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णनवेदन 
 
अहमदनगरमधून जून १८४२ मध्ये प्रकाडशत होऊ लागलेल्या ‘ज्ञानोदय’ या डनयतकाडलकास मराठी 
डनयतकाडलकाचं्या इडतहासात असाधारि महत्त्वाचे स्थान डदले जाते. मराठी भाषा प्रयत्नपूवयक आत्मसात 
करून डिस्ती धमोपदेशकानंी सुरू केलेल्या या डनयतकाडलकाच्या संडचका आधुडनक महाराष्ट्राच्या 
सासं्कृडतक इडतहासाच्या अभ्यासास साहाय्यभतू ठरतात. गेल्या श-ेदीडश ेवषांतील सामाडजक स्स्थत्यंतरे 
समजावनू घेताना या डनयतकाडलकाच्या संडचकाचंा अभ्यासकानंा आधार यायावा लागतो. त्यामुळे 
सामाडजक व सासं्कृडतकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय, डवकास, त्यातील चढउतार याचंी संगतवार 
डवश्वसनीय कहािी सागंिे शक्य होते. 
 
इडतहासाचे एक बहुमोल साधन म्हिून या डनयतकाडलकाचे असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन डॉ. डहवाळे 
डशक्षि संस्था, अहमदनगर महाडवद्यालय, आलोचना प्रस्थान या संस्थानंी १८४२ ते १९४१ या शभंर वषांच्या 
काळात ज्ञानोदयात प्रडसद्ध झालेल्या साडहत्याची सारसूची सहा खंडामंध्ये प्रकाडशत करण्याचा एक 
बृहत्प्रकल्प हाती घेतला. महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळाने या डजकीरीच्या कामास हातभार 
लावण्याचा डनियय घेतला. १९८६ च्या माचयमध्ये ज्ञानोदय लेखनसारसूचीच्या पडहल्या खंडाचा पडहला भाग 
प्रकाडशत करण्यात आला तर दुसरा भाग जुलै १९८७ मध्ये प्रडसद्ध झाला. पडहल्या खंडाच्या दोन्ही भागामुळे 
१८४२ ते १८५७ या कालखंडातील लेखनसारसूचीचे काम पुरे झाले. त्यानंतर १८५८ ते १८६३ या 
कालखंडातील लेखनसारसूची दुसऱ्या खंडाचा पडहला भाग म्हिून १९८९ च्या ऑगस्टमध्ये प्रकाडशत 
झाली. आता १८६४ ते १८६९ या कालखंडातील लेखनसारसूची दुसऱ्या खंडाचा दुसरा भाग म्हिून 
प्रकाडशत होत आहे. हा भागही पूवीच्या भागापं्रमािेच अभ्यासकानंा उपयुक्त वाटेल असा डवश्वास वाटतो. 
 
अशा तऱ्हेचे डकचकट काम धीमेपिानेच कराव ेलागते. त्यामागे अनेक वषांचे पडरश्रम आडि डजद्दीने केलेले 
प्रयत्न असतात. ते डचकाटीने केल्याबद्दल प्रमुख संपादक डॉ. गंगाधर मोरजे, त्यानंा मागयदशयन करिारे प्रा. 
वसंत दावतर, डॉ. मोरजे यानंा सहाय्य करिाऱ्या त्याचं्या डदवगंत पत्नी प्रा. पद्मा मोरजे आडि त्याचें 
सहकारी डॉ. स. वा. मुळे याचें वाचक ऋिी राहतील. 
 
य. डद. फडके, 
अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळ, मंुबई–४०० ०३२. 
८ जुलै, १९९२. 
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पूववकथन 
 

अहमदनगर कॉलेज सुरू केले, तेव्हा ग्रामीि पडरसरातील लोकानंा उच्च डशक्षिाचा लाभ डमळावा, 
असा संस्थापकाचं्या मनात एक प्रमुख हेतू होताच, पि त्याचबरोबर आपल्या सभोवतालच्या पडरसरातील, 
संस्कृतीची जाि नव्याने होऊ घातलेल्या, जीवनसंदभात व्हावी, यासाठी नगर कॉलेज सदैव जागृत 
राडहलेले आहे. ग्रामीि डवकास कें द्र, जीवरसायनशास्त्र, आदी के्षत्रात नगर कॉलेजने केलेले संशोधन व 
कायय सवयश्रूत आहे. नव्याने येिाऱ्या डवचारात, प्रत्येक देशाच्या पडरसराचा डवचार, त्या-त्या पडरसराच्या 
भ–ूभागाशी सबंडंधत संस्कृतीच्या समाजधारिेच्या संदभात होिारे डवचार, यानंा स्थान लाभत आहे. 
 

अहमदनगर शहराला महाराष्ट्राच्या इडतहासात आडि सासं्कृडतक जीवनात एक महत्त्वाचे स्थान 
आहे. याच शहरात ‘ज्ञानोदय’ डनयतकाडलक सुरू झाले. डिडटश राजवटीच्या आगमनापासून स्वातंत्र्यपूवय 
काळातील महाराष्ट्राची सासं्कृडतक, सामाडजक, शकै्षडिक, धार्थमक जडिघडि समजण्यासाठी, 
‘ज्ञानोदयाच्या’ संडचका म्हिजे अभ्यासकाला महत्त्वाची साधन–सामग्री आहे. महाराष्ट्राचा सवांगाने 
नव्याने इडतहास डलडहण्यासाठी अशा साधनाचंी गरज आहे. अहमदनगर कॉलेजने अशा प्रकारचा प्रकल्प 
हाती घेऊन, तो डसद्ध करिे, हे कॉलेजने स्वीकारलेल्या एका व्रताचे फडलत आहे. तसेच अहमदनगर 
कॉलेज केवळ कॉलेज चालवनू समाधान न मानता नव्यानव्या ज्ञानडक्षडतजाचं्या अंगानंी झेपावत आहे, याचा 
नगर कॉलेजला साथय अडभमान आहे. 
 

आमच्या कॉलेजचे मराठी डवभाग प्रमुख डॉ. गंगाधर मोरजे महाराष्ट्रातील एक मान्यवर संशोधक 
आहेत. या प्रकल्पाची कल्पना, आखिी आडि प्रकल्प पुरा करण्याची त्याचंी तळमळ व डजद्द लक्षिीय आहे. 
आजवर या प्रकल्पडसद्धीसाठी साहाय्य करिारे डॉ. स. वा. मुळे कॉलेजच्या सेवतूेन ऑक्टोबर १९८९ साली 
सेवाडनवृत्त झाले. त्यानंी या प्रकल्पासाठी केलेल्या कामाचे ऋि मानण्यात संस्थेला धन्यता वाटते. संपादन 
साहाय्य करिाऱ्या प्रा. सी. पद्मा मोरजे नगर कॉलेजच्या सेवते कधीच नव्हत्या, पि जात्याच संशोधनाची 
आवड व डॉ. मोरजे याचं्या या प्रकल्पाला हातभार लावण्याची ऊर्मी, त्यामुळे नगर कॉलेजच्या या 
प्रकल्पात त्या सहभागी झाल्या. व नगर कॉलेजचाच एक अपडरहायय भाग म्हिून वावरल्या, पि गेल्या १४ 
नोव्हेंबर १९८९ रोजी त्या आमच्यातून गेल्या, हे डलडहतानंा मनाला वदेना होत आहेत. नगर कॉलेजच्या ह्या 
अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पात त्यानंी केलेले साहाय्य आमच्या मनात सदैव कृतज्ञता व ऋिभार रूपाने 
राहील. या दोघाचं्या प्रकल्पडसद्धीतील नसण्यामुळे प्रकल्पाचे कायय पुढे रेटिे अवघड आहे, याची आम्हालंा 
जािीव आहे. 
 

प्रारंभापासून या प्रकल्पडसद्धीसाठी प्रयत्नशील असिारे डॉ. सुरेंद्र बारललगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य साडहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई, याचंी सडिय पे्ररिा या प्रकल्पपूर्तीमागे आहे, हे नमूद करण्यात मला 
अडभमान वाटतो. याचं्यानंतरचे मंडळाचे अध्यक्षही आमच्या पाठीशी आधाराला आहेत याची जािीव 
आम्हालंा आहे, त्याचं्याबद्दल कृतज्ञता आहे. 
 

‘आलोचना’ प्रस्थान (मंुबई) चे प्रााः वसंत दावतर याचंा आडि नगर कॉलेजचा डजव्हाळ्याचा संबंध 
आहे. या प्रकल्पास ‘आलोचना’ प्रस्थानाद्वारा साडहत्य आडि संस्कृती मंडळाने मान्यता डदली. प्रा. वसंत 
दावतर यानंी या प्रकल्पडसद्धीसाठी जे मागयदशयन आडि अन्य सडिय साहाय्य केलेले आहे, ते ऋि केवळ 
आभार मानून संपिारे नाही. त्याचें आडि आमचे ऋिानुबधं अडधकाडधक वृलद्धगत होवोत. 
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भास्कर पाडुंरंग डहवाळे एज्युकेशन सोसायटी (अहमदनगर)चे डचटिीस व माजी प्राचायय डॉ. टी. 
बार्नाबस, हे सदैव अशा कामानंा पे्ररिा व प्रोत्साहन देत आले आहे. त्याचें बळ आमच्या पाठीशी आहे, 
तसेच प्रा. डॉ. सौ. मनोरमा बार्नाबस, यानंा महाराष्ट्राच्या सामाडजक, सासं्कृडतक चळवळींत डवशषे रस. 
कारि तो त्याचं्या अभ्यासाचा डवषय. या उभयताचें मनाःपूवयक आभार. ‘ज्ञानोदय लेखनसारसूची’ 
महाराष्ट्राचा सामाडजक, सासं्कृडतक, भाडषक आदी चळवळींचा इडतहास साधार उभा करण्यास 
अभ्यासकानंा उपयोगी होईल, असा भरवसा आहे. जािकार अभ्यासक व सामान्य वाचक या कायाची योयय 
ती दखल घेतील, याबद्दल मला खात्री आहे. 
 

अहमदनगर कॉलेजने स्वीकारलेल्या संशोधन-व्रताची ज्योत अशीच अडधकाडधक तेजाने उजळत 
ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 
 
पी. एस. जेकब, प्राचायय, अहमदनगर कॉलेज. 
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मनोगत 
 

‘ज्ञानोदय’ हे डनयतकाडलक शभंर वषांहून अडधक काळ चालू आहे. याचे जुने अंक अभ्यासकानंा 
सवयच डठकािी सहज उपलब्ध होण्यासारखे नाहीत. मूळ अंक आता इतक्या जीिय अवस्थेत आहेत की, ते 
हाताळिे म्हिजे ते पुढील सदर्भासाठी योयय त्या अवस्थेत न ठेविे, असा प्रकार आहे. म्हिून त्याचें जतन 
वस्तुसंग्रहालयासारख्या पद्धतीनेच (म्युडझयममध्ये) करता येिे शक्य आहे आडि आवश्यकडह आहे. इतक्या 
दीघयकालातील अंकाचें सूक्ष्मपट तयार करिे हे बरेच अवाढव्य काम आडि असे सूक्ष्मपट एखाद्याच डठकािी 
राष्ट्रीय प्रकल्पात उपलब्ध करिे शक्य. 
 

ही पडरस्स्थडत लक्षात घेऊन या अंकाचंी शभंर वषांची ‘लेखनसारसूची’ तयार करून प्रकाडशत 
करण्याची कल्पना डॉ. सुरेंद्र बारललगे याचं्या सूचनेद्वारा प्रथम नजरेसमोर आली. त्या अनुरोधाने डॉ. 
डहवाळे एज्युकेशन सोसायटी व अहमदनगर कॉलेज येथील अडधकारीवगाशी आडि अहमदनगर 
कॉलेजमधील मराठीचे प्राध्यापक व डवभागप्रमुख डॉ. गंगाधर मोरजे याचं्याशी डवचारडवडनमय करण्यात 
आला. महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळाचे त्यावळेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे याचं्याशी 
संपकय  साधून चर्चा केली. या सवय डवचारडवडनमयातून व चचेतून ‘लेखनसारसूची’चा आराखडा तयार होऊ 
लागला. इ. स. १८४२ ते १९४१ या कालावधीतील अंकामंधील सवय लेख–कडवता–इत्यादी साडहत्याची ही 
सार-सूची सहा खंडातं तयार करण्याची योजना नक्की करून हा प्रकल्प संघडटत केला. मदतीसाठी तो 
महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळापुढे ठेवला. सवय प्रकारच्या सहकार्याची आडि उवयडरत 
मदतीची जबाबदारी डॉ. डहवाळे एज्युकेशन सोसायटी, अहमदनगर कॉलेज, यानंी स्वीकारली. साडहत्य 
आडि संस्कृती मंडळानेही हा भार उचलण्यास आम्हांस मदत करून आश्वाडसत केले. 
 

‘ज्ञानोदय’ या डनयतकाडलकाचे महत्त्व ते शभंर वषांहून अडधक काळ चालले आहे, डिस्ती मराठी 
मंडळींनी ते चालडवले आहे, इतकेच नाही. डिस्ती मराठी संस्कृतीचे ते प्रतीक तर आहेच, पि त्याडशवायडह 
महाराष्ट्रातील धार्थमक, सामाडजक, शकै्षडिक, वाङ्मयीन, इत्यादी अनेक जीवनागंामंधील स्स्थत्यंतरे, 
डवचारमंथने, वस्तुस्स्थती, याचें दप्तर म्हिूनही ते महत्त्वाचे आहे. या डवषयातंील अभ्यासकाला व 
डजज्ञासूलाही या डनयतकाडलकातील हे लेखन अवलोकनाथय आडि डचडकत्सेसाठी डमळाले नाही, त्याचा 
उपयोग करून घेता आला नाही, तर त्याच्या अभ्यासात व ज्ञानात बरीच मोठी उिीव राडहल्यासारखे 
होईल. म्हिून ही उिीव दूर करण्याचा प्रयत्न या लेखनसारसूचीद्वारे केला आहे. या सूचीमध्ये केवळ 
सारकथन केलेले नाही, तर मुळातंील शलैी व भाषा याचंी जािीवही वाचकाला होऊ शकेल, अशा धोरिाने 
संशोधन–संपादन केलेले आहे. 
 

मराठीतील कोित्याही डनयतकाडलकाची अशी सारसूची केली गेलेली नाही. या दृष्टीने ही अशी 
पडहलीच सूची आहे. इतकेच नव्हे, तर कोित्याही डवषयाची अशी सारसूची मराठीत अजून तयार झालेली 
नाही. प्रस्तुत सूचीने आरंभ करून डदला आहे आडि धडा घालून डदला आहे, ही वस्तुस्स्थती नमूद करण्यात 
आत्मश्लाघा नाही. हा पडहलाच आडि अनोखा असा प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो चुकतमाकत झालेला असिे 
शक्य आहे. प्रयोग करीत आडि अनुभव घेत यातील उिीवा दूर होतील. इतर काही डवषयातं असे प्रयत्न 
सुरू झाले की, या प्रकारच्या सूचीचे प्रारंडभक प्रवतयनाचे कायय म्हिून ‘ज्ञानोदया’च्या या सूचीकडे बघावे 
लागेल. अशा प्रकारच्या कायाचे ‘सूतो उवाच’ करण्याची संधी आलोचना प्रस्थानला डॉ. डहवाळे एज्युकेशन 
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सोसायटी–अहमदनगर कॉलेज आडि महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळ याचं्या बहुमोल 
साहाय्याने डमळाली आहे. 
 

सारसूचीमध्ये प्रत्येक अंकातील मजकुराचे िमवार आडि कालानुिमाने सारकथन केलेले आहे. 
त्याचें संदभयही नमूद केलेले आहेत. डवषयवार सूचीचीही जोड डदलेली आहे. उपयुक्तता, संदभय सहजतेने 
सापडिे आडि पद्धतशीर माडंिी, याचं्याकडे लक्ष पुरवनू सारसूचीची रचना केलेली आहे. हे काम डनव्वळ 
संकलनाचे नाही. शास्त्रीय दृष्टी बाळगून, संशोधनपद्धती नजरेसमोर ठेवनू, सार करताना मुळातील डवचार 
अनुभव, माडंिी, इत्यादींना धक्का लागिार नाही, याची काळजी घेत, अभ्यासनीती पाळीत सारसूचीतील 
लेखन व त्याची माडंिी केलेली आहे. अभ्यासकाचंी सोय आडि एका मराठी सासं्कृडतक ठेव्याचे मुळाशी 
संवादी राहून जतन, या दृष्टींनी या सारसूचीची पूतयता करण्यासाठी अवश्य ते संयोजन केलेले आहे. असे हे 
काम करण्यातं सहभागी होण्याची संधी आलोचना प्रस्थानला डमळाली, याबद्दल संबडंधत सर्वाचेंच 
मनाःपूवयक आभार. 
 

पडहल्या खंडाच्या सूचीप्रमािे या सूचीच्या दुसऱ्या खंडाच्या पडहल्या भागाची मुद्रिाची माडंिी, 
डतचे मुखपषृ्ठ, याबंाबत श्री. शातंाराम पवार याचें साहाय्य उल्लेखाडवना जाऊ देिे योयय होिार नाही. तसेच, 
महाराष्ट्र राज्य मुद्रि व लेखनसामग्री संचालनालयाचे संचालक व उपसंचालक, शासकीय मुद्रिालय, 
वाई, येथील व्यवस्थापक, संबडंधत इतर सवय अडधकारी आडि कामगार-सेवक यानंी ज्या आस्थेने व 
तत्परतेने या डकचकट कामासंबधंी मुद्रिव्यवस्था केली व हे काम पार पाडले. त्याचाही कृतज्ञतापूवयक 
उल्लेख केला पाडहजे. डॉ. मोरजे, प्रा. सौ. पद्मा मोरजे, डॉ. मुळे याचं्या संपादनकार्याचाही खास 
ऋिडनदेश आवश्यक वाटतो. डॉ. सुरेंद्र बारललगे आडि महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळाचे 
सवय सभासद, अडधकारी व सेवक याचंाही हातमार हे काम यथोडचतपिे पार पाडण्याच्या कामी लागला 
आहे, याचंाही डनदेश करिे कतयव्य आहे. डॉ. बारललगे याचं्याप्रमािे अहमदनगर कॉलेजचे माजी प्राचायय 
डॉ. टी. बार्नाबस, डॉ. सी. एम्. बार्नाबस आडि आजी प्राचायय डॉ. पी. एस जेकब यानंी हे काम आपलेच 
मानून पाठीशी सदैव उभे राहून या कामाच्या पूतीची डनडिती करून ठेवली आहे, याचीही कृतज्ञतापूवयक 
उल्लेख केल्याडशवाय या मनोगताची पूती करता येिार नाही. 
 
वसंत दावतर, 
आलोचना प्रस्थानकडरता 
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प्रास्ताणवक 
 

‘ज्ञानोदय’ डनयतकाडलकाच्या प्रारंभापासूनच्या संडचका संग्रडहत करून, त्या संडचका 
जोपासण्याची दूरदृष्टी ज्यानंी दाखडवली, त्या डॉ. भास्कर पाडुंरंग डहवाळे याचं्या जन्मशताब्दीच्या वषी 
आम्ही ‘ज्ञानोदय लेखनसारसूची’–खंड–दुसरा (इ. स. १८५८–१८७४), भाग पडहला (इ.स. १८५८–
१८६३) अभ्यासकाचं्या हाती डदला. आता खंड दुसरा, भाग दुसरा (इ. स. १८६४–१८६९) अभ्यासकाचं्या 
हाती देताना आनंद होत आहे. भाग-डतसरा (इ. स. १८७०–१८७४) झाल्यावर दुसरा खंड पूिय केला हे 
समाधान आम्हाला लाभेल, त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 
 

या सूडचप्रकल्पासंबंधी पडहल्या खंडात सडवस्तर डववेचन केले आहे. तसेच या सूचीची वगेडळक व 
डतचे महत्त्व याचेंही पूवी स्पष्टीकरि केलेले आहे. 
 

या सूचीचा उपयोग करण्यासाठी काही स्पष्टीकरिे आवश्यक आहेत. ती अशी–प्रत्येक खंडातील 
नोंद िमाकं १ या संख्येने सुरू होतो. 
 

खंड दुसरा मधील भाग–दुसरा यातंील नोंदी-संबधंी डववरि– 
 

नोंद िमाकं अंकाने दशयडवलेले असून मजकुराच्या सुरुवातीला डावीकडे नोंद केलेले आकडे 
म्हिजे नोंद–िमाकं होत. 
उदा. नोंद–िमाकं–४२०७. 
(या नोंद िमाकंामुळे आपिास हवी ती माडहती डमळिार आहे.) 
 

नोंद िमाकंाच्या पुढे कंसात येिाऱ्या बारीक ठशातील मजकुरासंबंधी– 
 
२७ : ज्ञानोदय डनयतकाडलकाचे सत्ताडवसाव ेवषे. 
४ : ज्ञानोदय डनयतकाडलकाचा चौथा अंक. 
१५ फेिुवारी ६८ : ज्ञानोदय डनयतकाडलक प्रडसद्धीची तारीख, मडहना आडि सन 
६४. : मूळ डलखाि मुडद्रत झालेली पषृ्ठे. 
 

नोंद–िमाकं ४२०७ चा मजकूर संपल्यावर, दोन रेघामंध्ये बारीक ठशातं मंुबई, डप्रटेड अॅट 
ओडरएन्टल पे्रस, फॉर अमेडरकन डमशन असा मजकूर आहे तो ‘ज्ञानोदय’ डनयतकाडलक कुठे, कुठल्या 
छापखान्यात छापले, मुद्रक कोि, यासंंबंधी माडहती देतो, व अंकाचा शवेट सुचडवतो. तर–याच पषृ्ठावरील 
दोन समातंर रेषामंधील ठळक ठशातील मजकूर ज्ञानोदय, मंुबई, पुस्तक–२७, अंक–५, तारीख–२ माचय 
१८६८ ज्ञानोदय डनयतकाडलकाचा नवीन अंकाचा प्रारंभ दशयडवतो. 
 

नोंद–िमाकं ३१६४ चा मजकूर संपल्यावर ‘३१६४ अ’ अशा िमाकंाची नोंद आहे व पुढे कंसात 
बारीक ठशात मजकूर आहे. त्यासंबधंी स्पष्टीकरि– 
 

अ : इंग्रजी मजकुराचे सूचक डचन्ह. 
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इंम : इंग्रजी मजकूर. आडि १ : इंग्रजी मजकूर मुडद्रत झालेली पषृ्ठे. 
 

‘ज्ञानोदय’मध्ये काही वळेा तत्कालीन इतर डनयतकाडलकामंधील मजकूर उद धृत केलेला आहे. 
तसा डनदेश नोंद मजकूराच्या अखेरीस केलेला आहे. 
उदा. नोंद िमाकं २९८२. नोंदीच्या मजकुरानंतर (सत्यदीडपकावरून) असे कंसात दाखडवले आहे. काही 
मजकूर डचत्रासह असतो. त्याचा डनदेश मजकुरानंतर कंसात (सडचत्र) असा केलेला आहे. 
 

काही कडवता आहेत. त्याचें गद्यसार डदलेले आहेत, तर कधी (कडवता) असे डनदेडशले आहेत. 
 

‘ज्ञानोदय’मधील लेखन अनेक डवषयावंर झालेले आहे. त्या प्रत्येक लेखनाला मुळातं मथळा आहे. 
हे सगळे मथळे सूचीच्या डवषयवार सूचीत डदले आहे. पडहल्या खंडाप्रमािेच सूचीची सूची तयार केलेली 
आहे. 
 

या प्रकल्पडसद्धीसाठी अहमदनगर कॉलेजमधील माझे सहकारी डॉ. स. वा. मुळे एम्.ए., 
पीएच्.डी. याचें संशोधन साहाय्यक म्हिून सहकायय लाभले आहे. आता आक्टोबर १९८९ पासून कॉलेज 
सेवतूेन आडि ज्ञानोदय लेखनसारसूचीच्या प्रकल्पातून ते डनवृत्त झाले आहेत. त्याचं्या सहकायातून एवढा 
प्रकल्प आजवर मी पुरा करंू शकलो. त्याचं्या सहकायाबद्दल कृतज्ञता नोंदडविे एवढेच माझ्या हाती आहे. 
 

गेल्या म्हिजे १४ नोव्हेंबर १९८९ रोजी माझ्या कौटंुडबक जीवनावर मोठा आघात झाला. सौ पद्मा 
मोरजे, माझी पत्नी डहचे देहावसान झाले. माझ्या कौटंुडबक आडि संशोधनकायातील अध्याहून अडधक बळ 
गेले. ‘ज्ञानोदय लेखनसारसूची’च्या त्या संपादन साहायक होत्या. कामाची जाि, अथक डचकाटी आडि 
नेमकेपिा या त्याचं्या गुिामुंळे मी या सूचीचे काम करंू शकली. या खंडाचा डतसरा भाग (१८७०–१८७४) 
अखेरच्या आजारातंही त्यानंी पुरा करण्याची डजद्द धरली होती. सूडचप्रकल्पाच्या कामाला खीळ पडली 
आहे, याची मला जाि आहे. त्याचं्या डनधनाने खऱ्या अथाने माझ्या जीवनातं न भरून येिारी पोकळी 
डनमाि झाली आहे. हे जसे खरे तसेंच प्रकल्पाच्या कामातं डवकल्प डनमाि होऊ नये म्हिून आम्ही 
प्रयत्नशील राहू. सूचीचा प्रधान संपादक म्हिून सौ. पद्मा मोरजे याचं्या साहाय्याचा ॠिभार स्मरिे 
एवढेच माझ्या हाती आहे. 
 

प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून तो आतापयंत गुरुवयय प्रा. वसंत दावतर याचें मागयदशयन, 
डवचारडवडनमय व सडिय साहाय्य लाभत आहे. याची कृतज्ञतापूवयक नोंद घेिे आवश्यक आहे. अहमदनगर 
कॉलेजचे प्राचायय डॉ. पी. एस. जेकब, माजी प्राचायय डॉ. टी. बार्नाबस व डॉ. सी. मनोरमा बार्नाबस याचें 
प्रोत्साहन आडि सहकाययही या कामी आम्हा सवांना पे्ररक ठरली आहेत, हे नमूद करण्यास आनंद होत 
आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडि संस्कृती मंडळाचे पूवाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे यानंी या प्रकल्पास 
प्रोत्साहक सहकायय डदले, मंडळाने गं्रथरूपाने सहाही खंड प्रकाडशत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली, 
त्याबद्दल व्यस्क्तशाः डॉ. बारललगे याचंा व मंडळाचा मी आभारी आहे. डॉ. बारललगे याचं्यानंतरचे मंडळाचे 
अध्यक्ष डॉ. यशवतं मनोहर यानंीदेखील सहकार्याचीच भडूमका कायम राखली याबद्दल त्याचेंही आभार 
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मानीत आहे. मंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष डॉ. य. डद. फडके यानंी हाच सहकाययभाव पुढे चालू ठेवला आहे, 
याबद्दल त्याचेंही मनाःपूवयक आभार. 
 

अहमदनगर महाडवद्यालयाच्या गं्रथपाल सौ. हळबे व गं्रथालयातील कमयचारी यानंी ज्ञानोदयाच्या 
संडचका मुक्तहस्ते वापरण्यास परवानगी डदली. त्याबद्दल त्या सर्वानंा धन्यवाद. 
 

टंकडलडखत मुद्रिप्रत तयार करिारे माझे तरुि, उत्साही डमत्र श्री. शातंाराम घोलप याचें आभार 
आवजूयन मानीत आहे. 

 
अशा प्रकारच्या कामास अनेकाचंा अनेकं संदर्भातं हातभार लागलेला असतो. अशा प्रकारे ज्याचें 

ज्याचें साहाय्य झाले आहे, त्या सवांच्या साहाय्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. 
 
गंगाधर मोरजे, 
प्रमुख संपादक 
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डॉ. भास्कर पाांडुरांग णिवाळे 
संस्थापक व प्रथम प्राचायय 

अहमदनगर कॉलेज, अहमदनगर 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

निवदेि ............................................................................................................................ 5 

पवूवकथि .......................................................................................................................... 6 

मिोगत ............................................................................................................................ 8 

प्रास्तानवक ...................................................................................................................... 10 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १, मुंबई, १ ज्यािुएरी १८६४ .............................................................. 19 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ४, मुंबई, १५ फेबुएरी १८६४ .............................................................. 25 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ५, मुंबई, १ मार्व १८६४ .................................................................... 29 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ६, मुंबई, १५ मार्व १८६४ .................................................................. 32 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ७, मुंबई, १ एनप्रल १८६४ .................................................................. 34 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ८, मुंबई, १५ एनप्रल १८६४ ................................................................ 39 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक ९, मुंबई, २ मे १८६४ ........................................................................ 41 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १०, मुंबई, १६ मे १८६४ .................................................................... 43 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १२, मुंबई, १५ ज्यिू १८६४ ................................................................ 50 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १३, मुंबई, १ जलुै १८६४ .................................................................. 53 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १४, मुंबई, १५ जलुै १८६४ ................................................................ 56 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १५, मुंबई, १ ऑगस्त १८६४ .............................................................. 59 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १६, मुंबई, १५ ऑगस्त १८६४ ............................................................ 62 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १७, मुंबई, १ सप्तेंबर १८६४ .............................................................. 65 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १८, मुंबई, १५ सप्तेंबर १८६४ ............................................................ 69 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक १९, मुंबई, १ आक्तोबर १८६४ ............................................................ 73 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक २०, मुंबई, १५ आक्तोबर १८६४ .......................................................... 77 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक २१, मुंबई, १ िोवेंबर १८६४ ............................................................... 80 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक २२, मुंबई, १५ िोवेंबर १८६४ ............................................................. 83 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक २३, मुंबई, १ नदसेंबर १८६४ .............................................................. 86 

ज्ञािोदय, पसु्तक २३, अंक २४, मुंबई, १५ नदसेंबर १८६४............................................................. 88 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १, मुंबई, २ ज्यान्यएुरी १८६५ ............................................................. 90 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २, मुंबई, १६ ज्यािुएरी १८६५ ............................................................ 93 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ३, मुंबई, १ फेबुएरी १८६५ ................................................................ 96 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ४, मुंबई, १५ फेबुएरी १८६५ .............................................................. 99 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ५, मुंबई, १ मार्व १८६५ .................................................................. 102 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ६, मुंबई, १५ मार्व १८६५ ................................................................ 105 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ७, मुंबई, १ एनप्रल १८६५ ................................................................ 108 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ८, मुंबई, १५ एनप्रल १८६५ .............................................................. 109 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ९, मुंबई, १ मे १८६५ ...................................................................... 112 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १०, मुंबई, १५ मे १८६५ .................................................................. 116 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक ११, मुंबई, १ ज्यिू १८६५ ................................................................ 119 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १२, मुंबई, १५ ज्यिू १८६५ .............................................................. 123 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १३, मुंबई, १ ज्यलुै १८६५ ............................................................... 126 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १४, मुंबई, १५ ज्यलुै १८६५ ............................................................. 129 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १५, मुंबई, १ अगस्त १८६५ ............................................................. 131 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १६, मुंबई, १५ अगस्त १८६५ ........................................................... 135 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १७, मुंबई, १ सप्तेंबर १८६५ ............................................................ 139 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १८, मुंबई, १५ सप्तेंबर १८६५ .......................................................... 143 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक १९, मुंबई, १ आक्तोबर १८६५ .......................................................... 147 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २०, मुंबई, १५ आक्तोबर १८६५ ........................................................ 151 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २१, मुंबई, १ िोहेंबर १८६५ ............................................................. 154 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २२, मुंबई, १५ िोवेंबर १८६५ ........................................................... 159 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २३, मुंबई, १ नदसेंबर १८६५ ............................................................ 163 

ज्ञािोदय, पसु्तक २४, अंक २४, मुंबई, १५ नदसेंबर १८६५........................................................... 167 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १, मुंबई, १ ज्यािुएरी १८६६ ............................................................ 169 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक २ व ३, मुंबई, १५ ज्यािुएरी–१ फेबुएरी १८६६ ..................................... 172 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ४, मुंबई, १५ फेबुएरी १८६६ ............................................................ 177 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ५, मुंबई, १ मार्व १८६६ .................................................................. 182 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ६, मुंबई, १५ मार्व १८६६ ................................................................ 187 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ७, मुंबई, १ एनप्रल १८६६ ................................................................ 194 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ८, मुंबई, १५ एनप्रल १८६६ .............................................................. 200 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ९, मुंबई, १ मे १८६६ ...................................................................... 203 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १०, मुंबई, १५ मे १८६६ .................................................................. 209 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक ११, मुंबई, १ ज्यिू १८६६ ................................................................ 215 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १२, मुंबई, १५ ज्यिू १८६६ .............................................................. 221 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १३, मुंबई, १ ज्यलुै १८६६ ............................................................... 226 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १४, मुंबई, १५ ज्यलुै १८६६ ............................................................. 232 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १५, मुंबई, १ आगस्त १८६६ ............................................................ 236 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १६, मुंबई, १५ आगस्त १८६६ .......................................................... 244 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १७, मुंबई, १ सप्तेंबर १८६६ ............................................................ 250 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १८, मुंबई, १५ सप्तेंबर १८६६ .......................................................... 256 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक १९, मुंबई, १ आक्तोबर १८६६ .......................................................... 262 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक २१, मुंबई, १ िोवेंबर १८६६ ............................................................. 275 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक २२, मुंबई, १५ िोवेंबर १८६६ ........................................................... 280 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक २३, मुंबई, १ नदसेंबर १८६६ ............................................................ 283 

ज्ञािोदय, पसु्तक २५, अंक २४, मुंबई, १५ नदसेंबर १८६६........................................................... 287 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १, मुंबई, १ ज्यािुएरी १८६८ ............................................................ 291 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २, मुंबई, १५ ज्यािुएरी १८६८ .......................................................... 296 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ३, मुंबई, १ फेबुएरी १८६८ .............................................................. 301 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ४, मुंबई, १५ फेबुएरी १८६८ ............................................................ 306 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ५, मुंबई, २ मार्व १८६८ .................................................................. 312 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ६, मुंबई, १६ मार्व १८६८ ................................................................ 316 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ७, मुंबई, १ एनप्रल १८६८ ................................................................ 321 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ८, मुंबई, १५ एनप्रल १८६८ .............................................................. 324 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ९, मुंबई, १ मे १८६८ ..................................................................... 330 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १०, मुंबई, १५ मे १८६८ .................................................................. 335 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक ११, मुंबई, १ ज्यिू १८६८ ............................................................... 341 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १२, मुंबई, १५ ज्यिू १८६८.............................................................. 346 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १३, मुंबई, १ ज्यलुै १८६८ ............................................................... 353 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १४, मुंबई, १५ ज्यलुै १८६८ ............................................................. 360 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १५, मुंबई, १ आगस्त १८६८ ............................................................ 364 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १६, मुंबई, १५ आगस्त १८६८ .......................................................... 370 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १७, मुंबई, १ सप्तेंबर १८६८ ............................................................ 374 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १८, मुंबई, १५ सप्तेंबर १८६८ .......................................................... 379 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक १९, मुंबई, १ आक्टोबर १८६८ ......................................................... 384 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २०, मुंबई, १५ आक्टोबर १८६८ ....................................................... 391 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २१, मुंबई, १ िोवेंबर १८६८ ............................................................. 397 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २२, मुंबई, १६ िोव्हेंबर १८६८ .......................................................... 404 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २३, मुंबई, १ नदसेंबर १८६८ ............................................................ 411 

ज्ञािोदय, पसु्तक २७, अंक २४, मुंबई, १५ नदसेंबर १८६८ .......................................................... 414 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १, मुंबई, १ ज्यान्यएुरी १८६९ .......................................................... 418 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २, मुंबई, १५ ज्यान्यएुरी १८६९ ......................................................... 423 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ३, मुंबई, १ फेबुएरी १८६९ .............................................................. 428 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ४, मुंबई, १५ फेबएुरी १८६९ ............................................................ 432 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ५, मुंबई, १ मार्व १८६९ .................................................................. 437 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ६, मुंबई, १५ मार्व १८६९ ................................................................ 443 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ७, मुंबई, १ एनप्रल १८६९ ................................................................ 447 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ८, मुंबई, १५ एनप्रल १८६९ .............................................................. 452 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ९, मुंबई, १ मे १८६९ ..................................................................... 457 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १०, मुंबई, १५ मे १८६९ .................................................................. 463 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक ११, मुंबई, १ ज्यिू १८६९ ............................................................... 469 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १२, मुंबई, १५ ज्यिू १८६९.............................................................. 475 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १३, मुंबई, १ ज्यलुै १८६९ ............................................................... 481 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १४, मुंबई, १५ ज्यलुै १८६९ ............................................................. 486 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १५, मुंबई, २ आगस्ट १८६९ ............................................................ 491 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १६, मुंबई, १६ ऑगस्त १८६९ .......................................................... 498 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १७, मुंबई, १ सप्टेंबर १८६९ ............................................................ 502 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १८, मुंबई, १५ सप्टेंबर १८६९ .......................................................... 509 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक १९, मुंबई, १ आक्तोबर १८६९ ......................................................... 515 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २०, मुंबई, १५ आक्तोबर १८६९ ....................................................... 521 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २१, मुंबई, १ िोवेंबर १८६९ ............................................................. 526 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २२, मुंबई, १५ िोवेंबर १८६९ ........................................................... 533 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २३, मुंबई, १ नदसेंबर १८६९ ............................................................ 538 

ज्ञािोदय, पसु्तक २८, अंक २४, मुंबई, १५ नदसेंबर १८६९ .......................................................... 544 

सरू्ी ............................................................................................................................ 547 

 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८६४ 
 
२४५१ (२३ : १, १ ज्यानुएरी ६४, ५–१३) 

सापं्रतकाळी देशोदेशी डमशनाचें काम चालते. त्याबद्दल सर हबयतय एदवदयस डलडहतात की : 
लहदुस्थानातं शकेडो लोक डिस्ती धमाजवळ येत आहेत. डमशनऱ्यानंा अंधार, पाठलाग व थट्टा, 
यामंधून वाट चालावी लागते. रे. साजेत डलडहतात की, डमशनासाठी पालमकोटा गावात िाह्मिही 
मदत देतात. दाक्तर डफ यानंी म्हटले की, बगंाल डवभागात गेल्या ३० वषांत नेडटवाचं्या डवदे्यचा 
खोटेपिा डसद्ध झाला. लंदन टैम्सच्या संपादकाला मात्र वाटते की, म्हिण्याजोगे काम झालेले 
नाही. डिस्ती धमामुळे पारलौडकक लाभासह राजकीय व व्यावहाडरक सुधारिूक होऊन जगाचे 
कल्याि होईल. काही डदवसामंागे ज्ञानप्रकाशनेही टीका केली की, अगदी थोडे पोटाथी लोक धमय 
बदलतात. पि आज जगात अडीच लक्ष लोक प्रभभुोजन घेतात व १० लाखाहूंन जास्त लोकानंी 
डिस्ती धमय स्वीकारला आहे. १८५२ मध्ये लहदुस्थानात ३११ मंडळे होती, तर ६२ मध्ये ही संख्या 
११९० वर गेली. आज त्याचंी संख्या १ लाख ५३ हजार ८१६ आहे, डनरीश्वर मताचा त्याग करून 
लोक डिस्ताकडेच येत आहेत. राम मोहन राय धमय सुधारण्यास गेला, पि त्याच्या कल्पनामुंळे 
डबघाडच मोठा झाला. एकदेव मताखेरीज त्यामध्ये नवीन काहीच नाही. म्हिून या मताचा प्रसार 
फार मंद झाला. वेदाचंी महाभूते व उपडनषदाचें िह्म मानवास पुरेसे नाहीत. म्हिून हे प्रयत्न 
पोकळच ठरले. आपले पाप कबूल करून ईश्वराला शरि जािे आवश्यक आहे. डमशनाने बी पेडरले 
आहे, त्यास फळ येतेच आहे. 

 
२४५१ अ (इंम : १–५) 
 
२४५२ (२३ : १, १ ज्यानुएरी ६४, १४–१६) 

पढंरीच्या व आळंदीच्या यात्रामंध्ये दरसाल पटकीचा वाखा सुरू होतो. पढंरपूरच्या मोठ्या 
रस्त्यावर स्वच्छता राहाते, पि लहानलहान गल्लीबोळातूंन भयंकर घाि साठते. डदवसाही चालिे 
फार मुडश्कल होते. सभामंडपात गर्दीचा फार रट्टा असतो. डशपाई आडि बडव ेतोबा मारून गर्दी 
कमी करतात. पि चेंगराचेंगरीने लोक मरतात. राजडगरा व भईुमूग खाऊन वाखा सुरू होतो. 
याते्रकरू आळंदीच्या मागाने जातात. म्हिून डतकडेही हे बी पसरते. यंदा तर पटकीचे वडेे पीक 
आले. पटकीने मोठाच प्रलय केला. वृत्तप्रकाशचा अंदाज असा की, डनदान चारश े लोक मेले. 
रस्त्यावरून पे्रतयात्राचंी गर्दी झाली. सरपि महाग झाल्यामुळे पे्रते पुरण्याची पाळी आली. सवयत्र 
हलकल्लोळ माजला. मृत्यचूा हा अनथय जर थाबंावयाचा असेल, तर यात्राच बदं केली पाडहजे. 
भाडवक लोकानंा अशा सूचना आवडत नाहीत. पि या घटनेचा दोष शवेटी सरकारवर येत असतो. 
सतीसारख्या अघोर चाली मोडिाऱ्या सरकारास यात अशक्य काहीच नाही. यात्राचें अनथय 
सगळ्या सुज्ञ, सुडशडक्षत व वजंदार लहदू लोकानंा समजावनू सागंावते व सरकारकडे अजय 
पाठवावा. 

 
२४५२ अ (इंम : १३–१४) 
 
२४५३ (२३ : १, १ ज्यानुएरी ६४, १६) 
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महागाईमुळे सरकारने मेहरबान होऊन आपल्या नोकराचें पगार वाढडवले आहेत. ज्यांचा पगार १० 
ते १७ रु. आहे. त्यास २५ टके्क, तर १११ ते ८०० पगारवाल्यानंा शकेडा ५ टके्क पगार वाढ डमळेल. 
मात्र ज्या गावात धान्य रुपयास १० शरेाहून कमी असेल व हा शरे ८० तोळ्यानंी मोजला जात 
असेल, तेथेच पगार वाढडवले जातील. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २, मुांबई, १५ ज्यानुएरी १८६४ 
 
२४५४ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, १७) 

नामदार सर ज्यान लारेन्ससाहेबाची नेमिूक या देशाचे गवरनर जेनरल म्हिून झाली आहे. पूना 
आब्जरवर डलडहतो की, एवढ्या मोठ्या हुद्याची मुलकी जागा पथृ्वीवरील कोित्याच देशात नाही. 
या जागेवर सवोत्कृष्ट पुरुषाची नेमिूक झाली. कारि या साहेबानंा लहदुस्थानची माडहती व अनुभव 
दोन्ही आहेत. ते सज्जन व बुडद्धमान आहेत. त्याचंी योययता अशी की, ही अवल पदवी त्यानंा पूर्वीच 
डमळावयास हवी होती. 

 
२४५४ अ (इंम : १७) 
 
२४५५ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, १८) 

रे. दा. डफसाहेब स्कातलंदास जाण्याकडरता गेल्या मडहन्याच्या २० तारखेस एथून डनघाले. फ्री 
चचय मंडळीपुढे त्यानंी फार प्रीडतयुक्त भाषि केले. २० वषांपूवी ही मंडळी स्थापन झाली. 
तेव्हापासून लोकानंी ६ लक्ष रुपयाचंी मदत डदल्ही. मूर्थतपूजक लोकानंा शुभवतयमान सागंण्याचे 
काम काही काळ करता येिार नाही, म्हिून त्यानंा फार वाईट वाटले. हुगळीमधील सहा इंग्रजी 
शाळाचं्या मदतीसाठी बारा हजाराचंी मदत डमळाली, तर फार बरे होईल. कलकत्त्याच्या सहा 
व्यापाऱ्यानंी लगेच ही रक्कम देिगी म्हिून डदल्ही. 

 
२४५५ अ (इंम : १८) 
 
२४५६ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, १८) 

रे, हडर रामचंद्र याचंा मृत्य ूझाला, हे कळडवताना आम्हासं फार दुाःख होते. मंुबई इलाख्यात त्याचंी 
फार ओळख, तसेच त्यासं मानमान्यता होती. त्याचं्या कुटंुबाचा कळवळा सवांना येतो. त्यानंी 
मृत्यसूमयी जसा शातंपिा दाखडवला, तसा सवयजिच दाखवोत व तसे फळ पावोत. त्याचं्या 
मनाःपालटाची हकीगत पुढे सवडीने डलहू. 

 
२४५६ अ (इंम : १८) 
 
२४५७ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, १९–२२) 

गेल्या सालात मंुबईतील श्रीमंतानंी पुढीलप्रमािे देिगी डदली. डम. कावसजी जहागंीर रेडडम् नी 
यानंी ५॥ लाख, सर जमशदेजी डजजीभाई यानंी १३ लाख, रस्तमजी जमशदेजीनी २ लाख ७० 
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हजार, करसेटजी पारक यानंी १ लाख ८५ हजार, डम. देडवद सासूननी २ लाख ५७ हजार, 
जगन्नाथ शकंरशटेनी १२ हजार, पे्रमाभाई हेमाभाई ६ हजार, भगवानदास पुरुषोत्तमदासनी १ लाख 
११ हजार, डमससय कामा कंपनी यानंी ८१ हजार, करसन माधवदासनी १४ हजार, बरैामजी 
होरमस यानंी १७ हजार, इत्यादी. या सवय देियया हॉस्स्पटल, शाळा, बागा, पुस्तकालये, 
अनाथाश्रम, यानंा डदल्ह्या आहेत. 

 
२४५७ अ (इंम : १८–१९) 
 
२४५८ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, २३–२८) 

लाडय डबशप व्याख्यानात म्हिाले की : सुडशडक्षत तरुिानंा नेडटवाचं्या धमाबद्दल डवचार करावासा 
वाटतो. लकबहुना, त्यावरून त्याचंा डवश्वास उडाला आहे. केवलेश्वरवादच त्यानंा आवडतो. 
ख्डरस्ती धमाशी त्याची तत्त्व े डमळतात. अनीती ही देवाच्या आजे्ञडवरुद्ध आहे. एथपयंतच त्याचें 
एकमत आहे. पि जगात दुाःख का ं असावे, याचे कारि ते सागंत नाहीत. सवयच सृष्टी कण्हती, 
वदेना पावती. केवळ अनीडतमानच दुाःखी नाही, तर सदाचारी मािूसही दुाःखी आहे. ईश्वर व 
मािूस याचं्या संबधंाबद्दलही ते नक्की काही सागंत नाहीत. होमबळी देऊन ईश्वर संतुष्ट होत नसतो. 
ईश्वराशी समेट होण्यासाठी जपाचा व तीथययाते्रचा उपयोग नाही. ईश्वरी न्याय कडकडीत आहे. 
डनरीश्वरवादी म्हितात की, देहाबरोबर आत्मा नष्ट होिार. म्हिजे त्याचंी धाव मरिापयंतच आहे. 
अशी आंधळी मते डनरुपयोगी आहेत. मरिोत्तर जीवन त्यानंा अमान्यच आहे. ईश्वराने डदलेल्या 
शास्त्रावरून सृष्टीचे ज्ञान होते. पे्रमळ डपत्याप्रमािे त्याने शास्त्र देऊन ठेवले. म्हिूनच आम्ही म्हितो 
की, आमचा धमयच ईश्वरप्रिीत आहे. सृष्टीचा उत्पन्नकता ईश्वर सवयसमथय आडि पापाचा कंटाळा 
करिारा आहे. त्याला शरि जाण्याने मानडसक शातंी डमळते. 

 
२४५८ अ (इंम : २२–२३) 
 
२४५९ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, २८) 

भोपाळची बेगम व गाइकवाड या दोघाचं्या स्वाऱ्या हल्ली मंुबईत मुक्कामास आहेत. ना. गवरिरानंी 
बेगमेच्या सन्मानासाठी मोठा दरबार केला. राबटसनसाहेबानंी स्वताः डतजसी संभाषिही केले. 
मानकजी करसेटच्या कन्यानंी डतला पानसुपारी केली. लहदू व पारशी डस्त्रया डतला भेटल्या, बेगम 
मके्कच्या मागाने इंयलंदास जाईल. ५७ च्या बडंात डतने इंग्रजानंा फार साहाय्य केले. बडंखोराचं्या 
दुष्ट मसलतीत ती सामील झाली नाही. अनेक मडमाचें जीव डतने वाचडवले. गाइकवाड महाराजही 
येथे आले असून दत्तक घेण्याची परवानगी मागत आहेत. 

 
२४६० (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, २८–३१) 

रा. भवानी डवश्वनाथ हे वतयमानदीडपकेचे कते होते. त्यानंी नुकतेच ते काम सोडले. शाळेत 
असतानाच त्यासं डलडहण्याची चट लागली. पुढे पगाराची अपेक्षा न ठेवता ते संपादक झाले. 
सुधारिुकीच्या कामात त्यानंी साहाय्य केले. साधारिताः या बाबतीत नोकरीची सबब सागंून लोक 
डशडथल राहतात. शक्त्यनुसार देशाची सेवा करिारे फार थोडे असतात. वृत्तपत्रकत्याचे काम फार 
अवघड असते. कथेकऱ्याप्रमािे ते सवांना संतोषव ू शकत नाहीत. कोिाला नुसती बातमी हवी 
असते, तर कोिाला धमाचे व सुधारिुकेचे तत्त्व हवे असते. सरळ स्वभावाचे पत्रकते स्तुडत–
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लनदेची पर्वा करीत नाहीत. आपले कतयव्यकमय व देशकल्याि यावंर नजर ठेवनू ते डलहीत 
असतात. रा. भवानी याचंी कामडगरी डनाःस्पहृपिाची आहे. काहीही वाद उपस्स्थत झाला, तर ते 
दोन्ही बाजंूना प्रडसद्धी देत असत. नालस्ती करिाऱ्या मजकुराचा डनषेध करीत. एतदे्दशी व ख्डरस्ती 
लोकाचें ते स्नेही आहेत. त्याचं्या मनात कसलाही अकस नाही. ख्डरस्ती लोकाचंी लनदा करून 
वगयिीदाराचंी संख्या वाढडविारे संपादक या राज्यात बहुत आहेत. पि हे त्यापंैकी नव्हत. 
पािीप्रकरिात मात्र त्यानंी डवरुद्ध मत डदल्हे. पि ही मोठी आश्वयाची गोष्ट नाही. त्याचंी धमयसंबंधी 
मते आम्हासं नीट कळली नाहीत. पि दीडपकेत त्यानंी सवय मतानंा वाव डदला. बुडद्धवादास नेहमी 
उते्तजन डदले. हे मान्य कराव ेलागेल. 

 
२४६१ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, ३१) 

‘डव. ल. भा.’ कडवतेत म्हितात की : आपि नेहमी आस्त्मक गुि धराव.े दैडहकपिा वजावा. 
षड्डरपूचंा त्याग करून पिात्ताप करावा. नम्र होऊन इंडद्रयदमन करीत राहाव.े मूर्थतपूजा म्हिजे 
चेटूक आहे. डतचा आवशे सोडून द्यावा. प्रीती व सहनशीलता अंगात बािवावी. भाडंितंटे व 
सूडाची भावना सोडा. चोरी-डछनालीचा त्याग करा. मद्यपान करू नका. डवलास व मौज यापंासून 
दूर राहा. डवश्वास धरून देवास शरि जा. प्राथयनेच्या शास्त्राने सैतानाशी लढा. 

 
२४६२ (२३ : २, १५ ज्यानुएरी ६४, ३१) 

पचंागं सन १८६४ चे : सन १८६४ चे पंचागं मागच्यापेक्षा डनराळे व सुलभ केले आहे. पडहल्या रंुद 
घरात मडहन्याचंी नाव ेअसून पुढील सात घरात वाराचंी नाव ेव त्याखाली तारखा आहेत. शाबाथाचे 
डदवस ‘शा’ अक्षराने दाखडवले आहेत. यावषी फेिुएरी मडहन्याचे २९ डदवस आहेत. फेिुएरीचे डदवस 
२९ आहेत, ह्याचे कारि एक आया व एक ओवी यातूंन नमूद केले आहे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८६४ 
 
२४६३ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ३३–३४) 

अहमदनगर एथील बारकरसाहेबाची पत्नी बारकरमडम डहचे मरिाचे वतयमान देण्यास फार दुाःख 
होते. डतने १० वष े धमयप्रसाराचे काम केले. डतचा स्वभाव ममताळू व डप्रयकर होता. हृदयरोगाने 
आजारी झाल्यामुळे डतला स्वदेशी जावयाचे होते. परंतु त्याऐवजी आकाशात घेऊन जावे, असे 
ईश्वरास वाटले. नगरचे कलेक्टर तैतलर याचं्या कन्येच्या स्मरिाथय त्यानंी भजनालय आडि 
डमशनगृहही बाधंली होती. तेथे ती सुवार्थतकाचे काम करावयाची. आपले नातलग सोडून अज्ञानी 
बायासं उपदेश करण्यासाठी ती आली होती. सवांनी डतचा डकत्ता यायावा. डतला आकाशात सुख व 
गौरव डमळावी म्हिून प्राथयना करावी. 

 
२४६३ अ (इंम : ३३) 
 
२४६४ (२३ : ३,१ फेिुएरी ६४, ३४–३५) 
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मंुबई इलाख्यात डनरडनराळ्या डमशनाचें डमळून येरोडपयन डमशनेरी ७७ आहेत. एतदे्दशीय सुवार्थतक 
व पालक एकूि १२ आहेत. 

 
२४६५ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ३५–३७) 

रा. गं. ला. नगरजवळील वडगावंगुप्ता गावाहून डलडहतात की : िह्मचारी पथंाचा एक गोसावी या 
गावात भीक मागे. डदवस महागाईचे असल्यामुळे त्यानंा डभक्षा डमळेना. पाटलाने एका भाकरीचे पीठ 
डदले. पि बावाबरोबर एक गाय होती व एक मुलगाही होता. म्हिून गोसावी नाराज झाला. त्याने 
गावच्या मारुतीसमोरच ठाि माडंले. देव खरा असेल, तर मला बसल्या जागी अन्न डमळेल, असे तो 
म्हित होता. काही वळेाने तो फार रागावला व मारुतीला सोयानेच मारू लागला. शवेटी 
लोकानंी त्याची समजूत घालून त्याला काही डभक्षा देवडवली. ज्ञानोदयकते म्हितात : ‘देवाला 
सोयाने मारिे हा डवलक्षि प्रकार होय. देवही कोडगे झाले की काय? डशवाय लहदूही हा प्रकार 
शातंपिे पाहात होते. इतर धमीयानंा त्यानंी एवढ्या सहनशीलतेने वागडवले नसते. देवाची कसोटी 
पाडहलेली त्यानंा आवडत नाही. सटवाई, म्हसोबा, यासंारख्या बुियया देवाबंद्दलसुद्धा डवरुद्ध 
बोललेले त्यानंा आवडिार नाही. म्हिून लहदू डमत्रानंी डनाःपक्षपातीपिाने डवचार करावा. 

 
२४६५ अ (इंम : ३५) 
 
२४६६ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ३८–४१) 

राजस्थानचे डमशनरी रे. शूलिेट यानंी कळडवले आहे की : या भागात देवीचे वारे येण्याचे प्रकार 
फार आहेत. वीवरच्या बागेमध्ये दोन अडीचश े लोक जमले. एका १७ वषांच्या देखण्या मुलाच्या 
अंगामध्ये देवी येिार होती. देव्हाऱ्यात कथलाचे बाहुले ठेवले होते. देवळीमध्ये पितीही होती. 
एरंडाचा डहाळाही टागंला होता. मुलगा काही हेंगाडे मंत्र म्हिाला. नंतर त्याने धुपाटण्यातील 
इंगळावर ऊद टाकला, तेव्हा सगळीकडे धूर पसरला. एक रुप्याचा ताईत त्या धुक्यातून 
डफरडवला. तरी लवकर अंगात येईना. गर्दी हटडवल्यावर नगरे वाजू लागले व मुलगा जडमनीवर 
पडला. डोलून अस्वलाच्या डपलासारखे ओरडण्यास त्याने सुरुवात केली. मग तो नाचू लागला. 
डमसरचे काही माडंत्रक असेच नाचतात. पि त्याची हालचाल याडंत्रक कळीने होिाऱ्या बाहुल्याचं्या 
हालचालीसारखी वाटली. ‘देवी’ने लचतूराम व शूलिेट यानंा बोलावले. रेवरेंडने त्याच्या नाकास 
अमोडनयाची कुपी लावली. तेव्हा त्याच्या डोळ्यानंा धार लागली व त्याचा अवतारही संपला. 
लचतूराम या उपदेशकाने छडीचा धाक दाखवनू त्याला असले सोंग पुन्हा करू नकोस, म्हिून 
ताकीद डदल्ही. हा आपल्या पोटाचा व्यवसाय आहे, हे त्याने कबूल केले. त्याच्या आईनेही क्षमा 
मागून त्यास सोडण्याची डवनंती केली. गावातले अज्ञानी लोक मात्र डमशनरी आपले देव 
पळडवतात, धमय बुडाला, अशी बडबड करीत आहेत. 

 
२४६६ अ (इंम : ३७–३८) 
 
२४६७ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४१–४४) 

सन १७९७ मध्ये एक साहेब घोड्यावरून प्रवास करीत होता. डोंगरवाटेवर असताना ढगाचंा 
गडगडाट सुरू झाला, म्हिून तो एका लहानशा झोपडीत गेला. तेथे एक स्त्री आपले तान्हे लेकरू 
घेऊन बसली होती. वाटसरू म्हिाला की : गडगडाट हा देवाचा शब्द आहे. या बाईस आत्म्याची 
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तारिाची काळजी नव्हती. कारि डतला शास्त्र वाचण्यास डमळाले नव्हते. म्हिून त्याने डतला एक 
रुपया देऊन शास्त्र डवकत घेण्यास साडंगतले. शासत्र हा अंधाराच्या डठकािी प्रकाश करिारा डदवा 
होय. ५-६ कोस गेल्यावर दुसऱ्या गावात राहून त्याने देवासंबधंी गोष्टी केल्या, तेव्हा घरधनी इतका 
खूष झाला की, त्याने वाटसरूकडून पैसे घेतले नाहीत. पुढे एक गाव लागले. त्यामध्ये उतारशाळा 
नसल्यामुळे एका घरी तो न्याहरीसाठी गेला व खाबंावर डखळलेल्या येशूची गोष्ट त्याने साडंगतली. 
या धार्थमक मािसाकडून कोिीही पैसे घेईना. जिू त्याने देवास एक रुपाया उसना डदल्हा, त्याचे 
चीज झाले. दीड वषानंतर त्याजकडे एक पाहुिा आला. त्याने साडंगतले की, त्याचे गावात एक स्त्री 
बायबल वाचते. डतने स्वता ख्डरस्ती होऊन ४० जिानंा डिस्ताकडे डफरडवले, साहेबास धन्यता 
वाटली, त्याचा रुपया जिू देवानेच भरून डदल्हा. 

 
२४६८ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४४–४६) 

आस्क्सजेन मध्ये काही प्रमािात नैत्रोजनचे डमश्रि केले, तर नैत्रस आक्सैद ययास तयार होतो. 
यात ६३:३७ असे नैत्रोजन व आक्सजेनचे प्रमाि असते. हा वाय ू नाकपुड्या बदं करून तोंडाने 
नळीवाटे घेतला तर चमत्काडरक पडरिाम होतात. मािसाचं्या डचत्तवृत्तीत डवलक्षि फेरफार होतो. 
नाचाव,े गाव,े उड्या माराव्या, असे त्यासं वाटते. डम. सौशी हा कवी या ययासाने सारखा हसत 
राडहला. येलचा डवद्याथी ययास डपण्यापूवी अत्यंत डखन्न होता; पि त्याचे प्राशन केल्यावर नाचू 
लागला. डशवाय त्याच्या रसनेंडद्रयावरती पडरिाम झाला. तो फार गोड खाऊ लागला. भाकरी-
लोिी याचं्याबरोबर काकवी व साखरही तो खाई. टॉमस डडक या शास्त्रज्ञाचाही असाच अनुभव 
आहे. ययास प्याल्यावर छानदार मौज करावीशी वाटते. एका सत्रीला ययास डपण्यास लावले. डतने 
तर अंगावरचा पोषाखही फेकून नाचण्यास प्रारंभ केला. डकडे व इतर प्रािी या ययासात ठेवले, तर 
तेही नाचू लागतात. मात्र नैडत्रक अॅडसद हे डमश्रि मानवी डजवानंा अडतशय घातक आहे. त्यामुळे 
लगेच मृत्य ूओढवतो. थोडे प्रमािावर बदलले, तर नैडत्रक अॅडसद तयार होते. या अॅडसदने भयंकर 
यातना होऊन मािूस मरतो. 

 
२४६९ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

डम. वाल्टर अिाहम यानंी डलथोग्राफी पे्रस अथवा डशळाछापाची तपशीलवार माडहती देिारा गं्रथ 
रचला आहे. याचा मराठी तजयमाही ते लवकरच प्रकाडशत करतील. 

 
२४७० (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

सर ज्यान लारेन्स यानंी नवे वैसराय म्हिून शपथ घेतली. लवकरच त्यासं लाडयचा डकताब डमळेल. 
ते अडतशय नीडतमान व धार्थमक आहेत. 

 
२४७१ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

पजंाबातील लढाई डमटली असून बडंखोरानंा इंग्रज सरकारच्या ताब्यात देण्याचे त्यानंी कबूल 
केले. चीनमध्ये जेनरल गादयन याने सू च्यौ शहर लजकले. अमेडरकेत दडक्षिी बडंखोराचंी आगदी 
दािादािी होते आहे. सगळे दास मुक्त झाल्यासारखेच आहेत. आडस्त्रयाव्याप्त पोलंदची स्वतंत्र 
होण्याची इच्छा आहे. 

 
२४७२ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 
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फ्रान्स देशाच्या बादशहाने डनरडनराळ्या युरोडपयन देशानंा पते्र डलहून १८१५ मधील सगळे तहनामे 
रद्द समजावेत, अशी डवनंती केली. पाडरस येथे सगळे सरकारी वकील एक पडरषद भरवनू नव े
धोरि ठरडवतील. जर त्याचं्यामध्ये एकमत झाले नाही, तर युरोप खंडात जागोजाग युद्धाचा प्रलय 
होईल. ही सभा पाडरसऐवजी दुसरीकडे भरवावी, असाही डवचार आहे. 

 
२४७३  (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

अमेडरकेचा पे्रडसदंत ललकनसाहेब देवीच्या आजाराने फार आजारी आहे. 
 
२४७४ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

देन्माकय  देशाचा ७ वा राजा फे्रदडरक मरि पावला. त्याच्या गादीवर त्याचा मुलगा डप्रन्स डिडियन 
याला राज्याडभषेक झाला. 

 
२४७५ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

अफगाडिस्तानात दोस्त महंमदाचा पुत्र सरदार शरे अलीखान काबूलच्या गादीवर कायम झाला. 
त्याचा अडधकार इंग्रज सरकारने कबूल केल्यामुळे तो फार आनंदात आहे. त्याचे भाऊ सध्या स्वस्थ 
डदसतात. 

 
२४७६ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

कृष्ट्िाबाई नावाची एक सत्री म्हिते की, मी नानाची डवधवा आहे. आपल्या पतीच्या श्राद्धडवधीसाठी 
नेपाळात डतचा दीर बाळाराव याजकडे पत्र पाठडवण्याची डतने परवानगी माडगतली आहे. यावरून 
नानाचा मृत्य ूखरोखर झाला असेल, असे वाटते. पि नेडटवाचें शास्त्र म्हिते की, िाह्मिाचा जीव 
जर वाचवावयाचा असेल, तर खुशाल खोटे बोलाव!े म्हिून ही काही तरी संभाडवत डहकमत 
असावी असे वाटते! 

 
२४७७ (२३ : ३, १ फेिुएरी ६४, ४६–४८) 

मंुबई ते सुरत लोखंडी रस्ता तयार झाला असून लवकरच तो चालू होईल. नामदार गवरनरानंी या 
मागाने ६ तासाचंा प्रवास केला. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६४ 
 
२४७८ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ५०–५१) 

१८६४ चे इंग्रजी पचंागं हे पुस्तक त्याच्या कत्याकडून आम्हासं डमळाले. ६४५ पृष्ठे असून याची 
बाधंिी मजबूत व संुदर आहे. कागदही उत्तम आहे. याची लकमत गडरबानंा परवडण्याजोगी नाही. 
पि त्यात उपयुक्त व आवश्यक माडहतीचे भडंार आहे. नुसता डवषयानुिम पाडहला, तरी त्याचे 
मूल्य पटेल. प्रथम ७२ पानातं पंचागं डदले आहे, ते सवय धमांच्या नेडटवानंा उपयुक्त ठरेल. 
इंयलंदातील बहुत गोष्टींची माडहती आहे. ना. रािीसरकाराचें कुटंुब, पालयमेंट, अडधकारी, व्यापारी, 
याचंी ४० पृष्ठे माडहती आहे. भारतातील सरकारे, कायदेमंडळे, डवद्याखाते, टपालयंत्रिा, 
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आगगाड्या, डवद्यालये व धमयसंबधंी मंडळे, याचंी माडहती आहे. हे पुस्तक म्हिजे उत्कृष्ट वाटाड्या 
ठरिार आहे. व्यापार, प्रवासाची साधने, सरकारचा खचय व त्याचे उत्पन्न, डिस्ती मंडळाचें प्रयत्न, 
याबंद्दल वाचल्यावर प्रत्येक मािूस बहुश्रुत बनेल. एत्तदे्दशीय भावातं अशा पुस्तकाची फार गरज 
आहे. आमच्यातंले कोकिस्थ लोक इतरानंा बुडद्धहीन व आळशी समजतात. परंतु ते स्वताः असे 
काही कायय करीत नाहीत. पूवी अमेडरकन डमशन अमळ छोटी पुस्तके छापीत असे. पि एक 
आण्याचे पचंागंही जर खपत नाही, तर हे साधाव ेकसे? कोिी ईष्ट्येने असे काम केले, तर बरेच 
होईल. 

 
२४७८ अ (इंम : ४९) 
 
२४७९ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ५२–५६) 

दडक्षिा पै्रज कडमटीने जी पुस्तके छापली, त्यातं मूळगं्रथ एकही नाही. चार इंग्रजीवरून व एक 
संस्कृतवरून भाषातंडरत केली. दुदैवी मुराद व दैववान सलावदीन– रा. डवनायक नारायि 
भागवत यानंी भाषातंर केले. नेडटव लोक दैव व प्रारब्ध यावंरती फार डवसंबनू राहातात. त्यामुळे 
आळस वाढतो. म्हिून प्रयत्न केले, तरच डनभाव लागेल, असे लेखक म्हितात. पि याखेरीज 
ईश्वराची दया डमळिे, ही फार आवश्यक आहे. हे तत्त्व त्याने संडदयध ठेवावयास नको होते. जे 
ईश्वरदत्त शास्त्र मानतात. ते उद्योगी व परािमी होतात. 
 
सािेडतसाचे चडरत्र-कृष्ट्िशास्त्री डचपळूिकर याचं्या पुस्तकाची ही दुसरी आवृत्ती आहे. सािेटीस हा 
क्षमाशील व डनरडभमानी गृहस्थ होता. त्याच्या तुलनेचा मािूस येथील संतमंडळीस सापडिार 
नाही. तरीही त्याच्यात काही उिीव होती. म्हिून डिस्ताचा डकत्ता यायावा. 
 
ज्योडतशास्त्र–हे रा. कृष्ट्िशास्त्री गोडबोले यानंी चेंबसयवरून भाषातंर केले. लहदुस्थान ही 
ज्योडतषशास्त्राची जन्मभमूी होय, असेही ते म्हितात. पि ४१०० वषांपूवी बोबलोनच्या लोकानंा हे 
शास्त्र चागंले माहीत होते. युरोपात आजही त्याची चागंली माडहतगारी आहे. 
 
अनेकडवद्यामूलतत्त्व संग्रह–रा, कृष्ट्िशास्त्री डचपळूिकर यानंी कोसय आफ रीलडग वरून तजयमा 
केला आहे. ज्या जड द्रव्याचंी ही सृष्टी बनली, त्यानंा पचंमहाभतेू म्हितात. त्याचं्या गुिाचें ज्ञान 
जेवढे अवाचीन युरोडपयन लोकानंा आहे, तेवढे कोिासही नाही. मात्र यात धमयसंबधंाचे डनबंध 
अडजबात गाळून टाकले आहेत. 

 
२४८० (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ५६) 

मृच्छकडटक नाटक–रा. परशरामपतं गोडबोले यानंी मूळ संस्कृतवरून भाषातंर केले. दडक्षिा पै्रज 
कडमटीने ते छापले. शूद्रक नामक राजाने केलेले हे नाटक उत्तम गिण्याजोगे आहे. यात एक 
सावकाराचा मुलगा व कलावतंीि याचंी प्रीत आढळते. बीभत्स व लाडजरवाण्या गोष्टीही बऱ्याच 
आहेत, शकार व वसंतसेना याचें संभाषि फारच वाईट आहे. हे पुस्तक दडक्षिा पै्रज कडमटी व 
दैरेक्तर यानंी पसंत केले, हेच आश्चयय आहे. त्यानंा भलतीच पुस्तके चागंली भासडवली जातात, 
असे डदसते. डवशषेताः हावडयसाहेबाच्या कारडकदीत डवलक्षि पुस्तके पसंत झाली. तरुिाचें मन 



 

 

अनुक्रमणिका 

डबघडेल, अशी पुस्तके पसंत झाली. तरुिाचें मन डबघडेल, अशी पुस्तके सरकारी खर्चाने प्रडसद्ध 
होत आहेत. 

 
२४८१ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ५७–५८) 

पश्डचम आडफ्रकेत इकारोडफयागं या डठकािी डमशनचे ठािे आहे. तेथे इबीडबयो लोकाचंा राजा 
आला होता. हा भव्य आडि शूर राजा डमशनऱ्यानंा डवनंती करू लागला की, त्यानंी काही युक्तीने 
पाऊस पाडावा. साहेबाने त्यास समजावनू डदल्हे की, ईश्वराची प्राथयना एवढाच एक उपाय आहे. 
पावसाकडरता काही युक्ती अथवा औषध नसते. योगायोगाने दुसऱ्या डदवशी पाऊस पडला. तेव्हा 
राजाची समजूत झाली की, हे डमशनरी जादूचेच फळ आहे. वाटेल तेव्हा पाऊस पाडता यावा, 
म्हिून तो साहेबाकडे औषध मागू लागला. या देशातही असेच अज्ञानी लोक आहेत की, ज्यानंा 
वाटते, यती आडि साधु याचं्या कृपेने पाऊस पडतो. त्यानंी ईश्वराचे सामथ्यय ओळखाव.े 

 
२४८१ अ (इंम : ५६–५७) 
 
२४८२ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ५८–६०) 

चीनमधील खीबोय गावी अनेक लोक शुभवतयमानाबद्दल डवचार करून त्याचा स्वीकार करू लागले, 
तेव्हा त्याचंा पाठलाग होऊ लागला. डचयोह नावाच्या मनुष्ट्यास त्याच्या घरातून बाहेर काढून 
लावण्यात आले. कारि तेथे नेहमी प्राथयना होई. दुसऱ्या डिस्ती मािसाने डचयोह यास जागा 
डदली, तेव्हा लोकानंी गर्दी करून त्याच्या घराचे धाबे पाडून टाकले. डिस्ती लोकाचं्या घरावर 
दरोडे घालिे, त्याचं्या हाताचे आंगठे बाधूंन त्यासं जोड्याने मारिे, असे भयंकर प्रकार होऊ 
लागले. रे. बन्सय यानंी डिडटश वडकलास या सवय गोष्टी कळडवल्या. तेव्हा अंमलदारानंी सवय चौकशी 
केली. तेव्हा माडजसे्त्रताने हुकूम डदल्हा की : चोरलेल्या वस्तू शोधून मालकानंा परत द्याव्यात, 
डिस्ती जनानंा उपद्रव देिार नाही, असा मुचलका डवरोध्याकंडून डलहून यायावा आडि डिस्ती 
लोकाचं्या कोित्याही हक्कास प्रडतबधं करू नये. तेव्हा ज्या घरातून त्यानंा जुलमाने काढून डदल्हे 
होते, तेथे त्यानंी हषाने प्रवेश केला. आता नवीन जाहीरनामा डनघाला असून कोिाही ख्डरस्त्यास 
उपद्रव होिार नाही. ईश्वराने आपल्या भक्तावंर मोठीच दया केली. शुभवतयमानाच्या प्रसारासाठी 
मोठे द्वार खुले झाले. नुकताच १० जिाचंा बास्प्तस्मा झाला. भजनालयही बाधूंन झाले. 

 
२४८२ अ (इंम : ५८) 
 
२४८३ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६०–६२) 

‘ल. रा. मा.’ डलडहतात की, बारशी या व्यापारी नगरामध्ये आमच्या काही ओळखी आहेत. पूवी 
आम्ही एथे जागा खरीद करून शाळा सुरू केली व घर बाधंले. पुष्ट्कळाचंी इंग्रजी डशकण्याची इच्छा 
आहे. पि आम्ही त्यासं साडंगतले की, ‘सरकारच’ याची तजवीज करील. ‘आम्ही मराठी शाळा 
घालू. जातीपातीचा भेद राखिार नाही. महारमागंानंा त्यात प्रथम प्रवशे राहील.’ हे ऐकून त्याचंी 
डनराशा झाली. अस्पशृ्यानंा अज्ञानात कोंडून ठेवनू आम्ही वाघ व ते बकरी, असे असावे व त्यावंर 
वाघाप्रमािे िूर अंमल करावा, असे त्यानंा वाटते. पि ईश्वराने तो सुडदन लवकर आिावा की : 
गर्थवष्ट, स्वाथयबुद्धीच्या उंच म्हिडविाऱ्या लोकापेंक्षा हेच डवद्वान व शहािे व्हावते. गर्थवष्ठ लोकानंी 
त्याजंकडे पाहून डदपावे व लाजाव.े इकडे मूर्थतपूजेची व्यथयता पटली आहे. आपि आपल्या 
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उत्पन्नकत्यापासून बहकलो, असे समजून ते गुप्तपिे येशूला तारिारा मानतात. पि हा गाव 
व्यापारात जसा वृलद्धगत, तसा पापातही वाढत चालला आहे. ख्डरस्ताचे डशष्ट्य येऊन त्याचंी दैडहक 
व मानडसक सुधारिा करीत आहेत. सैतानाचा काळ समीप आला. शातंीचे राज्य स्थापन होिार 
आहे. 

 
२४८४ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

फ्रान्सचा बादशहा पोलंडला मदत करिार आहे, म्हिून येरोडपयन देशानंी तीन लाख फौज जमवनू 
लढाईची तयारी केली. इतालीत गाडरबाल्दी सैन्य गोळा करीत असून तो बहुधा रोमवर स्वारी 
करील. जेरेमानी व देन् माकय  याचें युद्ध सुरू होिार आहे. 

 
२४८५ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

डवक्तोऱ्या रािीच्या सुनेस पुत्र झाला. 
 
२४८६ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

लहदुस्थानची राजधानी जबलपूर असावी, असे डिडटशानंा वाटते. 
 
२४८७ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

युसुफजाईच्या सरहद्दीवरील दंगेखोर जेरीस आले. लालू व अंबेला ही शहरे सरकारला काही 
नुकसान न होता डमळाली. 

 
२४८८ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

युरोपातील सवय देशाचं्या वडकलाचंी एक सभा पाडरसला भरून युद्धडवषयक वाद डमटडवला गेला. 
 
२४८९ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

आडफ्रकेतील एका जातीच्या गवतापासून कागद तयार करण्याचा शोध लागला. १८६२ त १० 
हजार टन गवत इंयलंडास रवाना झाले. 

 
२४९० (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

तरुि व डनरोगी मनुष्ट्याची नाडी दर सेकंदास एकदा उडत असते. जनावराचं्या नाडीचे प्रमाि मात्र 
वगेवगेळे आहे. घोड्याची डमडनटास ३२ ते ३८ वळेा, तर कोंबड्याची १४० वळेा उडते. 

 
२४९१ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६२–६४) 

जदुनाथ डिजस्तनजीमहाराज या प्रख्यात साधूने अथवा त्याच्या एका हस्तकाने डभल मारला. 
डशके्षच्या भयाने तो रजपूत संस्थानातील नाथवाडा येथील देवळात दडून बसला. त्यास 
पकडण्यासाठी कायद्याप्रमािे तजवीज करावी, म्हिून मेजर ईडन अगदी टपून आहे. अज्ञ 
लोकानंा वाटते की, महाराजानंा खून माफ आहे. पि ते चूक आहे. त्यानंी या महाराजासं अगदी 
मानू नये. 

 
२४९२ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

लहदुस्थानसरकारचा डवलायतेत मोठा खचय होत असतो. ६१-६२ मध्ये इंडदया हौस, आर्थदस्कोब व 
हेलेबरी येथील डवद्यालये डवकून त्यानंा १३ लाख रुपये डमळाले. पि अडधकाऱ्याचंा पगार दरमहा १ 
लाखापयंत जातो. कचेरीचा २ लाख झाला. गात् डवतोज, वडे्याचें पोषि, वाटखचय, यावंर २ लाख 
१९ हजार गेले. परीक्षासंाठी २६ हजार, लॉ कडमशन १० हजार, स्तार आव इंडदया डकताबासाठी २ 
लाख ५५ हजार, नुकसान भरपाई ५८ हजार, करापोटी ११,८६७, घोडे खरेदीसाठी १,१८,६७०, 
दलीपलसगास २॥ लाख, पोस्तमास्तरास २ लाख ६७ हजार, असा खचय झाला. 

 
२४९३ (२३ : ४, १५ फेिुएरी ६४, ६४) 

आळंदी व पुिे येथे सुरू झालेला वाखा जेजोरी, नगर व मंुबई, येथे पसरला आहे. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६४ 
 
२४९४ (२३ : ५, १ माचय ६४, ६६–६९) 

बारकरमडमेचे अंतकाळचे बोलिे व डनरोप एका डमत्राकडून डलहून आली. आमची ही बहीि आता 
उत्तम देशाप्रत गेली आहे. सुवाडसक पुष्ट्पाच्या पडरमलाप्रमािे डतचे अमोल्य मानडसक गुि डचत्तास 
आल्हाद देत असत. डतच्यात कुशाग्र बुद्धी, समयानुसार वतयन व मािुसकी, नेहमी आढळतात. 
डतची ख्डरस्तवासी मतै्रीि मेरी हबेल डहचे चडरत्र छापलेले आहे. बारकरला उदासीन कडवता फार 
आवडत. ती स्वताः उत्कृष्ट कडवता करी. ती डकतीही संतापली, तरी कोिास खोचून बोलत नसे. 
आपल्या डप्रय मुलीच्या मृत्युसमयीही ती फार शातं होती. खोकरला अडशडक्षत व गावढंळ लोकातं 
ती उपदेशकाचे काम करी. ते गाव आवडते, असे ती म्हिे. सुवार्थतकाच्या कामासाठी डतने अपार 
श्रम केले. लपपळसच्या बगंल्याचा नमुना डतनेच तयार केला होता. ती लपपळसला बारा डदवसच 
राडहली. नगरास नेण्याची तयारी झाली, पि तेथेच डतचा अंत झाला. प्रभनेू डतला मरिाकडरता त्या 
गावी बोलावले. आपली मुले डतने देवास डनरोडवली. भावाबडहिींना ईश्वरावर प्रीत करण्यास 
साडंगतले. डवश्वासू राहून जेवढे लोक ख्डरस्ताकडे आिता येतील, तेवढे आिा, असे सागंून 
डप्रयतारकाचें गीत ऐकत ती प्रभकूडे गेली. जे मेले ते धन्य. का ंकी, ते आपल्या कष्टापासून डवसावा 
पावतात. 

 
२४९४ अ (इंम : ६५–६६) 
 
२४९५ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७०–७३) 

अमेडरकेत रोचेस्टर गावी तीन डदवस अमेडरकन बोर्डाची वार्थषक सभा चालली. सवय राष्ट्रातं 
शुभवतयमान गाजडविे, हा त्याचा हेतू आहे. ईश्वराने या कामावर कृपा केली. कारि लढाई चालू 
असून ७ लाख ९४ हजार रुपये जमले. १० लक्ष डशल्लक राडहले, लंका, चीन व सादंडवच, येथपयंत 
डमशनाचें काम चालते. ७३७ उपदेशकापंैकी १८० मडमा आहेत. मुफ्त शाळा, सभोजन शाळा व 
पाठशाळा, यातूंन ९,५३४ डवद्याथी आहेत. यंदा १ कोटी ६३ लाख ५४ हजार ३०० पषृ्ठ डमशन 
छापखान्यात छापली गेली. आंदरसनसाहेबानंी उत्कृष्ट रपोट तयार केला होता. सादंडवच डमशनाचे 
कायय सवांत कौतुकास्पद आहे. १८१९ त ते स्थाडपले. या ४४ वषांत रानटी व पशुशील लोक 
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सवयस्वी धार्थमक बनले. आता ते युरोडपयनाचं्या योययतेस आले. त्याचें नेडटव पालकही धमयप्रसार 
करतात. हे ऐकून सवांची अंताःकरिे सद्गडदत झाली. यंदा आिखी दहा लक्ष रुपये डमळवावते, 
असा ठराव झाला. नरभक्षकाचंी ही सुधारिा या डमशनानंी केली. या देशाचीही सुधारिा डिस्ती 
धमाने होईल. 

 
२४९५ अ (इंम : ६९–७०) 
 
२४९६ (२३ : ५ १ माचय ६४, ७३–७४) 

एत्तदे्दशी लोकातं मंगल कायाच्या लकवा प्रडसद्ध प्रसंगाच्या वळेी कलावडंतिींचे नाच करण्याची 
फार रूढी आहे. राजे लोक तर दरबारात दुष्ट डस्त्रयानंा उभे करतात. इस्त इंडदया कंपनीने ही रीत 
चालू ठेवनू देवळे व मडशदी यानंा इनाम करून डदल्हे. दरबारातील लनद्य प्रकारास आळा घातला 
नाही. गेल्या मडहन्यात मात्र भोपाळची बेगम लकवा गाइकवाड येथे आले, तरी दरबारात नाच झाला 
नाही. गेल्या वषीही प्रडतनीधी व सडचव याचंी सभा भरली. तेथे हा प्रकार नव्हता. पि नेडटवाचं्या 
घरचे समारंभ नाचावाचून होत नसतात. दरबार हे अिचेू स्थळ होय. लोकानंी वेश्याचं्या तोंडाकडे 
पाहाव,े हे अिदूारीस अश्यायध्य आडि नीतीस डवपरीत आहे. डववाडहत व डवद्वान डस्त्रयानंी सभेत 
बसावे, अशी इंग्रजीची चाल आहे. त्याने डस्त्रयातं नम्रता व संभाषिकौशल्य येतात. आमच्याकडे 
राजाचं्या जनानखान्यातही हे घडत नाही. मग गडरबाचं्या घरी कोठून घडावे? नाच करिे 
लज्जास्पद वाटून आता कोरडे दरबार भरू लागले. या नीच चालीतून सवांची सुटका व्हावयास 
हवी. दरबार, लयनमंुजी, राजसभा आडि कोडते, या डठकािी नाच नसावते. या सुधारिुकेची वृद्धी 
होण्यासाठी सवांनी झटाव.े 

 
२४९७ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७४–७६) 

‘लोकडहतेच्छू’ डलडहतो की : पौष पौर्थिमेस खंडोबाची यात्रा भरते. दीडदीडश े कोसावंरून भोळे 
अडािी काबाडी लोक येतात. िाह्मि मात्र कमी येतात. कारि हे क्षुद्र दैवत आहे. डबचारे अज्ञानी 
खचय करून, दुाःख भोगून येतात. खंडोबाच्या काठ्या डफड्याचे तालसूर गाजवीत येतात. दररोज 
५० गाड्या तरी येत असतात. एकया नगरहून ३ हजार लोक गेले. यात्रा ५० हजारावंर भरली. 
जेजुरीस अनाचार फार होतात. पुत्र व कन्या देवाला अपयि करून त्यानंा वायाया–मुरळी बनडवतात. 
खंडोबा हाच या डस्त्रयाचंा पती होतो. मग त्या अडववाडहत राहातात. घरबारी होऊ शकत नाहीत. 
काही डवधवा डस्त्रयाही मुरळ्या होतात. डवधीपुरते लयन लावतात. मनुष्ट्याशी लयन लावण्याची त्यानंा 
आिगा असते. याते्रमध्ये मनस्वी गर्दी होऊन यंदा वाखा सुरू झाला. वाखेकऱ्यानंा लपून छपून 
घरी नेतात. डहवतापाचे डनडमत्त सागंतात. या रोगोत्पादक याते्रला बदी झाली पाडहजे. गर्दी व 
सडकी फळे, या कारिाने रोग फैलावतो. याते्रच्या डठकािी स्नान करिे व कपडे धुिे, यासं बदंी 
केली पाडहजे. 

 
२४९८ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७६–७७) 

‘नेडटव दाक्तराचंा डमत्र’ डलडहतो की : हरेक दवाखान्यामध्ये नेडटव अडसस्तंत दाक्तर असतात. 
गोऱ्या दाक्तरापेक्षा त्यानंा जास्त काम पडते. रातं्रडदवस दवाखान्यात राहण्याने कामाचे कचाटही 
फार वाढते. पि त्यासं बढती नाही. पगारही सरासरीच डमळतो. या दाक्तरानंी मोलवान व स्वस्त 
औषधे लोकानंा अगत्यपूवयक द्यावीत. आजाऱ्याचंी योयय बरदास्त राखावी. प्रत्येक रोययास जातीने 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाहाव.े त्यानंी दारू, अफू, मदत, गाजंा, चडंोल, यासंारख्या व्यसनाचं्या आहारी जाऊ नये. 
व्यसनाच्या धंुदीमध्ये भलताच घोटाळा होऊ शकेल. त्यानंी रोगाची डकळस कधी बाळगू नये. ते 
राडंबाज नसावते. डस्त्रयानंा ‘तपासिीपुरते’ पाहाव.े कारि स्त्रीस तपासिीसाठी कपडे काढावे 
लागतात. घोडनदीचे डॉ. फ्रामजी कावस, नगरचे दौलतलसग, डम. दाडनएल, हे फार हुषार व 
सचोटीचे दाक्तर आहेत. इतर दाक्तरानंी त्याचंा डकत्ता यायावा. 

 
२४९९ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

पजंाबप्रमािे मंुबईतही पदाथयसंग्रहालय होिार आहे. 
 
२५०० (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

डनजामी हद्दीतून धान्य आयात करण्यास परवानगी डमळाली. 
 
२५०१ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

बाब ूसत्येंद्रनाथ डसडवल सर्थवसची परीक्षा उत्तीिय झाले. पि मद्रास इलाख्यातील नेमिूक त्यानंी 
नाकारली. 

 
२५०२ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

फ्री चचयचे दा. वझीर बेग स्कातलंदमध्ये परीक्षा उत्तीिय झाले. आता ते मेलबोनयला दाक्तरी 
करतात. 

 
२५०३ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

दर तीस वषांनी येिाऱ्या अधोदय पवाकडरता पुण्याहून तीन हजार िाह्मि काशीस गेले. 
 
२५०४ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

जमलखडीच्या पटवधयनानंी १२ हजाराचंा वाफेचा नागंर आडि मळिीयंत्र या वस्तू डवलायतेहून 
आिल्या. या नागंराने जमीन फार खोल नागंरली जाते. कृडषकमात याने फार सुधारिा होईल. 

 
२५०५ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

१८६१-६२ मध्ये तीन कोटी ३० लक्ष पते्र टपालातून गेली. पैकी १ लाख ४० हजार नॉट पेड होती. 
नॉट पेड पत्र डनडित डमळतात, अशा समजुतीने लोक डतडकटे लावीत नाहीत. १० पट पते्र नॉटपेड 
असतात. अशी पते्र पोस्टाने स्वीकारू नयेत. 

 
२५०६ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

मंुबईच्या खानेसुमारीवरून कळते की या गावात १ लक्ष चार कुटंुबे राहातात. लोकसंख्या ८ लक्ष 
३२ आहे. 

 
२५०७ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

नागपूरचा राजवाडा आगीमध्ये जळाला. 
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२५०८ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 
नेपाळात अद्याप अनेक बंडखोर राहतात, म्हिून इंग्रज सरकारने नेपाळच्या राजास ताकीद 
डदल्ही. 

 
२५०९ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७७–८०) 

लंकेत लोखंडी रस्ता तयार झाला. आगगाडी सुरू झाली की, डबभीषिाच्या काळातही न 
पाडहलेला चमत्कार लोकासं डदसेल. 

 
२५१० (२३ : ५, १ माचय ६४, ७९–८०) 

राजपुतान्यात अल्वर एथे सतीचा प्रकार घडला. नातेवाईकानंी त्या स्त्रीस जाळात ढकलून मारले. 
राजाने नातेवाईकानंा मोठी डशक्षा डदल्ही. मेवाडात मात्र सतीच्या प्रकरिात लोकानंा अगदी थोडी 
डशक्षा झाली. 

 
२५११ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७९–८०) 

डम. आथटयन या डसडवल कामदारास सरकारने चहाची लागवड करण्यासाठी जमीन डदल्ही. तो 
आता आपली धमयशाळा, गावची जमीन, डमशनच्या कामासाठी देिार आहे. 

 
२५१२ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७९–८०) 

स्पेनची राजधानी माडद्रत येथे एका इस्टेतीच्या खटल्याचा डनकाल २५० वषांनी झाला. मूळ 
वादीच्या १२ व्या डपढीस ही इस्टेट डमळेल. 

 
२५१३ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७९–८०) 

लंदनमध्ये एका सप्तकात १३५७ मािसे मेली, तर १९२७ बालके जन्मली. तरी दरवषी ६९०० ने 
लोकसंख्या वाढते. 

 
२५१४ (२३ : ५, १ माचय ६४, ७९–८०) 

२१ नोवेंबर १८६३ ला पहाटे मंुबईत धूमकेतू डदसला. तो लहान असूनही सूयोदयाप्रमािे भासला. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६४ 
 
२५१५ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ८४–९०) 

‘लहदुस्थानामध्ये दाहा वषांत झालेले डमशनेरी काम’ –या नावाचे पुस्तक प्रकाडशत झाले. त्यातील 
‘बडंाचा पडरिाम’ या उताऱ्यावरून असे डदसते की, ही अंदाधंुदी डमशनानंा बहुत भोवली व त्याचें 
काम बदं पडले. घरे, भजनालये व शाळा याचंा नाश झाला. दीड वषयपयंत जळालेल्या घराचें व 
पडक्या लभतीचे डढगार डदसत होते. काही डवध्वस्त इमारती पुन्हा बाधंल्या आहेत. डमनपुरी, मदुरा, 
डशकंदरा, या डमशनाचें अतोनात नुकसान झाले. तीन लक्षाचंा माल नष्ट झाला. पुस्तकाचें कागद 
डकत्येक कोस पसरले होते. रे. गोपीनाथ नंदी यानंा प्रयागच्या डकल्ल्यात आश्रय यायावा लागला. 
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ज्यानपूर, चोटा नागपूर येथील लोक केवळ ईश्वरी कृपेनेच वाचले. फत्तेगड, कानपुर व डदल्ली 
येथे अनेकजि प्रािास मुकले. ख्डरस्ताचा धमय सोडावा, म्हिून त्यासं भय दाखडवले व शवेटी ठार 
मारून टाकले. डफतलेल्या दंगेखोरानंी भजनालये जाळली. सवय ची जवस्तू लुटून नेली. इंग्रजाचें 
लष्ट्कर आल्यावरच डमशनऱ्याचंी सुटका झाली. दंययाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अनेक 
गावावंर सामुदाडयक दंड बसडवण्यात आले. फत्तेगडात बंडाचा अयनी चौफेर भडकला. तेथील 
डमशनरी नानाच्या फौजेच्या तावडीत सापडले. पि कांप्बेलने त्याचंी सुटका केली. ३२ उपदेशक 
मारले गेले. सात लक्षाचंी मालमत्ता जळून नष्ट झाली. डिस्ती लोक केवळ डवश्वासाच्या व डनष्ठेच्या 
योगाने वाचले. नव े भाडंवल जमवनू घरे व प्राथयनामंडदर बाधंली. महदंधारातूनही ईश्वराचा 
आशीवाद लाभला. आता पक्क्या डवटाचं्या संुदर इमारती तयार झाल्या. खुनी व घातकी यानंा 
योयय ते शासन डमळाले. 

 
२५१५ अ (इंम : ८१–८४) 
 
२५१६ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९१–९२) 

१५ फेिुएरीच्या ज्ञानोदयाने मृच्छकडटक नाटकामधील बीभत्स व लाडजरवाण्या गोष्टीबद्दल 
नापसंती व्यक्त केली होती. त्यावर वृत्तवैभवकता म्हितो की : मूळ गं्रथातील मजकूर गं्रथकत्यास 
यायावाच लागतो. डशवाय शके्सडपयरच्या नाटकात असा मजकूर असूनही ती डवद्यार्थ्याना 
डशकडवली जातात. पि आमचे म्हििे असे आहे की, अगदी डनदोष गं्रथ असावते. शके्सडपयरची 
नाटके डशकविेही अयोययच होय. इंस्यलश लोकाचं्या धमयपुस्तकातं लोट व यहुदी याचं्या गोष्टी 
येतात. पि त्या इडतहास असल्यामुळे टाळता येत नाहीत. लेखकानंी डनाःपक्षपातीपिाने त्या 
डलडहल्यात. जर गाळल्या, तर लबाडीचा दोष येतो. नाटकात मात्र कल्पनेने भ्रष्ट डवचार माडंलेले 
असतात. ते कुशलतापूवयक बोललेही जातात. काही लोक भाषा सुधारण्याकडरता ते वाचतात. पि 
त्याच्यायोगाने त्याचं्या मनाची डबघाडिूकच होते. 

 
२५१६ अ (इंम : ९०–९१) 
 
२५१७ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९२–९५) 

‘एक डिस्ती’ डलडहतो की : पुण्यात प्रथम दारूची दुकाने सुरू झाली, तेव्हा मद्यपानदे्वषी लोकानंी 
त्याबद्दल पुष्ट्कळ डलडहले. आता शकेडो डपिारे आहेत, तरी त्याबद्दल कोिी बोलत नाही. एखादा 
अनथय जुना झाला की, कोिी बोलत नाही. सगळा गवगवा शातं होतो. नास्स्तक मताची पुस्तके 
प्रथम इकडे आली, तेव्हा या डवषकारक पुस्तकाबंद्दल अनेक तजडवजी सुचडवल्या गेल्या. पि आता 
ही चळवळ थंडावली. क्षयरोगी मािूस बाहेरून इतरासंारखा डदसतो. त्याप्रमािेच आमचे डशडक्षत 
लोक मनातून नास्स्तक बनले, तरी वरून तसे काही वाटत नाहीत. ईश्वर नाही, सृडष्टच अनाडद 
आहे, देवाने कसलेच शास्त्र डदलेले नाही, असे मत अनेक डशक्षकसुद्धा फैलावीत असतात. डिस्ती 
धमामुळेच या देशाला डकत्येक लाभ झाले, हे त्याचं्या गावीही नाही. पूवीच्या धमामधील चुका या 
शास्त्रामुळे समजल्या. नास्स्तक लोक पडवत्र शास्त्राच्या चुका दाखडवतात. त्याचं्यापैकी डकत्येकानंी 
पुरेसे शास्त्र वाचलेलेही नाही. टाम पेन, वाल्तेयर, रूसो, ह्यमू, याचं्या पुस्तकावंरून आमचे डवरोधी 
डिस्ती धमावर टीका करतात. परंतु असल्या चुका काढून दाखडवण्यात काहीच हशील नाही. 
यातून हजारो लोकाचंी आस्त्मक हानी मात्र होते. असल्या अचरट सूचनानंा कोिी उत्तर देत नाही. 
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म्हिून त्याचें अचरट आके्षप वाढत राहातात. व्यावहाडरक डवद्या आडि डिस्ती शास्त्र याचं्यात मोठा 
सुमेळ आहे. म्हिून डनरीश्वरवादी आडि डनाःशास्त्रवादी यानंा चोख उत्तर डदले पाडहजे. 

 
२५१८ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

देन्माकय  व जेरमािी या राष्ट्रातं युद्धास तोंड लागले. देन्माकय च्या सैन्याचा मोठा पराभव झाला. 
 
२५१९ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

महाराज दडलपलसगाच्या मातोश्रीचे पे्रत इकडे आिून उत्तरडिया होईल. तसेच महाराजानंा स्वतंत्र 
जहागीर देण्यात येईल. 

 
२५२० (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

बाबू सत्येंद्रनाथाचा सर्थवसमध्ये ४३ वा नंबर आल्यामुळे त्यानंी मंुबई इलाख्यातील जागा पत्कारली 
आहे. 

 
२५२१ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

५ हजार लहदू व्यापाऱ्यानंी जाजंीबारमध्ये कायम राहण्याचे ठरडवले. 
 
२५२२ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

अमेडरकेतील रानटी इंडदयन लोक देवीवर साराडसडनया परपूडरया लकवा डपचर प्लातं या 
वनस्पतींचा उपचार करतात. लंदनच्या दाक्तरानंीही या वनस्पतींची उपयुक्तता मान्य केली. 

 
२५२३ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

उत्तर अमेडरकेत १॥ लाख खंडी मका, ५ लाख २७ हजार खंडी व्हीट व ३३ लाख ८१ हजार खंडी 
बटाटे, असे पीक आले. 

 
२५२४ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९५–९६) 

लसगापूर डवभागात जोहोर येथे डम. गीचनामक साहेबाने कथलाची खाि शोधून काढली. तेथे 
पुष्ट्कळ कथील डनघेल. 

 
२५२५ (२३ : ६, १५ माचय ६४, ९६) 

‘पुण्यातील दडक्षिेचा योयय उपयोग इस्च्छिार’ या सहीचे पत्र पोहोचले. ते प्रडसद्ध करण्याडवषयी 
पुढे डवचार करू. स्त्रीकल्यािेच्छूची ‘पाचवी मोहीम’ सुद्धा डमळाली. पि हे पत्र फार लाबं असून 
मजकूर मात्र डवशषे नाही. पत्रलेखकानंी अगदी थोडक्यात डलडहले, तर बरे होईल. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६४ 
 
२५२६ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ९७–९८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुजरातेतील ऐडरश डमशनाचे दाक्तर यलासगोसाहेब प्रकृतीच्या स्वास्थ्याकडरता डवलायतेस गेले. 
२३ वषांपूवी त्यानंी हे डमशन स्थाडपले. गुजराती भाषेत अनेक पुस्तके छापली. पडवत्र शास्त्र, गीते, 
डवद्योपिम, या पुस्तकामुंळे नेडटव गुजराती लोकाचंी सोय झाली. त्यानंा एल्डफन्स्तनमध्ये 
डशक्षकाची जागा डमळत असताना ते डतकडे गेले नाहीत. गेली १० वषे त्याचें कुटंुब परदेशी होते व 
ते एकटेच इकडे उपदेशकाचे काम करीत होते. नाशकाकडे त्यानंी १० वषे शुभवतयमान साडंगतले 
आडि ५ हजार मलैाचंा प्रवास केला. रे. हाल्वके हेही त्याचं्यासह इंयलंदला गेले. 

 
२५२६ अ (इंम : ९७) 
 
२५२७ (२३ : ७, १ एडप्रल ९९–१००) 

बाब ूकेशवचदं्र सेन यानंी मंुबईत व्याख्यान देऊन िह्म समाजाची माडहती डदल्ही. ३४ वषांमागे राजा 
राम मोहन राय यानंी जो वृक्ष लाडवला, त्याची छाया सवय बगंाल प्रातंावर पडलेली आहे. व्यवहार, 
नीती, धमय, याचंी सुधारिूक होते आहे. दोन हजाराहूंन जास्त सभासद आहेत. १५ शाखा 
चालतात. मूर्थतपूजेचा डनषेध व डवरोध, खऱ्या देवाची भक्ती, ही त्याचंी तत्त्व ेआहेत. इंद्यन डमरर हे 
वृत्तपत्रही ते प्रकाडशत करतात. सुडशडक्षत लोकानंीच कंबर बाधूंन पुढे यावयास हव.े मूखय समजुती, 
आयुस्क्तक आचार व खराब चाली, याचं्याशी लढावयाचे आहे. जाडतभेदातून या देशाची सुटका 
व्हावयास हवी. स्त्रीडशक्षिही अद्याप अपूियच आहे. लयनसंबधंी वडे्या चाली सुटत नाहीत. डवद्या 
पावलेल्या लोकानंी प्रयत्न केल्याडशवाय आम्हासं उर्थजत दशा येिार नाही. आमच्या, डवद्वान 
लोकाचें उिेपि हे की, त्याचं्या डठकािी धैययच नाही. त्यामुळे लंगडे व अधयवट सोडलेले उपाय 
सगळीकडे आढळतात. योयय समयाची वाट पाहािे चूक आहे. सत्य हे आम्हासं डजवापेक्षा डप्रयकर 
आहे, हा लेख ललाटावर डलहून समरागंिात उभे राहा. 

 
२५२७ अ (इंम : ९८) 
 
२५२८ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०१) 

डतनेवल्ली चचयचे रे. ज्यान देवस गयम याचंा मृत्य ूझाला. त्यानंी बहुत वष ेउपदेशकाचे काम केले. 
आस्थेवाईकपिे येशूची सेवा केली. १८३० मध्ये त्यानंी दीक्षा घेतली. फार मेहनतीने डमशनात काम 
केले. त्याचंी लोकातं फार मानमान्यता होती. त्याचंा एक पुत्रही पालक आहे. डपत्याप्रमािेच तो 
झटून काम करतो. 

 
२५२८ अ (इंम : १०१) 
 
२५२९ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०१–१०२) 

सापं्रत काळी पथृ्वीवरील मुख्य राज्ये व संस्थाने यावंर कोिकोि बादशहा व राजे आहेत, त्याचंी 
यादी डदली आहे. त्यात गे्रत डितनची महारािी डवक्तोऱ्या डहच्या जोडीस स्पेनची रािी दुसरी 
इसाबेला चमकून डदसतात. सवांत अल्पवयीन राजा चीनमध्ये असून त्याचे वय ९ आहे. रोमचा पोप 
वयाने सवांत ज्येष्ठ असून त्याचे वय ७१ आहे. 

 
२५३० (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०२–१०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘दडक्षिेचा योयय उपयोग इस्च्छिारा’ डलडहतो की : पेशवाईत िाह्मिासं दडक्षिा वाटण्याची चाल 
होती. पि ते सरकार आता लयास गेले आहे. सुधारक व दयाळू इंगरेजसरकारास ही पद्धत सुरू 
ठेविे अगदी शोभत नाही. आतापयंत लाखोशाः रुपयाचंा व्यय व्यथय झाला. एवढ्यात काही 
लोकोपयोगी कृत्य झाले असते. पेशव्यानंा परशत्रपेूक्षाही िाह्मिाचे जास्त भय वाटत असे. आपल्या 
राज्याचे भस्म होऊ नये, म्हिून ते दडक्षिा वाटीत असत. पि आता अक्षरशत्रू व गर्थवष्ट लोकानंा 
दडक्षिा देण्यात काही फायदा नाही. गोमुखीमध्ये हात घालून जप करिे व इंगे्रजी राज्यास डशव्या 
देिे, हा याचंा िम चालू असतो. डिस्ती सरकारने हे धमयकृत्य कसे सुरू ठेवले, तेच कळत नाही. 
ही पद्धत बदं केली, तर चार डदवस कुरकूर होईल. कारि यावर काही त्याचंा चडरताथय अवलंबनू 
राहात नाही. पि त्यातूनच हे लोक उद्योगी होतील. आळशी नागडरकामुंळे समाजाचे अनडहत होत 
आहे. कोिाला तरी साडेसातीचे भय घालून ते स्वताःचा फायदा करून घेतात. बाजीरावी 
मोडतेवळेी जर दडक्षिेची प्रथा चालू ठेवण्याची कबुली डदली असेल, तरी आता नीट डवचार करून 
ती बदं केली, तरी लचता नाही. दडक्षिापद्धतीमुळे सरकार अनीडतमान होते आहे. 

 
२५३१ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०४–१५६) 

‘एक मुसलमान’ डलडहतो की : या देशातील लहदु-मुस्लीम लोकातं अनेक बायका करण्याची फार 
वाईट चाल आहे. सरकारही त्याकडे लक्ष देत नाही. लोक म्हितात की, आमचा धमय आम्हालंा 
परवानगी देतो. वास्तडवक लेकरू होण्यासाठी ते पुन्हा लयने करतात. ईश्वरी नेम असा आहे की, 
एका पुरुषास एकच स्त्री असली पाडहजे. आदम आडि हवा याचं्या संततीने जग भरले आहे. एकास 
एक हा नेम मोडला की, ते एकमेकाचें हाडवैरी बनतात. पडहली पत्नी स्वताःला पतीची डजवलग 
मानते. पि दुसरी आली की, डतची ममता कमी होते. ती डतचे वाईट इस्च्छते. सवतींच्या भाडंिात 
डबचाऱ्यास वेळेवर भाकरी डमळत नाही. त्या एकमेकींच्या लेकरासं डवष घालतात लकवा वाईट 
आचरि करतात. लहदू धमातील अनेक वाईट चाली बदं झाल्या, तशी हीदेखील बदं झाली पाडहजे. 
मूलबाळ होिे न होिे, हाही ईश्वरी नेमच आहे. आमच्या गावात एका बोहऱ्याने बायको व ७ लेकर 
असून दुसरी बायको केली. घरात बहुत तंटेबखेडे सुरू झाले. नव्या बायकोने पडहलीस डवष 
घातले. ती मरता मरता वाचली. या रीतीने संभाडवत लोकाचं्या घरात वैराचा प्रवेश होतो. नवरा 
वयाने मोठा असल्यामुळे नवी स्त्री लवकर डवधवा होते. पुनर्थववाहास बदंी असल्यामुळे व्यडभचार, 
गभयपात, खून होतात. म्हिून यासाठी कायदा करिे जरूर आहे. 

 
२५३२ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०६–१०७) 

व. ये. ओहोळ पत्रात डलडहतात की : राहुरीच्या सरकारी शाळेची इमारत फार जुनी आहे. काही 
मुले एकदा लवकर शाळेत आली व लधगामस्ती करू लागली. एका मुलाने खाबंास लाथ मारली, 
तो खाबं डढला होऊन इतकी माती पडली की, तो त्यातच चेंगरून मेला. हा मामलेदाराचा भाचा 
होता. एथे एक कडाकोटीचे लयन झाले. दोन माडंव केले. त्यास एक हजार खचय आला. हंड्या, 
झंुबरे, कारंजी, यानंी तो सुशोडभत केला. वराचे वहाड आले, तेव्हा मनस्वी दारू उडडवली गेली. 
नवरा माडंव डशवायास आला, तेव्हाही दारूकाम झाले. ते पहाण्यास ८–१० हजार लोक जमले 
होते. दोहो माडंवात रोज कलावडंतिीचा नाच होत असे. मोठे आबरूचे लोकही तोंडवासून नाच 
पहात असत. सगळे गाव वऱ्हाडानेच भरून गेले होते. या लयनास ३५ ते ४० हजाराचंा खचय झाला. 
हा केवळ उधळेपिा होय. नेडटवानंी जर आपल्या मुलाचंी लयने प्रौढपिी केली, रीती सुधारून 



 

 

अनुक्रमणिका 

काटकसर केली, मुलानंा सुडशक्षा डदली, खरी डवद्या व खरा धमय याचंी सेवा केली, तर त्याचं्या 
संततीचे, तसेच अवयाया देशाचे कल्याि होईल. 

 
२५३३ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०८–१०९) 

‘सेवक’ डलडहतो की : एक लमािीि वाबंोरीमध्ये आली होती. लोकातं अशी गुल उठली की, सती 
जात असताना डशपाऱ्यानंी डतला अडडवले. आता ती हैदराबादेस जाऊन सती जािार. ती ‘वर’ 
जाऊन आली. म्हिून लोक डतच्या पाया पडत होते. ५००–६०० ची तरी जत्रा भरली. गदी इतकी 
झाली की, डतचे मळकट पाय कोिाच्याच वायास येईनात. प्रत्येकजि डतच्या पाया पडून डतने 
डदलेली राख प्रसाद म्हिून घेऊन जाई. डस्त्रया डतला लेकरे मागत. त्या भटकिाऱ्या स्त्रीस गावात 
राहिे आवडेना. म्हिून ती ताडं्याबरोबर गेली. डतला मराठी येत नसल्यामुळे खरेखोटे कळले 
नाही. पि लोक पाया पडले की, ती उगीच हसे. सैतानाने लोकाचंी बुद्धी अगदी भ्रष्ट करून 
टाकली आहे. उंच जातीचे शहािे लोकही भाबडेपिा करतात, हे नवल आहे. धमयभोळे लहदू कुतरे 
व डुकरे यानंा देवाचा मान देतात. ही स्त्री जर उत्तम कुळातली असती, तर डभक्षकुानंी डतला 
आडदशक्तीच केले असते. गतवषी त्यानंी शडनदेवाची स्थापना केली. जडगक लाभाकडरता ते 
काहीही करतात. त्याऐवजी आस्त्मक कल्यािाचा मागय शोधावा. 

 
२५३४ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, १०९–११०) 

अनेक डवद्यामूलतत्त्व संग्रहात म्हटले आहे की, शडररातील रक्तवाडहन्याचंी रचना पाण्याच्या 
नळाप्रमािे असते. पाण्याच्या मुख्य खडजन्यातून लहान नळानंी पािी सवयत्र पसरते. त्याप्रमािे 
हृदयातून वाडहन्यानंी रक्त जाते. धमन्यानंी शडररात पसरलेले रक्त परत येण्याकरताच डशराचंी 
योजना आहे. डदसण्यात मात्र दोन्ही सारख्याच आहेत. हृदयात ४ आशय लकवा डपशव्या असतात. 
मोठ्या डपशव्यानंा वेंडत्रकल असे नाव आहे. लहान २ डपशव्यानंा आरेकल म्हितात. हे हृदयरूप 
चमत्काडरक यंत्र तासातून ४ हजार वळेा आळीपाळीने आकंुडचत होते व प्रसरि पावते. इतर 
स्नायूंप्रमािे हृदयासही आकंुचन-प्रसरि होण्याचे सामथ्यय आहे. धमन्याचंी ढापिे बाहेरच्या अंगास 
उघडतात. पि हृदयात परत रक्त येऊ देत नाहीत. डनसगाची ही रचना मोठी चातुययमूलक अशी 
आहे. धमन्या या डशरापेंक्षा डवशषे डचवट व बळकट असतात. धमन्यातून रक्त वगेाने वाहते. म्हिून 
धमनी फुटली, तर डजवास धोकाही संभवतो. डशरेतून एवढे रक्त जात नाही. त्यावर स्नायूंचा 
लपेटा असून काही डठकािी त्या हाडाच्या खोचनीतून नेल्या आहेत. आपले बोट जरी हाडापयंत 
डचरले, तरी धमनीस कधी धक्का लागत नाही. 

 
२५३५ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११०–११२) 

काबलूमधील सरदार लोकातं आपसात कलह सुरू झाला. या दंगलीचे पाडरपत्य करण्यासाठी 
इंग्रज फौज डतकडे गेली. 

 
२५३६ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११०–११२) 

डचली देशात संडतयागो एथे कॅथाडलकानंी मारयेच्या मूतीची आरास केली. तेथे आग लागून २५०० 
लोक जळून मेले. 

 
२५३७ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११०–११२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

महाराज दलीपलसघ डवलायतेहून परत आल्यावर नामदार गवनयर याचं्याकडे उतरले. ते परत 
डवलायतेस जािार की नाही, ते समजले नाही. त्याचं्या आईच्या इच्छेनुसार डतची उत्तरडिया लहदू 
पद्धतीने होईल. पि महाराज ती करिार नाहीत. कारि ते मनाने डिस्ती आहेत, रे. डवल्सननी 
त्याचं्या सागंण्यावरून लहदीमध्ये उपदेश केला. पडवत्र शास्त्रातील गोष्टी बराबर समजाव्या, म्हिून 
महाराज यरूशलेमकडेही जािार आहेत. 

 
२५३८ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११०–११२) 

बडोद्याच्या गाइकवाड महाराजाच्या लष्ट्करात जरीमरी सुटल्यामुळे ते सोनगडला गेले. तेथे त्याचंी 
पत्नी अंबाबाई डहचा मृत्यू झाला. बडोद्यास ते मोती बागेत उतरले. आता ते पुन्हा लयन कररिार 
आहेत. जोशी, देवऋषी, याचं्या मुहूताची वाट पहात ते ८ डदवस शहराबाहेर थाबंले. ज्ञानी आडि 
अज्ञानी यात डकती अंतर असते पहा. 

 
२५३९ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११०–११२) 

भोरच्या पतंसडचवानंी आपल्या लहान मुलीच्या डववाहामध्ये ५ लाख रुपये खचय केले. थोड्याच 
डदवसातं त्याचंा जावई मरि पावला. शहािे सुरते लोक मुलाचंी लयने लहानपिी करतात. डबचारी 
मुलगी मात्र आता जन्मभर वैधव्यात डपचत राहील. हे लोक डिस्ती झाले, तरच त्याचं्यातं सुधारिा 
होईल. 

 
२५४० (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

भायखळा स्टेशनवर रेल्व े कंपनीने ययासचे, म्हिजेच धुराचे डदवे लावले. ती लखलखाट पाहून 
उतारू चडकत झाले. रेल्व ेकंपनी दरोबस्त स्टेशनवर असे डदवे लाविार आहे. 

 
२५४१ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

बोरघाटातील रेल्व े२३ माचयला सुरू झाली. 
 
२५४२ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

कलकत्यात एका लहदू डवधवेचा पुनर्थववाह झाला. 
 
२५४३ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

अमेडरकेच्या पेन्डसल्वाडनया प्रातंात एका डचनी मनुष्ट्यास चहाचा शोध लागला. ४ लाख एकरातं हा 
चहा चागंला वाढतो. तेथील जमीन आसामसारखी ताबंसू डपवळट आहे. डतच्यात कार्बोनेतचे 
प्रमाि आढळले. चहा–उत्पादनासाठी कंपनी सुरू झाली. 

 
२५४४ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

अमेडरकन डमडनसोटा प्रातंात एका डशकाऱ्याने अगदी शुभ्र वर्िाच्या हडरिास ठार मारले. त्याचे 
डोळे व खूर मात्र आरक्त होते. 

 
२५४५ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

पौर्थिमेच्या चंद्राचा प्रकाश एकच असा मानला, तर समशीतोष्ट्ि कडटबधंातील डदवसाचा प्रकाश 
९०,००० मानावा. मध्यरेषेजवळ तो एक लाख इतका मानावा. 

 
२५४६ (२३ : ७, १ एडप्रल ६४, ११२) 

फैजाबादजवळ लोखंडाची खाि सापडली. 
 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६४ 
 
२५४७ (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, ११५–११९) 

वृत्तवैभव आडि इंदुप्रकाश यानंी डमशनेऱ्याचं्या राहािीवरती टीका केली. त्यास उत्तर देताना 
‘सत्यपक्षी’ म्हितो : डशपायानंी जबरदस्तीने धमयप्रसार करिे गैरडशस्त आहे. डवरक्त जोगी असिे 
अज्ञानमूलक आहे. पि डवलास न करता बुडद्धवादाने उपभोग घेऊन धमयप्रसार करण्यात गैर काही 
नाही. डमशनेरीलोक जडगक सुखाचंा पडरडमतीने उपभोग घेतात. पूवी डिस्ती धमयगुरंूना डववाह 
करण्यास बदंी होती. त्यातून भयानक भ्रष्टाचार झाला. मार्थतन लूथर याने त्यागाचे ढोंग थाबंडवले, 
मुलास नवा धमय डशकडवला व तोच धमय जगभर पसरला. लंगोटी, राख, जटा, डभक्षा, याचं्याने 
कोिी डवरक्त ठरिार नाहीत. पि डमशनेरी डौल कधीच करीत नाहीत. योयय तेवढा उपभोग 
घेतात. योहान्न फक्त भाकरी खाई, म्हिून येशू ख्डरस्तास खादाड म्हििारे लनदकही होते. डिस्ती 
मािसाने साधे कपडे घातले, तर म्हितील, ‘तुम्ही युरोडपयन पोषाक का ंकरीत नाही?’ तसे केले, 
तर म्हितील, अशा कपड्याचं्या चैनीसाठी याने धमयपालट केला. एखादा जाड मािूस डदसला, 
तर त्याच्यावर मासं खाण्याचा आरोप करतील; अशक्त झाला, तर त्याचे खाण्याचे हाल असावते, 
असा डनष्ट्कषय काढतील. काहीही केले, तरी लोक टीका करिारच. डमशनऱ्यानंी सतत उद्योग 
करून नेडटवाचं्या अधोरी चाली थाबंडवल्या. खोपटात जाऊन ते प्रीतीने बोध करतात. ईश्वराच्या 
क्षमेचा डनरोप सागंतात. त्याचंी हेळना करिे अयोयय आहे. 

 
२५४७ अ (इंम : ११३–११५) 
 
२५४८ (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, १२१–१२५) 

‘डमत्र’ कळडवतो की : भसापा हा हुबळीचा राहािारा होता. सावत्र आईशी न बनल्यामुळे तो मंुबईत 
आला. जंगम असल्यामुळे तो भीक मागे. पि पुढे मजुरी करू लागला. एका भोंदू गोसाव्याने त्यास 
ठकडवले. एकदा आजारामुळे त्यास भायखळा हास्स्पटलात राहाव े लागले. तीन मडहने त्याने 
औषधोपचार घेतला. त्यास ‘लेकराचंी पोथी’ पुस्तक डमळाले. मराठी येत नव्हते, तेव्हा एका 
गड्याकडून तो मराठी डशकला आडि वाचू लागला. वाचनाची गोडी लागल्यावर 
पुस्तकडविेत्याकडून त्याने देवाची पुस्तके घेतली व वाचली. मजुरीचे नुकसान होत असूनही तो 
शाबाथवारी कामास जात नसे. ईश्वराचे चमत्काडरक सूत्र असे की, त्याने दीक्षा घेण्याची इच्छा 
दशयडवली. त्याचा मनाःपालट पाहून त्याला बास्प्तस्माही डमळाला. ईश्वराचे डवचार व मागय 
मािसापेक्षा उंच व वगेळे असतात. या दीके्षच्या वळेी महाराज डदलीपलसघही उपस्स्थत होते. 
त्याचं्या एका मंत्यास कोिीतरी खोटेच साडंगतले होते की, दीके्षच्या पाण्यात हाडाचंा चुरा असतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

तेव्हा त्याचंी खात्री पटवनू देण्यात आली की, हे शुद्ध पािीच आहे. सुज्ञ मािसे शोध करून डवश्वास 
ठेवतात. या गृहस्थाची बायको युरोडपयन स्त्रीप्रमािे पोशाग करते व तीसुद्धा डिस्ती होऊ इस्च्छते. 
ईश्वराने म्हटले आहे की, लाडंगा कोकरापासी बसेल, तेव्हा धाकटे पोर त्यासं नेईल. महाराज 
दलीपलसघ यानंी केवलेश्वर मताच्या देवळास देिगी नाकारली. कारि ती आपल्या डववेकबुद्धीच्या 
डवरुद्ध आहे, असे त्यानंा वाटते. म्हिून सवांनी डववकेाने चालाव.े 

 
२५४८ अ (इंम : ११९–१२१) 
 
२५४९ (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, १२५–१२६) 

लाहोर िाडनकलवरून असे समजते की : भागलसघ नावाच्या डशखाने रे. ज्यानडवयर यानंा ठार 
मारले. डशमययाच्या डदवशी सदरहू साहेब कुटंुबासुद्धा आनंदपूरला गेले होते. ते एका तंबतूून 
दुसऱ्या तंबतू जात असताना भागलसघाने त्यासं माडरले. इतर लोकांनी चपळाईने त्यास पकडले. 
इंस्यलशलोकानंी आपल्यावर जुलूम व अन्याय केला, त्याचा सूड आपि घेतला, असे आरोपी 
म्हित असतो. एका साहेबाने त्यास चाकरीवरून काढून ३० फटकेही मारले. दुसऱ्या एका 
साहेबाने त्याचा पगार बुडवला. डतसऱ्याने तर फक्त सलाम केला नाही, म्हिून चाबकाने मारले. 
तेव्हा त्याचं्या गुरूनेच त्याला स्वप्नात दृष्टातं डदला की, तू सूड उगव. दुदेवाने ज्यानडवयर हा गरीब 
डमशनेरी त्याच्या तावडीत सापडला. ज्यानडवयर याचें लुडधयाना डमशनात मोठे कायय आहे. ते 
धार्थमक व डवद्वान होते. उडदू व पजंाबी येत असल्यामुळे त्यानंी ६ गं्रथाचें त्यातं भाषातंर केले. 
पजंाबी कोशास साहाय्य केले. त्यानंा पत्नी व ३ मुले आहेत. एक लेकरू तर तान्हे आहे. असो. 
ईश्वर त्यासं शातंी देवी. 

 
२५४९ अ (इंम : १२५) 
 
२५५० (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, १२६–१२८) 

अहमदनगरला एक डवलक्षि खटला उपस्स्थत झाला. येथील डशरस्तेदार महेश्वर बापू यानंा 
कैदेची डशक्षा झाली. ते कोटीच्या डशपायानंा घरची कामे सागंतात, असा त्याचं्यावर आरोप होता. 
म्हिून त्याचं्या घराची झडती घेण्यासाठी फौजदार गेले. मग त्यानंी वॉरंट माडगतले. सुटीमुळे 
वारंट डमळेना. पुढे हुजूर देपुती रामचदं्र अमृत दुगल यानंी महेश्वरावर सरकारी कामास अटकाव 
घातल्याचा आरोप ठेवनू ६ आठवडे कैद व २०० रुपये दंडाची डशक्षा ठोठावली. डशरस्तेदार 
लाचखाऊ व बदफैली आहे, तो खोयाचे खरे करतो, जाडतभेद व भक्ष्याभक्ष्याचे डनयम मोडतो, 
असे म्हििाऱ्या मंडळींना फार आनंद झाला. पि त्याचें प्रडतपक्षी म्हितात की, डशरस्तेदाराचे 
वाढते वैभव ज्यानंा पाहवले नाही, त्यानंी हा खोटा आरोप केला. त्यानंी ज्यावंर ठपका ठेवला 
होता, त्यानंी मनात दंश करून गैबी अजय पाठडवले. हे सवय कमयठ िाह्मिाचें कपट आहे. देवभोळे 
नेडटव कामगारच बाधंूना पाण्यात पाहात होते व अदावत करण्याकडरता टपून होते. त्यानंी 
जड्जास खोया चहाड्या सागंून बापूनंा एकातं कोठडीत राहिे भाग पाडले. पुढे हायकोटाने ही 
डशक्षा नामंजूर केली. दुगलसाहेबाचें फैं लडग वाचून लोक पोट धरून हसले. कोटाने बापूचंी डनदोष 
मुक्तता केली. कारि त्याचं्या हातून गुन्हा घडलाच नव्हता. सरकारी अंमलदारानंी सावधपिे 
वागाव.े ज्यावरून आपि दुसऱ्यानंा हसतो, ते स्वताः डनदान करू नये. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

२५५१ (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, १२८) 
सैबीऱ्या देशात एका डठकािी प्लंबेगो म्हिजे डशशाच्या पेस्न्सलीचा धातू असिारा डोंगर सापडला. 

 
२५५२ (२३ : ८, १५ एडप्रल ६४, १२८) 

डजनीवा शहर डबीच्या घड्याळाकडरता प्रडसद्ध आहे. तेथे ११ वषांत ७२ लक्ष घड्याळे तयार झाली. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ९, मुांबई, २ मे १८६४ 
 
२५५३ (२३ : ९, २ मे ६४, १३१–१३६) 

सोलापूर डमशनात तीन गवडं्यानंी बास्प्तस्मा घेतला. त्यापंैकी धोंडडबाची माडहती देताना 
‘ख्डरस्तदास’ डलडहतो की : हा बायको राधा डहच्यासह डिस्ती झाला. तो पालीच्या खंडोबाच्या 
गावचा होता. त्याने तीथययात्रा, समुद्रस्नान, वगैरे उपाय केले. पि मनास शातंी डमळेना. बारशी 
येथे रोजगाराची चिचि असल्यामुळे ते सोलापुरात आले व त्यानंी डमशनच्या इमारतीचे काम 
घेतले. दुगुयिानंी बरबटलेल्या धोंडडबास अनेक पुस्तके डमळाली. आस्त्मक तहानभकू प्रज्वडलत 
होऊन त्याने रे. शषेाद्रीकडून पुस्तके घेऊन वाचली. त्याने एकेका देवाची भक्ती करून सोडडली, 
तरी काही नुकसान झाले नाही. मग तो डिस्ती झाला. त्याच्या पत्नीसही पडवत्र आत्म्याची पे्ररिा 
लाभली. डिस्ती कुटंुबाचं्या सहवासात चपल बुद्धीची राधाबाई मनाने पालटली. बापाच्या छळास 
डतने धैयाने तोंड डदल्हे. डतसरा कडडबा साधारि डशकलेला आहे. पि त्याच्याही मनाचा पूिय पालट 
झाला. प्रभकूडे येण्याचे ठरडवल्यावर त्याची बायको माहेराहून परत आली, म्हिून तो आनंदला. 
डतघानंी प्रडसद्धपिे पुष्ट्कळ लहदंूच्या देखत हाडडंगसाहेबाकडून दीक्षा घेतली. जाडतभेद व पूजा याचंा 
त्यानंी त्याग केला. अस्यनरथात बसून वेगाने ते दोवाकडे आले. प्रभ ूयेशू चागंला मेंढपाळ आहे. तो 
सतत आमच्याजवळ असतो. त्याचंी आस्त्मक वृद्धी व्हावी, म्हिून कृपेच्या लसहासनासमोर प्राथयना 
करा. 

 
२५५३ अ (इंम : १२९–१३१) 
 
२५५४ (२३ : ९, २ मे १४, १३७–१३९) 

बा. प. पत्रात डलडहतात की : शहापूर येथील तरुि ललगाइत डसद्दापा मरि पावला. हा डसद्दराय 
दहा वष े डिस्ती धमाचा शोध करीत होता. बेळगाव डमशनातील डिस्ती तरुिाबरोबर तो शास्त्राचे 
वाचन करी. डमत्राच्या मृत्यनंूतर तो फार उदास झाला. नातलगानंी छळ केला, तरी त्याने 
ख्डरस्ताची भक्ती सोडली नाही. काही रोग होऊन तो एका आठवड्यात डनवतयला. मृत्यू समोर 
डदसू लागल्यावर तो नातेवाईक व डमत्र यानंा म्हिे की : ‘मी पापी आहे व येशूच तारक आहे. मी 
सवांदेखत प्रभसू पतकरीन. म्या ं सत्य जािले, पि स्वीकारले नाही. म्हिून मी अपराधी आहे. 
आकाशाच्या पडवत्र जागेत मी जाईन.’ धनलोभी लोक देवाच्या राज्याचे वाटेकरी होत नाहीत. 
म्हिून जगाच्या लचता सोडून त्याने हे जग सोडले. त्याच्या पे्रतयाते्रस २०० लोक आले. त्याच्या 
आजाराची मात्र हेळसाडं झाली. मलावरोध झाल्यावर त्यास गावंढळ औषधे चारण्यात आली. 
त्याच्या डिस्ती डमत्रानंी इंस्यलश डाक्तर त्याच्या घरी नेला, पि काही उपयोग झाला नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

यावरून असे डदसते की : पापास लहान समजू नये. त्याच्यात मरिाचे बीज असते. ते उपटून 
टाकाव.े क्षमा पावल्यावाचून पापात मरू नये. देवाचे नाव घेऊनच मरावे, हे बरे आहे. आजच त्याची 
वािी ऐका. 

 
२५५४ अ (इंम : १३६–१३७) 
 
२५५५ (२३ : ९, २ मे ६४, १४१–१४३) 

‘डहत पहािारा’ डलडहतो की : यंदा महागाईची धारिा असल्यामुळे शतेकऱ्यानंा बरा पैका डमळाला. 
धारिेची स्वस्ताई व सावकाराचे जबर व्याज, या कारिानंी एरव्ही त्याचें फार नुकसान होई. पि 
या लोकानंा अशी खोड आहे की, आपि श्रीमंत डदसू नये, म्हिून ते कमी पीक आले, असे 
सागंतात. पैसा जडमनीत पुरतात लकवा डाडगिे घडडवतात. याने चोराचे व डजवाचे भय वाढते. 
डशवाय देशाच्या व्यवहारामध्ये नाण्याची तूट येते. डनदान पैसा व्याजी तरी लावावा. शतेीत सुधारिा 
करण्याचे उपाय योजाव.े डवलायती शतेीची पद्धत डशकून यायावी. जो डजन्नस जास्त खपतो, तोच 
डपकवावा. उदमी व चाकरमान्या लोकाकंडून आता शतेकऱ्याकडे पैसा येऊ लागला आहे. म्हिून 
त्यास कैदेत ठेव ूनये. उंची पाघंरूिे, डाडगिे, जेविावळी, यातं आडवाडतडवा खचू नये. अनेक 
बायका करू नयेत. त्या एकमेकासंी डवरुद्ध होऊन डकरडकर वाढते. भाडंिे डनवडण्यात फार वळे 
जातो. कामाची व खचाचीसुद्धा बुडिूक होते. ईश्वराने बरकत द्यावी, म्हिून गरीबगुरीबाचें साह्य 
करून धमय करावा. आळशी लडदू लोकानंा काहीही देऊ नये. जत्रा व के्षते्र येथे जाऊन व्यथय खचय 
करू नये. गावीच राहून सद भावाने व खरेपिाने देवाला भजाव.े या उपदेशाचे मनन करावे. 

 
२५५५ अ (इंम : १३९–१४१) 
 
२५५६ (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 

महाराज दलीपलसघ यानंी नेडटव प्रातंस्ततानंा मेजवानी डदल्ही. मंुबईतील ४५० लोक जमले होते. 
रे. डवल्सन यानंी आपल्या सुरस भाषिात डिस्ती धमयप्रसाराचा आढावा घेतला. महाराजाचंा खरे 
डिस्ती असल्याबद्दल गौरव केला. महाराजानंीही समारंभात धन्यता दशयडवली. ते आता डमसर 
देशास गेले आहेत. 

 
२५५७ (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 

कापसाचा व्यापार वाढल्यामुळे व्यापारी ३-४ मडहन्याचंा वायदा धरून सौदे करू लागले. पुढे भाव 
वाढल्यामुळे बहुत बुडाले. दोघाचं्या भाडंिात एकाचा खून झाला. एकाने डवडहरीत जीव डदल्हा, तर 
दुसरा अफू खाऊन मेला. हा सट्ट्याचा रोजगार बदं झाला पाडहजे. 

 
२५५८ (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 

आगगाडीने कापूस नेत असताना तो जळाला, म्हिून रेल्व ेकंपनीने मालकानंा १। लाखाची भरपाई 
डदल्ही. 

 
२५५९ (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

बगंालचे लेफ्टनंट गव्हनयर पे्रतदहनाडवषयी कायदा करिार आहेत. म्हिून लोकानंी दहनडियेच्या 
सपयिाचे दर ठरडवले. धनवानासाठी ३॥, गडरबासाठी १॥, असे दर आहेत. द्रव्यलोभी मािसाचं्या 
वागण्याची सीमा यात डदसते. अशा रोजगाराचा कंटाळाही वाटतो. 

 
२५६० (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 

गेल्या ६-७ वषांत बडं, दुष्ट्काळ व महामारी, यानंी लोक त्रासले. त्याचं्या जोडीस टोळधाड आली 
असून टोळानंी पजंाबापासून नागपूरपयंतच्या लोकानंा घाबरून सोडले आहे. 

 
२५६१ (२३ : ९, २ मे ६४, १४३–१४४) 

१८६१ पासून उत्तर अमेडरकेच्या आरमाराने बडंवाल्याचंी तारवे, आगबोटी, व्यापारी गलबते, एकूि 
१०४५ पकडली, जाळली वा बुडडवली. लहानाल्या होड्या तर डकत्येक बुडवल्या. 

 
२५६२ (२३ : ९, २ मे ६४, १४४) 

आम्हासं पुण्याचा ज्ञानप्रकाश आमच्या अंकाच्या मोबदल्यात येत असे. तो १५ डदसेंबरपासून येत 
नाही. दोन मडहने प्रभाकरसुद्धा आला नाही. परस्पर मोबदल्याचे फार फायदे असतात. आमची 
अंक पाठडवण्याची तयारी आहे. पि आमच्या बधंूंनी हरकत केली, तर आम्ही डनरुपाय आहो. 
आमच्या पुण्याच्या वृत्तप्रकाशकते बधूंनी अंक पाठडवले. त्याचें आभार माडनतो. इंदुप्रकाश, 
वतयमानदीडपका, वृत्तवैभव, आम्हाकंडे नेमाने येतात. दुसरीही पोहोचवत जातील, अशी आम्ही 
आशा करतो. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १०, मुांबई, १६ मे १८६४ 
 
२५६३ (२३ : १०, १६ मे ६४, १४६–१४९) 

अमेडरकेत लढाई चालू असूनही अमेडरकन बोर्डाची भरभराट सुरूच आहे. १८६३ साली आगस्त-
अखेर ८ लाख रुपये जमले. त्यायोगे कजाची रक्कम १२ हजारावंर उतरली, म्हिून यावषी १० लक्ष 
रुपये जमडवण्याचा ठराव झाला. संकटाच्या काळातही येरूशलेमाचे गावकुसू बाधूंन प्रभचेू काम 
चालडवता येते. यंदा अनेकानंा कापसाच्या व्यापारात फायदा झाला. काहींनी उद्योगाचे प्रथमफळ 
इकडे डदले. त्या देियया २० हजार रुपये झाल्या. नगरात ८२ उपदेशक व १०३१ डिस्ती लोक 
आहेत, डिस्ताच्या राज्यास लाभ होत आहे. मजुरीचे दर आडि अन्नवस्त्राचंी लकमत वाढल्यामुळे 
खेड्यातंील मुलगे आडि मुलयया डशकण्यास येईनासे होतात, तर काहीजि डदवसा काम करून 
संध्याकाळी डशकत असतात. साह्यकारी तयार करण्याच्या शाळेत ५० जि डनयमाने डशकतात. 
ईश्वरडवद्या डशकिारे २५ आहेत. बालंटैन मडमेच्या शाळेत ६० मुली डशकतात. डमशनाची एक शाळा 
शहरात असून दुसरी फारार मडमेने लष्ट्कर लैनीत चालडवली. अमेडरकन व्यापारी डम. स्टनय यानंी 
भेट देऊन ५ हजाराचें साह्य डदले. साह्यकारी तयार करण्याच्या शाळेसाठी ८० उमेदवार आले. 
त्यातं काही उंच जातीचे लहदू होते, हे पाहून सवांना आश्चयय वाटले. ईश्वराने आम्हावंर अशा 
अनेक दया केल्या आहेत. 
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२५६३ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
२५६४ (२३ : १०, १६ मे ६४, १५०–१५३) 

ज्ञाडतभेद व मूर्थतपूजा याचंा डवरोध करण्यासाठी एक मंडळी स्थापण्याची मंुबईकरानंी सूचना केली 
होती. बाब ू केशवचदं्र सेन याचें व्याख्यान ऐकण्यासाठी अनेक सुडशडक्षत लोक आले. परंतु 
उतावळेपिाने कोरडी शपथ घेिे कोिासही आवडेना. या सुधारिेसाठी मोठा जमाव तयार 
व्हावयास हवा. रूढीचा कंटाळा करिारे अद्याप तरी फार थोडे लोक आहेत. सगळ्या डवयानावंर 
जय पावेल, असाच धमय हवा. बाबूचा उपदेश हृदयात ठेवनू आचरि कराव.े पि प्रत्येकास असे 
वाटते की, पडहले पाऊल दुसऱ्यानंी टाकाव.े जे लोक डिस्ती धमय स्वीकारतात, त्यानंा 
नातेवाईकाचंा छळ आडि पाठलाग सोसाव े लागता. मग आमच्यात असे धैयय का ं नसावे? 
नातेवाईकापेंक्षा सत्यच डप्रयतर मानाव.े डवदे्यच्या योगाने एक धमय गेला, तरी नवा धमय डमळतो. पि 
इंग्रजसरकार जी डवद्या देते, त्यातून फक्त नास्स्तकपिाच डनमाि होतो. मूर्थतपूजक देशात डवद्या 
देिे, हे धमात हात घालण्याप्रमािेच आहे. सरकारी शाळेत डशकिाऱ्या मुलाचं्या मनात 
ईश्वरभावाचे तत्त्वज्ञान तयार होते. जर असा नास्स्तकपिा आला, तर मात्र भडवतव्य कठीि आहे. 
म्हिून आम्ही प्राथयना करतो की, देवाने आम्हासं डवश्वास द्यावा. युरोपातील नास्स्तकाचंी भयंकर 
दशा पाडहल्यावर असे वाटते की, आमच्यातं डवश्वास, डनधार व लहमत याचंीच वाि आहे. दुसऱ्यावर 
टेकू नये. स्वताः सुधारिेचे प्रयत्न करावयास हवते. 

 
२५६४ अ (इंम : १४९–१५०) 
 
२५६५ (२३ : १०, १६ मे ६४, १५३–१५४) 

नगरचे जज् रा. ब. मोरोबा कानोबा यानंी घाशीराम कोतवाल हे पुस्तक डलडहले. पृष्ठे २०० असून 
बाधंिी सुरेख आहे. सुरुवातीस गवरनर ना. डफ्रयर याचंी तसबीर असून अनेक पे्रक्षिीय स्थळाचंी 
डचते्रही डदली आहेत. नावावरून असे वाटते की, या पुस्तकात पेशवाईतील दुष्ट कोतवालाचे चडरत्र 
असेल. परंतु तसे काही नाही. त्याच्या नावास काही कस्ल्पत नाव ेजोडून संवादरूपाने डवद्या-कला, 
कुशलता, इडतहास, या उपयुक्त डवषयाचंी माडहती डदल्ही आहे. या देशातील मूखय व डनरथयक 
चालींचा डनषेध केला आहे. पुस्तकाची शलैी चागंली असून भाषा रडसक व सुगम आहे. अरेडबयन 
नैटसारखी मनोरंजक खोगीरभरती वाचण्यापेक्षा हे पुस्तक जर वाचले, तर भाषेचा अभ्यास होऊन 
चालीरीतींची माडहती डमळेल, काही लोकानंा वाटते की, अशा रीतीने मोठ्या कामदाराचे नाव 
देऊन खगोल, सृडष्टचमत्कार व भाकडकथा याचंा संग्रह करिे, ही एक ठकबाजीच आहे. पि 
आम्हासं तसे वाटत नाही. जे कधीच वाचीत नाहीत, त्याचें लक्ष लागण्याकडरता अशी नावे देण्यात 
लचता नाही. आमचा अडभप्राय गं्रथकत्याची अि ूव हुद्दा याकंडे पाहून डदलेला नाही. पि एखाद्याच्या 
पुस्तकास भलतीच दूषिे देिे योयय नाही. 

 
२५६६ (२३ : १०, १६ मे ६४, १५४–१५६) 

वृत्तप्रकाश पत्रात ‘डमशन एजन्सी’ डवषयी म्हटले आहे की : ‘३०–३५ वषांपासून पुण्यात डमशनेरी 
शाळा चालतात. पोटापुरती सुखावह डवद्या ते देतात. हे केवळ अन्न डदल्याप्रमािेच आहे. पाद्री 
लोक आपला धमयप्रसाराचा उदे्दश काही लपवनू ठेवीत नाहीत आडि बबैलाप्रमािे इतर डवषयही 
डशकडवतात’ हे मत पुष्ट्कळ अंशी डनाःपक्षपाताचे आहे. नेडटव मंडळी डमशनेऱ्याचं्या कोित्याच कामास 
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बरे म्हित नाहीत. डवद्यादानाच्या परोपकारासही कबलू करीत नाहीत. अथात आम्ही काही 
प्रशसेंसाठी काम करीत नाही. तरी डमशनाचंी डवद्या केवळ पोटापुरती नाही. ती डवद्या घेऊन 
अनेकजि डशक्षक, उपदेशक, रैटर, जज, मुनडसफ व मामलेदार झाले आहेत. सरकारी शाळेतील 
डवद्याथ्यांना मात्र अस्सलाबरहुकूम नक्कलही करता येत नाही. यंदा मंुबई डवद्यापीठात फ्री चचयच्या 
डवद्याथ्यांनी पडहले दोन नंबर डमळडवले. त्यात गोपाळ डशवराम हा मनी स्कूलचा डवद्याथी आहे. 
डमशन व सरकारी शाळा यानंा सारखेच डनयम असले पाडहजेत. डम. हावड्य यानंी ग्रातं्स इन एदच्या 
डनयमातं पक्षपात केला. डमशनास सक्त डनयम, तर इतरानंा सुलभ डनयम लावले. वरकड शाळातं 
पगार जास्त असतात. डमशनात तेवढे पगार नसूनही डमशन शाळेचे डवद्याथी हुशार डनघतात. 
डमशनचे डशक्षक बबैलातील पोरकट व साधारि डवषयही नीट सागंू शकत नाहीत, या आके्षपाचा 
नीट डवचार करून डशक्षकानंी चागंली माडहती डमळवावी. 

 
२५६७ (२३ : १०, १६ मे ६४, १५६–१५८) 

रा. ब. रामचंद्र बाळकृष्ट्िजी डवलायतेहून आले. पि त्यानंा जातीत घेण्यावरून बखेडा झाला 
नाही. कारि परभलूोक समंजस आहेत. ते इंयलंडडवषयी म्हितात : ‘खेड्यातील मािसास 
मंुबईचा वृत्तातं कळिार नाही, त्याप्रमािे नेडटवानंा डवलायतेच्या गोष्टी कळत नाहीत. त्या समक्षच 
पाडहल्या पाडहजेत. ईश्वरदत्त ज्ञानाच्या योगाने मानवास डमळालेली पूियता डतकडे पाहावी. 
त्याचं्यातील नम्रतेचा व सौजन्याचा शताशंही इकडे आढळत नाही. फार काय, गुलाबाच्या फुलाचंा 
वाटोळा गुच्छदेखील त्याचं्या कौशल्याची जािीव करून देतो. त्याचं्याकडे सुखसाधने कळसास 
पोहोचली आहेत. त्याचं्याकडील गािारिी उत्तम अलाप घेऊन गाऊ लागल्या, म्हिजे चागंला 
वाद्यवादकही त्याजंसमोर डटकिार नाही. ५०० स्त्रीपुरुष व शदेोनश ेवादे्य, याचं्या सुराचंा डमलाफ 
ऐकल्यावर फाशी जािारा कैदीही आपले दुाःख लगेच डवसरून जाईल. पदाथयसंग्रह, बागा, 
अवाढव्य कारखाने, मोठाली गलबते, पूल, आरमार, पाहून डचत्तास फार समाधान होते. 
संसारातील डनदोष सुखाचा अनुभव यायावयाचा असेल, तर अवश्य युरोपात जावे, डतकडे जाऊन 
त्याचं्यातं डमसळले पाडहजे. युरोडपयन कलाकौशल्याचा एक लक्षाशंही आपल्याकडे आढळत नाही. 
५–१० कारागीर डनवडून त्यानंा युरोपात पाठडवले पाडहजे. इतर देशाशंी दळिवळि वाढले 
पाडहजे. परदेशयाते्रतील धमाची क्षलु्लक नड समूळ उपटून टाकावी. हे डवचारी लहदू लोकाचें मत 
आहे. 

 
२५६८ (२३ : १०, १६ मे ६४, १५९–१६०) 

‘सुधारिा इस्च्छिारा’ डलडहतो की : नगरच्या सरजेपुऱ्यात कसबीि आळीत एका रामदाशाने 
राममंडदर स्थाडपले. तो बारमहा डभक्षा मागतो व देवापुढील पैशाचीही त्यास डमळकत होते. 
रामजन्माच्या उत्साहात लळीत करतात. त्यात कसडबिींना देवळात नाचडवतात. असा अपडवत्र 
प्रकार देवळात चालतो. ते्रतायुगात अडहराविाच्या बायकोचा पलंग मोडला होता. हा पाडुंबावा 
रामदासी आरती म्हिताना वडे्यासारखा मारुतीपयंत पळत जातो. मग लोक त्यास पालखीत 
बसवनू मानाने घेऊन येतात. पोटासाठी काहीही ढींग करून लोक पैसा डमळडवतात. 

 
केडगावात चैत्री पौर्थिमेस देवीची जत्रा भरते. एका राघो सदाडशव नावाच्या डप्रस्न्सपल सदर 
अमीनाने २२ वषांपूवी या देवीची स्थापना केली. साहेबलोकाकंडून काही नेमिूकही करून घेतली. 
म्हिून जते्रचा खचय अदालतीकडून डमळत असतो. पि पूजा-अडभषेकासच लुच्चे दाडंगे लोक व 
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कसडबिी याचें लहडिे मात्र खटकल्यावाचून राहात नाही. उघड्या जागेवर तमाशा चालतो. काही 
आके्षप यायावा, तर पोलीस ‘तुम्ही देवळाच्या वाड्यात आलात, सबब तुमच्यावर पीनल कोडाप्रमािे 
खटला करू’ अशी धमकी देतात. रा. भाऊसाहेब दुगल, मामलेदार हरी नारायि लेले व 
कुमेदानसाहेब यानंा बीभत्स गोष्टींचा कंटाळा आला आहे. त्यानंी स्वताः लक्ष घालून हे तमाश ेबंद 
कराव.े काही व्यवस्थापक म्हितात की, खचय भरून काढण्यासाठी लोकाचें मन रमडवण्याचे हे 
प्रकार करावेच लागतात. पि यातून नीतीस व सुधारिेस डवरोधी गोष्टी घडत आहेत. 

 
२५६९ (२३ : १०, १६ मे ६४, १६०) 

अमेडरकेमध्ये शतेाची कापिी करण्याच्या यंत्राचा अलीकडे फार खप होत आहे. सन १८६२ त ३० 
हजार तर ६३ त ४० हजार, ६४ मध्ये ७० हजार, अशी यंते्र डवकली गेली. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६४ 
 
२५७० (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १६१) 

रे. ए. हेजनसाहेब आडि डवल्यम चेडपन् साहेब मडमासंह अमेडरकेहून आले आहेत. रे. हेजनसाहेब 
पूवी ११ वषे या देशात काम करीत होते. प्रकृती डबघडल्यामुळे ते १८५७ मध्ये परत गेले होते. 
हेजनमडमेची प्रकृती तर इतकी नादुरुस्त झाली की, ५-६ वषे डतकडे राडहल्यावर ती डनटोप्यावर 
आली, ४। मडहने दडरयावरती सफर झाल्यामुळे त्याचंी प्रकृती अगदी चागंली आहे. डम. चेडपन् व 
त्याचंी मडम मात्र अगदी नवीन आहेत. त्यानंी सागरी प्रवासात हेजनकडून मराठी भाषा डशकून 
घेतली. डशवाय नगरला राहून ते अभ्यास करिार आहेत. डमशनाचं्या उत्कषासाठी आडि सवांना 
कृपेचे लसहासन डमळावे, म्हिून त्यानंी प्राथयना करावी. 

 
२५७० अ (इंम : १६१) 
 
२५७१ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १६२–१६३) 

पेशावर डमशनाचे रे. लोवने्थल याचं्या मृत्यूचे दुाःखद वतयमान आले आहे. रात्रीच्या वेळी झोप आली 
नाही, तर बागेमध्ये डफरण्याची त्यानंा सवय होती. शवेटच्या रात्री त्यानंी रोजडनशीत डलडहले की, 
डोकेदुखीने आपि अस्वस्थ आहोत. पहाटे तीन वाजता बदुंकीचा बार ऐकू आला. साहेबाच्या 
घोडेवाल्याने दचकून डतकडे घाव घेतली, तर तेथे चौकीदार हातात बदूंक घेऊन उभा असलेला 
डदसला. तो म्हिाला, माझ्या हातून साहेबास चुकून गोळी लागली. गोंधळात तो पळून गेला. तेव्हा 
लोकानंी चार कोसावंरून त्यास पकडून आिले. हा काही घातपाताचा प्रकार डदसतो. 
लोवने्थलचा जन्म पोलंदमध्ये १८२८ त झाला. १९ व्या वषी राजकीय घातपातामुळे ते अमेडरकेत 
पळून गेले. १८५५ पासून ते पेशावरभागात उपदेशक होते. अफगािी भाषेचा अभ्यास करून त्यानंी 
त्या भाषेत नव्या कराराचा तजयमा केला होता. ते धार्थमक, नम्र व परोपकारी होते. त्याचं्या मृत्यनेू 
डमशनच्या कामास मोठा धक्का बसला. 

 
२५७१ अ (इंम : १६१–१६२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

२५७२ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १६३–१६७) 
रे. डनस्स्बट याचं्या डनधनानंतर त्या जागी आलेले डम. व्हैट पटकीच्या वाख्याने मरि पावले. 
त्याचं्याबद्दल बा. प. (बाबा पदमनजी) डलडहतात की : ते फ्री चचय मध्ये गुरू होते. थोडक्याच 
काळात त्याचें डवद्याथी त्याजंवर प्रीडत करू लागले. ते ज्ञानी असून डशकडवण्यातही त्याचंी डनपुिता 
डदसे. रसायनशास्त्राची काचपाते्र ते डवकत घेऊन डवद्याथ्यांना देत. रोगी व गरजवंत यानंा मदत 
देत. संयुक्त डवद्याथी मंडळात त्यांनी अनेक व्याख्याने डदल्ही. स्वताः मराठी डशकून तेरा मडहने 
मराठीतून उपदेश केला. दृष्टातंदपयि आडि नवसास पाविे या त्याचं्या पुस्तकाचं्या २–२००० प्रती 
खपल्या. म्हिींचे पुस्तकही ते छापिार होते. संस्कृत भाषेचाही अभ्यास करावा, असे त्यानंा वाटे. 
मेघात डवद्युल्लता गुप्त व्हावी, त्याप्रमािे त्याचंी डवद्वत्ता नम्रतेने झाकलेली असावयाची. गरीब 
गं्रथकार व डवद्याथी यानंा मदत देण्यासाठी त्यानंी कॅण्डी व मोल्सवथय याचें कोश डवकत घेऊन 
वाटले. आपत् तत्त्व डवचार हे त्याचें उपदेशपर पुस्तक छापले गेले होते. पुरंधरला कुटंुबासह 
स्थाडयक होऊन ख्डरस्तमत गाजवीत ते खेडोपाडी लहडले. गडरबाचं्या फाटक्या काबंळीवर बसून 
उपदेश केला. गावात पटकीने मरिाऱ्या लोकानंा औषधे देत ते लहडले व स्वताः पटकीनेच मृत्यू 
पावले. ते खऱ्या देवाचे खरे सेवक होते. त्याचंा डकत्ता घेऊन ऋि काढून लयनकाये करण्याऐवजी 
पुस्तके आडि औषधे यावंर लोकानंी पैसा खचय करावा. दाक्तर लोकानंीही या कायात पुढाकार 
यायावा. 

 
२५७२ अ (इंम : १६३) 
 
२५७३ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १६७–१६९) 

‘न्याय’ पत्रात म्हितो की : ‘घाशीराम कोतवाल’ या गं्रथाचे लेखक रा. मोरोबा (कानोबा) जज 
म्हिून हजार रुपये पगार घेतात. दडक्षिा पै्रज कडमटी आडि हावाडयसाहेब गं्रथकारानंा बडक्षसे 
देतात. हलक्या पगाराचे पंतोजी व डबनरोजगारी डवद्याथी गं्रथ डलडहतात. पि हुदे्ददार गं्रथलेखन 
करतात, हे डवशषे म्हटले पाडहजे. या गं्रथाचंी भाषा शुद्ध व सुरस आडि प्रसंगोपात उंचनीच आहे. 
रा. कृष्ट्िशास्त्री डचपळूिकराचं्या शोधाचे लाविही त्यात पडले आहे. पि गं्रथकाराने चौययिमय करू 
नये. दुसऱ्याचं्या कायाचे व श्रमाचे फळ स्वताःकडे घेऊ नये. ‘यमुनापययटना’तील डवष्ट्िु 
पुराडिकाची गोष्ट घाशीरामातील डवष्ट्िुभट वैशपंायनाशी जुळते. एका पोराडवषयी दोघी बायाचंा 
वाद, ही कथा तर बैबलातीलच आहे. जजसाहेबानंी डतला बहुरूप्याचे सोंग देऊन ती घेतली. 
पर्श्यन् मुनसी या पुस्तकातील डकत्येक कथा रूप बदलून यात डलडहल्या. डशवाय पोरकट आडि 
हलक्या गोष्टी डलडहल्या. ‘डमठाची झाडे असतात काय?’ ‘स्त्रीला दोनाहून जास्त मुले असली, तर 
डततके पाजावयाचे अवयव असतात काय?’ हे प्रश्न पोरकट आहेत, घाशीराम जर इतका जंगली ढ 
होता, तर त्याला मीठ तरी कसे ओळखता आले? तो डमठास रागंोळी का ं म्हिाला नाही? नीडत 
डशकडविारे आडि न्यायाचा मागय दाखडविारे जज् जर स्वताः अन्याय करिार असतील, तर आभाळ 
फाटले, डठगळास काय द्याव?े याचं्या कमाचा इन्साफ कोिी करावा? 

 
२५७४ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १६९–१७१) 

‘स्वजन डहतेच्छू’ डलडहतात की : नेडटवाचं्या ३३ कोटी देवातं अवाचीन अगडित देवाचें डरिूट येत 
आहेत. साधु, संन्यासी, फकीर, याचंीही भरती होते. रामकृष्ट्िकाका व जयरामनाना हे दोन िाह्मि 
साधू होते. रामकृष्ट्ि हा बालिह्मचारी होता. जयरामनानाने अनेक साधने करून पाडहली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जनावरानंा कडबा देऊन िह्मचारीपिा सोडला व डकत्येक डस्त्रयाचं्या मनोकामना पूिय केल्या. पुढे 
कीतयन व पुरािे चालडवली. िाह्मिानंा अनेक वष ेभोजनदानही घातले. ते दोघे स्वताः कवन करून 
कीतयन करावयाचे. शवेटी संन्यास घेऊन देह ठेडवले. रामकृष्ट्िाच्या डशष्ट्याने त्याची संुदर समाधी 
बाधंली. जयरामबुवाचे अनेक डशष्ट्य सरकारी हुद्यावर होते. त्याचं्या मुलाने सरकारी नोकरी सोडून 
बापाचे संतपि पुढे चालडवले. आठदहा डदवस आहोरात्र भजन केले. कैलासवासी बुवाची लदडी 
डमरडवली. पुण्यडतथीस मोठा उत्सव साजरा केला. बावाचें नाव खानदेशापयंत प्रडसद्ध झाले. 
याप्रमािे काही युक्ती व खटपटी करून माहात्म्य वाढडवले. आपले लोकच वेडे आडि भोळे आहेत. 
दुडनया झुकती है, झुकानेवाला चाडहये आडि हे लोक फार चटकन् झुकतात. लोकानंी खरे 
डववचेक होऊन ज्ञानी व डचडकत्सक बनावे. साधूडवषयी सावध राहाव.े 

 
२५७५ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७१–१७४) 

कृ. स. जो. हा डवद्याथी अहमदनगर एथील ज्ञानेच्छु सभेपुढे वाचलेल्या डनबंधात डलडहतो की : 
आकाश म्हिजे अवकाश, डरती जागा होय. आकाशाने डवद्वानाचंी मने आकर्थषत केली. त्यातून 
ज्योडताःशास्त्र चागंल्या दशसे आले. लहदू शास्त्रानंी आकाश म्हिजे छत आडि नक्षते्र म्हिजे हाडं्या, 
अशी कल्पना केली. ग्रह व तारे याचें नक्की स्वरूप, डदशा, वगे, याबंद्दल अनेक कल्पना माडंल्या 
जातात. नक्षत्राचें २७ पुजं मानले आहेत. मोठ्या दुरडबिीतून ते स्पष्ट डदसतात. सूयय पथृ्वीपेक्षा १२ 
पट मोठा असून ९॥ कोटी मलै अंतरावर आहे. अगदी जवळ असिारा ताराही शकेडो मलै दूर 
आहे. आकाशभवुनात अनंतावधी जड डफरत आहेत. पृथ्वी केवळ अिुरूप आहे. पि डनयडमत 
आकषयिाने ते एकमेकाभंोवती डफरत राहतात. हे भव्य स्वरूप पाहून आपि अनाद्यनंत 
परमेश्वराच्याच चरिावंर लीन होतो. हे ग्रह ईश्वरास डभऊनच एकमेकासं प्रदडक्षिा घालतात. 
पथृ्वी अगदी लघु आहे आडि मािूस तर शून्यच. हे पाहून ईश्वराच्या शक्तीबद्दल आदर वाटतो. 
अभस्क्तमान ज्योडतषवते्ता वेडा असतो. नास्स्तक खगोलवेत्ते मूखयच समजावते. डकत्येक लोकानंी 
आकाशाचे डनरीक्षि करण्यात आयुष्ट्य घालडवले. हा डवषय गहन, अगम्य असला, तरी मोठा 
रमिीय आहे. 

 
२५७६ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

अमेडरकेच्या फौजानंी डरचमंदवर हल्ला केला. त्या लढाईसाठी दोन लक्ष डशपायाचंी भरती होिार 
आहे. देन्माकय च्या सैडनकानंी प्रडशयाचा पराभव केला. पोलंद, इटली व हंगेरी, येथे बडंाचा संभव 
डदसतो. रडशयाने पोडलश केदी सैबेडरयाच्या प्रदेशात नेले. डचनी लढाईत जनरल गादयन जखमी 
झाला. 

 
२५७७ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

कुगयच्या राजाची डिस्ती झालेली कन्या इंयलंदात मरि पावली. 
 
२५७८ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

मद्रासजवळ बेलोर येथे ४१ नेडटवानंी डिस्ती धमय स्वीकारला. 
 
२५७९ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

बोरघाटाचा रेल्वमेागय तयार करिारे क्लोसर यानंी सोलापूर ते हैदराबादेपयंतचा लोखंडी रस्ता 
तयार करण्याचा मक्ता घेतला. 

 
२५८० (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

दा. मलन्सच्या पुस्तकावरून समजते की, लहदुस्थानातं १ लाख ५३ हजार डिस्ती आहेत. एकूि 
लोकसंख्या २० कोटी असल्यामुळे त्याचें प्रमाि १ : १३०८ इतके पडते. 

 
२५८१ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

महाबळेश्वरास धमयशाळा बाधंण्यासाठी फ्रामजी नसरवानजी यानंी १० हजार रुपये डदल्हे. सवय 
जातींना तेथे राहाता येईल. 

 
२५८२ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

या देशात इंस्यलश सरकारचा अंमल सुरू झाला, तेव्हा ठग, पेंढारी, डाकू, वाटमारे, याचंा फार 
त्रास होत असे. त्याचं्या बंदोबस्ताकडरता स्वतंत्र ठगीखाते डनमाि कराव े लागले. त्याला डवशषे 
काम नाही, म्हिून ते खाते बदं करण्याचा हुकूम लॉडय लारेन्स यानंी डदल्हा आहे. 

 
२५८३ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७४–१७६) 

इंयलंदाहून काही मडमा इकडे येिार असून एत्तदे्दशीय डस्त्रयाचं्या सुधारिुकीचे प्रयत्न करिार 
आहेत. हे काम डिस्ती डस्त्रयाच करू शकतील. 

 
२५८४ (२३ : ११, १ न्यनू ६४, १७५–१७६) 

भमूध्य समुद्रात इतालीजवळ एक नव ेबेट वर आले. हा बहुधा ज्वालामुखीचा प्रभाव असावा. काही 
वषांपूवी ते वर आले होते, तेव्हा त्यास फर्दीनाडंदया असे नाव डदले होते. पि ते एकाएकी तळाशी 
गेले होते. आता ते समुद्राच्या पषृ्ठभागाशी आले असून डवद्वान लोक शोध करीत आहेत. 

 
२५८५ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७५–१७६) 

लंदनच्या एका डमठाईगाराने एक राक्षसी केक (भाकर) तयार केली. डतचा घेर १८ फूट व वजन 
१५०० शरे आहे. डतची लकमत ६ हजार रुपये होते. 

 
२५८६ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७५–१७६) 

एका शोधकाने अशी माडहती डदली की : पृथ्वीवरती १ अबय ३० कोटी मािसे राहतात. ३०६४ भाषा 
व ११०० धमय आहेत. मािसाचे सरासरी आयुष्ट्य ३३॥ वषांचे आहे. दरसाल ३ कोटी ३० लाख लोक 
मरतात. म्हिजे दर सेकंदास एकजि ठार मरतो. ४ कोटी १२ लक्ष मुले जन्मतात. मरिाहून जन्म 
८२॥ लक्ष जास्त होतात. रात्री मृत्यू जास्त होतात. १२० स्त्री-पुरुषातूंन एक जि लयन करतो. या 
डहशबेाने वषाकाठी २५ लाख लयने होतात. 

 
२५८७ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७५–१७६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

पथृ्वीच्या पषृ्ठभागाजवळ हवचेे दाढ्यय १ धडरले, तर ७ मलै उंचीवर ते १ : ४ (एक चतुथाश), १४ 
मलैावर १ : १६ असते, २१ मलै उंच गेलो, तर १ : ६४ भरेल. जेव्हा हवमेध्ये ६० अंश उष्ट्िता 
असते, तेव्हा १०० घन इंच हवचेे वजन ३०॥ गे्रन असते. 

 
२५८८ (२३ : ११, १ ज्यनू ६४, १७५–१७६) 

शब्दज्ञान– 
नामाडंकत गं्रथकाराचं्या गं्रथातं आडि दुसऱ्याचं्या लेखनातं डनरडनराळे शब्द डकती येतात ते एकाने 
मोजून पाडहले. कारनेलाच्या गं्रथात ७ हजारापेंक्षा जास्त शब्द नाहीत, तर मोल्येरच्या लेखनात ८ 
हजार आहेत. डमल्तन याच्या ‘पारदैज लास्त’ मध्ये ८ हजार शब्द आहेत. शके्सडपयरच्या नाटकातं 
१५ हजार, तर वाल् तेरच्या गं्रथामध्ये वीस हजार आहेत. जुन्या करारातील सवय गोष्टी डनरडनराळ्या 
५६४१ शब्दानंी साडंगतल्या आहेत. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६४ 
 
२५८९ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १७९–१८४) 

एक डिस्ती डलडहतो की : डशरूर डमशनाचा भला मािूस भगाजी सतूबा काळुखे आकाशात 
अडवनाशी सुखे भोगण्यास गेला. तो मागं असल्यामुळे उंच जाती त्याला हलके लेखीत. डिस्ती 
होऊन तो खरा भक्त झाला. पूवी तो खंडोबाचा भक्त होता. गोसाव्यानंा नेमाने भडंारा देई. ती 
आईच्या आजे्ञत वागत असे. इतरापं्रमािे त्याने कधी दान माडगतले नाही. कोिाचे उष्टे खाल्ले नाही. 
मेहनतीने तो पोटापुरते डमळवी. रे, फ्रें चच्या उपदेशावरून तो डिस्ती झाला. गेली १९ वषे तो भक्ती 
करून उपदेश करी. पडवत्र शास्त्र वाचता यावे, म्हिून तो वाचण्याला डशकला. तो भजनालय 
साभंाळीत असे. कोिी आजारी पडले, तर तो स्वताः औषध आिून देई. मुलानंाही त्याने सुडशक्षा 
डदल्ही. त्याच्या बायको–मुलानंा चागंला मोळा लागला. त्याचा जावई साह्यकारी उपदेशक आहे, 
तर कन्या डस्त्रयानंा डशकवते. त्याने कधीही कजय थकडवले नाही. डिस्ती भावाचंा तो पाहुिचार 
करी. मंडळीस शक्त्यनुसार पैसे देई. त्याला अनेक रोगावंरची औषधे ठाऊक होती. फक्त ७ पैसे 
घेऊन तो औषधे देई. नेहमी नम्रतेने व मयादेने वागत असे. मंडळीस तो फार शुभकर ठरला. त्याचे 
नातलगही मंडळीमध्ये आले. त्याच्याजवळ डवद्वत्ता नव्हती, तरी देवाची भक्ती होती. चागंल्या 
आवरिाचा डकत्ता त्याने दाखडवला. अनेक भाषा डशकण्यापेक्षा ईश्वरभस्क्तपरायि व्हाव.े 

 
२५८९ अ (इंम : १७७–१७९) 
 
२५९० (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १८४) 

डिस्स्तयन वर्नाकुलर एज्युकेशन मंडळीतफे पतंोजींची परीक्षा होती. तीत ४७ उमेदवार होते, पैकी 
३२ जि परीक्षा उतरले. त्यानंा १० रुपयापंासून २४ रुपयापंयंत बडक्षसेही डमळाली. नगरचे १४ 
उमेदवार उत्तीिय झाले. अहमदनगर डमशनाचे सुदामजी पवार यानंी सवांत मोठे बडक्षस डमळडवले. 

 
२५९० अ (इंम : १८४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

२५९१ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १८५–१८७) 
मंुबई डमशनात रे, फाबयस याचं्याकडे दोन कोमटी तरुि आले. त्याचं्या आप्तानंी त्याचें मन 
वळडवण्याचा प्रयत्न केला, पि त्यानंी ऐकले नाही. दोघा भावातं डवठू धमू हा १५ वष ेव ७ मडहने 
वयाचा होता. म्हिून त्याच्या पालकाने कोटात डफर्याद केली. दोन्ही पक्षाचें वकील गोरे होते. 
हेडबयस कापयसची आज्ञा डनघाल्यामुळे डमशनरी मुलास घेऊन तेथे गेले. डमशनऱ्यानंी साडंगतले की, 
मुलाची बास्प्तस्मा घेण्याची इच्छा आहे व तो जािता आहे. पुराव्यावरून मुलाचे वय १५ पेक्षा जास्त 
ठरले. तेव्हा जज आरनाल्द यानंी असा डनकाल डदला की : लहदू कायद्याप्रमािे मूल १६ व्या वषी 
मुखत्यार होते, तरी इंयलंडमधील कायद्यानुसार १२ व ेवषय स्वतंत्र जबाबदारीने, १४ व ेवषय स्वतंत्र 
वागण्याचे व २१ हे व्यवहाराचे वय आहे. या देशात तर तरुि लवकर प्रौढ बुद्धीचे होतात. म्हिून हा 
डवठू १४ पेक्षा जास्त वयाचा असल्यामुळे त्याच्या मजीनुसार त्याला वागता येईल. डवठ्ने सवांसमक्ष 
साडंगतले की, मी डमशनेऱ्याजंवळच राहिार. कामाठी लोकाचंी मोठी गद कोर्टात झाली होती. 
पि डनकाल ऐकल्यावर ते शातंपिाने डनघून गेले. 

 
२५९१ अ (इंम : १८४–१८५) 
 
२५९२ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १८७–१८८) 

वृत्तवैभवकार आपल्या लेखात म्हितात की : ‘वास्तडवक आडि काल्पडनक यातंील भेद सवांना 
कबूल आहे. पि इडतहासातील खऱ्या व बीभत्स गोष्टींचाही समाजावर तोच–वाईट–पडरिाम होत 
राहातो, त्याचे काय? वाचिाऱ्याचंी अवस्था सारखीच असते’. यावर ज्ञानोदयकार उत्तर देतात की 
: बबैलात काही दुराचरिाच्या हकीगती आहेत. पि त्या बीभत्स रीतीने डलडहलेल्या नाहीत. काही 
लेखक हलकट गोष्टींचे अचकट-डवचकट शब्दानंी वियन करतात, तर संभाडवत लेखक मयादा 
राखून डलडहतो व असल्या अनुडचत वतयिुकीचा स्पष्ट शब्दात डनषेध करतो. म्हिून त्यास बीभत्स 
म्हिता येत नाही. वास्तव इडतहास सभ्य रीतीने डलडहता येतो, हे पडवत्र शास्त्राने डसद्ध केले आहे. ते 
वाचून पाडिमात्य राष्ट्रातंील लोकाचंी फार सुधारिा झाली. ३५ वषांपूवी सादंडवच बेटात डमशनेरी 
गेले. त्याचं्या सहवासाने रानटी नागडरकही सुधारले. म्हिून वृत्तवैभवकाराचा वरील उल्लेख म्हिजे 
‘केळीस काटे आहेत’, या आके्षपासारखा आहे. 

 
२५९३ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १८८–१९०) 

डम. हावडय याचं्या डशक्षिडवषयक धोरिावर टीका झाली, म्हिून ज्ञानप्रकाशकत्याने डमशनऱ्यावंर 
टीकास्त्र सोडले. ते प्रथम हे कबूल करतात की, ज्यासं जो धमय आवडेल तो त्यानंी स्वीकारावा. 
पाद्र्ाचंा उदे्दश त्यानंा एका परी स्तुत्य वाटतो, पि पुढे ते डलडहतात की : ‘पुण्यासारख्या स्थळी 
कोिीही त्याचंा धमय चागंला म्हित नाही. हलक्या जातीचे लोक मात्र डिस्ती होतात. महारवाडे 
डिस्ती झाले. नगर डजल्ह्यात तर हजारावंर डिस्ती आहेत. धमय बदलल्यामुळे त्याचंा बेगार सुटून 
त्यानंा अंशताः मदत डमळते.’ ज्ञानप्रकाशकर्त्यानंा लहदू धमापेक्षा जरी आमचा धमय बरा वाटत नाही, 
तरी तो अडधक सुधारलेला आहे, हे कोिीही कबूल करील. डिस्ती धमात लहदू तत्त्वापेक्षा 
अिुरेिूही जास्त बरा नाही, असे त्यानंा वाटते, शहाण्या लोकाचंा धमय शहािपिाचा असतो, पाद्री 
लोकानंी सरकारच्या चौपट गं्रथ केले आहेत. इडतहास, वैद्यक, राजनीती, वगैरे व्यावहाडरक 
डवषयावर इंग्रजीत अनेक उपयुक्त गं्रथ आहेत. ते नेडटवाचं्या डवदे्यपेक्षा अडतशय उपुक्त आहेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

२५९४ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०) 
काही डदवसामंागे मंुबई हायकोटात एक मुकद्दमा आला होता. कसडबिीची डजनगी मुलीला वारस 
म्हिून डमळते. याकडरता डतच्या मुलीने अजय करून डजनगी माडगतली. डतचाच एक आप्त बापू 
यानेही त्याच डजनगीवर हक्क साडंगतला. याची हकीगत सागंताना वृत्तवैभवकार डलडहतात की : 
जुन्या डरपोटयबुकातील फैसले त्या मुलीस अनुकूल आहेत, हे खरेच आहे. परंतु ही कसबीि 
कनाटकी कुळपरंपरेतील होती व डतकडील डरवाज मुलाच्या वारसाहक्काचा आहे. पीनल कोडात 
कसबीि होिाच्या स्त्रीस १० वषांची कैद साडंगतलेली आहे. यास्तव सध्याची रीत डवलक्षि समजून 
कोटाने मुलीचा दावा रद्द केला. बापूचा दाव्याचा खचय डतच्याकडून घेतला. 

 
२५९५ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

चीनमध्ये मेजर गादयनने बंडखोराचं्या सैन्यावर जबर हल्ला करून पराभवाचा सूड उगवला. 
काबलूच्या अडमराची सेना त्याच्या भावाच्या सैन्याशी लढाई करीत आहे. उत्तर अमेडरकेचा दोन 
डठकािी पराभव झाला. न्यझूीलंदमध्येही लढाई चालू आहेच. 

 
२५९६ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

देन्माकय मध्ये आडि जमयनीत तह व्हावा, म्हिून युरोपातील राष्ट्र प्रयत्न करीत आहेत. 
 
२५९७ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

जगडवख्यात सेनापती गाडरबाल्दी याचा इंयलंदमध्ये मोठा सन्मान झाला. 
 
२५९८ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९१) 

डिडटश सरकारचे प्रडतडनधी अनराबल ईदन याचंा भतूानच्या राजाने अपमान केला, म्हिून वैसराय 
लाडय लारेन्स यानंी भतूानचा प्रदेश अटकावनू ठेवला असून डबनशतय माफी मागण्याचा डनरोप डदल्हा 
आहे. 

 
२५९९ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९१) 

५७ च्या बडंात झडूरया लसघ याने मूर, जोन्स आडि कें प साहेबानंा मारले होते. अनेक सोंगे घेऊन 
लहडत असता तो पकडला गेला. 

 
२६०० (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९१) 

५७ चे जे बडंखोर नेपाळात आधार घेऊन राडहले. त्यापंैकी अयोध्येची बेगम सोडून बाकीच्या 
लोकानंा नेपाळच्या राजाने जहाडगऱ्या डदल्या. डिडटश सरकारने यास काही हरकत घेतली नाही. 

 
२६०१ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

ज्यानडवयरसाहेबास डजव ेमारिाऱ्या भागलसघ या अकाली डसख मनुष्ट्यास पजंाबच्या कडमशनराने 
फाशीची डशक्षा ठोठावली. 

 
२६०२ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 
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लाहोर िॉडनकलवरून समजते की, डसखाचं्या डनहंग व अकाली उपाध्यायानंी सदरहू भागलसघाची 
लनदा केली आहे. मयत डमशनेरी मािुसकीचा व उत्तम स्वभावाचा होता. त्याच्या खेदकारक 
मृत्यवूरून सवांना दुाःख झाले. त्याच्या मुलासंाठी डशखानंी १०० रु. पाठडवले. यावरून असे डदसते 
की, डमशनेऱ्याचंा धमयप्रसार जरी लोकानंा आवडला नाही, तरी त्याचं्याबद्दल आदर वाटतो. 

 
२६०३ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

दाक्तर डफ केप आफ गुड होप एथे उतरून अडफ्रकेतील डमशनकार्याची पहािी करीत आहेत. 
 
२६०४ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

प्रख्यात गुरू जदुनाथ डिजरतनजी हल्ली उदेपूरला राण्याच्या कैदेत आहेत. गुरूच्या वडलापंैकी 
कोिी तरी तेथच्या देवळातील मूती चोरून नेली होती. ती परत डमळेपयंत रािा त्यानंा सोडावयास 
तयार नाही. 

 
२६०५ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

डवस्तवावाचून डदवा लावण्याच्या डदवसळ्या करण्याचे डवलायती यंत्र दर डमडनटास १००० काड्या 
तयार करते. ते रोज २० तास चालडवले, तर रोजी १२ लक्ष काड्या तयार होतील. म्हिजे ७५० 
रुपयाचं्या १२ हजार पेया होतील. एक पेटी दोन पैशासं डमळेल. 

 
२६०६ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

अमेडरकेतील कॅडलफोर्थनया देशात रुप्याच्या खािीची लकमत दर इंचास दोन हजार रुपये पडते. 
 
२६०७ (२३ : १२, १५ ज्यनू ६४, १९०–१९२) 

२९ एडप्रल रोजी सुरतेस धरिीकंप झाला. 
 
२६०७ ब (२३ : १२, १५ ज्यून ६४, १९०–१९२) 

मद्रासचे सरकारी ज्योडतषी डम. पागसन यानंा मंगळ व बृहस्पती याचं्यामध्ये नवा ग्रह सापडला. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १३, मुांबई, १ जुलै १८६४ 
 
२६०८ (२३ : १३, १ जुलै ६४, १९३–१९४) 

अमेडरकन मराठी डमशनच्या डमशनऱ्यानंी सवांना उदे्दशून असे पत्रक काढले आहे की : पश्डचम 
लहदुस्थानातील डमशनाच्या कामाडवषयी डमत्रानंी वारंवार उत्साह आडि आस्था दाखडवली, म्हिून 
अमेडरकन लढाई लाबंल्यामुळे आम्हासं खचाची अडचि पडते, हे ऐकल्यावर त्यानंा वाईट वाटेल. 
गेल्या वषी मंडळीस मोठी मदत डमळाली. सालमजकुरी १० लक्षाचंी गरज असताना पडहल्या ७ 
मडहन्यातं फक्त ४ लक्ष २० हजाराचा वसूल आला आहे. एडशया व अडफ्रका खंडातं हंुडीचा भाव 
इतका चढला की, तो शकेडा २०० रुपयावंर गेला. म्हिून येथे जी मदत डमळेल, ती अमेडरकेतील 
मदतीच्या दुपटीच्या बरोबर होईल. या देशातील नेडटव व अमेडरकन लोक आमच्या व्यावहाडरक 
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आडि आस्त्मक कायाबद्दल आस्था बाळगतात. त्यानंा माहीत व्हावे, म्हिून ही स्स्थती जाहीर केली 
आहे. 

 
२६०८ अ (इंम : १९३) 
 
२६०९ (२३ : १३, १ जुलै ६४, १९५–१९७) 

रे. नारायि शषेाद्रींनी दोघा लहदंूना बास्प्तस्मा डदल्हा आहे. त्याचंी नाव ेगंगाराम व हडर असून ते 
सखे भाऊ आहेत. गंगाराम एक वषापासून मंडळीत येऊन उपदेश ऐके. त्याने नवा करार वाचला व 
त्याचा मनाःपालट झाला. त्याच्या नातेवाईकानंा मात्र वाटले की, यास आम्ही मोहनी घातली. धमय 
बदलण्यास त्याचंा सक्त डवरोध होता. धाकटा भाऊ हरी महादेवाच्या याते्रत आमचा उपदेश ऐकत 
असे. मूर्थतपूजेचे ढोंग त्यास उमगले. एकदा तर त्याने जरीमरीची वसे्त्र काढून डोक्यास गुंडाळली. 
असल्या व्यथय ढोंगास तो काही लकमत देत नसे. जात मोडून डिस्ती होण्याचा त्याने डनिय केला. 
तो पोथी वाचू डशकला. पापाचे प्रायडित्त करण्यासाठी बास्प्तस्माचा आग्रह त्याने धरला. डफडलप्पै 
तुरंुगाचा नायक व हबशी शडं याचं्या कथेचीच आठवि व्हावी, असे त्याचे वागिे होते. शवेटी 
त्याचं्या नातेवाईकादेंखत व साक्षीदारासंमक्ष दीक्षा डदल्ही. हे दोघे भाऊ म्हिजे ख्डरस्ताचे प्रथम 
फळ आहेत. सवय कुटंुबासुद्धा देवावरती प्रीत करून ते हषय पावतील. 

 
२६०९ अ (इंम १९४–१९५) 
 
२६१० (२३ : १३, १ जुलै ६४, १९७–१९८) 

कान्स्तान्डतनोपल एथे डिस केगा नामक प्रातेस्तंत मुलगी सुखाने मरि पावली. ही १६ वषांची 
कन्या नातलगासं फार डप्रयकर होती. आपल्या समाचारास येिाऱ्या डस्त्रयासंी ती प्रीतीने बोले. 
कारि डतचा डवश्वास बळकट होता. या जगावर आवड ठेव ूनये. मरिास डसद्ध असाव.े तारिावर 
प्रीत करावी. असे ती म्हिे. आरडमनी भाषेतील आकाशाडवषयीची गािी डतला फार आवडत. डतचा 
चुलता म्हिाला की, डतची खोली म्हिजे आकाशवािी बनली. ही लाजाळू व डभत्री कन्या 
ईश्वराच्या कृपेडवषयी न थाबंता बोलत होती. ते काही बरळिे लकवा बहकिे नव्हते. जगामधील 
दुाःखे ही आमच्या डवश्वासाची कसोटी असते. परंतु दुाःखाचा कडू प्याला गोड करून आमचे 
अंताःकरि उपकारस्तुतीने भरून टाकण्यास असले सुखाचे मरि पुरे असते. 

 
२६१० अ (इंम : १९७) 
 
२६११ (२३ : १३, १ जुलै ६४, १९८–२०२) 

चौसष्ट साली महामारीचा जबरदस्त उपद्रव झाला. साताऱ्यापासून इंदूरपयंत शकेडो लोक मेले, 
वसत्या उजाड झाल्या. इंग्रजी राज्यात गोहत्या होते. म्हिून मरी येते, असे लोक म्हितात. 
म्युडनडसपल कडमया, डाक्तरी औषधोपचार असूनही मरी कायम आहे. लोकाचंी खरी हानी 
अज्ञानाने होते. देवीला कौल लाविे व औषध टाळिे, यातून रोग वाढतो. रोगी बेनाहक प्रािास 
मुकतो. एका रोययाबद्दल कान्होबाच्या वाऱ्याने साडंगतले की, िाह्मिभोजन घाला, म्हिजे 
दगडावरती आपटला, तरी हा मरिार नाही. पि हाच रोगी २ डदवसानंी मेला. राहुरीचे डमशनरी 
वाख्यावर औषधे देतात. त्याने दहापैकी सात जि बरे होतात. पि हे लोक औषधच कटाक्षाने 
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टाळतात. औषधाने आपि डिस्ती होऊ, असे त्यानंा वाटते. याच गावात रात्रीच्या वेळी एक फकीर 
ओरडत असे. पि मरीच्या वायाने साडंगतले की, तो माझा गाडीवान आहे व लोकाचंा डवश्वास 
बसला. हे लोक दगडाला लकवा घुबडालाही भतू समजतात. देवभोळेपिाची ही सीमा झाली आहे. 
खरा देव दुष्ट नसून दयाळू असतो. पि हे लोक आपल्या शतेाच्या हद्दीतून मरीला दुसऱ्याच्या शतेात 
ढकलण्याचे उद्योग करतात. मरीचे दगड डशववेर आले की, वाखा सुरू होतो. आम्हा ं डिस्ती 
लोकाचंा देव मात्र आमचे बरे पाहातो. भय, रोग आडि दुाःख, यासं दूर पळडवतो. परमेश्वर हाच 
आमचा देव आहे. 

 
२६१२ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०२–२०३) 

‘अज्ञान डिस्ती’ पत्रात डलडहतो की : डिस्ती लोकाचं्या वडहवाटीस शास्त्र हाच आधार आहे. 
मेंढपाळ येशू आडि भक्तजन याचंी वतयिूक पाहावी. उदा. प्राथयनेच्या वेळी डिस्ती लोकाचें आसन 
कसे असावे, हा प्रश्न ध्या. दरवेळी नव्या तऱ्हा डदसून येतात. कोिी जागीच बसतात, कोि पुढल्या 
बाकाच्या पाठ टेकिावरती डोकेच टेकतात. हे बरे आहे काय? प्राथयना म्हिजे देवासमोर अर्जी 
घेऊन जािे. माकय , लूका, शलमोन, जकातदार, याचंी रीत उभे राहून प्राथयना करण्याची होती. 
मोश ेहात पसरून प्राथयना करी. दानीची व पे्रडषताची रीत अशी की, गुडघे टेकून प्राथयना करावी. 
पाया ंपडाव.े ही उदाहरिे शास्त्राचे आधार घेऊनच डदलेली आहेत. अशक्तानंा उभे राहावत नाही, 
तर त्यानंी गुडघे टेकावे, तेही सहन होिार नसेल, तर इतके शातंपिाने खाली बसावे की, 
कापडाचादेखील आवाज होऊ देऊ नये. 

 
२६१३ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०३–२०६) 

‘लोकडमत्र’ डलडहतो की : मोहरमात लहदूसुद्धा ताबुताची भक्ती करतात. महमद पैगंबराचे पितू 
हसन व हुसेन यानंा यजीद वा दुराचारी खडलपाने डवश्वासघात करून मारले. हसनला त्याच्याच 
बायकोकडून डवषपानाने मारले. हुसेनला लढाईत मारले. ही गोष्ट मोहरम ९ इसवी सन ६८० वषी 
घडली. साडत्त्वक बंधुद्वयाचे स्मरि म्हिून मोहरम पाळला जातो. डशया लोक तर जास्तीत जास्त 
अश्रू गाळण्यात पुण्य मानतात. कुरािात यास आधार नाही. डशवाय पूजेचा डनषेध करिाऱ्या या 
धमास ताबुताचा धूप, नैवेद्य, फुले व प्रसाद, या गोष्टी कशा चालतात? तैमूर बादशहा दरवषी 
करडबलाच्या याते्रस जाई. त्याला दृष्टातं झाला की, हसन–हुसेनच्या कबरीची प्रडतमा करावी. पुढे 
मोगल राजवटीचा उत्कषय झाला, तसा हा सि वाढतच गेला. फकीर होिे, सोंगे घेिे, या चाली 
वाढतच गेल्या. लहदू लोकसुद्धा मुजावराकडून डखचडी घेतात. यहुदी, पारसी, या उत्साहात 
सामील झाले. या डदवसातं धमावशे फार वाढतो. हटकून दाडंगाई करिारे लोक असल्यामुळे 
खून-मारामाऱ्या होतात. मंुबईमधल्या पोडलसानंा डवशषे बदंोबस्त ठेवावा लागतो, आडि हुशारी 
ठेवावी लागते. नवस आडि पूजा हा देवाचा अपमान होय. अशा रीतीने वागण्यामध्ये काय हडसल 
आहे? हाच हजारो रुपयाचंा खचय डवद्यावृद्धीस आडि सुधारिेस लावावा. लाडजरवािी सोंगे घेऊन 
रस्त्यावरून लहडण्यास कायद्याने बदंी असावी. म्हिजे ही धूम थाबेंल. 

 
२६१४ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०७–२०८) 

अमेडरकेत सतत ६ डदवस लढाई चालून ४० हजार लोक मेले लकवा जखमी झाले. दडक्षिेचा 
सेनापती मेजर ली याने माघार घेतली आहे. त्याचे १५ हजार सैडनक कैद झाले. देन्माकय  व जमयनी 
याचंा तंटा डमटत नाही, म्हिून युद्धाचा संभव वाढला. पोलंदचे बडं रूडसयाने मोडले. परंतु 
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अलडजऱ्यातच बडं होिार. काबलूच्या अडमराने अफजलखानाशी युद्ध करून त्याचे २ हजार लोक 
मारले. ४ हजार तर कैदेत आहेत. चीनमध्ये इंग्रज सैडनकानंी बडंवाल्याचंी कत्तल केली. 

 
२६१५ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०७–२०८) 

खानदेशातील शतेी सुधारण्याकडरता मंुबईमध्ये मंडळ स्थापन झाले. चाळीसगावजवळ ३२०० एकर 
जमीन जंगलतोड करून साफ केली. कापिी व मळिी ही कामे यंत्रानेच होतील. नद्यानंा बाधं 
घालून तलावातून ५०० एकर जमीन डभजडवली जाईल, कापूस, ऊस, नीळ, तंबाखू, या डपकातूंन 
४०० रु. नफा डमळेल. यासाठी ४॥ लाखाचें शअेसय डवकले जात आहेत. 

 
२६१६ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०७–२०८) 

नगर एथे एका मारवाडी मुलाचा डाडगण्यावरून खून झाला. १३ वष े वयाच्या या मुलास एका 
तेल्याने मारले आडि १५ तोळे सोने पळडवले. फौजदार करसेटजी नसरवानजी, तसेच नेडटव 
कमालंदग बापूजी इस्त्राएल, यानंी शोध करून गुन्हेगार पकडला. आता तरी डाडगण्याडवषयी लोक 
सावध होतील काय? नाही तर समजावे की, ते आपल्या लेकराचें वैरी आहेत. 

 
२६१७ (२३ : १३, १ जुलै ६४, २०८) 

वतयमानपत्रकत्यांस एकमेकाचं्या पत्रातूंन काही उतारे यायाव े लागतात. पि ते कोठून घेतले, हे 
कबूल केले पाडहजे. काही वळेा नजरचुकीने ते राहून जाते. वतयमानदीडपकेने १८ व २५ ज्यनूला 
आमचे डकतीएक डवषय घेतले. पि ते कबूल केले नाही. लकवा नंतरही ही चूक कबूल केली नाही. 

 
‘लहदु लोकाचं्या अज्ञानाडवषयी’ पत्र डमळाले. ते प्रडसद्ध करण्याडवषयी डवचार करद. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १४, मुांबई, १५ जुलै १८६४ 
 
२६१८ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २१०–२१४) 

डम. व्हैट पुरंदर तालुक्यातील लोकामंध्ये लहडून शुभवतयमानाची घोषिा करीत होता. त्याने आपला 
जीव त्या लोकासंाठी खर्थचला. आपली जन्मभमूी स्कातलंद सोडून तो हजारो मलैावर आला. 
इकडील हवापािी वगेळे होते, म्हिून त्यास हाल सोसाव ेलागले. त्याने गडरबासंाठीच कायय केले. 
डतकडेही पाद्री होऊन त्यास उदरपोषि चालडवता आले असते. परंतु प्रभचू्या कायासाठी तो इकडे 
आला. प्रभ ू येशू मृतातून उठला व परमेश्वराशीं डमळाला. त्याचे शुभवतयमान त्याचे डशष्ट्य जगभर 
सागंत लहडतात. न्यायाच्या डदवशी तुम्हालंा ईश्वरासमोर जाव े लागेल, म्हिून पापाचा पिात्ताप 
करून आधीच त्यास शरि जाव.े रे. व्हैट म्हितात की, खऱ्या भावाने व आत्म्याने देवाकडे डफरा. 
त्याने रोययानंा औषध डदल्हे. गरजवतंानंा सतत मदत डदल्ही. या गावात पटकीचा वाखा 
सुटल्यावर थरथर कापून अनेकजि पळाले. तेव्हा पुरंदर गडावरील मुक्काम सोडून तो 
सासवडमध्ये आला आडि त्याने अनेकानंा औषध डदले. संकटात मदत केली. कारि जी मेंढपाळ 
संकटाच्या वेळी कोकरानंा सोडतो. तो काही खरा मेंढपाळ नव्हे. त्याने ममतेने श्रम करून अनेकासं 



 

 

अनुक्रमणिका 

वाचडवले. शवेटी तो स्वताःच पटकीने मेला. स्वाथयसाधक लोक तुम्हासं सागंतील की, डिस्ती 
धमाकडे लक्ष देऊ नका. पि तुम्हासं सवयशक्त तारिाराची गरज आहे. आडि तारिारा एकच आहे. 

 
२६१८ अ (इंम : २०९–२१०) 
 
२६१९ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २१४–२१५) 

सोलापूरजवळ तुळजापूर गाव आहे. तेथे भवानी देवीचे मोठे देवालय आहे. तेथे शकेडो नवस 
फेडण्यास व बळी देण्यास जातात. रोगडनवारि व्हावे, म्हिून लोक याते्रस जातात. यापेक्षा 
पढंरपूरची आख्या मोठी आहे. वषातून दोनदा वारकरी येतात आडि असा त्याचंा नेम बहुत वषे 
चालतो. एकदा एक वारकरी दंडवत घालीत पढंरपुरास चालला होता. तो चदं्रपुराहून, म्हिजे 
२२५ कोसावंरून दंडवत घालीत आला. रोज अधा कोस चाळून तो डवश्रातंी घेई. सारखे 
चालण्यामुळे तो व्याकूळ होई. हा त्याचा िम १५ मडहने चालू होता. नदी ओलाडंावी लागली, तर 
डततके अंतर मागे जाऊन तो दंडवत घाली. हा गृहस्थ उन्हात तळत, डहवात डहवत, पावसात 
डभजत आडि डचखलात भरत चालतच राडहला. पि पापक्षमा होईल, असे वाटत नाही. येशू 
म्हितो, ‘अहो कष्टकरी व ओझ्याने लादलेले, तुम्ही मजकडे या.’ जगासाठी तो वधस्तंभी मेला. 
म्हिून त्यास शरि जाव.े 

 
२६१९ (इंम : २१४) 
 
२६२० (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २१६–२१९) 

डम. मंचरजी होरमसजी कामा यानंी जेंदाडवस्ताचे जेमयन भाषेतून इंग्रजीत भाषातंर करडवले. त्यात 
काही अयुस्क्तक व पोरकट गोष्टी आहेत, असा अडभप्राय इंग्रजी पत्रानंी डदल्हा. यावर पुिे 
पाठशाळेतील संस्कृतचे गुरू डा. हौग यानंी साडंगतले की, अशाच गोष्टी मोशाच्या लेवी व 
गिनागं्रथात आहेत. उदा. कालवडीच्या राखेने व पाण्याने शुद्धता होते. मग लहदू पत्रकत्यांनी याचा 
फायदा घेऊन अशा पोगयळ गोष्टी जाहीर करण्याचे ठरडवले. मंचरजीने १ लक्ष रुपये खचूयन हा 
अनुवाद करडवला. पि तो मुळातून वाचल्याडशवाय सागंिे कठीि आहे की कोित्या गोष्टी योयय. 
डा. हौग याचेंही मत स्पष्टपिे कळलेले नाही. डिस्ती धमावर डलडहताना नेडटव पत्रकारानंी बरेच 
अपशब्द वापरले आहेत. हौगचे तकय  व त्याचे अनुमान काय आहे, ते आम्हासं माहीत नाही. हे 
गाथाभाषातंर तरी बरोबर आहे की नाही, ते पहावयास हव.े पारशाचं्या धमाडवषयी नीट शोध झाला 
पाडहजे. तेही पचंमहाभतूानंा देव मानतात. गोमूत्राने शुद्धी होते, असे त्यासं वाटते. एका पायात 
जोडा ठेवनू धावलें , तर पाप लागते, असे मानतात. म्हिजे पारशी व िाह्मि धमांत बरेच साम्य 
आहे. लोकानंी डनाःपक्षपातीपिाने डवचार करावा. डनरडनराळी तत्त्वे वाचून तुलना करा. एरव्ही 
प्रत्येकजि म्हितो की, आमच्या धमापुढे बाकीचे धमय रद्द आहेत. सगळी भाषातंरे नीट वाचल्यावर 
सगळा संदेह दूर होईल. खऱ्यास कोठेही मरि नाही. 

 
२६२१ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २१९–२२१) 

फ. य. डलडहतात की : नाडशकजवळ अंजनीचे डोंगर आहेत. या उंच डोंगरावंर डकर्र झाडी, 
भयानक दरेखोरे व तुटलेले कडेही आहेत. करवदंाचं्या जाळ्यानंी व कारव्याचं्या बनानंी ते जास्त 
भयंकर वाटते. डनडबड झाडीत लहस्त्र पशू लहडत असतात. डशखरावरती अंजनीदेवीचे देऊळ आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

साहेबलोकानंी डोंगराच्या सपाटीवरती बगंले बाधंले आहेत. एकदा आम्ही या सपाटीवरून ६ मैल 
चालत गेलो. पि रात्रीच्या वळेी ते डोंगर जास्तच भयानक वाटू लागले. एक तासभर चालूनही 
वाट सापडेना. शवेटी ईश्वराची प्राथयना केली. वाघाच्या भयाने झाडाचं्या फादं्यावंर बसून राडहली. 
काही वळेाने चदं्रोदय होऊन संुदर चादंिे पडले. मग आम्ही हळूहळू वाट चालत परत आलो. घरी 
पोहोचण्यास रात्रीचे दोन वाजले. आम्हासं पाहावयास घरची मंडळी डनघाली होती. त्यानंा इकडे 
वडहवाटलेल्या कोळी लोकानंी सुखरूप घरी पोहोचडवले होते. यावरून माझ्या मनात आले की, 
संकटसमयी मनुष्ट्य ईश्वराची आठवि करतो, तशी नेहमी करील तर डकती बरे चागंले होईल! 

 
२६२२ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२१–२२३) 

मृच्छकडटक नाटकावरून ज्ञानोदय आडि वृत्तवैभव याचंा मयादशील व संभाडवतपिे वाद चालत 
होता. पि ज्ञानप्रकाशाने थोडे रागावनूच या डवषयावर डलडहले आहे. त्यास उत्तर देताना 
वृत्तवैभवकार डलडहतात की : ज्ञानप्रकाशाचा पक्ष दुबयळ आहे. कारि तो बीभत्सपिाचे समथयन 
करतो. मोरोपंताच्याही काही बीभत्स आया गाळाव्या लागल्या. लाडय लारेन्स हे लाहोरचे गवनयर 
असताना कलावडंतिीस रस्त्याने डफरू देत नसत. गायकवाडानेही त्याचंा नाच बदं केला. 
परशुरामतात्या उत्तम भाषातंरकार असले, तरी कलावडंतिीच्या पोरीचे आख्यान मुलानंा वाचू द्यावे 
की नाही, हा प्रश्न राहातोच. भाषेच्या सौंदयाची लटकी सबब सागंून मूळ मुद्दा टाळण्यात अथय 
नाही. या नाटकातील अनेक वाक्ये बीभत्स आहेत. ती वाक्ये मुलाचं्या मनात भरली, तर त्याचा 
पडरिाम वाईट होईल. जी गोष्ट चारचौघातं बोलण्याला शरम वाटते, ती बीभत्स होय. अथात हे 
चौधे जर नट-भाट-सालजदे असले, तर गोष्टच डनराळी. हरेक गं्रथात डस्त्रयाचं्या गोष्टी असल्या, तरी 
कलावतंीि व साध्वी स्त्री यातं फार अंतर आहे. वाचण्याच्या गं्रथात नीतीचा डवचार करावाच 
लागतो. जेवि लकवा जोडे घालिे, यात कोिी जातीचा डवचार करिार नाही. मूखय लकवा नरपशूच 
गं्रथातील बीभत्सपिाकडे डोळे झाक करील. हा वाद पाद्री लोकानंी काढला, तरी ‘बालादडप 
सुभाडषतं ग्राह्यम्’ या न्यायाने त्यातले तथ्य ज्ञानप्रकाशने लक्षात यायाव.े 

 
२६२३ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

धुळ्याचे डप्रस्न्सपल सदर अमीन जनादयन वासुदेव यानंा हायकोटाचे आस्क्तंग जज् नेमले. एवढी 
मोठी जागा नेडटवास कधी डमळाली नव्हती. 

 
२६२४ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

मंुबईच्या दडक्षिेकडे ब्याक बे नावाचे आखात आहे. ते सरकार भरून काढिार व त्यातून १५०० 
एकर जमीन तयार होईल. तेथे लोखंडी रस्ता व सरकारी इमारती तयार करिार आहेत. 

 
२६२५ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

वादं्रा गावी डफरंययाचं्या देवळात डबबी मेरीची मूर्ती आहे. या देवीस नवस केल्यामुळे सर जमशदेजी 
बाटलीवाल्याच्या पत्नीस मुलगा झाला. युरोडपयन मूर्थतपूजा व नेडटवाचंी मूर्थतपूजा याचंी अशी गट्टी 
जमते. 

 
२६२६ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

दाक्तर ललव्डहयस्तन हे आडफ्रका खंडाचे संशोधन करीत असून ते सध्या मंुबईत आहेत. त्यानंी 
पुण्यास जाऊन गवियराचंी भेट घेतली. 

 
२६२७ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

धारला एक माळ्याची स्त्री सती जािार होती. पवारसरकारने या स्त्रीला फौजदाराकडून युक्तीने 
प्रडतबधं केला. 

 
२६२८ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

फत्तेपूरचे जज्ज टक्करसाहेब यानंा ठार मारिाऱ्या सैयद महंमद याला फाशीची सजा डमळाली. 
 
२६२९ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२३–२२४) 

अबादास महाजन नावाच्या गृहसथाने तिार केली आहे की : एक िाह्मि मुलगी दुगा डहचा 
गैरसमजुतीने पुनर्थववाह झाला. ही मुलगी नारायिभट महाबळेश्वरकरांची असून डतचा नवरा 
मंुबईत डजवतं आहे. तरी बडोद्याच्या डचमिराव जामदार या ७० वषांच्या वृद्धाबरोबर डववाह झाला. 
या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी सभा झाली. डववाह लाविारे िाह्मि म्हितात की, आम्हासं 
पूवीची काहीच माडहती नाही. तेव्हा असा ठराव झाला की, डतची आईबाप, दुसरा नवरा, 
याजंबरोबर गंध, अक्षता व भोजन करू नये. 

 
२६३० (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२४) 

नागपूरमध्ये यंदा डशमययाची मोठी धूम व पराकाष्ठा झाली. असे पूवी कधी झाले नव्हते. देशावर 
जसा नाथूरामाचा नयन पुतळा करतात, तसा करून प्रमुख रस्त्यातूंन डमरडवला. त्याच्या भोवताली 
डस्त्रयाचंी व मुलाचंी मोठी गर्दी झाली. इकडल्याप्रमािे डस्त्रयानंी व लहान मुलींनी अचकट डवचकट 
फाका घालून डनलयज्ज हावभावही केले. पुरुषाचंी मनस्वी डवटंबना केली. असल्या भ्रष्ट चालीवर 
धमाचे गोंडस पाघंरूि आहे. म्हिून सरकारने पीनल कोडातील सवलती रद्द केल्या पाडहजेत. 
आमच्या ‘देशाडभमानी’ लहदू पत्रकर्त्यानंीही असल्या बीभत्स गोष्टींचा डनषेध करावयास हवा. 

 
२६३१ (२३ : १४, १५ जुलै ६४, २२४) 

एक युरोडपयन साहेब दडक्षि अडफ्रकेच्या नटाळ डवभागात कोळशाच्या खािींचा शोध घेत आहे. 
समुद्रडकनाऱ्यापासून ३॥ कोसावंर पुष्ट्कळ कोळसा सापडेल, असा त्याचंा शोध आहे. तेथे 
कारखाना व रेल्व ेअसावी, असे त्याने डवलायत सरकारास कळडवले आहे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १५, मुांबई, १ ऑगस्त १८६४ 
 
२६३२ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २२७–२३१) 

इंयलंडमधील डिस्ती डमत्रमंडळाचे व के्वकर मताचे तीन युरोडपयन लहदुसथानात आले. १५ मडहने 
लहडून त्यानंी सगळ्या डमशनची पहािी केली. आपल्या अहवालात ते डलडहतात की : या डवस्तीिय 
देशाच्या कल्यािाकडरता आमच्या हातून काही कामडगरी झाली पाडहजे. आम्ही एवढ्या मोठ्या 
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प्रवासात सुखरूप राडहलो, म्हिून देवाचे उपकार माडनतो, आमच्यावर प्रीडत दाखडवल्याबद्दल 
नेडटवाचें आभार मानतो. डमशनेऱ्याचं्या प्रयत्नामुंळे देवस्थानाचें महत्त्व कमी झाले. मूर्तीस अपयिे 
कमी होतात, यात्रा कमी भरतात. आमच्या देशबाधंवानंी सत्याचा प्रसार केला. जुलूमकारक 
ज्ञाडतभेदावरही ते उपाय शोधतात. हजारो वषांच्या भ्रष्टकारक व नाशकारक चालीतून सोडविूक 
करतात. ते पडहल्याने शतेात काम करतात. म्हिून ते आनंद व मुगुट असे आहेत. डमशनाच्या 
शाळेतून डवद्याथ्यांचा आस्त्मक डवकास होतो. इंस्यलश भाषेत अभ्यास करून त्यानंी ज्ञान वाढडवले, 
तर त्यास नीडत व धमय यासंंबधंी जास्त फायदा होईल. गावढ्या गावात जास्त डवद्या देण्यात हाडसल 
नाही. बुडद्धमान डवद्याथी डनवडून त्यानंा जास्त डशक्षि डदले पाडहजे. वजनदार राजेलोकही शाळा 
घालून त्यातं पडवत्र शास्त्र डशकडवतात. ही आनंदाची गोष्ट आहे. अनेक परदेशी व देशी डस्त्रयाही 
धमयप्रसाराचे काम करतात. ही कौतुकाची बाब आहे. ज्यानंी नातेवाईकाचंा पाठलाग सोसला, ते 
धन्य आहेत. सैतानाच्या मोहाने कोिी बहकला असेल, तर त्यास सावध करा. 

 
२६३२ अ (इंम : २२५–२२७) 
 
२६३३ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३२–२३४) 

माजी गवरनर जेनरल एल्गीन याचं्या अंतकाळाची हकीगत प्रडसद्ध झाली आहे. त्याचं्या पत्नीने 
त्याचं्या परवानगीने कबरीसाठी जागा डनवडली, पजंाबात धरमशाला या डठकािी असिारी जागा 
डनवातं आहे. वर डहमाच्छाडदत डोंगर व खाली मदैाने डदसतात. धमयपुस्तकातील डनवडक अध्याय 
ते पुनाःपुन्हा वाचण्यास सागंत. बंगल्याच्या पडवीमध्ये बसून ते सृडष्टसौंदयय पहात. ईश्वराचे सामथ्यय 
व चागुंलपि पाहून त्यानंा सानंदाश्वयय वाटे. रोगाचे दुाःख दुाःसह झाले, तर ते स्वताः प्राथयना करीत. 
रे. दा. च्यामसयकडून त्यानंी उपदेश ऐकला. त्याचें समपयक शास्त्रवाचन चाले. प्राथयना आडि 
पिात्तापाची गािी म्हिून प्रभलूा आकाशात भेटण्यास ते उत्सुक झाले होते. प्रािसंकटाच्या 
प्रसंगीही त्याचंा डवश्वास दृढ होता. आपल्या परलोकवासी मुलीची तसबीर पाहून ते म्हित की, 
‘डदव्य लोकी स्वगीय दूताचंी योययता पावलेल्या माझ्या बाळास मी लवकरच भेटेन’. २० नोव्हेंबर 
१८६३ रोजी ते मृत्य ूपावले. 

 
२६३३ अ (इंम : २३१–२३२) 
 
२६३४ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३४–२३५) 

महाराष्ट्रात डवठोबाची देवळे जागोजाग आढळतात. त्याप्रमािे बंगाल्यात पुरीच्या जगन्नाथाची 
ठािी गावोगाव असून वषामधून एकदा तरी जत्रा भरवनू रथ डमरडवतात. यंदा ६ जुलै रोजी अशी 
रथजत्रा भरली, तेव्हा मोठाच अनथय झाला. बलाढ्य मािसाच्यादेखील अंगावर रोमाचं उभे 
राहतील, असा अपघात डदसला. रस्त्यावर हजारो लोक जमले. चहूकडून गदीचा एकच रट्टा 
लागला. शृगंारलेला देवाचा रथ ओढण्याची वळे झाली, तेव्हा रथामधील िाह्मि रथ ओढिारानंा 
नेट करू लागले. एक वषयभर एकाच जागी असलेला रथ मातीत गाडला गेल्यामुळे लवकर हलत 
नव्हता. लोकानंी खूप प्रयत्न केल्यावर तो थोडा पुढे सरकला. थोड्या वळेाने जागेवर खुटला. 
लोकानंी रथाच्या खाली पाडहले, तर एक म्हातारी रथाखाली येऊन डतचा चेंदामेंदा झाला होता. 
पलीकडच्या चाकाखाली आिखी एक जखमी मनुष्ट्य आढळला. डतसऱ्या चाकाखाली मेलेला 
मनुष्ट्य तर ओळखूही येत नव्हता. त्या डतघानंा उचलून लोकानंी रथ पुन्हा चालू केला. या राक्षसी 
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रथाच्या नुसत्या धक्क्याने १२–१६ जि खाली पडले. आिखी लोक मेले नाहीत, हेच आश्चयय 
आहे. सरकारने अशा रथयात्रा कायद्याने बदं कराव्यात. म्हिजे मनुष्ट्याचंा घात होिार नाही. 

 
२६३५ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३५–९३६) 

एत्तदे्दशी राजे व दुसरे बडे लोक यानंा सरकारकडून डकती तोफाचंी सलामी डमळावी, याबाबत 
सरकारने ठराव केला आहे. महाराजा दलीपलसघ, बडोदा, हैद्राबाद, म्हैसूर, नेपाळ, येथील राजे, 
यानंा २१ तोफा; तर लशदे, होळकर, मुशयदाबादेचा नवाब, याचेंसाठी १९ तोफा; डदवाि सालारजंग, 
कोचीन, जयपूर, कोल्हापूर, भरतपूर, येथील राजे, टाकचे नबाब, यानंा १७ तोफा, धोलपूर-
अलवरचे राजे, भोपाळची बेगम, याचेंसाठी १५ तोफा; कोटा, कुचडबहार, जावरा, याचं्यासाठी तेरा 
तोफा; रतलाम, फरीदकोट, छत्रपूर, या राजासंाठी ११ तोफा; एदनच्या नेडटव अडधकाऱ्यासंाठी ९ 
लकवा १२ तोफा; अडलपूर, सावतंवाडी या राजासंाठी ९, कमानूर व खालूर सत्ताधीशासंाठी सात 
तोफा झाडाव्यात. असा आदेश आहे. 

 
२६३६ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३६–२३८) 

डव. का. दे. पाचेगावकर डलडहतात की : सोलापूरजवळ कंुभारी गावी ६ एडप्रलला यात्रा भरली. ही 
पद्धती नुकतीच सुरू झाली. म्हिजे ज्याचं्या डोळ्यादेंखत ही देवाची यात्रा सुरू झाली, ते लोक 
देवीपेक्षा वयाने वडील ठरतात. पूवी जवळच्या गावी यात्रा भरे. परंतु तेथील लोक कंुभारीकराचंा 
मान राखीनात, म्हिून गेली काही वष े येथे यात्रा भरते. परमेश्वर अनाडद आहे, याची लोकानंा 
जािीवही नाही. इथला देवीभक्त प्रत्येक मािसाला राख लावण्यास देतो. पूवीचा देवीभक्त तर 
‘वाझं डस्त्रयानंा मुले देिारा’ म्हिून कीती होऊन अनेक डस्त्रया तेथे येत असत. हे महाराजही रंग 
खेळत. ही गुिगुि वाढल्यावर तो देवीभक्त बडतफय  करण्यात आला. याते्रच्या आधी प्रत्येक 
गावकऱ्याकडून वर्गिी जमडवली. पि कुलकिी इतका हुशार की, त्याने या पैशातूंन मुलाचे लयन 
उरकले. डबचारे कुिबी स्वराज्याच्या काळापासून दडपलेलेच आहेत. इंगे्रजाच्या राज्यात त्यानंा 
सुखाचे डदवस आले. जाडेभरडे कपडे घालण्याऐवजी ते यंत्री वसे्त्र लेऊ लागले. जेथे मूर्थतपूजा 
आहे, तेथे गैरप्रकार होतातच. चोऱ्या लबाड्या,–राडंबाजी चालतात. स्नानसंध्या व डटळेमाळा 
कोिालाही पडवत्र करू शकत नाहीत. अंताःकरि शुद्ध असेल, तरच देव भेटतो. 

 
२६३७ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 

महाराजा दलीपलसघ यानंी डमसरमधील एका डशडक्षकेशी डववाह केला. लयनसमारंभ अगदी साध्या 
रीतीने झाला. नौरीने डववाहाची शपथ अरबी भाषेतून घेतली. 

 
२६३८ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 

दडक्षि अमेडरकेच्या अलाबामा या आगबोटीने लुटारंूचा िम धरून उत्तरेची तारवे लुटली व 
लक्षावधी रुपयाचें नुकसान केले. अमेडरकन गलबतानंी डतचा पाठलाग करून पूिय नाश केला. 

 
२६३९ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 

लाडय एल्गीनच्या पदाथयसंग्राहालयात अनेक चमत्काडरक आडि टुमदार पदाथय होते. डचनी 
तत्त्वज्ञानी कन्फूशस याची कवटी सोनेरी कोंदिात जडडवलेली होती. ती ३२७० रुपयासं डवकली 
गेली. 
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२६४० (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 
परवाच्या आषाढी याते्रत पढंरपुरी महामारीने पुष्ट्कळ मनुष्ट्ये मेली. यात्रा बदं झाली, तरच हा 
मनुष्ट्यसंहार थाबंेल. 

 
२६४१ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 

गेल्या वषीपासून उत्तरेकडे टोळाचंा उपद्रव वाढत आहे. पेठ संस्थानात मनखंड गावी नदीच्या 
दरडीतून ते घुसले. मनगटाएवढे जाड असून त्याचंा रंग लाल आहे. तयार डपकाचंा नाश करून ही 
टोळधाड सुरगिकडे वळली आहे. 

 
२६४२ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २३८–२४०) 

दाताचंी सतत डनगा राखिे फारच आवश्यक आहे. त्याचंी अडनघा झाली, तर त्यावंर डकडे व 
वनस्पती वाढतात. एका डाक्टरने अशी पहािी केली, तेव्हा डकत्येकाचं्या दातावंर शवेाळ वाढलेले 
डदसले. दररोज ४ वळेा दात घासले, तरच हे डकडे व वनस्पती नाहीशा होतात. तंबाखूचा रस 
लकवा धूर यामुळे हे डकडे मरतात, ही चुकीची समजूत आहे. दात डमठाने घासा. डवलायती साबिाने 
धुवा. 

 
२६४३ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २४०) 

रूसमध्ये एका पजंाबी िाह्मिाचे कुटंुब राहात असे. त्यातील एकजि परत आला. पि डतकडचा 
मालक मरि पावला. तेव्हा त्याची मालमत्ता रडशयन सरकारने जप्त केली आडि ही बातमी दुसऱ्या 
मालकास कळवावी, म्हिून डिडटश सरकारकडेच डनरोप केला. रूस सरकारचा न्याय कसा आहे, 
पहा. 

 
२६४४ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २४०) 

मडयकसाहेबाच्या वार्थषक गं्रथाचे परीक्षि करताना वृत्तवैभवाने म्हटले आहे की : िाह्मिधमय सवय 
जठरायनीच्या स्वाधीन आहे. संकट आले की, अनुष्ठान करून िाह्मिानंा जेव ू घालावे. 
प्रायडित्तासही अन्नशातंी हवी. कायय, प्रयोजन, उत्साह, या समारंभाना भोजन हवचे. तात्पयय काय, 
आमचा धमय जठरायनीच्या आधीन आहे. 

 
२६४५ (२३ : १५, १ ऑगस्त ६४, २४०) 

लेडी कॅलनग यानंा रािीसरकार आडि ईस्त इंडदया कंपनी याचं्याकडून दरसाल २० हजार रुपये 
पेन्शन डमळिार आहे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १६, मुांबई, १५ ऑगस्त १८६४ 
 
२६४६ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २४२–२४४) 

डिस्ती धमाचे अनुसरि करिाऱ्या लोकाचंी लयने या देशात होण्याडवषयी नवीन सरकारी कायदा 
१ ज्युलैपासून अंमलात आला. त्यात डिस्ती उपदेशकानंा लयन लावण्याचे लेसेन्स देण्याची तरतूद 
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आहे. १८५२ च्या कायद्याप्रमािेच हे लैसेन्स असेल. पि आता रडजस्त्रारची आवश्यकता नाही. 
फक्त दोन साक्षीदार हजर असावते. नवरानवरी २१ वषांपेक्षा कमी वयाची असतील, तर 
डववाहाच्या अगोदर १४ डदवस डववाहाची जाहीर सूचना द्यावी लागेल. जर २१ पेक्षा वय ज्यास्त 
असेल, तर अशा सूचनेची गरज नाही. डववाहाची नोंदिीबुकात नोंद करून उपदेशकाने एक नक्कल 
स्वताःजवळ ठेवावी. पुरुषाचे वय डनदान १६, तर स्त्रीचे १३ लकवा त्यापेक्षा जास्त असाव.े ती दोघे 
कायद्याने मना केलेल्या जातीची नसावीत. त्याची बायको लकवा डतचा पूवीचा नवरा डजवतं नसावा. 
डववाहाची शपथ घेताना दोन साक्षीदार असावतेच. डववाह सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ या वळेातच 
झाला पाडहजे. अशाही अटी आहेत. वधूवर प्रौढ असल्यामुळे पालकाचं्या संमतीची गरज नाही. हा 
कायदा केल्यामुळे कायदेमंडळाचे डिस्ती लोकावंर फार उपकार झाले. या मंडळीने सुलभ 
सूटपत्राचाही कायदा करावा. कारि एखादा मािूस डिस्ती झाला, तर त्याच्या पूवीच्या डस्त्रया 
त्याजबरोबर येत नाहीत. यासाठी घटस्फोटाचा कायदा हवा. 

 
२६४६ अ (इंम : २४१–२४२) 
 
२६४७ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २४६–२५०) 

ओडडसा डमशनात ३३ वष ेउपदेशकाचे काम करिारा रामचदं्र याचक मृत्य ूपावला. त्याचे वडील 
मराठा असून कटकचे डकल्लेदार होते. हा डकल्ला मराठ्याचं्या हातून इंग्रजानंी घेतला, तेव्हा 
डशपायानंी १८१४ मध्ये एका सतीस वाचडवले होते. लहानपिी रामचदं्राची पूजेवर फार डनष्ठा होती. 
संुदर दास या गृहस्थाकडे त्याने पडवत्र शास्त्र वाचले. आपि फार पापी आहोत, पापरूपी रोगाचा 
उपाय म्हिजे खाबंी गेलेला डिस्त होय, हे त्यास पटले. त्याच्या नातेवाईकानंी त्याचा जो छळ 
केला, तो मासं व रक्त यानंा सोसत नव्हता, तरी त्याने धमय बदलला. नातलगाचं्या डवनवण्या, 
रडिे, धमक्या, यानंा त्याने महत्त्व डदले नाही. लेसीसाहेबाकडून उपदेश डमळाल्यावर लवकरच तो 
उपदेशक झाला. त्याचा उपदेश स्पष्ट, प्रीडतयुक्त व मनास डभनेल असा असे. त्याचा उपदेश 
रसभडरत, बोधकारक व आस्थेवाईक असे. तो वचनानंा बळकट धरिारा होता. उत्कृष्ट 
दाखल्यामुळेच तो उपदेश मनात लबबे. आजारी पडल्यावर तो म्हिे की : माझा एक डोळा खाबंावर, 
तर एक आकाशात आहे. आपि डनरुपयोगी चाकर असून असंख्य पापे केली. पि येशूच्या रक्ताचा 
एक थेंब आपले पाप धुऊ शकेल. त्याच्या उपदेशाने त्याच्या कुटंुबातील २१ मािसे डिस्ती झाली. 
त्याने डनष्ठने प्रभचूा गौरव केला आडि सन्मान केला. 

 
२६४७ अ (इंम : २४५–२४६) 
 
२६४८ (२३ : १६, १५ ऑगस्त १४, २५०–२५४) 

‘नगरकर’ पत्रात डलडहतात की : ‘बालडववाहजडनत लाभालाभ’ या अगत्याच्या डवषयावर 
नगरमधील ज्ञानेच्छु सभेत वाद झाला. बहुसंख्य वक्ते बालडववाहास डवरोधी होते. पि अध्यक्ष रा. 
अ. दुगल यानंी समारोपात कृष्ट्िपक्ष धरला. मोठेपिी लयन केल्यामुळे बायकानंा मोळा लागत 
नाही. पुरुष दुगुयिी होतात. सगळ्याचं्या डस्त्रया काही बालडवधवा होत नाहीत. एखादी झालीच, तर 
तो ईश्वरी संकेत समजून पुनर्थववाह करू नये. अशी मते प्रडतपादन करून त्यानंी सर्वानंा धक्का 
डदला. ते सुडशडक्षत असून ‘जागतीजोत’ हे पुस्तक त्यानंी डलडहले. ते सुधारिेस अनुकूल आहेत, 
असा एक समज होता. पि म्हितात की : प्रौढपिी लयन पशुशील आहे. मुलीस ऋतुप्राप्ती 
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झाल्यावर डववाह झाला, तर आधी प्रायश्डचत्त डदले पाडहजे. या बोलण्याने डभक्षकुपक्षास मात्र 
स्फुरि आले. कारि अध्यक्षाचे मत, हेच सभेचे मत मानतात. अभ्यासपूिय व्याख्यानाऐवजी सभा 
मात्र डवतंडवादाची झाली. अध्यक्षानंी डवषयातंर करून रीत मोडली. धमयप्रकरिी वाद केला. त्याचें 
भाषि ग्रामण्याच्या सभेमध्येच शोभले असते. रे. डवष्ट्िु भास्कर काही बोलू लागताच डोळे फाडून व 
दरडावनू त्यानंा अध्यक्षानंी गप्प बसडवले. अध्यक्षाचें वागिे असभ्यपिाचे होते. जे डवदे्यने सुधारले, 
त्यानंा धैयय नाही आडि ज्यानंा धैयय आहे, ते सुधारले नाहीत. म्हिून आमचे भडवतव्य कठीि आहे. 
सभा म्हिजे काही स्वसत्तात्मक मोगली राज्य नव्हे, तर पालयमेंट लकवा कान् गे्रसप्रमािे सभेचे 
कामकाज चालाव.े 

 
२६४९ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

अमेडरकेत बंडखोर सेनेची सरशी होत आहे. त्यानंी वालशयतनपयंत मुसंडी मारली. पि डवशषे 
उपद्रव केला नाही, अशी खबर आहे. देन्माकय  व जेमयनी याचंी लढाई थोडा काळ तहकूब झाली 
आहे, असे डदसते. 

 
२६५० (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

तुकय स्थानात स्ताबंूल येथे रे. डवल्यम् व फादंर याजकडून दोघा मुस्स्लमानंी बास्प्तस्मा घेतला. 
त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. 

 
२६५१ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

महाराजा दुलीपलसघाची आई चदंाकंवर डहची पे्रतडिया नाडशकला झाली. चदंनाची डचता रचली 
होती. सुगंधी द्रव्ये, मसाले, भारी वस्ने व सोन्याचे अलंकार, यासंह अयनी देण्यात आला. 
दानदडक्षिाही मोठ्या प्रमािावर डदली गेली. 

 
२६५२ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

पेशवाईमध्ये साडेतीन शहािे होते. सध्याचे साडेतीन शहािे आम्ही सुचडवतो : १ त्राविकोरचे 
डदवाि माधवराव, १ लशद्याचें डदवाि डदनकरराव, १ डनजामाचा डदवाि सालारजंग आडि अधा 
शहािा डशवदीननाथ पंडडत रािे, जयपूर. यापैंकी माधवराव व नाथपडंडत इंगे्रजीत डनपुि आहेत. 

 
२६५३ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

पडंडत डशवदीननाथ याचंा मृत्य ू झाला, अशी खबर आली. हे गृहस्थ अत्यंत डवद्वान असून 
महाराजाचें डशक्षक, न्यायाधीश, शवेटी डदवाि, अशा मोठ्या जागावंर त्यानंी चागंले काम केले. 
१८५७ मध्ये ते इंग्रजाचं्या बाजूस राडहले, म्हिून लादय कालनग यानंी प्रडसद्धपिे त्याचें आभार 
मानले. तारायंत्र व वैद्यशाळा अशी अनेक लोकोपयोगी कामे त्यानंी केली. 

 
२६५४ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–९५६) 

जयपूरचे महाराजही वारले, अशी वदंता आहे. 
 
२६५५ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 
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गेल्या वषी ले. गवरनरानी सूचना केल्यामुळे पजंाबात मुलींच्या ९० शाळा सुरू झाल्या. त्यात २३०० 
मुली डशकतात. सरकारी पगार न घेता डशक्षकानंी १० शाळा चालडवल्या. त्यातं १२५ मुली आहेत. 
आमचे हॉवडयसाहेब मात्र स्त्रीडशक्षिाच्या डवरुद्ध आहेत. 

 
२६५६ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

दाकतर डललवगस्तन डवलायतेस परत गेले. 
 
२६५७ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

बगंलोरच्या एका टपाल-डशपायाने बटवड्यातून २७०० रुपये चोरले, म्हिून त्यास दहा वषांची 
सक्त कैद व २७०० रु, दंड झाला. 

 
२६५८ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

अयोध्येत भजुा नावाचा मािूस दीघय आजारास कंटाळला, तेव्हा त्याच्या डमत्रानंी त्यास दोरीने 
बाधूंन गंगा नदीत बुडवनू मारले. यात त्याची बायकोही सामील होती. या सवांवरती पोडलसानंी 
खटला दाखल केला. 

 
२६५९ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

कामा घराण्यातले पारशी डफलादेस्ल्फयात दुकाने सुरू करिार. 
 
२६६० (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

नागपूरच्या तैम्समध्ये बातमी आली की, लचदवाड्यातील प्रतापगडाचा डोंगर एकाएकी नाहीसा 
होऊन त्याच्या जागेवर मोठे सरोवर उत्पन्न झाले. हा अद भतु चमत्कार म्हिजे ज्वालामुखीचा 
पडरिाम असावा. लोक आिययचडकत होऊन नाना कल्पना मात्र करीत आहेत. 

 
२६६१ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५४–२५६) 

(१८६३ मध्ये मंुबई इलाख्यात २ लाख ६८ हजार मुलानंा देवी काढण्यात अमात्या. 
 
२६६२ (२३ : १६, १५ ऑगस्त ६४, २५६) 

शा. मो. ज्ञानोदय वाचिार यानंी असे डवचारले की : १ ज्यनूच्या अंकात ज्ञानोदयाने छापले होते 
की, पथृ्वीवर १२०० धमय आहेत. ते कोिते? यास उत्तर असे की, त्याचंी यादी आमच्या पहाण्यात 
आल्यावर सागंता येईल. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६४ 
 
२६६३ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २५७–२६०) 

ज. बारसे डलडहतात की : लहदंूच्या दैवताचंी व डपराचंीही नाव ेडवलक्षडिक आहेत. उदा. कोटेश्वर, 
पाटेश्वर, हे महादेव; माडंरदेव, डसरोबा, ताटोबा, मललबाबा हे देव; म्हसाई, टेंबराई, तागाई, 
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खोकडाई, ही देवींची नावे; हे पाडहल्यावर नवल वाटते. समनामीर, लचध्यापीर, घोडंघरकेदार ही 
डपराचंी नावे आहेत. लहदंूचे देव ३३ कोटीच काय, ६६ कोटी असावते. म्हिून खरा देव ओळखावा. 
यावर फ. य. याचेंही गमतीदार पत्र आहे. त्यानंा झाडाजवळ एक मािूस घुमताना डदसला. तो 
म्हिाला, ‘माझ्या अंगात आगगाडी देवी आली’. आडि तो काही खोटे बोलत नव्हता. हा भाबडा 
१०–१२ मनुष्ट्याचंी साखळी करून त्यानंा आगगाडीच्या डब्याप्रमािे घेऊन गेला. आता या 
मूखयपिास काय म्हिावे? असला प्रकार कधीच पाडहलेला नव्हता. मूखयपिासही सीमा असावी ना? 
प्रभ ूअसल्या भाबड्यावंर कृपा करो. 

 
२६६३ अ (इंम : २५७) 
 
२६६४ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २६०–२६२) 

‘मद्यपानदे्वष्टा’ डलडहतो की : नगरचे कलेक्टर डम, डायली यानंी लोककल्यािाकडे डवशषे लक्ष 
पुरडवले. डदवसानुंडदवस दारूची दुकाने वाढत आहेत. नव्या दुकानासंाठी वारंवार अर्ज्या येत 
असतात. कलेक्टरसाहेबानंी याचा बदंोबस्त करण्याचे मनावर घेऊन परवाना १० रुपयावरून ५० 
वर नेला. नव े परवाने डदल्हे नाहीत. डकरकोळ डविीवर बदंी घातली. तरी चोरून हा प्रकार 
चालतोच. आमचे कलेक्टरसाहेब लक्ष देतील, तर डनयमी दुकाने कमी होतील. अवसेपुनवसे 
रस्त्याने होिारी धुमाळी व तंटेबखेडे थाबंतील. गडरबाचं्या कुटंुबात अन्न-वस्त्र-पैसा यानंा बरकत 
येईल. यावर ज्ञानोदयकर्ता डलडहतात की : मद्यपानाचे वडे सवयच धमीयामंध्ये वाढते आहे. 
िाह्मिही डपतात. सुधारलेले डवद्यावान् लोकसुद्धा ही डबघडिुकीची मात्रा घेतात. जुगाराप्रमािे 
मद्यपानबदंीचाही कायदा हवा. मद्यरूपी मनुष्ट्यलहसकाचा नाश करावा. 

 
२६६४ अ (इंम : २६०) 
 
२६६५ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २६२–२६४) 

सावकाना हा करेन उपदेशक डलडहतो की : डप्रयकर भावानो, तुम्हावंर पडवत्र आत्म्याचा भरपूर 
आशीवाद आहे. अमेडरकेहून गोरे उपदेशक येऊ लागल्यानंतर आपि अंधारातून प्रकाशात आली. 
पूवी आपिावंर दाप, दडप व जुलूम होई. सध्या जरी लढाईमुळे पोटखचीखेरीज इतर खचय बंद 
झाले असले, तरी त्याचं्यामुळेच या देशात उजेडलेल्या पहाटताऱ्याचा शुभ्रप्रकाश पडला. 
आपल्यावर आता कोिालाही जुलूम करविार नाही, कुिीही खाऊन टाकविार नाही. पडवत्र 
शास्त्राचा भरपूर प्रकाश पडतो आहे. आपल्यासाठी पुस्तके करून सूयाचा प्रकाशच त्यानंी 
आपिासंाठी अंथरून ठेवला आहे. पूवी आपि अगत्याच्या गोष्टीही बोलू शकत नव्हती. धैयय 
नसल्यामुळे एकातंात कुचकुच करीत होतो. देशातंरीचे वतयमान तर कळतसुद्धा नव्हते. पहाटतारा 
वृत्तपत्राने आपिासं जागे केले. आपल्या वाडवडडलानंी ज्या देशाचंी नावसुेद्धा ऐडकली नव्हती, 
त्याचें वतयमान आता आपि जाितो. अहो डप्रयानंो, ही वृत्तपते्र नीट वाचा. आळसात लकवा चुकत 
माकत वाचू नका. डवचार करा आडि प्राथयना करा. नाहीतर मागील अज्ञानाची फेरी पुन्हा येण्याची 
भीती कायम राहील. ईश्वरावर भरवसा ठेवा. नाहीतर पूवीपेक्षा अंधार तुम्हासं व्यापील. प्रभचू्या 
येण्याचा डदवस जवळ येत आहे. 

 
२६६६ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २६५) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डद. ७ आगष्टला कलकत्त्यात डनरंजन मुकरजी या लहदू तरुिाने डिस्ती धमय स्वीकारला. त्याच्या 
घराण्याचा इडतहास फार मनोरंजक आहे. त्याच्या आज्याने ६० बायका केल्या होत्या. पिज्याने 
१६०. यापंैकी ८–९ वषांच्या ११ मुलीशीं त्याने एकाच डदवसी लयन लावले. त्याच्या मृत्यनंूतर 
त्याच्या ११ बायका सती गेल्या. १०० वषांपूवीचा लहदू धमय असा होता. 

 
२६६६ अ (इंम २६५) 
 
२६६७ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २६६–२६८) 

पेशावर एथे रे. इसदीर लेवेंथाल् मारले गेले, हे वाचकासं माहीत आहेच. तरुिपिी ते अमेडरकेच्या 
डप्रन्स्तन शहरात जडावाचे दाडगने व कागद डवकण्याचा उदीम करीत. हा यहुदी तरुि मोठा 
बुडद्धमान होता. तो ठेंगिा कमतनुक डदसे. पि श्रम व व्यासंग यातं कोिाला हार गेला नसता. तो 
दृढडनश्चयी व जलद स्वभावाचा होता. पोलंदमध्ये स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेतल्यामुळे तो पळून 
अमेडरकेस गेला. त्याने प्रातेस्तंत धमाचा स्वीकार केल्यावर तो उपदेशक म्हिून १८५६ या वषी 
लहदुस्थानात आला. एक डफरस्ता उदमी रेवरंड बनला. तेव्हापासून लेवेंथाल्साहेबाचंी कीती 
पसरत गेली. अफगाि लोकाचं्या पुश्तू या डबकट भाषेचा त्याने अभ्यास केला. नव्या कराराचे 
भाषातंर केले. एडशया खंडातील रीतीभातींची व राज्यकारभाराची त्याचं्या इतकी माडहती 
कोिासच नव्हती. त्याचं्या गं्रथसंग्रहात अनेक दुर्थमळ गं्रथ होते. कैबर डवडीत ते एकटे जाऊन 
आले. बडंाच्या काळात ते साहेब इंग्रजानंा फार उपयोगी पडले, ते धमयगुरू झाले नसते, तर मोठे 
राजकीय कामदार झाले असते. त्याचंा व्यासंग फार दाडंगा होता. डदवसातून ते फक्त ४ तास झोप 
घेत. रात्ररात्र जागून लेख डलहीत. एखादा तास जरी त्याचं्याशी बोलले, तरी मोठा लाभ होत असे, 
इतका त्याचंा ज्ञानाचा व माडहतीचा भरुिा मोठा होता. त्याचंी आठवि डचरकाल राहील. 

 
२६६७ अ (इम : २६५–२६६) 
 
२६६८ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २६८–२७०) 

मृच्छकडटक नाटकाडवषयी ज्ञानप्रकाशकता डलडहतो की : ‘नाडयका कसडबिीची मुलगी असली, 
तरी सदाचारी पडतव्रता होती. ती नायकाच्या घरी राडहली. त्याची पत्नी डतला बहीि मानी. जातीने 
भ्रष्ट असली, तरी डतचे पे्रम हलके नव्हते. हे चमत्काडरक वाटले, तरी शब्दाचंा घोटाळा करू नये.’ 
यावर असेच म्हिाव े लागेल की : हजारातं एखादा अपवाद असू शकतो. हे नाटक कस्ल्पत 
असल्यामुळे असे मानण्यास अटकाव नाही. खरे म्हिजे, डतला नाडयका म्हििेच शोभत नाही. 
ज्ञानप्रकाशकता डतचे सद्गुि व सदाचार हेच दाखडवतो की, ती डप्रयकराशी एकडनष्ठ राडहली. पि 
डतचे राहिे ठेवलेल्या स्त्रीप्रमािे नव्हे का? त्याच्या पत्नीने नाइलाज म्हिून डतला बहीि मानले 
असेल. डतने राडेंस भडगनी म्हटल्यामुळे ती धमयपत्नी ठरत नाही लकवा डतची मुलेही औरस ठरत 
नाहीत. डतने आईप्रमािे दुकान घातले नाही, एवढेच. तरीही ती भ्रष्टच आहे व तो संबंध अपडवत्र 
आहे. डतला नीतीची चाड असती, तर ती ठेडवलेल्या स्त्रीप्रमािे राडहली नसती. याच कसबीिीशी 
शकार अत्यंत डनलयज्ज संभाषि करतो, असे नाटकात आहे. तेव्हा या नाटकास बीभत्स म्हिावयाला 
हरकत नाही. नगरच्या ज्ञानेच्छु सभेत एकाने बालडववाहाचे समथयन केले. त्यास आमचे पत्रकार 
बधूं ‘झेंडूचे फूल’ म्हितात. तसेच या स्त्रीला ‘काळ्या धोतऱ्याचे फूल’ म्हिाव.े अशा पुस्तकाचंा 
कैवार घेिे, हे डवद्वान् व सुधारक लोकासं मोठे लाछंन आहे. 
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२६६९ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७०–२७१) 
‘लहदंूचे अज्ञान दशयडविारा’ डलडहतो की : मनुष्ट्यास अनेक जन्म आहेत, अशी आमच्या लोकाचंी 
समजूत आहे. पि अशा कांके्षने त्याचंी फार हानी होते. अनेक जन्मासं प्रमाि डमळत नाही, परंतु 
फसविूक कशी होते, याचे एक उदाहरि देतो. मंुबईस नारोपतं नामे गृहस्थाच्या तळव्यास काही 
रोग झाला. डा. भाऊ दाजीचे औषध, हवापालट, यानंीही गुि येईना. तेव्हा काही िाह्मिानंी त्यास 
साडंगतले की, पूवयजन्मात देवळातला चौघडा चोरल्याबद्दल हे फळ आहे. मग त्यावर उपाय म्हिून 
एका देवळात चौघडा बसडवला. िाह्मिभोजन घालून भरपूर दडक्षिाही डदल्ही. अथात या गृहस्थाने 
औषध चालू ठेवले होते, म्हिून हळूहळू गुि पडून तो बरा झाला. कमयडवपाकाचे तत्त्व लोकाचं्या 
मनात फारच मुरलेले आहे. तरी देशबाधंवानंा डवनंती की, त्यानंी पुनजयन्माचा खोटा, डनरुपयोगी व 
अडहतकारक डसद्धातं सोडून द्यावा. डवद्यावृद्धीने एखादा डनभययपिाने उघड बोलूनही दाखडवतो. 
रा. भवानी डवश्वनाथ यानंी िह्मचारीबावाच्या सभेतही हे बोलून दाखडवले, तेव्हा बावा गप्प राडहले. 
त्यापेक्षा डिस्ताकडे चला. त्याचेजवळ या देहातच जन्मातंर व मतपालट करण्याची शक्ती आहे. 

 
२६७० (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७१–२७२) 

गेल्या डाकेत अमेडरकन लढाईबाबत मेळ न बसिाऱ्या बातम्या होत्या. पि असे कळते की : 
बडंवाल्याचें अतलातंा हे मोक्याचे स्थळ उत्तर अमेडरकेने लजकले, ते आता ५ लक्षाचंी फौज तयार 
करिार. गुलामडगरी संपूिय नष्ट झाल्याडशवाय तह होिार नाही. काबलूचे अमीर व त्याचंा भाऊ 
याचंा तह झाला. इरािचा वकील धार्थमक व टाकसाळीच्या बाबतीत अडमराशी बोलिी करिार 
आहे. फ्रें च सरकारने अस्ल्जयसयचे बडं मोडले. चार हजार कैदी वलीस ठेवले. 

 
२६७१ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७१–२७२) 

लहदुस्थानात गोऱ्याचं्या पलटिी बहुत आहेत. गुराचंी कमताई भासते. शतेीकडरता बैल कमी 
पडतात. म्हिून सोडजराचं्या मासंाहारात मेंढराचें मासं द्यावे, अशी सूचना आहे. तसेच, हेडी 
लोकानंा उते्तजन देऊन चागंल्या गुराचंी अवलाद तयार करावी, अशीही सूचना आहे. शतेीसाठी 
तट टंूचा व खेचराचंाही उपयोग करता येईल. 

 
२६७२ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७१–२७२) 

रा. भाऊ दाजींना लंदनच्या राएल एश्याडतक मडळीने आनररी फेलो म्हिून नेमले आहे. 
 
२६७३ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७१–२७२) 

१८६५ मध्ये जो धूमकेतू डदसेल, तो पथृ्वीच्या अगदी जवळ येईल. त्याच्या तेजाःपुजं पुच्छाचा मोठा 
प्रकाश पडेल, धूमकेतूचे गमनमागय ग्रहाच्या मागास स्पशय करीत नाहीत, असे ज्योडतषी म्हितात. 
तेव्हा कसल्याही अनथाची कोिी भीती बाळगू नये. 

 
२६७४ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७१–२७२) 

गे्रत डितनमध्ये व ऐलयडमध्ये एकंदर बारा हजार मलै लोखंडी रस्ता आहे. सवय पथृ्वीवर १ लाख १३ 
हजार मलै आहे. 

 
२६७५ (२३ : १७, १ सप्तेंबर ६४, २७२) 
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पते्र पाठडविाऱ्यासं सूचना – 
रा. मा. याजंकडून कडवता आली. ती जर पुन्हा चागंली रचून कडवतेच्या नेमाप्रमािे करून 
पाठडवली, तरच छापू. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६४ 
 
२६७६ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २७३–२७४) 

रे, दाक्तर लकग डमशनेरी ग्रीसमध्ये ३५ वषे वार्थतकाचे काम करीत आहे. ग्रीसचा नवा राजा ज्याजय 
हा इंयलंदच्या डप्रन्स ऑफ वेल्स याचंा सख्खा मेहुिा आहे. ग्रीकाचं्या ईस्तर सिात राजाकडून डम. 
लकग यानंा प्रभभुोजनास बोलाविे आले. या डवधीच्या वळेी उपदेश करण्यास लकगने मान्यता 
डदल्ही. लकगची प्रकृती थोडी अशक्तच होती. तरी राजाने पाठडवलेल्या रथामध्ये बसून तो 
राजवाड्यावर गेला. लकगने नमन केल्यावर रीतीप्रमािे राजाने आपला हात धमयगुरूच्या हातात 
डदल्हा. राजवसते्र धारि केलेल्या राजाबरोबर त्याचे कारभारी व देन्माकय चे नकीबही होते. मंत्री 
कौंतस्पोनक व प्रोफेसर कोएपेन हेही आले होते. डम. लकगने अर्धा तास उपदेश केला. राजा 
एकाग्र डचत्ताने ऐकत होता. एकदा तर तो सद्गडदत झाला व त्याच्या डोळ्यातूंन अश्रूही आले. 
नंतर त्याने मेजापुढे गुडघे टेकले. भाकर आडि प्याला घेऊन गुरूने उपदेश केला. आशीवाद 
डदल्यावर पुन्हा राजरथात बसून तो घरी आला. 

 
२६७६ अ (इंम : २७३) 
 
२६७७ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २७६–२८०) 

नागपुरात ४ यहुद्यानंी आडि २ लहदंूनी बास्प्तस्मा घेतला. पडहला अंतोनी हा कॅथाडलकाचं्या 
मूर्थतपूजेत मयन होता. त्याचा राबी गुरू त्यास बबैल वाचू देत नसे. कारि ते ‘भयंकर पाखंडी’ आहे. 
त्याच्या गुरूने त्याजवर बडहष्ट्कार टाकल्यामुळे त्याच्या नवप्रसूत स्त्रीस औषधे न डमळून ती मृत 
झाली. कोिी उत्तरडियेसही येईना. एका डिस्ती भावाने त्याचे मूल साभंाळले. तेव्हा तो डिस्ती 
झाला. लाजारस हा २७ वयाचा तरुि प्रातेस्तंत साहेबाजवळ शास्त्र वाचोत असे. फ्री चचयमध्ये त्याने 
दीक्षा घेतली. मुतुस्वामी ऊफय  शलीमान याचे आई व भाऊ डिस्ती होते. त्याचं्या प्रीडतयुक्त 
पत्रावरून त्याचा मनाःपालट झाला. देवाचे मागय फार चमत्काडरक असतात. हाच शलोमान पूवी 
भावास मारण्यास तयार झाला होता. येशूचे देवपि त्याला आता पटले आहे. पयरल आडि पवेदेश 
हे तरुिही भटकत अखेर डिस्ताकडे आले. एकाचे नव ेनाव करल्येनस असून तो उपदेशकाकडे 
जाऊन शास्त्र वाची. बायकोसही ते डशकवी. पर्वैदेश हा तर राजमंडदरीच्या शाळेत डशकत असताना 
त्याच्या मनात प्रभचू्या भक्तीचे बीज पडले. कूपरसाहेबाने त्याचा डवश्वास आडि शास्त्रज्ञान पाहून 
त्याला दीक्षा डदल्ही. करल्येनसची बायको व भाऊही डिस्ती होिार आहेत. भागूबाई या मराठा 
डवधवा स्त्रीने नवऱ्याकडून शुभवतयमान ऐकले होते. त्याचं्या मृत्यनंूतर ती डिस्ती झाली. पाडुंरंग या 
लहदू तरुिाने डिस्त स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याच्या गावात अनेक लोक प्रडसद्धपिे 
शुभवतयमान वाचतात. 
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२६७७ अ (इंम : २७४–२७६) 
 
२६७८ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८०) 

एकदा मी सहज पाडहले, तर काही डचमण्या घराच्या वळचिीखाली कोटी बाधंण्याकडरता सामान 
नेत होत्या. मी घरावर चढून डचमिीच्या घरयावर दरोडा घातला. डनरुपयोगी पदाथय उपसून 
काढले. तेव्हा एक लहानसा कागद माझ्या हातात आला. त्याच्यावर एक कडवता छापलेली होती. 
त्यात म्हटले होते की, दुसऱ्या लोकानंा लुटून त्याचंा माल नेऊ नये. आपल्या मनामध्ये लोभ असू 
नये. जर कोिास काही देता आले नाही, तर त्याचे काहीही घेऊ नये. त्या पक्ष्यासं जर वाचता 
आले असते, तर हेच समपयक प्रतीक त्याने डनवडले असते, मी जे केले. त्याचाच गुप्तपिे डनषेध 
झाला नाही काय? म्हिून मुलानंी लक्षात ठेवाव े की, आपि जे करतो, ते सवय ईश्वर पहातो व 
पक्ष्याचं्या साहाय्याने आपला डनषेध करतो. 

 
२६७८ अ (इंम : २८०) 
 
२६७९ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८१–२८२) 

वृत्तवैभव छापखान्यात छापलेले ‘सौभाययरत्न’ हे पुस्तक अगदी सुबक आहे. ३६ पषृ्ठाचंी लकमत २ 
आिे आहे. वैधव्याच्या दुाःखाचा ज्यास चागंला अनुभव आला, त्याच्याच हातून असे गं्रथ तयार 
होतात. रा. मोरोबा कानोबानंा हा अनुभव आहे. पि आमच्या रा. ब. दुगल यानंा असा अनुभव 
नसल्यामुळे ते अज्ञानी व डनदयय डवचार सागंतात. या पुस्तकात काही व्याकरिाच्या चुका आहेत. 
काही भाग संस्कृत, काही अधामुधा संस्कृत, तर काही मराठी आहे. वाचकानंी गं्रथाच्या शवेटच्या 
भागाकडे जास्त लक्ष द्याव.े पि तो लेखकाच्या हातचा असावा, असे वाटत नाही. लेखन, शलैी व 
डवचार पडहल्या भागाशी डमळत नाहीत. पूवाधय धमयशास्त्रावर तर उत्तराधय व्यावहाडरक डवषयावर 
आहे. तरी शलैीचा फरक का ंपडतो. हे गं्रथकारानेच सागंाव.े गं्रथाच्या नावावरूनच डदसते की, ते 
डस्त्रयानंा नजर केलेले असाव.े शवेटच्या भागाडशवाय डस्त्रयानंा समजण्याजोगे या पुस्तकात काही 
नाही. पि काही भाग न कळिाऱ्या डस्त्रयानंी ‘कमनडशबी’ म्हिावयास हव.े ‘ऋतुप्राप्त्युत्तर डववाह’ 
आडि ‘यमुनापययटन’ परभ ू मंडळीने छापली. त्याच तोडीवर गं्रथ केला असता, तर ग्राह्य ठरला 
असता. 

 
२६८० (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८२–२८३) 

‘नगरकर’ आपल्या बातमीत डलडहतात की : दीड मडहन्यामागे रामचदं्र अमृत दुगल याचें डवलक्षि 
मत व डवडचत्र वागिूक यावंर ज्ञानप्रकाशने टीका केली, म्हिून त्यानंी या सभेचा संबधं तोडला. 
दुगलानंी डचटिीसास औपरोडधक डचठ्ठी डलडहली. सभासदांनी आपला अपमान केला. वृत्तपत्रातून 
फडजती झाली, म्हिून नीच जातीच्या शाळेचा वगयिीदारपिा व पुस्तकालयाचे सभासदपिही 
त्यानंी तोडले. रा. मोरोबा कानोबा यावर म्हिाले की, वृत्तपत्र काही सभासदाचं्या हातातं नाहीत. 
तसेच, झालेली टीका म्हिजे लनदा व अपमान नाही. असो. डम. गे्र या अमेडरकन गृहस्थाने ‘देशाच्या 
व्यवस्थेचे कायदे अपालट असावते लकवा कारिपरत्व े सुधारले जावे?’ या डवषयावर डवचार 
माडंले. रा. ब. गोपाळराव हडर यानंीही सुरस भाषि करून नेटव शास्त्रातले डनयम, जाडतभेदाचे 
बधंन न बदलल्यामुळे देशास डनकृष्टावस्था आली, असे डसद्ध केले. अमेडरकेतल्याप्रमािे यंत्राने 
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शतेीव्यवसाय होिे इष्ट आहे, असे मत डम. गे्र यानंी प्रगट केले. रा. ब. डवष्ट्िु परशुराम यानंी आभार 
माडनले. 

 
२६८१ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८३–२८४) 

‘एक सूचक’ डलडहतात की : हल्ली दारूबाज छाकटे लोकाचंी वृद्धी फार झाली आहे. ‘दारू 
डपण्याचा प्रचार’ या सदरामधून वृत्तवैभवाने याचा डनषेध केला. सरकारही बदंोबस्त करील, परंतु 
लोकाचं्या डोळ्यातंील काजळ काढून नेिारे वषेधारी वस्तादजी वाढत आहेत. या गुप्तपिे डपिाऱ्या 
गुलहौशाचंी स्स्थती ‘मैंदाडचया गळा तुळशीच्या माळा’ अशी असते. हे ‘छाकटे’ एखाद्या छाकयाला 
सगा बनवनू लयगा लावनू ठेवतात. याचंी तल्लफ व लज्जत अडनवायय असते. संभाडवतपिे टपटप 
घोडा टाचाळीत फडकत चालिारे लकवा मृषकारूढ झाल्याप्रमािे आश्वारूढ होऊन हवा खािारे हे 
वषेधारी बोवा द्वीपातंराहून आलेल्या मद्यपानाची हवा खाऊन चहा कडरतात. दुव्ययसनी लोकानंा 
बोवाजंींचा डकत्ता आवडतो. कधीकधी याचं्या तलफीपायी छाकटेच डशक्षा भोगीत असतात. चोरी 
करिारे नामाडनराळे राहून पाठोस मार बसतो. दुव्ययसन एकदा लागले की सुटत नाही. अशा 
प्रडतडष्ठत तरुिाचं्याकडून दारूच्या लहरीत मोठा गुन्हा घडत नाही. परंतु त्याचं्या नावासं 
लागलेला छाकयाचा डटक्का व डजभेस लागलेला चटका, हे काही लटके नाहीत. ते अिसू 
डफक्की करून टाडकतात. तरी अशा तरुिानंी आता उमजाव.े 

 
२६८२ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८६) 

अमेडरकन सरकारने मोबील हे मोक्याचे शहर लजकले व बडंवाल्यासं पळवनू लावले. जार्थजया हे 
लुटारू जहाजसुद्धा पकडले. अतलातंाच्या लढाईत त्याचें १२ हजार सैडनक मेले. काबूल येथील 
अमीर शरेअलीने डवश्वासघाताने भाऊ अफजल यास पकडले आहे. चीनमध्ये इंग्रजाचं्या व 
बादशहाच्या सैन्याने नानलकग शहर लजकले. 

 
२६८३ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८६) 

तुर्की सुलतानाच्या राज्यारोहिाचा डतसरा वाढडदवस थाटाने साजरा झाला. शहरात रोषिाई 
इतकी होती की, रात्रीचा डदवस झाला. इंग्रज वकील बुलवर यानंी सुलतानाच्या प्रागडतक वृत्तीचे 
कौतुक केले. सुलतानाने २६४ कैदी सोडले, कजयदारानंा ६ हजार रुपये मदत म्हिून डदले. 
सावकाराच्या जाचातून अनेकजि मुक्त झाले. 

 
२६८४ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८६) 

कलकत्त्यात आंतरजातील डवधवाडववाह झाला. वधू १४ वषांची असून नवरा ला चा डवद्याथी आहे. 
अशा सुधारिेने जुने लोक मिगटे तोडडतील, पि सुधारकासं खरा आनंद वाटेल. 

 
२६८५ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८६) 

कारवारजवळील कानकोनच्या एका मािसाने मरताना प्राथयना केली की, ईश्वराने पुन्हा लहदू 
जातीत जन्म देऊ नये. द्यावयाचाच असेल, तर युरोडपयन डस्त्रयापं्रमािे लहदुस्थानातील डस्त्रयाचंी 
स्स्थती सुधारल्यावर नंतर तसा जन्म यावा. 

 
२६८६ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८६) 
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डा. भाऊ दाजी हे लंदनच्या रायल एश्याडटक सोसायटीचे सभासद झाले. पूवी ते अमेडरकेतील 
ओडरएंतल सोसायटी पाडरस व बर्थलनच्या ओडरएंतल सोसैटी तसेच लंदन एथील डफलालाडजकल 
मंडळ याचें सभासद होते. मंुबई येथील रायल एश्याडतकचे ते प्रथम पासून सदस्य आहेतच. 

 
२६८७ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

फोजेटसाहेबानंा मंुबईच्या कापूस व्यापाऱ्यानंी एक बहुमान पत्र देऊन १५ हजाराचंी हंुडी नजर 
केली. 

 
२६८८ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

भायखळा शाळेच्या आवारात तपडकरी कागदात गुंडाळलेला सोमलखार चुकून खाल्ल्यामुळे एक 
डवद्याथी मेला. दुसरा तर अत्यवस्थ आहे. गुन्हेगाराचा शोध चालू आहे. 

 
२६८९ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

मारवाड्याच्या १३ वषांच्या मुलास दाडगन्याचं्या लोभाने मारले, म्हिून एका तेल्यास फाशी देण्यात 
आले. 

 
२६९० (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

फिसवाडीच्या डवडहरीत काशीनाथ धोंडू परभ ूयाला सुतळीने बाधंलेला पत्राचंा जुडगा सापडला. 
त्यात ६० पते्र होती. कोिी तरी लखोटे उघडून पत्राचंी अफरातफर केली. यात ५ पते्र नेडटवाचंी, 
तर बाकीची युरोडपयनाचंी होती. जवळच्या चाळीत टपालाचे रैटर राहतात, तर हे कृत्य टपाल 
वाटिाऱ्या डशपायाचें नसाव.े 

 
२६९१ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

दरसाल डाकेकडील २१ लाख ९६ हजार ४०० डतडकटेच खपतात. त्याचंी लकमत अधा 
आण्यापासून ८ आण्यापयंत आहे. 

 
२६९२ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

१८५७ च्या चपात्याप्रमािे लचदवाड्यात एक ‘अंदेशाचा ताबतू’ लहडत आहे. वस्त्राने मढडवलेला हा 
ताबतू एका दापंत्याचा पोषाक घेऊन चालला आहे, असे म्हितात. चौकशी चालू आहे. 

 
२६९३ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

यंदा नमयदा आडि पजंाबमधील डचनाब या नद्यानंा पूर येऊन बहुत नुकसान झाले. नमयदा नदीवर 
बाधंलेला २४० फुटी मजबूत पूल पडला. त्याच्या दुरुस्तीस एक वषय लागेल. डचनाबच्या पुराने 
अनेक गावाचें आडि डपकाचें नुकसान झाले. 

 
२६९४ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

१८६३ मध्ये लोखंडी रस्त्यावर अपाय होऊन ५० मेले आडि ५७ दुखवले गेले. पैकी ७३ स्वताःच्या 
डनष्ट्काळजीपिाने व चुकीने जखमी झाले, रेल्वनेे जास्त बदंोबस्त ठेवला पाडहजे होता. 
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२६९५ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 
बगंाल सरकारने हुकूम काढला आहे की, समुद्रसपाटीपासून ६५०० फुटापेंक्षा उंच असलेले जंगल 
तोडू नये. इमारती बाधंण्यापुरते जंगल तोडाव.े नदीपासून १०० फूट झाडे तोडू नयेत. राखीव 
जडमनीतील झाडे तोडली, तर इमारती लाकूडास व सरपिास योयय अशीच झाडे लावावीत. 
जमीन चहास डनरुपयोगी असेल, तर तेथे जंगल वाढवाव.े 

 
२६९६ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

लंकेची लोकसंख्या १९ लाख ९५ हजार ५३२ आहे. १२७३ शाळातं, २५,४०८ डवद्याथी डशकतात. 
१६७ खािी आहेत. 

 
२६९७ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

एक साहेब नेहमी मंुगसाशी साप व नाग याचं्या झंुजी लावतो. मंुगसाला सापाने डकतीही दंश केला, 
तरी डवष बाधत नाही. 

 
२६९८ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

वालशयतन अर्लवग या लेखकास त्याच्या गं्रथाचे रु. ४,१०,७६६ डमळाले. त्याच्या मृत्यनंूतर वारसानंा 
६८,४७५ रुपये डमळाले. 

 
२६९९ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

ज्यापानमध्ये देवदार व सुरू ही झाडे तोडण्यास कायद्यानुसार मनाई आहे. जर तोडलीच, तर 
तेवढीच रोपे लावावी लागतात. 

 
२७०० (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४, २८४–२८८) 

फळे जर बरफात ठेवली, तर ताजी व टवटवीत राहातात. अमेडरकेतील फळे बरफाची भरगत 
घेऊन इकडे आितात. 

 
२७०१ (२३ : १८, १५ सप्तेंबर ६४.) 

एयरसाहेबाचे ‘पेक्तोरल’ (खोकल्याचे औषध) : 
अमेडरकन दाक्तर एयरसाहेबाच्या यादीवरून ते घेण्याचा डनयम देत आहोत. तान्हे मुलास ५ थेंब 
द्यावते. चार वषीय मुलास १२ थेंब, तर ६ वषांवरील मुलास १६ थेब द्याव.े मोठ्या मािसानंी २० ते 
६० थेंब व्यावेत. नगरला हे औषध अव्वन्ना ललगूजीकडे डमळते. लकमत १० आिे आहे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक १९, मुांबई, १ आक्तोबर १८६४ 
 
२७०२ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २८९–२९०) 

गार्द्यन पत्र डलडहते की : रे. जेम्स डमचेलकडून एका तरुि गौंड्याने बास्प्तस्मा घेतला. त्याचे वय 
२५ आहे. त्याला डिस्ती धमाची डकतीएक वषांपासून माडहती होती. तो उत्साहाने उपदेश ऐके व 
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नातेवाईकाचंा पाठलाग सोशी. त्याच्या घरच्यानंी त्यास प्राथयनास्थळी जाण्यास मनाई केली. 
शास्त्राची पुस्तके जाळली. पि त्याचा डवश्वास अडधकच दृढ झाला. तो पुिे डमशनात येऊन 
राडहला. तेव्हा वानोडीहून त्याच्या गावचे लोक १५ डदवस पुण्यात येऊन राडहले. डवनवण्या, रडिे, 
डशव्या, यासं दाद न देता त्याने प्रशस्तपिे धमय पालटला. हा तरुि स्स्थर, अढळ, प्रभचू्या कामात 
अडधकाडधक तत्पर आहे. 

 
२७०२ अ (इम : २८९) 
 
२७०३ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २९०–२९२) 

काशीचे राजे देव नारायि लसघ याचं्या आश्रयाने काशीची सभा चालते. गेली दोन वष ेतीत फक्त 
एतदे्दशीय लोकच होते. नेडटवाचें ज्ञान वाढून सुधारिुकीत बढती व्हावी, म्हिून वाद-प्रडतवाद 
केला. त्याचे चागंले फळ डमळाले. खराब चालींचे डवदारि करून लोक डवचार करू लागले. 
अध्यक्ष राजे बुडद्धमान व सुडवचारी असून डवद्यार्थ्यानंा मदत कडरतात. या वषी युरोडपयन 
सभासदही घेतले आहेत. त्याचं्या येण्याने आपल्या बोलण्याच्या स्वतंत्रतेस प्रडतबंध होिार नाही, 
उलट बढतीच डमळेल, अशी सवांना खात्री आहे. डशवाय, या सभेचे काही भाग केले. त्यासं स्वतंत्र 
अध्यक्ष व डचटिीस नेमून डदले. प्रत्येक भागातील चागंले डनबधं व भाषिे मोठ्या सभेत अगत्याने 
वाचून दाखडवली जातात. शासे्त्र, पुरािे, कलाकौशल्य, याचंी सवय माडहती सदस्यानंा डमळते. 
डवद्याडवभागाचे अध्यक्ष मे. हार्नसाहेब, तर डचटिीस बाबू केदारनाथ आहेत. माडंडलक लकवा 
लोकसुधारिुकीचे अध्यक्ष कडमशनर शके्सडपअर, तर डचटिीस प्यारीमोहन बानरजी आहेत. वैद्य 
डवभागात दा. दनवार अध्यक्ष आहेत. तत्त्वज्ञान डवभागाचे अध्यक्ष कीन बहादर, तर डचटिीस पं. 
डवठ्ठल शास्त्री आहेत. शास्त्रज्ञान व कला या डवभागातंरे, शलेरग अध्यक्ष व बाब ूकालीदास हे डचटिीस 
आहेत. 

 
२७०३ अ (इंम : २९०) 
 
२७०४ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २९३–२९४) 

इंडदयन डमररमध्ये िह्मसमाजाचा दीक्षाडवधी वियन केला आहे. कलकत्ता येथे श्रीजत आनंदप्रसाद 
चतरजी व डवजयकृष्ट्ि गोस्वामी यानंा उपदेष्ट्याचं्या पडवत्र वगात घेण्यात आले. त्याचंा 
धार्थमकपिा व प्रामाडिकपिा पाहून समाज त्यानंा चाहातो. संस्काराच्या आरंभी डनयडमत गीते 
गाण्यात आली. मग हे दोघे शुभ्र पोशाक करून उभे राडहले. अध्यक्षानंी त्यासं त्याचें कतयव्य 
समजावनू साडंगतले. आपले कतयव्य सरळपिाने व कृतडनियाने पाळा, असा आशीवाद डदल्हा. 
स्वताः ज्ञान संपादून इतरानंा सागंाव.े कोित्याही कामाचा कंटाळा करू नये. इतरानंा बोध करताना 
स्वताःचे शुद्ध उदाहरि दाखवाव.े वडीलमंडळींचा मान राखावा. नम्रतेने वागावे. कोिी आपली 
हेळिा केली, तरी सहनतेने सोसाव.े कोिाचे वाईट लचतू नये. िह्मधमयचा आनंदपूवयक प्रसार 
करावा. आपले शरीर बळकट असावे, डजव्हा मनोहर असावी, अंताःकरि शुद्ध असाव.े तुमचे नेत्र 
सदाच उत्तम वस्तू पाहोत व किय उत्तम भाषि ऐकोत. 

 
२७०४ अ (इंम : २९२–२९३) 
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२७०५ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २९४–२९६) 
लाहोरचे डमशनरी रे. फोरमन यावंर एकाने डफयाद केली की : आपला मुलगा डिजलाल यास 
डमशनने जबरीने ठेवनू घेतले. तरी कोटाने मुलगा परत द्यावा. यावर कडमशनरने फैसला डदला 
की, डदवािी कायद्यानुसार बापास अगर प्रडतपालनकत्यास मुलाची अन्नवस्त्राची, डवदे्यची, धमयसंबंधी 
डशकवण्याची देखरेख करण्याचा पूिय अडधकार आहे. अल्पवयस्क मूल आज्ञापालन न करता घर 
सोडून गेले, तर त्यास पालकाचं्या ताब्यात देता येते. तसेच, काही मजबतू कारि असेल, तरच 
मुलावरचा पालकाचा हक्क नाकारता येतो. याकडरता मुलाची वयोमयादा १८ ही कायम केली आहे. 
परंतु यापेक्षाही कमी वय असूनही जर तो मुलगा प्रौढबुद्धीचा, योयय समजुतीचा व स्वतंत्रपिे 
धमाबद्दल डवचार करिारा असेल, तर आईबापाचंा हक्क नाकारता येतो. डिजलाल हा वयाने १६ 
पेक्षा जास्त आहे. तो बुडद्धमान आडि धमयनीतीबद्दल मुकत्यार आहे. तो झेलम येथून लाहोरला 
एकटाच आला. डमशनात राहून धमयसंबंधी डवचार करू लागला. यात त्याचे धैयय, डनश्चय आडि 
उत्कंठा ही डदसतात. डशवाय, रेवरंडने त्याची आईबापाशंी भेट होऊ डदल्ही. कसलीही हरकत 
केली नाही. म्हिून तो बुद्धीने प्रौढ असल्यामुळे आईबापाचंा दावा रद्द करिेत येत आहे. सदरहू 
मुलास कोठेही जाण्याची मोकळीक आहे. 

 
२७०५ अ (इंम : २९४) 
 
२७०६ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २९६) 

‘मद्रास देली नूस’ वरून समजते की : लचताडद्रपेठ येथील डमशनाचे वृद्ध पालक रा. डवन्स्लो यानंा 
मानपत्र देण्यात आले. नंतर ते स्वदेशी गेले. हे साहेब १८१९ त इकडे आले. १७ वषे ते लंकेत 
उपदेशक होते. मद्रास डभशन १८३६ ला सुरू झाल्यानंतर ते भारतात आले. डॉ. स्कडरच्या 
बरोबरीने ते काम करीत. अनेक अडचिींशी सामना करून त्यानंी डमशन वाढडवले. रायपूर आडि 
पेठ येथे शाखा काढल्या. अनेकानंा तारिाच्या मागास लावनू डवद्यालय सुरू केले. मुलींसाठी 
अनेक शाळा काढल्या. परोपकारबुद्धीने पडरश्रम करून अनेक अडथळे मागे टाकले. अंधारमय 
स्स्थतीतून मार्ग काडढला. डवन्स्लोसाहेबाचें इतके डभत्र जमले होते की, देऊळ भरून गेले. 
साहेबानंी सवांचा डनरोप घेताना फार प्रीडतयुक्त व मनोवेधक भाषि केले. 

 
२७०७ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, २९६–३००) 

‘डिस्ताकडून एक भाऊ’ डलडहतो की : करेन लोकाचंा उपदेशक साक्काला याचे पत्र वाचले. तसाच 
प्रसंग आम्हावंरतीही आला आहे. अमेडरकन यादवी युद्धाने डमशनास तूट आली आहे. म्हिून 
डननवकेराप्रमािे सावध व नम्र व्हाव.े गेली ५१ वषे हे आपल्यासाठी कायय करीत आहे. डस्त्रयासंाठी 
शाळा काढून त्यानंी परोपकाराचे कायय केले. नीच जातींसाठी शाळा काढून त्यासं अन्यायाची व 
जाचाची जािीव डदल्ही. छापखाने काढून वृत्तपते्र चालडवली. एक ज्ञानोदयच २३ वष ेसुरू आहे. 
त्यानंी रस्तोरस्ती शुभवतयमान गाजडवले. ६०० लोकानंा नव्या धमाचा प्रकाश डदला. या कायासाठी 
अपमान सोसला व डशव्या सोसल्या. इतकेच काय, पि मारही सोसला. मडमासुद्धा यात मागे 
राडहल्या नाहीत. म्हिून परदेशी मदतीवर अवलंबनू न राहाता आपिही मदत करावी, देवाडवषयी 
धनवान् झालेच पाडहजे. डमशनाच्या वार्थषक सभेच्यावळेी डनदान दोन पगार द्यावते. एका पगाराहून 
कमी देऊ नये. शतेकरी, व्यापारी व स्वतंत्र उद्योग करिारे, यानंी आपल्या प्राप्तीचा काही भाग 
द्यावा, डाडगिे द्यावते. एकदम देिगी देण्याची शक्ती नसली, तर दरमहा काही द्याव.े एकाद्या 
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उपदेशकाचा अगर डवद्यार्थ्याचा खचय देण्याचे कबूल करावे, डमशनच्या नोकरानंी पगारवाढ मागू 
नये. डमशनात एक पेटी ठेवनू मदत गोळा करावी. बाहेरच्या लोकानंाही मदत देण्याची डवनंती 
करावी. 

 
२७०८ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०१–३०३) 

वृत्तवैभव पत्रात मुसलमान लोकाडंवषयी एकतफी माडहती आली आहे. असे ‘सत्यशोधक’ डलडहतो. 
मुख्य पैगंबरास चारही डकताबा डमळाल्या, असे ते समजतात. पि पडहली डकताबत मूसाला 
डमळाली, तर दुसरी दाऊद यास डमळाली. एक डबघडली म्हिून दुसरी डकताबत डदली, हे 
म्हििेही बरोबर नाही. अगदी शवेटी कुराि ही डकताबत डमळाली. डिस्ती लोकानंा ते डकताबवाले 
समजतात. पडवत्रशास्त्र साबीत करण्यासाठी कुराि पाठडवले, असेही ते मानतात. महमदाच्या 
गुिाडंवषयीही त्यात अपुरी माडहती आहे, तो स्वताः नम्र आडि गरीब होता. परंतु धमयप्रसाराकडरता 
लढाई करण्याचा हुकूम ईश्वरानेच आपिासं डदला, असे तो म्हिे. या लढायातं अनेकाचंा संहार 
झाला. त्याला ५ नसून ९ डस्त्रया होत्या. त्यासाठी तयार केलेले हुकूम तो दाखवी व ईश्वरच पे्ररिा 
देतो, असे म्हिे. पूवीच्या डववाहाच्या शपथेतून आपिासं मुक्त करिारा ईश्वरच आहे, असे 
समथयनही करी. तो अवतारी पुरुष होता, अशी सवयत्र समजूत आहे. पि हल्लीच्या लोकाचंी 
चालिूक पहाता, ती मूळ उपदेशाशी डवपरीत वाटते. सवयसामान्य मािूस फार अज्ञानी आहे. 
डकत्येक वेळा ते मूर्थतपूजेचा पक्ष घेऊन बोलतात. मोहरम ही पूजाच आहे, असे त्यानंा वाटते. 
लेकरासाठी ते डपरास नवसही करतात. काहीजि तर दारावर आंब्याचे तोरिही लावतात. काही 
डठकािी मडशदीसही तोरि डदसते. 

 
२७०९ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०३–३०४) 

इंदापूरचे रा. म. म्हितात (कडवतेत) की : आम्हासं एक तारक हवा. तो आम्हालंा भवसागरातून 
तारून सुखाचे डनजपद देईल. त्याचे गुि आडि गौरव देवाप्रमािे आहेत. आम्ही देवाच्या मागावरून 
बहकलो, काम िोधाडदक डवकारानंी फसलो, आम्ही पडतत व जरजर आहोत. कमाने तारि होत 
नाही, हे आम्हासं पटले आहे. मारयेच्या पोटी आलेला जगजेठीच आमचे तारि करिार आहे. 
त्याचे येशू डिस्त हे नाव जगात झळकत आहे. त्याने आमचे आस्त्मक डोळे उघडावते. 

 
२७१० (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 

महाराजा दलीपलसघानंा ५ लक्ष रुपये पेनशन डमळते. त्याचंा डववाह झाल्यामुळे त्यानंा आिखी ६० 
हजार रुपये वाढडवले आहेत. 

 
२७११ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 

कपूरथळ्याच्या महाराजानंा ‘स्टार आव इंडडया’चा डकताब डमळिार. 
 
२७१२ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 

आडफ्रका खंडाचे डकत्येक प्रदेश अत्यंत दुगयम असल्यामुळे डशद्दी जातीच्या लोकानंा उपदेशकाचे 
काम डशकवनू डतकडे पाठवावे, असे चचयने ठरडवले आहे. सध्याच शरिपूरमध्ये काही डशद्दी आहेत. 
ते आपले डशक्षि पूिय झाल्यावर पालक होतील. 
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२७१३ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 
डमदनापूरजवळ रैडखया गावी तारासुंदरी नावाच्या डवधवचेा पुनर्थववाह झाला. अवयाया बाराव्या वषी 
डतला वैधव्य आले होते. डतचा पडहला डववाह ५ व्या वषी झाला. श्रीधर चकरबत्ती या सुधारक 
तरुिाने डतच्याशी डववाह केला. 

 
२७१४ (२३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 

एक गृहस्थ इंयलंद, सेंत लुईस, दस्ब्लन व मंुबई, असा प्रवास करून आला. या प्रवासास ७५ डदवस 
लागले. १६,७९० मलैाचंा प्रवास झाला. १५ डदवस डवश्रातंीचे धरले, तरी त्याचा रोजी प्रवास २७५ 
मलैाचंा होतो. 

 
२७१५ (३३ : १९, १ आक्तोबर ६४, ३०४) 

बाब ू सत्येंद्रनाथ ठाकूर डवलायतेत डसडवल सर्थवसची दुसरी परीक्षा उतरले. ते सहाव्या नंबरवर 
परीक्षा उत्तीिय झाले. युरोपखंडात लहडून ते इकडे येतील. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८६४ 
 
२७१६ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३०६–३०७) 

काही परोपकारी साहेबानंी पत्रक काढले आहे की : दोन मडहन्यापूंवी डमशनास लोकानंी मदत 
करावी, म्हिून प्रडसद्ध रीतीने डवनंती केली होती. परंतु फारच कमी मदत म्हिजे केवळ १६१० 
रुपये डमळाले. अमेडरकन यादवी युद्धामुळे १०० रुपयाचंी हंुडी ३०० रुपयासं पडते. म्हिजेच २०० 
रुपये हंुडिावळ खचय पडतो. यातून डमशनानंा इतकी काटकसर करावी लागते की, त्याचें काम 
मागे हटून बहुत वषांमागील स्स्थस्तीत जात आहे. काटकसरीचा पडहला धक्का शाळानंा बसतो. 
म्हिून पुष्ट्कळ शाळा बदं होिार आहेत. या देशातील सफल डमशनापंैकी नगरचे अमेडरकन डमशन 
आहे. त्याचे काम अत्यंत तत्परतेने व उदारतेने चालते. डमशनाचंी डनरडनराळी ठािी व २५ 
एतदे्दशीय शाळा याचंा सालीना खचयच ५० हजार रुपये आहे. दोन वषांपासून डमशनेरी लोक मोया 
धैयाने झंुजत आहेत. बाहेरून येिारी मदत उपयोगी पडत नाही. कारि ३ दालर आले, तर एकच 
दालर पदरात पडतो. पूवी २५,००० दालराचे ५० हजार होत. आता फक्त १७ हजार रुपये 
डमळतात. या डमशनाकडरता अडलकडे नेडटव व युरोडपयन लोकाकंडून ७७५० रुपयाचंी मदत 
डमळाली आहे. 

 
२७१६ अ (इंम : ३०५) 
 
२७१७ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३०९–३१३) 

अहमदनगरच्या ज्ञानेच्छु सभेसमोर वाचलेल्या डनबधंात डम. गे्र डलडहतात की : हल्लीचा काळ म्हिजे 
डवदे्यचे सुवयियुग होय. डवचारवतं पुरुष शास्त्रीय ज्ञानाचे अगत्य बाळगतात. अमेडरका हे कालमानाने 
सवांत अल्पवयस्क असले, तरी सुधारिा व शास्त्रीय ज्ञान यातं पडहल्या िमाकंाचे राष्ट्र आहे. 
त्याचं्या स्वातंत्र्यदायक राज्यव्यवस्थेने मनुष्ट्याचा उद्योग व बुद्धी कारिी लागतात. मनुष्ट्यास मोठे 



 

 

अनुक्रमणिका 

उद्योग करण्याची लहमत येते. या देशातील जाडतभेदाने सुधारिेस आडकाठी येते, म्हिून 
मािसाचंी योययता त्याचं्या गुिावगुिावरून ठरावी. अमेडरकेत यंत्रानेच शतेी होते. वाफेचे नागंर 
पेरिीसाठी वापरतात. म्हिून डतकडचा लोखंडी नागंर तरी चालू करावा. यंत्राने मळिी करावी. 
अज्ञान सोडून नवीन पद्धतीने शतेी करावी. आपल्या कल्यािाचे उपाय सोडू नयेत. डशवाय आळस 
सोडून काम कराव.े पुढारी लोकानंी सामान्य शतेकऱ्यानंा हे पटवनू द्याव.े या देशात एखादा मािूस 
जे काम एका डदवसात करतो, ते करण्यास अमेडरकेत एक तास लागतो. डतकडे यंत्राने धान्याच्या 
व गवताच्या पेंढ्या तयार होतात. एकया इडलनाइसमध्ये जेवढा मका डपकतो, तो सगळ्या डिडटश 
बेटानंा पुरेल एवढा असतो. न्ययूाकय  शहराची जकात दरमहा २० लक्ष रुपये आहे. तेवढी रक्कम 
आमच्या सैन्याच्या एक डदवसाच्या खचाची आहे. म्हिून अमेडरकेचा जय डनश्डचत आहे, दास्यत्व 
नक्की बुडेल. 

 
२७१७ अ (इंम : ३०८–३०९) 
 
२७१८ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१३–३१६) 

वृत्तवैभव पत्राने अहमदनगर शहरचा इडतहास छापला आहे. दडक्षिेत १३४७ मध्ये हसन गंग्र हा 
िाह्मिी बादशहीचा मूळ पुरुष आला होता. त्याच्या सरदारापंैकी पाथीचा कुलकिी याने मुस्लीम 
धमय स्वीकारला. त्याचा मुलगा अहमद याने १४९० त नगरचे स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. या 
घराण्यातील राजे ‘डनजाम’ असा डकताब वापरीत. डवजापूरच्या आडदलशहाने नगरवर स्वाऱ्या 
करून अनेक तोफा नेल्या. महाकंाळ तोफा ही त्या पैकीच आहे. अनागोंदीचा रामराजा व 
आडदलशहा याचं्या संयुक्त सेनेपुढे नगरच्या बादशहास शरिागती पतकरावी लागली. पुढे 
शहाजहानाच्या स्वारीत मडलकंबरचा मुलगा फतेखान व शहाजीराजे यानंीच नगरचे संरक्षि केले. 
१६३३ त नगरचा राजा मोगलाचंा कैदी होऊन त्याला यवाल्हेरच्या तुरंुगात राहावे लागले. पुढे हा 
सुभा डनजामउल ् मुल्क याजकडे गेला. नारो बाबाजी अभ्यंकर ऊफय  नगरकर हे त्याचे सुभेदार 
होते. १८०३ मध्ये हा मुलूख लाडय वलेस्लीने दौवलतराव लशद्याकंडून लजकला. काही काळ 
बाजीरावाच्या ताब्यात राहून १८१७ मध्ये हा डजल्हा इंग्रजाकंडे आला. १८२५ पासून डम. पलटजर या 
कलेक्टरची नेमिूक झाली. सध्या डम. डायली हे कलेक्टर आहेत. पुण्यास राहिाच्या दडक्षिच्या 
कडमशनरकडे नगरमधील खटले वगय करण्यात येत असत. हा गाव पाडेपेडगाव परगण्यापैकी 
आहे. मोगलाईचे २२ सुभे होते. त्यापंैकी औरंगाबाद सुभ्याकडे हा गाव व्यवस्थेकडरता असावयाचा. 
१८०३ च्या लढाईत कप्तान मेकें जी याचा मृत्य ू झाला. त्याच्या स्मृतीचा डशलालेख माळीवाडा 
वशेीजवळ आहे. 

 
२७१९ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१५–३१६) 

अहमदनगर शहरात जुन्या मडशदी, बादशहाच्या कबरी, घुमट, मुकरबे, वगैरे दगडी इमारती 
आहेत. सध्या ज्या मोठ्या इमारती आहेत, त्यातं डकल्ला, फडरया बाग, चादंडबबीचा महाल, दमडी 
मशीद, अलमगीरचा दरगा, बागरोज्याची डनजामशाही कबर, कोठला, वगैरे डदसतात. नगरात ६ 
छोटी गाव े आहेत. नालेगाव, माळीवाडा, मोचुयदनगर, (नेप्ती दरवाजा) बागरोजा (तोफखाना), 
चाहुरािा खुदय व बुद्रक (माळीवाड्याजवळ). पूवी प्रत्येक गावात मारुती होते. ते अजूनही 
डदसतात. याचें गावकुस बाजीरावाच्या कारकीदीत घातले गेले. शहाजंग, सजापुरा, कपूरपूरा, 
कमालपुरा, हातमपुरा, ही पेठाचंी नावे मोगलाई आहेत. नवीपेठ, डिस्त आळी, दाळमंडई, 
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कापडओळ, गुजरगल्ली, अशी नवीन वसाहतींची नाव े आहेत. या शहरास कापूरवाडीच्या नळाचें 
डवपुल पािी डमळते. त्यातून बागादेखील डभजतात. गावाबाहेर सतरा हजार रुपयाचंी पड टाकून 
लष्ट्करास कवाइतीकडरता जमीन डदली आहे. हे शहर पुण्याच्या एक पचंमाशंाएवढे आहे. घरे 
लहान गडरबापं्रमािे आहेत. म्युडनडसपल कडमटीचे उत्पन्न सरासरी ७ हजार रुपये येते. त्यानंी काही 
रस्ते व सडका केल्या. गावात सावकाराचें प्राबल्य डदसते. तुरंुग आडि इस्स्पतलही आहेत. 

 
२७२० (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१७–३१८) 

‘तथ्येच्छ्’ पत्रात म्हितो की : भाद्रपदाच्या वद्य पक्षामध्ये डभक्षकुाचंी मोठी धादंल असती, 
पक्षडतथीच्या बातम्या काढून ते आपले आमंत्रि लावतात. डवद्वत्ता व लीनता दाखडवली की, 
दडक्षिेची तजवीजही होते. मंत्राचंी गदी करून डपतराचं्या नाव े पािी सोडून यजमानास भाबंावून 
टाकतात. भाताचे लपड डदल्यावर जर मनासारखी दडक्षिा डमळाली नाही, तर बीभत्स भाषा वापरून 
त्याचे डपतर उद्धरतात. डबचारा यजमान दडक्षिेची भरपाई करतो. मग मात्र ‘डपतर स्वगात 
जातील’चा भरघोस आशीवाद देतात. म्हिजे असे की, त्या डपतरानंी कुकमय जरी केलेले असले, 
तरी भटजीच्या आशीवादाने ते एकदम नरकातून स्वगात जािार. ते सध्या नक्की कोठे आहेत, हे 
माहीत नसताना भटजी त्यानंा अन्नही पोहोचडवतात. काय चमत्कार पहा. या परोपकाराच्या श्रमाने 
भटजी आजारी पडतात, त्याचंी धादंल, धावपळ होते. पूवापार म्हिच आहे ना की, श्राविात 
तट टू, भादव्यात भट टू! एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत मंत्रडवधीने अन्न पोहोचडवता येत नाही, मग 
स्वगांत ते कसे काय जािार? असे डवचारले, तर ते कबलू करतात की, हा सरासरीने अन्नदानाचा 
मागय आहे. पि आमचे डवद्वान डमत्रही श्राद्धपक्ष करतात, भरपूर दडक्षिा देतात, खोटा आशीवाद 
डमळवतात. 

 
२७२१ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 

उत्तर अमेडरकेने तीन मोठे जय डमळडवले. मोबील हे मोक्याचे डठकािही लजकले. त्यामुळे 
कापसाचा भाव थोडासा उतरला. जेमयनीच्या जुलमामुळे त्याचंा देन्माकय शी तह होिे कठीि आहे. 
भतूानकडे लहदुस्थान सरकारचे सैन्य जािार. 

 
२७२२ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 

ना. गवरनर जनरल यानंी हुकूम काढला की, संस्थाडनकानंी सरकारशी इंग्रजीतूनच पत्रव्यवहार 
केला पाडहजे. या हुकमामुळे त्यानंा इंग्रजी डशकावी लागेल अथवा इंग्रजी येिारे रैटर ठेवावे 
लागतील. 

 
२७२३ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 

काही डदवसापूंवी कलकत्त्यात तुफान होऊन अधे शहर बुडाले. अनेक जहाजाचंा नाश झाला. 
धान्य समुद्रात बुडाले. डतकडे धान्य पाठडवण्यासाठी इकडे धान्याची खरेदी होत आहे. 

 
२७२४ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 

गेले काही डदवस मंुबईच्या पेढीवाल्याकंडे ५० रुपयाचं्या खोया नोटा येत होत्या. सूटरसाहेबानंी 
लक्ष ठेवनू चौपाटीवर एका घरी छापा घातला, तेव्हा ३ आरोपी डशळाछापाचे यंत्र व शाई वगैरे 
साडहत्यासह पकडण्यात आले. 
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२७२५ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 
दापुडी येथे दा. दैवरसाहेबाने एक बगंला आडि ७७॥ एकर जमीन ३ लाख ५५ हजार रुपयानंा 
डवकत घेतली. 

 
२७२६ (२३ : २०, १५ ऑक्तोबर ६४, ३१८–३२०) 

डनजामाच्या जनानखान्यात डस्त्रयाचं्या पलटिी असतात. पूवी खोजे लोक असत. डस्त्रयाचं्या 
पलटिींतील डस्त्रया बहुधा महार-मागं वगैरे जातीच्या असत. एका लहदू डशपायाने तिार केली की, 
याचंा आम्हासं डवटाळ होतो. तेव्हा डनजामाने हुकूम केला की, त्यानंी मुसलमान व्हावे. म्हिून त्या 
सगळ्यानंीच धमय बदलला. खासा न्याय! 

 
२७२७ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१९–३२०) 

सध्याची कापसाचे गटे्ट करण्याची पद्धत अडािी आहे. म्हिून एक यंत्रकार या देशात त्यासाठी यंते्र 
वापरिार आहे. एका यंत्रास १५०० रुपये पडतात. 

 
२७२८ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१९–३२०) 

मद्रासचे सरकारी ज्योडतषी डम. पागसन यानंी शोधलेला ग्रह कोपनहेगनच्या एका जिाने १८६२ 
मध्येच शोधला होता. मंगळ व बृहस्पती याचं्यामध्ये लहान लहान ग्रह बरेच आहेत. 

 
२७२९ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१९–३२०) 

वायचू्या वातावरिात ऑस्क्सजन व नैत्रोजन याचं्याप्रमािे पाण्याची वाफ व काबाडनक आडसद 
असतात. वायूचे आवरि पथृ्वीच्या पषृ्ठ भागाशी घट्ट जोडले, तर पािी ५ इंच, आडसद १३ फूट, 
ऑस्क्सजन १ मलै व नैत्रोजन ४ मैल उंचीवर येईल. एक गालन पाण्यामध्ये ४ औंस क्षार असतो. तो 
क्षार वेगळा केला, तर सागरतळाशी १४० फूट जाडीचा थर तयार होईल. 

 
२७३० (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१९–३२०) 

खारीक हे फळ डनबाध व बारा मडहने खाता येते. अरब देशातं तर ती भाकरीच समजतात. 
मुशाफराला पेंड, खजुर यावंर राहाता येते. उन्हावर भाजलेली व पावसाप्रमािे भमूीवर वषयिारी ही 
गोड भाकरी आहे. लहदू लोक उपासाच्या डदवशी खजूर खातात. 

 
२७३१ (२३ : २०, १५ आक्तोबर ६४, ३१९–३२०) 

डसमला येथे एका साहेबास तुरटीची खाि सापडली. 
 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६४ 
 
२७३२ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३२१–३२२) 

मंुबई इलाख्याचे डशक्षि खात्याचे दैरेक्तर डम. हावड्य यानंी डमशनेरी शाळाडंवषयी अन्यायाची व 
पक्षपाताची वतयिूक केली, म्हिून डमशनेऱ्याचें देपुतेशन इंयलंदचे पतंप्रधान चार्लस वुड याजंकडे 
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गेले. त्यावळेी डम. हावड्यही समक्ष हजर होते. त्यानंी देपुतेशनची खात्री केली व स्वताःवरील सवय 
दोषारोप उडवनू लावले, असे इंग्रजी वृत्तपत्रानंी डलडहले. त्यात उड्या मारून डमशनऱ्याचंी 
डवटंबिा केली व हावडयची तारीफ केली. पि देपुतेशनच्या एका साहेबाचे घरगुती पत्र गार्द्यनच्या 
कत्यास आले असून त्यात म्हटले आहे की, हावडयने माफी माडगतली. आपि अडवचाराने व 
उतावळेपिाने काही गोष्टी केल्या. जर पुन्हा त्या जागेवर नेमले, तर आपि प्रामाडिकपिे व 
डनष्ट्पक्षपाताने काम करू, अशीही प्रडतज्ञा केली. म्हिजे या लढाईमधून हे साहेब काही डवजयध्वज 
घेऊन आले नाहीत. उलट त्याचंी मानहानी झाली आहे. 

 
२७३२ अ (इंम : ३२२) 
 
२७३३ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३२४–३३०) 

इस्का हा गोसावी गृहस्थ सन १७८८ त कौल लोकाचं्या तेली जातीत जन्मला. १८ व्या वषापयंत 
मूर्थतपूजा करिारा इस्का मद्यपान, नाच व दुष्टाई यातं पटाईत होता. तो चोरीत व दगाबाजीत मयन 
झाल्यामुळे त्याच्या बायकोने त्याच्या भावाशीच लयन केले. मग तर तो दुष्टाचंा सवाई गुरू होऊन 
बसला. ‘आपल्या करागुंळीच्या अग्रावर सूययचदं्र नाचतात,’ अशा बढाया मारून त्याने डशष्ट्य गोळा 
केले. या थंुकीचाया डशष्ट्यानंी त्याचे महत्त्व फार वाढवले. मासं खािे, लहान मुलाचं्या कबरी 
उकरून ते खािे, याने चौऱ्याशंीचा फेरा चुकतो, असे तो सागें. तो स्वताःला पाडवत्र्याचा अवतार 
म्हिवी. आडि पुढे अंकलंकी अवतार होईल, असे तो सागंत असता १८४७ त डिस्ती धमोपदेशक 
तेथे गेले. इस्काचा डशष्ट्य पेरी डिस्ती झाला. मग गुरूचाही हृदयपालट झाला. त्याने सगळे डशष्ट्य 
सोडले. एकपत्नीव्रताने राहू लागला. कृतकमाचा पश्चात्ताप होऊन तोही डिस्ती झाला. गाजंा 
ओढून दुबळे झालेले शरीर टाकून आपि डिस्तचरिी लीन झाला. पाहान नावाचा भतुाचंा 
पुजारीही बापाच्या आजे्ञवरून रानटी देवताचंी पूजा करीत असे. एकदा त्याला वाघाने झडप 
घालून जखमी केले. त्याचे डमत्र तर घाबरून पळाले. काही डवचारी मािसानंी त्यास 
पाद्रीसाहेबाकंडे आिले. डमशनच्या वाड्यात त्याजवर चागंला उपचार झाला. तेव्हा तो खऱ्या 
अंताःकरिाने येशू डिस्ताकडे डफरला. जुन्या मताच्या जमीनदारानंी त्याचा पाठलाग केला. पि 
त्याचा डवचार पक्का राडहला. त्याचा मुलगाही डिस्ती झाला. गैरमाहीत व भोळ्या कोळानंा 
जमीनदार फसडवतात. पि आमच्या उपदेशकानंी त्यानंा मालकीची जािीव करून डदल्ही. 

 
२७३३ अ (इंम : ३२२–३२४) 
 
२७३४ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३०–३३३) 

गंगा व िह्मपुत्रा या दोन महानद्याचं्या मुखालगतचा प्रदेश संुदरवन या नावाने ओळखला जातो. 
यातून गाळ वाहून येऊन शभंर कोसाचंा प्रदेश फार सुपीक झाला. नवी जमीन होऊन समुद्र मागे 
हटला. या भागात संुदरवृक्ष नावाचे शतायुषी वृक्ष आहेत. म्हिून ते संुदरवन झाले. नदीच्या तीरावर 
शोभायमान नगरे आहेत. गंगेच्या हुगळी फायावर कलकत्ता वसले आहे. समुद्राची भरती ८०–९० 
कोस जडमनीवर पािीच पािी करून टाकते. सपाट जडमनीमुळे फार नुकसान होते. १७३३ मध्ये 
तुफानाने ३ लक्ष लोक मेले. १८३३ त ८ हात उंचीची समुद्राची लाट जडमनीवर येऊन २५ कोसावंर 
गेली. जंगली श्वापदेच काय, पि २० हजारावंर लोक मेले. सगळ्या तळ्यातं खारट पािी आले. 
असा प्रलय १०० वषांत झाला नव्हता. पुढे १८४२ मध्ये तुफानात २० जहाजे व बहुत मनुष्ट्ये बुडाली. 
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१८५२ च्या तुफानाने दोन डदवस गोंधळ केला. गाईच ४० हजार मेल्या. परंतु १८६४ च्या 
आक्टोबरात झालेले तुफान फार नाशकारक ठरले. जी वावटळ आली, डतचा व्यासच ७५ कोस 
होता. वगे तासाला ५ कोस होता. २० हात उंचीच्या लाटानंी अनेक जहाजे फोडली, ४०४०० घरे 
जमीनदोस्त झाली. रमिीय बागाचंा डवध्वसं्त झाला. गावचे्यागाव ेवाहून गेल्यामुळे एक लक्ष मनुष्ट्ये 
मेली. जडमनीवर इतका क्षार पसरला की, दोन वष े डतची लागवड होऊ शकिार नाही. 
मंुबईकरानंी एक लक्ष रुपयाचंी मदत डदल्ही. धान्यही रवाना होत आहे. ईश्वर दयासागर असताना 
असा नाश का व्हावा, ते कळत नाही. त्याने मनात आिले, तर चाऱ्ही खंडे प्रलयात नष्ट होतील. 
म्हिून त्याला शरि जाव.े 

 
२७३५ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३३–३३५) 

नगरच्या डमशन शाळेतील मुलीने आत्मचडरत्ररूपाने डजव्हेचे वियन केले. ही डजव्हा तुकय स्थानात 
जन्मली. डतचे वय ६ हजार वषे आहे. ईश्वराने जलप्रलय केला, तरी डजभेस कायम ठेवले. 
डजभेवाचून एकही प्रािी नाही. डतचे घर संुदर व मखमली असून १६ डशपायाचं्या दोन पलटिी डतचे 
रक्षि करतात. डतचा विय ताबंसू आहे. प्रत्येक पदाथाची चव ती ओळखते. ती फुशारक्या मारते. 
हाड नसूनही ती ताठर व चपळ असते. सहज बोलून ती आग पेटवते, ती अडनवार दुष्ट आडि 
मरिकारक डवषाने भरली आहे. कोिाचाही ती अपमान करते. ती फार चबर चबर करते. दातानंी 
डतला कातरले, तर ती नष्ट होईल. पि ती एकच शब्द बोलली, तर हे बत्तीसजि पडतील. 
जागोजाग डतने इतकी भाडंिे लावली की, त्याचंी आग अजून धुमसते आहे. प्रभ ूयेशूवाचून डतला 
कोिी संतोषव ूशकले नाही. जे डजभेला स्वाधीन ठेवतात, तेच जगात सुखी होतात. डस्त्रयानंी डतचा 
उपयोग जास्त केला, तर वटवट, तटे, चहाड्या, चौंढाळपिा, यानंा भरती येते. म्हिून डजभेचा 
उपयोग पडवत्रपिा, डवश्वास, प्रीती, नम्रता, अशा सद्गुिासंाठीच करावा. 

 
२७३६ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

उत्तर अमेडरकेचा सेनापती शडेरदन याने बडंखोराचं्या अर्लीनामक सेनापतीस हटडवले. ग्रातं आडि 
ली याचंी सैन्ये समोरासमोर उभी आहेत. कापसाचा भाव उतरत आहे. चीनमध्ये बादशहाच्या 
सैडनकानंी बडंखोराचें काही सरदार पकडले. चींगवागं हा सुद्धा पकडला गेला. 

 
२७३७ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

लंदन शहरातील दोन आगींत अर्ध्या लाखाहून जास्त नुकसान झाले. 
 
२७३८ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

ना. गवरनर जनरलसाहेबानंी लाहोरला जाऊन कपूरथळ्याच्या राजास स्तार आव इंडदयाचे पद 
डदल्हे. खास दरबारात सर ज्यान लोरेन्सी यानंी लहदुस्थानी भाषेत प्रीडतयुक्त भाषि केले. पत्याल, 
लझद व कपूरथळा, येथील संस्थाडनकानंी त्यानंा हजारो रुपयाचें नजरािे डदल्हे. 

 
२७३९ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

काठेवाडात चार मडहने पाऊस पडला नाही. त्यामुळे मोठा दुष्ट्काळ पडेल, अशी भीती वाटते. 
त्यातच वाघराचें बडं उठले आहेत. ते डोंगरात लपतात, म्हिून सरकारने त्याचं्यावर दौड 
पाठडवली. 
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२७४० (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 
आगगाडीस अपाय झाल्यामुळे एका पारशाचे नुकसान झाले. त्याला कंपनीने १० हजाराचंी भरपाई 
डदल्ही. 

 
२७४१ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

रेल्व ेकंपनीने गोश्यातील बायानंा बसण्याकडरता गोश्याच्याच स्वतंत्र गाड्या केल्या आहेत. 
 
२७४२ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

एडशयामायनर या गावात धान्याचा पाऊस पडत असतो. तुर्की लोक ते दळून त्याच्या भाकरी 
करतात. याला कुदरत बोध दासी, म्हिजे चमत्काडरक धान्य म्हितात. 

 
२७४३ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३५–३३६) 

डचनी बादशहाच्या फौजेने बडंवाल्याचं्या ताब्यातून नान्लकग शहर घेतले, तेव्हा एक लक्ष सैडनक 
ठार झाले. 

 
२७४४ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३६) 

एका पजंाबी पत्रात डलडहले आहे की : ज्यान ल्यागं नावाचा छापखानेवाला कागदावर मसुदा लकवा 
खर्डा तयार न कडरता ३-४ कंपाडजटरासं तोंडजबानी मजकूर सागंत असे आडि मजकुरात एकही 
चूक होत नसे. 

 
२७४५ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३६) 

मेकानच्या डकनायावर ज्वालामुखी पवयत आहे. त्यामधून पातळ डचखल लकवा रेंदा पडतो. 
उधािाच्या वेळी हा थंड रेंदा फार उंच चढून गडगडाटाप्रमािे आवाज करतो. यातला सवांत उंच 
पवयत ३५० फूट व समुद्रसपाटीपासून ७ मैल उंचीवर आहे. 

 
२७४६ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३६) 

चरकामधे ऊस डपळल्यावर राहिाऱ्या चुटया भयंकर रोगाची धाम चालू असेल तेथे ठेवल्या, तर तो 
रोग हटतो. महामारी चालू असता याचा अनुभव घेऊन पहावा. 

 
२७४७ (२३ : २१, १ नोवेंबर ६४, ३३६) 

पाडरसमध्ये १६,९६,१५१ लोक राहातात. सन १८६२ त ५२,३१२ जन्म व ४२,१८५ मृत्य ूझाले. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६४ 
 
२७४८ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३३९–३४४) 

नगरकर आपल्या बातमीपत्रात डलडहतात की : डमशनाची सहावी सभा भरली होती. ११ श्वेतवर्िी 
डमशनरी, त्याचंी कुटंुबे, तसेच ४०० एतदे्दशीय डिस्ती आले होते. मुलींच्या शाळेत लहानथोर ६० 
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मुलींची परीक्षा झाली. त्याचें सुरेख हस्ताक्षर पाहून उपस्स्थतानंा संतोष वाटला. याचे वृत्त देताना 
वृत्तवैभवाने म्हटले की : डवदे्यच्या डपकास जडमनीची आवड नाही. ते नीच डठकािीही उत्तम येते. 
कारि या शाळेत अडतशूद्र मुली आहेत. मुलाचं्या शाळेत १०० डवद्याथी आहेत. मुलाचं्या 
अभ्यासाच्या रूपाने डमशनाच्या कायाचे फळ डदसले. रे. हाडदंग व डवष्ट्िुपतं याचं्या अध्यक्षतेखाली 
सभाही झाल्या. यंदा ३० जिानंी दीक्षा घेतली. सालभराचा वृत्तातं डम. इिाहीमनी वाचला. 
गाडलवजयन, जाडतडनमूयलन, कुटंुबसुख, या डवषयावंर भाषिे झाली. आत्म्याचे मोल, खेड्याची 
शाळा, सन्मानपूवयक प्राथयना, हे डवषयही समाडवष्ट होते. धार्थमकानंी १६४ रुपये रोख, ४० रुपयाचें 
डजन्नस डदल्हे. १०० रुपये देिगीचे आश्वासन डमळाले. डम. सांगळे व डवष्ट्िुपंत याचंी कीतयनेही 
झाली. लोकानंी प्राथयना करून आशीवाद माडगतला. प्रभभुोजनासाठी ३५० लोक उपस्स्थत होते. रे. 
बाकय र स्वदेशी जािार, म्हिून त्याचें भाषि ऐकताना सवांना गडहवर आला. यंदा सुमारे चार लक्ष 
रुपये जमा झाल्यामुळे कजय न होता उलट डशल्लक राडहली. हंुडीचे भावही उतरत आहेत. म्हिून 
आम्ही देवाचे उपकार माडनतो. 

 
२७४८ अ (इंम : ३३७–३३९) 
 
२७४९ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३४५–३४६) 

‘एक सुधारलेला’ पत्रात डलडहतो की : इंग्रजी भाषेचा प्रसार झाल्यामुळे लहदंूमध्ये नीतीची व दुसऱ्या 
बहुत गोष्टींची सुधारिा झाली. पि तरुिानंी सुधारिेच्या काही गोष्टी साडंगतल्या की, ‘पाद्रीमत’ 
असा डशक्का मारून लोक पुढे काही ऐकत नाहीत. लहदू शासत्रातंील काही गोष्टी दोषयुक्त असून 
त्यासं तत्क्षिी प्रायडित्त द्यावे, असा डनयम आहे. परंतु धमाडधपत्य घेतलेले व देवस्थानी मानलेले 
िाह्मिही काही अयोयय कमे करतात. मद्यगृहात जाऊन यजमानाला आशीवाद देतात. मद्यपानाने 
धंुद झालेले व लोकलज्जा सोडलेले छाकटे मारामारी व तंटा करतात. अशा मािसाचं्या घरी 
िाह्मिगुरू थाटाने भोजनास जातात. मग त्यासं दारूची घाि येत नाही. असल्या लोकानंा 
सुधारकानंीच प्रायडित्त द्यावयास हव.े यावर ज्ञानोदयकते म्हितात की : इतर के्षत्रस्थ िाह्मि 
नगर-लभगारच्या िाह्मिानंा दोष देतील, असे आम्हासं वाटत नाही. कारि प्रायडित्तामुळे 
कोिताही दोष जातो, असे ही मंडळी मानतात. आमचे सुधारक अशा कृत्यापासून अडलप्त 
राहातात, पि काही असेही आहेत की, स्वताः दारू डपऊन दक्षिेने पाप दूर करण्याचा प्रयत्न 
करतील. 

 
२७५० (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३४६–३५०) 

नव्या डपढीस पेंढाऱ्याचें नाव माहीत नाही. परंतु काही वषांपूवी ते िूर लुटारू सर्वानंा ठाऊक 
होते. तोंडात राखेचा तोबरा देऊन कूट करिारे हे दरोडेखोर, आता गृहस्थाश्रमी व शातंताडप्रय 
बनले. पेंढारी ही काही जात नाही. डनरुद्योगी लोक एखाद्या ‘नायकवाडी’च्या अडधपत्याखाली 
दरोडे घालीत असत. मल्हारराव होळकराने गदखान या पेंढाऱ्यास आश्रय डदला, तर लशद्याने 
शहाबाजला दरबारी ठेवले होते. करीमखान या लुटारूस लशद्याने कपट करून कैदेत ठेवले. 
म्हिून छट टू ऊफय  डचत्त ू हा पेंढारी त्याच्या मुलखातं लुटालूट करीत असे. इंग्रज सरकारने या 
पेंढारगदीवर उपाय म्हिून मेजर लडशयटन, डफ्टन, माल्कम, डहस्लप, आक्टलोनी, या शूर 
सेनापतींची फौज पाठडवली. राजे लोक प्रजेचे रक्षि करण्यास असमथय ठरून पेंढाऱ्यानंा उते्तजन 
देत होते. तेव्हा इंग्रज सेनापतींनी पेंढाऱ्याचं्या सैन्याचा पुरता डबमोड करून त्यानंा घरी बसडवले. 
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डकत्येक पळाले, अनेक कैदेत पडले. तुळजाबाई होळकरिीचा या अंदाधंुदीत िूर वध झाला. पि 
इंग्रज फौजेने दाडंयया व बेबंद फौजेस पूियपिे काबूत आिले. संस्थाडनकानंा ताकीद करून 
पेंढाऱ्याचंा आश्रयच नाहीसा केला. पेंढाऱ्यानंा चोहोबाजंूनी कोंडून ठार मारले. छट टू पळत 
असताना त्यास वाघाने ठार मारले. अशी पढंाऱ्याचंी समाप्ती झाली. शकेडो मनुष्ट्यानंा अडनर्वाच्य 
पीडा देिाऱ्याचा नाश करिे, हे इंग्रज सरकारास मोठे भषूि ठरले. मोठे द्रव्य खचूयन व 
पडरश्रमपूवयक त्यानंी पेंढाराचंा बंदोबस्त केला. 

 
२७५१ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

महाराजा दलीपलसघ यानंी रािीच्या हातून डमशनास १० हजार मदत म्हिून डदल्हे. डशवाय 
डमशनऱ्यासंाठी ते दरसाल ५ हजार देिार आहेत. डमसरच्या डमशनास छपाईची यंत्रसामग्रीही 
त्यानंी डवकत घेऊन डदल्ही. 

 
२७५२ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

उत्तर अमेडरकेचा सेनापती शडेरदन याने बडंखोर सेनापती अर्ली याचा २ वळेा पराभव करून 
पीतसयबगय लजकले. दडक्षिेचे ५ हजार मेले, तर उत्तरेचे ३ हजार सैडनक पडले. पोलंदच्या सरकारने 
रुडशयन सेनेडवरुद्ध लढण्याचा डनश्चय जाहीर केला. 

 
२७५३ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

डवलायतेत एडरथ गावी दारूच्या कारखान्यात भडका होऊन अनेक मािसे मेली. स्फोटाचा धक्का 
२५ कोसावंर जािवला. 

 
२७५४ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

इतालीची राजधानी तुडरनहून फ्लारेन्स शहरास नेिार आहेत. 
 
२७५५ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

लाडय एल्डफन्स्तनचा संगमरवरी पुतळा डवलायतेहून मंुबईस रवाना झाला. 
 
२७५६ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

अमेडरकेची लढाई व नव्या पे्रडसदेंतची नेमिूक याबंद्दलच्या अफवा वृत्तपत्रात आल्यामुळे व्यापारात 
घालमेल होऊन अनेकाचें डदवाळे डनघाले. त्यात मंुबईचेही काही व्यापारी आहेत. 

 
२७५७ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

नागपूर डमशनात ५ मनुष्ट्ये व एक मुलगी याचंा बास्प्तस्मा झाला. 
 
२७५८ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

सर देवीद ससून या दानशूर इस्त्रायली गृहस्थाचंा वयाच्या ७२ व्या वषी मृत्य ूझाला. त्याचंा जन्म 
१७९२ साली झाला. अत्यंत गरीबी असतानाही ३० वषांपूवी त्यानंी व्यापार सुरू केला आडि आपली 
संपत्ती ३ कोटींपयंत वाढडवली. त्यानंी १५ लक्ष रुपये नुसत्या दानधमात खचय केले. हा गृहस्थ मोठा 
धमात्मा आडि कीर्थतमान होता. त्याचं्या डनधनाने अनेकानंा फार दुाःख झाले. 
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२७५९ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 
यंदा डदपवाळीच्या सिात नेहमीसारखा उत्साह डदसून आला नाही. 

 
२७६० (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

रत्नाडगरी येथे दाडगन्याचं्या लोभाने कोिीतरी दुष्टाने एका १० वष ेवयाच्या मुलाचा खून केला. 
 
२७६१ (२३ : २३, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

डहरा हा सगळ्या रत्नामंध्ये श्रेष्ठ आहे. त्याचा रंग भस्मी लकवा पाढंरा असतो, तो प्रकाशासमोर 
धरला, तर त्यावर अनेक शोभायमान रंग डदसतात. सगळ्या खडनज पदाथांत तो कठीि असूनही 
दाह्य म्हिजे जळण्याजोगा आहे. दाडगन्यातं आडि डशल्पकामातं तो फार उपयोगी पडतो. जडे 
लोक त्याच्या साहाय्याने कठीि रत्ने कापतात. काही घड्याळातं डहरे जडवतात. पोतुयगीज 
राजाजवळ एक मौल्यवान डहरा असून त्याची लकमत ५ कोटी रुपये आहे. रूसच्या राजाजवळचा 
डहरा पूवी एका मूतीच्या डोळ्यात होता. रडशयन रािीने तो डहरा ९ लाख रुपयानंा डवकत घेतला व 
डहरा देिाऱ्यास ४० हजाराचें तहहयात वषासन करून डदल्हे. 

 
२७६२ (२३ : २२, १५ नोवेंबर ६४, ३५०–३५२) 

पाण्यात बुडालेल्या मनुष्ट्यासं सजीव करण्यासाठी पुढील उपाय करावते. त्यास उचलताना त्याचे 
डोके व हात इतर शरीरापेक्षा उंचावर ठेवावीत. त्याचे अंग अगदी कोरडे करून उबदार वस्त्रात 
त्यास गुंडाळाव.े गरम डवटेने त्याचा पाठीचा किा शकेावा. एक नाकपुडी आडि तोंड बदं करून 
भात्याप्रमािे हवा कंुकावी. हलक्या हाताने छाती दाबावी. मात्र हे शवेटचे काम शक्यतो कुशल 
वैद्याकडून करून यायाव.े 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६४ 
 
२७६३ (२३ : २३, १ डदसेंबर ६४, ३५७–३६४) 

वृत्तवैभव पत्राने नगरच्या अमेडरकन डमशनाडवषयी अत्यंत अनुकूल अडभप्राय डदला आहे. डमशन 
मुलींच्या शाळेतील मुलींना डशवि व कडशदा याचें डशक्षि डमळते. एक आंधळी मुलगीही डशकते. 
म्हिून त्याने संतोष व्यक्त केला. डिस्ती लोकही कीतयने करतात. नगर डमशनाची प्रगती चागंली 
आहे. डनदान ५०० कुटंुबे डिस्ती आहेत. महारमागंानंा डवद्या डमळून त्याचं्या नडशबाची चवाळे व 
लंगोटी सुटली. त्यानंा आश्रय व डहमायत डमळाली. इंग्रजानंी बाजीरावाशी लढण्यासाठी याचंीच 
पलटिे केली होती. तेव्हा युद्धभमूीवर त्यानंी उंच जातींना नमडवले. आता ते डवदे्यच्या भमूीवर 
प्रगती करीत आहेत. पि वृत्तवैभव म्हिते की, हे केवळ प्रापडंचक लाभासाठी डिस्ती होतात. हे 
म्हििेच एकागंी आहे. नेडटव लहदंूत डकती गैरसमज आहे, हेच त्यावरून डदसते. डिस्ती धमात 
पोषाकाचे कसलेही बधंन नाही. महारही स्वताःस सोम वशंाचे मानतात. िाह्मि मात्र त्यानंा हीन 
लेखून स्वताःला उंच समजतात. जडगक लाभाच्या लोभाने ते धमय बदलतात, हे जरी खरे धरले, 
तरी त्यात वाईट काय आहे? परमार्थाबरोबर प्रापडंचक लाभ होण्यात गैर काहीच नाही. पुढे हा 
संपादक म्हितो की, डिस्तीमत डवद्वानानंा मान्य होिार नाही. हे डवधानही गैरसमजातून डनमाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

झाले आहे. लूथरपासून न्यटूनपयंत आडि बेकन् पासून मेकालेपयंत सगळेच डिस्ती मत मानिारे 
झाले. डिस्ती धमय रावाबरोबरच रंकाच्याही कल्यािसाठी झटतो. १८०० वषांपूवी इंयलंदचे लोकही 
रानटी मूर्थतपूजक होते. त्यानंा डिस्ती धमानेच सुधारून जगात अलजक्य ठरडवले. 

 
२७६३ अ (इंम : ३५३–३५७) 
 
२७६४ (२३ : २३, १ डदसेंबर ६४, ३६५–३६६) 

ता. १–८ ज्यानुएरी सन १८६५ या आठवड्यातील प्राथयनेसाठी इवाजेंडलकल अलायन्स मंडळी 
अगत्याने डवनंती करते की : डिस्ती भक्तानंी एकडचत्ताने प्राथयना करावी. जडगक व आस्त्मक 
आशीवाद पडहल्यापेक्षा डवपुलपिे प्राप्त करून यायावेत. नाशाकडे जािारे जग सत्याकडे गेले 
पाडहजे. कॅथॉडलक व अडवश्वासी लोकानंी धमावर हल्ला केला असून जगात युद्धाची प्रवृत्ती वाढते 
आहे. याडवरुद्ध धीराने व डवश्वासाने प्राथयना करावी. सापं्रतच्या व्यवस्थेत पडवत्र आत्मा यावा. 
प्रत्येकास ईश्वराचा आशीवाद डमळावा, दासपि व लढाया ही नाहीशी व्हावीत, पाडवत्र्य आडि 
उद्योग वाढाव,े मंडळीचे ऐक्य दृढ व्हाव.े यासंाठी प्राथयना करा. 

 
२७६५ (२३ : २३, १ डदसेंबर ६४, ३६६–३६८) 

गेल्या मडहन्यात रे. इसेनबगय याचें डनधन झाले. मंुबई गार्द्यनने छाडपलेल्या चडरत्रावरून असे 
कळते की : त्याचंी प्रथम नेमिूक आडफ्रका खंडात अबीसीडनया देशात झाली. १८३२ साली ते 
जेमयनीमागे डतकडे गेले. कैरो येथे २० मडहने राहून त्यानंी अबीसीडनयाच्या आम्हडरक भाषेचा 
अभ्यास केला. अरबी भाषाही डशकून घेतली. आपल्या कामाच्या जागेवर जाण्याची त्यासं लवकर 
परवानगी डमळेना. म्हिून बबैलात वियन केलेले डसना पवयत, वगैरे डठकािे त्यानंी पाडहली. काही 
काळ डतकडे काम केल्यावर त्यानंी पडवत्र शास्त्राची तदे्दशीय भाषातं भाषातंरे केली. पि डवरोध्याचें 
प्राबल्य झाल्यामुळे त्यानंा तो देश सोडावा लागला. तरी त्याचं्या पुस्तकाच्या २ हजार प्रती खपल्या. 
१८४४ त ते मंुबईस आले. मनी शाळा व फ्रीचचय येथे त्यानंी उपदेशाचे काम केले. नंतर ते रोगी 
झाल्यामुळे जेमयनीस गेले. लहदुस्थानातील त्याचें कायय २० वषांचे आहे. शवेटी शवेटी ते फार कृश 
झाले होते. सतत खचिाऱ्या या भावाने ईश्वराजवळ डवसावा डमळडवला. त्याचंा मुलगाही डमशनेरी 
आहे. रे. इसेनबगयची आठवि बहुत काळ राहील. 

 
२७६६ (२३ : २३, १ डदसेंबर ६४, ३६८) 

मागील अंकात ज्ञानोदयाने अहमदनगर शहराचा इडतहास वृत्तवैभवावरून छापला. त्यात एक 
वाक्य चुकीचे असूनही घेतले गेले. ‘सन १७५९ मध्ये नगर शहर सदाडशव मािकेश्वराने लजकले’ 
असे म्हटले होते. ते चूक असून तेथे सदाडशव डचमिाजी पेशव ेयाचें नाव हव ेहोते. पि आम्ही बराच 
मजकूर नीट केला होता. एक चूक मात्र हस्तदोषाने तशीच उतरली गेली. तरी आम्ही १८५९ 
ऐवजी १७५९ हे बरोबर वषयच डलडहले होते. असो. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २३, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६४ 
 
२७६७ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३७०–३७४) 

जे. डमचेल पत्रात डलडहतात की : १४ नेडटव भावाबंरोबर आळंदीच्या याते्रस गेली. रात्री पडसाळेत 
भईुवर डनजावे लागले. सकाळी तंब ूउभा करून उपदेश सुरू केला. भोवताली कथेकरी व हडरदास 
याचंी कीतयने चालू होती. ते पुरािातंल्या कहाण्या व व्यथय आचारच जास्त सागंतात. तरी त्याचें 
वक्तृत्व व डवनोदाची हातोटी बरी असतात. सदोबा पवार यानंीही प्रभावी भाषेत येशूचे कीतयन केले. 
पुष्ट्कळ लोक एकाग्र डचत्ताने ऐकत होते. लोकानंी स्वताः होऊन हारतुरे आिून डदल्हे. आमचे 
डनरूपि अगत्याच्या गोष्टींडवषयीच होते. ज्ञानोबाच्या देवळासमोर दुसऱ्या डदवशी कीतयन केले. 
त्यावळेेस मात्र लोकानंी त्रास डदल्हा, धमक्या डमळाल्या. काही जिांनी तर लहान खडे फेकले. 
खंडोबाच्या मुरळ्याचंा ताफा समोर येऊन मोठमोठ्या आवाजात घािेऱ्या लावण्या म्हिू लागला. 
नंतर डमशनऱ्यावंरच गर्दी केल्याबद्दल आरोप घालून कैद केले. पि पोलीस अडधकारी डम. देडवद 
यानंी तो आरोप रद्द केला. नंतर डम. पवारानंी माडजखेताच्या कोटात गडबड करिाऱ्याचंी नावे 
देऊन डफर्याद लावली. यंदा जत्रा कमी होती. मरीच्या भयाने लोक आले नाहीत. डशवाय 
डमशनऱ्याचें कीतयन लोकानंा आवडले. म्हिून या लोकानंी डचडून गडबड केली. शवेटी ईश्वराचेच 
गौरव व त्याची स्तुती होिार आहे. 

 
२७६७ अ (इंम : ३६९–३७०) 
 
२७६८ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३७६–३७९) 

इरािातील नेस्तोडरयन डमशनचा भाषातंरकार योसेफ नुकताच मरि पावला. रे, पार्थकन्स 
डलडहतात की : योसेफ अवधा ४० वषांचा होता. तो बुडद्धमान, व्यासंगी व धार्थमक होता. १८३६ मध्ये 
तो डवद्यालयात आला. तो फार लाजाळू मुलगा होता. तो मेहनतीने धडे तयार करी. रे. स्टालकग 
याचं्या देखरेखीखाली त्याने इंग्रजी, इिी व फारशी भाषाचंा अभ्यास केला. त्याला पडवत्र शास्त्राच्या 
भाषातंराच्या कामावर नेडमले होते. तो डवलक्षि मनाचा व चपल कलमाचा होता. डकतीतरी मजकूर 
तो दोनदोनदा डलहीत असे. पि तो स्वताःबद्दल फार अडभमानी असे. काही वळेा काम सोडून 
खेळण्यास जाई. पि स्टाडडयसाहेबानंी त्याचे मन पूियतया पालटडवले. ‘आपिासं देवाची क्षमा 
डमळेल की नाही?’ या एकाच लचतेत तो राहू लागला. बारा वषे त्याने भाषातंराचें काम केले. तो 
श्रद्धाळू भक्त होता. उपदेशकाचे काम तो मेहनतीने करीत असे. दुराग्रही व दाडंयया लोकानंा त्याने 
देवाकडे डफरडवले. सूयाचे डकरि पथृ्वीवर रमिीय डहरवा गालीचा पसरतात व सोनेरी रंगाची डपके 
डसद्ध करतात. त्याप्रमािे मेहनत करून त्याने मोठे पीक डदल्हे. अंधारमय देशात प्रकाश डनमाि 
केला. नेस्तोडरयन लोकातं धमयपरायि गं्रथाचंा पुरवठा केला. 

 
२७६८ अ (इंम : ३७४–३७६) 
 
२७६९ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३७९–३८२) 

शरिपूर डमशनचा १० वा वाढडदवस मोठ्या थाटाने साजरा झाला, असे ‘फ. य.’ कळडवतात. 
शाळेला व कारखान्यानंा सुया डमळाल्या होत्या. नव ेकपडे घालून मुले–मािसे खादं्यावर पताका 
डमरवीत होती. त्या पताकावंर ‘एक प्रभ ूएक डवश्वास’ ही अक्षरे डदमाखाने चमकत होती. रे. पे्रस, 



 

 

अनुक्रमणिका 

वदेरहेड, काराडपत ज्याडनस, डम. महादबा गोरे, वगैरे प्रमुख मंडळींसह ही डमरविूक नाडशकच्या 
भजनालयात आली. ‘येशूचे नाम गोड कर’ हे गीत सवांनी पे्रमाने गाइले. नंतर जयशब्द करीत 
सवयजि परत आले. शरिपूरच्या मंडदरात ४०० हून जास्त उपस्स्थती होती. डम. पे्रस यानंी 
अध्यक्षीय भाषि केले. ते म्हिाले की : डिस्ती होिारे लोक आयते खातात, असे ज्यानंा वाटते, 
त्यानंी लक्षात यायाव ेकी, येथे १० वषांपूवी फक्त अरण्य होते; आता एक संुदर गाव आहे. या गावाची 
मोठी बढती होते आहे. जेविानंतर अस्तमानी मोठे दारूकाम झाले. लहदू लोकही हा समारंभ 
पाहण्यास आले होते. रंगीत कागदाचा एक मोठा फुगाराही उंच उडडवण्यात आला. तो ५ कोसावंर 
जाऊन पडल्यावर मोठा प्रकाश डदसला. ‘देवा, रािी वाचीव,’ हे गािे झाल्यावर सवयजि घरी गेले. 
जे. जी. आडि एस. याचं्या पत्रातं म्हटले आहे की, सवांना फार संतोष झाला. शरिपुरात मोठे 
शोडभवतं भजनालय बाधंण्यासाठी सवांनी एकेका मडहन्याचा पगार डदला असून एक हजार रुपये 
आताच जमले आहेत. मंडदरास ३० हजार रुपये खचय येईल. 

 
२७७० (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

लहदुस्थान सरकारने सवरि व अधयसवरि ही सोन्याची नािी खडजन्यात भरली, तर त्याचंी लकमत 
१० रु. व ५ रु. अशी धरण्याचे ठरडवले आहे. सरकारी नोटी घेतल्या तर एक चतुथाश सवरि 
डमळेल. अशा रीतीने सोन्याची नािी सुरू होत आहेत. 

 
२७७१ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

गवनयर जेनरलसाहेबानंी वषातून सहा मडहने हवसेाठी डहमालय पवयतावर राहण्यास रािीचे प्रधान 
सर चाल्सय वुड यानंी रुकार डदल्हा. 

 
२७७२ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

मेजर क्याडंीना एक वषासाठी मंुबईचे शरेीफ नेमण्यात आले. 
 
२७७३ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

तळघाटातून लोखंडी रस्त्या तयार झाला. तो लवकरच सुरू होईल. 
 
२७७४ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

नगरचे हुजूर डेपुटी कलेक्टर डम. रामचदं्र अनंत दुगल याचंी रत्नाडगरीस बदली झाली. त्यानंी 
घरगुती कामासाठी एक मडहन्याची रजा घेतली. या काळात त्यानंा बहुत लोकानंी भोजन व 
पानसुपारी डदल्ही. तरी संकोची वृत्तीमुळे त्यानंी बरीच आमंत्रिे टाळली. से. नसरवानजी 
करसेटजी याचं्याकडील पानसुपारी आडि डशवराम हनमंत मल्ल याचेंकडील डनरोपसमारंभ फार 
मोठे झाले, शहराच्या सवय थरामंधील लोक हजर होते. भाऊसाहेब दुगलांची योययता व कामाची 
वडहवाट, यावंरून सवांनी त्याचंी फार तारीफ केली. रे. डवष्ट्िु भास्कर यानंी संभाडवतपिा व 
सदाचार या गुिावंरून त्याचंी फार स्तुती केली. या भाऊसाहेबानंा डनरोप देण्यासाठी अनेक लोक 
गावाबाहेरसुद्धा गेले. असे पे्रम कोित्याही सरकारी कामदाराबद्दल पूवी डदसले नाही. 

 
२७७५ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

नगर डजल्ह्यात एके गावी एका कसडबिीने एक मुलगी डवकत घेतली. आपला दुष्ट धंदा डतला 
डशकडवण्याचा डतचा डवचार होता. नगरच्या जज्जाने या कसडबिीस ३ वषांची कैदेची डशक्षा डदल्ही. 

 
२७७६ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८२–३८४) 

सोलापूर डजल्हा मोडून कलादगी डजल्हा झाला. सवय कचेऱ्या डतकडे गेल्या. सोलापूर शहराची 
शोभा जाऊन सवयत्र उदास व भिभिीत डदसते. सरकारी ठराव झाल्यामुळे नाइलाजाने सगळ्यानंा 
गाव सोडावे लागले. कलादगी गाव लहानसे असून तेथे महागाई फार आहे. डशवाय तेथे मराठीचा 
उपयोग होिार नाही. कानडी आले पाडहजे. मोठा डहय्या करून लढाईस जावे, तसे सगळे गेले. 
सोलापूरच्या शोभेची व सुधारिुकीची आशाच नाहीशी झाली. 

 
२७७७ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८३–३८४) 

कलकत्त्याच्या तुफानग्रस्त लोकाचं्या मदतीसाठी साडेतीन लाख रुपये जमले आहेत. मंुबईच्या 
पारशी लोकाचंा पैसा परत करावा. कारि मजुरीचे दर चौपट झाल्यामुळे मजुराचें नुकसान भरून 
येईल, असे फ्रें ड आफ इंडदयाने सुचडवले. लंदन व डलवरपूर येथेही तुफान आले होते. त्यानंाही 
मदतीची गरज आहे. मछलीपटम गावाचेसुद्धा फार नुकसान झाले. डतकडेही मदत पाठवावयास 
हवी. 

 
२७७८ (२३ : २४, १५ डदसेंबर ६४, ३८४) 

सरकारी ठरावाप्रमािे हल्ली वषाचे टपालहसील आगाऊ भराव े लागते. तरी वगयिीदारानंी एक 
वषाची वगयिी दीड रुपया आगाऊ पाठवावी. एत्तदे्दशीय वगयिीदारानंी ३ रुपये पाठवावेत. 
जानेवारीअखेर जर वगयिी आली नाही, तर पत्र पाठडवले जािार नाही. डाकमागे हे पत्र घेिाऱ्या 
साहेबलोकानंी ४॥ रुपये आगाऊ पाठवावेत. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १, मुांबई, २ ज्यान्युएरी १८६५ 
 
२७७९ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, ३–८) 

डिस्ती शास्त्राचे जुना व नवा करार असे दोन भाग आहेत. जुन्या करारात इडतहास, कडवता व 
भडवष्ट्यवाद आहेत. पथृ्वीच्या उत्पत्तीपासून डिस्तपूवय ४३३ पयंतचा इडतहास त्यात येतो. मोश्याची 
पुस्तके ३४०० वषांपूवी डलडहली गेली. होमर लकवा व्यास-वाल्मीकीप्रमािे हे काही काव्य नाही, तर 
घडलेल्या गोष्टी जशीच्या तशा त्यात आढळतात. मोशा आपली पापे व दोष याचंीही वियने करतो. 
मोशाने फारो राजाकडे जाण्याची ईश्वराची आज्ञा मोडल्यामुळे त्याचा भाऊ आहोरान याला ईश्वराने 
मुख्य उपाध्यय नेमले; व आहोरानचे संतान लेव्याप्रमािे पुजारी झाले. मोशाने खडकावर काठी 
मारली. त्यातून पािी आले, तरी त्याने देवाचा सन्मान केला नाही. म्हिून त्याला खनानात जाता 
आले नाही. इतकी खरेपिाने डदलेली डनष्ट्पक्षपाती हकीगत कोठेही नाही. मोशाच्या मागून त्यामध्ये 
कोितीही भर पडलेली नाही. डमसर देशातील जुन्या इमारती, थडगी, लेख, यावंरूनही मोश्याचे 
पुस्तक खरे ठरले. भजू्ञान लकवा भगूोल, शतेकी सुधारिूक, याडंवषयी सर गादयनर डवलडकन्सन 
यानंी शोध घेतला व ते लेख खरे ठरडवले. डमसरच्या रीतीभाती त्यामध्ये डबनचूक नोंदल्या आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डननव,े बाडबलोन व थीब्ज या शहराचं्या डढगाऱ्यातं डशशाक राजाच्या सोन्याच्या डजनसा डमळाल्या. 
लेयड्य व राडलन्सन् यानंी शोध केल्यावर सनखरीब व नबखूेदनेगार राजाचं्या गोष्टी खन्या ठरल्या. 
मानवकुळाच्या उत्पत्तीपासूनचा हा इडतहास अगदी डवश्वासपात्र आहे आडि हे सत्शास्त्र ईश्वरदत्त 
आहे. त्यातील सुज्ञानाने पथृ्वीचा हा घेर आपि भरून टाकू. 

 
२७७९ अ (इंम : १–३) 
 
२७८० (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, ८–१२) 

‘नगरकर’ डलडहतात की : अहमदनगर एथील ज्ञानेच्छू सभेतील व्याख्यानानंी उपयुक्त माडहती 
डमळते. रे. बालंतैननी ‘गुलामडगरी’वर भाषि डदल्ह्यावरून समजले की, गुलामाचंी आयात डिडटश 
सरकारने अमेडरकेत केली. अमेडरकन लोक प्रथमपासून दासत्वाच्या डवरुद्ध आहेत. ‘सभ्यते’वरील 
व्याख्यानामध्ये खोया सभ्यतेचा समाजाला कसा कंटाळा येतो, त्याची चचा झाली. बाहेरून 
सभ्यपिा दाखवनू आतून लुच्चेशाही करिाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त झाली. आपल्यातील 
धोंडूला ‘धंुडडराज’ म्हिाव,े महारास ‘धोंड्या’ म्हिून त्याचे नाव कागदात डवटवनू डलहावे, अशी 
हेळिा म्हिजे ढोंग होय. संभाडवत चोर आडि कसबीि समाजास आवडत नाहीत. मतलबी व 
दाडंभक लोकच वरून संभाडवत डदसतात. ‘िुजेदस’वरील डनबंधात प्रथम हे स्पष्ट केले की, 
यरूशलेम घेण्यासाठी ही युदे्ध झाली. नाइलाज म्हिूनच डिस्ती धमीयानंा तरवारीचा उपयोग 
करावा लागला. येथूची जन्मभमूी परत डमळडविे, हे कतयव्यच होते. त्यात तीथययात्रा व पडवत्रभमूी 
असल्या कल्पना नव्हत्या. पोपाने काही खूळ सुरू करून धमाची डबघाडिूकच केली, अंधारातही 
वालदेन्सी लोकानंी धमय डटकडवला. ‘इडतहासापासून लाभ’ या चचेमध्ये गतगोष्टी खरेपिाने वियन 
करिे, ही इडतहासाची व्याख्या ठरली. नेडटवाचं्या बखरीत कवीचे लाघव भरपूर आहे, पि 
इडतहास नाही, त्यापेक्षा डचनी प्रवाशाचंी वियने जास्त डवश्वसनीय आहेत. कडप व इभ (हत्ती) हे 
शब्द डहि ूभाषेस संस्कृतवरून डमळाले. इंयलंडचा खरा डवकास प्युडरतन प्रातेस्तंतानंीच केला. 

 
२७८१ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १३–१४) 

लोक ज्यास ‘तारे तुटिे’ म्हितात, ते बहुधा धोंडेच असतात. काही वेळा त्याचं्या आघातानंी मािसे 
मरतात. १४९२ मध्ये टैन नदीजवळ २६० पौंडाचा धोंडा पडला होता. सन १५१० त इताली देशात 
१२०० धोंडे पडले. एक तर १२० पौंडी होता. १७५३ मध्ये डलयोनासमध्ये २० पौंडाचे २ धोंडे पडले. 
अशी धोंड्याचंी वृष्टी तर २-३ वषांनी कोठे ना कोठे तरी होतेच. एकेका धोंड्याचे वजन डकमान २ 
पौंड असतेच. काही वेळा या धोंड्याचं्या उष्ट्ितेने मािसे जळून मरतात. हे तारे अगर धोंडे 
पथृ्वीभोवताली २० कोसाचं्या वातावरिात डफरत असतात. हवचे्या घषयिाने तप्त होऊन ते सवय 
खाली कोसळतात. ते लोहमय असून त्यातं अनेक धातंूचे डमश्रिही आढळते. 

 
२७८२ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

गासपोटय नावाच्या गावी एक अंध मनुष्ट्य छापण्याचे ५००० डखळे डबनचूक जुळडवतो. एकदा तर 
त्याने ९ हजार डखळे जुळडवले. पाचसहा ओळी दुसऱ्याने वाचून दाखडवल्या की, त्याचंी जुळाई तो 
डबनचूक करता. 

 
२७८३ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

यंदा वादळ व धरिीकंप यानंी मोठाच प्रलय केला. कलकत्त्यात तुफान व धरिीकंप झाला. 
बेजवारा, मच्छलीपटम व कडालोर गावी ४८ जि मेले. नदीच्या पुराने गाव ेवाहून गेली. ४०८२० 
पक्की अगर कच्ची घरे जमीनदोस्त झाली. ९ गलबते अशी नाहीसी झाली. 

 
२७८४ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

दाक्तर भाऊ दाजी वगैरे मंडळी मंुबईत डशकारखाना लकवा झोओलाडजकल गादयन करिार आहेत. 
या जीवसंग्रह-बागेकडरता एकंदर तीस हजार रुपये जमले. 

 
२७८५ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

कराचीहून लंदनला इरािमागे तार पाठडवण्याची सोय झाली. २० शब्दानंा ५० रुपये पडतात. 
 
२७८६ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

मंुबई गाजेतात एकाने डलडहले की : फार भडंगपिाचे औदाथय हा काही मोठा सद्गुि नव्हे. कीती 
डमळडवण्याचे दुसरे मागय बंद झाले, मग द्रव्य देऊन मोठेपि डमळडवतात व मूखयत्वासह पापे 
झाकतात. 

 
२७८७ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

मूर्थतपूजकातं याते्रचे वडे फार डदसते. लहदूमहासागरातील मलाई लोक मके्कची यात्रा करतात. 
हजारो डतकडे गेले व अजून ८–१० हजार बोटीची वाट पाहात आहेत. 

 
२७८८ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

मध्यप्रातंात हत्तींनी भयंकर धुमाकूळ घातल्यामुळे अनेकजिानंा घरे व शतेे सोडून पळाव ेलागले. 
ना. वैसरायसाहेबानंी २५ हजार रुपये खचाचे नवे खाते उघडून हत्ती पकडण्याची मोहीम सुरू 
केली. 

 
२७८९ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

मध्यप्रदेशात बाळापूर ऊफय  बेळासपूरच्या जंगलात हत्ती पकडून जर त्याचंी डविी केली, तर 
सरकारास खचापेक्षा मोठ्या प्रमािावर उत्पन्न होिार आहे. 

 
२७९० (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १४–१६) 

संत्रल इंडदया तैम्सवरून समजते की : मध्यप्रदेशामध्ये लहसक श्वापदे मारिाऱ्या डशकाऱ्यानंा एकूि 
२० हजाराचंी इनामे वाटण्यात आली. सहा मडहन्यातं ४ हजार पशू मारले गेले. वाघ व डचत्ते 
अगदी दाट अरण्यात राहातात, ही चुकीची समजूत आहे. मनुष्ट्यबस्तीपासून जवळ असिाऱ्या 
डोंगराच्या आश्रयाने राहून ते डशकार डमळडवतात. 

 
२७९१ (२४ : १, २ ज्यान्युएरी ६५, १६) 

१८६५ च्या पंचागंामध्ये एक कोष्टक छापले आहे. मडहन्यासमोर वार व त्याखाली तारखा असून इष्ट 
डतथी बरोबर शोधता येते. हे वषय शाबाथाच्या रडववारी लागले व ३१ डदसेंबरला शाबाथावरच आहे, 
यंदा सूयय व चदं्र याचंी २–२ ग्रहिे होतील. चार आक्तोबरचे चदं्रग्रहि फक्त या देशात डदसेल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डवठोबा लक्ष्मि भाबंळ कडवतेत सागंतात की : ‘वषयफळे ज्योडतषाला पुसून नसता घोर मनाला 
लावनू घेऊ नका. ‘शनी आला, न् िाह्मिाला जेऊ घाला’, हे व्यथय कुभाडं आहे. खोटे भय सोडा, 
तारकाचे पाय धरा.’ 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २, मुांबई, १६ ज्यानुएरी १८६५ 
 
२७९२ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, १८–२१) 

वृत्तवैभवात एकाने टीका करताना म्हटले की, कोित्याच धमातील परमाथाडवषयी काही डलडहता 
येत नाही. म्हिजे हा स्वताः नास्स्तक असावा. पि नेडटवातं िाह्मिाइंतकाच महारानंाही धमाबद्दल 
डवश्वास वाटतो. तरीही डकतीएक िाह्मिानंी तारिासाठी सामाडजक सन्मान सोडला. एक साहेब 
यासं ढोंगी समजे. पि त्याचंा छळवाद पाडहल्यावर त्याचे मत बदलले. धमय बदलला की, जुनेच 
काय, पि सुधारकही त्याचा डतरस्कार कडरतात. स्पेन, पोतुयगाल, पोलंद, या देशातं डबघडलेला 
डिस्ती धमय चालतो; धमय शुद्ध नसला, म्हिजे आस्त्मक हानी कशी होते, ते यावरून कळेल. 
वृत्तवैभवाने जी उदाहरिे घेतली, ती नास्स्तकाचंी आहेत. वालटेर हा डवदे्यच्या डवषयात अज्ञानी 
होता. मरिाच्या वळेी त्याने डिस्ताची प्राथयनाच ऐकली. होळीयोक, कूपर व कार्थटस यानंी डिस्ती 
धमाडवरुद्ध जोरदार प्रचार केला. पि नंतर उत्तरायुष्ट्यात ते डिस्ताकडे डफरले. बाकय र जागोजाग 
बबैलाडवरुद्ध व्याख्याने देई, तोही डिस्ती झाला आहे. अलय  आफ राचेस्तरने मरिसमयी डिस्ताचे 
मोठेपि मान्य केले. टाम पेिचा अंत भयानक झाला. स्वताःची पुस्तके जाळावी, असे त्यास वाटले. 
वदेातं जाडतभेद नाही. पि लहदंूनी वदे-पुरािाचंा केव्हाच त्याग केला. आपि अंतर्ज्ञानाने चालतो, 
असे ते सवयजि प्रडसद्धपिाने सागंतात. साराशं, डिस्ती धमाच्या डवरोधी जे डलडहतात, त्याचंा पक्ष 
अगदी डनबयळ आहे. 

 
२७९२ अ (इंम : १७–१८) 
 
२७९३ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, २३–२७) 

अलमोरा शहर समुद्रसपाटीपासून ६ हजार फूट उंचीवर आहे. तेथून जवळच बद्री, केदार, वगैरे 
स्थळे आहेत. १८५० मध्ये डमशन सुरू झाले, तेव्हा डम. बदन मडमेसह तेथे आले. त्याचं्या शाळेत 
१६० मुले डशकतात. अलमोरा डमशनात ९२ रक्तडपतीचे रोगी राहातात. त्याचंी देखभाल डम. पासयन 
करतात. सध्या ह्यलैूतसाहेब तेथे मुख्य आहे. खैरख्वाही लहदमधील माडहतीवरून समजते की, या 
सवय रोययानंा शास्त्राचा उपदेश आवडतो. बुचवा, मुसवा, सनवारू यानंी प्रडसद्धपिे डिस्त 
अंगीकारला. त्याचें पाहून आिखी ५ जिही डिस्ती झाले. येशूला तारक मानून ते त्याजवर फार 
प्रीत करतात. आपले अंताःकरि प्राथयनेत देवासमोर कसे ओतावे, याडवषयी पे्रमाने व उत्साहाने 
चचा करतात. आिखी डनदान चौदा लोक तरी डिस्ती धमास अनुकूल झाले आहेत. येशू तारकाने 
आम्हासंाठी प्रायडित्त सोसले, म्हिून त्यानंीही बास्प्तस्मा घेतला आहे. बाकीच्या ३१ लोकातं २० 
समंजस िाह्मि व राजपूत लोक आहेत. त्यानंी भजनालय बाधंण्याची तयारी चालडवली आहे. 
प्रभभुोजनाने त्याचंा परस्पर सहवास घडून आस्त्मक बाबतीत त्याचंी प्रीडत वाढेल. खोटी भक्ती 



 

 

अनुक्रमणिका 

संपून प्रकाशाचा उदय होईल. हे रोगी नीच व कंटाळवाण्या स्स्थतीत आल्यामुळेच ते डिस्ताकडे 
डफरिार आहेत. आत्म्याच्या रक्तडपतीपासून सुटून सावयकाडलक राज्यात येतील. 

 
२७९३ अ (इंम : २१–२३) 
 
२७९४ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, २७–२८) 

१८६४ च्या डववाह–कायद्यानुसार प्रत्येक डजल्ह्यासाठी लयनडवधी करिाऱ्याचं्या सरकारने नेमिुका 
केल्या. नगर डजल्हा डवभागात रे. एच्. बालंतैन, हेजन, आबट, फेरब्याकं, बाकय र, िसू व चेडपन, हे 
अडधकारी नेमले. साताऱ्यात रे. मंगर व दीनसाहेब, सोलापुरात रे. हार्थदग व मंुबईस एच. दब्ल्य.ू 
बालंतैन, हे मुख्य आहेत. लयनाची सर्थतडफकेते देण्यासाठी मंुबईत रे. रामकृष्ट्ि मोडक, नगरात 
डवष्ट्िु भास्कर करमरकर, घोडनदीस डसदोबा डमसाळ, खोकरमध्ये कासम महंमद, याचंी नेमिूक 
झाली. 

 
२७९४ अ (इंम : २७) 
 
२७९५ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, २८–२) 

अहमदनगरच्या डमशन शाळेतील एका मुलाने पडवत्रशास्त्र आत्मचडरत्र सागंते, असे भाषि केले. 
त्यात म्हटले आहे : ‘पडवत्रशास्त्र’ आपले आत्मचडरत्र सागंताना म्हिते की, सवयजि मजवर प्रीत 
कडरतात. देवाचा डनरोप मीच प्रथम सवांना कळडवला. प्रथम लोक तोंड मुरडीत असत. 
भलभलत्या अयोयय अशा कल्पना करीत असत. पि आता डदवसातून दोनदा तरी शास्त्राशी 
बोलतात, हर एक प्रसंगात शास्त्रानेच त्यानंा मदत केली आहे. देवावर डवश्वास ठेविाऱ्यानंा त्यात 
शाडंतकारक वचने वाचावयास डमळतात. प्रभकूडून ते सबळ होतात. अचूक मसलत नेहमी घेतात. 
२५० पेक्षा जास्त राष्ट्रे त्याला ओळखतात. म्हिून शास्त्र कपाटमय तुरंुगात लकवा पेटीच्या 
अंधारकोठडीत बदं करू नये. रोज बोलू डदले, तरच सर्वाचें डहत होईल. काही लोक स्वच्छ अशा 
शास्त्राचा पोषाक मळीि करतात. पि शास्त्राचे मोल डनमयळ सोन्याहून जास्त आहे. मोहळाच्या 
पाझराहून त्याची गोडी जास्त आहे. म्हिून दररोज त्यासी संभाषि कराव.े 

 
२७९६ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, २९–३५) 

चौ. पु. डलडहतात की : इंयलंड देश पूवी लहदुस्थानाप्रमािेच मूर्थतपूजक होता. त्या अंधारमय देशात 
अज्ञानाचा, देवभक्तीचा व नाशकारक िूर चालींचा वरचष्ट्मा होता. देवाच्या दयेने तेथे येशूचा धमय 
आला. लोकानंा त्याची सत्यता व त्याचे उत्कृष्ट गुि ठाऊक नव्हते. त्यानंी नवीन धमास प्रडतबंध 
केला. आपल्या जुन्या चालींस बळकट धरून उपदेशकाचंा छळ केला. येशूच्या सेवकानंी दुस्तर 
अडचिी सोसून त्याचें मन व त्याचंी बुद्धी ताळ्यावर आिली. पाप्यानंो, िोधापासून पळा, असा 
संदेश डदल्हा, कारि मूर्थतपूजेने देवाचा िोध होतो. लोकानंा पडवत्र करून अक्षय सुखाचा मागय 
दाखडवला. ईश्वराने इंग्रजावंर कृपादृष्टी केल्यावर त्याचं्यामध्ये पालट झाला. लक्ष्य लावनू ते 
धमाच्या कथा ऐकू लागले. वडलाचं्या चुकीच्या मागाचा त्यानंी त्याग केला. खऱ्या व डजवंत 
परमेश्वरास भजावे, असा त्याचंा डनश्चय झाला. येशू डिस्त हाच एकला तारिार, याबद्दल खात्री 
पटल्यामुळे जुन्या भजनाच्या रीतीचा मोह त्यानंी सोडला. त्याचें ज्ञान वाढून त्यासं शातंी लाभली. 
ईश्वराच्या आज्ञा पाळून त्याचंी संतती सुखी झाली. 
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२७९७ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 
अमेडरकेत दोन्ही पक्ष युद्धाची जोरदार तयारी करीत आहेत. रोममध्ये गडबड झाली, तर पोपच्या 
संरक्षिाची जबाबदारी आपि स्वीकारिार नाही, असे इताल्यन सरकार म्हिते. एका पारशास 
लंदन शहरात दलालाचे काम डमळाले. 

 
२७९८ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

दडक्षि अमेडरकेत १३,६८,६०० गुलाम स्वतंत्र झाले आहेत. दडक्षिेचे सरकार गुलामाचंीच फौज 
तयार करिार आहे. 

 
२७९९ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

काबलूजवळील खोकान शहर लजकून रुडशया तुकय स्थानवर फौजा पाठडविार आहे. 
 
२८०० (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

बुखारा येथे चार इताल्यन मुशाफरानंा कैदेमध्ये फार दुाःख डदले गेले. ना. वैसरायाचं्या डशफारशीने 
त्याचंी सुटका झाली. 

 
२८०१ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

लहदुस्थानातं अफू, कापूस, चहा, साखर, नीळ, अळशी, याचें उत्पन्न व जडमनीचा आकार, याबंद्दल 
अहवाल तयार होत आहे. 

 
२८०२ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

कलकत्त्यातील तुफानानंतर ताप व महामारी याचंी साथ आली. सरकारने काही वैद्य डतकडे रवाना 
केले. 

 
२८०३ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

इंग्रज फौजेने भडुतयाचंा पराभव करून भतुानचा प्रदेश लजकला. 
 
२८०४ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

नागपूर येथे फ्री चचय डमशनाची परीक्षा झाली. त्यावळेी कडमशनर टेंपल यानंी डवनंती केली की, शुद्ध 
नीती डशकडविाऱ्या शाळा सरकारी असोत की नसोत, सरकारने त्यानंा मदत करावी. 

 
२८०५ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

लहगिघाट येथे कापसाच्या लागवडीस उते्तजन डदल्हे जाईल, असे डरचडय टेंपल यानंी साडंगतले. 
 
२८०६ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

राजस्थानात नयगूनला एक बाई सती गेली, डतला प्रोत्साहन देिाऱ्या गुन्हेगारानंा डशक्षा झाल्या. 
 
२८०७ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

लंदनप्रमािे मंुबईतही डसद्धस्मृष्ट पदाथयसंग्रहालय होिार आहे. 
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२८०८ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 
सातारकर व्यंकोजीमहाराज याचंा इंग्रजाचं्या कैदेमध्ये मृत्य ूझाला. हे गृहस्थ स्वभावाने फार भले 
होते. 

 
२८०९ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

जयपूरच्या राजाने कलकत्त्यास भेट देऊन फोतोग्राफी डशकून घेतली. हल्ली युरोडपयन डवद्या व 
कला याचंी अडभरुची वाढत आहे. 

 
२८१० (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

शटे पे्रमचदं रायचदं सुरतच्या पािीपुरवठ्याकडरता ६ लक्ष रुपयाचंी मदत देिार आहेत. 
 
२८११ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

काळी गार ही गारेचीच एक जात असून डचनी मातीच्या भाडं्यासं डतचा उपयोग होतो. काळ्या 
गारेच्या भकुटीत पापडखार डमसळून त्याचा रस करतात व हव्या त्या आकाराचे भाडें तयार 
करतात. 

 
२८१२ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

कराचीहून बगदादला सहा डदवसातं तार जाते. कान्स्तास्न्तनोपलला १० डदवसातं, तर लंदनला 
१२ डदवसातं तार डमळते. 

 
२८१३ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३५–३२) 

फरदूनजी सोराबजी, पारक यानंी सुरत स्टेशनजवळ धमयशाळा बाधंली असून सवयजातींसाठी जागा 
राखल्या आहेत. 

 
२८१४ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

जमशदेजी डजजीभॉय मंुबईत दुसरे इस्स्पतळ बाधंीत आहेत. त्यानंी सरकारास या कामासाठी २॥ 
लाख रुपये डदल्हे. 

 
२८१५ (२४ : २, १६ ज्यान्युएरी ६५, ३०–३२) 

मंुबईत आगीने तीन दुकाने जळून फार नुकसान झाले. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८६५ 
 
२८१६ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ३५–३९) 

डिस्ती लोकाचं्या पुनर्थववाहाबद्दल सरकारने कायद्याचा मसुदा प्रसाडरत केला आहे. 
धमान्तरापूवील पती अगर पत्नी त्याला/डतला जर पडत पत्नी मानण्यास तयार नसेल, तर पूवीच्या 
डववाहातून पूिय मोकळीक डमळेल. मात्र अजयदाराने ६ मडहन्यानंंतर कोर्टात अजय करावा. कोटय 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रडतवादीचा जबाब नोंदवनू एक मडहन्याची मुदत देईल. मडहन्यानंतरच्या जबाबातही प्रडतवादी 
प्रडतकूल डदसला, तर पुन्हा एक वषयभर खटला तहकूब ठेवील. १ वषानंतरही तसाच जबाब आला, 
तर घटस्फोट देईल. मात्र वादी िूर वा व्यडभचारी नसावा. अल्पवयात लयन झाले असेल, तर 
ताबडतोब फारकत डमळेल. डम. कस्त याचें म्हििे असे आहे की, या देशात धमयसंबंधी पूिय 
मोकळीक आहे. म्हिून हा कायदा केवळ डिस्ती लोकाकंडरता नाही. दोन बायका करण्याची डशक्षा 
टाळण्यासाठी असा कायदा आवश्यक आहे. नीती व लोकडहत याचं्याडवरुद्ध असिारे डववाह रद्द 
झाले पाडहजेत. आनरेबल हालरग्तन म्हितात की, बायको नादंत नसेल, तर डववाहातून लगेच 
फारकत डमळावी. मात्र त्याला मुदत द्यावी. आंदरसनसाहेबानंा वाटते की, हा कायदा अगदी 
यथान्याय आहे. फ्रें ड आफ इंडदयाची बातमी आहे की, एक वषात असा कायदा मंजूर होईल. जों 
जों डवद्यावृद्धी होईल, तों तों लोक अडधक धैययवान होऊन याचा फायदा घेतील. 

 
२८१६ अ (इंम : ३३–३५) 
 
२८१७ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४१–४४) 

ग्रातं वैद्यशाळेच्या बडक्षस-समारंभात गवनयर ना. डफ्रयर अध्यक्ष होते. यदा ७९ डवद्यार्थ्यापंैकी २४ 
मराठी वगात आहेत. १८४५ मध्ये ही शाळा सुरू झाली, तेव्हापासून दाक्तर पीट हे मुख्य गुरू 
आहेत. या शाळेतून उत्तीिय झालेले ४२ जि खाजगी धंदा करतात. त्यानंी पुष्ट्कळ संपत्ती 
डमळडवली. तरी या देशात वैद्यडियेस प्रडतष्ठा नसल्यामुळे संख्या कमी आहे. डवशषे म्हिजे 
शवच्छेदनाच्या डियेस कोिीही डवद्याथी प्रडतकूल नाहीत. मराठी भाषेचा वगय काढल्यामुळे चागंली 
सोय झाली आहे. कारि देशी भाषेतील ज्ञानाचा फार उपयोग होतो. शस्त्रडिया व औषधे यावंर 
मराठीत पुस्तके तयार झाली आहेत. युरोपात जशी लाडतन मागे पडली, तशी इकडे इंग्रजी मागे 
पडेल. देशी भाषेत डशकडवण्याचा प्रयोग यशस्वी होत आहे. माजी गवियर क्लाकय  यानंी यास 
उते्तजन डदल्हे. सरकारी नोकरी, धमाथय दवाखाने व संस्थाडनकाचंी सेवा, यासंाठी त्याचंा उपयोग 
होईल. सध्या इंग्रजी वगापेक्षा मराठी वगयच मोठा आहे. या देशातली अपकारक वैद्यडिया लगेच 
बदं पडेल. देशी भाषेत वैद्यशास्त्राची पुस्तके करण्यास उते्तजन डदले जाईल. अनुभवावरून हे डसद्ध 
झाले की, देशी भाषेत सगळ्या डवद्या डशकडवता येतात. पाडरभाडषक शब्दही तयार करता येतात. मे. 
जगन्नाथ शकंरशटे यानंी यासाठी खास डशष्ट्यवृत्त्या डदल्या. नामयल स्कुलातून लायक पंतोजी तयार 
होत आहेत. 

 
२८१७ अ (इंम : ३९–४१) 
 
२८१८ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४४–४५) 

ध्यानसंग्रहासाठी साडंगतले आहे : (ध्यान १) शस्क्तमान होण्याकडरता आपि अशक्त झाले पाडहजे. 
आपली स्वतंत्रता व अडधकार सोडावा. ज्ञानाचा गवय सोडावा. सैतानाची शक्ती ओळखावी. 
डिस्तापासून दूर राहण्यात नाश आहे. आपि त्याचे ध्यान केले, तर तो सामथ्यय व पूियतेची इमारत 
बाधूंन देईल. जो अशक्तपिात पूिय, तोच खरा पूिय, शस्क्तमान असतो. प्रभकृुपा झाली की, 
दुबळ्याला शक्ती येते. 
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(ध्यान २) कधीकधी मनाला उपदेशाचा राग येतो, पि या रागातून जी हानी होते, ती वैऱ्याच्या 
हातून होिाऱ्या नुकसानीपेक्षा जास्त असते. प्रभचू आपले डहत साधावयास डशकडवतो. 
मारेकऱ्याकडून झालेली जखम आडि वैद्याने केलेली फासिी, यातं अंतर आहे. देवाने दुाःख 
लावले, तेही आपल्या डहताकडरताच आहे. आपि जे डशकतो, ते वाया जात नाही. मािसाची इच्छा 
ईश्वराच्या आधीन असते. तो दयेची वृष्टी करतो, तशी अवकृपा करून चाचिीही घेतो. सोने अयनीत 
पारखावे, तशी ही कठोर परीक्षा असते. त्याने मानवाचा सातपट गौरव होतो. 

 
२८१९ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

उत्तर अमेडरकेचा सेनापती टामस याने जनरल हूदच्या सेनेवर हल्ला करून ५ हजार लोक कैद 
केले. जनरल शरेमन याला ३० हजार कापसाचे गठे्ठ सापडले. त्याने दडक्षिवाल्याचंी नाकेबदंी पूिय 
केली. त्यानंा दािा लकवा चारा डमळेनासा झाला. 

 
२८२० (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

पोरटु्गालची राजधानी डलस ब्न येथे तुफान होऊन अनेक मािसे मेली. जहाजावरील मालाचे ४ 
लाखाचें नुकसान झाले. 

 
२८२१ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

डवलायतेपासून अमेडरकेपयंत तार टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. डतची लाबंी २३०० मलै 
राहील. या तारेच्या पोटात ७ तारा असतात. डवजेशी पाण्याचा संबधं येऊ नये, म्हिून त्यावर 
प्रडतबधंक रोगि लावतील. डशवाय अंबाडीचे ५ वढेे देतील. उष्ट्िकाळाच्या समाप्तीपयंत काम 
होईल. 

 
२८२२ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

लंदन डसती डमशनचे उपदेशक खलाशानंा उपदेश करतात. त्याचंी संख्या ३९० असून गतवषी 
४२,४६० रुपये खचय झाले. हाबयर डमशनतफे सवय बदंरावंर उपदेश करण्यात येतो. अधार्थमकाच्या 
सुधारिेसाठी ते प्रयत्नशील आहेत. 

 
२८२३ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

मंुबईहून डलवरपूल येथे वषाच्या प्रारंभी ४,६६,००० कापसाचे गठे्ठ रवाना झाले. वसते्र तयार 
करण्याच्या कामी जरी ते खपले नाहीत, तरी त्यावर सट्ट्याचा धंदा मात्र चालतो. गरीब मजुराचंी 
डवपत्ती मात्र वाढते आहे. सट्टा हा प्रजेचा आडि मजुराचंा वैरी होय. 

 
२८२४ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४६–४८) 

कलकत्त्याच्या तुफानात डमठाचा नाश होऊन सरकारचे ७॥ लक्षाचें नुकसान झाले. 
 
२८२५ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४८) 

मछलीपटिच्या तुफानग्रस्त लोकाकंडरता आतापयंत दीड लाख रुपयाचंी मदत पाठडवली गेली. 
 
२८२६ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४८) 
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पजंाबचे गवनयर सर राबट मातंगामरी स्वदेशी गेले, म्हिून डमशनेऱ्यानंी त्यानंा मानपत्र डदल्हे. ते 
सरकारी नोकर नाहीत, म्हिून साहेबानंी मानपत्र स्वीकारले. डमशनच्या शाळाचें कायय फार चागंले 
चालते, म्हिून त्यानंी संतोष व्यक्त केला. 

 
२८२७ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४८) 

मंुबईतील डनकल कंपनी व व्यापारी मंडळ यानंी ७-८ लहान लोखंडी रस्ते तयार करण्याची तयारी 
दाखडवली. बाशी स्टेशन ते गाव, बाशी ते पढंरपुर, केडगाव ते जलम, उमरावतीपासून बदनारा, 
कारवार ते हुबळी–धारवाड, इत्यादी. दौंड ते नगरचा रस्ताही ते करिार आहेत. यापंैकी पंढरपूर 
रस्ता नामंजूर झाला. कारि याते्रत पटकीने फार लोक मरतात. 

 
२८२८ (२४ : ३, १ फेिुएरी ६५, ४८) 

युनैतेद स्तेत्समध्ये नेवादा नावाचे नव े संस्थान झाले. त्यानंी आपले कायदे ८ हजार रुपये खचय 
करून तारेने पे्र. ललकन याजंकडे पाठडवले. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६५ 
 
२८२९ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ५०–५१) 

‘डमत्र’ डलडहतो की : दाक्तर डवल्सन याचं्या घरी आनंददायक मंडळी जमली होती. सरकारी 
डदवािी सनदी अमलदार बाब ूसत्येन्द्रनाथ ठाकुर आता मंडळीस डमळाले. रामचदं्र बाळकृष्ट्िाचं्या 
घरीही मुतुकुमार स्वामी हे गृहस्थ आले होते. २० सुधारक असामी होते व चार बायाही होत्या. 
डस्त्रयाचंी सलज्ज व मयादशील वागिूक पाहून सवांना संतोष वाटला. इंस्यलश गािीही म्हिण्यात 
आली. सहवासाने सध्याचा संकोचही दूर होईल. गतवषी बाब ू चदं्रसेन येऊन गेल्यावर 
सुधारिुकेची आशा कमी झाली. पि आता धामधूम नसली, तरी स्वज्ञान व स्वतंत्रता मात्र आहेत. 
डनमूटपिाच्या काळातही एकेक मनुष्ट्य तयार होत होता. मानक करसेट यानंा डवल्सन यानंी 
शास्त्राची कोरी प्रत बडक्षस डदल्ही. शठेच्या कन्येचे लयन डम. कामा याचं्याशी होिार आहे. वधूवर हे 
दोघेही प्रौढ व सुडशडक्षत आहेत. मुलीचे लयन लहानपिी न करण्याबद्दल शठेचे अडभनंदन केले 
पाडहजे. रे. डवल्सन यानंी नीती या डवषयावरून उपदेशही केला. डवल्सनचे सुधारिेचे प्रयत्न या 
देशास कल्यािकारक आहेत, असे शठे कौतुकाने म्हिाले. शवेटी बाब ू सत्येन्द्रानंी स्वदेशीयाचंा 
सुधारिुकीचा मागय खुला केला, म्हिून त्याचंा सत्कार झाला. त्यानंी नम्रपिे सत्काराला उत्तर 
डदल्हे. जे मूर्थतपूजेचा व जातीचा त्याग करतात, त्याचें कौतुक होते. परंतु जे लोक प्रडसद्धपिे 
डिस्त स्वीकारून प्रगती करतात, त्याचें कौतुक होत नाही. 

 
२८२९ अ (इंम : ४९) 
 
२८३० (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ५२–५३) 

मद्रासेत वदेसमाज स्थापन झाला असून त्याचंी तत्त्वे िह्म समाजाप्रमािेच आहेत. ईश्वर डनराकार 
आहे. इतर कोित्याही सृष्ट पदाथांची भक्ती करू नये. पोकळ धमयडवधी सोडून द्याव.े परंतु लयन व 
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शवडिया हे डवधी मात्र केवळ कवाइतीप्रमािे करावते. चालू कमयमागातील अगदी आवश्यक भाग 
तेवढा पाळावा, परंतु ढोंग लकवा दुटप्पी आचरि नको. स्वमताचा दुराग्रह, परमताचा द्रोह, वजय 
करावते. ज्ञाती मानू नयेत. परमतास मोकळीक द्यावी. त्याचें मन दुखव ूनये. वशे्याचंा नाच करू 
नये, पाहू नये. डवधवाचें डववाह घडवनू बालडववाहाची रीत मोडावी. दोहोंहून जास्त डस्त्रया करू 
नयेत. धमय, व्यवहार व नीती याकंडरता माडसक चालवाव.े डवद्या व स्त्रीडशक्षि यासंाठी प्रयत्न 
करावते. संस्कृत गं्रथामंधील ज्ञान डमळवाव.े परंतु पोकळ आचार वाढू देऊ नयेत. 

 
२८३० अ (इंम : ५१–५२) 
 
२८३१ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ५४–५६) 

डमसर देशातील अवशषेातं एक दगडी लेख आबीदोस या प्राचीन शहरातील व मारीयेती नामक 
गावातील आहे. फारासीस व दुमीचेन या डवद्वानानंी ते लेख शोधले. या लेखावंरून असे डदसते की, 
मेनेफथा व त्याचा पुत्र महान रोमेसस हे डपतराचें श्राद्ध करीत. या घराण्यातील ७६ राजानंी 
नामावली त्यात डमळते. डतकडे अगदी टोलेजंग देवळे होती. हजारो कस्ल्पत दैवते होती. कवी 
आडि वक्ते यानंी त्याचं्या आख्या सागंिारी चडरते्र डलडहली. या देवाचंा जपसुद्धा व्हावयाचा. पि या 
देवताचें मोठेपि २ हजार वषांपूवीच बुडाले. कल्पनेने कस्ल्पलेले देव कल्पनेतच नाहीसे झाले. 
प्राचीन राष्ट्राचंी संख्या ४० तरी असेल. प्रत्येक डठकािी मूर्थतपूजेचे भारूड तयार होत असे. 
लहदंूमधील डवद्वानसुद्धा दैवताचंी भक्ती करतात, कोयावधी द्रव्य खचय करतात. मोठे राजे तर 
आपली भाडंारे उधळतात. तरी हे देव अगदी लयास गेले. आता ते देव कोिाच्या स्वप्नातसुद्धा येत 
नाहीत. ग्रीकानंी आपली गायन-डचत्र-डशल्पकला देवाच्या पायावर अपयि केली. ऐडसस, औसेडरस, 
आनुडबस या देवताचंी भक्ती फार होती. इरािने त्याचें राज्य बुडडवले, तरी ही भक्ती राडहली. 
शवेटी येशूचे माहात्म्य त्या देशात गेल्यानंतर मात्र ही दैवते लयास गेली. डिस्ताचे शुभवतयमान 
ऐकल्यावर लोकानंी जुन्या देवताचंा त्याग केला. वडडलोपार्थजत धमाचा शवेट झाला डिस्ताचा 
मात्र जय झाला. 

 
२८३१ अ (इंम : ५३–५४) 
 
२८३२ (२४ : ४ १५ फेिुएरी ६५, ५६–५९) 

इंदुप्रकाशातील ‘क्ष’च्या पत्रावर ‘ज्ञ’ डलडहतात की : कंसरूपी मयादेचा बुरखा घेऊन ते डिस्त्यानंा 
‘बाये’ म्हितात. सुज्ञ लोक ही संज्ञा वापरीत नाहीत. कारि ते स्नेहभावी व सरळ मनोवृत्तीचे 
आहेत. देव आत्मा आहे, त्यास खऱ्या आत्म्याने भजाव.े ‘क्ष’ महाराज कीतयनकार लोकावंर टीका 
करतात. पि स्वताः पौलसाबद्दल गैरसमजही पसरडवतात. ‘पे्रडषताचंी कृत्ये’मध्ये पौलस आंधळा 
झाला, प्रकाश पाहूनच रस्त्यात पडला, या डवधानाचा दुरुपयोग करून ते म्हितात की, त्याचीच 
दोन प्रहरची चदंी व्याडपली म्हिून तो डिस्ती झाला. पि हे सवय खोटे आहे. शौल हा प्रथम 
डिस्तदे्वष्टा होता. प्रभडुशष्ट्यानंा धमकावण्यास व त्याचंा घात करण्यास तो तत्पर राही. घरात डशरून 
त्यानंा बदंीशाळेमध्ये नेई. प्रमुख याजकाकडून दमास्कसचे आज्ञापत्र घेऊन तो अगदी त्या 
गावाजवळ आला, तेव्हा आकाशातील वािीने या अकारि पाठलागाबद्दल त्याचा कठोर डधक्कार 
केला. अनान्या याने त्यास गावात नेले. कारि त्याची दृष्टी क्षीि झाली. तो तीन डदवस उपाशी 
होता. ही अवधी हानी त्याने सोडशली. कारि त्याचे हृदय पूियतया बदलले. तो मेहनती व वजनदार 
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होता. हा ज्ञानी व सद्गुिी मािूस केवळ खाण्याडपण्यासाठी डिस्ती झाला, हे म्हििे बाडलश आहे. 
दोन प्रहरच्या उजेडापेक्षाही तेजस्वी प्रकाश पाहून तो चडकत झाला. येशूच्या सामर्थ्यावर त्याचा 
डवश्वास बसला. तो मूढ वा अज्ञानी नव्हता, तर धार्थमक व परोपकारी होता. संदभय सोडून त्याचे 
चडरत्र वाचू नये. 

 
२८३३ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५ ५९–६१) 

‘एक वाबंोरीत राहिारा’ कळडवतो की : वाबंोरीस दर जानेवारी मडहन्यात सभा भरते. रे. आबट 
याचं्या शतेातील ५ मंडळ्या एकत्र येतात. शास्त्रवाचन व बोध झाल्यावर ‘पडहल्या डदवशी देवाच्या 
कामास देिे’ यावर भाषि झाले. आम्ही काही सामान डवकून त्या रकमा मंडळास डदल्ह्या. डमठाई 
व फळे डवकतो. यातून देवास देिेची सवय लागते. शास्त्रवाचनाचे व डस्त्रयानंा डशकडवण्याचे लाभ 
यावरही भाषिे झाली. खेडेगावात अगत्याने शास्त्र वाचावे, यावर सवांचे एकमत झाले. आबट 
याचं्या व्याख्यानाच्या वळेी तर गावातील १५० लोक जमले. नंतर डिस्ती भावानंी टाळ, वीिा व 
मृदंग घेऊन कीतयन केले. प्रभभुोजनही झाले. 

 
२८३४ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६१–६२) 

ध्यानसंग्रहासाठी साडंगतले आहे : 
(ध्यान ३) हे प्रभ ू आमचा डवश्वास वाढीव. पे्रडषताचंी ही प्राथयना सवोत्कृष्ट आहे. सबळ प्रमाि 
शोधण्यापेक्षा अंताःकरिाचा पालट महत्त्वाचा आहे. ईश्वर नवे प्रमाि देत नाही, तर मनातील 
डवश्वास वाढडवतो. जडगक लाभापेक्षा ईश्वरी वचने भारी व मोलवान आहेत. तारिाचे धन्यपि 
त्यातून लाभते. तो वायवूरील नाडशवतं दुगय नव्हे, तर अढळ तटबदंी आहे. तो अक्षय प्रकाश व 
अतक्यय गौरव होय. 
 
(ध्यान ४) डवश्वास धरवेल, तरच सवय होते. आपि डकती डवश्वास ठेव ूशकतो, ते पाहा. डवश्वास 
डदसला, तर ईश्वर सवय सामथ्यय प्रगट करतो. सध्या अडवश्वासी लोक जास्त असल्यामुळे प्रभ ू
चमत्कार दाखवीत नाही. ज्या गावात प्रभ ू वधस्तंभी गेला, त्याच गावात त्याने अनेक चमत्कार 
दाखडवले. चमत्कार हे त्याच्या सामर्थ्याचें प्रतीक होय. तारण्याडवषयी त्याचा हात तोकडा नाही. 
तो स्वताःला प्रगट करण्यास खुषी आहे. पि पे्रडषताचं्या काळानंतर अडवश्वासाचा अंधार पडला, 
म्हिून तो चमत्कार दाखडवत नाही. 

 
२८३५ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६३–६४) 

न्यायखात्यातील हुदे्ददारानंा त्याचं्या अडधकारानुसार हायकोटाने झययाचं्या प्रती ठरवनू डदल्ह्या. 
 
२८३६ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६३–६४) 

मंुबईची नौरोजी डहल टेकडी एका व्यापारी कंपनीने ६० लक्ष रुपयानंा माडगतली, तरी मूळ 
मालकाने डदली नाही. त्याच्या वडडलानंी ती तीनश ेरुपयास घेतली होती. आता वीस पट रक्कमही 
त्यास कमी वाटते. 

 
२८३७ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६३–६४) 
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यवाल्हेरीस एका िाह्मिाने गाजंाच्या तारेत सरकारी पागेमधला एक मेंढा मारला. या वडे्याने 
पहारेकऱ्यास तरवारीचा धाक दाखवनू गप्प केले. म्हिून अशा व्यसनापासून दूर रहाव.े 

 
२८३८ (२४ : ४, १५ फेिएरी ६५. ६३–६४) 

तारायंत्र खात्यातील लोक व्यापारी दराच्या बातम्या लाचखोरी करून फोडतात. सातारच्या 
डकसन व पुरुषोत्तम या दोघानंा ६ मडहन्याचंी कैद झाली व प्रत्येकी २०० रुपये दंड झाला. 

 
२८३९ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६३–६४) 

तळघाटावरून आगगाडी चालडवण्याचा समारंभ झाला. 
 
२८४० (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६३–६४) 

हत्ती हा एक शहािा प्रािी असतो. कर्नाटकात नारायिराव नावाच्या लाकडाच्या गुत्तेदाराने 
सारस्वताचं्या गुरूपासून लाकडे वहाण्यासाठी कराराने एक हत्ती घेतला. महातास लाच देऊन 
जास्त तुळ्या एका खेपेत नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हत्तीने महाताची तंगडी धरून त्याला मारले. 
सगळ्या तुळ्या फोडल्या. मक्तेदाराचे घर जमीनदोस्त केले. ‘नारायिराव,’ असे नुसते म्हटले, 
तरी हा हत्ती धावनू अंगावर येतो. मे. कलेक्टरसाहेबानंीसुद्धा हा प्रकार पाडहला. 

 
२८४१ (२४ : ४, १५ फेिुएरी ६५, ६४) 

बाबा पदमनजी कळडवतात की : ‘इंस्यलश आडि मराठी कोशाचंा संके्षप’ या पुस्तकाची दुसरी 
आवृत्ती सुधारून व वाढवनू तयार होत आहे. तरी डवद्वज्जनानंी आपल्या संग्रही असलेले पाडरभाडषक 
शब्द कोशाकडरता पाठवावते. वैद्यक, रसायन, खगोल, कृडषकमय, शरीर, मनोधमयशास्त्र, 
पशुपक्ष्याचंी नाव ेव कायद्यातील शब्द, हे अवश्य पाठवावेत. त्याचंा कोशामध्ये समावेश होईल. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६५ 
 
२८४२ (२४ : ५, १ माचय ६५, ६५–६७) 

स्वदेशी परतत असताना रे. दा. डवन्स्लोसाहेबाचंा केप आफ् गुड होप येथे मृत्यू झाला. ते फार 
म्हातारपिी कबरेत गेले. त्याचें वय ७५ होते. १८१९ त ते लंकेत आले. तेथे १५ वष ेसुवार्थतक होते. 
त्याचंी पडहली पत्नीही सुवार्थतक होती. त्यानंी दुसऱ्या पत्नीसह डनष्ठेने डमशनाचे काम केले. 
‘डमशनाचंा इडतहास’ व ‘डमशनासं सूचना’ ही पुस्तके त्यानंी डलडहली; तसेच २९ वष ेमेहनत करून 
‘ताडमळ व इंग्रजी’ कोश तयार केला. एक हजार पषृ्ठाचंा हा गं्रथ मोठ्या साके्षपाने डलडहला आहे. 
एका शब्दाचे अनेक अथय व पयायही त्यानंी नोंदडवले. परदेशी डवद्वानानंी या गं्रथाची फार प्रशसंा 
केली. या कोशाचा खपही मोठा आहे. या साहेबाचंी डवद्वत्ता व उद्योग हे त्याचं्या जन्मदेशाचे भषूि 
होते. हावडय डवद्यापीठाने त्यानंा ‘दाक्तर आफ डदडवडनटी’ (धमयशास्त्री) व डिडटश डवद्यालयाने 
दाक्तर आफ ला (व्यवहारशास्त्री) हे अलकाब सन्मानपूवयक डदले. त्यानंी जेवढे कायय केले, तेवढे 
फारच थोड्या डवद्वानानंी केलेले आहे. साहेबमजकुराचें डतघे उपदेशक भाऊ व मातुाःश्री यापूवीच 
वारलेली आहेत. 
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२८४२ अ (इंम : ६५) 
 
२८४३ (२४ : ५, १ माचय ६५, ६७–६९) 

दाक्तर बेंज्याडमन डसलमान याचंा नोवेंबरात मृत्य ू झाला. ते ८५ वषांचे होते. अमेडरकेच्या येल 
कालेजात ते प्रथम डवद्याथी व नंतर गुरू होते. अवयाया १७ व्या वषी ते पदवीधर झाले. रसायन व 
सृष्ट पदाथयडवद्या यातं ते श्रेष्ठ गुरू होते. या डवषयाचंा गाढ व्यासंग करून ते देशोदेशी व्याख्याने देत 
असत. १८१८ पासून ‘अमेडरकन जेनयल आफ सायन्स’ हे माडसक ते चालवीत असत. आपि 
डलडहलेले गं्रथ व लेख पुनाःपुन्हा तपासून ते सुधाडरत असत. अशा डवद्वान व डवख्यात गृहस्थाने 
डिस्ती धमाडवषयी फार अगत्य दाखडवले. डनाःपक्षपात आडि सदसद डववके याचं्या साहाय्याने ते 
धमयतत्त्वाचंा डवचार करीत. अगदी पोरकट वाटिाऱ्या गोष्टींचाही ते नीट शोध घेत असत. 
डनवृत्तीच्या ११ वषांत त्यानंी पडवत्र शास्त्राचे मनन केले. अंतकाळीही येशूवर डवश्वास ठेवनू ते 
त्याच्यात डवलीन झाले. डिस्ती मतावर आपला पूिय डवश्वास आहे, असे ते प्रडसद्धपिे सागंत असत. 
भसू्तरशास्त्राचे ते गाढे व्यासंगी असूनही जुन्या करारातील लेखावंर त्याचंा पूिय डवश्वास होता. 
त्याचंी साक्ष काही हलकी लकवा डावलण्याजोगी नाही. यावरून हे डसद्ध होते की, सृडष्टडवद्याचंा 
अभ्यास केल्यामुळे काही धमयमतास बाधा येत नाही. डवद्यापवयताच्या गगनचुबंी डशखरावर असूनही 
ते लहान बालकाप्रमािे डिस्तास अनुसरले. दा. डहचकाक, डमलर, कुवरे, हे डवद्वानही असेच 
डवश्वासू होते. 

 
२८४३ अ (इंम : ६७) 
 
२८४४ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७०–७३) 

नगरकर डलडहतात की : लहदुस्थानचा प्राचीन इडतहास कां नाही, याडवषयी अहमदनगरच्या 
ज्ञानेच्छु सभेत चचा झाली. खरा इडतहास डमळत नाही. खरा भगूोल, कालगिना, याचंा पत्ता 
नाही. पुरािात यज्ञयागाची पुनरावृत्ती असते. शवै, स्मातय, यानंी एकेक पुराि केले. पि त्यात 
िाह्मिाचें महत्त्व वाढडविे व मनोरंजन करिे, हेच हेतू डदसतात. असंभाव्यतेस तर मयादा नाही. 
तापी नदीस सूयाची मुलगी मानले. एका आचमनात अगस्ती समुद्र प्याला. यात वडेेपि मात्र 
डदसते. राजेलोकाचंा सुसंगत इडतहास डमळत नाही. मोगल व इंग्रज याचंा डमळतो. डशवाजी, 
पेशवे, याचं्या समकालीन बखरी केल्या नाहीत. इडतहासाचा उपयोग समजण्याइतके सुज्ञपि 
कोिासच नव्हते. अनेक भाषा चालू असल्यामुळे जो तो एकलकोंडेपिाने राडहला. वदेातंामध्ये 
केवळ कल्पनेचे वृक्ष वाढडवले आहेत. रामायि–महाभारत ही काव्यरूप असल्यामुळे तो इडतहास 
नाही. लोकाचें डनवृडत्तमागाकडे लक्ष आडि परकीय अमलाची धामधूम, यातूंन गं्रथ नष्ट झाले. 
िाह्मिमंडळी राजाश्रयाने पोट भरिारी असल्यामुळे डनभयय व डनभीड इडतहास-लेखन त्यानंा जमले 
नाही. आपसातंल्या भाडंिामुळेही या लेखनास कोिी उते्तजन डदल्हे नाही. अघडटत वियन करून 
मौजेची पुरािे मात्र खूप तयार झाली. संस्कृत भाषा बुडाल्यावर नकला आडि भाषातंरे एवढाच 
उद्योग उरला. दैवताचंी प्रडसद्धी करून त्याचें महत्त्व वाढडविारी, काल्पडनक व असंभाव्य गोष्टी 
सागंिारी पुरािे मात्र उरली. 

 
२८४४ अ (इंम : ६९–७०) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२८४५ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७३–७७) 
खेड्यातील व शहरातील पंतोजीच्या संवादरूपाने डलडहले आहे की : खेड्यातील राघू नावाचा 
पतंोजी शहरातील तात्यामास्तराजवळ अशी तिार करतो की, डशक्षकाचा जन्म म्हिजे कुत्याचा 
जन्म समजा. पोरे खोड्या करतात, नीट डशकत नाहीत. त्यासं मारावे, तर गावात म्हातारी 
मािसेही मारावयास उठतात. ५ रुपये पगाराच्या या नोकरीपेक्षा भीक मागिे बरे ठरते. पगार 
हलका व मान मात्र काहीच नाही. मुलानंा डशक्षा केली, तर आईबाप ओरडत येऊन डशक्षकास 
तुरंुगात घालण्याची भाषा करतात. मुलातं राहून डशक्षकही पोरकट बनतो. यावर तात्या उत्तर 
देतात की : आपले काम हलके मानू नये. मागच्याच मडहन्यात गवरनरसाहेबानंी शाळाचें काम 
पाहून डशक्षकाचें कौतुक केले. डशक्षि हे अगत्याचे व उपयुक्त काम आहे. प्राप्ती जरी कमी असली, 
तरी कीती डमळाल्यावाचून राहिार नाही. मुले जरी दाडंगी असली, तरी त्यानंा डवचारपूवयक डशक्षा 
करावी. त्यानंा जनावराचंी नाव ेदेऊन हलकी वागिूक देऊ नये. बरे वागून मुलाचंी प्रीत संपादन 
करावी. डशक्षापद्धती गं्रथामधील सूचना नीट पाहाव्या. डशक्षकाने स्वताः अभ्यास करून नामयल 
स्कुलच्या परीक्षा द्याव्या. डवदे्यचा फायदा रुपयामंध्ये मोजता येिार नाही. पगारवाढ आडि कीती 
याचं्यामागे धाव ूनये. शाळेची चागंली व्यवस्था ठेवली, तर डशक्षकाचा संतोष वाढतो. स्वताः नेमाने 
हजर राहून मेहनतीने काम कराव.े ज्ञानरूपी आंब्याच्या झाडावर चढण्यासाठी ज्ञानाची डशडी 
वापरा व प्रभचूी नेहमी प्राथयना करा. 

 
२८४६ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७७–७८) 

ध्यानसंग्रहासाठी : 
(ध्यान ५) परमेश्वर देव, सूयय आहे. ईश्वरास ही उपमा फार शोभती. सूयय जगावर लाभाची वृष्टी 
करतो. ढग नसतील, तर तो प्रकाश, उष्ट्िता व संतोष देत असतो. डकरिाचंी रेलचेल करून 
प्रकाशाचा प्रवाह सुरू ठेवतो. प्रकाशामुळे सृष्ट पदाथांचे आम्हासं ज्ञान होते. याकडरता परमेश्वर हा 
कृपाडनधी समजावा, पापाने थंड झालेल्या अताःकरिानंा तो उष्ट्िता देतो. आम्ही त्याच्या 
आश्चययवान प्रकाशात वावरतो आहोत. प्रत्येकासाठी त्याने पथृ्वी फलदू्रप केली. तो लेकरावंर 
अनत प्रीत करतो. 
 
(ध्यान ६) आपल्या सवय मागांत त्याला जाि, म्हिजे तो तुझ्या वाटा डनरावील. वाटाड्याचा हात 
आंधळ्यास उपकारक ठरतो, तसाच देव तुझा वाटाडी आहे. सूयय, वाय,ू भमूीची डपके, त्याच्याच 
आजे्ञने तुझी सेवा करतात. ईश्वराची मदत घेतलीस, तरच तुझे पाऊल अगदी डनभययपिे पडेल. 
कामकाजाप्रमािे डवश्रातंीतही तोच तुझा मागयदशयक आहे. तुझ्या सवय कृत्यासं तो पाहातो. आपल्या 
डोक्यातील केसानंा तो रस देतो, ही त्याची दयाच आहे. तुझ्या लहानशा कृत्यानेही लक्षावधी 
लोकाचें बरेवाईट होऊ शकेल. म्हिून या जगदारण्यातून वाट काढताना त्याची प्राथयना करीत 
जावी. 

 
२८४७ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७८–७९) 

इरािच्या व तुकय स्थानच्या तारेवरून कळते की : दडक्षि व उत्तर अमेडरका याचें तहाचे बोलिे चालू 
आहे. हे ऐकून डवलायतेमधील कापूस व्यापाऱ्यानंा दहशत बसली. कापसाचा भाव एकदम 
उतरला. तेवढ्या मुदतीतही उत्तरवाल्यानंी डफशर हा डकल्ला लजकला. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

२८४८ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७८–७९) 
कलकत्त्याचे बाब ू चदंीचरि याचंा डववाह एक डवधवा डशडक्षका डवराजमोडहनी डहच्याशी झाला. 
िाह्मसमाज–पद्धतीच्या या डववाहास ४०० संभाडवत गृहस्थ व डस्त्रया याचंी उपस्स्थडत होती. 

 
२८४९ (२४ : ५, १ माचय ६५, ७८–७९) 

मंुबईचे जज डम. मानकजी याचं्या कन्येचा डववाह डम. करसेटजी कामाशी झाला. संपूिय डववाह 
युरोडपयन रीतीप्रमािे झाला. ही कन्याही डवलायतेत डशकलेली आहे. 

 
२८५० (२४ : ५, १ माचय ६५, ७९–८०) 

जाहीरनामा : 
लहदुस्थान सरकारच्या चीफ सेिेटरींनी हुकूम काढला आहे की : १ जून ६५ रोजी डसडवल सर्थवसची 
परीक्षा होईल. उमेदवार वयाने १७ ते २२ च्या दरम्यान असावा. त्याने डवद्या, प्रकृती व अब्रू, याचें 
डवश्वासाहय दाखले द्यावते. परीके्षस इंग्रजी, संस्कृत, इडतहास व गडित–आडि शास्त्र या डवषयातं 
पराकाष्ठा ७१२५ गुिाचं्या प्रश्नपडत्रका राहतील. परीक्षा उतरल्यावर दोन वष े उमेदवारी करावी 
लागेल. दुसऱ्या वषाच्या शवेटी पुन्हा परीक्षा होईल. साडेचौवीस उमर झाल्यानंतरच नेमिूक 
डमळेल. पडहल्या वषी हजार व दुसऱ्या वषी २ हजार अशी बडक्षसेही डमळतील. नेमिुकीवर हजर 
होण्यापूवी दहा हजाराचें दोन जामीनकतबे ३० रुपयाचं्या सरकारी कागदावर करून द्यावे 
लागतील. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६५ 
 
२८५१ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ८२–८४) 

मंुबई सरकारने तारायंत्राच्या कामास मदत केल्याबद्दल लंदनहून पतंप्रधान डम. वुड यानंी गवियरांचे 
आभार मानले. कराची ते लंडन याचं्यात २४ तास ताराचें दळिवळि आहे. युरोपात जे काही 
घडेल, ते त्याच डदवशी समजेल. सुधारलेल्या देशाशंी आमचा डनकट संबंध प्रस्थाडपत झाला. ते 
हासतील, तेव्हा आम्ही हसू. ते रडले, तर त्याचं्या दुाःखात सहभागी होऊ. इकडे काही बडं झाले, 
तर २४ तासातं फौजा इकडे येण्यास डनघतील. पूवीप्रमािे दीड मडहना लागिार नाही. 
सान् फ्रास्न्सस्को, लंदन, हाँगकाँग, ही सगळी डठकािे तारायंत्राने जोडण्याचे काम चालू आहे. या 
डवद्युल्लतेच्या तारानंी संपूिय पथृ्वीची गाठ बाधंली जाईल. व्यापारासाठी या ताराचंा उपयोग होईल. 
एकाच वळेी सवय पेठातं फेरफार होतील. राजकीय गोष्ठीसाठी तर तार फार उपयुक्त ठरेल. १८६१ 
साली जर तारेची सोय असती, तर इंग्रज सरकारचा बराच खचय वाचला असता. अनेक राष्ट्रानंा 
जोडिाऱ्या ताराचंा उदे्दश पथृ्वीवर शातंी प्रस्थाडपत करिे, हा आहे. यातून मािसावंरही कृपा 
होईल. आम्ही असे मानतो की, हे सवय देवाचेच कृत्य आहे. तोच जगात वास्तडवक बंधुप्रीडत डनमाि 
करील. 

 
२८५१ अ (इंम : ८१–८२) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२८५२ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ८४–८५) 
राजस्थानात ताडगडच्या व ददुडरयाच्या पहाडावर एक झरा आहे. यास ‘महादेवाचा झरा’ 
म्हितात. वाटाड्याने शूलिेद व बालन्तैन यानंा तेथे नेले. तेथे राख फासलेला जोगी असतो. तो 
ओरडू लागला की, घािेऱ्या झऱ्याचे पािी हलून महादेव असा शब्द ऐकू येतो. झऱ्यात वायूचे 
बुडबुडे उठतात. हा उष्ट्ि पाण्याचा झरा आहे व तेथे ८० अंशाहून जास्त उष्ट्िता होती. पािी 
गुळमट असून सडक्या अंड्याचा वास येत होता. एका गादीत वारा भरून ती पाण्यात बुडडवली, 
तेव्हा पूवीपेक्षा सवाईपट आवाज झाला. खडकातून सल्फरडमश्र हायद्रोजन डनघतो व त्याचा हा 
प्रताप होता. भोवतालच्या लोकानंा मात्र वाटले की, या साहेबाजवळ काही गारूडडवद्या असावी. 
तेथील जोययाने तर झरा ‘शुद्ध’ करण्याचा उद्योग सुरू केला. पि या घािेऱ्या पाण्याने डकतीही 
वळेा अंघोळ केली, तरी लोकाचंा पापमळ धुतला जािार नाही. 

 
२८५२ अ (इंम : ८४) 
 
२८५३ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ८५–९०) 

अहमदनगरच्या ज्ञानेच्छु सभेत सािेडतसडवषयी साडंगतले की : साक्रेतीस हा डिस्तपूवय ४६९ मध्ये 
जन्मला. बापाचा मूर्थतकाराचा धंदा तो चालवी. त्याची प्राप्ती वषास १५० रुपये होती. दृढडनियी व 
न्यायी सािेतीस सतत प्रश्न डवचारीत असे. सवाल डवचारूनच कंुडठत करीत असे. तो सदाचारी व 
नम्र होता. लोकानंा सदाचारी बनडवण्याकडरता तो प्रयत्न करी. त्याचा पोषाख फाटका असे. 
गडरबीमुळे तो कोिाचाही पाहुिचार करू शकत नसे. ईश्वराच्या कृत्यावरून त्याला जाि, हा 
त्याचा संदेश होता. ईश्वर एकच असून तो सवाना बोध, मसलतही देतो, असे सागंिाऱ्या 
साक्रेडतसाची पत्नी झाडंतपी अडतशय रागीट व तापट होती. त्याच्या शातंपिामुळे ती फार डचडत 
असे. अनीस या चाभंाराने त्याजवर दोषारोप ठेवनू त्याची राजसभेमध्ये चौकशी करडवली. पि 
सािेडतसाने न्यायाधीशानंाच बजावले की, तुम्ही सवय सदसद डववकेबुद्धीने न्याय करा. त्यास अनेक 
वैरी असल्यामुळे त्याची काळ्या पाण्यावर रवानगी झाली. सुटकेची संधी असूनही तो पळून गेला 
नाही. तात्पयय : ज्ञानी मािसाने नम्र व प्रामाडिक शोधक असाव.े कोिाचाही सूड घेऊ नये. आपली 
खातरी पटली, तरच कोितेही मत स्वीकाराव.े लहदू शास्त्रात असंभाव्य गोष्टी आहेत, तशा ग्रीक 
पुरािातही आहेत. तारतम्याने त्याचंा डवचार करावा. सािेतीस व झाडंतपी याचें तुकाराम व 
डजजाबाई याचेंशी साम्य आहे. परंतु तुकाराम हा भाबडा भक्त होता, तर साक्रेतीस हा ज्ञानी व 
शोधक होता. 

 
२८५४ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९५–९६) 

‘शुद्धपक्षी’ डलडहतात की : काही डदवस नाटकाच्या वादावर डवझि पडले होते. पि आता 
शाळापत्रकाने ढेकर देऊन कंदर्पाचा वास सोडला. ते म्हितात, नाटके मुलानंा दाखडवण्यास 
हरकत नाही. धमयसंबंधाने वाद उपस्स्थत करून न्युत्राडलती (तटस्थपिा?) सोडली. हरेक कामात 
पाद्रीलोक नीतीची अपेक्षा करतात, असे ते सागंतात. पि ईश्वराची आज्ञा सागंण्यात गैर काय 
आहे? लहदुस्थानातील राजे व धमयगुरू सदाचाराचे डनयम पाळीत नव्हते, म्हिून लोकानंा दुाःख व 
जुलूम सहन करावी लागली. जे अंमलदार नीतीने चालतात, ते सुखी होतात. पाद्री हा शब्द 
प्रातेस्तंतास लाव ूनये, हेही त्यानंा माहीत नसते. सुज्ञ व डवचारी लोकाचंी खात्री आहे की, जीवनात 
सदाचार असावा. ‘सगळ्याच डस्त्रया दुराचारी नसतात,’ असे ते समथयनसुद्धा करतात. पि लहदंूच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुरािातं तर डस्त्रयाचंी पुष्ट्कळ लनदा आहे. डिस्ती लोकाचें म्हििे असे की : वाईट डस्त्रयाचं्या गोष्टी 
नाटकात असतात. त्याचा वाईट पडरिाम होतो. डशवाय नाटकात स्पष्ट उपदेश नसतो. असे 
दुराचरि करू नये, असा संदेश नाटकवाले देत नाहीत. म्हिून त्याचंा उपदेश संडदयध राहातो. 
वाईट पात्राबद्दल अनुकूल मत डनमाि होिे, हे धोकादायक आहे. ज्ञानोदय काही पोकळ उपदेश 
करीत नाही. नाटकात मात्र भ्रष्ट डवचार कुशलतापूवयक डलडहले जातात. लहान मुलातं 
डवषयवासना नसते. पि मोठ्या मािसाचें काय? आडि मुलाचं्या मनात अशा डवषयाचे बीज रूजू 
देऊ नये. 

 
२८५५ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९५–९६) 

उत्तर अमेडरकेने डफशर डकल्ला कसा लजकला, त्याची हकीगत मोठी मनोरंजक आहे. तेराव े
जानेवारीस सकाळी सात वाजता लढाई सुरू झाली. आरमाराने शत्रवूर भडडमार सुरू केला. 
तोफेच्या प्रत्येक सरबत्तीबरोबर लभतीचे तुकडे पडत होते. धुळीचे लोट आकाशापयंत जात होते. 
सकाळी १० वाजता ४ हजार लोक डकनाऱ्यावर उतरले. क्लाड तारवासी युद्ध चालू असताना दोन 
हजार बार झाले. सगळ्या गलबताचंी हबेलंडी उडाली. कारि ३१२ तोफा आग ओकीत होत्या. 
२१,६०० तोफगोळ्याचंा पाऊस पडला. आजपयंत कोित्याही डकल्ल्यासाठी एवढा गहजप झाला 
नसेल. शडनवारीही डदवसभर भडडमार सुरू होता. डतसरे डदवशी सायंकाळी डकल्ला काबीज झाला. 
जेनराल व्हायलटग व कनयल लाम यासंह १२०० कैदी डमळाले. साठ तास युद्ध झाले. दडक्षिपक्षाचे 
पायच मोडून गेले. ते सल्ल्याच्या डवचारात आहेत. उत्तरेची उमेद वाढली. 

 
२८५६ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९६) 

उत्तर अमेडरकेने च्याल्सयतन बदंर, डवलल्मयतन शहर ही लजकली. डरचमंडवर हल्ला सुरू आहे. ते 
लजकले की, बडं संपेल. कें टकी आडि तेनसी संस्थाने गुलामाबंद्दल कायदा करीत आहेत. डमसुरी, 
मेरीलँड येथील दास मुक्त झाले. 

 
२८५७ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९६) 

चीनच्या ताटार बादशहास युरोपयनाचं्या मदतीवाचून बडंाचा बीमोड करिे शक्य होिार नाही. 
तैलपग लोक जर सल्ला करून व्यापारी करार करतील, तर युद्ध थाबंेल. मग स्थाडयक अशी शातंता 
तेथे नादेंल, तैलपग लोकच डचनात सुधारिा करतील, 

 
२८५८ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९५–९६) 

कप्तान आसबिय यानंी सूचना केली की, उत्तर धु्रवाच्या प्रदेशात तारवे पाठवनू त्या भमूीचा शोध 
यायावा. 

 
२८५९ (२४ : ६, १५ माचय ६५, ९६) 

होळकरसरकार मुलाचं्या लयनाकडरता सात लक्ष रुपये खचय करिार आहेत. 
 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६५ 
 
२८६० (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, ९७) 

२२ माचय रोजी नगर डमशनाचे चेडपनसाहेब याचंा मृत्यू झाला. ते डदपथेऱ्याने आजारी होऊन 
एकाएकी वारले. तत्पूवी त्याचंी प्रकृती चागंली होती. एक वषापूवी ते भारतात आले. लवकरच 
त्यानंी मराठी भाषा डशकून घेतली. डमशनाच्या कामास ते फार उपयोगी पडले असते. 

 
२८६० अ (इंम : ९७) 
 
२८६१ (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, ९८–१००) 

काठेवाडात पाडलठािे येथे जैनधमी लोकाचंी मोठी जत्रा भरली. २५ हजार लोक आले. केशवजी 
नाईक या श्रीमंत भायाने सर्वाच्या जेविाची व्यवस्था केली. इतर व्यापारीही आळीपाळीने जेविे 
देत असत. पि १० डदवसानंी वाखा सुरू झाला. मग जत्रा फुटली. सवय रस्त्यातं राखेचे ढीग 
डदसले. सरिे रचलेली असत. आौषधाचंी मदत डमळेना. हे याते्रकरू गावी गेले. डतकडेही 
वाख्याची सुरुवात झाली. मृत्यचूी गिना डकत्येक हजारातं जाईल. केशवजी शठेना वाटले की, 
आपि धमाच्या कामात द्रव्याचा व्यय केला. पि आता त्यानंी नीट डवचार करावा. याच १० लाख 
रुपयाचें धान्य गोरगडरबानंा वाटले असते, तर त्याचें पोषि होऊन हा मृत्यचूा अनथय थाबंला नसता 
काय? पि सुज्ञपिाच्या औदायाला मृखयपिा नेहमीच मागे टाकतो. कापसाच्या व्यापारात 
डमळालेला पैसा लोक असा घालवीत आहेत. ज्याला अडधक द्रव्य डमळते, त्याने जास्त 
जबाबदारीने वागावयाला हव.े जैन धमाप्रमािे तर जीवाचे रक्षि हाच धमय आहे. आपि केवळ 
ईश्वराचे कारभारी आहोत. म्हिून डवचार करून द्रव्य वेचाव.े 

 
२८६१ अ (इंम : ९७–९८) 
 
२८६२ (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, १०१–१०६) 

लाडय डबशप यानंी एका भाषिात साडंगतले की : डिस्ती शास्त्र पूियतया डवश्वसनीय आहे. डवदे्यच्या 
शोधासी त्याचा मेळ बसतो. काही डवसंगती आहेत, त्या भाषातंराच्या चुकीने डनमाि झाल्या. 
आकाश हा शब्द मोशाने अंतराळ, डवस्तार, या अथाने वापरला. पथृ्वी स्स्थर आहे, सूयय डतला 
प्रदडक्षिा घालतो, हे उद्गार त्या काळच्या लोकानंा समजतील अशा तऱ्हेने डदल्हे आहेत. पथृ्वी 
फार पूवी उत्पन्न झाली, हे मोशासही मान्य होते. ‘उजेड झाला’ हे उद्गारही तारतम्यानेच घेतले 
पाडहजेत. कारि नैसर्थगक उत्पाताने अंधार होत असे. चदं्रसूयय ईश्वराने केले, असे म्हितानाच 
मोशा कोठे कोठे नेडमले, स्थाडपले, अशी डियापदेही वापरतो. यातले रहस्य हेच आहे. 
जलप्रलयाच्यावळेी एकाच तारवात अनेक प्रािी बसले, असे शास्त्र सागंते. परंतु प्रलय झाल्यामुळे 
अर्धी पथृ्वी बुडाली आडि एकेक जोडा घेतला, तर तारवात ते बसिेही काही असंभव्य नाही. 
तात्पयय काय की, डवद्वानानंी चुका केल्यामुळे डवरोध-डवसंगती तयार झाल्या. पडहल्याने सवयच 
मािसाचंी भाषा एक होती, हे तर शास्त्रज्ञसुद्धा मान्य करतात. बबैलातील डवधाने सृडष्टडनयमाचं्या 
डवरुद्ध नाहीत. इिी भाषा नीट न कळल्यामुळे भाषातंरात चुका झाल्या. उत्खननात सापडलेली 
हाडे शास्त्रज्ञ सागंतात डततकी जुनी नाहीत. यास्तव आधुडनक डवद्या व डिस्ती शास्त्र याचं्यात पूिय 
सुमेळ बसतो. 
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२८६२ अ (इंम : १००–१०१) 
 
२८६३ (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, १०८–११२) 

डम. मािकजी करसेटजींनी ‘अलेक्साडं्रा गल्सय स्कूल’ सुरू केले आहे. त्याचा डरपोटय वाचताना बाबू 
सत्येंद्रनाथ म्हिाले की, डस्त्रयाचंी मानडसक व नैडतक सुधारिा व्हावी म्हिून ही शाळा सुरू केली. 
डम. मािकजींनी देशबाधंवासं उत्तम उदाहरि घालून डदल्हे. संभाडवत लोकाचं्या मुली येथे 
डशकतात. हे मोठे अगत्याचे काम आहे. लॉडय एल्डफन्स्तन यानंीही या कायाबद्दल आस्था 
दाखडवली होती. काही दजा डटकडवण्याकडरता शाळेचे डनयम कडक केले आहेत. एक हजार रुपये 
देिगी देिाऱ्याचं्या डशफारशीनुसार मुलींना शाळेत प्रवेश डदला जातो. १०० रुपये देिाऱ्यास एका 
मुलीची डशफारस करता येते. डशफारशींतून व्यवस्थापक मंडळ डनवड करते. येथे कोिताही धमय 
डशकवीत नाहीत. पि नीतीचे सवयमान्य डनयम मात्र डशकडवतात. २९ जिींची डशफारस झाली, 
त्यापंैकी १९ जिींना प्रवशे डदल्हा. हे काम सप्तेंबर १८६३ पासून सुरू आहे. मंडळाने ३ वषांत 
५९,५५४ रुपये खचय केले. उपस्स्थतासंमोर मुलींची परीक्षा घेण्यात आली. मुलींनी चागंली उत्तरे 
डदल्ही. लेडी डफ्रयर यानंी त्याचें फार कौतुक केले. एत्तदे्दशी डस्त्रया लवकरच सुडशडक्षत होतील, तो 
डदवस आता फार दूर नाही; ईश्वराच्या पे्ररिेने आपि काम करतो; असे मािकजी म्हिाले. 
डशक्षिातील दुधयर अडचिी ईश्वरच दूर करील. 

 
२८६३ अ (इंम : १०६–१०८) 
 
२८६४ (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, १०८-११२) 

उत्तर आडि दडक्षि अमेडरकेतील तहाची बोलिी डफसकटली. या लढाईत दडक्षिेचा पूिय पराभव 
झाल्यावाचून तह होिे कठीि डदसते. दडक्षिच्या सेनापतीचा बोडरगार्द मारला गेला. उत्तरेच्या 
सैन्याने त्याचंी अनेक शहरे लजकली. मेस्क्सकन सैन्य व फ्रें च सैन्य याचें युद्ध चालूच आहे. 

 
२८६५ (२४ : ७, १ एडप्रल ६५, १०८–११२) 

लंदन येथे ना. रािीसाहेबानंी डेन्माकय  व जेरमिी याचं्या तहाबद्दल समाधान व्यक्त केले. 
अमेडरकेतील लढाईबाबत त्यानंा दुाःख होत आहे. इंयलंडमध्ये हवा आख्खी वाईट आहे. रोज रात्री 
दव पडून गाड्या बदं पडतात. आगगाड्याचंा रस्ताही खराब होतो. १६ डडगरीवर पारा उतरतो. 
रात्री पाण्याचे बफय  होते. डदवसा त्याचे पुन्हा पािी होते. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६५ 
 
२८६६ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, ११४–११७) 

रे. चेडपनचा जन्म १८३६ त कनेस्क्नकत इलाख्यात समसय या गावी झाला. त्याचें घरािे कैक 
डपढ्यापंासून धार्थमक वृत्तीचे होते. त्याचंी डप्रयकर बहीि हेजनमडम इकडे आल्यावर तर त्यानंा 
धमयप्रसाराची फार आवश्यकता वाटू लागली. १८६० मध्ये मासाच्युसेत्स कॉलेजातून ते पदवीधर 
झाले. त्याच वषी लािादोर व ग्रीनलंद येथून सृष्टपदाथय गोळा करून आिण्यासाठी ते गेले होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

तीन वष ेत्यानंी ईश्वरडवदे्यचा अभ्यास केला. धमयप्रसाराची दीक्षा घेऊन ते मंुबईस आले. फार थोड्या 
अवधीत ते मराठी बोलण्यास डशकले. बारकरसाहेबाचं्या डनरोपप्रसंगी ते मराठीत बोलले. ता. १४ 
माचयला त्याचं्या घशात काही दुाःख होऊन त्यासं ताप आला. लपपळसहून नगरास आल्यावर तो 
घाटसपय आहे, असे डसद्ध झाले. घसा बदं झाला, तरी ते आनंदी व डवश्वासू वाटले. अंतकाळी 
त्यानंी डिस्ती भावानंा सलाम साडंगतला. येशूकडरता श्रम करा. मृर्थतपूजकानंा ख्डरस्ताकडे वळवा. 
असे ते म्हित होते. आपि आकाशातील दूताचं्या सहवासात आहोत, असे ते सागंत असत. ते फार 
डवचारी व धार्थमक होते. ईश्वराच्या दूताने त्यानंा लवकर नेले. त्याचं्या हातून मोठे कायय घडले 
असते. त्यानंी आपल्या धैयाने मरिाची नागंीच मोडली. मृत्यूला सामोरे जाताना त्याचं्याजवळ 
येशूचा खंबीर आधार ह्यतेा. 

 
२८६६ अ (इंम : ११३–११४) 
 
२८६७ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५ १२०–१२४) 

स्तुर्देतस डलतरेरी आडद सायंडतडफक सोसैटीच्या मुलींच्या शाळेच्या परीके्षस गवरनर ना. फ्डरयर 
आपल्या मडमेसह उपस्स्थत राडहले. यावेळी बहुत साहेबलोक, त्याचं्या मडमा व संभाडवत नेडटव 
मंडळी आली होती. मुलींच्या बडक्षसाकंडरता डम. भगवानदासानंी २ हजार रुपये डदल्हे. अभ्यासात 
मुलींची चागंली प्रगती डदसली. या मंडळीच्या ५ शाळातं ४१३ डवद्याथी डशकतात. गुजराती शाळानंा 
पैशाची अडचि असून इमारतही नाही. रा. आत्माराम माधवजी, भगवानदास व मंगळदास, या 
सवानी ६ हजार रुपयाचंी मदत डदल्ही. या प्रसंगी ना. फ्डरयर म्हिाले की : डस्त्रयानंा डशक्षि देिे, 
ही अगत्याची गोष्ट आहे. डिस्ती धमय व डशवालरी म्हिजेच डस्त्रयानंा सन्मानाने वागविे. यातून 
युरोपातील देश फार पुढे आले. तुम्ही डस्त्रयांचा सन्मान करावा, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्या 
जुन्या चालीनुसार वागून त्यानंा घरात कोंडून ठेव ू नका. डस्त्रयानंा डशकडवल्यामुळे काही वाईट 
पडरिाम होत नाहीत. युरोपात डस्त्रयानंा कोित्याही व्यवसायात मुक्त प्रवशे आहे. अमेडरका हे तर 
उद्योगप्रवि व शस्क्तमान राष्ट्र झाले आहे. डस्त्रयानंा डवद्या व सन्मान डदल्यामुळे त्याचें काहीही 
नुकसान झालेले नाही. स्त्रीडशक्षिानेच या देशाचा उत्कषय होईल. पारशीलोकानंी पुष्ट्कळ प्रगती 
केली व लहदूलोकही मागे राहािार नाहीत. याडवषयी उमेद दाखडविारे व उत्साह दाखडविारे 
अनेक तरुि पुढे येत आहेत. बहुत शाळा होऊन डशकिाऱ्या मुलींना उत्कृष्ट डवद्या प्राप्त व्हावी, असे 
मी इस्च्छतो. 

 
२८६७ अ (इंम : ११७–१२०) 
 
२८६८ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२४–१२६) 

नागपूरचे रे. कपूर डलडहतात की : लचदवाडा व डलयोनी डमशनांत चौदा जिाचंा दीक्षाडवधी झाला. 
यापंैकी जुगलडकशोर या कायस्थ तरुिाची कथा डवचारिीय आहे. त्याच्या नातेवाईकानंी त्याला 
फार डवरोध केला. डिस्ताचे सुवार्थतक ऐकल्यावर त्याचा धमावरील डवश्वास उडाला. 
जानकीप्रसाद हा िाह्मि डशक्षक शातं व उद्योगी आहे. पटकीच्या आजाराने त्याची आई गेल्यावर 
तो स्वताःही मरिोन्मुख अवस्थेत होता. आपि बरे झालो, तर डिस्ताचा धमय स्वीकारू, असा त्याचा 
कृतडनश्चय होता. मनाच्या तळमळीने त्याला डकत्येक रात्री झोपही आली नाही. त्याच्या आप्ताचं्या 
डवनंतीस दाद न देता त्याने कामठीस बास्प्तस्मा घेतला. त्याच्या नातलगाचंा डवरोधही कमी झाला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डशताबुलडीस १३ जिाचंी दीक्षा झाली. त्यातं ५ बायका आहेत. डतनेवलेीस एक बुडद्धमान मुस्लीम 
तरुिाने डिस्ती धमाबद्दल माडहती डमळडवली. त्याचा बाप तर त्याला मृत समजतो. अनेकाचं्या 
समक्ष तो डिस्ती झाला. जबलपूर येथील मौलवी सफदरअली याने येशूबद्दलच्या अनेक शकंा 
डमशनरी लोकासं डवचारल्या व नेहम्याशासत्री गोरे याचं्याशी चचा करूनच बास्प्तस्मा घेतला. 
खैरख्वा लहदने हा तपशील संपूिय डदलेला आहे. डनष्ट्पक्षपातीपिाने डवचार केल्यावर त्यानंा समजले 
की, येशूवाचून कोिी खरा तारक नाही. मुनशी कासमखान व मौलवी करीमबक्ष यानंीही बास्प्तस्मा 
घेतला. पडवत्रशास्त्र नीट वाचल्याडशवाय येशूचे मोठेपि पटिे कठीि आहे. 

 
२८६९ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

नगरच्या डवश्रामबागेत डवष्ट्िु परशुराम वगैरेनी डशमययाडनडमत्त कुस्याचंा फड ठेवला. फौजदारानंी 
उत्तम व्यवस्था राखली. मंडपात ३०–३५ कुस्त्या झाल्या, लजकिाऱ्या पैलवानास चौघड्याच्या 
गजरात शलेेपागोटी डदल्ही. सुलतानखान वस्तादाचा पठ्ठा भगीरथ परदेशी तेली, दादा घडवाईचा 
डशष्ट्य रामचदं्र सोनार, हे चागंले पैलवान आहेत. तरी लोकानंी दारू व राडंा यासंाठी पैसा खचय न 
करता कुस्तीसाठी खचय करावा. 

 
२८७० (२४: ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

वरील कुस्तीच्या प्रसंगी रायटर जनादयन रिछोडजी यानंा फौजदार करसेटजी नसरवान व त्याचें 
डशपाई यानंी मनस्वी मारले. जनोबा रक्ताने नाहून डनघाला. तेव्हा माडजसते्रटाने त्याची जबानी 
घेऊन फौजदारास मोठा टपका डदल्हा. न्यायाधीशाच्या डनकालात पगारी डशपाई व फौजदार 
कायद्याचे पालन करण्याऐवजी लोकानंा मारहाि करतात, म्हिून फार असंतोष दाखडवला. 

 
२८७१ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

रेशीम रंग डवण्याची नवीन युक्ती डनघाली आहे. डकड्यानंा काही रंग खाऊ घातला, तर त्या त्या 
रंगाचे धागे डमळतात. 

 
२८७२ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

आनरबल रस्तमजी जमशदे यानंी मंुबईच्या नवीन दवाखान्यासाठी २॥ लाखाचंी देिगी डदल्ही. 
 
२८७३ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

माजगावातं ५ मुसलीम मुले जुवा खेळताना पकडली गेली. त्यानंा २–२ रुपये दंड झाला. 
अलीकडे ही दुष्ट चाल फार वाढत आहे. पोडलसानंी बंदोबस्त ठेवावा. 

 
२८७४ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 

कलकत्त्यात तुफान येऊन गेल्यानंतर ताप आडि महामारी हे आजार सुरू झाले. आधीच 
खाण्यावाचून त्याचें बुरे हाल आहेत. या रोगानंी ‘उद्याचे मरि आज’वर आिले. सरकारने डतकडे 
काही वैद्य पाठडवले. 

 
२८७५ (२४ : ८, १५ एडप्रल ६५, १२७–१२८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

सरकारी आडफसातील रैटर व कारकुन यानंी बनैौकरीच्या लोकासं अजय डलहून देऊ नयेत, असा 
सरकारने हुकूम काढला. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६५ 
 
२८७६ (२४ : ९, १ मे ६५, १२९) 

रे. एच्. डब्ल्यु. बालंतैन आडि त्याचंी मडम डवलायतेस रवाना झाली. हे साहेब दोन वष ेया देशात 
होते. मडमेची प्रकृती डबघडल्यामुळे त्यानंा स्वदेशी जाव ेलागेल. 
रे. दब्ल्य.ू पी. बारकर अकरा वषांच्या सेवनंेतर स्वदेशी गेले. त्याचंी प्रकृती फारच डबघडली आहे. 
अमेडरकन डमशनाचे हे भाऊ प्रकृती सुधारून परत येवोत, म्हिून प्राथयना आहे. 

 
२८७६ अ (इंम : १२९) 
 
२८७७ (२४ : ९, १ मे ६५, १३०–१३२) 

पुस्तके व डनबधं प्रडसद्ध करिाऱ्या मंडळीचा ३७ वा अहवाल आला आहे. गतवषी या मंडळीला 
११,२२७ रुपये प्राप्ती झाली. ९४,१६४ पुस्तके डवकली व फुकट वाटली. त्यातं मराठी पुस्तके ७७ 
हजार होती. नवी पुस्तके छापली, ती येिेप्रमािे : (१) पुरंधर तालुका एथील समस्त लोकांस 
(भाषातंर)–बाबा पद्मनजी, (२) कजाडवषयी – डम. सदोबा पवार, (३) महमदी धमाची परीक्षा–
डम. कासम भाअी. डशवाय (४) येशू डिस्ताची मध्यस्ती–रे. व्हैट, (५) गीताचें पुस्तक – रे. 
बालंटैन, (६) पाहारेकऱ्याची वािी–बाबा पदमनजी, (७) पाप्याचा डमत्र–रे. रामकृष्ट्िपतं. दूरच्या 
प्रातंात राहिाऱ्या डिस्ती मंडळ्यानंा पुस्तकाचंी फार आवश्यकता असते. लहदू वगैरेंच्या शकंानंा 
उत्तरे देिेही सोपे जाते. जाडतभेदडनियय यासारखी पुस्तके आवश्यक आहेत. अलीकडे काही 
मंडळी नास्स्तक मताच्या पुस्तकाचें अनुवाद करतात. त्यानंा चोख उत्तर द्यावयास हव ेआहे. म्हिजे 
त्याचं्या वल् गना थाबंतील. धार्थमकपिा व आवशे वाढेल. हुगेनाट व वाल्देन्सी या लोकानंी 
डिस्तासाठी कसे दुाःख सहन केले, ते पुस्तकरूपाने वियन करिे, अगत्याचे आहे. ८४ पुस्तके 
पुनमुयडद्रत करण्याची आवश्यकता आहे. अजून बरेच काम करावयाचे राडहले आहे. आता 
पडहल्यापेक्षा पुष्ट्कळ अनुकूलता आहे. व्यापार वाढला. लोखंडी रस्त्याचे दळिवळि वाढले. 
शहरात अपार द्रव्य आले. लोकवस्ती वाढली. देशी डिस्ती मंडळ्यानंी मदत डदल्ही पाडहजे. 
साहेबलोक तर यथाशक्ती भरपूर द्रव्य देत आहेत. 

 
२८७७ अ (इंम : १२९–१३०) 
 
२८७८ (२४ : ९, १ मे ६५, १३३–१३४) 

या देशात पूवीपासून जुन्या डवदे्यची प्रौढी आहे. नव्या गुरंूच्या बरोबरीने जुने गुरू आहेत. त्याचंा 
वाद काही लवकर तुटण्यासाडरखा नाही. वैडदक, पुराडिक, श्रौती, ज्योडतषी व वैद्य, जुन्या 
पद्धतीने संस्कृत भाषा डशकडवतात, तर इकडे ग्राज्युएट, लायसेन्सेट, बाडरस्तर व डाक्तर आहेत. 
नव ेम्हितात वाफेने पाऊस पडतो, जुने म्हितात हे तर इद्राचेच कृत्य होय. देवळोदेवळी तुपाच्या 
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व दुधाच्या सागराचंी हकीगत शास्त्रपुराडिक सागंतात व लोक भाडवकतेने ऐकतात. रेचक देऊन 
लोकाचं्या ज्ञानाचा कोठा साफ करावयास हवा आहे. शाळेत खारा समुद्र व ग्रहि याचंी कारिे 
घोकडवली जातात, तर देवळात ते सवय खोटे आहे, असे आग्रहाने साडंगतले जाते. डवद्वत्तेकडरता 
गंधाक्षताचंा मान त्यानंा डमळत असतो. एम्.ए. ची परीक्षा डदलेल्या खऱ्या डवद्वानानंा कोिी गंधाक्षत 
देिार नाही. साराशं : पटाईत डवद्वानानंा काहीच लकमत नाही. नवी डवद्या म्हिजे पाखंड होय, असे 
राजरोस डशकडवले जाते. सरकारी शाळेत ज्ञान डशकवाव ेव पोटात काटे भरावेत, असे उपहासाने 
जुने लोक बोलतात. अशी ही जुन्या व नव्या डवदे्यची ओढाओढी आहे. एकाने शते लावावे व 
दुसऱ्याने ते उपटून टाकावे, अशी सापं्रतची चमत्काडरक स्स्थती आहे. हा प्रश्न आम्ही सुज्ञापंुढे 
ठेडवतो. 

 
२८७८ अ (इंम : १३२–१३३) 
 
२८७९ (२४ : ९, १ मे ६५, १३४–१३७) 

डकत्येक मािसे अज्ञान व पाप याचंी आवड, तसेच दुराचरिाची लालसा, या कारिानंी नास्स्तक 
होतात. डिस्ती शास्त्रातील कथानंा ते ‘कस्ल्पत कादंबरी’ ठरडवतात. पि हे बोलिे काही ‘शहाण्या 
न्यायाधीशा’चे नव्हे. फ्रान्सच्या नास्स्तक सभेने बायबलाच्या भाषेस पोरकट आडि खराब ठरडवले. 
पि बेंजाडमन फ्राकं्लीन याने बबैलाचे नाव न सागंता त्यातला, एक उतारा वाचला, त्याला ते 
‘सवोत्कृष्ट’ म्हिाले. आहे की नाही गंमत? एटनाच्या ज्वालामुखीचे थर जमण्यास १४००० वषे 
लागली, असे म्हटल्यामुळे बबैल खोटे ठरिार नाही. हरक्युलेन्यम व पाडंपया ही शहरे डढगाऱ्यातं 
गाडली गेली. त्याचें सहा थर होण्यास १७०० वष ेलागली. यावरून एटनाबाबतचे अनुमान चुकीचे 
ठरते. नास्स्तक लोक अशी डवधाने वाचीतही नाहीत. कारि त्यानंा उजेडापेक्षा अंधाराची आवड 
जास्त असते. डवचारलहरी व सद्धमयदीडपका ही वृत्तपते्र नास्स्तकाचंी मते वाचून वाद करीत असत. 
डनाःशास्त्रवादातील अग्रगण्य पुढाऱ्याचंी मते ते उपयोगात आिावयाचे. वालटेरने अशी शकंा 
काढली की, शास्त्रास ‘काच’ ठाऊक नाही. परंतु त्यात ‘पेला’ हा शब्द आढळतो. 
बधुंभडगनीडववाहाची त्याची कल्पना तर अगदी डनराधार आहे. टाम पेिचे एक आफरीजन 
(डववकेपुत्र) हे लोक आवडीने वाचतात, पि डबशप वासटनने त्याला डदलेले साधार उत्तर कोिी 
वाचीत नाही. नेहम्या गोरे म्हितात, अशी हयगई अयोयय आहे. डिस्ती धमाची प्रमािे नीट वाचून 
पहावीत. 

 
२८८० (२४ : ९, १ मे ६५, १३७–१३८) 

ध्यानसंग्रहासाठी : 
(ध्यान ७) बापाने जे मला डदल्हे ते सवय मजकडे येतील. पापी मनुष्ट्याचा आत्मा हीच ती देिगी 
आहे. बापासमान पुत्र जो येशू डिस्त त्याजकडे पापी मािसे डफरतील. त्याचें आत्मे उत्कृष्ट केले 
जातील. येशू हा सैन्याचंा प्रभ ूआडि शातंीचा राजा होय. त्याजकडे गेला की, आत्मा पडवत्र होऊन 
आकाशात आनंद होईल. (ध्यान ८) वाईट डदवशी मला तो आपल्या मंडपात झाकून ठेवील. 
संकटाची घडटका पुनाःपुन्हा येती, म्हिून संशय अगर कुरकूर नको. ईश्वराची दया डदसण्याकडरता 
संकटाची आवश्यकता पडत असते. संकटाला अडनवारसे मानून घाबरू नये. आपल्याजवळ 
मोहरीच्या दाण्याएवढा जरी डवश्वास असला, तरी तो मनात जपून ठेवा. आपि उघड मदैानात 
आहोत, तर शत्रनेू डोंगराचा आश्रय घेतला आहे. परमेश्वर आकाशाचा कृपारूपी पडदा उघडून 
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आपल्याभोवती डेरा तयार करतो. त्याच्या कृपेच्या मंडपामध्येच राहा. डवश्वास आडि सहनता 
कायम ठेवा. 

 
२८८१ (२४ : ९, १ मे ६५, १३८–१४०) 

इंदुप्रकाशावरून असे कळते की : महाराज जयाजीराव लशदे काशीस गेले होते. या देवभोळ्या 
राजाने बराच वडेेपिाचा खचय केला. पि एक गोष्ट मात्र शहािपिाची केली. हडरभक्तपरायि 
लोभी पुराडिक लोकानंा सक्तीने चतुथाश्रम घेिे भाग पाडले. कारि या लोकातं ईश्वर 
भेटडवण्याची काहीच करामत नाही. लोकेषिा व ऐडहक सुख याचं्या जाळ्यातं गुंतून गायनरस, 
वाक्शक्ती व खोटी भक्ती, याचंी गाठोडी डवकण्याचा उद्योग मात्र ते करतात. गोलवदबाबासारख्या 
वषेधारी गुरूने महाराजास संन्यास डदला, ते फार चागंले झाले. दररोज एका नव्या पुराडिकास ते 
संन्यास देतात. राजाज्ञा मोडली, तर आपले वशंपरंपरेचे वतन बंद होईल, या भयाने पुराडिक 
डनमूटपिे संन्यास घेतात. असे भोंदू लोक स्वताः होऊन काढता पाय घेतात, ही एक उत्तम गोष्ट 
आहे. 

 
२८८२ (२४ : ९, १ मे ६५, १३८–१४०) 

कापंाच्या मदैानात प्रो. ज्यन् सन् नामक साहेबाने जे दारूकाम दाखडवले, तसे आमच्या देशात 
फारतर २-३ वळेा झाले असेल. ‘इंदुप्रकाश’ म्हितो : ‘चारपाच प्रकारचे बाि होते. एक चिाकार 
डफरे. दुसरा वरती जाऊन ४-५ तारे डनमाि करीत असे. डतसरा एकदोन तारे तयार करून 
मंदगतीने परत येई. चवथ्यातून १०–२० हतनळे डनघत. पाचव्यामधून डठिगी पडली की, 
नक्षत्रसमूहाचा भास होई. एका झाडास शुिाची आकृती होती. आलटून पालटून पाढंरा व ताबंडा 
असे रंग डदसत. एकदा तर त्याने मध्यभागी दोन बाि लाडवले. ते नागासारखी फिा काढून डोकी 
हलवीत. या दारूत धूर कमी व प्रकाश जास्त होता. 

 
२८८३ (२४ : ९, १ मे ६५, १३८–१४०) 

दलालाचंी ठकबाजी : 
‘मुलींचा खेळ’ च्या कत्याने ‘दलालाचंी ठकबाजी’ हा गं्रथ डलडहला. ठक दलाल कशी लुच्चेडगरी 
करतात, ते यात संवादाच्या रूपाने दाखडवले आहे. लोकाचंी फसविूक होऊ नये, हा लेखकाचा 
उदे्दश आहे. दलालाचें पाडरभाडषक शब्द, बोलण्याच्या खुिा व टकडवण्याचे डावपेच, काल्पडनक 
संवादाच्या मदतीने डदले आहेत. पुरविीत पुनर्थववाहाची गोष्ट डदली आहे. लयन, कापडाचा 
बाजार, धान्याचे अडते, सराफाचें व सोनाराचें दलाल, असे अनेक दलाल असतात. पुस्तकाची 
भाषा शुद्ध मराठी आहे. इंग्रजी डशकलेले लोकही अस्सल मराठी बोळू शकत नाहीत. पुस्तकाची 
शलैी इतकी चागंली आहे की, वाचिाऱ्याचे मन अगदी गडूनच जाते. संवाद इतके छान आहेत की, 
ते प्रसंग जिू आपल्यासमोर घडतात. मूखय मुलगा शहािा भासडविे, वृद्ध वरास तरुि दाखडविे, 
व्यंग झाकिे, यात हे ठक मोठे हुशार असतात. परंतु असे डववाह कसे असफल होतात, तेही 
दाखवावयास हव ेहोते. पुस्तककत्याने लययुक्त डवषयावर या तोडीची आिखी पुस्तके करावीत. 

 
२८८४ (२४ : ९, १ मे ६५, १४१–१४२) 

‘शुद्धपक्षी’ पत्रात डलडहतो की, पैशाचा लोभ महादुधयर असतो. लोभी मािसे पैशाकडरता काहीही 
करतात. नाटके करिारे लोक पैशासाठी अत्यंत लाडजरवािी कृत्ये करतात. गेल्या दहाबारा 
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वषांत नाटकाचे खूळ फार माजले. काही थोर व संभाडवत गृहस्थानंी, रा. दादोबा पाडुंरंग व सोन्या 
बापू माडें या मंडळींनी नाटकाचे प्रथम कौतुक केले. त्या नाटकात कृष्ट्िगोपींची रासिीडा व 
डवदूषकाचे चावट, अभद्र भाषि, असे प्रकार होते. बालिीडेचा अनाचार व तमाशाची सोंगे, याचंा 
एक मेळच त्यात डदसला. कामे करिारे लोक अडशडक्षत टोिपेच होते. सगळे घर सोडून बाहेर 
पडले होते. काही नाटकवाल्यानंा तर डशक्षा झाल्या. नाटक्यानंा स्वभाषाही चागंली बोलता येत 
नाही. लहानगी मुले हुरावनू नाटकात जातात. बायका सोडून बायकांची सोंगे घेतात. चावट व 
अभद्र भाषि, जनानी चाळे, नाचिे, यातं काळ घालवतात. नाटकाचे अध्वयुयच लबाड असल्यामुळे 
बाकीचे सोंगाडेही तसेच होतात. त्यानंा प्रथमपासूनच कोितीही मदत करू नये व उते्तजन देऊ 
नये. 

 
२८८५ (२४ : ९, १ मे ६५, १४३) 

कृ. र. कडवतेत डलडहतात की : देवाने शास्त्ररूपी डदवा आपल्याच हातात डदल्हा आहे. तो पापी 
मािसानंा वाट दाखवतो. या जगरूप जंगलात शास्त्राडशवाय रस्ता कसा डदसेल? दुडनयारूपी 
अरण्यामध्ये काही डनाःसंग लोक डनाःशास्त्रवादाचे कौतुक सागंतात, परंतु सदसद डववके बुद्धी हेच 
खरे शास्त्र आहे. मते वगेवगेळी असली, तरी डववकेबुद्धीने डवचार करून डनवड करा. डववकेबुद्धीस 
वाट दाखडवण्यालाही शास्त्राचा डदवा पाडहजेच. डवनयशील व्हा. पाखंडी मते सोडा. सत् शास्त्राबद्दल 
खात्री करून याया. 

 
२८८६ (२४ : ९, १ मे ६५, १४३) 

कृ. र. कडवतेत म्हितात की : या जगातले गुरू कान फंुकतात, तर येशू डिस्त माझे मन फंुडकतो. 
जडगक गुरू संपत्तीची हाव बाळगतात, तर येशू तुमचे फुटलेले व पापी मन मागतो. लौडकक गुरूची 
नजर चैनीवर असते, तर येशू पापी लोकाकंडरता दुाःखी होतो. जडगक गुरू पापाने भ्रष्ट व भक्तीत 
अशक्त आहेत, तर येशू श्रेष्ठ व पडवत्र आहे. म्हिून कोित्याही मािसाला गुरू मानू नका. येशू हे 
जीवनाचे तारू होय. 

 
२८८७ (२४ : ९, १ मे ६५, १४३) 

कृ. र. आपल्या काव्यात डलडहतात की : आकाशातील सुखाचे मी वियन करू शकिार नाही. त्या 
सुखास अंत लकवा मयादा नाही. स्वप्नातही तेथे लनदा, वाद, दे्वष-कपट नाहीत. तेथे दुाःख लकवा 
मरिाची गोष्टच नाही. तहान भकू व ऐडहक चैन याचंा मागमूसही डदसत नाही. पडवत्र देव, पडवत्र 
दूत व पडवत्र भक्त याचंा डत्रविेी संगम तेथे असतो. त्या नगरीचे रस्ते, देऊळे अगदी पडवत्र आहेत. 
पडवत्र लसहासनावर डिस्तदेव बसला आहे. शास्त्र हातात घेऊन सवांना वाचून दाखडवतो. त्याच्या 
वािीतून पडवत्र उपदेशच ऐकू येतो. मंजुळ स्वरात तेथेच सुस्वर गायन चालते. तो सवयकाळ 
वदंनीय आहे. परमेश्वराचा जयजयकार केला की, पे्रमाचे अपार पाझर स्रवतात. खऱ्या भक्ताचें 
अश्रू देव स्वताः पुसतो, त्यासं पे्रमाने कुरवाळतो. त्याच्या अंगावर उद्धारकाची पाढंरी शुभ्र वसते्र 
आहेत. तेथे फक्त आनंदच आहे. अनंतकाळ जरी डतथले सुख उपभोगले, तरी उिे पडिार नाही. 
हे कृपालसधू देवा तेथे मला घेऊन जा. 

 
२८८८ (२४ : ९, १ मे ६५, १४४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चीनमधील तैलपग बडंखोर ताटार बादशहास हुसकून लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बादशहा 
युरोडपयन सेनेची मदत घेऊन बडंाचा बीमोड करीत आहे. तैलपग तह करून सलोख्याने वागले, तर 
त्याचं्याशी मतै्री करण्यास युरोडपयन तयार आहेत. 

 
२८८९ (२४ : ९, १ मे ६५, १४४) 

अमेडरकेत १५९ जेमयन वृत्तपते्र चालू आहेत. लढाईत ९८ बदं पडली व ६० नवी वृत्तपते्र सुरू झाली. 
 
२८९० (२४ : ९, १ मे ६५, १४४) 

लखनौ डवभागात लाडंययाचंा मनस्वी उपद्रव होत असून त्यानंी अनेक लहान मुले मारली. 
कडमशनराने डशकाऱ्याचंी मदत घेऊन सापळा तयार केला. लाडंगे मारिारास बडक्षसे जाहीर 
केली. (प्रभाकरवरून) 

 
२८९१ (२४ : ९, १ मे ६५, १४४) 

टैम्स पत्रावरून समजते की, काठेवाडामध्ये वाघर लोकानंी फार धुमाकुळ माजडवला आहे. कप्तान 
राइसने बलोची फौज घेऊन तोफखान्याच्या साहाय्याने त्याजंवर हल्ला केला. वाघरानंी धीरच्या 
डकल्ल्यात आश्रय घेतला. लुटारंूच्या धामधुमीने रयत व सरकार दोघाचंाही तोटा होतो. (प्र. क.) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६५ 
 
२८९२ (२४ : १०, १५ मे ६५, १४६–१४८) 

पे्र. ललकन अध्यक्षपदी डनवडून आल्यावर केलेल्या भाषिात म्हिाले की : ‘आपल्या सैन्याचा जय 
झाला, पि दुदैवाने एकाच राष्ट्राच्या व धमाच्या लोकातं ही लढाई झाली. ऐक्याचा भगं होण्यापेक्षा 
लढाई झालेली चागंली असते. आपल्या प्रजेचा एक अष्टमाशं भाग डसद्दी गुलामाचंा होता. 
दडक्षिवाले हे दास्य बळकट करू पाहात होते. दुसऱ्याची भाकर मुरगाळून घेण्याचा प्रयत्न सतत 
करीत होते. दास्यत्व हा एक मोठा अडथळा होय. आम्ही तर नेहमी प्राथयना करतो की, ही लढाई 
लवकर बदं व्हावी. ईश्वराचा न्याय खरा असतो. दे्वषापेक्षा पे्रम श्रेष्ठ आहे. म्हिून सैडनकाचं्या डवधवा 
व पोरकी बाळे याचंा साभंाळ करावा.’ परंतु हाय! ही बातमी छापीत असतानाच बातमी आली की, 
पे्र. ललकन यासं मारेकऱ्याची गोळी लागून त्यानंा मृत्य ू आला. हे वृत्त इतके भयंकर आहे की, 
त्यावर डवश्वास बसत नाही. या डबकट प्रसंगात त्याचंी गरज होती. पि ईश्वर कधी चूक करीत 
नाही. दास्यरूप दैत्याशी ललकन यानंी युद्ध केले. त्यात स्वातंत्र्याच्या पुढाऱ्यास जीव गमाविे भाग 
पडले. ईश्वर सवयश्रेष्ठ आहे. 

 
२८९२ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
२८९३ (२४ : १०, १५ मे ६५, १४९–१५१) 

उत्तर अमेडरकी सेनेने डरमचडं शहर लजकल्यानंतर दडक्षिेचा सेनापती ली याने हत्यारे खाली 
ठेवली. शत्रचू्या संपूिय शरिागतीने लढाई संपली. कदाडचत् सैडनकाचं्या लहान टोळ्या अजून 



 

 

अनुक्रमणिका 

लढाया करतील. ज्यानंी डफतुरीची कामे केली, ते दंडाला पात्र ठरतील. १२–४–१८६१ रोजी 
दडक्षि अमेडरकेने समतर डकल्ल्यामधील उपाशी सैडनकावंर तोफा डागल्या. त्यातून हे युद्ध सुरू 
झाले. आडि एडप्रल १८६५ च्या प्रारंभी जेनरल ली डबनशर्त उत्तरेच्या स्वाधीन झाल्यामुळे ते 
थाबंले. दडक्षिेच्या राज्याचा पाया म्हिजे डशद्दी लोकाचें दास्य आहे. दासपिाची ही डवलक्षि चाल 
थाबंावी, यासाठी हा झगडा होता. दासाचें बडं होण्याच्या भयाने दडक्षिवाले युद्धाची तयारी करीत 
होते. गोडीगुलाबीचे उपाय थकल्यानंतर युद्धाखेरीज मागय राडहला नाही. शवेटी ईश्वर नेईल त्या 
वाटेने मािसे जातात. दासपि नष्ट करण्याचा ठराव उत्तरेने केला, म्हिून युद्ध पेटत राडहले. पि 
अन्यायाचे आचरि करून कोिीही सुखी होत नसते. दास्याच्या पायावर उभी राडहलेली इमारत 
आता अरण्यवत झाली. गुलामीची काळपुळी याचं्या डजवावरच उठली. न्यायाने वतयण्यात देशाचे 
कल्याि आहे, हा बोध एवढे नुकसान होऊन डमळाला. आता अमेडरकेची संयुक्तता अडधक 
मुस्तडकम होईल. स्वतंत्रता व दया याचंी वृद्धी होऊन मानवाचे स्वातंत्र्य राहील व हक्क अबाडधत 
राहतील. 

 
२८९३ अ (इंम : १४८–१४९) 
 
२८९४ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५३–१५६) 

मनुष्ट्याच्या ठायी धमय आचरण्याची प्रबळ इच्छा असते. जो मनुष्ट्य प्रपंचाधं असतो, तो मात्र धमाबद्दल 
डवपरीत बोलतो. आजचा डदवस खरा, या पद्धतीने वागतो. सध्या दृष्टीस डदसिाऱ्या गोष्टींमध्ये मन 
घालावे, मेल्यावर काही नाही, असे म्हितो. पि हा उपदेश मनास व दैडहक बुद्धीस पटला, तरी 
आत्म्यास रुचिार नाही. वासना आडि डवचार याचं्याकडून उच्च गोष्टींकडे गेले पाडहजे. डवचाराचं्या 
पखंानंी सृडष्टकत्या ईश्वराकडे गेले पाडहजे. सारे व्यथयच आहे, ही भावना सोडावी. मरिासाठी डसद्ध 
राहाव.े मनुष्ट्य उतारवयाकडे झुकला की, त्याला हे पटते. वदेसमाजाचे लोक डबघडलेल्या 
मनानंाच योयय मागय दाखवतील, असे इंदुप्रकाशच्या लेखकास वाटते. धन व मान डमळवनूही 
धमाकडे डफरता येते. धमावाचून मनुष्ट्य पशू आहे. पि वदेात शुद्ध धमय नाही. जे वेदाच्या डजवावरती 
उड्या मारीत होते, ते वदेाचें भाषातंर पाहून गडबडले. त्याचं्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. काही 
नास्स्तकाचंी मतेही वाचून तपासली. वदेसमाज खरा धमय आिू शकिार नाही. वेदाचा धमय खरा, 
शुद्ध मानिाऱ्याचंी फसगत होिार आहे. पोकळ व अयुस्क्तक चाली सोडण्याचा त्याचंा डनिय 
व्यावहाडरक आहे. त्यात आत्म्याचे खरे समाधान नाही. आंधळ्याने आंधळ्यास चालडवले, तर ते 
दोघेही खाचेत पडतील. म्हिून प्रत्येकाने पडवत्रशास्त्राचा शोध यायावा. अगत्यपूवयक व अनन्यभावाने 
शास्त्र वाचाव.े 

 
२८९४ अ (इंम : १५१–१५३) 
 
२८९५ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५६–१५७) 

काबंेल नावाचा एक खलासी होता. त्याचें तारू आडफ्रकेत कागंो नदीमध्ये असताना दारूच्या धंुदीत 
आंधोळ करण्यास तो तारू सोडून गेला. पाण्यातून त्याजकडे एक सुसर येऊ लागली. त्याच्या 
सोबत्यानंी काठावरून त्या सुसरीच्या रोखाने बदूंक झाडली, पि काही उपयोग झाला नाही. ती 
डवकराळ सुसर जबडा वासून त्याच्यावर हल्ला करू लागली, म्हिून तो नदीच्या काठावर आला. 
तेवढ्यात झाडीतून एक वाघ त्याच्या रोखाने येऊ लागला. पि वाघाची उडी चुकली व सुसरीवर 



 

 

अनुक्रमणिका 

पडली. दोन लहस्त्र प्रािी झोंबी खेळले. नदीचे पािी रक्ताने लाल झाले. दोन्ही प्रािी आपसामध्ये 
लढून मरि पावले. काबंेलने ईश्वराचा मोठाच उपकार माडनला. तेव्हापासून दारूची द्वाड सवय 
त्याने सोडडली. दुभाषि करिेही बदं केले. तो ईश्वरभक्ती करू लागला. 

 
२८९६ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

अमेडरकेत उत्तरवाल्याचंा डनखालसपिे जय झाला. दडक्षिेचा प्रडसदेंत देवीस व सेनापती ली पळून 
गेले. मेजर ग्रातंसमोर लीने शस्त्र खाली ठेवले. पे्र, ललकन मात्र मारेकऱ्याच्या गोळ्यानंी मरि 
पावला. डम. ज्यानसन् काही काळासाठी पे्रडसदेंत झाला, बडंवाल्याचें मोबील शहरही उत्तरेने 
लजकले. 

 
२८९७ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

जमखंडीचे श्रीमंत आपासाहेब फार लोकोपयोगी कामे करतात. आता ते पद्मनजी 
माडिकजीकडून २० हजाराचंी इमारत बाधूंन घेिार आहेत. डम. पदमनजी ३२ वष े त्याचं्या 
चाकरीत असून आपासाहेब मनुष्ट्याची पारख करिारे जहागीरदार आहेत. डम. पदमनजी यासं 
प्लानबद्दल ५०० रु. बडक्षस देण्यात आले. चािाक्ष जहागीरदार गुिी मािसाचंा चागंला उपयोग 
करून घेतात. 

 
२८९८ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

कानडाच्या डम. बागसाहेबाने असे डसद्ध केले की : प्राचीन काळी लहदू लोक अमेडरकेशी व्यापार 
करीत होते. तसेच ३५१ वषांपूवी यहुदी लोकानंी मीडसडसपी नदीजवळचा काही प्रदेश लजकला 
होता. रोमच्या डसकंदरचा एक सरदारही डतकडे गेला होता. आिाहामाच्या वळेी कें टकी प्रदेशात 
इडजडशपन लोक होते. 

 
२८९९ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

बागलकोट येथे व्यंकापा देसाई नावाचा भ्रष्ट िाह्मि मेला. तो कोिाच्याही हातचे खात असे, म्हिून 
गावामधील िाह्मि उत्तरडियेस आलेच नाहीत. त्याचे पे्रत तीन डदवस पडून राडहले. कंची 
आचायाने साडंगतले की, शवडिया केल्यावर कृष्ट्िा नदीचे स्नान करावे. जाडतभेद व 
खाण्याडपण्याचा डनषेध धरिारानंी समजूतदारपिाने वागाव.े 

 
२९०० (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

सातारचे राजे व्यंकोजी इंग्रजाचं्या कैदेमध्ये होते. ते २४–१२–६४ रोजी वारले. शाहूराजाचंा 
मुलगा शहाजी याचें ते डचरंजीव होते. 

 
२९०१ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

शालापत्रकातील लेखात म्हटले की, दादोबाचं्या व्याकरिात असा उल्लेख आहे की, डकत्येक 
भाषातं ललगेच नाहीत. 

 
२९०२ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चीन देशात १९ डिस्ती मंडळ्या आहेत. २५७६ डिस्ती लोक आहेत. ६३ डमशन शाळातं १०४३ 
डवद्याथी डशकतात. 

 
२९०३ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

जबलपूरचे शाळा इन्स्पेक्टर सफदर अली यानंी बापडतस्मा घेतला. डम. च्याडंपयननी त्यानंा दीक्षा 
डदल्ही. बराच काळ अलीसाहेब डिस्ती धमाचा अभ्यास करीत होते. 

 
२९०४ (२४ : १९, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

मंुबई येथील जज डम. मािकजी याचं्या कन्येचा डववाह डम. कामा याचेंशी युरोडपयन पद्धतीने 
झाला. लयनात केक्ससुद्धा वाटल्या. ही कन्या डवलायतेत डशकली. 

 
२९०५ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

बुखाऱ्याच्या तार मुशाफरानंा इताल्यन सरकारने कैद करून यातना डदल्ह्या. लहदुस्थान-
सरकारानंी रदबदली करून त्याचंी सुटका करडवली. 

 
२९०६ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

मंुबई गाजेटात एकाने असे पत्र डलडहले आहे की, पवयती संस्थानचे वषासन वाढडवण्यासाठी 
सरकारकडे अजय गेला आहे. पि हे वषासन अजीच बंद केले तर बरे होईल. समुद्र हटवनू जमीन 
करिाऱ्या मंडळीस सरकारने एक कोटी रुपये कबूल केले. पवयतीच्या मदतीसाठी लहदू लोक मदत 
देत नाहीत. मग इंग्रज सरकारने कशाला मदत द्यावी? 

 
२९०७ (२४ : १०, १५ मे ६५, १५७–१६०) 

आडस्त्रया देशातून अशी बातमी आली की : तेथे बरफाचा पाऊस पडून रस्ते अगदी बदं झाले. 
राजधानी वायनाचे लोखंडी रस्तेही बर्फाने भरून गेले. तुफानाने झाडे उन्मळून पडली. 
तारायंत्राचें खाबं उखडले गेले. मालगाड्याचंी ते्रन चाकाऱ्याबाहेर फेकली गेली. तीन गाड्या 
घसरल्या. मनुष्ट्यहानी मात्र नाही. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६५ 
 
२९०८ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १६२–१६४) 

पैशाच्या बाबतीत अमेडरकन मराठी डमशनची यंदा इतकी भरभराट झाली की, शुभलचतकानंाही 
आश्चयय वाटले. ऑगस्टअखेर १० लक्ष ६३ हजार रुपये डमळाले. एवढी देिगी पूवी कधी डमळाली 
नव्हती. कजय डफटून ७२६८ रुपये डशल्लक राडहले. ज्याने ५ भाकऱ्याचं्या जोरावर ५ हजार मािसे 
जेव ूघातली, तो येशूच डमशनच्या पाठीशी आहे. मंुबईच्या एतदे्दशी डिस्ती लोकानंी व व्यापारानंी 
उदारमनाने देियया डदल्ह्या. या देशातून १५,९४९ रुपये डमळाले. हुडीच्या चढ्या दरामुळे याच 
रकमेसाठी अमेडरकन ४० हजार रुपये गोळा कराव े लागले असते. परमेश्वराचा आशीवाद सतत 
असाच राहावा. देशी डिस्ती मंडळ्यानंी पालक व पतंोजी याचं्या डनर्वाहाकडरता ७२८ रुपयाचंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

मदत डदल्ही. रे. हेजन व बालंतैन स्वदेशाहून परत आले असून त्याचें काम सुरू झाले. पडिम 
लहदुस्थानात ३० उपदेशक व ११०७ डिस्ती मािसे आहेत. सोलापुरात नवीन मंडळी स्थापन 
झाली. डतने ८१ जि दीक्षा देऊन डिस्ती केले. सगळ्या मंडळ्याचं्या एकीकरिाचा प्रयत्न चालू 
आहे. देशी पंतोजीची डतसरी परीक्षा झाली. नगर एथे नामयल स्कूल सुरू होत असून मे. हेग त्याचे 
मुख्य आहेत. डिस्ताच्या कामास मोठी अनुकूलता डमळत आहे. 

 
२९०८ अ (इंम : १६१–१६२) 
 
२९०९ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १६५–१६९) 

‘एक लहदू’ याने जाडतभेद डववकेसाराची दुसरी आवृत्ती छापली आहे. या पुस्तकाचे ठसे मोठे संुदर 
आहेत. पुरविीमध्ये वज्रसूडचटीकेचा उपयोग करून अनेक जातींबद्दल जास्त माडहती डदली आहे. 
वज्रसूचीमुळे त्यातील डववचेनास बळकट आधार डमळाला. तरी छापण्याच्या व हस्तदोषाच्या चुका 
पुष्ट्कळ राहून गेल्या. अनुिमडिका नाही व डवषयाचें स्पष्ट भागही नाहीत. मानवजातीच्या 
उदयकाळी तो रानटी अवस्थेत होता, हे म्हििेही बरोबर नाही. रानटीपि हे पापाचे फळ होय. 
अडतशुद्राबद्दल या पुस्तकात काही उल्लेख नाही, हेही चमत्काडरक वाटते. या हेळसाडंलेल्या 
लोकाचंी उपेक्षा व्हावयास नको आहे. दा. डवल्सनच्या डनबधंात ही उिीव भरून डनघेल. या 
पुस्तकाची भाषा सौम्य व आवशेापासून अडलप्त आहे, ही मात्र समाधानाची गोष्ट होय. जो 
तत्त्वाप्रमािे चालतो, तोच खरा आदरिीय समजावा. कोरडा उपदेश डनरुपयोगी आहे. ऋषींच्या 
मुलाबंद्दलच्या कथावंर काही टीका नाही, हे मात्र अयोयय झाले. जाडतभेदरूपी डवकराळ दैत्य 
काही चुयाचं्या डतरानंी व मेिाच्या गोळ्यामुंळे मरिार नाही. बाह्याचाराच्या खुराकाने तो घट्टाकट्ट 
झाला. हे भक्ष्य बदं करा, म्हिजे तो उपासमारीने गतप्राि होईल. मृत्युलोकाच्या राहाटाप्रमािे तो 
मरेल. आपल्या स्वदेशरूप जननीस त्याच्या तावडीतून सोडवाव.े जाडतभेदाची दुष्ट चाल सोडा. 

 
२९०९ अ (इंम : १६४–१६५) 
 
२९१० (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७०–१७३) 

ना. गवरनरानंी भाषिात म्हटले आहे की, अमेडरकन डस्त्रया इतर देशातंील डस्त्रयापेंक्षा जास्त 
डवद्यासंपन्न आडि सुशील आहेत. डतकडे मुलामुलींचे सहडशक्षि असते. न्ययूॉकय चे एक डवद्यालय 
धमाथय असून त्यात ३०० डवद्यार्थथनी आहेत व १६ डशडक्षका आहेत. त्याचंा अभ्यासही अगदी पके्कपिी 
होतो. दडक्षि अमेडरकेतील एक अडािी स्त्री ६ वष ेतेथे डशकली. आता डतचा वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास 
चालू आहे. डशक्षिामुळे डतची मयादाशीलता व मािुसकी वाढली. कोिताही डवषय हाती धरला 
की, त्याचे समग्र ज्ञान ती डमळडवते. डशक्षिाच्या जास्तीतजास्त सोयी न्य ू इंयलंद या संस्थानात 
डमळतात. साडनतरी डमशन या डवभागात तर सगळ्या डस्त्रयाच कामावर आहेत. डवद्यासंपन्न डस्त्रया 
जेथे काम करतात, तेथील पुरूषही सुधारतात. चागंला पोषाक करतात, सभ्यतेने वागतात. काही 
छापखान्यातं डस्त्रया कंपाडजतरचे काम करतात, डकत्येक डस्त्रया माडसकातूंन डनयडमतपिे लेख 
डलडहतात. डहशबेनीस आडि डविेत्या याचं्या जागावंर अनेक बाया कामे करतात. तुम्ही 
आगगाडीतून प्रवास केला, तर डकत्येक डस्त्रया वृत्तपते्र वाचताना डदसतील. त्यानंा लहदुस्थानडवषयी 
फार उत्सुकता वाटते. एवढे डशक्षि असूनही त्याचं्यात डवद्वत्ता डमरडवण्याचा मोह डदसत नाही. 
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पुरुषानंा मसलत देण्यात त्या समथय झाल्या आहेत. म्हिून आपिही आपल्या आयाबडहिींना 
डवदे्यचा लाभ करून द्यावा. 

 
२९१० अ (इंम : १६९–१७०) 
 
२९११ (२४ : ११, १ ज्युन ६५, १७३–१७४) 

ध्यानसंग्रहासाठी– 
(ध्यान ९) मी त्यासं सवयकाळचे जीवन देतो, असे प्रभ ूम्हितो. गौरवी प्रभ ूहा मेंढपाळ आहे. त्याने 
सवय वस्तू डनमाि केल्या. या वस्तू त्याच्यासाठी असल्यामुळे आपि आपले वचयस्व त्याला अपयि 
कराव.े कारि त्याने आकाशातील लसहासन सोडून मेंढक्याची अंकडी घेतली. दुष्ट, कृतघ्न, 
गर्थवष्ठ, हेसुद्धा जर त्याला खऱ्या पे्रमाने अनुसरले, तर तो त्यानंा सवयकाळचे जीवन देतो. ही 
देिगी साधारि नाही. आकाशातले जीवन म्हिजे ईश्वरी जीवन होय. त्याने भक्तामंध्ये आत्म्याचा 
श्वास फंुकून सद्गुि डनमाि केले. देवाचा आशीवाद घेऊन हे प्रािी देवलोकाकडे चालू लागले. 
डदव्य दूताप्रमािेच या लोकानंा त्याने भगवानाचे सेवक बनडवले. त्याचं्या पायाखाली महान पवयत 
धुळीप्रमािे होतील व ते स्वताः उंच केले जातील, पथृ्वीही डवरघळेल, ते आकाशात पावले 
टाकतील, मोठ्या आवाजाने आकाश े डदसेनाशी होतील, संवत्सरचिाची गती डफरेल. ते संतोष, 
शुद्धपि व ज्ञान याचंा मुगुट होतील. प्रभनेू हे जीवन डदल्हे नसते, तर आपिासं काहीच गती 
नव्हती. सवयकाळच्या जीवनाचा वाटा प्रभ ू आपिासं देतो. वधस्तंभाची गोष्ट ऐकून डिस्ताच्या 
मंडळीस मदत करावी. 

 
२९१२ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४) 

अमेडरकेचे पे्रडसदेंत ललकनसाहेब मारेकऱ्याच्या गोळीस बळी पडले, हे वृत ऐकून ना. डवक्तोऱ्या 
रािीसाहेबानंी साहेबमजकुराचं्या पत्नीस समदुाःखप्रदशयक व समाधानदायक पत्र पाठडवले. स्वताः 
रािीला पडतडनधनाच्या व वैधव्याच्या दुाःखाचा अनुभव आहे. अशा वळेी दुसऱ्याचे समाधान कसे 
करावे, हे डतला कळते. या पत्रावरून इंयलंद व अमेडरका या दोन देशातं नेहमी सख्य राहाव.े 

 
२९१३ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

आस्बेस्तोस ही अभ्रकाची जात असून तो डहरवा लकवा पाढंरा असतो. त्याचा शब्दशाः अथय अदास्य 
होतो. हा पदाथय जळत नाही. डोंगराळ प्रदेशात सापडिाऱ्या याच्या धाययापासून कापड तयार 
करतात. रोमन लोक यात पे्रते गुंडाळून ती जाळीत. त्यामुळे त्यानंा त्याची राख डमळत असे. त्यात 
डनभळेपिा असे, ती राख भाडं्यात ठेवीत. स्प्लनी हा रोमन इडतहासकार डलडहतो की, त्याचे 
काळात रुमाल व कपडेही या पदाथांचे असत. स्वच्छ करण्यासाठी ते अयनीत टाकीत. सध्याही 
हातपजें, मोजे, कपडे लकवा भाडंी करण्यास आस्बेस्तोसचा उपयोग होतो. 

 
२९१४ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

भतूान देशात कोळशाच्या खािी सापडल्या. 
 
२९१५ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

इंदापुरात रे. नारायि शषेाद्री यानंा शहर म्युडनडसपालीटीचे कडमशनर नेमले आहे. 
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२९१६ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 
इंस्यलश सरकारच्या सैन्याने भतूानचे डदवानडगरी गाव लजकले. 

 
२९१७ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

काबलूमध्ये अडमराच्या सैन्याचा मोठा पराभव झाला. 
 
२९१८ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

कलकत्त्यात िह्मसमाजाच्या इमारतीची मालकी कोिाची, यावरून वाद झाला. बाब ू चंदरसेन 
यानंी डचटिीसपद सोडले. 

 
२९१९ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

मोगल बादशहाच्या वशंजानंा इंग्रज सरकारने २५ व १० रु. अशी वतेने करून डदल्ही. 
औरंगझेबानंतर १५० वषांतच ते अन्नान्नदशा होऊन व्याकुळ झाले. जडगक वैभव डकती क्षडिक 
असते, पाहा! 

 
२९२० (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

युरोपातील राजामंध्ये पुस्तके प्रकाडशत करण्याची लाट आलेली आहे. नेपोडलयन राजपुत्र 
बोनापाटयचा इडतहास डलहीत आहे, तर लुईने सीजराचा वृत्तातं डलडहला. बवडेरयाचा राजा 
कडवतेचा संग्रह करीत आहे, तर ग्रीसचा राजा कोश तयार करण्यात मयन आहे! 

 
२९२१ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

मंुबईमध्ये मद्यपानाचे गुन्हे ३० टक्क्यानंी वाढले आहेत. यंदा ४,७०६ धरले. त्यापंैकी ४,१६७ ना 
डशक्षा झाली. लोकवृद्धी, द्रव्यवृद्धी व दारू दुकानाचंी वृद्धी यातून अपराधही वाढले. 

 
२९२२ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

गेले काही डदवस प्रभाकर व वृत्तप्रकाश हे मोबदला अंक आम्हासं येत नाहीत. तरी संपादकानंी नोंद 
यायावी. 

 
२९२३ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

नगरपडरसरात पटकीचा वाखा सुरू असून काळे-गोरे लोक मरत आहेत. 
 
२९२४ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

िह्मदेशाच्या राजाने गौतमबुद्धाची ३८ हात उंचीची मूर्ती स्थापन केली. डतच्या वाहतुकीस ५॥ लक्ष 
खचय आला. वाटेत पडझडीने ३०० लोक डचरडून मेले. दयाधमी लोकानंा याची लाज वाटते. 

 
२९२५ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७४–१७६) 

रत्नाडगरी भागात गुराचंा व देवींचा आजार मनस्वी झपायाने सुरू आहे. गावचे्या गाव ेओस पडत 
आहेत. 
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२९२६ (२४ : ११, १ ज्यनू ६५, १७६) 
एका आरबाने ५ हाबशी मुले नोगागं एथे डवकण्यासाठी आिली. कनयल डरगबीने ताबडतोब त्या 
गुलामाचंी सुटका केली. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६५ 
 
२९२७ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १७७–१७९) 

राजस्थानात पे्रस बीडतडरयन डमशनाची ४ ठािी, शाळा व दवाखाने आहेत. त्यानंी गेल्या साली ५ 
जिानंा दीक्षा डदल्ही. यापंैकी जीवनडवजय नावाचा जती तर मोठ्या वैभवाचा त्याग करून डिस्ती 
झाला. एका गुरूजवळ तो लहानपिापासून होता. गुरूने उपाध्या होण्याकडरता त्याचे अध्यापन 
केले. गुरूची डमळकत मोठी होती. गुरूच्या मरिानंतर जीवन जरी वारीस झाला, तरी त्याचे मन 
या ढोंगावरून उडाले. अयुस्क्तक व परस्परडवरोधी डसद्धातं त्याला आवडेनात. खरी शातंी व 
समाधान डमळडवण्यासाठी तो अजमेर डमशनात आला. दीके्षनंतर त्याचे नाव इसादास उफय  येसुदास 
ठेवले. आता तो अंगमेहनत करून उदारडनवाह करतो. यावरून डदसेल की, त्याचे धमांतर 
मनापासूनचे आहे. नाडसराबादेस हुसेन अली या गृहस्थानेही बास्प्तस्मा घेतला. सैयद कुळातील हा 
गृहस्थ फार बुडद्धमान आडि बहुश्रुत आहे. तो रस्त्यावर उभा राहून उपदेश करू लागला, तेव्हा 
लहदंूनी आडि मुसलमानानंी वाळू व धोंडे फेकून त्याला त्रास डदल्हा. वाडजऊल नामक गृहस्थही 
त्याचा उपदेश पटल्यामुळे डमशनाकडेच आला. नेडटव मौलवी आपला पक्ष वादात दुबयळ वाटला 
की, वदयळीवर येत असतात. पि शुभवतयमानाचा जय होत आहे, असे हे लक्षि आहे. धोंडमारीने 
आमचे धैयय वाढते. ताडगड डमशनात अनेक तरुि नेहमी येतात व दीक्षा घेण्याची इच्छा 
दाखडवतात. 

 
२९२७ अ (इंम : १७७) 
 
२९२८ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १८०–१८१) 

ययासलैट म्हिजे हवचेे लकवा धुराचे डदव े मंुबईमध्ये लावण्याचे काम चालू आहे. भायखळ्याच्या 
रेल्व े स्टेशनवर हे डदव े कसे जळतात ते लोकानंी पाडहलेच आहे. डवहाडच्या तलावाप्रमािेच ते 
नवीन आकषयि झाले. ययासलैट लावण्याचा समारंभ होतो, तेव्हा अडधकारी लोकानंा मेजवानी 
देतात. एकाप्रसंगी ना. गवरनरसाहेब म्हिाले की, डवलायती कोळशापासून धूर तयार करण्याचा 
शोध डम. क्लेतन याने १७३७ मध्ये लावला. डम. मडयक यानंी डदव ेलावण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. 
मानचेस्टर येथील कापडाच्या डगरण्यातं व खेड्यातंही रस्तोरस्ती हे डदव ेजळू लागले. मंुबईमध्ये ४ 
हजार टन कोळशापासून धुराचे डदव ेतयार करण्याची व्यवस्था आहे. मंुबईत धूर पुरडवण्यासाठी ३५ 
मलै लाबंीचे नळही टाकले आहेत. ‘मंुबई ययास कंपनीची भरभराट होवो ‘ या अक्षराचंी माळ 
धुराच्या साहाय्यानेच चमकते आहे. टाकसाळीला व कापडाच्या डगरप्यानंा हे वरदान ठरेल. 
अमेडरकेत तर लहान गावातंही ययासचे डदव ेलावतात. रात्री आगगाड्यातूंनही अशी व्यवस्था केली 
जाते. खडकामध्ये भोके पाडून ययास साठडवण्याची व्यवस्था पेन्डसल् वाडनया संस्थानात केली 
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आहे. हा ‘खडजना’ धुराचे डदव े लावण्यास उपयोगी पडतो. तेलाच्या खािीत तर अशी हवा 
जडमनीमधून डनघत असते. 

 
२९२८ अ (इंम : १७९–१८०) 
 
२९२९ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १८१–१८५) 

‘लोकडमत्र’ डलडहतो की : इमामजयंती सि नुकताच पार पडला. यात सुनी लोक दानधमय करतात, 
तर डशया आकातं करीत राहातात. करबलाच्या मातीस वदंन करतात. ताबुताची चाल मात्र फक्त 
इकडेच आहे. एदन येथे पजें बसडवतात. ९ रात्री इमाम हुसेन याची बखर वाडचतात, मरश ेगातात. 
‘या अली, या हुसेन’ म्हिून दुाःखाने रडतात. डिडटश गायाना या देशात अलीकडे ताबुताची चाल 
सुरू झाली. तेरा डदवस ते डबछाण्यावर डनजत नाहीत. दारू वर्ज्य करतात. महंमद पैगंबराच्या 
फाडतमा नामक कन्येचे दोन पुत्र होते. त्यापंैकी हसन हा डवषप्रयोगाने, तर हुसेन तलवारीच्या 
घावाने, असे मृत्य ू पावले. ही घटना डहजरी सन ४६ मध्ये घडली. झेंडे, नाळ, मृठभर वाळू 
ताडजयामध्ये स्मरिाथय ठेवनू ते डमरडवतात. रोट, साखर, पैसे ठेवनू तुपाचे डदव े लावतात. 
शोकगीतेही गातात. वाजंत्र्याचंा ककय श सूर चालू राहातो. ‘दुला, हायदोस्त, शाहा हुसेन’ वगैरे 
म्हिून नाचतात व ऊर बडडवतात. शवेटी ताबतू समुद्रामध्ये बुडवतात. मंुबईतील अनेक सैयद 
लोकानंा ही धूम आवडत नाही. ते या सोंगात भाग तर घेत नाहीतच, पि घराची दारेही बदं करून 
घेतात. ज्याला ईश्वरी ज्ञानाचा खरा प्रकाश डमळाला आहे, त्याने अशा मूर्थतपूजेत भाग घेऊ नये. 
डिस्ताचे राज्य व्हाव ेम्हिून प्राथयना करावी. 

 
२९३० (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १८४–१८६) 

लोककल्यािेच्छूने बातमी पाठडवली की : २९ मे रोजी पथृ्वीवर प्रलय होिार असे भडवष्ट्य कोिा 
जोशाने साडंगतल्यामुळे सवयजि घाबरून गेले. बायाबापड्यानंा भेडावनू दोन डदडक्या घेण्यात हे 
पताड जोशी डनष्ट्िात आहेत. अज्ञानी व गावढळ लोक इतके घाबरून गेले की, मुलालेकराचंी 
काळजी करू लागले. उन्हाने वनस्पती जळतील, पािी सगळे आटेल, गाव ेभस्म होतील, दगड 
लाह्या बनतील, इत्यादी भडवष्ट्य वतयडवले गेले. पुढे तो डदवस उलटला. इतकेच काय, पि वरती 
१५ डदवस गेले, तरी दुडनयेचा नाश झाला नाही. भडवष्ट्य खोटे ठरले. ज्या डदवशी सूयय फार तापेल, 
असे म्हटले होते, त्याचडदवशी मोठा पाऊस पडला. देव झाले लटके आडि िाह्मि झाले बटके!! 
१८६२ मध्येही डभक्षकुानंी भडवष्ट्य डदले होते की, २० आक्तोबरला मुसळधार पावसात पथृ्वी बुडून 
जाईल. तेही सगळे खोटेच झाले. मग अशा भडवष्ट्यावर लोकानंी डवश्वास ठेवावा. हे आश्चयय नव्हे 
काय? साधारि लोक लोिकढी कंड्यावंरही भाबडेपिाने डवश्वास ठेवतात. आता तरी भटाचं्या 
गप्पावंर लोकानंी डवश्वास टाकू नये. डिस्ती शास्त्रानुसार पथृ्वीप्रलयास अजून शकेडो वष ेअवकाश 
आहे. लहदंूत कलंकी अवतार व कुरािात इमाम मेहदी याडंवषयी भडवष्ट्य आहे. मग, या भटानंी असे 
भडवष्ट्य सागंावे, यात पोट भरण्याची डवद्या डदसते. लोकानंी डववकेी व डवचारी बनाव.े 

 
२९३१ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १८६–१८७) 

ध्यानसंग्रहासाठी– 
(ध्यान १०) माझा देव तुझी सवय गरज पुरवील. ईश्वरास आपल्या सवय गरजा समजतात. तुझ्या 
मनातील सवय भावना व डवचार त्याला कळतात. अडतडनकडीची गरज तो दयाळूपिाने पुरडवतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मात्र आपि दंभ, पोकळ गवय, यापंासून नेहमी दूर राहाव.े ईश्वर आपल्या गरजाचें स्वरूप तपासतो. 
वास्तडवक गरज असेल, तर डतची लगेच पूतयता करतो. म्हिून लचता दूर ठेवावी. 
 
(ध्यान ११) परमेश्वरावर आशा ठेव, धीर धर, रोजची प्राथयना मनापासून कर. त्याने डदलेल्या 
कृपेच्या व अभयाच्या वचनाचंी आठवि ठेव. ईश्वरच तुझा पाठीराखा आहे. शास्त्राचा अभ्यास करून 
त्याच्या आज्ञा पाळ. आमचे ज्ञान आडि शक्ती, हेच आमचे साहाय्य आहे. परमेश्वरावाचून आपि 
डनराडश्रत आहोत. गगनचुडंबत डोंगराच्या कड्याचा काठ तुला डदसत नाही, पि ईश्वर तेथेच तुझी 
कामे करतो. लपजऱ्यात कोंडलेला तरवारबहाद्दर असावा तसा तू आहेस. उतावळा होऊ नकोस. 
प्रभ ूतुझ्या आशचेी डनराशा होऊ देिार नाही. 

 
२९३२ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १८७–१९१) 

पुण्याच्या शनवारवाड्यात पेशव्याचंी कचेरी लकवा फड होता. बाळाजी जनादयन भानू हे त्याचे मुख्य 
फडिवीस होते. त्यानंा ‘नाना’ म्हित. ते तासन्तास डहशबेाचे काम करीत. डहशबेाप्रमािे 
जाबसाल, बातमीपते्र, मसलत व खलबत, यातं मयन असत. हे एक शब्दसुद्धा वायफळ बोलत 
नसत. फडावर ७०० कारकून होते. मुत्सद्दी आडि सरदार याचं्या हाताखाली दरकदार असत. 
त्याचंी गाव े व कुरिे ठरीव असत. नानानंा पेशव्याकंडून दरसाल १० हजाराचें वतेन होते. पि 
दरकदाराकंडूनही मोठे उत्पन्न डमळे. जमाबदंीतून कारकुनानंासुद्धा मोठी प्राप्ती होत असे. ज्या 
सरदाराचें नातेवाईक रिभमूीवर मृत्य ू पावले, त्याचं्या घराण्यावंर पेशव्याची मोठी प्रीत असे. 
पानशाचंा सरंजाम जप्त करण्याचा हुकूम डनघाल्यावर चतुराईने नानानंी त्याचं्या घरातील १८ 
डवधवाचें दशयन पेशव्यानंा घडडवले. तेव्हा आपली चूक सरकाराचं्या लक्षात आली. तळेगावचे 
ढमढेरे याचंा लहान मुलगा राक्षसभवुनच्या लढाईत मृत्य ू पावला, तेव्हा त्याच्या आईस 
दादासाहेबानंी आपली आई मानले. मोतीतलाव येथील लढाईत पटवधयनाचें १७ लोक मेले. 
हैदरनायकाचा पूिय पराभव झाला. पेशव्यानंी ताबडतोब सवांना सरंजाम करून डदल्हे. कारकुनाचंी 
नीट परीक्षा घेऊन फडिीस व मुजुमदार अशा पदव्या देत असत. अडहल्याबाईनेही ४० वष ेचोख 
कारभार केला. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीदीत मात्र आपसातंल्या भाडंिाने हा मुलूख जाळला 
गेला. म्हिून तरुिानंी डनष्ठेने कोितेही काम कराव.े (वृतवैभववरून) 

 
२९३३ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १९१–१९२) 

दडक्षि अमेडरकेच्या एका बूथ नावाच्या इसमाने वालशगतन एथे प्रडसदेंत ललकन याचं्या डोक्यावर 
नेम धरून त्यानंा ठार मारले. ललकन याचें डनधन झाले. त्याचंी अंत्ययात्रा अनेक शहरातूंन डमरवीत 
नेली. त्याचं्या जागेवर डम, ज्यानसन आले आहेत. ते फार सुज्ञ व योयय असेच आहेत. बडंवाल्याचंा 
पुढारी प्रडसदेंत जेफरसन देवीस याला कडक पहाऱ्यात वालशगतन येथे कैदेत ठेडवले आहे. 

 
२९३४ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १९१–१९२) 

लंकेत एक चमत्काडरक काजवा सापडला. तो दोन इंच लाबं आहे. त्याच्या शडररास ११ काडंी 
असून त्यापंैकी ९ काडं्यातं वाटाण्याएवढे प्रकाशदीप डदसतात. हा जंतू ओल्या व पोकळ जागेत 
मातीमध्ये खोल जाऊन बसतो. 

 
२९३५ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १९१–१९२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

नरकाच्या रस्त्यावर आडगल्लीमध्ये एक डनदयय यहुदा दारू दुकान चालडवतो. तो म्हितो की, 
माझ्या दुकानात अनेक प्रकारची मदे्य आली आहेत. श्रीमंत व प्रडतडष्ठत लोकानंा गरीब व दारूबाज 
करिे, हे माझे ‘काम’ आहे. माझ्या दारूनेच तुम्हासं दगाबाजी व खून करण्यास चेव येईल. तुमचे 
जीवन खंुटेल. तुम्हालंा नाना रोग जडतील. तुम्ही मेल्यावर लेकर पोरकी व बायका डवधवा 
होतील. आया डववश्या व बापही भतेु होतील. पोरेबाळे दुगुिी होऊन अज्ञान व अधमही वाढेल. 
म्हिून मला आश्रय द्या!! 

 
२९३६ (२४ : १२, १५ ज्यनू ६५, १९२) 

ज्ञानोदय छापण्याचा छापखाना बदलला गेला आहे. पडहले बातमीचे डवषय नवीन छापखान्याकडे 
गेले आहेत. पि काही बातम्यात पुनरुक्ती झाली. 

 
मंुबई, ओडरएंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६५ 
 
२९३७ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, १९५–१९९) 

आिाहम ललकन याचंा जन्म १८०९ त कें तकीमध्ये झाला. त्याचें वडील कष्टाळू शतेकरी होते. आई 
धार्थमक होती, कें तकीमधील गुलामडगरीची प्रथा पाहून त्यानंा लहानपिापासून गुलामडगरीचा 
डतटकारा वाटे, म्हिून ते इंडदयाना वसाहतीत राहण्यास गेले. नवी वसाहत असल्यामुळे तेथे शाळा 
नव्हती, पि जडमनीची पैमाष करताना ते कायद्याची पुस्तके वाचीत. स्वताः अभ्यास करून त्यानंी 
१८३६ मध्ये वडकलीची सनद डमळडवली. इडलनाइस येथे ते वडकली करीत. प्रथम ते कायदेमंडळाचे 
सभासद झाले व १८४६ मध्ये अमेडरकन पालयमेंटचे सभासद म्हिून डनवडले गेले. ते फार उत्तम 
वक्ते होते. स्वातंत्र्यपे्रमी, डवचारी व प्रामाडिक गृहस्थ म्हिून त्याचंी ख्याती होती. १८६० मध्ये ते 
अमेडरकेचे प्रडसदेंत झाले. एवढे यश डमळूनही त्याचंी ईश्वरभक्ती कायम होती. ते डनयमाने प्राथयना 
करीत. ते रेल्वतूेन जात असताना त्यानंा ठार मारण्याचा कट झाला होता, पि तो फसला. 
गुलामडगरीडवरुद्धच्या लढाईत त्याचें अलौडकक धैयय डदसून आले. लढाई संपत आल्यावर ते पुन्हा 
अध्यक्ष म्हिून डनवडून आले. शत्रूंच्या डशपायाशंीही ते दयाळूपिाने वागत असत. त्याचं्या प्रयत्नाने 
४० लक्ष गुलाम स्वतंत्र झाले. आपल्या प्रत्येक कामात ते मनापासून ईश्वराचे साहाय्य मागत असत. 
ते आपल्या देशबाधंवावंर फार पे्रम करीत असत. म्हिून त्यानंा ईश्वरी आशीवाद डमळाला. 

 
२९३७ अ (इंम : १९३–१९५) 
 
२९३८ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २००–२०२) 

सध्या मंुबईतील व्यापाऱ्याचंी जी डवलक्षि स्स्थती झाली, ती पाहून चागंला बोध डमळतो. द्रव्यास 
पखं फुटून ते उडून जाते, याचा अनुभव व्यापाऱ्यानंा आला. संपत्ती हे खरे सुख नसून इंगळीचे 
अंथरूि आहे. पैसा डमळण्याच्या हषाने हषयवाय ू मात्र होत असतो. संपत्ती डमळडवण्याच्या स्पधेत 
आत्म्याची मात्र हानी होते. अयोयय रीतीने डमळडवलेल्या द्रव्याचा कंटाळा मात्र येतो. व्यापार 
उलटला, तर पैक्यामागोमाग मजा व हषयही जातात. मग हा व्यापारी दारूबाज मािसाप्रमािे 
ईश्वराडवरुद्ध दुभाषि करतो. सटे्टवाल्याचं्या पेढ्या आता खाली बसल्या. हे डदवाळखोर आता 



 

 

अनुक्रमणिका 

अगदी डनराश झाले. त्यानंी पैशाचे तगादे साभंाळले. परंतु आत्म्याचा तगादा मात्र त्यानंी राडखला 
नाही. ईश्वराची कृपा हे मोलवान् मोती आहे, याची जािीव त्यानंा नव्हती. ऐडहक लाभासाठी त्यानंी 
धावपळ केली, ती सवय व्यथय गेली. पूवी शरेमारकेटवाले फारच सुखी होते. आता तेच संतापाने 
जळत आहेत. सट्ट्याचे सौदे व व्यापारी उलाढाल करून त्यानंी क्षडिक वैभव खूप डमळडवले. पि 
ईश्वराच्या सेवेला ते अंतरले. झडतीचा डदवस काही दूर नसतो. याचंी घरे, हवले्या व रथ डनघून 
जातील. पि त्यापेक्षा देवाच्या न्यायासनासमोर ते जेव्हा उभे राहातील, तेव्हा त्याचंी खरी झडती 
होईल. त्यासाठी तयार राहाव.े 

 
२९३८ अ (इंम : १९९–२००) 
 
२९३९ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०२–२०४) 

‘डहतदशयक’ पत्रात म्हितो की : इंग्रजी राज्यात लोक गरीब झाले, अशी ओरड ऐकू येते. पि सध्या 
कुिबी-शतेकरी धनवान झाले आहेत. खानापूरचा रामजी पाटील इतका श्रीमंत झाला की, त्याने 
सालीना ६० रुपये देऊन एक राडं नाचण्यास ठेवली. मुलाचे लयनात तीन हजार रुपये उधळले. 
म्हिून म्हितात : धनवानास स्वगय डमळिार नाही. अक्षय तृतीयेस एक डोंबारी गावात वाघ घेऊन 
आला. रामजीने वाघाचा तमाशा पाहण्यासाठी पैसे देऊन हा वाघ मोकळा सोडला. पि दुदैवाने 
पाटलाचाच लहानसा मुलगा वाघाने धरला. या वाघाने मुलाचे नरडे फोडल्यामुळे मुलगा मरि 
पावला. काय हा भयंकर प्रकार! देवाने जरा सुखाचे डदवस दाखडवले की, लोकाचें डोळे अगदी 
डफरतात. तायंयाला चादंीच्या पट्ट्या बसडविारे लोक डशक्षिाकडरता मात्र एक पैसाही देत नाहीत. 
पि यानंा पैसा साभंाळता येत नाही. दैवे डदल्हे व कमे नेले, अशी त्याचंी स्स्थती होत आहे. यावर 
संपादक डलडहतात की : घाटाखालच्या लोकानंा वाघाचा तमाशा पाहण्याची फार हौस आहे. 
त्यातून असे अनथय होतात. पाटील लकवा दरवेशी याचं्यावर खटला होिे आवश्यक आहे. वाघास 
बकरे दाखवनू त्यानंी वाघास चेतडवले. या बाबतीत सरकारने अगदी कडक कायदा केला पाडहजे. 

 
२९३९ अ (इंम : २०४) 
 
२९४० (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०४–२०६) 

‘ढोंगदे्वष्टा’ डलडहतो की : धान्य महाग झाल्यामुळे शतेकऱ्यानंा मोठी प्राप्ती झाली. कजय गेले, चालता 
काळ आला, म्हिून गोसावी वगैरे ढोंगी त्याचं्याकडे मोठ्या प्रमािावर येऊ लागले. अज्ञानी लोक 
त्यानंा पैसे देतात. नगरजवळच्या लपपळस खेड्यात एक राजश्री आले आहेत. ते बराच काळ 
बेलापुरात होते. एका गुहेमध्ये रातं्रडदवस राहून ते ध्यानस्थ असत. देवावतारी पुरुष, अशी त्याचंी 
कीती झाली. लोक त्यानंा नवस करतात, दशयनासाठी येऊन मेजवान्याही देतात. हे ‘स्वामी 
महाराज फार चैनीत राहातात. एका पाटलाने तर त्यानंा तागंाघोडा बडक्षस डदल्हा. डिस्ती लोक 
अनेक डदवसापंासून देवाचे काम करतात. पि त्यानंा कोिी डवचारीत नाही. तरीही लोकाचें 
आस्त्मक कल्याि डिस्ती लोकच करू शकतील. यावर संपादक टीपेत म्हितात की : खरा देव व 
पडवत्रपि याचंी ओळख करून देिाऱ्याला डधक्कारिे चागंले नाही. हे ‘अवतारी’ म्हिडविारे साधू 
धनावर व डस्त्रयावंर वाईट नजर ठेवतात. 

 
२९४१ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०६–२०७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

शतेकी आडि घरगुती व्यवस्थेबाबत म्हटले आहे की : उष्ट्ि देशातं हवामानाचा लवकर अंदाज 
येतो. चैत्र-वैशाखातं उष्ट्िता फार वाढली की, गडगडाट होऊन पाऊस पडतो. उष्ट्ितेने डवरळ 
झालेल्या हवचे्या जागेवर समुद्राची दाट वाफ येते व शुष्ट्क जडमनीवर वषाव करते. ३१ मे रोजी 
पाऊस सुरू झाला, तर तुम्ही जोशाकडे जाऊन ‘तापी पडेल का?’ म्हिून डवचारता. पि जडमनीत 
ओलावा पडरपूिय असेल, तर खुशाल पेरिी करावी. १० पैकी ९ कुळाचंा नागंर तरी डबघडलेला 
असतो लकवा बी नसते. म्हिजे दोष तुमच्या सुस्तपिाचा आहे. शुद्ध पक्षात दुसऱ्या आठवड्यात 
पाऊस सुरू झाला, तर तो बरेच डदवस डटकतो. वद्यपक्षातील पाऊस डटकत नाही. पश्डचम लकवा 
वायव्य डदशनेे येिारा वारा ढग आिीत नाही. उलट दडक्षिेचा वारा पाऊस आितो. चदं्र डफकट 
डदसला, तर पाऊस पडतो. ताबंडा चदं्र डदसला, तर हवा स्वच्छ होते. त्याच्याभोवती धुक्याचे कडे 
असेल, वारा फारच सुटून पाऊस पडतो. उलट सूययलबब अडधक व मळकट डदसले, तरच मोठा 
पाऊस येतो. सूयास्ताच्या वळेी पूवेकडे आकाश लाल झाले, तरीही पाऊस येतो. शृगंाच्या 
आकाराचा लाबं प्रकाश डदसला, तर पोर्थिमेनंतर पाऊस पडेल, असे खुशाल समजाव.े चचंळ दग 
पाहून पेरिी करू नका. पाऊस येिार असेल, तर डचमण्या उंच जात नाहीत. बेडूक ओरडतात. 
चाचड, टोळ व माशा याचंा फारच प्रादुभाव होतो. या डनभ्रातं खुिा समजाव्यात. याप्रमािे बुद्धी व 
शहािपिा याचंा उपयोग करावा. 

 
२९४२ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०८) 

अलीकडे स्लेटचा दगड हा खडनज पदाथय सवांनाच माहीत झाला आहे. हा पत्र्याचंा बनतो. त्याचा 
रंग डहरवट, काळा, भरुका, जाबंळा असतो. याचे डवडशष्ट गुरुत्व पाण्याच्या दुप्पट असते. तो 
फोडला की, त्याचे पते्र होतात. डवलायतेत याचा उपयोग छतासाठी कडरतात. धन डशळेपासून 
स्लेटपाया बनडवतात. स्लेटचा उपयोग कौलासाठीही होतो. डलहावयाच्या पाया लोखंडी 
हत्याराने गुळगुळीत करून कुरंुदाने घासतात. डलहावयाच्या पेनडसलीचाही डवडशष्ट दगड असतो. 
या मऊ दगडाच्या धलप्या होतात. दौती व भाडंीसुद्धा तयार होतात. मात्र त्या तयार होत असताना 
त्यानंा वारा लागला, तर स्लेटचे तुकडे होतात. 

 
२९४३ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०८) 

दडक्षि अमेडरकेचा पे्रडसदेंत देवीस याची चौकशी झाली. त्याच्यावर काही गुन्हे शाबीत झाले. आता 
त्याला देहातंाचा दंड होिार आहे. 

 
२९४४ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०८) 

अमेडरका व फ्रान्स याचें युद्ध होण्याचा संभव आहे. 
 
२९४५ (२४ : १३, १ ज्युलै ६५, २०८) 

सूचना : ज्ञानोदय पत्र नवीन घेिे, लकवा बदं करिे, लकवा लकमत पाठडविे, याबद्दल कोिास 
डलहाव,े याची नीट माडहती नसल्यामुळे बरीच पते्र भलत्याच डठकािी जातात. नंतर टल्ले खात 
लहडतात. तरी ज्यानंा पते्र देिे असतील लकवा काही मजकूर पाठवावयाचा असेल, तर नगरच्या 
अमेडरकन डमशनामध्ये रे. एच्. ब्यालंटाईनसाहेबाचं्या नाव ेपाठडविे. वगयिी पाठडविे असली, तर 
रे. रा. डव. मोडक यासं डलहाव.े म्हिजे ती पते्र वगैरे आम्हासं डनश्डचत व लवकर डमळतील. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६५ 
 
२९४६ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २१०–२१४) 

जबलपुरात मौलवी सफदरअली, करीमबक्ष व कासम या डतघाचंा बास्प्तस्मा झाला. सफदरअली 
हा आग्रा येथे राहून कुराि वाचीत असे. त्याने दंतकथा वाचल्या व नास्स्तकाचें गं्रथही वाचले. 
महंमदाने डिस्ती धमय रद्द केला, असे मात्र तो बबैल मात्र वाचीत नसे. पुढे दोघा साहेबानंी त्यास 
पडवत्र शास्त्र डदल्हे. तो शाळाखात्यात डेपुटी इन्स्पेक्तर झाला. बाह्याचारापेक्षा अाःतकरिाची शुद्धता 
श्रेष्ठ आहे, हे त्याला पटले. डकत्येक धमयगं्रथामंधील चुका त्याच्या लक्षात आल्या. पूिय व खरा 
सद्गुरू भेटावा, अशी त्याची इच्छा होती. जगातले साधू ढोंगी व मतलबी आहेत, अशी त्याची 
खात्री झाली. मनुष्ट्यवेषाने येिाऱ्या सैतानापेक्षा लोखंड शुद्ध करिारा गुरू त्याला हवा होता. त्याने 
मक्का येथे याते्रस जाण्याचे ठरडवले. पि कजय फार झाले, म्हिून तो थाबंला. पुढे ‘सत्याची तुला’ हे 
पुस्तकही त्याने वाचले. तेव्हा डिस्ती धमाडवषयीचे त्याचे गैरसमज दूर झाले. दोन वषे डवचार 
करून दंतकथाचंी पुस्तके दूर सारली. फकीरलोकाचं्या देहदंडनाचे त्याला आकषयि वाटे. परंतु 
नेडटवाचं्या धमात खरा देव नाही, असे त्याला वाटले. मग त्याने करीम आडि कासम याचं्यासह 
दोन वषे अभ्यास केला. अमर आत्म्याचा पापरोग दूर करण्याचे एकमेव औषध म्हिजे येशू डिस्त, 
अशी त्याचंी पक्की समजूत झाली. शवेटी या डतघानंा वाट डदसली व सवयजि सत्याकडे आले. 

 
२९४६ अ (इंम : २०९–२१०) 
 
२९४७ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २१४–२८४) 

प.ं ईश्वरचदं्र डवद्यासागर याचं्या इंग्रजी गं्रथावरून डवष्ट्िु परशुरामशास्त्री पडंडत यानंी ‘डवधवाडववाह’ 
हा मराठी तजुयमा केला. शुद्ध व जनडहतकर धमाचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. 
पुनर्थववाहास लहदू शास्त्राची मनाई आहे, हे मत त्यानंी साधार खोडून काढले. कडलयुगास पराशराचे 
धमयशास्त्रच उपयोगी आहे. पराशर म्हितो की, पती मृत, पडतत, नपुसंक, परागंदा, संन्यासी 
असेल, तर डवधवेचा पुनर्थववाह करावा. पि लहदंूच्या स्मृतीमध्ये परस्परडवरोधी उल्लेख अनेक 
असल्यामुळे त्याचंी संगती लाविे फार कठीि आहे. म्हिून लेखकाने जागोजाग आधार देऊन 
सनातनी लोकाचंी मते डनबयळ ठरडवली आहेत. पडंडताचं्या सभा भरल्या की, त्यामध्ये 
पुनर्थववाहानुकूल पक्षास ते अडभडनवशेाने दुबळा ठरवीत असतात. म्हिून ईश्वरचदं्रानंी फार मोठे 
सामाडजक कायय केले आहे. केवळ अडभमानास पेटिे योयय आहे काय, याचा शातंपिे डवचार करा. 
साधारि बुद्धीचे व जुन्या समजुतीचे लोक फार हट्टवादी असतात. म्हिून संस्कृत भाषेचा नीट 
अभ्यास करून सवांनी शोध यायावा. डवधवाडववाहाचे मत स्थाडपत करण्यास फार प्रयास आडि 
मारामार पडली. परस्परसंबद्ध असे अनुसंधान शोधावे लागले. भट्टाचंी भीती सोडून लोकानंी धैयय 
दाखवाव.े एकंदरीने हा गं्रथ फारच उपयुक्त ठरेल. पाठारे परभूंच्या मंडळीने चागंले कायय केले. 
परंतु बरेच डदवसातं त्याचं्याबद्दल काही ऐकू आले नाही. (इंदुप्रकाश छापखाना, मंुबई, १८६५, 
लकमत १ रुपया) (श्रीमंत रामचदं्रराव ऊफय  आपासाहेब पटवधयन जमलखडीकर संस्थाडनक यासं गं्रथ 
नजर केला आहे). 
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२९४७ अ (इंम : २११–२१४) 
 
२९४८ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २१८–२२०) 

इंदुप्रकाशकता (२६–६–१८६५ च्या अंकात) डलडहतो की : ‘डवधवाडववाह’ पुस्तकाबद्दल मत व्यक्त 
करताना शकंराचायय फार रागावले. त्याचंा कोडपतजबाब डशळा झालेला नाही. एखाद्याने काही मत 
डवचारले, तर त्यात लनदा लकवा अपमान समजण्याचे कारि नाही. धमयव्यवस्थापक शातं व 
समजूतदार असावा. प्रश्न डवचारिे, हा लोकाचंा हक्कच नाही काय? या स्वाडममहाराजानंी मात्र 
साधक-बाधक प्रमािे देण्याऐवजी कोपाचा अवलंब केला! आपल्या धमयपीठावरून खाली उतरून 
रागाने ते म्हिाले की, ‘पुनर्थववाह करिारावर आम्ही बडहष्ट्कार घालू’. म्हिजे तात््तडवक डवचारास 
त्याचंी अडजबात तयारी डदसली नाही. त्याचें उत्तर पोकळ व नावास न शोभिारे आहे. बेळगाव 
समाचार पत्र म्हिते की : सापं्रतचे संकेश्वर स्वामी पूवीच्या संस्थानामध्ये कारकून होते. पूवीच्या 
गुरूची मेहेरबानी म्हिून ते गादीवरती आले. स्वमतप्रडतपादन व परमतखंडन करण्याचे सामथ्यय 
नसल्यामुळे ते ‘शषंे कोपेन पूरयेत्’चा अवलंब करतात. शकंराचायाची गादी लोकडहताथय असते, 
आडि पैशाचे लकवा डवदे्यचे सोंग आिता येत नाही. या जागेवर अडनडधकारी मनुष्ट्याची योजना 
झाल्यामुळे अशा घटना घडत असाव्यात. वदेाचे डबनचूक पारायि करता आले, तरी मनास 
ज्ञानाचा संस्कार व बुद्धीस डवचार करण्याची सवय कोठून यावी? वादग्रस्त डवषयावर शातंपिाने 
मत देण्याचे तारतम्य तरी दाखवाव.े 

 
२९४९ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२१) 

सत्यदीडपकेने बातमी डदली आहे की : सुडशडक्षत लहदूही िाह्मि व डभक्षकु यानंा फार डभतात. 
अनराबल जगन्नाथ शकंरशठे लत्रबकेश्ररी गेले. तेथे तीथावर मंुडि करण्याचे टाळावे, म्हिून त्यानंी 
४०० रुपये दंड देऊन आपल्या डमशा वाचवल्या. तसेच नगरमध्ये एका गृहस्थाने एकदा 
िाह्मिभोजन घातले. िाह्मिाचं्या पगंतीत पूवीचे स्माल काज कोटाचे न्यायमूर्ती डत्रमल राव 
ओवळ्याने डफरत होते. िाह्मिानंी त्याडवषयी फार कुरकूर केली. तेव्हा प्रायश्डचत म्हिून आपले 
धोतर ओले करून िाह्मिाचं्या वाटेवर पसरले. नंतर त्यातले पािी डपऊन आपल्या देहाचा ‘मळ’ 
घालडवला, एकंदरीत स्माल काज जज्जाचे हे ‘गे्रट काज’ लक्षिीय ठरले! याच िाह्मिानंी 
कायदेमंडळाच्या सभासदास ४०० रुपये दंड केला आडि एका थोर अमलदारास िह्मपादोदकही 
पाजले. ही डचन्हे कडलयुग समाप्त होण्याची समजावीत काय? 

 
२९५० (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२१–२२२) 

एका वले्श उपदेशकाने एका लहान मुलीस डवचारले की, माझ्या उपदेशाचे प्रतीक काय होते? 
मुलीला काही सागंता येईना. शोध केल्यावर समजले की, डतच्या घरामध्ये शास्त्राची एकही प्रत 
नाही. डतचे शजेारीही गरीब असल्यामुळे पडवत्र शास्त्राचे पुस्तक घेऊ शकत नव्हते. १८०४ मध्ये 
भस्क्तमान डिस्ती लोक एकत्र आले व त्यानंी ‘डिडटश अॅण्ड फॉरेन बायबर सोसायटी’ स्थापन 
केली. ही पडवत्र शास्त्र मंडळी ६१ वष ेअडवरत कायय करीत असून डतने २ कोटी प्रती वाटल्या. प्रत्येक 
वषी १५ लक्ष प्रतींचा प्रसार होतो. अमेडरकेतही पडवत्र शास्त्र छापण्याचे काम चालते. अनंतकाडलक 
सुखाची सुवियवृष्टी करिाऱ्या या वृक्षवाडटकाच आहेत. ही नदी आता इतकी खोल व अफाट 
वाटली, तरी डतचा उगम एका लहान मुलीच्या अश्रूमध्ये आहे. सगळ्या देशानंा त्यातून जीवनी 
पािी डमळते आहे. लहान गोष्टीचे मोठे पडरिाम होतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

२९५१ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२२–२२३) 
रे. चेडपनसाहेबाने उपदेश केला की : मािूस हा देवाची उपमा होय. देव हा आमचा धनी आहे. 
रुपयापेक्षा मोलवान् अशी बुद्धी, गुि, शक्ती, देवाने आम्हाला डदल्ही. आपि चागंले व्हावे, याचे 
सामथ्ययही डदल्हे. दहा लाखाहूंन ते मोलाचे आहे. आम्हासं तारि देण्यास ते मोलाचे आहे. प्राथयनेने 
आम्ही पडवत्र होऊ. देवाचा आत्मा आमच्या डठकािी येईल. नागंरट केली की, चागंले पीक येते, 
तसे शास्त्र व शाब्बाथ याचं्या मदतीने आम्ही डनदोष होऊ. दुसऱ्याचे काही बरे करावे, अशी शक्तीही 
त्यानेच आम्हालंा डदल्ही, पाप सोडून आम्ही पूियतेने वताव.े दुसऱ्याकंडरता प्रडतडदवसी प्राथयना 
केली पाडहजे. आमच्यातं दुसऱ्याचें कल्याि करण्याचे मोलवान सामथ्यय आहे. जे देवाने डदल्हे ते 
लपव ू नये. अयोयय कामात कधी खचूय नये. आमचा न्यायी धनी सर्वाचंा डहशोब घेईल. आम्ही 
प्रामाडिक चाकराप्रमािे वताव.े डवश्वासू चाकर मरिाला भीत नाही. मरि लवकरच येईल. 
मनुष्ट्याचा पुत्र आमचे तारि करील. 

 
२९५२ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२३–२२४) 

न्यझूीलंदमध्ये इंग्रज सैन्याचे व नेडटव सैन्याचे ३ वष े युद्ध चालू आहे. त्यातून एक भयंकर घटना 
घडली. डम. वोल्कनर हा डमशनेरी ४ वषे तेथे सुवार्डतकाचे काम करीत असे. डम. गे्रसबरोबर तो 
तारवातून येत असता िूर नेडटवानंी वोल्कनर यास ओढून काढून गळफास डदला. मग झाडावरून 
उतरून त्याची आतडी फाडून कुत्यास खाऊ घातली. काळजाचे तुकडे करून लोकानंी खाल्ले. 
शीर काठीवर टोचून डमरवले व धड कुतऱ्यापुढे टाकले. इतर नेडटवानंी याचा डनषेध करून 
राजडनधेची प्रडतज्ञापते्र सरकारकडे पाठडवली आहेत. 

 
२९५३ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२३–२२४) 

मंुबईच्या डवद्याखात्याचे डदरेक्तर डम. हावडय यानंी राजीनामा डदल्हा असून त्याचं्या जागेवर डम. 
अलेक्झादंर ग्रातं याचंी नेमिूक झाली आहे. टाइम्स आफ इंडदया व हावड्य याचंा वाद कोटात चालू 
आहे. सेवाडनवृत्तीनंतर हावडय मंुबईत वडकली करिार आहेत. 

 
२९५४ (२४ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२३–२२४) 

महाराजा दलीपलसघाची आई चदंाकंवर डवलायतेमध्ये मृत्यू पावली. डतच्या सेवतेील डस्त्रया 
नेपाळात परत गेल्या. तेथील लोकानंी त्यानंा जाडतबडहष्ट्कृत केले. पि सर जंगबहाद्दर यानंी पोक्त 
डवचार करून डनियय डदला की, डवलायतेस गेला, म्हिून कोिी बडहष्ट्कृत होत नाही. मासंाहार 
अगर धमांतर या कारिानंी मात्र बडहष्ट्कृती होऊ शकेल. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १५, मुांबई, १ अगस्त १८६५ 
 
२९५५ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २२७–२३०) 

फ्रें द आफ इंडदयात कोरीव लेप्याचंी माडहती आली आहे. डमसर देशची व रोमची प्राचीन देवळे 
त्यापुढे अगदी रद्द आहेत. इथली बौद्ध व िाह्मिी लेिी डवशषे आहेत. त्यावरून प्राचीन काळची 
फार माडहती डमळते. दा. डवल्सनने घारापुरीच्या लेण्याचंा अभ्यास केला. ९०० लेिी बौद्धाचंी व 
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१०० लेिी जैन-िाह्मिाचंी आहेत. हे खडक डक्षडतजाशी समसूत्र व सरळ असल्यामुळे लेिी कोरिे 
सोपे झाले. खंडाळ्यापासून ४-५ कोसावंर ही लेिी आहेत. वरेूळ मात्र फार जुनाट वाटते. बौद्ध, 
चैत्य, चौघड्याचे सज्जे, बुद्धाची मूर्ती, हे सवय काम पे्रक्षिीय आहे. प्रत्येक दरवाजासमोर दोन उभे 
स्तभ डदसतात. डवहारात म्हिजे मठात मोठे डववर असते. जागोजाग पाण्याची टाकीही आहेत. २१ 
श ेवषांपूवी ही लेिी कोरली गेली. सम्राट अशोकाच्याच काळात हे प्रचंड काम झाले असाव.े कारि 
महावशंात म्हटले आहे की, बौद्ध धमाचे ८४ हजार डशष्ट्य होते. कारलीचे लेिे सवात पडहले असाव.े 
यातील एक स्तंभ यवन म्हिजे ग्रीक मािसाने डदला आहे. हे लेिे पाहून जैनानंी वरेूळ येथे 
पारसनाथाचे लेिे १२३४ त बाधंले. बोरघाटाच्या गाडीचा धूर कारल्याहून डदसतो. ज्याला पाडंव-
कृत्ये म्हितात, त्यापेंक्षाही हे काम फार अजस्त्र डदसते. ही संुदर डवशाल भव्य कृत्ये कोिाकडरता 
केली, ते कळत नाही, कारि इतक्या दूर डोंगरात कोिी जात नाही. बुद्धाचा धमय दूरवरच्या 
खडकातंच कोरलेला राडहला. 

 
२९५५ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
२९५६ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३०) 

बेने इस्त्रायली याचं्यामधील एक वडील मनुष्ट्य रा. शमुवेल याकुब वयाच्या पचंाहत्तराव्या वषी मृत्यू 
पावला. डमशनरी शाळा चालडविे व डिस्ती धमाची पुस्तके वाटिे, या कामातं त्याने मनापासून 
साहाय्य केले. १८१८ मध्ये इंग्रजानंी पुिे शहर घेतल्यावर तो पडवत्र शास्त्राच्या प्रती वाटण्यास मदत 
करीत असे. परंतु काही दुराग्रही लहदंूनी तिार केल्यामुळे त्यास बदंात पडाव े लागले. पुढे 
ताबडतोब मंुबईस जाण्याची अट घालून त्याची सुटका करण्यात आली. शमुवलेने चचय डमशन व फ्री 
चचय डमशन याचें नेहमी काम केले. त्याने जरी बास्प्तस्मा घेतला नाही, तरी अंतयामी त्याचा 
डिस्तावर डवश्वास होता. मृत्यचू्यावळेी तो म्हिाला की, ‘एडलया आडि मसीहा मला भेटण्यास 
आले आहेत’. येशूखेरीज दुसरा मसीहा नाही, अशी त्याने यवाही डदली. मुलानंा नीट रीतीने 
चालण्याचा उपदेश त्याने केला. ५० वषांपूवी हे इस्त्रायली लोक मूर्थतपूजकाप्रमािे वागत. डमशनरी 
लोकानंी त्याचं्याकडरता फार कायय केले. तरी त्याचं्यापैकी अजून कोिी बास्प्तस्मा घेतला नाही. 

 
२९५६ अ (इंम : २३०) 
 
२९५७ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३१–२३३) 

डवधवेच्या लयनास हजार डवयाने, अशी म्हि लहदू लोकातं आहे. नवरा मरि पावल्यावर स्त्री दुाःखी 
होते. इतर देशातंही हीच स्स्थती आहे. पि लहदंूत जास्त कठीि पडरस्स्थती आहे. कारि डतचे 
दशयनही वाईट व अशुभ समजले जाते. मंगलकायात डवधवा स्त्री वज्यय. कारि ती वाईट पायगुिाची 
ठरते. स्त्रीला कामडवकार जास्त आहे, अशी समजूत असल्यामुळे डतच्यावर संन्यासाची सक्ती 
करतात. डतने एकवस्त्रा राहाव,े एकभकु्त असावे, केशवपन करावे, असे समाज म्हितो. डतला मूल 
असेल, तर मात्र भावी जीवनाबद्दल थोडी आशा असते. या दुाःखातून सुटका व्हावयाची असेल, तर 
पुनर्थववाहच व्हावयास हवा. पि भट्टापासून शकंराचायापयंत सगळे जि यास डवरोध करतात. 
कोिी तसे केले, तरी बडहष्ट्कृतीचे भय असतेच. लहदंूचे गं्रथ डबकट अशा संस्कृत भाषेत आहेत. ते 
सवांना कळत नाहीत. डशवाय एक शास्त्र दुसऱ्याशी जुळत नाही. जमा केलेल्या शास्त्राथाचा मेळ 
बसडविे दुरापास्त आहे. वादास कोिी येत नाहीत. कारि त्याचा देकार तर डमळत नाही. 
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डवधवाडववाहाचे कुटंुब वाळीत पडते व त्याचंी मुले औरस समजली जात नाहीत. या भीतीने 
सुधारक िाह्मिसुद्धा आपली मते गुंडाळून अल्पवयस्क पोरीशी लयन करतात. डवधवा डस्त्रयाही 
मनात दुाःख भोगतात. पि डववाहाला तयार होत नाहीत. डववाह लावायला िाह्मिही डमळत नाही. 
एखादी सुधारक मंडळी सुरू झाली, तर ती लवकर पे्रतप्राय होऊन पडती. साराशं, या कामास 
बहुत वषे पाडहजेत. 

 
२९५८ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३३–२३४) 

‘बावाचा वैरी’ डलडहतो की : गोधाजी आपा गंगातीरावरील टोके गावचे रडहवाशी. ते ‘प्रडततुकाराम’ 
म्हिून प्रडसद्ध आहेत. कारि ते फक्त तुक्याचेच अभगं म्हितात. महाराज जयाजीराव लशद्यानंी 
त्यानंा येण्यास साडंगतले, तेव्हा प्रत्यक्ष खचापेक्षा दीडपट खचय दाखवनू त्यानंी राजास बुडडवले. 
आपि डनरपेक्ष आहोत, म्हिून नातवास डमळालेले २ हजाराचें तोडे मात्र घेतले. तेव्हा, नातवाच्या 
नावावर मोठा डल्ला मारिारा हा युस्क्तवान् साधू नव्हे काय? साधुमहाराज आपला बािा राखिारे 
आहेत, म्हिून स्वताःचा फायदा करून घेण्याच्या आशनेे १८ लालची डशष्ट्यही गेले होते. बावाने 
२,००० रुपये घेतले, पि डशष्ट्याचंी २०–२० रुपयावंर समजूत काढली. शालजोडी व थैली पाहून 
बावा लालचावले व त्यानंी आपल्या वंशजानंा दरमहा ३५० रुपयाचें पेन्शन करून घेतले. 
सरकारानंी त्यानंा ३५० ची बैल व गाडी डदली. पि ती २०० रुपयासं डवकून त्यानंी आपला नगदी 
द्रव्याचा लोभ डसद्ध केला. बाबा कंजूष तर इतके आहेत की, काही डशष्ट्यानंी त्याचं्या पडशीतले पेढे 
खाल्ले, म्हिून दोन डदवस उपाशी राडहले. एकंदरीत हे वदेातंी लोक आपल्याच पोळीवरती तूप 
ओढिारे असून लोकाचें अकल्याि करिारे आहेत. त्याचंा बािा तुकारामाचा, पि वृत्ती मात्र 
वरेूळाच्या डनचाड्याप्रमािे िूर आहे. हेच द्रव्य लशदे सरकारानंी शाळा, लैिरी लकवा दवाखाना, 
यावंर खचय केले असते, तर ते लोकोपयोगी कृत्य ठरले असते. 

 
२९५९ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३५–२३६) 

रेव. चेडपनसाहेब याचा उपदेश : तीन हजार वषांमागे रूथ नावाची स्त्री होऊन गेली. येशू डिस्ताच्या 
आधी तेराश ेवष ेती हयात होती. डतला यहुदी व्हावयाचे होते. म्हिून डतने स्वताःचा नाकार केला. 
मवाब देश डतने सोडला. नातलगानंा सोडले आडि धमय सोडला. धमय व रीती याचंाही त्याग केला. 
यहुदी लोकाचें उपजीवन डमळडवण्याची डतला उत्कंठा होती. पूवीच्या धमाची बळकट बधंने डतने 
सहज तोडली. देवानेच डतला बोलावले. खऱ्या धमाचे ज्ञान देऊन तारि डदल्हे. डतच्याच 
अंताःकरिात आपला आत्मा ओतला. आपल्या डप्रय सासूची सेवा हे केवळ बाह्य कारि होते. देवाचे 
बोलाविे व अंताःपे्ररिा हे खरे आस्त्मक कारि होय. रूथेने जो त्याग केला, त्याचे फळ मोठे 
अमोडलक असे होते. यहुदी देशातील उत्तम मािूस बवाज याची ती पत्नी होती. दाडवद, शलोमान 
व येशू डिस्त डतच्याच वशंात जन्मले. डवशषे हे की, डतचे तारि झाले व ती या नाकारास तयार 
होती. देवाच्या आज्ञा पाळून त्याग केला की, मोठे फळ डमळते. या लोकामंध्ये जरी नाही, तरी 
परलोकात देव डनडित फळ देतो. 

 
२९६० (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३६–२३७) 

‘य’ पत्रात म्हितो की : सर ऐझाक न्यूटन लकवा ज्यान हषयल यानंा पराकाष्ठचे महान ज्योडतषी 
म्हिाव ेलागेल. कारि त्यानंी हजारो रुपये खचूयन दुरडबिीने डनरीक्षि करून ज्ञान डमळडवले होते. 
पि ग्रहाडदकाचें दूरत्व व गमनत्व याबंद्दल आमचे भदेूव म्हिडविारे ज्योडतषी अकलेच्या जोरावर 
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शोध लावतात. त्यानंा दुरबीन नको लकवा गडितही करावयास नको. जोशीबावाचं्या पूवोक्त 
डवदे्यवरून पाऊस आडि वारा याचें भडवष्ट्य कळते. एका भदेूवाने साडंगतले की, रडव आडि मंगळ 
एका डठकािी डमळत असल्यामुळे फक्त तीन डदवस पाऊस पडेल. नंतर दोन मडहने एक थेंबसुद्धा 
पडिार नाही. काही वेळा भडवष्ट्य खोटे होते. कारि भाडळी पुरािाचा अथय नीट कळत नाही. पि 
त्याचे बोलिे संपल्यापासून जो पाऊस सुरू झाला, तो २० डदवस चालूच आहे. साराशं, पैसा 
डमळिार असले, तरच भाडळी पुराि बरोबर कळते. या भटांनी देश अज्ञानदशते आिला. ज्या 
कामात भट पडला, ते काम कधी बरोबर होिार नाही. डवद्या, संपत्ती व कलाकौशल्य याचंा 
ऱ्हासच होत गेला. जोवर आम्ही भटाचें ऐकतो, तोवर आमच्या देशामध्ये सुधारिा होण्याची आशा 
नाही. 

 
२९६१ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३७–२३८) 

ज्ञानप्रकाशकता डलडहतो की : सातारकर महाराजाचें डचरंजीव जंगली महाराज १८५७ पासून 
कराचीत इंग्रजाचं्या कैदेमध्ये आहेत. ते सध्या एका हलकट कलावडंतिीच्या नादी लागले. हे 
नामधारी, ज्ञानशून्य व अडधकाररडहत राजे अशीच वडहवाट करतात. त्यानंा अशी व्यसने लागतात. 
कारि त्यानंा स्वाथी लोकाचं्या संगतीतच राहावे लागते. अजयवी व तोंडपुजे लोक त्याचं्या 
भोवताली असतात. त्यानंा दौलतीचे फारसे काम पाहाव े लागत नाही. कारभारी सगळी कामे 
उरडकतात. मग हे व्यसनधीन होतात. डवद्या व कला डमळडवण्यात सुख डमळते. पि त्या साठी 
काही कष्ट कराव ेलागतात. गरीब लोक उदरडनवाहाकडरता डशकतात. श्रीमंतानंा डवदे्यची गरजच 
नाही. त्याचें पालक व कारभारीही अ ज्ञानी व अक्षरशून्य असतात. कसलीच काळजी नाही. 
डवषयोपभोगाची अमर्याद साधन उपलब्ध होत असतात. मग दुर्व्य सनाखेरीज दुसरा कोिता 
छंद त्यानंी तरी करावा बरे? उदरडनवाहाची काळजी नसली की, शहािासुद्धा मूखय होतो. मग 
आमचे राजेलोक शहािे होण्याची इच्छा करिे, म्हिजे मुसळास अंकुर फुटण्याची इच्छा करिे 
होय. 

 
२९६२ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 

दडक्षि अमेडरकेचा प्रडसदेंत देडवस हा बायकी वषे घेऊन पळून जात असताना पकडला गेला. 
एवढ्या मोठ्या सैन्याबर हुकमत गाजविारा अखेर डभत्रा व पुरुषाथयहीन ठरला. मंुबईच्या ज्या 
व्यापाऱ्यानंी शरे घेतले होते, त्याचंी डहम्मत आता खचेल. लवकरच टेक्सासमधील फौ जही शरि 
येईल. ४० हजारावंर उत्पन्न असिाऱ्या अमलदारावंर खटले चालडवले जातील. इतरांना क्षमा 
डमळेल. स्वतंत्र झालेल्या गुलामानंा योययतेनुसार मजुरी डमळेल. 

 
२९६३ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 

डप्रन्स आफ वेल्स यानंा आिखी एक पुत्र झाला. 
 
२९६४ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 

मक्का एथे कुरबानबरैाम या नावाचा सि झाला. त्याच्या याते्रत पटकीच्या वाख्याने ४६ हजार 
याते्रकरू मेले. इरािी ५००० मेले. डशकंदडरयात रोज १९३ मरत असत. मस्कतला ६०० जि मृत्यू 
पावले. 
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२९६५ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 
सट्ट्याच्या कारिावरून नोडटसा तयार करण्याचे काम डमळाल्यामुळे सध्या मंुबईच्या वडकलाचंी 
चगंळ झाली आहे. त्याचंा नोडटशीचा दर डकमान १५ व जास्तीत जास्त तीस आहे. 

 
२९६६ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 

स्टर्न्स आडि होबाट या अमेडरकन कंपनीने घोडागाडीकडरता दुहेरी चाकोरीचा लोखंडी रसता 
करण्याचे कंत्राट घेतलेले आहे. अपोलो ते भायखळा हा रस्ता तयार होत आहे. डतडकटाचा डकमान 
दर १ आिा व कमाल दर ४ आिे आहे. अशा स्वस्त व जलद गाड्याचंी मंुबईमध्ये फार आवश्यकता 
होती. 

 
२९६७ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २३८–२४०) 

रक्तपाताने आपले कल्याि होईल, म्हिून एका उपाध्याने दोन तरुिाचें गळे कापले. काशीजवळ 
बलुवा गावात हे अघोर कृत्य घडले. पुरुष व बायका डमळून १०–१२ जि कैदेत पडले. 

 
२९६८ (२४ : १५, १ अगस्त ६५, २४०) 

अभ्रक हा पदाथय पते्र पते्र जमून तयार होतो. उकलल्यावर त्याची सूक्ष्म पाने होतात. त्यानंा 
स्स्थडतस्थापकत्व असून ती पारदशयकही असतात. रंग काळा, पाढंरा लकवा मध्यम काळा, असे 
असतात. अभ्रक नखानेही आोरबाडले जाते. सैबीडरया देशात डखडक्यानंा तावदानाऐंवजी 
अभ्रकाचा पडदा वापरतात. काचेसारखा तो तोफेने हादरून फुटत नाही. कंडदलासही अभ्रक 
लावता येते. त्यास डदव्यापासून काही इजा होिार नाही. परंतु तो लवकर मळतो व उघड्यावर 
ठेवला, तर अपारदशयक बनतो. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १६, मुांबई, १५ अगस्त १८६५ 
 
२९६९ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २४१) 

अमेडरकेत तीन वष ेडवश्रातंी घेऊन रे. वुड आपल्या मडमेसह लहदुस्थानात परत आले. ते अमेडरकन 
मराठी डमशनाचे कायय कडरतील. ईश्वर त्याजंकडून बहुत वषे काम करून घेऊन त्याचें श्रम सफळ 
करील, अशी आम्हासं आशा आहे. बोस्तन ते मंुबई या त्याचं्या प्रवासास ९१ डदवस लागले. 

 
२९६९ अ (इंम : २४१) 
 
२९७० (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २४१–२४२) 

मालेगावच्या चचय डमशनाचे रेवरंड राजसय मरि पावले. ते १८४७ मध्ये या देशात आले. त्याचें सवय 
कायय दडक्षिेतच झाले. त्याचं्या हातून १८ वष ेदेवाने काम घेतले. हे एक डवरळच उदाहरि आहे. 
काही काळ ते लसध डमशनातच राडहले. पि त्यानंा तेथील हवा मानवली नाही. म्हिून १ वषय 
डवलायतेत राहून ते मालेगावी आले. यंदा तेथील कडक लहवाळ्याने त्याचंी प्रकृती डबघडली. रे. 
लेंग यानंी त्यासं मंुबईत आिले. परंतु त्याचंा २२ ज्युलैला मृत्य ू झाला. मृत्युसमयी ते शातं व 
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समाधानी डदसले. नम्रता, सहनता, स्वनाकार, ईश्वराच्या इच्छेस मान्य असिे, हे डमशनेऱ्याचें सवय 
गुि त्याचं्याठायी होते. 

 
२९७० अ (इंम : २४१) 
 
२९७१ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २४३–२४५) 

तैम्स आफ इंडदयावरून समजते की, नगरचे जज् डरचडयसन् यानंी डभकाजी वल्लद भजुाजी, डनस्बत 
रेल्व े कंपनी यास आपली पडहली पत्नी काशी डहजशी १४ वषे संसार केल्यानंतर जाई नामे लहदू 
स्त्रीशी लयन केले म्हिून एक वषाची डशक्षा डदल्ही. डभकाजी पत्नीसह नगर डमशनात राहात असे. 
१८६५ पयंत तो डिस्ती चालीप्रमािे वागत असे. त्याची पत्नी काशी नवऱ्याबद्दल नेहमी गान्हािे 
करी, अशी साक्ष रे. फेरब्याकं साहेबानंी डदल्ही. आरोडपताने लयनाचे सूटपत्र घेण्यासाठी बहुत 
इलाज केले. पि कायदा आड येत होता. म्हिून त्याने जाई डहजशी लहदू पद्धतीने मोहतर लावला. 
आपि डिस्ती धमय सोडला व पडहली पत्नीही सोडली, अशी जबानी त्याने डववाहात डदल्ही. लहदू 
धमाप्रमािे दुसरे लयन करता येते, याचाच त्याने गैरफायदा घेतला. कोटाचे असे मत झाले की, 
त्याच्यावर आरोप डसद्ध झाला. नंतर त्याने कोटास अजय केला की, डिस्ती धमाची साक्ष पाडहली, 
तर व्यडभचारी पत्नी सोडून देता येते. पूवी वासुदेव नामक डिस्ती मािसास ही सवलत डमळालेली 
होती. अजूनही आपि डिस्ती आहोत, असा दावाही त्याने माडंला होता. परंतु कोटीने त्याचा अजय 
फेटाळून डशक्षा कायम केली. 

 
२९७१ अ (इंम : २४२–२४३) 
 
२९७२ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २४६–२४८) 

जगन्नाथपुरीच्या याते्रस ‘रथयात्रा’ असे नाव आहे. देऊळ उघडले की, यात्रा सुरू होते. यात्रा 
संपल्यावर जगन्नाथाला डवश्रातंी आडि रथाला रंग देण्याचे काम चालते. या देवाची हकीगत 
बाडलश आहे. तीनच हात उंचीची ही मूर्ती कुरूपात जमा होते. त्याची ‘पहाडी यात्रा’ म्हिजे 
रथाकडे नेत असताना मोठमोठे लक्षाधीश त्यास लवझिवारा घालीत असतात. त्यासाठी वनगाईच्या 
पुच्छाचे पंखे करतात. २ जुलैपयंत ३४,६०० याते्रकरू पुरीस येऊन गेले. त्यातं मद्रासपासून येिारे 
लोक आहेत. बारकाईने पाडहले, तर डस्त्रयाचें प्रमाि जास्त डदसते. वषातली एकूि यात्रा ६० 
हजारावंर जात असेल. रथयात्रा भरल्यावर काही गैर व लाडजरवािे प्रकारसुद्धा डदसतात. तरुि 
व रूपवती बंगाली डस्त्रया केश मोकळे सोडून अमयाद रीतीने चालताना डदसतात. चावडीत, 
बाजारात असे वागिे बरे नव्हे. सवांसमोर उघड्यावर स्नाने करून त्या मलमलीची तंग वसे्त्र 
घालतात. एकेक पडंा दोनदोन डस्त्रयासं हाती धरून चालतो. बाहेर असे प्रकार, तर देवळात काय 
घडत असेल, याची कल्पनाच करावी. यावषी जगन्नाथाच्या याते्रत पटकीच्या वाख्याने मोठे थैमान 
माडंले. एकया पुरी गावात १०७१ मािसे मरि पावली. या घातुक रोगाचे बी लोकानंी ओडडसा 
प्रातंात पसरडवले असेल. जगाचा हा नाथ डनष्ट्पाप जीवाचंी बेसुमार आहुती घेतो. डशवाय नीतीची 
डबघाडिूक होते, ती डनराळीच. 

 
२९७२ अ (इंम : २४५–२४६) 
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२९७३ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २४८–२५०) 
रा. डत्रमलराव व्यंकटेश यानंी आपल्यावरील टीकेस इंग्रजीमधून उत्तर डदल्हे. मराठी पत्राकडे 
दुलयक्ष केले. िह्मपादोदकाचा पडवत्र प्रवाह रा. बा. च्या किात डशरण्यास इंग्रजीचे तप्त जलच हवे 
होते, असे डनाःपक्षपाती आपल्या पत्रात डलडहतो. ‘आपि डवप्रपादोदक प्यालो नाही, तर फक्त 
आपले धोतर िाह्मिाच्या पायघड्यासाठी डदल्हे, असा त्याचंा बचावपक्ष आहे. त्यानंा आपले नाव, 
लौडकक व आपली अि ूसाहेबलोकांतच डटकवावयाची आहे. म्हिून त्यानंी इंग्रजीचा आश्रय केला. 
त्याचंा जन्मच साहेबाचंी थंुकी झेलण्यात गेला व कंबर जडमनीपयंत लवलवनू मुजरे करण्यात 
वाकडी झाली. त्यानंा हे सवय शोभते. भोळ्या डमशनऱ्याचं्या डोळ्यातं माती घालण्याची हस्तचलाखी 
त्यानंा साधली आहे. त्याचंा वैष्ट्िवधमय तर डवप्रपादोदकास फार मानतो. सुडशक्षा असूनही 
बेळगावात त्यानंी डवप्रपादोदक घेतले. शास्त्राथय पाहून आपल्या जामातास बडहिीच्या दशयनासही 
पाठडवले. रा. डत्र. म्हितात की, ज्याचं्या घरी धमयकृत्य होते, त्याचं्या डवनंतीवरून फक्त आपि 
धोतर डदल्हे. पि िाह्मि म्हिजे काही लयनातल्या वऱ्हाडिी नव्हेत की, त्यानंा पायघड्या 
द्याव्यात? आडि यजमानाचं्या घरात एवढी वसत्राचंी वाि पडली होती काय? एवढ्या मोठ्या 
अडधकाऱ्याचे धोतर कोिी सलगीने मागून घेईल काय? पि आमचे हे रावसाहेब न्यायाधीश आहेत 
व त्यानंा साक्षीपुरावचे हव े आहेत, तर सवडीने पुढील पत्रात देऊ. लोकाचें कोटय त्यावर न्याय 
देईलच. 

 
२९७४ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५०–२५२) 

दोन वषांमागे रे. दफ व लालडबहारी दे याजंकडे हेमनाथ बोज नावाचा मुलगा दीक्षा घेण्यासाठी 
आला होता. पि जड् जाने तो मुलगा अल्पवयीन आहे, म्हिून त्यास बापाकडे पाठडवले. आता हा 
तरुि पुन्हा डमशनात आला व डिस्ती होण्याचा त्याचा इरादा डदसतो. परंतु त्याच्या बापाने 
डमशनऱ्यानंा एक पत्र डलडहले आहे. त्यात तो म्हितो की : ‘हा मुलगा आता वयाने प्रौढ असून 
धमासंबंधी स्वातंत्र्य बजावण्यास लायक आहे, तरी तो घरामधून आईशी भाडंि करून व भावास 
मारून बाहेर पडला आहे. डशवाय तो बदफैली आहे. डवलासाच्या व हलकट डठकािी तो वळे 
घालडवतो. हव े तर त्याच्याबद्दल ते्रलनग अकादमीच्या पंतोजीकडे चौकशी करावी. त्याने जरी 
बास्प्तस्मा घेतला, तरी काही काळाने तो मंडळीतून बाहेर पडून वाममागाने चालेल. म्हिून परीक्षा 
करून व त्याचे मत तपासून त्याला दीक्षा द्यावी’. वाईट चालीचा मनुष्ट्य डिस्ती धमात सापडिार 
नाही. पि डमशनरीही नीट परीक्षा केल्यावाचून दीक्षा देत नाहीत. कोित्याही बापाला आपल्या 
मुलाची डवनाकारि फडजती झालेली आवडिार नाही. या मुलाची सुधारिा लहदू धमामध्ये झाली 
नाही, हे तर उघडच आहे. पि काही वृत्तपत्रकारानंा वाटते की, हेमनाथाचा बाप काही डाव खेळत 
आहे. कायद्याने सज्ञान झालेला मुलगा डिस्ती होऊ नये, म्हिून बापच मुलावर आरोप करीत 
आहे. तरीही हेमनाथाची वतयिूक पाहूनच त्यास दीक्षा डदल्ही जाईल. 

 
२९७४ अ (इंम : २५२) 
 
२९७५ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५२–२५४) 

एक अनाडमक लेखक व त्याचा सेलदन नावाचा डमत्र याचंा संवाद : घड्याळ करिारा आडि त्याचे 
कुटंुब, या गोष्टीत आहेत. हे दोघे डफरताना एका घड्याळाच्या दुकानासमोर उभे राडहले. 
घड्याळजी एक यंत्र दुरुस्त करीत होता. आपले काम करताना प्राथयनाही करीत होता. दुकानदार 
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मोठा लायकीचा व अब्रूदार डदसला. १२ वाजून गेल्यावर शाब्बाथवार सुरू झाला, म्हिून त्याने 
काम थाबंवनू शास्त्र वाचावयास घेतले. कुटंुबाच्या पोषिाची काळजी दूर ठेवनू तो प्राथयना करतो, 
धमय पाळतो. ईश्वराच्या इच्छेनुसार तो कडकडीत वागिूक ठेवतो, आपला पडवत्रपिा कायम 
राखतो. वास्तडवक या गरीब मािसाने दोन घडटका काम केले असते, तर कुटंुबाच्या गरजेपुरते 
डमळाले असते. कुटंुबातील मािसाचं्या आजारापेक्षाही तो देवाच्या आजे्ञस जास्त मान देतो. देवाची 
आज्ञा प्रामाडिकपिाने पाळली, तर देव काहीही कमी पडू देत नाही, अशी त्याची खात्री आहे. 
परमेश्वर जरी काही चमत्कार करीत नाही, तरी लोकानंी असे धमयडपसे व्हाव ेकाय, असल्या शकंा 
त्याच्या मनात येत नाहीत. या जगातील सवय वस्तुमात्र ईश्वराच्या स्वाधीन आहेत. जे देवावर प्रीत 
करतात, त्याचें देव कल्याि करतो. त्याची रडववारची वागिूकसुद्धा लक्षिीय असते. 

 
२९७६ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५४–२५५) 

कडवतेतून साडंगतले आहे की : मार्या मायदाडलना ईश्वररूप माळ्यास डवचारते की, ‘तू माझ्या 
प्रभसू कोठे ठेवलेस? दुष्टानंी त्यास मारून थडययात ठेडवले, शाब्बाथास तो आला नाही. 
रडववारनंतर मी थडययात पाडहले, तर माझा तारक डनघून गेला होता. आकाशामधला स्वगीय 
गौरव सोडून तो पथृ्वीवर आला. जगाच्या तारिासाठी त्याने हलकेपिा पतकरला. लोकाचं्या 
मोक्षाकडरता त्याने जीव अपयि केला. मी मोठ्या पहाटे उठून त्याच्यासाठी सुगंधी तेल आिले. 
आता ते कोिास देऊ? गुरूडशवाय सगळे कडू लागते. आता मजला कोि उद्धारील?’ तेव्हा माळी 
म्हिाला, ‘मार्ये, रडू नकोस. पे्रम व दृढ भाव ठेवलेस, तर तुला येशू भेटेल. त्याच्या शोधामध्ये 
राहा’. 

 
२९७७ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५४–२५५) 

अमेडरकेचा एकूि महसूल दर वषी ८८ कोटी असतो. गेल्या वषी तो फक्त ६१ कोटी आला. 
 
२९७८ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५५–२५६) 

अरबस्तानात दुष्ट्काळ पडल्यामुळे मंुबईहून डतकडे धान्य रवाना होिार आहे. 
 
२९७९ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५५–२५६) 

चीनमध्ये डकत्येक हजार कामकरी बेकार झाले. त्यानंी बडंवाल्याशंी हातडमळविी करून पेडकनवर 
हल्ला करण्याचे ठरडवले आहे. 

 
२९८० (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५५–२५६) 

आनरेबल जगन्नाथ शकंरशटे ३१ जुलै रोजी मृत्यू पावले. त्याचें वय ६० होते. हे सोनार गृहस्थ 
जुन्या समजुतीचे व परोपकारी होते. त्यानंी लोकोपयोगी कामास फार मदत केली. बोडय आफ 
एज्युकेशन, मंुबई असोडसएशन व कायदेमंडळ, अशा डनरडनराळ्या मंडळाचे ते सभासद होते. 

 
२९८१ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५५-२५६) 

चुना जर खाण्यात आला, तर तोंड भाजून चट्टा पडतो. चुन्याने डनळा रंग डहरवा होतो. चुना 
भाजल्यावर त्यास कळीचा चुना असे नाव देतात. कळीच्या चुन्यावर पािी टाकले तर त्यातील 
उष्ट्िता बाहेर पडते व फुलून त्याचे पीठ होते. मग त्यात पािी, वाळू व ताग घालून तो बारीक 
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वाटतात. त्याचे चागंले लुकि तयार झाले की, त्यास संदला असे म्हितात. डवलायतेमध्ये शतेात 
चुना घालतात. वनस्पतीचे व प्राण्याचें आवशषे चुन्याने कुजून त्याचे चागंले खत तयार होते. 
जडमनीतला ओलावाही कायम राहातो. साखर शुद्ध करिे, साब ू तयार करिे व लोखंड 
डवतळडविे, या कामातं चुन्याचा उपयोग होतो, चुन्याने कातडीही स्वच्छ होते. वाक व संगमरवर 
ही चुन्याचीच जात होय. 

 
२९८२ (२४ : १६, १५ अगस्त ६५, २५६) 

रूस देशच्या बादशहाच्या मुकुटात ‘शहा’ नावाचा तेजवान् डहरा आहे. करंगळीएवढ्या या डहऱ्याची 
लकमत ५ लक्ष दाल्लर आहे. हा डहरा पूवी इरािच्या बादशहाजवळ होता. त्याच्या अफगाि 
डशपायानंी त्यास मारून त्याचे सवय धन वाटून घेतले. पुढे हा डहरा बसरा या डठकािी शफ्रास 
नावाच्या सराफाकडे डविीसाठी गेला. एका अफगाि मनुष्ट्याने तो डहरा नेला व यहुद्याला डवकला. 
दुप्पटीने लकमत मोजूनही यहुदी डहरा परत देईना. तेव्हा त्याने यहुद्याचा खून करून डहरा परत 
डमळडवला. वडलार्थजत संपत्तीडवषयी भाडंिे सुरू झाल्यावर शफ्रासाने आपल्या भावानंा डवषप्रयोग 
करून ठार मारले. मास्कोमध्ये जाऊन क्याथरैन रािीला हा डहरा डवकत डदला. पि त्याच्या 
जावयाने त्यास संपत्तीच्या लोभाने ठार मारले. त्याच्या वारसानंी त्याचे धन उधळून टाकले. आज 
ते सवय भीक मागत लहडतात. पाहा की, एका रत्नाने डकती मािसाचंा जीव घेतला! यापेक्षा येशूने 
डदलेला आस्त्मक मुगुट श्रेष्ठ होय. चोर तो मुगुट नेऊ शकिार नाही. तो कधी डवटिार नाही. 
सदसवयदा तुजपाशी राहील. त्याचा कधी कंटाळा येिार नाही. 
(सत्यदीडपकावरून) 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६५ 
 
२९८३ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २५७–२५८) 

गेल्या नोवेंबरात मच्छलीपट्टिला मोठे तुफान झाले. त्यामध्ये रे. बुशानम या नेडटव उपदेशकाची 
बायको व लेकरू मरि पावली. या दुाःखदायक प्रकाराचे वियनही त्याने इतक्या धीरोदात्तपिाने 
केले आहे की, धमय पालटल्यावर शुभवतयमानाच्या योगाने मािसाचे मन डकती बदलते, ते डदसून 
येईल. आपल्या डप्रय नातेवाईकाचं्या मृत्यबूद्दल डलडहताना त्याचा हात थरथर कापत होता. पि 
मरिानंतर तो थोर आस्त्मक सुख भोगिार, याची त्याला अगदी खात्री आहे. देवाने जे डदल्हे, ते 
त्याने परत घेतले. आपले दुाःख सहनशील अशा इयोबापेक्षा काही मोठे नाही. खाबंी डखळलेल्या 
डिस्ताने अपार दुाःख कसे सोसावे, ते आम्हालंा डशकडवले आहे. मेलेला मािूस खऱ्या सुखाच्या 
घरात जातो. तेथे लचता लकवा उदडवयनता नाही. त्याची पत्नी इतकी मनापासून प्राथयना करीत असे 
की, येशू डिस्त डतला नक्की चागंले साभंाळील. अयनीसारख्या प्रखर दुाःखातही डतला शातंवन 
डमळेल. आम्ही त्याची उपकारस्तुती करतो. 

 
२९८३ अ (इंम : २५७) 
 
२९८४ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २५९–२६०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

लाहोरला डमशनऱ्याचंी कान्फरेन्स नामे सभा भरली होती. तेथे सहा साहेबाबंरोबर रे. 
गोलकनाथही होते. डमशनाचें ऐक्य कायम राहावे, म्हिून त्यानंी डनयम केले आहेत. ते डनयम 
पुढीलप्रमािे आहेत : एखाद्या गावी पूवीच डमशनाचे ठािे असेल, तर दुसऱ्या डमशनाने तेथे 
उपदेशक नेमू नयेत. दुसऱ्या डमशनच्या कामदारानंा आपल्याकडे येण्याडवषयी प्रलोभन दाखव ूनये. 
एखाद्या चाकरास दुसरीकडे जाण्याची इच्छा असेल, तर त्यास योयय मसलत द्यावी. आधी 
पत्रव्यवहार करून दुसऱ्या डमशनाची काही मजबतू हरकत आहे काय, याची नीट चौकशी करावी. 
दोन डमशनातं एकमत झाले नाही, तर चौकशीमंडळास लवाद नेमून त्याचंा डनियय पाळावा. 
एखाद्या चाकरास काही डशक्षा झाली, तर त्यास आपल्या डमशनात घेऊ नये, लकवा पोषहूी नये. 
ज्याच्या कारिावरून डशक्षा झाली, त्या मनुष्ट्यासही चौकशी करून चाकरीत यायाव.े शक्यतो 
परस्पर समजुतीने वाद डमटवावते. सवय डमशनाचें पगार, नोकरीच्या अटी, या गोष्टी अगदी सारख्या 
असाव्या, म्हिजे डमशन बदलण्याचे कारि राहिार नाही. पतंोजीलोकाबंद्दल मात्र हा डनयम लागू 
करता येिार नाही. 

 
२९८४ अ (इम : २५८–२५९) 
 
२९८५ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २६१–२६३) 

आरकाट येथे डरफामयड् दच्च चचयतफे डमशनाचे ठािे चालडवले जाते. मद्रास ते आरकाटचे अंतर 
पुण्याहून मंुबई इतके आहे. गेली ११ वषे हे डमशन कायय करते. रे. स्काडर यानंी त्याची स्थापना 
केली. त्यानंा देशी भाषेचे व रीतीचे उत्तम ज्ञान होते. त्याचं्या ७ मुलानंी ७ गावातं ठािी उघडली, 
म्हिून त्या सवांना ‘स्काडर डभशन’ म्हितात. हे साती भाऊ दीडक्षत उपदेशक असून व डतघे तर 
बापाप्रमािे वैद्यडियेतही डनष्ट्िात आहेत. बेल्लोर डमशनचे दा. स्काडर डलडहतात की : ‘आमचा एक 
हरवलेला नेडटव भाऊ आमच्यातं परत आला. त्याच्या नातलगानंी भलूथापा देऊन त्यास नेले होते. 
पि घरामधून डनघून जाऊन गेले ११ मडहने तो शुभवतयमानाचा प्रसार करीत लहडला. त्याच्या 
आईबापानंी त्याचे लयन लावनू देण्याचा बेत केला. पि कन्यादानाचे सूत गळ्यातून तोडून तो तेथून 
पळाला. मूर्थतपूजकाचें सारे प्रयत्न त्याने अगदी हािून पाडले. शवेटी तो डमशनात परत आला. 
दुसरा एक तरिा रथयाते्रस गेला होता. त्याला डदसले की, मूतींच्या अंगावरील जडावाचे दाडगने 
चोरीस जाऊ नयेत, म्हिून मृतींवर पहारा करतात. जो देव आपले दाडगने साभंाळू शकत नाही, तो 
खरा देव नव्हेच, असी खातरी होऊन तो आरकाट गावी आला. तो भजनालयाच्या पायऱ्यावंर 
बसला. पालकाच्या पत्नीने त्यास येशूचा संदेश सागंून म्हटले : ‘अहो कष्टकरी व ओझ्याने 
लादलेले, तुम्ही मजकडे या. मी तुम्हासं सवयकाळचा डवसावा देईन.’ तेव्हा त्याने डिस्ती धमय 
स्वीकारण्याचे ठरडवले. 

 
२९८५ अ (इंम : २६०–२६१) 
 
२९८६ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २६३–२६५) 

डशकंदर, नेपोल्यन, आडद वीरानंी हजारो लोकाचंा संहार करून राज्ये लजकली. त्याचं्यापेक्षा 
ईश्वराने ज्याचं्या हातून लोककल्यािाचे महत् कृत्य घडडवले, ते सन्मानास अडधक योयय आहेत. 
पौलसाचे काम अडतमहत्त्वाचे होते व देवाने त्यास या कामासाठी डनवडले होते. तो डकडलक्या 
प्रातंातील तारतस शहरात जन्मला. त्याचे घरािे प्रडतडष्ठत यहुद्याचे होते. पथं परोशी नावाचा होता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ते अिाहामाचे संतान आडि डबनचूक नेमशास्त्र पाळिारे लोक म्हिून इकडील िाह्मिापं्रमािेच 
इतरानंा नीच लेखीत व बाह्यात् कारी नेम पाळून पुण्याचा गाजावाजा करीत. त्याच्या आईबद्दल मात्र 
काही माडहती डमळत नाही. लहानपिी त्याने योसेफच्या व मोशाच्या हडकगती ऐकल्या. ईश्वराने 
मोशाच्या हातून आश्चययकारक कामे घडडवली, म्हिून त्याला अडभमान वाटे. रीतीप्रमािे शळेीच्या 
केसापंासून कापड करून तंब ू डविण्याचे काम तो डशकला. पुढे डवद्याभ्यासाकडरता तो यरूशलेम 
येथे गमाडलया नावाच्या न्यायशास्त्री गृहस्थाजवळ राडहला. त्याचा गुरू डनष्ट्कपटी व डवचारशील 
होता. पौलस हा एक हुशार डवद्याथी होता. त्याचा डमत्र हेिोन हाही जाळी नीट करण्याचे काम 
करीत असे. ते दोघे देवाच्या व मािसाचं्या कृपेत वाढत होते. त्याच वळेी येशू डिस्त प्रगटपिे व 
डनधाराने उपदेश आडि चमत्कार करू लागला. डिस्ती धमाचे वचयस्व सहन न झाल्यामुळे परोशी 
गुरू डिस्तडशष्ट्याचंा छळ करू लागले, पौलसानेही स्तेफानसाबरोबर वादडववाद केला. लोकानंी 
स्तेफानसाला धोंडमार करून डजव े माडरले, तेव्हा पौलस त्या घातकी लोकाचें कपडे साभंाळीत 
होता. 

 
२९८७ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २६५–२६७) 

ज्यानंा डिस्ती शास्त्राची माडहती नाही, त्यानंा वाटते की, वदेगं्रथ त्याच्याप्रमािेच चागंले आहेत. 
एक गीताडभमानी गृहस्थ सद्गोपचार्लू म्हितात की : ‘डिस्ती लोकाचंा नवा करार, तशी लहदू 
लोकाचंी गीता होय. तीत वदेान्ताचा नवा पोशाक डदसतो, जगाचा नीडतमान् डनयंता परमेश्वर, 
याच्या पे्ररिेने गीता डलडहली गेली.’ पि गीतेचा बहुतेक भाग डिस्ती धमास प्रडतकूल आहे. 
डतच्यातील ज्ञान अगदी डवपडरतसे वाटते. नातलगानंा कसे मारावे, असा प्रश्न अजुयनाला पडला 
होता. तेव्हा भगवान् श्रीकृष्ट्ि त्याला सागंतो की, ते नातलग खरोखर मरिार नाहीत. आत्मा मरत 
नाही. तो अडवनाशी व डनत्य आहे. तेव्हा त्याचा डवचारच करू नये. तर, असला ‘डडफेन्स’ कोिी 
ऐकेल काय? आत्म्यास चोरी-व्यडभचाराचे पाप लागत नाही, म्हिून त्या िह्मज्ञानाच्या आधारे 
चोरसुद्धा गुन्हेगार ठरिार नाही. अशा रीतीने कृष्ट्िाच्या उपदेशाची साखळी व्यावहाडरक गोष्टींचा 
झटका डदल्हा की, तुटेल. क्षडत्रयाला जाडतधमयच महत्त्वाचा आहे; म्हिून लढिे व वधिे हे त्याचे 
काम आहे, असे श्रीकृष्ट्ि सागंतो, मग रामोशी-डभल्लानंी आपली लुटालुटीची ‘नीडत’ ही चालू ठेवली 
पाडहजे. साराशं : गीतेतील भाषा सुरस असली, तरी ज्ञान सदोष आहे. 

 
२९८८ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २६७–२६९) 

लेखकाचा डमत्र सेल्दन शाबाथाच्या सकाळी घड्याळजीच्या घरी गेला, तेव्हा तो कुटंुबासह गायन 
करून प्राथयना करीत होता. लेकरासंह ईश्वराची गािी सुरावर म्हित होता. त्याचे गायन फारच 
गोड होते. ते ऐकिाराच्या अंताःकरिात डभनत असे. सवांनी गुडघे टेकून देवास प्राथयना केली की : 
‘आम्ही प्रभचूी सेवा करून त्याची प्रीत डमळव.ू एकाग्रडचत्ताने शास्त्र वाचू. आमचे बरे करण्यास तो 
शस्क्तमान् आहे. आमचा डप्रय पालक आम्हासं ज्ञान डशकवतो. त्याला देवाने आशीवाद द्यावा.’ मग 
सर्वानंी एका मेजावर अधी रोटी घेतली व एकेक प्यालाभर दूध घेतले. आपल्या गडरबीच्या 
जेविावरून ते कुरकूर करीत नाहीत. उलट अधमी लोक मात्र सगळी सुखे डमळूनही अश्रद्धच 
राहातात. असो. नंतर त्याने आपली डप्रय कन्या जेनी व सुपुत्र क्लेमेंत याचें अभ्यास घेतले. तो 
मुलानंा सागंत होता की : पडवत्र शास्त्राबद्दल गोडी ठेवावी. दुसरी पुस्तके वाचू नयेत. त्याचंी गोडी 
अभ्यासाहून इतर पुस्तकातं जास्त आहे, असे कळले तर बापास दुाःख होईल. आपि आपल्या 
तारिाऱ्यावर प्रीत करावी. चागंले काम आरंडभले, तर तो तारकच ते डसद्धीस नेईल. 
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२९८९ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २६९–२७१) 
‘डनष्ट्पक्षपाती’ने डत्रमलराव व्यंकटेश प्रकरिात बारीक चौकशी केली व खास बातम्या डमळडवल्या. 
तो डलडहतो की : रा. डत्र. शपथेवर खोटे बोलत आहेत. त्याचंी जबानी बनावट आहे. हे राजश्री 
ओवळ्यानेच िाह्मिाचं्या पगंतीत लहडले, तेव्हा िाह्मिानंी फार संताप व्यक्त केला. रा. 
डत्रमलरावही नाराज होऊन डनघून जाऊ लागले. पि यजमानाने त्याचंी समजूत घालून त्यानंा 
परत आिले. मग रावानंी आपले धोतर एका कारंजात बुचकळून िाह्मिाचं्या वाटेवर पसरले. 
कानातं तुळशीपत्र घालून व हात जोडून ते उभे राडहले. हा डवलक्षि प्रकार अनेक लोकानंी 
पाडहला. नंतर त्यानंी धोतर डपळून उदक प्राशन केले. धोतरास लागलेली ‘चरिधूळ’ मस्तकी 
लावली. (लकवा भक्षिही केली!!) सगळे िाह्मि बहुत संतुष्ट झाले. म्हिून हा प्रकार जनतेच्या 
न्यायालयात सादर करीत आहे. खरे काय, ते लोकानंी समजून यायाव.े याच महाशयानंी नामदार 
गवियरसाहेब जेव्हा बागरोजा पाहावयास गेले, तेव्हा साहेबाचं्या सुकुमार व डवलायती बुटानंा 
डनवडंुगाचंा व कायाचंा स्पशय होऊ नये, म्हिून आपल्या धोतराची चुंबळ करून साहेबानंा 
साडंगतले की, यावर पाय ठेवनू पुढे जाव!े नंतर हे स्वताः उडी मारून आत गेले. पूवी डवष्ट्िूने 
िह्मपदडचन्ह शरीरी धारि केले होते. राजा हा डवष्ट्िूचा अंश असल्यामुळे हे महाशय असली 
पदाडंकत वसते्र धारि करतात. कारि ते वैष्ट्िव म्हिजे डवष्ट्िूचे वशंज ना! पाहा, स्वाथी लोक 
काळप्रसंग पाहून कसे वतयन करतात. 

 
२९९० (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

पे्रडसदेंत ललकन यानंी एवढा कारभार केला, लढाईच्या कामात त्याचं्या कामगारानंी लाखो रुपये 
डमळडवले. पि त्याचं्या डवधवेजवळ फक्त ५० हजाराचंी डजनगी आहे. म्हिून बोस्तनचे लोक वगयिी 
करून डतला मदत करिार आहेत. ललकनच्या प्रामाडिक कारभारामुळे ४० लक्ष गुलाम मुक्त झाले. 
आमच्या हुदे्ददार अडधकाऱ्यानंी त्याचंा डकत्ता यायावा. 

 
२९९१ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

आलवारचे राजे राजगडच्या याते्रत डफरत होते. तेथे त्याचं्या दृष्टीस काही डस्त्रया पडल्या. तेव्हा 
त्यानंी या डस्त्रयानंा सक्ती करून पकडून नेले. लोकानंी डवरोध केला, तर दोन मािसे ठार मारली. 
अनेकानंा त्यानंी जखमी केले. 

 
२९९२ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

उत्तर अमेडरकन सैन्याने डरचमंड शहर लजकले, तेव्हा तेथे बाजारभाव फार कडक होते. लोिी २० 
दालरासं एक पौंड, मजुरी १० दालर, पीठ १९७ पौंडासं १०० दालर. याप्रमािे महागाई होती. 

 
२९९३ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

मंुबईमध्ये १ लाख १ हजार घरे आहेत व दारूचे डपठे १५ हजार आहेत. म्हिजे दर ७ घरामंागे एक 
डपठा आहेच. 

 
२९९४ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

यंदा मंुबईत १३४ ताबतू व ५६७ पजें डमरडवले गेले. 
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२९९५ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 
मंुबईच्या एका व्यापाऱ्याकडून महाराज गायकवाड, एका मौल्यवान डहऱ्यास ८॥। लक्ष रुपये देऊन 
तो डहरा डवकत घेिार आहेत. 

 
२९९६ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

मार्थक्वस आफ वसे्टडमन् स्टरचे रोजचे उत्पन्न १० हजार आहे. 
(सत्यदीडपकावरून) 

 
२९९७ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

जळूचे हवामापक यंत्र तयार करता येते. एका मोठ्या बाटलीत १८ तोळे पािी घालून त्यात जळू 
सोडावी. बाटलीचे तोंड पके्क बदं करावे. ८–१५ डदवसातं पािी बदलाव.े हवा स्वच्छ राहिार 
असेल, तर जळू पाण्याच्या तळाशी राहात्ये. पाऊस पडण्याचा संभव असेल, तर सगळीकडे धावत 
राहात्ये. वीजेच्या व वादळाच्या प्रसंगी तर आजारी भासते. 

 
२९९८ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

अमेडरकेत योसेफ अली हा १३७ वषांचा मनुष्ट्य हयात आहे. त्याची ३ लयने झाली व त्यास ५ मुले 
झाली. याचा वडील मुलगा ११० वषांचा होऊन वारला. योसेफचे सवय दात पडले. पि आठवि 
मजबतू आहे. ‘ईश्वर आपिासं डवसरला,’ असे तो डवनोदाने म्हितो. 

 
२९९९ (२४ : १७, १ सप्तेंबर ६५, २७१–२७२) 

रा. बा. गोपाळराव हरी हे नगरला अस्क्टंग अडसस्तंत जज्जाच्या कामावर होते. सरकारने त्यानंा 
कायम केले नाही. आता त्यानंा स्माल काज कोटाचे जज्ज नेमले, म्हिून आम्हासं वाईट वाटते. हे 
थोर, डवद्वान व भले गृहस्थ असून जज्जाच्या कामास लायक आहेत. आजवर त्यानंी नगरास जे काम 
केले, ते साहेबलोकापं्रमािे, लकबहुना डकत्येक साहेबलोकापेंक्षा चागंले केले. तर, अशा गृहस्थास 
डसडवल्यन लोकाचं्या आग्रहावरून व जुन्या अप्रशस्थ चालीस अनुसरून दुसऱ्या जागेवर घातले, हे 
बरे केले नाही, असे आम्हासं वाटते. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६५ 
 
३००० (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २७४–९७८) 

ज्ञानोदय पत्राचे मुख्य संपादक आडि नगर डमशनाचे रेवरंड हेन्री बालंटैनसाहेब प्रकृती नादुरुस्त 
झाल्यामुळे अमेडरकेस गेले. गेली ३० वष ेते नगरात होते. अनेकानंा अज्ञानाच्या अंधकारातून त्यानंी 
आश्चययवान प्रकाशात नेले. त्याचें अनेक लोकावंर उपकार आहेत. जागोजाग त्यानंा डनरोप 
देण्यासाठी समारंभ झाले. मंुबईच्या समारंभात रे. रामकृष्ट्िपतं म्हिाले की : ‘त्याचं्या जाण्यावरून 
आम्हासं फार दुाःख होते आहे. जिू काही डपत्याचाच डवयोग होतो आहे. त्यानंी एतदे्दशीय लोकानंा 
डशकवनू पालक बनडवले. त्याचंा उपदेश फार सुरस असे. नीच, मलीन व गलीच याचंा त्यानंी 
कधीही कंटाळा केला नाही. गडरबाचं्या घरातं जाऊन ते प्रीतीने बोध करीत असत. आम्हासं त्यानंी 
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सुधारले व मोठ्या योययतेस चढडवले. मंडळीची वृद्धी संख्येत व आस्त्मक गोष्टीतही केली. त्याचं्या 
मडमेनेही बायासं व मुलींस उपदेश केला. साहेबानंी गीताचंी पुस्तके केली, ज्ञानोदय चालडवला.’ 
यावर साहेबानंी मराठीत व इंग्रजीत उत्तर डदल्हे. त्याचें भाषि फार समपयक व पे्रमयुक्त होते. गेल्या 
३० वषांत नगर डमशनात जे फेरफार झाले, त्याचें त्यानंी वियन केले. शवेटी रे. डवल्सन यानंी 
आशीवाद डदल्हा. प्रभचू्या द्राक्षमळ्यात जे मेहनत करतात, त्याचं्या समागमे ईश्वर नेहमी राहातो. 

 
३००० अ (इंम : २७३–२७४) 
 
३००१ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २७८–२७९) 

अबजवयरकता डलडहतो की : गंगा कोम तुकाराम पाटिकर या डवधवनेे पुण्यात डवडहरीत उडी 
टाकून आत्महत्या केली. डतचा नवरा एका वषापूवी वारला. पुनर्थववाहाचा प्रडतबधं केवळ िाह्मि 
जातीतच नाही, तर तत्समान सोनार, परभ,ू पचकळश,े वगैरेंतही आहे. लोकानंी हौसेने या 
चालीच्या खोड्यात आपले पाय अडकडवले आहेत. परभलूोकही िाह्मिाचें अनुकरि करण्याचा 
हव्यास धरतात. वदेशास्त्रज्ञतेचा बािा बाळगिारे िाह्मि या चालीचा फेरडवचार करण्यास तयार 
नाहीत. ही चाल धमयशास्त्रातील डसद्धातंास अनुसरून नाही, हे आमच्यातील सुधारकानंी प्रमािे 
देऊन डसद्ध केले, तरी काही हालचाल नाही. सनातनीपिाने आमच्या परमडप्रय देशाच्या 
दुभाययाची पराकाष्ठेची स्स्थती आली. धमाची गादी चालडविारे शकंराचायय तर याचा डवचार 
करण्यासही सदैव पराङ्मुख आहेत. आमच्या शास्त्रीमंडळीचा डवचार बदलिे अशक्य आहे. आमचा 
भरवसा नवीन डवद्वानावंर काय तो आहे. त्यानंी सद डवचाराने, धैयाने, रास्त रीतीने नवीन पायंडा 
पाडावा. डनाःसत्व शास्त्रीमंडळींच्या नादी लागू नये. पुनर्थववाहाची रीत सुरू होण्यास १० च काय, 
अडधक वष ेलागली, तरी झटून कायय करीत राहावे 

 
३००१ अ (इंम : २७८) 
 
३००२ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २७९–२८१) 

गीतेत म्हटले आहे की : श्रीकृष्ट्िात सवय डवश्व आहे व तो सवय डवश्वात आहे. देव सगळ्याचंा आत्मा 
आहे. या मतामुळे वळवळिारे डकडे व दुष्टाचंी पापे यातंही तोच आहे, असे ठरते. खरे म्हिजे 
वस्तूवरून ज्ञात्याने ईश्वरास ओळखाव.े गीतेत जो काल्पडनक ज्ञानरूप तंतूचा पट डविलेला आहे, 
तो संशयासपद आहे. जग ज्ञानाने देवाला ओळखीत नाही. डिस्ती शास्त्रात ईश्वराचे अस्स्तत्व व 
आपली कतयव्यकर्मे सवांना समजावीत, म्हिून ईश्वराच्या आज्ञा डदलेल्या आहेत. गीतेचा दुसरा 
उपदेश असा आहे की, डनवृडत्तमागय सवयश्रेष्ठ आहे. ग्रीक व रोमन लोकाचें मत असेच होते. पि येश ू
डिस्त सागंतो की, काय खाव े व काय प्याव े आडि ल्यावे, याची लचता नको. गीता सुखाःदुख, 
लाभहानी, जयपराजय सारखेच मानते. हेतू व वासना न ठेवता कायय केले पाडहजे, असे गीतेचे मत 
आहे. भारताच्या कत्याने गीतेत धमय साडंगतला. तो प्रत्यक्ष ईश्वराचा आहे, असे म्हिण्यास आधार 
नाही. ज्ञानाची परीक्षा त्याच्या फळावरून झाली पाडहजे. गीतेने डवद्या व सुधारिूक, धमय आडि 
राज्य, याचंी काही वृद्धी झाली काय? देवळातील कलावडंतिींचा अनाचार, अनेक बायका 
करण्याची चाल, कन्यावध, खोंडाचंा मनुष्ट्यवध, या चाली बंद करण्याची डतने स्फूती डमळते काय? 
डस्त्रयावंरील अन्याय कमी होतो काय? गीतेतला योगी समाडधस्थ होऊन स्वताःचाच डवचार करीत 
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बसतो. तो जगाचा डवचार कशाला करील? वदेातंज्ञानी परोपकाराच्या कामात पुढाकार घेत 
नाहीत. 

 
३००३ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८१–२८४) 

सेल्यनला असे डदसले की : एक श्रीमंत डदसिारा त्राडसक चयेचा मािूस घड्याळजीकडे आला. 
दररोज चकरा मारूनही ते घड्याळ दुरुस्त झाले नाही, म्हिून तो डचडला होता. घड्याळजी फार 
काकुळतीस येऊन म्हिाला की : ‘रात्री १२ पयंत काम करूनही ते झाले नाही आडि आज तर 
शाब्बाथवार आहे. आज काम करता येिार नाही.’ डगऱ्हाईकास वाटले की, हे शुष्ट्क डनडमत्त आहे. 
हा घड्याळवाला काही साधू नव्हे की, त्याने कडक शाबाथ पाळावा. इतक्या कुशल काराडगराने 
धमाचा बाऊ करून आपले उत्पन्न बुडवावे, हेही अयोयय आहे. डशवाय शाबाथ मािसासाठी आहे. 
मािूस शाबाथाकडरता नाही. यावर घड्याळजी उत्तर देतो की, मािूस डनमाि झाला देवाच्या आज्ञा 
पाळण्यासाठी; म्हिूनच आपि कोितेही सासंाडरक काम या डदवशी करू नये. तेव्हा श्रीमंत 
मािसाने रागावनू ते काम त्याजकडून काढून घेतले. आपली लेकरे व पत्नी याचं्या मुखामधील 
घास हा काढून घेतो, याची जािीव होऊनही घड्याळजीचा डनिय कायम होता. याच्या उलट 
डकत्येक जि रडववारी प्राथयना केली की, आपले कतयव्य संपले, असे मानून सासंाडरक गोष्टीत मयन 
होतात. ईश्वराचा पडवत्र व सन्मान्य डदवस न पाळिे, ही डफतुरी आहे. ते लोक परमेश्वराच्या रागाचे 
धनी होतात. शाबाथवारी भजन करावे, आस्त्मक गोष्टींचा डवचार करावा, म्हिूनच घड्याळजी हा 
आदशय भक्त ठरतो. 

 
३००४ (२४ : १८, १५ सप्तेबर ६५, २८४–२८६) 

‘पुिेकर लहदु नाटक’ या प्रख्यात नाटकाडवषयी ‘एक शुभलचतक’ डलडहतो की : या ‘देशसुधारक’ 
नाटकाने नगरात बराच काळ मुक्काम केला. द्रव्याचा लोभ इतका वाईट आहे की, मािसे हजारो 
मलै जाऊन हव े ते कृत्य करीत असतात. पुिेकर नाटक पाहून नगरकराचं्याही तोंडास पािी 
सुटले व त्यानंी राहुरी भागाकडे मोचा वळडवला. या नाटकास मुनसफ–मामलेदाराचंा मोठा 
आश्रय डमळतो. ज्ञान व नीडत याचंी सुधारिा करण्याऐवजी नाटके पाहण्यात वेळ व पैसा खर्थचतात. 
कृष्ट्िाची िीडा त्याच्या देवपिास शोभते, त्याप्रमािे या लालभडक चिीदार पागोयानंा व 
पगड्यानंा ती िीडा पाहिे शोभा देते. पि देशाचे वास्तडवक कल्याि कशात आहे? तर शाळा, 
धमयशाळा, रस्ते व, पूल बाधंिे, गं्रथ डलडहिे, यातच देशामचे खरे कल्याि आहे. डकत्येक 
साहेबलोक त्यासाठी मनापासून श्रम कडरतात. आमच्या नेडटवातंील बड्या लोकानंी यापंैकी 
काहीतरी काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. नाटकामुंळे देशात अनाचार वाढतो, मुले चावट होतात. 
या अंदाधंुदीचा तळतळाट नाटकवाल्यावंर जातो. आपल्याजवळचा पैका देशास उर्थजत दशा 
येण्याकडरता खचय करावा. आमचे सुधारक तरुि काही डनबधं (डलहून वाडचतात, त्यानंा बडया 
लोकाचें नाटकवडे पाहून कसे वाटत असेल बरे? या बड्यानंी लेखिीस तसदी देऊन सुधारिेचे 
कायय कराव.े 

 
३००५ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८६–२८७) 

नगर तालुक्यातील वडगाव या गावी नाशकाकडील एक फडकरीि मडशदीत येऊन राडहली. 
डतच्याबरोबर डतचा गुरू आडि एक कुत्रा हे होते. काही वळेाने ती देवळात गेली व तेथील लावण्या 
थाबंवनू डतने लहदीत डवठोबाची गािी गाऊन दाखडवली. मडशदीतीलच जोंधळे उचलून डतने 



 

 

अनुक्रमणिका 

लोकानंा प्रसाद डदल्हा. हवतूेन अबीर काढण्याचाही ‘चमत्कार’ केला. पाटलास ५ मुठी दािे देऊन 
स्वताःच्या धान्यात टाकण्यास साडंगतले. असे केले की, म्हिे धान्य कधीच संपिार नाही. लोकानंी 
डतला भाकरी डदली, पािी डदल्हे, हुक्काही डदला. डतची कीती ऐकून दुसऱ्या डदवशी सकाळी शकेडो 
लोक तेथे आले. एका गरीब िाह्मिाला ५ मुठी धान्य देऊन श्रीमंत होण्याचा आशीवाद डतने डदल्हा. 
एका डभल्लापासून मासे व मेंढरू ही डतने मागून घेतली. गावकरी डतच्या सोंगाला इतके भाळले की, 
डतला वशेीपयंत पोहोचडवण्यासाठी गेले. लहदू लोक फार भाबडे व अज्ञानी आहेत. सोंगे करून 
फसडविाऱ्या लोकानंा ते हषाने देियया देतात. प्रभ ूयेशूने असे ढोंग कधीही केले नाही. त्या थोर 
प्रभसू नाकारून हे लोक फकीर-गोसाव्यावंर डवश्वास ठेवतात, हे केवढे मूखयपि आहे बरे! 
अडवचारी नेडटवानंी आता तरी शहािे व्हाव.े आपली फसविूक टाळावी. (ज्ञानोदयकता) 

 
३००६ (२४ : १८, १५ सप्टेंबर ६५, २८८) 

अमेडरकेचा पे्रडसडेंत ज्यानसन याने दडक्षिेकडील कैद्यानंा संपूिय माफी जाहीर केली. तरीही 
दडक्षिेचे कृतयान लोक पुन्हा बडं करण्याच्या डवचारात आहेत. पडिमेकडे रेड इंडडयन व उत्तरवाले 
याचें युद्ध चालू आहे. 

 
३००७ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८८) 

इंयलंडमध्ये गुरावंर रोग पडला असून अनेक गुरे मेली. रािीचे सुपत्र डप्रन्स आरथर साक्सकोबगयचे 
वारस ठरले. अतलाडंतक महासागरात तार टाकण्याचे काम तूतय बदं आहे. फ्रें च बादशहा 
वृत्तपत्रानंा जास्त स्वातंत्र्य देिार आहे. लाडय लायन्स यांना स्ताबंलू येथे राजवकील नेमले. भमूध्य 
सागराच्या डकनारी प्रदेशात महामारीचा रोग फार चालू आहे. 

 
३००८ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८८) 

नानाचा सितार अजीमुल्ला यास पकडण्यासाठी मेजर मोिेटासमन सैडनक घेऊन गेला. भतूानने 
इंग्रजाशंी तहाचे बोलिे सुरू केले. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
३००९ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८८) 

कापंावर पोहण्याकडरता सावयजडनक तलाव तयार करून त्यामध्ये डवहाडचे पािी सोडण्याचे 
कडमशनरानंी ठरडवले आहे. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
३०१० (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८८) 

अहमद अब्दुल्ला नावाच्या गृहस्थास जुवा खेळल्यावरून माझगाव पोडलसानंी ५० रुपये दंड केला. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
३०११ (२४ : १८, १५ सप्तेंबर ६५, २८८) 

रा. बा. जनादयन वासुदेव याचंी हायकोटय जज्ज म्हिून नेमिूक झाली. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक १९, मुांबई, १ आक्तोबर १८६५ 
 
३०१२ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९०–२९२) 

कलकत्ता डमशनचे कारभारी बाबू डवष्ट्िुचदं्र चातरडजया याचंा अहवाल असे दशयडवतो की, त्याचें ३ 
फंड आहेत. गडरबाचें साह्य करिे, चालू खचय आडि पालकाचंा पगार, असे ३ डनधी आहेत. यापंैकी 
डनम्मा पैसा डवलायतेहून येतो. ही बाहेरची मदत घेऊ नये, असे मंडळीनेच ठरडवले आहे. 
शुभवतयमानाचा जय होऊन डिस्ती धमाचा प्रसार व्हावा, याकडरता मंडळीचे सदस्य आिखी त्याग 
करिार आहेत. फारेन डमशनच्या मदतीनेच कलकत्ता डमशन स्स्थरावू शकले. याची कृतज्ञ जािीव 
ठेवनूच हे पाऊल उचलले आहे. एतदे्दशीय पालकाचंी संख्या वाढून त्याचंा पागं डफटला. रा. 
चतरडजया मोठ्या डवश्वासाने, मेहनतीने काम करतात. डिस्ती धमयपरायिडवदे्यच्या योगानेच 
लहदुस्थान देश सुधारेल, अशी त्यानंा आशा वाटते. लहदुस्थान देशात १ लाख डिस्ती लोक असून ४ 
मंडळ्या आहेत. मद्रासचे फ्री चचय, मंुबई-कलकत्ता-लंदन डमशन, अशा चार मंडळ्यापंैकी कलकत्ता 
डमशनाचे कायय फार डवशषे आहे. डशडक्षत मंडळी स्वताः नुकसान सोसून हे मंडळ चालडवण्यास तयार 
आहेत. आपि आपले कायय डनष्ठने केल्यामुळे आपि शातंतेत मरिार, याची चातरडजयास खात्री 
आहे. मात्र आपि मेल्यावरती बायकोमुलानंा दारोदार भीक मागत डफराव े लागेल, असे त्यासं 
वाटते. 

 
३०१२ अ (इंम : २८९–२९०) 
 
३०१३ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९२–२९३) 

वृत्तवैभवातील एका डनबधंात म्हटले आहे की : नामस्मरिासारखा सोपा मागय प्रत्येकाच्या 
आवाक्यातला असल्यामुळे लहदू धमय मोक्षमागास अत्यंत सुलभ ठरतो. गवतावर अयनी पडल्यावर ते 
जसे जळेल, तसे पाप जळते. नामस्मरिाच्या पुष्टीकरिाथय व्यासापासून तहत एखाद्या ऋषीपयंत 
अनेकाचंी वचने काढून दाखडवता येतात. आपापला धमय पाळावा, या नात्याने नामाचे महत्त्व डसद्ध 
करता येते. नुसता गायत्रीचा मंत्र म्हटला, तरी पुण्य लागते. डशवललगाचे नुसते दशयन घेतल्यामुळे 
जर पाप भस्म होत असेल, तर नामस्मरिाची तरी काय गरज आहे? यावरती मनात डवचार येतो 
की, एखाद्या अपराध्याने तुरंुगात राहून नामदार डवक्तोऱ्याचे नाव सतत घेतले तर, अपराधाची 
क्षमा होऊ शकेल का? कजयदाराने जड् जाचे नाव घेतल्यामुळे कजय आपोआप डफटेल का? पापी 
मनुष्ट्यास पापात बुचकळ्या मारण्यास देवाचे नाव हे उत्तम साधन आहे. तात्पयय, ज्यास कमयकाडंाचा 
कंटाळा आहे, अशा व्यक्तीने हा ‘सोपा’ उपाय शोधलेला डदसतो. स्वताः डनबधंकर्ता तरी 
नामस्मरि करतो काय? जर करीत असेल, तर त्याच्या पावलानंा आम्हीही वदंन करू, पि नक्की 
कोित्या देवाचे नाव यायाव,े याबद्दल काही सल्ला डमळेल काय? शवै, गािपत्य, वैष्ट्िव, शाक्त, 
यापैकी प्रत्येकाचे दैवत वेगळे आहे. डशवाय भलेुश्वर, डसदे्धश्वर, यासंारखे अनेक देव आहेतच. 
साराशं, नामस्मरिाने देवाचा अपमान व त्याची थट्टा ही मात्र होत असतात. नामस्मरि ही नुसती 
बडबड आहे. हे नाव घेिे अगदी व्यथय आहे. 

 
३०१४ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९४–२९५) 

लहदूच्या सहाही शास्त्रात एकच मोठे न्यून आहे. परमेश्वर ज्या डनयमानंी जग चालडवतो, ते डनयम 
गीतेत का ं डलडहलेले नाहीत? ईश्वराची आज्ञा जे पाळीत नाहीत, त्यानंा डशक्षा होते. इस्त्रायली 



 

 

अनुक्रमणिका 

लोकानंी शाबाथ मोडला, तर देवाने त्याजंवर राग घातला. अशा अपराध्यानंा डशक्षा देऊनही 
अपराधाचे पाडरपत्य करावे, याचा काही मागय गीतेत आहे काय? पापाने अशक्त झालेला जो त्यास 
सुधारसरूप ज्ञान व बोधामृत गीतेमध्ये डमळत नाही. गीतेतील मुक्ती फक्त या जन्ममरिापासून 
वाचवते. ईश्वरात डवलीन होिे, हा नाशच आहे. या जन्मातच आत्म्यास पाडवत्र्य व न्यायीपिाचा 
पुनजयन्म डमळण्याची सोय गीतेत नाही. मािसाचा स्वभाव कसा बदलेल, याचे मागयदशयन गीतेत 
नाही. देवाचा न्याय व दया याचें ऐक्य करिे व देव-मािसाचे सख्य करिे, एतदथय डिस्ती धमयतत्त्व 
जगात प्रगट झाले. प्रभ ू येशूने याकडरता स्वजीवाची आहुती डदल्ही. ईश्वराच्या आज्ञा पाळण्याचा 
कृतज्ञतापूवयक डनधार त्याने केला होता. हा उपदेश लहदू लोकानंी नीट ग्रहि करावा. लहदंूचे 
अवतार, त्याचंें तप, त्याचंा याग, याचंा खरा उलगडा येशूच्या जीवनातून डमळतो. हा खरा धमय 
आहे. तो सुदैवाने दाराशी आलेले आहे. मागय, सत्य व जीवन तोच आहे. सत्य लहदंूच्याकडे न 
बोलावता आलेले आहे. अज्ञात देवाची अक्षरे येशू डिस्तालाच खऱ्या अथाने समजली. 

 
३०१५ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९५–२९६) 

पडिम लहदुस्थानात सवयच डठकािी गिपतीचा उत्सव होत असतो. मौल्यवान् मूर्तीची आरास 
करतात. देवीवादे्य व बेनबाजे लावनू व आळशी लोकानंा लाडवाचंी भोजने करून हा सि साजरा 
करतात. रात्री आर्ती म्हितात. झाजं व ढोल कुटून पराकाष्ठेचा गोंगाट करतात. शजेारच्या 
व्यासंगी डवद्यार्थ्याचंा अभ्यास होत नाही. जवळच्याच दुखिाइतास त्रास झाल्यामुळे त्याने करकश 
वादे्य बदं करण्याचा डनरोप डदल्हा, तेव्हा डनरोप घेऊन जािारासच उत्साही मंडळींनी बेदम 
मारहाि केली. वर त्याच्यावर डफर्याद केली. चोराचं्या उलया बोंबा यालाच म्हटले जाते. न्या. 
मू. डोसाभाई फ्रामजींनी देवभक्तीचा भगं केला, हा डफयादीचा दावा फेटाळून लावला आडि या 
उपद्व्यापी लोकाशंी संबधंच ठेव ूनये, असे आरोडपतासं बजाडवले. हा डनकाल योयय आहे. परंतु 
सावयजडनक डठकािी मोठ्याने वादे्य वाजवनू गोंगाट करण्यावर सरकारने काही डनबंध घालावयास 
पाडहजे. असल्या उपद्रवापासून प्रजेचा बचाव करिे, हे सरकारचे कतयव्य नाही काय? 

 
३०१६ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९६–२९८) 

ज्या कुटंुबाचे प्रमुख ईश्वरास ओळखतात, ते धन्य होय. तारिारावर प्रीत करतात, ते शातंीत 
जगतात. लेखक सेलदनसह घड्याळजीच्या घरी गेला तेव्हा जेन्नीने, त्याच्या मुलीने दार उघडले. 
आतमध्ये तीन डमत्रासंह आडि कुटंुबासह घड्याळजी पडवत्र शास्त्राचे एकाग्रतेने वाचन करीत होता. 
तो नेहमीच डमत्राबंरोबर आस्त्मक गोष्टींडवषयी संभाषि करतो. माडगतले म्हिजे डमळते, शोधले की 
सापडते. आपल्या भाकरीतला वाटा डमत्रानंा देण्यास सदैव तयार असाव.े गैरसोयीच्या वळेी जरी 
डमत्र आला, तरी त्याची गरज पुरवावी. ईश्वर शस्क्तमान आहे. तो आपिासं कमी पडू देिार नाही. 
घड्याळजी हा ममताळू व उपकारकता होता. येशू डिस्त हा जगातील डमत्रापेक्षा श्रेष्ठ डमत्र आहे. 
कारि त्याने स्वताः खाबंी डखळून जगाकडरता मरिसुद्धा सोसले. जडगक संपत्तीपेक्षा त्याच्या 
प्रीतीची संपत्ती मोठी आहे. त्याला जर सत्यतेने शोधले, तर आम्हासं कल्यािकारक ठरेल, असे 
सवय देण्यास तो नकार देिार नाही. आमची प्राथयना तो नेहमी ऐकतो. या गृहस्थाची मुले रोज 
झोपण्यापूवी प्राथयना करतात. कारि झोपेच्या गुंगीत प्राथयना नीट होत नसते. तारिावर प्रीत 
करिारे आईबाप असिे, हे फार कल्यािकारक आहे. त्याची मुलेही प्रभचूा शोध घेऊन त्याचा 
आशीवाद मागत असतात. परमेश्वर हा मेंढपाळ आहे. तो दयेचा व ममतेचा मुगुट आम्हावंर 
घालतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३०१७ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, २९८–३००) 
ध्यानसंग्रह– 
(ध्यान १२) तारिाच्या मागात सुरुवातीपासून अडचिी असतात. सजीव डवश्वासाने जर देवाशी 
जोडले जाल, तरच तुम्ही डटकाल. ईश्वराच्या चमत्काडरक कृपेचा शोध लागला, तर डशष्ट्य आनंद 
पावतो. भक्त देवाच्या आज्ञा पाळू लागला, तर आस्त्मक शत्र ू अडचि करतात. डवश्वासू आत्मा 
अशा शत्रशूी लढा देऊन यशस्वी होतो. आकाश म्हिजे उंच स्थानाकडे नेण्याचे अगत्य होय. 
डटकिे हेच तारि आडि तारि हेच डटकिे होय. आपि डटकलो, तर सैतानही आपिालंा पापाचा 
मोह घालू शकिार नाही. 
 
(ध्यान १३) बापाने पुत्राकडून गौरव पावाव.े ईश्वराने साडंगतलेली कामे तुम्ही येशूच्या नावाने करा. 
तो बापाच्या लसहासनावर बसावयास गेला. आंधळ्यानंा व पागंळ्यानंा तो सापडावा, यासाठी 
त्यानंीही खऱ्या आत्म्याने व डवश्वासाने ईश्वरास भजाव.े अशुद्ध आत्मा जर हषय करील, तर 
सैतानालाही आनंदच वाटेल. प्रत्येक द्राक्षवलेीस फादं्याही असतात. रोगी बादशहाच्या हलक्या 
चाकराने येशूला अपमानाच्या मरिासाठी दुष्टाचं्या हाती डदल्हे, तरी त्याचे डखळ्याने टोचलेले हात 
इतके सामथ्यय पावतील की, मूर्थतपूजक बादशहाच आपली गादी सोडून येशूच्या पादासनाजवळ 
येईल. त्याच्या सेवकाच्या डवनंतीप्रमािे तो करील. 

 
३०१८ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३००–३०१) 

वृत्तवैभव पत्राच्या ४० व्या अंकात इस्त्रायलींची माडहती डदली आहे. तीत अनेक चुका आहेत. 
इस्त्रायलींना ‘आमीडनयन’ म्हटले आहे, ते चूक आहे. डनबधंलेखकाने जूडडया देशाचे नावही त्यात 
गोवलेले आहे. ‘सगळ्या मनुष्ट्याचं्या पापामुळे जलप्रलय झाला.’ हे डवधानसुद्धा चूक आहे. वदेातही 
जलप्रलयाची वियने आहेत. मुसा ऊफय  मोशा याने ‘करामती’ केल्या, असे औपरोडधक डवधान या 
लेखामध्ये आहे. मोशाने देवाच्या कृपेने अनेक चमत्कार केले. ती काही हलका पे्रडषत नव्हता. 
‘मुसाने इस्त्रायलींना कनानात ठेऊन सोडले’ हे वाक्यही सदोष आहे. यहोशवा या सरदाराने कनान 
लजकला व इस्त्रायलींना वाटून डदल्हा. डशवाय हीदन म्हिजे खोटा धमय नव्हे, तर त्याचा अथय 
‘खेडवळ मूर्थतपूजक’ असा होतो. हा लेखक पौलास ‘साल राजा’ म्हितो. ते ‘शौल’ असे हव.े 
डसलेमाननंतर इस्त्रायलींमध्ये मृtर्थतपूजा वाढली व अनाचार वाढले, म्हिून बाडबलन या राजाने तो 
देश लजकून डिस्ती धमयस्थापना केली, हे या लेखकास ठाऊक नाही. त्याने वापरलेले शब्द 
इसलमी बखरीतून घेतलेले डदसतात. 

 
३०१९ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०१–३०३) 

‘लोकाडंवषयी प्रीती बाळगिारा डमत्र’ डलडहतो की : देवी जरी काढल्या, तरी काही मुलानंा पुन्हा 
देवी येतात. म्हिून लोक नाराज डदसतात. पि नवीन येिाऱ्या देवी डकरकोळ असतात. त्यामुळे 
कसलीही कुरूपता येत नाही. दुसरे असे की : देवी काढल्यावर लोक सोवळे पाळून व्रतस्थ 
राहातात. वाजतगाजत देवी दशयनास वगैरे जातात. ही चाल आता कमी होते आहे. पि लोकानंी हे 
ध्यानात यायावे की, देवी हा काही रोग नाही. देवी आपोआप बऱ्या होतात व मूल जन्मभर सुरडक्षत 
राहाते. काही वळेा एका मुलाची लस दुसऱ्या मुलानंा टोचली जाते. त्यासाठी दुसऱ्या गावासही 
जाव ेलागते. लोकानंा भीती वाटते की, मुलास वारे लागून ताप वगैरे येईल. म्हिून कुिाला तरी 
त्या मुलाबरोबर जाव े लागते. म्हिून सरकारने गावोगावी व्यास्क्सनेटर नेमले आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्याबरोबर एक डशपाईही असतो. त्यानंा सरकार पगार देते. हा खचय भरून काढण्यासाठी 
थोडीफार फी घेण्याची प्रथा ठेवावी. जर मुलास दुसऱ्या गावी न्याव े लागले, तर सवांना काही 
भत्ताही द्यावा. मुफत कामाची मातबरी कोिासही वाटत नाही. म्हिून शाळेसारखी फी घेिे योयय 
आहे. 

 
३०२० (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

गुजाबाई नावाच्या गतभतृयका स्त्रीने होळकरसरकारजवळ पुनर्थववाहाची परवानगी माडगतली. परंतु 
जुन्या मताच्या शास्त्रीमंडळींना डभऊन महाराजानंी परवानगी नाकारली. यावरून ती स्त्री डहरमुशी 
झाली. आता ती प्रडसद्धपिे व्यडभचाराचा धंदा करते. होळकरसरकार सुधारिुकीच्या कामात 
साहाय्य करण्यास तयार नाहीत, असे यावरून डदसते. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
३०२१ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

अलाबास्तर ही संगमरवरी दगडासारखी चुनखडीची एक जात आहे. काही देशातं चुनखडीच्या 
भेगातूंन पािी डझरपते. त्यास चुन्याचे किही डचकटतात. त्यानंा सघनता आल्यावर त्याचंा आकार 
खाबंासारखा होतो. 

 
३०२२ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

पे्रडसदेत ललकनच्या चार मारेकऱ्यानंा फाशीची डशक्षा झाली. डतघानंा काळे पािी झाले. या 
आरोपींत एक स्त्री आहे. 

 
३०२३ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

अमेडरकेत यंदा ३० लाख गठे्ठ कापूस होईल. तरीही भाव उतरण्याची शक्यता नाही. 
 
३०२४ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

ना. गवरनर नागपूरमागे गवनयर जनरलच्या भेटीस जािार. 
 
३०२५ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

पुण्याच्या कलेक्टरचा खडजना मंुबईतील ब्याकेंच्या स्वाधीन केला जाईल 
 
३०२६ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

वाण्याचा आिखी एक महाराज जदुनाथाप्रमािे गैरप्रकार करतो. 
 
३०२७ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

डदल्लीच्या माजी बादशहाच्या घराण्यास दरमहा ७७८७ रुपयाचंी नेमिूक डवलायत सरकारने 
डदल्ही. 

 
३०२८ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 

देशात सवयत्र कालवे खोदण्याचे सरकारने ठरडवले आहे. 
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३०२९ (२४ : १९, १ आक्तोबर ६५, ३०३–३०४) 
द्वारकेकडे वाघर लोकाचंा दंगा चालू आहे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८६५ 
 
३०३० (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३०९–३१४) 

सेडलम एफें दी ऊफय  रे. एद वदय डवल्यम्स हा तुर्की गृहस्थ एडशया मायनरकडील होता. तो 
पलटिीत चाकरी करीत होता. १८२६ त त्याने ज्याननरी लोकाचें बडं मोडले. पूवी तो 
प्रामाडिकपिाने स्वधमय पाळून रमजानचा उपास करी. कसलाही जुलूम न करता महसुलाची 
वसुली ही करावयाचा. धार्थमक आचरि करूनही त्यास समाधान नव्हते. एकदा त्याने येशू 
डिस्ताचे शुभवतयमान वाचले. प्रथम त्यावर त्याचा डवश्वास बसेना. काही काळ तो संतप्त होऊन 
पुस्तक लभतीवर फेकी. सतत डवचार केल्यावर त्याचा डवश्वास वाढला. तो एकातंात प्राथयनाही 
करीत असे. त्याच्या मनाःपालटामुळे उपासतापास हे त्याला ढोंगाप्रमािे वाटू लागले. सरकारने 
त्यास मोठ्या जागेवर नेमून औदायय दाखडवले. परंतु त्याने कुटंुबासह पळून जाऊन स्मता बोटीवर 
आश्रय घेतला. मालटा येथे जाऊन पत्नीसह व मुलासंह डिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. सेलीम यास 
प्राप्ती कमी असूनही तो गडरबानंा दानधमय करी. रस्त्याने शुभवतयमान सागें. त्याचे डिस्ती नाव 
एद वदय डवल्यम्स असे होते. त्याचा पे्रमळ उपदेश ऐकण्यास शकेडो लोक जमत. डमशनाने त्याला 
उपदेशक नेमले. डिस्ती धमाडवषयी तो फार डवनयपूवयक बोले. त्याच डमशनात रे. शाफलरसाहेबही 
व्याख्याने देत असत. गतवषी तुर्की सरकारने डिस्ती लोकाचंा पाठलाग केला. त्यात त्याचाही 
बळी पडला. त्यास मारहाि करून अंधारकोठडीत डाबंण्यात आले. येशूवर डवश्वास ठेवनू शातंपिे 
तो मरण्याच्या आधीन झाला. 

 
३०३० अ (इंम : ३०५–३०९) 
 
३०३१ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१४–३१९) 

थोमा नामक घड्याळजी आपला वृत्तातं सागंताना म्हिाला की : एका मोठ्या डशल्पशाळेत तो 
कामास होता. धमाची तत्त्वे कोिती, हे त्यास कोिीच डशकडवले नव्हते. बेबदं व अधमी लोकातं तो 
वावरे. पडवत्र शास्त्र त्याला ठाऊकही नव्हते. पेन व वालतेर याचंी बाष्ट्कळ, दुभाषक व अशुद्ध 
पुस्तके तो वाचीत असे. दारूचेही व्यसन त्यास होते. त्याचे लयन एका धार्थमक स्त्रीशी झाले. 
नवऱ्याला सुमागावर आिण्यासाठी डतने सतत प्रयत्न केला. राग आडि दे्वष यानंी घरास नरकाचे 
स्वरूप आले. पि देवाची दया व प्रीडत मािसाच्या पापापेक्षा मोठी असतात. बायकोच्या 
आग्रहावरून तो उपदेशाचे चार शब्द ऐकू लागला. त्याचे डमत्रही नेहमी त्याच्याकडरता प्राथयना 
करीत. पि तेवढ्यात त्यास काही आजार झाला व तो देवभक्तीस काही काळ दुरावला. 
सदाचाराचा उपदेशही त्याला आवडेना. याच सुमारास त्याचा एक सोबती पापातच मृत्यू पावला. 
मग घड्याळजी भयभीत होऊन ईश्वराकडे वळला. पापाच्या क्षमेकडरता येशू डिस्ताला शरि जावे, 
असे त्याला मनापासून वाटू लागले. एकदा तो पोथी ऐकण्यास गेला, तेव्हा मनुष्ट्याच्या पापाची 
गंभीर अशी जािीव त्याला झाली. त्याला फार हळहळ वाटली. प्रभचूा शोध घेिे त्यास जरूरीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

वाटले. त्याचे अंताःकरि पडवत्र आत्म्याने भरून गेले. त्याच्या लबाड सोबत्यानंी त्याजवर संकटे 
आिली, तरी त्याच्या मनाचा डनश्चय कायम राडहला. डिस्ताच्या संगतीचा वतनदार होण्याकडरता 
तो उत्सुक झाला. 

 
३०३२ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

मद्रासच्या रंगनाथशास्त्री या िाह्मि गृहस्थानंी वृत्तपत्रात जाहीर पत्र डलहून बालडववाहाच्या 
चालीचा डनषेध केला आहे. धमयगं्रथाचें अवलोकन केल्यावर त्याचंी खात्री पटली की, ही चाल 
अयुस्क्तक व अशास्त्रीय आहे. ते शकंराचार्याशंी चचा करून त्याचें मत मागिार आहेत. 

 
३०३३ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

कॅडलफोर्थनयात काही जातीची झाडे २७६ फूट उंच वाढतात. त्याचंा घेर जडमनीवर १०६ फूट 
पसरतो. 

 
३०३४ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

सोरा हा पदाथय खािीमध्ये काडं्याचं्या स्वरूपात सापडतो. खािीतील पािी व माती कढडवल्यावर 
तळाशी सोऱ्याच्या काडं्या डशल्लक राहतात. ईस्त इंडदया कंपनी डवलायत सरकारास दरसाल 
६२५ खंडी सोरा पुरवीत असे. बाराच्या दारूने लढाईची कल्पनाच बदलली. चीन देशात ही कला 
लोकानंा पूवीपासून माहीत होती. जमयनीने १३७३ पासून बदुंकीच्या दारूत सोरा वापरून बार 
काढिे सुरू केले. इंग्रजी दारूमध्ये १०० त ७६ भार सोरा, १५ भार कोळसा व ९ भार गंधक असतो. 

 
३०३५ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

मंुबई शहरात व डकल्ल्यात धुराचे डदव ेबसडवण्याचे काम पूिय झाले. 
 
३०३६ (२४ : २०, १५ आक्तोवर ६५, ३१९–३२०) 

डवसनजी पेस्तनजी या सावकाराचे डनजामाकडून ५० लाखाचें येिे आहे. या बाबतीत हस्तके्षप 
करण्यास सरकारने मात्र नकार डदल्हा. 

 
३०३७ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

शाळाखात्याचे माजी डदरेक्तर डम. हावड्य यानंी शाळाखात्याचा १० वषांचा इडतहास पुस्तकरूपाने 
छापला. 

 
३०३८ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

डम. जनादयन वासुदेवजी यानंा फाबयसच्या जागेवर हैकोटाचे जज्ज नेमले. त्याचंा पगार ३७५० रुपये 
ठरला. 

 
३०३९ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३१९–३२०) 

आनंदी दीन नावाचा बडंखोर फडकराच्या वषेात लहडत होता. त्याला कोर्टाने काळ्या पाण्याची 
डशक्षा डदल्ही. 
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३०४० (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 
त्राविकोर डवभागात मोठे वादळ होऊन घरे पडली. वृक्ष उपटले गेले. 

 
३०४१ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

सर च्यालयस वुड आजारी असून उपचारासाठी जमयनीस जािार आहेत. 
 
३०४२ (२४ : २०, १५ आक्तोवर ६५, ३२०) 

४ सप्टेंबरच्या दरबाराप्रमािे गवनयर पुण्यास आिखी दरबार भरडविार. 
 
३०४३ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

वैसरायने डदलेल्या देिगीतून खचय भागत नाही, म्हिून भतूानचा राजा इंग्रजाशंी तह करण्यास 
नाखूष आहे. 

 
३०४४ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

लसध प्रातंामध्ये पटकीचा जबरदस्त उपद्रव चालू आहे. 
 
३०४५ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

गे्र. इं. डप. रेल्वचेा तापी नदीवरील पूल तयार झाला असून त्यावरून गाड्या सुरू झाल्या. २ वषांत 
नागपूरपयंत मागय तयार होईल. 

 
३०४६ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

महागाईमुळे पुण्यात रुपयास ७॥ शरे या मापाने धान्य डमळते. 
 
३०४७ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

बगंालकडील मुनसफाकंडरता ते्रवरसाहेबानंी डकमान १५० पासून ३०० रुपयापंयंत पगारवाढ 
सुचडवली आहे. 

 
३०४८ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

डलमा देशातील ‘व्यापाऱ्याचंा राजा’ डाव पेटरू काडंामा मरि पावला. त्याची दौलत १६ कोटी 
रुपये आहे. 

 
३०४९ (२४ : २०, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

गुडगुडीतून डवषारी धूर देऊन ४ चोरानंी एका जवाडहऱ्यास बेशुद्ध केले व ३५ हजाराचें जडजवाहीर 
पळडवले. 

 
३०५० (२४ : २१, १५ आक्तोबर ६५, ३२०) 

ब्याक बेच्या कारखाऱ्यातील पाण्याची तोटी चोरल्याबद्दल एका लहदूस १५ फटक्याचंी डशक्षा झाली. 
याच गृहस्थाने दुसऱ्या जातीकडून पािीसुद्धा घेतले नसते. पि पाण्याचे यंत्र चोरण्यास त्याला 
काहीच शकंा वाटली नाही. 
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मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २१, मुांबई, १ नोिेंबर १८६५ 
 
३०५१ (२४ : २१, १ नोवेंबर १५, ३२२–३२४) 

डमरजापूरच्या खैरख्वाईलहद (लहदुस्थानचा डमत्र) पत्रावरून समजते की, अलाहाबादच्या मडमानंी 
डस्त्रयाचंी सभा स्थापली असून गवरनराचंी पत्नी द्रमंदमडम अध्यक्षीि आहे. डिस्ती लोकाचं्या डस्त्रया 
डनरुद्योगी काळ घालडवतात. काम करण्यात त्यानंा हलकेपिा वाटतो. कुटंुबाची प्राप्ती रुपये १२, 
घरातं ५–७ मािसे खािारी, असे असूनही एखादी बाई लकवा पोऱ्या स्वयंपाकास चाकर म्हिून 
ठेवतात. धोब्याकडे कपडे धुण्याकडरता पाठडवतात व स्वताः टेक लावनू गप्पात व लटगलटवाळीत 
फार वळे घालडवतात. अशा डस्त्रया म्हिजे खाण्यास काळ व भमूीस भार आहेत. अशा मूखय 
चालिुकीची कोिास लाज वाटत नाही. आळसात डदवस घालडविारानंा आस्त्मक बुद्धी डमळत 
नसते. आमचे असे मत आहे की, प्राप्ती १४ रुपयाहूंन कमी असेल, तर डस्त्रयानंी स्वावलंबी बनाव.े 
कारि अन्नवस्त्राची फार महागाई आहे. स्वताः स्वैपाक करावा. कपडेही स्वताः डशवावते. धुण्यासाठी 
परटावर अवलंबनू राहू नये. याखेरीज फावल्या वळेामध्ये एखादा वगय मोफत चालवावा. 
मूर्थतपूजकातं शुभवतयमानाचा प्रसार करावा. डमरजापूरचा एक मुनशी ३८ रुपये दरमहा डमळडवतो. 
तरीही त्याचे कुटंुब स्वावलंबनाने आडि अडभमानाने जगते. म्हिून डमजापुर येथील मडहला 
मंडळाच्या कायास चागंले फळ येण्याची आशा आहे. डस्त्रयांनी डरकामटेकडेपि सोडाव.े भाडंि व 
डशव्या देण्याची सवय टाकावी. नवऱ्यास जास्त पगार असेल, तर मोफत धमयकायय कराव.े इकडील 
डस्त्रयानंीही असेच उद्योगी बनाव.े 

 
३०५१ अ (इंम : ३२१–३२२) 
 
३०५२ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३२४–३२७) 

स्तेफानसाला मारल्यावर पौलस मोठ्या आवशेाने डिश्चन लोकाचंा पाठलाग करू लागला. सान् 
हे द्रीम या यहुदी सभेकडून अडधकारपत्र डमळाले, म्हिून तो बडंदशाळातूंन डिस्ती लोकाचंी भरती 
करीत असे. बायकानंाही कैद करून डजवे मारी. या छळिुकीने डिस्ती लोक दुसऱ्या देशात गेले, 
तर तेथेही पौलसाने त्याचंा छळ केला. एकदा तो दमास्कसला जाण्यास डनघाला, तेव्हा 
आकाशातून डवजेच्या लोळाप्रमािे प्रकाशाचा चकचकाट झाला व येशूची वािी ऐकू आली की, 
‘शौला, कायावर लाथ मारिे कठीि’ तेव्हा प्रकाशाच्या झगमगाटाने तो आंधळा बनला. यहुदीने 
त्याला हातास धरून आपल्या घरी नेले. पौलसाची अवस्था दयनीय झाली. तीन डदवस अंधावस्थेत 
राडहल्यानंतर त्यास डदसू लागले व आस्त्मक प्रकाशही कळला. अशा रीतीने एक नास्स्तक व ठक 
मािूस डिस्ताकडे वळला. त्याने बास्प्तस्मा घेतला. येशूचे शुभवतयमान सागंत पश्चात्तापदयध 
अंताःकरिाने तो अरबस्तानापवंत लहडला. आपि नीडतमान स्तेफानसाला नाहक मारले, म्हिून तो 
फार खजील झाला. त्याच्या मनाःपालटाची खात्री करण्यासाठी बाियबा याने त्यास पे्रडषतासमोर 
नेऊन त्याची परीक्षा घेतली. आपले जन्मगाव तार्सस येथे जाऊन पौलसाने सगळ्या 
नातेवाईकानंा येशू ख्डरस्तास स्वीकारण्याचा उपदेश केला. अंत्योख्याचे डमशनही त्यानेच 
वाढडवले. वर्गिी करून अनेक गडरबाचें पोषि केले. योहान ऊफय  माकय स हा बाियबाचा भाचाही 
त्याच्याबरोबर लहडून शुभवतयमान गाजवीत असे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३०५३ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३२७–३२८) 
घड्याळ करिाराचा वृत्तातं कळल्यावर सेलदेनला वाटले की, हा ठक, ढोंगी असावा. पि लेखक 
म्हितो की, नीट कळल्यावाचून कोिास दोष लाव ूनये. दैडहक गोष्ट लचतिे हे देवाशी वैर आहे. 
त्याची वतयिूक डनष्ट्कपट आहे. ईश्वराच्या पडवत्र आत्म्याकडून आपि बोध मागावा. ईश्वराचे ज्ञान 
ही केवळ डजज्ञासा तृप्त करण्याची गोष्ट नाही. अनंत महत्त्वाची आहे. कारि त्यातून आपिांस 
सवयकाळचे सुख डमळिार आहे. जो पालक तारिाचे ज्ञान देईल, त्याजकडे जाण्याची बुद्धी 
ईश्वराने सवांना डदली पाडहजे. प्रभचू्या भक्ताशी वैर करू नये. प्रभ ू आपिासं प्रीतीची संपत्ती 
दाखवील. डवश्वासू राडहलात, तर शातंी व आनंद देईल. परमेश्वर सापडेल, तर त्यास शोधा. तो 
जवळ आहे, असे वाटले, तर त्यास हाका मारा. तो आपल्या डजवास जिू काही नागंर आहे. 

 
३०५४ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३२८–३३०) 

वृत्तवैभवातील लेखक मसीहाची म्हिजे येशूचीही माडहती देतो. पि ती इस्लामी बखरीवरून 
घेतल्यामुळे सदोष ठरते. तो म्हितो की, ‘येशू फडकरासारख्या वृत्तीने गाढवावर बसून डफरत असे.’ 
पि इसत्राएलात गाढव हे वाहन होते. राजेदेखील गाढवावर बसून डफरत. तेथे एका राजपुत्राचे 
नाव हामोर म्हिजे गाढव होते. म्हिून तो फकीर होता, असे डसद्ध होत नाही. येशू काही आळशी, 
डनरुद्योगी, परान्नभोजी, चैनी लकवा व्यसनी नव्हता. पडहली ३० वष े तो मानवी आईबापानंा 
सुतारकीच्या कामात मदत करीत होता. त्याने चमत्कार करून हजारोंना अन्न पुरडवले. पि 
स्वताःसाठी काही चमत्कार केले नाहीत. मृत्यनंूतरच आपि जगाचे कल्याि करू, असे आश्वासन 
त्याने डदल्हे. लाजारसास येशूने डजवतं केले, तेव्हा यहुदी याजक आिययचडकत झाले. त्याकाळी 
यहुद्यामंध्ये मूर्थतपूजा नव्हती. तरीही धूप-दीपाचा व पूजासामग्रीचा त्याने डनषेध केला व प्राथयनेचे 
महत्त्व वाढडवले, नेमशासत्राचे डवधी हे त्याचेच दशयक होते. तो येऊन गेल्यानंतर ते पाळण्याचे 
काही कारि राडहले नाही. इसत्रायलींनी येशूस तोतया समजून ठार मारले. त्याच्या मृत्यनेू 
मानवाच्या पापाचे प्रायडित्त झाले. दयेची व क्षमेची वाट मोकळी झाली. येशूच्या मृत्यसू कारिीभतू 
झाल्यामुळे इसत्राएलानंा हाल व दुाःख, आपदा व अपमान सोसावी लागली. 

 
३०५५ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३१–३३४) 

ता. ४ आक्तोबरला पुण्यामध्ये खास शाडमयान्यात ना. गवरनरसाहेबानंी बडा दरबार भरडवला. 
अनेक संस्थाडनक, लष्ट्करी अंमलदार व व्यापारी लोक हजार होते. ना. गवनयर म्हिाले की : ना. 
डवक्टोडरया रािीच्या सडदच्छा मी आपिासं देतो. डवशषेताः डवदे्यडवषयी बोलावे, असे मला वाटते. 
केवळ डलडहता–वाचता येिे, म्हिजे डवद्या नाही. डवद्यासंपादनाची अनेक साधने आहेत. होळकर 
व लशदे हे राजे अगदी कमी लोकासंह प्रवास करतात. आपिापंैकी डकत्येकानंा स्वभाषेचेचे नीट 
ज्ञान नाही. इंग्रजी जाििारे तर डवरळच आहेत. ज्ञानसंपादनाडशवाय रयतेचे डहत करता येत 
नसते. डकती राजानंा राजपुत्राशंी इंग्रजीतून बोलता येईल, हा खरा सवाल आहे. सुडशडक्षतानंा 
सरकारने जज्जाचं्याही जागा डदल्या. अशा जाययासं पात्र होण्याचा प्रयत्न सरदारानंी करावा. डशक्षि 
घेऊन राज्यकारभार करण्याची लायकी डमळवावी. आमचे संस्थाडनक कारभाऱ्यावंर फार डवसंबनू 
राहातात. बलाढ्य इंग्रज सरकार संस्थानाचें संरक्षि करते. अज्ञानरूपी शत्रपूासून मात्र ज्याचे 
त्यानेच रक्षि केले पाडहजे. ज्ञानाच्या साधनाचंा आपि उपयोग करू शकत नाही, हा आपला दोष 
आहे. आपल्या घराण्याचे व रयतेचे डहत आपिच करावयाचे आहे. हे भाषि झाल्यावर श्रीमंत 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रडतडनधींनी नामदारसाहेबाचंा उपकार माडनला. गवरनराचं्या भाषिाचे नीट मनन करून आमच्या 
सरदारानंी रयतेचे कल्याि कराव.े (इंदुप्रकाशवरुन) 

 
३०५६ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

गास्पाडरस नावाच्या ज्योडतषाने आिखी एक ग्रह शोधला. सूययमंडळामध्ये एकूि ८३ ग्रह आहेत. 
 
३०५७ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

म्यागनेडसयम धातूच्या तारेची वात लावनू एक नवीन डदवा युरोडपयनानंी शोधला आहे. त्याचा 
प्रकाश ययासलैटपेक्षा मोठा आहे. 

 
३०५८ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

आयलंड, जेमयनी व नेदरलंड येथे पटकीचा उपद्रव सुरू झाला, म्हिून जनावराचं्या डनयातीवर 
बदंी घालण्यात आली. 

 
३०५९ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

पे्रडसदेंत ज्यानसन यानंी अमेडरकेचे सैन्य कमी केले. दडक्षिेचा सेनापती ली गुप्तपिे वर्थजन्यात 
डनघून गेला. डम. देडवसची चौकशी होिार. दडक्षिवाले अजूनही डशद्दीलोकानंा एकटे गाठून ठार 
मारतात. 

 
३०६० (२४ : २१, १ नोबेंबर ६५, ३३४–३३६) 

गुजराथेत खेड येथे एका चोराने लहान मुलाचे दाडगने चोरून त्यास ठार मारले, म्हिून चोरास 
जन्मठेपेची डशक्षा झाली. 

 
३०६१ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

रोगी बैलाचे मासं डवकल्याबद्दल एका कसायास दोन मडहने सक्तमजुरीची डशक्षा डमळाली. 
 
३०६२ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

कुलाब्यास एका सोडजराच्या बराकीत एक म्हैस घुसली आडि डतने बागेचा नाश केला. सरकारने 
२० रुपये भरपाई डदल्ही. 

 
३०६३ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

कलकत्त्यात एका डशपायाने कैद्यास दुखापत करून त्याचा गुडघा मोडला, म्हिून त्यास एक 
मडहन्याची डशक्षा झाली. 

 
३०६४ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

कलकत्तापडरसरातले काही लुटारू वाटसरासं डवषारी औषधाने बेशुद्ध करून लुटतात. दोन 
लुटारंूना १०–१० वषांची कैद झाली. 

 
३०६५ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चचय आफ इंयलंदतफे एक एतदे्दशीय डबशप नेमला जाईल. 
 
३०६६ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

डफरोजशहा हा बडंखोर बुखाऱ्याच्या खानाकडे चाकरीस राडहला. 
 
३०६७ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

जुलै मडहन्यात ३ लाख ११ हजार रुपये प्रास्प्तकर वसूल झाला. 
 
३०६८ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३५–३३६) 

धारच्या लढाईतील लूट नेडटव डशपाऱ्यानंा वाटण्यास सुरुवात झाली. लखनौचा पैसा इंग्रज 
डशपायानंा वाटला. 

 
३०६९ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

कमाडंर इन चीफ मान्सफील्ड यानंी असा हुकूम केला की : ज्या लष्ट्करी साहेबानंा देशी भाषा 
येतात, त्यानंी इतर साहेबानंा डशकवाव.े त्याबद्दल प्रत्येकास तीस रुपये ज्यादा डमळतील. 

 
३०७० (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

एडनला दुष्ट्काळ पडल्यामुळे मंुबईहून धान्य रवाना झाले. 
 
३०७१ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

बगंलोर हे मद्रास खात्याच्या फौजेचे मुख्य डठकाि होिार. 
 
३०७२ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

गाइकवाडाने सरकारी कामदाराकंडून त्यानंी खाल्लेल्या लाचेचा तपशील माडगतला. पि खरी 
माडहती कोिी देईल, असे वाटत नाही. 

 
३०७३ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

कॅ. डमल्सना मारिाऱ्या फैजखान या बडंखोरास फाशी झाली. 
 
३०७४ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

नेदरलँडची एक तार १८ तासातं मंुबईला पोहोचली. 
 
३०७५ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

सरकार टपालखात्यात डवशषे सुधारिा करिार आहे. 
 
३०७६ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

मद्रासच्या डशखारखान्यात १ लसह, १ आसे्त्रडलयन एमेन आडि ४० आसे्त्रडलयन कुत्री आहेत. 
 
३०७७ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

गतवषी मद्रासेत ४९,३२५ एकरातं कापसाची लागवड झाली व त्याचा सारा ३९९२९ रु. आला. 
गोदावरी परगण्यातील बी मात्र जळून गेले. 

 
३०७८ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

मोहोराचंी थैली घेऊन जािाऱ्या इसमाचा रेल्वते खून झाला. 
 
३०७९ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

सप्टेंबरपयंत ८ कोटी ६९ लाखाचं्या सरकारी नोटा चलनात आल्या. 
 
३०८० (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

शरिपूर येथे लॉडय डबशप यानंी ६६ डिश्चनाचंा स्स्थरीकरि डवधी केला. 
 
३०८१ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

जुगारप्रडतबधं कायदा सुधारून रस्त्यावर जुवा खेळिारासं डशक्षा करिार. 
 
३०८२ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

वाण्याचं्या एका गुरूने ११ वषांच्या मुलीवर जुलूम केल्यामुळे ती मरि पावली. गुरू पळून गेला. 
 
३०८३ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

मंुबईतील लकमतवाढीची सडमतीतफे पहािी होिार आहे. 
 
३०८४ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

टॉकसाळीत एका मजुराचा हात यंत्रात सापडून त्याचा चुरा झाला. 
 
३०८५ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

खोया नोटा केल्याबद्दल चार असामींना जन्मठेप झाली. 
 
३०८६ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

पुिेकर नाटकाने धुळ्यासही काही गुि उधळले, अशी बातमी आहे. 
 
३०८७ (२४ : २१, १ नोवेंवर ६५, ३३४–३३६) 

मंुबईचे डकत्येक पारशी अमेडरकेत दुकाने सुरू करिार. 
 
३०८८ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

मंुबईची काही ऑडफसे पुण्यास हलडविार आहेत. 
 
३०८९ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

डवलायत सरकारास ८ अर्बाचें कजय आहे, तर जमा ७० कोटी व खचय ६७ कोटी आहे. कजय कमी 
होते आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३०९० (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 
डम. माडिकजी करसेटजी पाडरसला भेट देऊन रुडशया आडि जमयनी या देशासं भेट देिार आहेत. 

 
३०९१ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

सेठ पे्रमचदं रायचदंानंी दसऱ्याला डदवािी तुरंूगातील कैद्याचें कजय फेडून त्यानंा सोडडवले. 
 
३०९२ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

दसरा कोठे शुिवारी, तर कोठे शडनवारी झाला. 
 
३०९३ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

पजंाबात मुसळधार पावसामुळे अनेक घरे पडली. 
 
३०९४ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

एका मडमेने पुरुषवषे घेऊन अनेक वष े सैन्यातल्या दाक्तराचे काम केले. डतच्या मृत्यनंूतर डतचे 
रहस्य सवांना कळले. 

 
३०९५ (२४ : २१, १ नोवेंबर ६५, ३३४–३३६) 

नागपुरास सरकारने फीमेल नामयल स्कूल सुरू केले. त्यात मुलींच्या शाळेसाठी डशडक्षका तयार 
होतील. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६५ 
 
३०९६ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३३९–३४५) 

दरसालप्रमािे अमेडरकन डमशनाच्या वार्थषक सभेस गावोगावचे साहेब व मडमा तसेच अनेक पालक 
आले होते. मुलामुलींच्या शाळेची परीक्षा झाली. ५८ मुली परीके्षस बसल्या. मे. डदरेक्तर ग्रातं, 
कप्तान वर्थदगतन, माडजसते्रत दायली, कप्तान हाब् स, हेही उपस्स्थत राडहले. मुलींनी चागंला 
अभ्यास केला, याबद्दल त्यानंी संतोष व्यक्त केला. ८१ मुलाचंीही परीक्षा झाली, तेव्हा सवानी 
पतंोजींची तारीफ केली. वडील मंडळीच्या सभेत पौलसाचे पडहले पत्र वाचण्यात आले. काही 
नवीन ठराव मंजूर करण्यात आले. सामुदाडयक प्राथयनासुद्धा झाली. प्रभूने दंडभार सोसून 
वाढडवलेली मंडळी प्रभलूा डप्रय ठरून ईश्वराचे गौरव वाढेल, असा डवश्वास व्यक्त करण्यात आला. 
रे. डसदोबा डमसाळानंी अहवाल वाचला. ४० डमशन शाळातं ११४० मुले आहेत. डनबधंवाचन, गीताचें 
गायन, भाषिे, यानंी वातावरि गजबजून गेले. काही पैसा जमा करून डम. बालंटैन याचं्या नाव े
बडक्षस द्याव ेव डवद्यार्थ्यानंा उते्तजन द्यावे, असा ठराव झाला. सावकारी करिारानंी रास्त व्याज 
यायाव,े असेही ठरले. मंडळीसाठी १५० रुपये वगयिी गोळा झाली. काहींनी अंगावरील दाडगनेही 
डदल्हे. रा. भाबंळ, सागंळे व पवार याचंी सुरस कीतयने झाली. आम्ही खऱ्या बंधुभावनेने वागलो, 
तरच ईश्वर आम्हासं आशीवाद देईल. का की, तो डुकरापुढे मोती टाकीत नसतो. शवेटी प्राथयनाही 
झाल्या. असे ‘नगरकर डिस्ती’ कळडवतात. 
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३०९६ अ (इंम : ३३७–३३९) 
 
३०९७ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४५–३४९) 

उत्तरेकडे गंगेजवळ राहिाऱ्या लोकातं अशी अघोरी चाल आहे की, मािूस फार दुखिईत झाला 
की, त्यास गंगेवर नेऊन ठेवाव ेव मरू द्याव.े यास गंगापयि म्हितात. कलकत्त्याच्या वृत्तपत्रानंी या 
डवधीवर अनेक वळेा कडक टीका केली, तरी हा प्रकार चालू आहे. मािसाच्या जीवनाची आशा 
केव्हा सोडावी, याची खूि आहे का? उलट दुखिाइतास नदीवर नेल्यामुळे व पाण्यात 
बुचकळल्यामुळे तो लवकर मरत असावा. वास्तडवक अयनेयपुरािात असा डनयम आहे की, गंगापयि 
होताना तो मािूस पूिय शुद्धीवर असावा. हे वडेे लोक आजाऱ्याची गठडी वळवनू त्यास गंगेत 
बुडडवतात. मग तो मरतो, यात संशय कसला? गंगेचे घािेरे पािी व नासकी हवा, यानंी मािूस 
मरिारच. एखादा डजवतं राडहला, तर त्याला पापी समजण्याची याचंी तयारी! त्याला पुन्हा 
प्रायश्डचत देऊन समाजात यायावे लागते. एका डॉक्टराने गंगेवर नेलेल्या एका स्त्रीला वाचडवले. 
पि धमयभोळे लोक समजतात की, जो मनुष्ट्य याच्या दृष्टीस पडेल, तो लगेच मरतो. म्हिून 
लोकानंी डतच्यासमोर आरसा धरला. पुढे ती दोन वष ेधडधाकट राडहली आडि घरामधील कोिीही 
मेले नाही. तेव्हा ही दुष्ट चाल ताबडतोब बदं करावी. सती आडि सागर बेटाजवळ बालके बुडडविे, 
अशा चाली सरकारने कायद्याने बदं केल्या. पि ज्यात िाह्मिाचे उत्पन्न बदं पडेल, अशा चाली बंद 
होिे महाकठीि असते. सुज्ञ व डवद्वान यानंीच ही गोष्ट मनावर यायावी. ‘ ढाकाप्रकाश ‘ पत्राने 
लोकजागृतीची चळवळ हाती घेतलेली आहे. 

 
३०९८ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

पारशी लोकाचं्या धमाडवषयी युरोडपयन वगैरे अन्यधमी लोकानंी १२० गं्रथ डलडहले आहेत. 
 
३०९९ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

कलकत्यात एत्तदे्दशीय लोकानंी बाधंवमंडळ स्थापन केले. समाजसुधारकानंा साहाय्य करिे व 
कोिावर बडहष्ट्कार पडला, तर त्यास मदत करिे, हा या मंडळाचा उदे्दश आहे. महाराष्ट्रातील 
लोकानंी असे कधी केले काय? की ते झोपी गेले आहेत? 

 
३१०० (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

जुन्नर येथे एक नवजात बालक कायावर टाकलेले आढळले. तेथील अंमलदाराने काहीच कृती 
केली नाही. पुनर्थववाहाची चाल सुरू झाली, तर अशा बालहत्त्या कमी होतील. 

 
३१०१ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

अलीकडच्या शोधावरून असे डसद्ध झाले की, आतलाडंतक महासागर २६ हजार फूट, तर 
पाडसडफक २९ हजार फूट खोल आहे. डजिाल्टर आखाताची खोली ३ हजार फूट आहे. 

 
३१०२ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

पुनर्थववाहाचा कायदा झाल्यापासून बंगालमध्ये ३६ डववाह झाले. त्यापंैकी १२ िाह्मि डवधवा आहेत. 
 
३१०३ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 
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बेळगावच्या देवळात नवरात्रामध्ये जन्मसुवाडसनींचा, म्हिजे कलावडंतिींचा नाच चालतो. नाच 
पाहण्यास खूप गर्दी होते. पि कीतयन सुरू झाले की, फक्त म्हातारे डशल्लक राहातात. 

 
३१०४ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

कोित्या इसवी सालाच्या कोित्या तारखेस कोिता वार येईल, ते शोधण्याचे सोपे गडित एकाने 
काढले. इष्ट सालाच्या मागचे साल व त्या तारखेपयंतचे डदवस याचंी बेरीज करून त्या आकड्यास 
सातानंी भागावे, म्हिजे तुम्हासं तारखेचा वार नक्की कळेल. यासाठी कोष्टक नको. भईुवर गडित 
करूनही भागेल. 

 
३१०५ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

पे्र. ज्यानसनने जाहीर केले की, आम्ही दडक्षिेशी सौम्य धोरि ठेव.ू युद्धात डशद्दी लोकाचें फार 
नुकसान झाले. काही डठकािी अजूनही त्याचें खून होत आहेत. काही पगार-मास्तरानंी दगाबाजी 
केल्यामुळे त्याचं्यावर खटले चालू आहेत. 

 
३१०६ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

ऐरलंदमध्ये बंडाचा कट डशजतो आहे. डकत्येकाचं्या घरातं शसे्त्र डनघाल्यामुळे त्यानंा अटक झाली. 
 
३१०७ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

लादय पाल्मस्तयन याचंा मृत्य ूझाला. 
 
३१०८ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

अमेडरकन कापसाची आयात कमी झाल्यामुळे कापसाचा भाव वाढत आहे. 
 
३१०९ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

फ्रान्सच्या राजारािीने स्पेनच्या राजारािीची भेट घेतली. 
 
३११० (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

स्ताबंूलच्या आगीत २,८०० घरे जळाली. 
 
३१११ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

अडबडसडनयातील युरोडपयन कदी सोडडवण्यालाठी दा. बीक तेथील राजास २० हजार रुपयाचंा 
नजरािा देिार आहे. हे कैदी सक्त कैदेत असून ते सुटले, ही बातमी खोटी ठरली. 

 
३११२ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

डबशप कोलन्सा हे नटाल वसाहतीकडे जािार. 
 
३११३ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

यंदा फ्रान्समध्ये ८,१३३ मैल लोखंडी रस्ता सुरू झाला. 
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३११४ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 
चेलरग िासच्या होटेलचे दैडनक उत्पन्न २ हजार आहे. 

 
३११५ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

ग्रीस सरकारास पैशाची तूट आली, तेव्हा ग्रीक राजाने आपल्या नेमिुकीपैकी एक तृतीयाशं उत्पन्न 
सरकारास डदल्हे. 

 
३११६ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

पोटुयगालमध्ये पदाथयप्रदशयनाचे उद्घाटन झाले. 
 
३११७ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

मोगलाईमध्ये काही लोकानंी दगाबाजीने इनामे व जहाडगऱ्या बळकावल्यामुळे सरकारचा वसूल 
अगदी कमी झाला. म्हिून डनजाम सरकार इनामाचे चौकशी कडमशन नेमिार आहे. 

 
३११८ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

यंदा लंकेहून ६१,३२० खंडी कॉफी व ५३१ खंडी दालडचनी रवाना झाली. सप्तेंबरात ३,०१३ खंडी 
कॉफी डनयात झाली. 

 
३११९ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

चीनच्या इली प्रातंात मुस्स्लमानंी बडं करून राज्य हातात घेतले. 
 
३१२० (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

भतूान इंयलंदशी लढण्याची तयारी करीत आहे. 
 
३१२१ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

पुण्यात एका िाह्मिीचा पुनर्थववाह होण्याची शक्यता आहे. नगरलाही एक होिार होता, पि तसे 
काही झाले नाही. 

 
३१२२ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

चीनमध्ये पेडकन शहराजवळ दगडी कोळशाच्या खािीतून कोळसा काढण्याचे काम बहुत 
वषांपासून चालले आहे. 

 
३१२३ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

वायव्य प्रातंातील एक डमशनेरी फुसर् तनसाहेब मृत्य ूपावले. ते फार भले व मेहनती गृहस्थ होते. 
 
३१२४ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

डफडलपाइन बेटाचंी राजधानी मडनला एथे तुफानी वाऱ्याने मोठे नुकसान केले. 
 
३१२५ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 
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अमेडरकेत मोबील येथील आगीमध्ये कापसाचे सहा हजार गठे्ठ जळाले. 
 
३१२६ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

बडोद्याचे सरकारी कामगार लाचाचा पैसा ओकून टाकीत आहेत, असे वृत्त आहे. 
 
३१२७ (२४ : २२, १५ नोवेंबर ६५, ३४९–३५२) 

बडोद्याचे रेडसदेंत मेजर वालेस पेन्शन घेऊन स्वदेशी जािार आहेत. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६५ 
 
३१२८ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३५५–३६०) 

शखे उमर आपल्या डनवदेनात म्हितात की : ‘इंजील (नवा करार) व तौरात (जुना करार) खोटे 
आहेत, असे मी पूवी समजत होतो. परंतु त्यासही कारिे होती. येशूस देवाचा पुत्र म्हििे मला तरी 
योयय वाटले नाही. कारि खाबंी डखळल्यावर त्याने देवास हाक मारली. डशवाय त्याने पापाचे 
प्रायश्डचत घेतल्यामुळे तोच पापी ठरतो. अंडजराच्या झाडानंा फळे न येण्याचा शाप डदल्यामुळे 
पाषािहृदयीही ठरतो. यावरून इंजील खोटा आहे, असे डसद्ध होते. उलट पैगंबराच्या धमात 
म्हटले आहे की, ईश्वर एक आहे. महंमदाने चमत्कार केले, त्याने कुरािाची अप्रडतम रचना केली. 
म्हिून पालकाचंा उपदेश हे दुभाषि आहे, असे मला वाटे. पुढे डमजानुल हक व डमफताहुल 
इखरार हे गं्रथ वाचल्यावर माझा डवश्वास डगमगला. एखाद्या पे्रडषताने अनेक डववाह करावे, हे मला 
आवडले नाही. उलट बैबलात दाडवदाने अनेक डववाहाचें पाप आपल्या डोक्यावर घेऊन क्षमेची 
याचना केली आहे. यासाठी मी नवा करार संपूिय वाचला. मनामध्ये भडकलेल्या अयनीवर 
शुभवतयमानाचे पािी पडल्यावर समाधान वाटले. येशू डिस्ताला न स्वीकारता आपिासं मृत्यू 
आला, तर गंधकाने जळिाऱ्या अस्यनसरोवरात पडाव ेलागेल. डिस्ती धमय हाच खरा व ईश्वरदत्त 
आहे, याडवषयी माझी खातरी झाली. तारीकुल ह्या गं्रथाने माझा पूिय मनाःपालट झाला. नातलगाचंी 
भीती सोडून मी डिस्ती झालो. आता ईश्वराने मला अंगीकारावे, ही प्राथयना आहे. 

 
३१२८ अ (इंम : ३५३–३५५) 
 
३१२९ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६०–३६२) 

वृत्तवैभवामधील डनबंधकत्यडस महमदी धमाचा पक्षपात करिे आवडले, असे ‘एक्स’ने पत्रात 
डलडहले आहे. डनबंधात एक महान पुरूष या नात्याने त्याचा गौरव आढळतो. उदा. तो फार दयाळू 
व डनगर्वी होता; प्रपचंावर त्याचे फारसे लक्ष नव्हते; सगळ्या जगामध्ये एक धमय व्हावा, असे त्याला 
वाटत होते. पि या डववचेनासाठी अडधक डनाःपक्षपाती दृष्टीची गरज आहे. ‘तुम्ही जेव्हा अडवश्वासी 
लोकाशंी डभडता, तेव्हा त्याचंा डशरच्छेद करा, त्यासं बधंनाने बाधंा’ असे साडंगतल्यावरती 
दयाळूपि कोठे राडहले? त्याने ७०० यहुद्यानंा बधंनाने बाधूंन बाजारात डफरडवले, त्याचंा डशरच्छेद 
केला. त्याने आपल्या सोयीने देवाची आज्ञा साडंगतली. ईश्वराने आपिासं अनेक डववाह करण्याची 
आज्ञा डदल्ही, असे तो म्हिे. डशष्ट्यासंही मजीप्रमािे ४ डववाहासं परवानगी डदली. पि अट एवढीच 
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की, सगळ्या डस्त्रयाशंी समभावनेने वागाव.े त्याचं्या स्वगाडवषयीच्या कल्पनातं संगमरवरी महाल, 
कारंजी, अक्षय तारुण्य, या ‘डवषय’ प्रधान गोष्टीच जास्त डदसतात. पे्रडषताने स्वताःचे महत्त्व न 
वाढवता नम्रतेने ईश्वराचे महत्त्व प्रस्थाडपत करावयाचे असते. राज्य वाढडविे, हा हेतू नसावा. 
एरव्ही तो सद्गुिाचंा अपव्यय ठरतो. अिाहाम इतका नम्र आहे की, तो स्वताःला देवासमोर 
धुळीप्रमािे समजत असे. म्हिून असे वाटते की, या पे्रडषताने जे जे ग्राह्य व प्रशसंनीय साडंगतले, ते 
तर यहुदी व डिस्ती धमांतून घेतलेले आहे. वृत्तपत्रानंी माडहती देताना खरी व डनाःपक्षपाती हकीगत 
द्यावी. 

 
३१३० (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६२–३६४) 

अगदी पडहल्या डिस्ती लोकाबंद्दल असे म्हटले जाई की, ईश्वरावरील प्रीडत ही त्यानंा 
ओळखण्याची खूि होती. पडवत्र आत्म्याने ही प्रीडत त्याचं्या मनात ठसडवली. ते धन्य झाले. 
घड्याळजीच्या कुटंुबात शाडंत, ऐक्य, सहनशीलता व ममता होती. त्याची लेकरेही सद्गुिी होती. 
इतके धार्थमक कुटंुब कधी पाडहले नव्हते. आपल्या मृत डमत्राच्या मुलाला तो व्यवसाय डशकडवत 
असे. अन्नवसत्राबरोबर आस्त्मक जीवनाची भाकरसुद्धा देत असे. एका गडरबाचे हे धमयकायय पाहून 
धनवानालाही लाज वाटली असती. नंतर लेखकाने आपले घड्याळदुरुस्तीचे काम त्याला डदल्हे. 
या गडरबास असे वाटले की, ईश्वरानेच हे उपजीडवकेचे साधन पाठडवले. आपि एका काराडगराचे 
काम काढून घेतले. त्याचे प्रायडित म्हिून देवाने पूवीचे काम परत घेतले. असे तो भाडवक मािूस 
समजला. आपि ईश्वराच्या आज्ञा पाळाव्यात म्हिून ईश्वर अशा पे्ररिा देत असतो. सेल्दनने तर 
घड्याळजीस साडंगतले की, तुमच्या कुटंुबाचे धार्थमक जीवन पाहून आमच्या आत्म्यास नवा बोध 
डमळाला. तारिाराची फार गरज आहे. आपल्या अंताःकरिात भक्तीचे बीज पडले की, ते मुळावते 
व पुष्ट्कळ फळे येतात. त्याच्या आजे्ञचा मागय हा आनंदाचा मागय आहे आडि त्याच्या वाटा कुशल 
आहेत. यावरून बोध एवढाच की, ईश्वरावर पूिय भरवसा ठेवावा. त्याला आरोळी करून सत्यतेने 
बोलावले, तर तो जवळच आहे. त्याच्या रागास भ्याले, तर तारि होईल. 

 
३१३१ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६४–३६६) 

वृत्तवैभवच्या ९ व्या अंकात ‘धमयतत्त्वे’ या नावाचा डनबंध आहे. डनबंधकर्ता म्हितो की, ‘एकंदर 
मनुष्ट्याचंी डियाकर्मे म्हिजे धमय.’ परंतु हे वियन अपुरे आहे. धमय म्हिजे ईश्वरडवषयक भक्ती व 
नीती होय. काही लोकानंी नीतीस वगेळे करून कमयकाडंाचा पसारा माडंला. व्रत-जप, यज्ञ, 
वगैरेसह सदाचार, परोपकार, याचंीही त्यात गिना केली. या लेखकास वाटते की, सुख हा 
धमाचा हेतू आहे. पि तो हेतू नसून फळ आहे. सुख नाही डमळाले, तरी ईश्वराची भक्ती करावी. 
भक्ती केली की, सुख डमळतेच. स्वाथापेक्षाही डववकेडवचार महत्त्वाचा असतो. ईश्वराने आपली 
इच्छा शास्त्राच्या द्वारा मानवास कळडवली. सृष्टीवरून काही डतच्या कर्त्याचे समग्र ज्ञान होत नाही. 
झालेच, तर ते अपूिय असते. लेखक म्हितो की, मनोडनग्रह करून देहदंडन करा. बळी देऊन 
प्रतीकरूपानेही भक्ती करतात. डशवाय पूजा-जप ही भक्तीच आहे. न्यायनीतीने वागून स्वडहत 
साधावे, हे म्हििेही अयोयय होय. तो काही बुडद्धबळाचा खेळ नाही. देहदंडन करावे लागते, ते पाप 
नष्ट करण्याकडरताच. पि लेखक त्याचा उल्लेखही करीत नाही. पापाचा पिाताप करून 
अताःकरिात पालट घडवावा. आपला स्वभाव नवा झाला, तरच आपि थोर सुखाचे वाटेकरी 
होऊ. पापाचा मळ काढून टाकावा, म्हिजे मग नीतीने वागण्याचे बळ येते. प्रतीके भ्रामक आहेत 
असे तोच सागंतो. पि येशूसारख्या समथय देवाने जगासाठी स्वताःला खाबंी डखळवनू घेतले, 
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जगाची दुाःखे वाडहली व शोक साडहले. त्याने जीव डदल्हा म्हिून ईश्वर त्याजवर प्रीत करतो. 
म्हिून येशूचे कृतज्ञतापूवयक स्मरि करावे, असे रा. ‘एक्स’ आपल्या पत्रात म्हितात. 

 
३१३२ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

डम. डललवगस्तन पुन्हा आडफ्रकेत शोधाथय जािार आहेत. त्यानंी शरिपुर-शाळेची पहािी केली. 
लशद्याचं्या काही हुशार मुलानंा ते आडफ्रकेस नेिार आहेत. 

 
३१३३ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

पेन्डसल्वाडनया प्रातंात डपट्ट्सबगयच्या कारखान्यात १३॥ इंच जाडीचा लोखंडी पत्रा यंत्रात दाबनू 
टपालाच्या कागदाइतका पातळ केला. आता त्या पत्र्याचे वजन नोटपेपरच्या तावाच्या दुप्पट आहे. 

 
३१३४ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

मंुबईचे माडजसते्रत बाटयन यानंी गुन्हेगारानंा सप्टेंबर १८६५ मध्ये ३२६८ रुपये दंड केला. 
 
३१३५ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

डदवसानुडदवस शरेाचा दर कमी होत आहे. 
 
३१३६ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

नादार मालमत्तेचा कायदा १ आक्तोबरपासून लागू झाला. 
 
३१३७ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

गे्र. इं. डप. रेल्व े६०० मैल चालते. डतचे उत्पन्न आठवड्यास २ लाख आहे. बी. बी. सी. रेल्वे ३०० 
मलै धावते. उत्पन्न ६५ हजार आहे. 

 
३१३८ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

झाजंीबारचा सुलतान सैयद माडजद ३ जहाजे व १०५ तोफा घेऊन इकडे आला. सरकारने त्याचे 
चागंले स्वागत केले. 

 
३१३९ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

पालव बदंरावर रेक्लेमेशनजवळ काही घराचें आगीत २० हजाराचें नुकसान झालेले आहे. ही घरे 
कारखान्याच्याजवळ आहेत. 

 
३१४० (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

घरातील मािसानंा डवष देऊन लुटले, म्हिून ४ आरोपींना सात-सात वष ेकाळे पािी झाले. 
 
३१४१ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

कापसाची तेजी वाढतच आहे. 
 
३१४२ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 
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सरकार सुरत व भडोच येथील पोडलसावंरचा खचय कमी करिार. 
 
३१४३ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

पूवय आडि पडिम भोपाळमध्ये नडझमाचंा वाद सुरू झाला. 
 
३१४४ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

रडशयन फौजेने बुखारी फौजेचा मोठा पराभव केला. 
 
३१४५ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

नागपूरचे सरकारी नोकर मनस्वी लाच खातात, अशी वदंता आहे, परंतु पुरावा डमळत नाही. 
 
३१४६ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

नागपूरला सुधारकाचंी सभा स्थापन झाली. 
 
३१४७ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

जमलखडीकडे दुष्ट्काळाने डपके गेली, महागाई वाढली. 
 
३१४८ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

होळकरमहाराज आिखी एक लयन करिार असून दडक्षिेतून एका मुलीची डतकडे रवानगी झाली. 
 
३१४९ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

जयाजीराव लशद्यानंी दत्तकाची डनवड केली. 
 
३१५० (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

डवद्याखात्यातील सेवकाचें पगार वाढडवण्याचे सरकारने ठरडवले. हा ठराव डतन्ही इलाख्यानंा लागू 
होईल. 

 
३१५१ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

खानदेशच्या जज्जाचे डशरस्तेदार महेश्वर हरी मुनसफी परीक्षा उतरले. पि वाईट वागिुकीमुळे है 
कोटाने नेमिुकीस नकार डदल्हा. 

 
३१५२ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

बेळगावात डबडीस्वामींना तप्तमुद्रा देऊन बरेच धन डमळडवले. 
 
३१५३ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

रत्नाडगरीत हस्तारंभापासून पाऊस झालेला नाही. 
 
३१५४ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

९ वषांच्या मुलीचे दाडगने चोरिारास ९ मडहन्याचंी डशक्षा झाली. 
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३१५५ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 
पुण्याजवळ भाबंुर्ड्याच्या रानातही दाडगन्यापायी एक खून झाला. 

 
३१५६ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

लसधचा अमीर पुण्यात दाक्तराचं्या देखरेखीत होता. आता त्याला एंजटाच्या देखरेखीत डदल्यामुळे 
दरमहाचे १०० रुपये वाचले. 

 
३१५७ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

आ. जगन्नाथ शकंरशठे याचं्या डनधनसमयी िाह्मिानंा बहुत गायी डदल्या. पे्रतयाते्रत ५०० रुपयाचंी 
नािी उधळली. चंदनाने डमडश्रत दहनकाष्ठे वापरली. 

 
३१५८ (२४ : २३, १ डदसेंबर ६५, ३६७–३६८) 

इंग्रज सरकारने खचास जादा पैसा डदल्हा म्हिून भतूानच्या राजाने त्याच्याशी सल्ला केला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २४, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६५ 
 
३१५९ (२४ : २४, १५ डदसेंबर ६५, ३७१–३७६) 

शखे उमर आपल्या डनवदेनात डलडहतात की : येशू हा आस्त्मक अथाने देवपुत्र आहे. प्रारंभी शब्द 
होता. तोच देव होता. म्हिून बायको-मूल वगैरे कल्पना गैरलागू आहेत. येशू वधस्तंभावर 
ओरडला. कारि त्याचे मनुष्ट्यपि ते दुाःख सोसू शकले नाही. त्याने जगाच्या पापासाठी प्रायडित्त 
सोसले. देवाच्या गौरवाडवषयी मािसे उिी आहेत. देवाला समजिारा कोिी नाही, म्हिून 
पश्चात्ताप करावा. आमच्या अन्यायामुळे तो चेंगरला. देवळात खरेदी-डविी करिाऱ्या याजकानंा 
त्याने हाकलले, हे योययच केले. अंडजराचे झाडास शाडपले, ही गोष्ट यहुद्याकंडरता प्रतीकरूप आहे. 
नेमशासत्र रद्द करण्यास तो आला नाही, तर पूिय करायास तो येथे आला. भडवष्ट्यवादी महंमदास 
वाटते तसा त्यात काही फेरफार झालेला नाही. तो स्वताःच सुरुवातीला त्यानंा ईश्वरदत्त समजे. 
महंमदाने अनेक देशातं प्रवास केला. त्याच्या प्रगल्भ मनोवृत्तीतून एकेश्वराची कल्पना आली. 
महंमदास चमत्कार मान्य नव्हते. ‘चमत्कार फक्त देवापाशी आहेत. मी केवळ उपदेशक आहे, असे 
तो म्हित असे. हाडदसा गं्रथात मात्र त्याचे असंख्य चमत्कार वियन केल्यामुळे या दोन गं्रथामंध्ये 
डवसंगती डनमाि झाली. कुरािाची भाषा अप्रडतम संुदर आहे, हे कबूल केलेच पाडहजे. त्याची शलैी 
अडद्वतीय आहे. ईश्वराच्या गुिाचें उल्लेख मात्र यहुदी शासत्रावरून घेतले असावते. म्हिूनच माझी 
(शखे उमरची) खात्री झाली की, डिस्ती धमयच खरा आहे. 

 
३१५९ अ (इंम : ३६९–३७१) 
 
३१६० (२४ : २४, १५ डदसेंबर ६५, ३७७–३७८) 

ईश्वराची प्राथयना करण्याकडरता आम्ही पूर्वी ज्या ज्या वेळी आमंत्रिे केली, त्या त्या वळेी लोकानंी 
त्याचंा आदर केला. दूरच्या देशातंही आशीवाद मागण्यात आला. प्रीतीने व एकडचत्ताने 
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उपकारस्तुती करावी, म्हिून यंदाही ७ जानेवारी ते १४ जानेवारीचा आठवडा नेमण्यात येत आहे. 
अडवद्या व पाखंड वाढते आहे. डिस्ताच्या शरीराचे ऐक्य दाखडविे जरूरीचे आहे. देवाच्या 
कृपासंपत्तीचा आशीवाद माडगतला पाडहजे. दया पावण्यासाठी कृपेच्या आसनाजवळ जावे. डिस्ती 
लोक हे येशूच्या शरीराचे अवयव आहेत. त्याच्या दयेची कृत्ये कबूल करावीत. मंडळींतील 
उदारपिा व आवशे वाढला पाडहजे. जडगक, आस्त्मक कल्यािासाठी प्राथयना करा. डिस्ती कुटंुबे, 
चाकर, उपदेशक, दुाःखी व पीडडत लोक, अनाथ-अपंग, या सवांसाठी एकेक डदवस प्राथयना करा. 
पालकाचंा उपदेश ऐका. 

 
३१६० अ (इंम : ३७७) 
 
३१६१ (२४ : २४, १५ डदसेंबर ६५, ३७८–३८३) 

ज्ञान हे मोठे बळ आहे, असे बाबा पदमनजी अहमदनगर येथे आपल्या भाषिात म्हिाले. ज्ञानापुढे 
शरीरबळ, द्रव्यबळ व राजबळसुद्धा लोपून जाते. युरोपात एकेका वृत्तपत्राच्या ६०–७० हजार प्रती 
खपतात. तलवारीच्या बहाद्दरीपेक्षा कलमबहाद्दरी श्रेष्ठ आहे. नेडटव राजानंा मात्र त्यात कमीपिा 
वाटतो. फ्रान्सचा बादशहा व पोप याचं्या वादात व १८५७ च्या धामधुमीत वृत्तपते्र व पुस्तके याचंा 
फार उपयोग झाला. मात्र हा उपयोग कौशल्याने केला पाडहजे. छापखाना प्रथम चीन देशात 
डनघाला. डिस्ती मंडळीने या शक्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग केला. पडवत्र शास्त्राच्या शकेडो प्रती 
छापल्या गेल्या. ज्ञानाचे बळ सैतानाच्या चाकरीस लाव ूनये. या देशातील इंग्रजी पते्र मात्र त्याला 
फारशी मदत करीत नाहीत. बबंे ययार्थडयन हा अपवाद आहे. पि तेही बदं पडले. ज्ञानोदय व 
सत्यादीडपका मात्र आहेत. यासाठी नेडटव डिस्ती लोकानंी स्वताः पते्र वं पुस्तके डवकत घेऊन 
वाचावी. आळस व बेपवाई सोडावी. काही डिस्ती लोक आपले वाद नेडटव लहदू वृत्तपत्रातूंन 
चालडवतात. जुनेपुरािे वाद उगाळण्यासाठी आपले रडगािे जाहीर रीतीने इंदुप्रकाश लकवा 
वृत्तवैभव यातूंन सागंतात. हा काही छापखान्याचा सदुपयोग नाही. तर स्वताः धार्थमक व 
व्यावहाडरक डवषयावंर पुस्तके डलहावीत. लनदा व दोष छापू नयेत. बाहेर काही टीका झाली, तर 
तात्काळ त्यास उत्तर द्यावे. आपल्याजवळच्या मजकुराचा इतरानंा उपयोग करू द्यावा. नुसत्याच 
नोडटसा आडि जाडहराती छापू नयेत. 

 
३१६२ (२४ : २४, १५ डदसेंबर ६५, ३८३) 

‘सभेस जािारा’ डलडहतो की : ‘पूवी राहुरीत दर आठवड्यास सभा भरत असे. ११ नोव्हेंबरला या 
सभेचे पुनरुज्जीवन डम. आबट यानंी केले. रा मुकंुद, बाळजी, केशवराव उत्तम, नारायिशासत्री, 
वगैरे, यानंी पुढाकार घेतला. व्याख्याने आयोडजत करण्यात आली. रे. आबट यानंी ‘अमेडरका 
देशाचा इडतहास,’ ‘अमेडरकेतील रानटी लोक,’ या डवषयावंर भाषि डदल्हे. बाबरूाव डचमिाजी 
गोंधळे यानंी ‘भतूडपशाच्च व देवरूषी’ यावर, तर दामोदर देव मास्तरानंी ‘सवयी व अभ्यास’ यावर 
डनबधं वाचले. या पत्रावर ज्ञानोदयकता डलडहतो की, पत्रलेखकाने आपले नाव कळवाव.े तसेच, 
प्रडसडद्धयोयय असे डनबधं अवश्य पाठवावेत. 

 
३१६३ (२४ : २४, १५ डदसेंबर ६५, ३८४) 

डचनी लोकानंी भतुानी लोकानंा आश्वासन डदले की, भतूानवर इंग्रजाचें परचि आले, तर चीन 
त्यानंा मदत देईल. पि वागिूक तर उलट डदसते. कारि तारतरी मुस्स्लमानंी भतूानी लोकानंा 
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हाकलले आहे. रूडशयन लोकही भतूान देशावर पगडा बसवण्याचा प्रयत्न करतात. ‘घरचे झाले 
थोडे व व्याह्याने धाडले घोडे,’ अशी ही स्स्थती आहे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८६६ 
 
३१६४ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, १) 

अहमदनगर डमशनाचे रे. बालंटैन हे आजारीपिामुळे स्वदेशी डनघाले होते. डशकंदडरयाहून 
‘डत्रपली’ नामक आगबोटीने डलवरपुलास जात असताना डद. ९ नोवेंबरला रात्री त्यासं देवाज्ञा 
झाली. त्याचंी उत्तरडिया करून त्याचें शव समुद्रात टाकले. सदरहू साहेबानंी ३१ वष ेअमेडरकन 
डमशनेऱ्याचे काम केले. मृत्युसमयी त्याचें वय ५३ होते. 

 
३१६४ अ (इंम : १) 
 
३१६५ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, १–२) 

प्रडसद्ध अमेडरकन डमशनेरी रे. फ्रें च याचंा २८ सप्तेंबर ६५ रोजी मृत्य ू झाला. त्याचंा जन्म १८०७ 
मध्ये झाला. १८३९ पासून ते लहदुस्थानात येऊन सुवार्थतकाचे काम करीत होते. घोडनदी 
डमशनामध्ये ते १८४१ ते ४९ अखेर काम करीत असत. आजारीपिामुळे ते स्वदेशी गेले. आयोवा 
प्रातंात ते डमशनरी होते. 

 
३१६५ अ (इंम : १) 
 
३१६६ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, ३–५) 

सन १८६५ हे वषय अनेक कारिानंी अडवस्मरिीय ठरले. सुरुवातीला व्यापारी लोकावंर केवळ 
सोन्याचा पाऊस पडत होता. नंतर लक्षात आले की, ही श्रीमंती केवळ उधारीची लकवा तोंडची 
आहे. अनेकाचंी डदवाळी वाजल्यामुळे ते नादारी कोटाच्या आश्रयास गेले. पुढे कापसाचा भाव 
वाढून पुन्हा सटे्ट व प्रडतडष्ठत जुव ेसुरू झाले. मंुबईच्या टापूच्या सीमा वाढडवण्याचे काम व्यवस्स्थत 
चालू आहे. लोखंडी रस्त्याच्या कामातही बढती डदसते. मंुबई ते नागपूर रस्ता झाला. दोन वषांत 
तो कलकत्त्यापयंत तयार होईल. कलकत्ता ते डदल्ली ही आगगाडी चालू झाली. तारेने बातमीपत्र 
सुरू झाले. १८ तासातं लंडनची बातमी मंुबईस येते. आता असे वतयमान दररोज येत जाईल. 
आतलाडंतक महासागरात डवलायतेहून अमेडरकेपयंत तार टाकण्याचे काम सुरू होत आहे. युनैतेद 
त्सेत्स देशातील ४ वषांचे युद्ध संपले. उत्तरेचा संपूिय डवजय झाला. पे्र. ललकन याचंा मात्र वध 
झाला. मारेकऱ्यानंा देहातंाची डशक्षा झाली. अमेडरकेचा व्यापार-उदीम व्यवस्स्थत सुरू झाला. 
दे्वषाऐवजी स्नेहाचे वातावरि पसरले. ३६ पैकी ३४ संस्थानातं दासमुक्तीचा कायदा झाला. ४० 
लक्ष गुलाम स्वतंत्र झाले. ईश्वरी कृपेने त्यानंा नागडरकत्वाचे सवय हक्क डमळाले. जगाच्या 
इडतहासात लक्षात ठेवण्याजोगी घटना घडली. ईश्वराचे उपकार मानून आपि त्याचा आशीवाद 
मागावा. 
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३१६६ अ (इंम : २–३) 
 
३१६७ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, ७–८) 

आज लागलेले नव ेवषय डिस्ताच्या शकाप्रमािे १८६६ चे आहे. पडवत्र शासत्रातील डकत्येक भडवष्ट्ये 
या वषात पूिय होिार, असेही वडील मंडळींचे मत आहे. यहुदी लोकाडंवषयीचे भडवष्ट्य पूवी खरे 
झाले. ते डिस्तास अव्हेरतील. मसीहाच्या डशष्ट्याचंा छळ करतील. फलस्वरूप त्याचें राष्ट्र उध्वस्त 
होईल. त्याचंी दािादाि उडेल. शवेटी जर त्यानंी येशूस स्वीकारले, तर त्याचंा उद्धार होईल. 
डिस्ती धमाची डबघाडिूक होईल. राजसते्तचे चाकर भक्ताचंा पाठलाग करतील आडि हा प्रकार 
१२६० वषे चालेल, असेही भडवष्ट्य आहे. रोमच्या बादशहाने पोपास धमाध्यक्ष केले, ते वषे इ. स. 
६०६ असे होते. तेव्हा काळाचे गडित पाडहले, तर रोमन कॅथाडलक पथंाची माघार झाली. पि 
पापाचा नाश होण्याचे हे महत्त्वाचे वषय आहे. अथातच काळाचे गडित इतके बरोबर कधीच नसते. 
डशवाय काही गोष्टी बुध्याच व सुज्ञपिाने अस्पष्ट ठेडवलेल्या असतात. म्हिून असला काटेकोर 
डहशबे डटकेल काय, ते सागंता येत नाही. नवा संवत्सर मला काय देईल? आशा की डनराशा? 
संपत्ती की दाडरद्य? असे प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतात. आपल्या नातेवाईकाचंीही काळजी वाटते. 
परंतु जोशी यानंा व शकुन पहािारानंा पैसे देऊन हे डवचारू नका. कारि त्याचें ज्ञान वास्तडवक 
नसते. ईश्वराने जगाबद्दल पुरेसे ज्ञान तुम्हासं डदले आहे. पि गवय होण्याइतके ज्ञानही डदल्हे नाही. 

 
३१६७ अ (इंम : ५–७) 
 
३१६८ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, ८–११) 

सन १८६५ मध्ये अनेक अगत्याच्या गोष्टी घडल्या. त्यापंैकीच नोवेंबरात झालेला नारायि जगन्नाथ 
डभडे याचंा मोरो रामचदं्र पेंडसे याचं्या कन्येशी पुनर्थववाह होय. वधू ३० वषांची डवधवा आहे. 
डभड्याचंी चालचालिूक व त्याचंा लौडकक फार चागंला आहे. गंगाडवधी झालेल्या डवधवशेी डववाह 
करून त्यानंी समाजसुधारिेस हातभार लावला. या घटनेचा जो वृत्तातं प्रकाडशत झाला, त्यात 
डभक्षकुाचंी व उपस्स्थताचंी मात्र नाव े नव्हती. ती आली असती, म्हिजे सुधारकाचें धैयय वाढले 
असते. िाह्मिाचं्या बडहष्ट्काररूपी नायंया खुडण्यास त्याचा उपयोग होत असतो. बगंालमध्ये 
पुनर्थववाहाची तपशीलवार हकीगत प्रडसद्ध करीत असतात. आता बापड्या डवधवा डस्त्रया 
दुाःखसागरातून मुक्त होतील. त्याचं्या हातून जी अनुडचत कर्मे व अघोर पातके होत असत, ती 
आता होिार नाहीत. श्री. डभडे याचेंही अडभनंदन केले पाडहजे. कारि एकातंी व सभेत बोलिारे 
लोक पुष्ट्कळ असले, तरी कंबर बाधूंन काम करिारे थोडे असतात. गैबी नावाने पते्र डलडहिारेही 
अनेक आहेत. असल्या पोकळ पाडंडत्यापेक्षा प्रडसद्धपिे डववाह करिे केव्हाही चागंलेच होय. आता 
मात्र शुष्ट्क पाडंडत्य संपून या वृक्षास धैयाची फळे आलेली डदसतात. १८६० व ६१ मध्ये १–१ 
पुनर्थववाह झाला होता. परभ ू असोडसएशननेही प्रयत्न केले. पि ती चळवळ थंडावली. सापं्रत 
मंुबईत आ. माधवराव डवठ्ठल लवचूरकराचं्या अध्यक्षतेखाली सभा स्थापन झाली असून डतच्याद्वारे 
यासाठी प्रयत्न होतील. 

 
३१६९ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, ११–१३) 

ज्ञानप्रकाशकता डलडहतो की : ‘मनुष्ट्याची व ईश्वराची न्यायाची रीत वगेळी असते.’ नामस्मरि 
केल्यामुळे देव आपले पापरूप ऋि फेडतो, यावर आम्ही डवचारतो, पाप म्हिजे काय? तर पाप 
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म्हिजे त्याच्याच आजे्ञचा भगं होय. आज्ञाभगं केल्यावर डशक्षा भोगावीच लागते. न्यायाधीशही 
मनुष्ट्यास डशक्षा करतोच. म्हिजे कायदे सवयत्र सारखेच. लोक स्वताःला देहदंड व अरण्यावास 
यासंारख्या डशक्षा लावनू घेतात. यात्रा, उपवास करतात. काही डवधी तर नामस्मरि सुरू 
होण्यापूवीचे आहेत. म्हिजेच पापाबद्दल डशक्षा भोगिे प्राप्त आहे. नामस्मरिाने पापे नष्ट होतात, 
असे म्हिावे, तर हा उपाय शोधण्याची तरी काय गरज होती? अकस्मात् व गुप्त रीतीने पाप नष्ट 
व्हाव,े अशी योजना त्याने का ंकरू नये? पि ईश्वर सवयशस्क्तमान असला, तरी पडवत्र आडि पूिय 
न्यायी आहे. मानवाची नीडत म्हिजे ईश्वरी नीतीची छाया आहे. एका गुन्हेगाराबद्दल दुसरा 
गुन्ह्याची डशक्षा भोगू शकिार नाही, असे ज्ञानप्रकाशकता म्हितो. पि बदली, जामीन, यानंा 
परवानगी असते. ईश्वराने येशूचा जामीन कबूल केला आहे. खुनी मािसाचा जातमुचलका चालत 
नाही. पि येशूच्या मरिावर जे डवश्वास ठेवतात, त्याचें तारि व्हावे, असा आशीवाद देवाने डदला 
आहे. डिस्ताची रदबदली परमेश्वराने स्वाकारली. न्यायी डिस्त देवापाशी आमचा अनुवादक 
आहे. पडवत्र शासत्र बारकाईने वाचल्यावर डवरोधकाचं्या हे लक्षात येईल. न्यायी डिस्तच 
प्रायडित्तरूप आहे. 

 
३१७० (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, १३–१५) 

या अंकात दोन कोष्टके डदली असून एका कोष्टकात १८१० ते १८७१ पयंत सन आहेत. त्याचं्या 
गटानंा अक्षराचें प्रतीक आहे. दुसऱ्या कोष्टकामध्ये मडहने, वार, तारखा आहेत व अक्षरावंरून ते 
ओळखण्याची सोय आहे. तारखेवरून वार काढण्याची एक सोपी रीतही आहे. इस्च्छत सालाच्या 
मागील संख्या व डतचा चतुथांश (बाकी सोडून) व इस्च्छत सालाच्या प्रारंभापासून त्या 
तारखेपयंतचे डदवस याचं्या बेरजेस सातानंी भागाव.े बाकी शून्य राडहली, तर रडववार; एक 
राडहली, तर सोमवार; असे मोजाव.े पचंागंाचा खटाटोप कालगिनेसाठी आहे. कारि आपले 
आयुष्ट्य फार अशाश्वत असते. ईश्वर हाच आमचा आश्रय आहे. मािसातंल्या सैतानानंी देवाकडे 
डफराव.े प्रहर व डदवस यानंा तो पुरासारखे वाहून नेतो. त्याच्या िोधाने आम्ही नाहीसे होतो, तर 
कोपाने व्याकुळ होतो. आम्ही डदवस असे गिाव ेकी, आम्ही सुज्ञान पावाव.े तसे झाले, तर कष्टातून 
आनंद डनमाि होईल. देवाचा प्रसाद नेहमी आमच्यावर असो. १८६६ चे पंचागं डदले आहे. 

 
३१७१ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, १५–१६) 

ध्यानसंग्रहासाठी– 
ध्यान १४ : जे येशूमध्ये आहेत, त्यानंा काहीच दंड पडिार नाही. डिस्तावर डवश्वास ठेवा. 
त्याच्याशी जडून राहा. नोहाच्या तारवामध्ये जगण्यासाठी डशधासामग्री होती. त्याप्रमािे आमची 
डशदोरी तोच आहे. बाहेर भय आहे. देवाच्या डठकािी आनंद आहे. बडंदवानाची डशक्षा माफ झाली, 
तर तो आनंदी होऊन नातेवाईकासंह आनंद करतो. उद्योग करून द्रव्य आडि कीर्ती डमळडवतो. 
देवाला शरि जाऊन तुम्ही त्याचे आस्त्मक दास झालात, तर न्यायीकृत होऊन जाल. म्हिून 
अहोरात्र त्याच्या कृपेचे मनन करा. देवाबद्दल ज्ञान डमळूनसुद्धा जर तुम्ही पापात मयन राडहलात, 
तर तुम्हालंा जो दंड पडेल, तो भयंकर आडि दुाःखकारक असेल. 
 
ध्यान १५ : देवाच्या लोकासंाठी डवसावा राडहलेला आहे. इहलोकीचा शाब्बाथ हाच पुढे महान 
गौरवी शाब्बाथ होिार आहे. पौलस म्हितो की, डवसाव्यात जाण्यासाठी श्रम कराव.े आमच्या 
अपडवत्र कल्पनापंासून, गवापासून, अयोयय भावनेतून, धरसोडीतून, जडगक इच्छातूंन, 
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गैरसमजुतीतून आमची सुटका होईल. सेवचेी नावड, सैतानाची आिमिे, पापाची सोबत, 
यापंासून मुक्त होऊन आम्ही आकाशाचे गौरवी वतन पावू. डवसाव्याचे स्थान भवसागरात नाही, तर 
पुढे डदव्यलोकी आहे. 

 
३१७२ (२५ : १, १ ज्यानुएरी ६६, १६) 

ज्ञानोदयाची वगयिी, अंक सुरू करिे अगर तो बदं करिे, नवीन पत्ता, वगैरे पत्रव्यहार रे. रामकृष्ट्ि 
डवनायक मोडक, कंुभारवाडा मंुबई, या पत्त्यावर करावा. काही मजकूर पाठवावयाचा असेल, तर 
रे. ए. हेजन, अमेडरकन डमशन, अहमदनगर, याजंकडे डलहाव.े मजकूर बालबोध डलपीत शुद्ध व 
स्पष्ट डलहावा. टपालहशील भरून पाठवावे. ज्याचं्याकडे वगयिीची बाकी असेल, त्यानंी हडशलासह 
पाठवावी. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २ व ३, मुांबई, १५ ज्यानुएरी–१ फेबु्रएरी १८६६ 
 
३१७३ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी, ६६ २५–४०) 

रे. हेन्री बालंटैन याचंा जन्म १८१३त अमेडरकेमध्ये झाला. १८३० मध्ये ते बी. ए. झाले. लाडतन व 
ग्रीक भाषाचंा त्यानंी अभ्यास केला. १८३३त ते ईश्वरडवदे्यच्या वगात असतानंा डमशनरी म्हिून 
त्याचंी नेमिूक झाली. सन १८३५ त मंुबईत व ३६ पासून ते नगरात डमशनेरी होते. ज्ञानोदयाचे ते 
संस्थापक होते. अनेक वषे संपादक होते. त्यानंा मराठी बोलता येत होते. संस्कृतचाही त्यानंी 
अभ्यास केला. नवा करार व गीतगायन या त्याचं्या पुस्तकाचं्या अनेक अवृडत्त डनघाल्या. गं्रथाचंा 
अभ्यास व शोध यातं ते नेहमी मयन असत. या बहुश्रुत गृहस्थाचे डवचारही कोमल होते. उपदेश 
सुरस असे. अडशडक्षत कुिब्यालाही तो सहज कळे. १८३९ त हडरपतं व नारायि यासं त्यानंी दीक्षा 
डदल्ही. ते नगर डमशनाचे प्रथम फळ होते. डिस्ताच्या कळपात जास्तीतजास्त लोकानंी यावे. 
म्हिून ते रास्तोरास्ती उपदेश करीत. अनेकवेळा धमातडरताचे नातेवाईक त्याचं्या घरी येऊन 
दाडंगाई करीत. पि त्याचंी मानडसक शातंता कधी ढळली नाही. अनेक जातींतील लोकानंा त्यानंी 
डिस्ताकडे डफरडवले. त्याचं्या कारकीर्दीत नगर डमशनाच्या २० शाखा झाल्या. ते आवशेी व 
कष्टाळू सुवार्थतक होते. आजारी असतानाही शुभवतयमान सागंत. प्रकृती डबघडल्यावर दाक्तरानंी 
त्यानंा स्वदेशास जाण्याची सक्ती केली. डिस्त आपिासंाठी मेला, म्हिून मृत्यपूयंत देवाचे काम 
केले पाडहजे, याची जािीव त्यानंा होती. सवांनी बालंटैन साहेबाचा डकत्ता यायावा. 

 
३१७३ अ (इंम : १७–२५) 
 
३१७४ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६,४०–४३) 

सन १८६६ हे संवत्सर तुमच्या कमाचे फळ तुम्हासं देईल. जशी पेरिी केली असेल, तशी कापिी 
कराल. मािूस जे पेडरतो, तेच पीक पावतो. पूवी अडवचार व वडेेपिा केला असेल, तर तुम्हावंर 
संकटे येतील. चुका दुरुस्त करण्याचे प्रसंगही डमळतील. पूवी केलेले चागंले डनिय अंमलात 
आिता येतील. वाईट सवयींशी ईश्वराच्या साहाय्याने झोंबी करून त्यानंा लजकू शकाल. 
ज्याचं्यावर सूड यायावा, असे ठरडवले, त्यासं क्षमा कराल. परोपकाराच्या कामात जर काही हयगय 
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झाली असेल, तर आता ते काम करता येईल. अन्यायी व स्वाथी लोकाशंी भाडंि न करता डनष्ट्काम 
बुद्धीने आडि स्वताःस नाकारून कसे वागावे, याचा डकत्ता तुम्ही दाखव ूशकाल. मुख्य प्रश्न आहे 
की, तुमचा ईश्वराशी समेट झाला काय? चागुंलपिा व पिात्ताप याचंा आधार तुम्ही घेतला ना? 
ईश्वराने क्षमापूवयक आपिासं अंगीकारले पाडहजे. परलोकात हे काही घडिार नाही. पडवत्र 
आत्म्याशी संयोग पावनू आमच्या दुष्ट स्वभावाचा पालट झाला पाडहजे. नीडतमत्त्वाचा मागय कोिता, 
हे समजले पाडहजे. येशूने वधस्तंभावर जे रक्त साडंले, त्यातूनच पापाचे प्रायडित्त घेण्याचा मागय 
लाभला. हा तारिोपाय लाभल्याडशवाय परलोकाची आशा धरण्यात काही अथय नाही. ईश्वराच्या 
इच्छेस मान्य व्हा. आत्म्याच्या पे्ररिेने चाला. देवाच्या पुत्रास अंगीकारा, म्हिजे नव े वषय तुम्हासं 
शुभदायक ठरेल. महान व गौरवी देिगी डमळेल. पाण्याजवळ जाण्यासाठी तान्हेले उत्सुक आहेत. 
त्यानंा पैक्यावाचून द्राक्षरस डमळेल व दूध डमळेल. 

 
३१७५ (२५ : २ व ३, १९ ज्यानुएरी–१ फेब्रुएरी ६६, ४३–४६) 

इंदुप्रकाशाने लेख डलहून पुनर्थववाहाच्या चालीस उते्तजन डदल्हे आहे. लेखक म्हितो की : धैयय 
धरून बोलल्याप्रमािे चालले पाडहजे. पुनर्थववाहास अनुकूल आहेत, त्यानंी एक स्वतंत्र जात 
करावी. परदेशगमन, प्रौढडववाह, लयनखचय कमी करिे, या सुधारिा त्यानंी कटाक्षाने पाळाव्यात. 
सत्रीघातक भटाचं्या पकं्तीसही जेव ू नये. मग हळूहळू कृष्ट्िपक्ष दुबळा होईल. सतीस उते्तजन 
देिाराचंी जात हलकी ठरवावी. खाडटकापासून गायी सोडडवण्यास मदत करावी. सतीबदंीमुळे 
डवधवा राडहलेल्या डस्त्रया आजारात औषध नको म्हितात. कारि त्या जगण्यात अथय नाही. एक 
डवधवा तर उदररोगाने संत्रस्त असतानाही औषध घेईना. जरीमरी होऊन लवकर मरावे, असे 
त्यानंा वाटते. नाशकात राघो नारायि दवळाच्या मुलाचे लयन झाले. त्याच डदवशी रात्री तो 
वाख्याने मरि पावला. या सुनेने आजन्म िह्मचारी राहिे, हे डनष्ठुरपि नव्हे काय? डकत्येक डवधवा 
मंुबईत ताकाच्या दुकानात आपल्या ‘कारभाऱ्या’ सह राहातात. िाह्मिाचंा याला काही डवरोध 
नाही. सतीबदंीने त्या डजवतं राडहल्या. पि प्रडतक्षिी जळून मरत आहेत. जख म्हाताऱ्याशी लयन 
झाल्यावर थोड्याच डदवसातं त्या डवधवा होतात. परंतु त्यानंी दुसऱ्या डववाहाची अपेक्षा करू नये, 
अशी समाजाची अपेक्षा आहे. म्हिून एक दयाळू व सौजन्यशील समाज नवी जात म्हिून पुढे आला 
पाडहजे. या कामास मुख्य साम्रग्री धैयय व एकीच पाडहजे. तीच या सुधारकाजंवळ नाही. ईश्वराने 
त्यानंा धैयय द्यावे, याकडरता समथय ईश्वराची आपि प्राथयना करू. 

 
३१७६ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

काही डदवसापूंवी जुन्या चालीचे लोक फार अस्वस्थ झाले. कारि पुनर्थववाहाचा पक्ष बळावतो आहे. 
२५–३० वषांत वियसंकर होईल, या कल्पनेने ते घाबरे झाले. 

 
३१७६ ब (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

बगंाल्यात डचत्तगागं येथे धरिीकंपाचे धके्क बसून वाळू उंच उडाली. मंुबई, सोलापूर, धारवाड, व 
सागंली येथेही भकंूपाचे धके्क जािवले. 

 
३१७६ क (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

बगंाल्यात खोंड लोकानंी मोठी दंगल केली. काही साहेबही मारले. पोडलसाकंडून वाईट वागिूक 
डमळाली, असे खोंड म्हितात. 
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३१७७ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६. ४६–४८) 
डवद्याखात्याचे माजी दैरेक्तर हावडय यानंी तैम्स आफ इंडदयावर अिनुूकसानीवरून २५ हजाराचंा 
दावा लावला. पि है कोटाने फक्त २५ शचेी भरपाई डदली. डम. हावडयने पुस्तकाचंी मालकी 
स्वताःकडे ठेवनू बरीच डमळकत केली. याची चौकशी करावी, अशी तैम्सने मागिी केली. 

 
३१७८ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

मंुबईच्या टाकसाळीत दररोज ५ ते ७ लाख रुपयाचंा डशका पाडतात. 
 
३१७९ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी-१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

बुखाऱ्याचे काही प्रातं डगळंकृत करण्याचा रुडशया प्रयत्न करीत आहे. तसे झाले, तर सवय मुस्लीम 
डचडतील. 

 
३१८० (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

गाइकवाड सरकारचे कारभारी वाघर लोकावंर फार जुलूम करतात. म्हिून ते बडं करतात. इंग्रज 
सरकारने याची चौकशी करावी. 

 
३१८१ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६-४८) 

नागपूर येथे मोठे प्रदशयन भरले. ते पाहण्यास हजारो लोक बगंाल्यातून आले. पि मंुबईहून १५–
२०च गेले. 

 
३१८२ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

मंुबईत १८६३त ८० इंच, ६४त ६२ इंच व ६५त ८० इंच पाऊस पडला. गेल्या ४९ वषांची पावसाची 
सरासरी ७३ इंच आहे. 

 
३१८३ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

वायव्य प्रातंात तारापतनाने लोक भयचडकत झाले. 
 
३१८४ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

जेऊरचे व केमचे काही दुष्ट लोक रेल्वेवर दगडफेक करतात. पि त्याचा अजून बदंोबस्त होत 
नाही. 

 
३१८५ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

कापसास तेजी आल्यामुळे इंदापुरात फक्त कापसाचा उदीम चालतो. पि कापसाला मंदी 
आल्यावर सगळे हवालदील झाले. 

 
३१८६ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

बदनेर व मूर्थतजापूर दरम्यान गे्र. इ. पे. गाडीस आग लागून डतची राख झाली. कंपनीस ४० 
हजाराचंी भरपाई द्यावी लागेल. 
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३१८७ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 
कृष्ट्ि प्रभाकर साठे या िाह्मिाने ‘पुनर्थववाहडनषेध’ पुस्तक डलडहले. 

 
३१८८ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६-४८) 

मंुबईत डकतीएक लोक सरकारच्या परवानगीडशवाय राडंाचं्या आश्रयाने लकवा सरकतीने डकरकोळ 
दारू डवकतात. 

 
३१८९ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

ले. क. जे.टी बार याचंी बडोद्याचे रेडसदेंत म्हिून नेमिूक झाली. 
 
३१९० (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

९ एडप्रलला है कोटात मुनसफीची परीक्षा घेतली जाईल. 
 
३१९१ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

१ ज्यानुएरीला वाईत धरिीकंपाने घरे हलून उतरंडी ढासळल्या. 
 
३१९२ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

होळकर सरकारने आपल्या राज्यात स्टापं कराचा कायदा सुरू करण्याची परवानगी माडगतली. 
गवियर जनरलनी त्यास नकार डदल्हा. 

 
३१९३ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

मध्य एडशयातील कोकादं्र प्रातंाचे वकील इंग्रज सरकारशी व्यापारसंबंधी बोलिी करण्यासाठी 
लाहोरास आले. रूडशयनानंी त्याचं्या मुलखात प्रवशे केल्यामुळे ते फार उदासीन आहेत. 

 
३१९४ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

अमदाबादचे मुनसफ कोटय व सदर अमीन कोटय सरकार बदं करील, अशी वदंता आहे. 
 
३१९५ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

भतूानची लढाई बदं झाली. या लढाईत, ठार झालेले व जखमी याचंी संख्या ४२३९ वर गेली. 
 
३१९६ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६,४६–४८) 

सर जंग बहाद्दर डवलायतेस जािार होते. परंतु नंतर त्यानंी हा बेत रद्द केला. त्याऐवजी आपल्या 
मुलास डवलायतेत डवद्याभ्यासाकडरता पाठडवण्याचे त्यानंी ठरडवले. परंतु त्यांचे दोन मुलगे पळून 
गेले. त्याचंा शोध चालू आहे. 

 
३१९७ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

तारायंत्र खात्यात इतके डदवस १६ शब्दानंा एक रुपया असे तार हशील होते. आता २० शब्दाचं्या 
एका यपू (गटा) ला ४०० मलैासं १ रुपया पडेल. १० शब्दापयंत एक गट समजला जाईल. 
डशपायाची मजुरी प्रत्येक डनरोपास ४ ऐवजी ८ आिे पडेल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३१९८ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 
सुरतेस कलाकौशल्याची शाळा स्थापन होिार आहे. सालीना दहा हजाराचंी मंजुरी डमळाली. 
लहदुस्थान सरकारने हुकुम केला की, तीवर कोिीतरी युरोडपयन मुख्य असावा. 

 
३१९९ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

पुण्यानडजक खडकीस डकल्ला बाधंण्याचा ठराव झाला. 
 
३२०० (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

नागपुराकडे एक पुनर्थववाह होिार, असे म्हितात. 
 
३२०१ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

नागरपूचे प्रदशयन ८ डदवसामंध्ये ३० हजार मनुष्ट्यानंी पाडहले. डतडकटाचे उत्पन्न २५ हजार रुपये 
आले. 

 
३२०२ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

आग्री हाटीकल्चरल मंडळीने फ्रान्सकडून गुलाबाचंी ३५० कलमे आिली. त्यातं ८३ जाती अगदी 
उत्तम आहेत. 

 
३२०३ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

पजंाबात महागाई झाल्यामुळे डरलीफ फंडातून सरकारला २४ हजार रुपये डदल्हे आहेत. 
 
३२०४ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

धुळे टपालातून कारकुनानंी ४०० पते्र चोडरली. चोरी धडरली जाऊन चौकशी चालू आहे. 
 
३२०५ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

३१ डदसेंबरला माढे व नरगंुद येथे धरिीकंपाचे धक्के बसले. 
 
३२०६ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

नाशकास स्माल काज कोटय होिार. 
 
३२०६ ब (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

रे. बालंटैनसाहेबाचंा वृत्तातं एका अंकात मावत नव्हता. म्हिून ज्यानुएरी १५ व फेिुएरी १ ली या 
दोन्ही डमतींचे अंक एक करिे अगत्य पडले. 

 
३२०७ (२५ : २ व ३, १५ ज्यानुएरी–१ फेिुएरी ६६, ४६–४८) 

सागंलीहून फकीर महंमद पाटील या सहीचे एक पत्र आम्हासं आले आहे. ते छापण्यालायक नाही. 
पत्रलेखकाने शखे उमर याचंी पते्र लक्षपूवयक वाचून त्यावंर डवचार केलेला नाही, असे डदसते. 
त्यानंी ती पते्र पुन्हा वाचून काही शकंा व प्रश्न असले, तर पाठवावते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६६ 
 
३२०८ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ५०–५१) 

१ जानेवारीच्या बातमीपत्रात आम्ही म्हटले होते की, ३६ पैकी ३४ संस्थानातूंन दासपि संपले. 
अमेडरकन सरकारचे सितार सीवदय यानंी १८ डडसेंबरलाच गुलामडगरीडवरुद्ध कायदा मंजूर 
झाला, हे जाहीर केले. अमेडरकेची राज्यघटना सक्त लकवा अपालट नाही. धामधूम व िातंी 
यावंाचूनही ती बदलता येते. प्रजेस हव े ते बदल बहुमताने होऊ शकतात तेथील कान् गे्रस 
(राजसभे)चे सेनेत (मुत्सद्याचंी सभा) व हौस आफ डरपे्रझेंतेडतव (प्रडतडनडध सभा) असे दोन भाग 
आहेत. त्यानंी दोन तृतीयाशं बहुमताने ठराव मंजूर केल्यावर तो संस्थानातील कायदे–मंडळाकडे 
जातो. तीन चतुथांश संस्थानाकंडून मंजुरी आली की, त्याचे कायद्यात रूपातंर होते. या कायद्याने 
४० लक्ष गुलामाचंी मुक्तता झाली. अनथयकारक असे दासपि संपले. काही लोकाचें असे मत आहे 
की, डशद्दी गुलामाचें आता जास्त हाल होतील. लकवा ते आता मजुरीच पतकरिार नाहीत. पि तसे 
काही होिार नाही. रास्त मजुरीजे दर डमळाले, तर ते जरूर काम करतील. ते मेहनत करण्यास 
तयार आहेत. फक्त जुलमी लोकावंर त्याचंा डवश्वास नाही. म्हिून ते इतर गावातं रोजगार 
शोधण्यासाठी जात आहेत. आडि हे स्वाभाडवकच आहे. त्याचं्यावर कोिताही अन्याय होिार नाही, 
याची सरकार काळजी घेईल. मालक आडि मजूरदार याचें रास्त असे संबंध काही एका डदवसात 
प्रस्थाडपत होऊ शकत नाहीत. या राष्ट्राने एक फार मोठा अन्याय दूर केला. उद्याचे इडतहासकार 
ही घटना सुवार्िाक्षरानंी डलडहतील. 

 
३२०८ अ (इंम : ४९) 
 
३२०९ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ५३–६०) 

रा. शाहू दाजी कुकडे डलडहतात की : मंुबई इलाख्यातील डमशनाचें ऐक्य करण्याकडरता सभा 
भरली होती. २३ पैकी १२ मंडळींनी ऐक्यात डमळण्याची इच्छा दशयडवली. ऐक्याचे अगत्य सवांना 
पटले. एकीनंतर त्या त्या डमशनाची जबाबदारी कायमच राहील. प्रत्येक डमशनाचा एकेक प्रडतडनधी 
घेऊन ‘वडील वगाची’ सभा तयार होईल. पालकाची परीक्षा घेऊन सनद देिे अथवा रद्द करिे, हे 
डतचे काम राहील. दरवषी डतची सभा भरेल. डकमान तीन मंडळानंी मागिी केली की, खास सभा 
व्हावी. नेहमीच्या कामासही तीन मंडळाचंी डकमान गिसंख्या राहिार आहे. ज्या त्या डमशनाने 
प्रडतडनधीस प्रवासखचय द्यावा. पाप व पाखंड याबंद्दल सभासदास डशक्षा करिेची जबाबदारी 
वैयस्क्तक डमशनाचीही आहे. प्रडतडनधीच्या जोडीस पालकही पाठवावा. रे. हेजन, रा. सागंळे, 
कुकडे, याचंी सडमती वार्थषक सभेची व्यवस्था ठेवील. कोित्याही पाखंडाचा डनषेध करण्याचे काम 
या सभेकडे राहील. कीतयन करण्याची व्यवस्थाही सभा करील. मंडळाने एखाद्यास डशक्षा केली, तर 
या सभेकडे अपील करता येिार नाही. कोित्याही प्रश्नाचा डनियय बहुमताने झाला पाडहजे. 
एखाद्या उमेदवारास सनद हवी असेल, तर त्याने ऐक्यास अजय करावा. मंडळाच्या डशफारशीचा 
डवचार करून पालकाची दीक्षा द्यावी. नगर डमशनाने मनावर घेतल्यामुळेच हे ऐक्य झाले आहे. सवय 
ठराव सवानुमते मान्य झाले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३२०९ अ (इंम : ५१–५३) 
 
३२१० (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६०–६१) 

बाबा पदमनजी आपल्या डवनंडतपत्रात डलडहतात की : नगर डमशनाचे रे. बालंटैन अमेडरकेस 
जाण्यास डनघाल्यानंतर त्याचं्या व त्याचं्या पत्नीच्या स्मरिाथय नगरच्या शाळेत दोन स्कॉलरडशपा 
(पगारी डवद्यार्थ्याचं्या जागा) चालू ठेवाव्या, म्हिून डिस्ती भावानंी काही द्रव्य जमडवले. रे. 
बालंटैन याचं्या मृत्यचूी बातमी आल्यावर महाराष्ट्रातील सवय नेडटव डिस्त्यांचे साह्य घेऊन त्या 
रकमेच्या व्याजावर कायम फंड उभारावा, असे ठरले. तरी हस्ते परहस्ते या डनधीस मदत करावी. 
आपली देिगी रे. मोडक, कंुभारवाडा, मंुबई, अगर बाबा पदमनजी, नगर डमशन, याचेंकडे 
पाठवावी. 

 
३२११ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६१–६२) 

मंुबईत पुनर्थववाहोत्तेजक सभा स्थापन झाली असून आनरेबल माधवराव डवठ्ठल लवचूरकर हे 
अध्यक्ष आहेत. डवधवा-पुनर्थववाह हा मानवी स्वभाव, नीती व धमयशास्त्र यासं अनुकूल असतानाही या 
समाजात त्याचा प्रचार नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. म्हिून या मंडळीने त्यासाठी प्रयत्न करावते. 
या डवषयावर गं्रथ डलडहण्यास उते्तजन द्याव.े इतर गावी शाखा स्थापन कराव्यात. ज्याचंी सदस्य 
होण्याची इच्छा असेल, त्यानंा सभासद करून यायाव.े काम सातत्याने चालू राहण्यासाठी एक 
व्यवस्थापक मंडळ नेमाव.े प्रडतवषी जानेवारी मडहन्यात वार्थषक सभा भरवावी. कोिी मागिी केली, 
तर पाचची गिसंख्या राहील. वर्गिीचा व बडक्षसाचा डवडनयोग करण्याचा अडधकार मंडळास 
राहील. मात्र वार्थषक खचय ३ हजारापेंक्षा जास्त नसावा. जादा खचास संमती यायावी. डहशबे-
तपासनीस नेमून खचय तपासून यायावेत. सभासदानंी दरवषी तीन रुपये वगयिी द्यावी. िाह्मि, वगैरे 
जातींत पुनर्थववाहासाठी प्रयत्न कराव.े रा. महादेव गोलवद रानडेही या व्यवस्थापक मंडळात 
आहेत. 

 
३२१२ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

१६ डदसेंबर ६५ ला नगरजवळ पारगावला धरिीकंपाचे धके्क बसले. तोफेच्या गडगडाटासारखा 
आवाज झाला. ‘जमीन ओरडली,’ असे म्हिून लोक भयभीत होऊन झाडास धरून बसले. हा 
प्रकार सकाळी ९ वाजता झाला. १५ ते २१ च्या दरम्यान बगंाल्यात डचतगावं एथे व ३१ रोजी 
सोलापूर, धारवाड, मुबई, या डठकािीही धके्क बसले. 

 
३२१३ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

लवचू चावलेल्या जागी मध लावनू पाहा. मध जर स्वच्छ असेल, तर वदेना लवकर कमी होतात. 
लसधमध्ये व मध्य लहदुस्थानात हाच उपाय करतात. 

 
३२१४ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

भरतपूरचे महाराज जसवतं लसघ कलकत्त्याला गेले, तेव्हा त्यानंा १७ तोफाचंी सलामी झाली. ते 
१८६३ त गादीवर आले. आता वयात आल्यावर कारभार पाहू लागले. त्याचें राज्य १२ लाख 
उत्पन्नाचे असून लोकसंख्या ६॥ लाख आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३२१५ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 
एका शास्त्रज्ञाने असा शोध लावला की : प्राण्याचें शरीर ही ताबंे व डशसे याचंी खाि आहे. लहसत्र 
पशू, कोंबड्या, गोगलगाई, वर्गऱ्यातं ताबंे डमळते. 

 
३२१६ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

युनैतेड त्सेत्समधील गुलामडगरी कायद्याने संपूियतया बंद झाली. 
 
३२१७ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

अलाबामा नावाच्या लुटारू तारवाने अमेडरकन लोकाचंी तारव ेलुटली. त्याचा कप्तान सेमस याला 
सरकारने कैद केले. 

 
३२१८ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

अमेडरकेच्या ऐडरश फेडनयन लोकातं दुफळी माजली. त्याचंी चौकशी आता पुरी झाली. 
 
३२१९ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

डवलायतेचे सरकार आपले सैन्य पुष्ट्कळ कमी करिार. 
 
३२२० (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

गे्रत डितनमध्ये काही डदवसापूंवी मोठे तुफान झाले. 
 
३२२१ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

लंदनच्या वेस्तडमस्तर आबे या भजनालयाचा ८०० वा वाढडदवस साजरा झाला. 
 
३२२२ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

जानेवारीच्या १ तारखेस नामदार रािीने गोरगडरबानंा अन्न वाटले कोळसे वाटले. त्याचा खचय 
२५०० रुपये झाला. 

 
३२२३ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

१८६५ त इंयलंदाहून १,२१,०४६ मािसे देशातंरी राहण्यासाठी गेली. १८६४ त १,२५,४४५ गेली, 
म्हिजे ४३९९ कमीच गेले. गेल्या डदसेंबरपेक्षा या डदसेंबरात १२०० कमी लोक द्वीपातंरी गेले. 

 
३२२४ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

फ्रें च सरकारने िुसेल्स व इंयलंद येथील वृत्तपत्रानंा बदंी केली. 
 
३२२५ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

आदन एथे दंगा झाला. 
 
३२२६ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोटा संस्थानात एका महाजनाच्या मृत्यनंूतर त्याची बायको सती जािार होती. महाराज रामलसघ 
बहाद्दर यानंी डतला प्रडतबंध केला. इतर राजेलोकानंीही कटाक्षाने सतीबदंी करावी. 

 
३२२७ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

लशद्याचं्या फौजेत कवाईत-डशक्षिाचे काम चालू आहे. राजे डवलायती पोषाखात उपस्स्थत 
असतात. िाह्मिभोजन व दडक्षिा-दानही चालू आहे. 

 
३२२८ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

आग्रा येथे फेिुवारीच्या अखेरीस हायकोटय होिार. 
 
३२२९ (२५ ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

ज्ञानलसधू हे वृत्तपत्र आश्रयाअभावी बदं पडले. ते लहदी भाडषक होते. 
 
३२३० (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

कोल्हापूरच्या महाराजासं अडधकार डदल्यावर रयतेवर जुलूम वाढला. 
 
३२३१ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

मार्थतन हौग आता डनडित स्वदेशी जािार, त्यासं डनरोप देण्यात आला. 
 
३२३२ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

बडोद्याचे गाइकवाड पाण्याचे नळ, कापडाचे कारखाने, ययासडदवे, वगैरे कामे करडविार आहेत. 
 
३२३३ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

बगंालमध्ये डफरोजपुरात टोळधाड आली. 
 
३२३४ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

लखनौचा एक साहेब डवमानातून अधा मलै उंच जाऊन सुखरूप उतरला. 
 
३२३५ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

सवय पुस्तकालयातं डकती पुस्तके आहेत व वृत्तपते्र डकती घेतात, याडवषयी सरकारने माडहती 
मागडवली. 

 
३२३६ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

भतूानात पुन्हा लढाई होिार. 
 
३२३७ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

संतीपुरात अघोरनाथगुप्त व कादंडबनी याचंा पुनर्थववाह झाला. 
 
३२३८ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

लहदुस्थानातील सैन्य एक तृतीयाशंाने कमी होिार आहे. 
 
३२३९ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

डचनी बडंखोर येथील सरकारास अजून पीडा देत आहेत. 
 
३२४० (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

ज्यापानात दंगा होण्याची शक्यता आहे. 
 
३२४१ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

टाकचा नबाब व ठाकुरलाल याचं्या डशपायातं लढाई होऊन टाकवाल्याचा पुतण्या मरि पावला. 
 
३२४२ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

सर जमशदेजींनी ८ हजार रुपयाचंा ययासच्या डदव्याचा खाबं मंुबईच्या म्युडनडसपल कडमटीस 
कापंावर (कँपात) लावण्यासाठी डदल्हा. 

 
३२४३ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

हुगळीत महागाई वाढली. 
 
३२४४ (२५ ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

माजी दैरेक्तर डम. हावडय आपल्या पुस्तकाचंी मालकी सरकारला देण्यास तयार आहे. परंतु 
त्याच्या पद्धतीने ही पुस्तके दुसऱ्या इलाक्यात डवकावीत. 

 
३२४५ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

इंदूरकडे डभल्लानंी दंगा केला. होळकर सरकारच्या लष्ट्कराने मुख्य डभल्लास अटक केली, तेव्हा 
बाकीचे पळून गेले. 

 
३२४६ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

नागपूरचे टपालखाते मंुबई डवभागाकडून वायव्य इलाख्याच्या डवभागात जािार. 
 
३२४७ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

एल्डफन्स्तनचे प्रोफेसर दा. लसक्लेर यानंा मध्यप्रातंात डवद्याखात्याचे दैरेक्तर नेमावे, अशी 
गवरनरानंी डशफारस केली. 

 
३२४८ (२५ : ४, १५ फेिुअरी ६६, ६२–६४) 

कपूरथाळ्याच्या राजाने सरकारकडे इच्छा दशयडवली आहे की, आपि डिस्ती होिार आहोत. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६६ 
 
३२४९ (२५ : ५, १ माचय ६६, ६६–७०) 

सध्या वतयमानपत्रातून पुनर्थववाहास अनुकूल डवचार प्रगट होत आहेत. त्यासाठी एक मंडळी स्थापन 
झाली. येिेकरून देशाच्या सुधारिेस मोठे साह्य होईल. पि अडचि एकच आहे व ती म्हिजे 
बुद्धीला पटलेली गोष्ट करण्याचे लोकातं धैयय नाही. उद्या नाना डभड्यानंा कोिी बडहष्ट्कृत केले, तर 
त्याचं्या बाजूने कोिी उभे राहिार नाही. उलट त्यास पंस्क्तबडहष्ट्कृत करतील. एका लेखकाने असे 
सुचडवले की : सुधारकाचंीच नवी जात करा, स्रोघातकावंर बडहष्ट्कार घाला. पि कोिाचा कोिावर 
भरवसा नसल्यामुळे नवीन जातीचा ‘डवजयध्वज’ कसा उभारिार? हा प्रश्न आहे. मडलनातून 
स्वच्छ पदाथय डनघिे फार कठीि आहे. दोन-तीनश ेलोकाचंा पालठबा डमळाल्याडशवाय नगाऱ्यावर 
डटपरू पडिे कठीि डदसते. इतर देशातं प्रत्येकजि स्वतंत्र डवचार करून सत्य शोधतो. वादातून 
धमावरचा भरवसा वाढतो. नेडटवाचंी डनबयलता अशी की, त्यानंा डवचार करण्यालाच परवानगी नाही 
व तेवढे धैययही नाही. सत्य काय आहे, ते ओळखून सत्याच्या पायावर खंबीरपिे उभे 
राडहल्याखेरीज सुधारिा होिार नाही. असत्यावर डवश्वास ठेविे, यात डनबयलता डदसते. काही 
लोक आपल्या कायास शास्त्राचे डघरे देत आहेत. पि त्यानंा जयाची आशा नाही. असले लचाडं 
उडवनू लावल्याडशवाय खरी सुधारिा होिार नाही. डभते्रपिामुळे ही मंडळी डवदे्यचा प्रकाश 
असूनही जमीनदोस्त होतील. सत्याडवषयी धैयय दाखडवण्यात जयाचे बीज आहे. 

 
३२४९ अ (इंम : ६५–६६) 
 
३२५० (२५ : ५, १ माचय ६६, ७०–७२) 

बगंाल हरकारूवरून समजते की : भवानीपूरच्या डमशनाकडे अघोरनाथ मुकजी नावाचा तरुि 
डिस्ती होण्यास गेला. मामूलप्रमािे त्याच्या बापाने हायकोटात डफर्याद केली. आपल्या अज्ञान 
मुलावरती डमशनरी लोकानंी डवचाराची जबरदस्ती केली, असा त्याचा अजय होता. मुलाचे वय १५ 
वषांस ४ मडहन्यानंी कमी आहे, असा त्याने दावा केला. बगंालच्या डरवाजाप्रमािे मुलगा १५ वषांचा 
झाला की तो सज्ञानी समजला जातो. त्याची जन्मपडत्रका बापाने दाखडवली. पि ती सहा 
मडहन्याचे मूल असताना केली होती. अशी जन्मपडत्रका पुरावा म्हिून सत्य व मजबतू मानता येत 
नाही. दयाळराव नावाच्या गृहस्थास मुलगी देिार होता, म्हिून त्यानेही ही पडत्रका पाडहलेली 
होती. त्याचा वडील भाऊ म्हितो की, मी काही स्वताः त्याची जन्मतारीख शाळेस डलहून डदली 
नाही. आजी सागंते की, तो वैशाखात १४ वषांचा झाला. पि डतला डमती व मडहना समजत नाही. 
शाळेच्या रडजस्टरातले जन्मडदन कोिाच्या तरी सागंण्यावरून लकवा अटकळीने माडंलेले 
असतात. म्हिून त्यावर डवश्वास ठेवता येत नाही. मुलाचा वडील भाऊ त्याच्यापेक्षा ४-५ वषांनी 
मोठा आहे. हे पाहून कोटाने डनकाल डदला की, त्याचे वय १५ हून जास्त असावे आडि बापाचा अजय 
फेटाळला. हेमनाथ बोसच्या खटल्याप्रमािे यात अन्याय झाला नाही. 

 
३२५० अ (इंम : ७०) 
 
३२५१ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७२–७५) 
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ज्ञानप्रकाशाच्या संपादकाने नामस्मरिावर आिखी काही डलडहले आहे. त्याचे म्हििे असे की, 
तारिाच्या अनेक उपायापंैकी हाही एक उपाय असतो. पि सगळी मािसे दंडपात्र असतानंा अनेक 
उपाय असण्याचे कारिच काय? ईश्वराने जर अशी व्यवस्था केली की, पाप आपोआप नष्ट व्हावे, 
तर पाप वाढतच राहील, पथृ्वी रक्ताने भरून जाईल. गौि गोष्टीकडरता प्रमािे देण्याची 
आवशक्यता नसते. वादाची ही रीत नाही. रा. एक्स यानंी एका पत्रात म्हटले आहे की, 
ज्ञानप्रकाशाचे डलखाि म्हिजे तुळशीत भागं आहे. कारि नामस्मरिावर त्याचा स्वताःचाच डवश्वास 
नाही. त्याने कधी तुळशीची माळ घालून नामस्मरिाचा धडाका लावला काय? पढंरीच्या व 
आळंदीच्या यात्रा बदं कराव्यात असे त्यानेच सुचडवले नव्हते काय? याते्रमध्ये तो कधीच डदसला 
नाही. त्याने घेतलेल्या सोंगाची बताविीही त्याला धड करता येत नाही. येशूने केलेल्या 
चमत्कारावर त्याचा डवश्वास बसत नाही. पि या गोष्टींचे अनेक पुराव े शास्त्रामध्ये दाखल आहेत. 
सूयय अंधार पाडिार नाही, त्याप्रमािे ईश्वर पाप करीत नाही. ईश्वर अनंत, अपार व गुिवान आहे. 
तेव्हा तो अशक्त उपाय कधीच योजिार नाही. ईश्वराची शक्ती मध्यान्हीच्या रवीप्रमािे तेजाःपुंज 
प्रकाशले व त्याचे गुि डकरिाप्रमािे फाकतील. ज्ञानप्रकाशकाचा संपादक मनुष्ट्याच्या बुद्धीस 
अगदी तुच्छ लेखतो, हेसुद्धा बरोबर नाही. बुद्धीच्या व डववेकाच्या साहाय्याने तर तारिोपाय 
शोधावयाचा आहे. ईश्वराचे मागय गूढ वाटले, तरी डवचाराने उपाय शोधा. 

 
३२५२ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७५–७७) 

‘ज्ञानप्रकाशाचा परीक्षक’ डलडहतो की : १ जानेवारीला ज्ञानप्रकाशने एडडटोडरयल डलडहले, ते 
पाहून सखेदाियय वाटले. अवलपासून त्यात प्रत्येक वाक्य औपरोडधक आहे. डशवाय त्याचा मजकूर 
छचोर व खोटा आहे. त्याची उत्तर देण्याचीही पात्रता नाही. एतदे्दशी डिस्त्यानंा त्याने ‘दैवशाली 
पुतळे,’ बाये, वगैरे डवद्वान डशव्याचंी योजना केली. त्याचे म्हििे असे की, धमय बदलिाऱ्यानंा 
स्वभाषाही नीट बोलता येत नाही लकवा डलडहता येत नाही. ‘टुमी लोक नरकात ईश्वर फेकेल’ असे 
एक उदाहरि त्याने डलडहले. पि डमशनेरीसाहेब असले मराठी बोलत नाहीत. त्याने डदलेली 
वाक्ये स्वकपोलकस्ल्पत आहेत. असला अलौडकक कल्पनाशक्तीचा चमत्कार कधी पाडहला 
नव्हता. या महापडंडताने ही वाक्यरूप पक्वाने्न लकवा संिातंीची कोंद सुगरिपिाने डसद्ध करून 
डिस्ती लोकाचं्या तोंडातं कोंबली. हे स्वताः पुण्यपट्टिाच्या मध्यभागी आसनमाडंी घालून बसतात. 
डिस्ती लोकाचें तोंडही पाहात नाहीत. याचं्याशी कधी बोलतही नाहीत. लहदंूचे नीरस मजकूर 
छापण्यातच मयन असतात. ज्ञानाचा असलाच प्रकाश ते दाखडविार. वृत्तवैभवाने डमशन 
शाळाडंवषयी २३–१०–१८६४ च्या अंकात डलडहले होते की, ‘नगर डमशनच्या शाळेतील मुली 
अडतशुद्राचं्या असून त्याचंी अक्षरवडटका व वागिुकीची पद्धत पाडहल्यावर त्या नीच जातीच्या 
असतील, असे वाटत नाही. त्याचें इंग्रजी व मराठी उत्तम आहे.’ आता यावर वाचकानंीच डनियय 
करावा. 

 
३२५३ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७७–७८) 

‘एक गहूकर’ डलडहतो की : १ जानेवारीस रे. आबट याचं्या शतेामधील ५ मंडळ्याचंी सभा झाली. 
प्रत्येक बठैकीच्या सुरुवातीस प्राथयना व शवेटी आशीवाद होई. रा. अडहलाजींनी तारिोपायाचे 
डववचेन केले. दगडूबा बारसे यानंी साडंगतले की, मुलानंा या मागात लावावे, म्हिजे प्रौढ 
झाल्यावर ते दुसरीकडे जािार नाहीत. येसोबानंी आपल्या आचरिाचा डकत्ता कसा दाखवावा, 
याडवषयी संभाषि केले. भवानबा डशलेगावकरानंी तीथययाते्रने मनास शातंी डमळत नाही, असा 
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उपदेश केला. डकत्येक भावानंी आपले डफरण्यामधील अनुभव वियन केले. पोथी, भाषिे व कीतयने 
यातूंन सवांना प्रसन्नता डमळाली. मंुबईचे व्यापारी पैसा डमळवतात, पि आत्म्याच्या तारिाची 
काळजी करीत नाहीत. असे डम. फाबयस यानंी भाषिात साडंगतले. देवाचा आत्मा मागून जर काम 
केले, तर डवश्वास आडि प्रीतीची वसते्र व मुगुट डमळतील. मंडळीने जे ठराव केले, त्यातं डववाहात 
देियया घेऊ नयेत, लयनाच्या जेविावळीची रीत एकदम बदं करावी, लयनामध्ये उपयुक्त वस्तु 
द्याव्यात, मग दोरा व केरसुिीही चालेल, हे ठराव मुख्य होते. ‘डिस्ताचे दुाःख सोसिे’ यावर बोध 
झाल्यावर प्रभभुोजन झाले. 

 
३२५४ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

अमेडरकन सरकारास लढाईमुळे मनस्वी कजय झाले. ही रक्कम ५ अबय ५२ कोटी होती. पि त्याने 
दोन मडहन्यातं ३ कोटी ३६ लाख ६८ हजाराचें कजय फेडले. युरोपातून अनेक व्यापारी डतकडे 
वसतीस जात असून व्यापार वाढत आहे. वसूल वाढला तर कजय लवकर डफटेल. 

 
३२५५ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

डवलायतेत एक २० वषांची स्त्री अडतशय हुषार असून लाडतन भाषातंर व डनबधं यातं डतचा पडहला 
नंबर आला. ती बी.ए. झाली. 

 
३२५६ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

युरोपात रासताह एथे एक डशपाई आपल्या अंगास पाला गुंडाळून गंमतीने पहारेकऱ्याकडे गेला. 
डनयमाप्रमािे पहारेकऱ्याने तीनदा हटकले. शवेटी गोळी झाडली. तेव्हा तो डशपाई मृत्य ूपावला. 
थटे्टचा पडरिाम असा भयंकर होऊ शकतो. 

 
३२५७ (२५: ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

िेसला येथे एक डवद्याथी व एक मािूस याचें दं्वद्वयुद्ध झाले. तो डवद्याथी ठार झाला. त्याचे शव 
कबरीत पुरण्याच्या वळेी ‘मला काढा,’ असे उद्गार ऐकू आल्यामुळे लोक भ्याले. पि हे बोलिे 
एका जादुगार वेंडबलोडकस्ताचे होते. त्याच्यावर धमयडवधीस हरकत आिल्याबद्दल खटला भरला 
गेला. 

 
३२५८ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

न्ययूॉकय मध्ये एक अजब डववाह झाला. नवरानवरीला जुन्या वडहवाटीप्रमािे व पथृ्वीवर लयन 
करावयाचे नव्हते. म्हिून डवमानात बसून मेघमंडळापयंत जाऊन त्यानंी डववाह लावला. उपाध्याय 
व त्याचें नातेवाईक, असे नऊ लोक डवमानात होते. 

 
३२५९ (२५ : ५, १ मार्च ६६, ७८–८०) 

मेस्क्सकोचा नवा राजा माक्षडमडलयन याचा अडधकार कबलू केला, तर तेथून आपले सैन्य काढून 
घेण्यास फ्रान्स तयार आहे. पि या अटीमुळे अमेडरकेशी फ्रान्सचे संबधं डबघडले आहेत. 

 
३२६० (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 
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अमेडरकेच्या रेडवन्य ूकडमशनने अशी सूचना केली आहे की, कापसावर दर पौंडास पसेंत म्हिजे ३ 
आिे २॥ पै कर बसवावा. 

 
३२६१ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

लढाईत ज्याचें नुकसान झाले, त्यानंा अमेडरकन सरकार भरपाई देिार. 
 
३२६२ (२५ : ५. १ माचय ६६, ७८–८०) 

कानडाडवषयक करार अमेडरकन सरकार एक वषय चालू ठेविार. 
 
३२६३ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

जमेका बेटावरील बडं मोडले. त्याचंा पुढारी गार्डन याला व त्याच्या सहकाऱ्यानंा फाशी झाली. 
 
३२६४ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

स्पेनचे डचली देशाशी युद्ध चालू आहे. 
 
३२६५ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

सर चालयस वुड् यानंी राजीनामा डदल्यामुळे डम. अलय  गे्र याचंी लहदुस्थानसंबंधी प्रधान म्हिून 
नेमिूक झाली. 

 
३२६६ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

फेडनयन लोकाचं्या चौकशीत ३६ असामी अपराधी ठरले आहेत. एका पत्रकारास काळ्या पाण्याची 
डशक्षा झाली. 

 
३२६७ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

अमेडरकन कापूस महाग झाला. धोलारा कापसाचा भाव १६ पेनी आहे. डतकडून सव्वा वीस कोटींचे 
नािे मंुबईस रवाना झाले. 

 
३२६८ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

लंदनमध्ये इडतहाससंबधंी डचत्राचें प्रदशयन भरिार. 
 
३२६९ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

मेडक्षकोतील फ्रें च सैन्य काढून घेण्याचे फ्रें च बादशाहाने ठरडवले. 
 
३२७० (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

पाडरस येथे १८६७ त प्रदशयन भरिार. 
 
३२७१ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

स्पेनच्या रािीस पुत्र झाला. तेथील बडंाळी मोडली आहे. 
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३२७२ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 
तुकय स्थानातील मडशदींचे उत्पन्न व्यावहाडरक कामात खचय होईल. 

 
३२७३ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

रडशया ते चीन तारायंत्र होिार आहे. 
 
३२७४ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

आडबसीडनयाच्या राजाने कैदेत ठेवलेले युरोडपयन प्रकृतीने ठीक आहेत व ते राजाबरोबर 
डफरावयास जातात. 

 
३२७५ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

दा. हौगच्या जागेवर प्रो. बुहलर पुिे संस्कृत पाठशाळेचे गुरू झाले. 
 
३२७६ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

आलाहाबादजवळ एक न्हावीि सती गेली. 
 
३२७७ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

डम. डकलटग यानंी रा. नारायि वासुदेव खारकर यानंा नवानगरच्या बदंोबस्ताकडरता पाठडवले व 
द. म. २०० ची नेमिूक केली. 

 
३२७८ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

राहुरीस महार लोकानंी पुिेकरापं्रमािे नाटक उभारले. 
 
३२७९ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

नागपुरात मंुबई ब्याकेंची शाखा झाली. 
 
३२८० (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

रा. भास्कर दामोदर नगरास स्माल काज कोटाचे जज् झाले. 
 
३२८१ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

डवलायतची डाक आल्यावर ५ तासातं खास आगगाडी पाठवनू ती डाक न्यावी, असा हुकूम झाला. 
 
३२८२ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

यवाल्हेरच्या राजाने रावराजे डदनकर याचंा जहाडगरीचा गाव जप्त केला. त्याने इतर जाहगीरदार 
घाबरले. 

 
३२८३ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

कलकत्ता व नाडशक येथे जानेवारी अखेर पाऊस झाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३२८४ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 
जयपूर येथे पाटिचा राव याने तुरंुगातून पळालेल्या कैद्यास आश्रय डदल्यामुळे त्यास २ हजार 
रुपये दंड झाला. 

 
३२८५ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

बगंालमध्ये देवालयाचं्या उत्पन्नावरील कर माफ झाला. 
 
३२८६ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

डदल्लीचा राजभ्रष्ट डफरोजशाह अरबस्तानात हलाखीच्या स्स्थतीत असून त्याची अन्नान्नदशा झाली 
आहे. 

 
३२८७ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

पालकवाडी ते नागपूर या २५ मलैासंाठीं आगगाडी सुरू होईल. 
 
३२८८ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

वराडच्या व अमदाबादेच्या तुरंुगात अनेक कैदी मेले. चौकशी चालू आहे. 
 
३२८९ (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

डदवािी अडधकाऱ्यानंी कलेक्टरकडची डशल्लक तपासण्याची पद्धत बंद होिार आहे. 
 
३२९० (२५ : ५, १ माचय ६६, ७८–८०) 

‘पुनर्थववाहडनषेध’ या पुस्तकाची प्रत ज्ञानोदय कचेरीकडे आली. त्यावर लवकरच अडभप्राय डदला 
जाईल. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६६ 
 
३२९१ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ८१–८२) 

मंुबई गार्द्यन पत्र डद. ३ माचयपासून पुन्हा सुरू झाले. या पत्रास पुरेसा आश्रय न डमळाल्यामुळे 
गतवषी ते बंद झाले होते. ते बदं असताना डिस्ती लोकासं केवळ आंधळ्याप्रमािे वाटत होते. 
त्याने देवाच्या कामाडवषयी सतत माडहती पुरडवली. डवधमीयाचें आडि नास्स्तकाचें हल्ले परतवून 
लावले. अनेक वळेा नेडटवाचंा कैवार घेतला. धमाच्या व परोपकाराच्या कामास हातभार लावला. 
लहदू संपादकही त्याच्या मतास फार मान देत असत. हे पत्र बदं झाल्यामुळे डिस्ती धमाच्या वृद्धीची 
माडहती कळेनाशी झाली. डवलायती माडसकेदेखील एवढी माडहती देत नाहीत. धमयकृत्यांना साह्य 
डमळिेही बदं झाले. हे पत्ररूपी उल्हाटयंत्र शत्रचू्या सेनेवर समपयक असत्राचंा भडडमार करीत होते. 
इतकेच नव्हे, तर आमच्या सेनेतील डफतुरावरही तोफ डागीत होते. आजे्ञचे पालन करण्यात जे 
कुचराई करतात त्यानंा समज देत होते. आपल्या नावाप्रमािेच ते पहारेकऱ्याचें काम बजावीत 
असे. कोिाचाही मुलाजा ठेवीत नव्हते. हे पत्र बंद झाल्यावर आमच्या शत्रूंना आनंद झाला होता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आता त्याचंा हारीप (वैरी) पुन्हा डजवंत झाला आहे. यापुढे तरी त्याला पुरेसा आश्रय डमळावा, 
म्हिून आम्ही प्राथयना करतो. 

 
३२९१ अ (इंम : ८१) 
 
३२९२ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ८४–८५) 

पुस्तके व डनबंध प्रडसद्ध करिारी मंडळी– 
या मंडळीने गुदस्ता ११ हजार रुपये डमळडवले. १२,४४१ खचय केले. पि इमारतीचे भाडे 
डमळाल्यामुळे कजय न होता उलट १६०० डशल्लक राडहले. नव्या पुस्तकातं (१) ‘येशू डिस्ताची 
मध्यस्थी’ (रे. व्हैट) (२) ‘पहारेकऱ्याची वािी’ (कोहन व बाबा पदमनजी) (३) ‘देवाचे भजन’ 
(बालंटैन) (४) ‘पाप्याचा सखा’ (रा. डव. मोडक) (५) ‘अंमलडनषेधक डनबंध’ (चंगनलाल) (६) 
‘गाडलप्रदानडनषेध’ (डसदोबा डमसाळ) (७) ‘उत्पत्ती पुस्तकावरील टीका’ (८) ‘डसद्धातंरत्नमाला’ 
(बाबा पदमनजी) (९) ‘मुसलमान लोकाडंवषयी डनबधं’ (रे. द्यामलरसाहेब) अशी ९ पुस्तके आहेत. 
‘मुलाकंडरता व्याकरि’ (फेरब्याकं) डतसऱ्या पुस्तकाचा उत्तराधय व महाराष्ट्र देशाचा इडतहास 
(दोन्ही बाबा पदमनजी) ही विाकुलर सोसैटीमाफय त छाडपली. देशी भाषातंील ९६ हजार पुस्तके 
खपली. यातं मराठी १३२२० होती. नव्या ९ पुस्तकापंैकी ३ साहेबलोकानंी व ६ नेडटव डिस्यानंी 
डलडहली. हे काम बहुत असले, तरी अजून पुष्ट्कळ काम व्हावयाचे आहे. दररोज एक हजार 
पुस्तकाचंी छपाई व्हावी आडि वषाकाठी ३,६५,००० पुस्तकाचंा खप व्हावा, असे लोकाचें मत आहे. 
परंतु ही मंडळी एव्हढी पुस्तके छापू शकिार नाही. सगळ्या पथृ्वीवर डिस्ताचे राज्य व्हावे, 
याकडरता अडवश्रातं काम करावयाचे आहे. आपले वैरी डकती काम कडरतात, हे पाहून आपिासं 
लाज वाटली पाडहजे. डदवस आहे तोपयंत काम केले पाडहजे. 

 
३२९२ अ (इंम : ८२–८४) 
 
३२९३ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ८५–९०) 

रा. बा. रामचंद्र बाळकृष्ट्िजी हे इंयलंददेश पाहून आले. संभाडवत गृहस्थाचं्या उपस्स्थतीत त्यानंी 
डतकडील लोकाचंी अंतगयत स्स्थती व कुटंुबव्यवस्था याचंी माडहती डदली. इंस्यलश कुटंुबातं 
परस्पराडंवषयी अत्यंत पे्रम डदसते. ते मुलानंा सुडशक्षा लावतात. त्याचं्या घरात डजकडे डतकडे 
स्वच्छता असते. स्वयंपाकघर कटाक्षाने स्वच्छ ठेवतात. लंदनच्या रसत्याचंी लाबंी चार हजार मैल 
आहे. पि सगळे रस्ते झाडले, तरी टोपलीभर केरही सापडिार नाही! डतकडील चाकर इमानी व 
कुशल असतात. प्रत्येक घरात चाकडरिी असतात. त्या कामाची कुरकूर कधीच करिार नाहीत. 
यजमानानंतर जेवि घेतात. डशळ्या अन्नाचे पुलडग करून खातात. रोज १२ तासाहूंन जास्त वेळ 
काम करतात. यजमानीिही आळसात बसून न राहाता डशवि करून मुलाचंा अभ्यास घेते. डस्त्रया 
डतकडे पहाटे तीन वाजता उठतात. डतकडील घरातं थंडीमुळे सतत आगटी पेटवावी लागते. 
मुलानंा डशकडवण्यास आयाही येते. डतकडील श्रीमंत लोकही नम्र, डवनयशील व सभ्य आहेत. ते 
दाडंगा जबाब कधी देत नाहीत. मुलेही डशस्तडप्रय आहेत. कधी डशव्या देिार नाहीत. इंग्रज लोक 
फार धार्थमक आहेत. पि ते कधी डवतंडवाद करीत नाहीत. आमच्या लोकानंी परदेशगमनास बंदी 
करू नये. देशोदेशी लहडून समजूतदारपिा वाढतो. गैरसमज दूर होतात. लोकानंीही परत 
आल्यावर प्रायडित्ताचे ढों करू नये. चागंल्या चालीचा डकत्ता यायावा. आळस टाकून उद्योगी व्हाव.े 



 

 

अनुक्रमणिका 

ईश्वरभक्तीमध्ये तत्पर व्हाव.े इमानाने चाकरी करावी. धमाचे अगत्य बाळगाव.े या देशाची सुस्स्थती 
व सुधारिा डिस्ती धमानेच होिार आहे. 

 
३२९४ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९०–९२) 

रा. एक्स आपल्या पत्रात डलडहतात की : ज्ञानप्रकाशाने महार डिस्त्याडंवषयी काही हलकट व 
बाष्ट्कळ मजकूर डलडहला आहे. मनूचे कायदे व मनूचे डदवस याचंी त्यावरून आठवि होते. शूद्राने 
िाह्मिास अपशब्द वापरले, तर त्याच्या तोंडात डशशाचा रस ओतावा, अशी डनदयय भट्टाचंी मते 
होती. एरव्ही हाच संपादक सुधारिेचा बािा व लोककल्यािाचा डौल डमरवीत असतो. वायायाचा 
पायया झाला, तरी त्याचा एळकोट कायम राहातो. डमशनेऱ्याचं्या सहवासाने नेडटव डिस्ती लोकाचें 
जडगक व आस्त्मक दृष्ट्या डकती कल्याि झाले आहे, हे त्यास कळत नाही. शूद्राडतशूद्रानंी गरीब 
राहाव,े मुडदार मासं खावे व स्पशृ्याचं्या घरापाशी दीनवािी तोंडे करून पाण्याची भीक मागत 
लहडाव,े हजामानंी व धोब्यानंी त्याचंी कामे करू नयेत, त्याचं्या मुलानंी अज्ञानीच राहावे, असे या 
संपादकानंा वाटते. अडतशूद्र लोक सभ्य व स्वच्छ, सुडशडक्षत व समंजस झाले, हे त्यानंा पाहावत 
नाही. त्याचं्या बायकाही डशडक्षत झाल्या. व्यसनातून ते मुक्त झाले. सावकाराचं्या कचाटातून 
मोकळे झाले. हे काही त्यानंा सहन होत नाही. म्हिून ज्ञानप्रकाशकता त्याचंी लनदाच करिार. 
वृत्तवैभवातील डमशन शाळेचा डरपोटय हे त्याला उत्तम उत्तर आहे. अशा संपादकामुळेच रा. 
जोडतबानंी महारमागंाचं्या डशक्षिाच्या कामातून अंग काढून घेतले. पि त्यानंी सरकारकडून 
डमळालेली शालजोडी मात्र टाकून डदली नाही. मला वाटते, त्यानंी सरकारात ती परत करावी. का ं
तर, ज्या कामाच्या आवशेाबद्दल शालजोडी डमळाली, त्याचे वारे त्याचं्या अंगातून गेले. मग डतचे 
माहात्म्य काय राडहले? मनूच्या पीठावर बसलेले ज्ञानप्रकाशकतें यानंा तर भट्टडभक्षकुानंी 
शालजोडी द्यावयास हवीच. 

 
३२९५ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९२–९४) 

अंत्योडखया प्रातंात सवयजि ईश्वराची भक्ती करीत असतात. ईश्वराने पडवत्र आत्म्याकडून सुचडवले 
की, बाियबा व शौल यानंा शुभवतयमान गाजडवण्यास तयार ठेवा. मग हे माकय साबरोबर ओरान्टस 
नदीजवळ सलुक्या बदंरास गेले. बाियबाचे जन्मगाव कुप्रस येथेही धमयतत्त्वे साडंगतली. पाफस 
गावच्या सगयस या रोमी अडधकाऱ्याने तर स्वताः होऊन त्यानंा बोलावनू शुभवतयमान ऐकले. या 
गावातील बायेशू नावाचा जादुगीर पौलसाचा डधक्कार करीत असे. तेव्हा पौलसाने शाप देऊन 
त्याला आंधळा केले. एवढा ज्ञानी मािूस अंध झाला, हे पाहून लोक चडकत झाले. पर्गा या 
डठकािी दयाना देवीच्या याते्रतही त्यानंी प्रवचने डदल्ही, चोराचें भय, नद्याचें पूर, अशा संकटातून 
ते चालतच राडहले. प्रत्येक गावच्या यहुदी सभास्थानामध्ये जाऊन त्यानंी येशू डिस्ताचा बोध 
साडंगतला. ‘येशूला डधक्काराल तर तुम्हावंर शाप येईल,’ असे साडंगतल्यामुळे त्याचंा डवश्वास वाढत 
गेला. खडकाळ जडमनीवर बी लवकर उगवते. पि त्याला मूळ नसल्यामुळे मािसाच्या मनात 
शास्त्राच्या गोष्टी फार काळ राहात नसतात. डिस्तधमाचा एवढा प्रसार होताना पाहून यहुदी लोक 
फार डचडले. कारि ते स्वताःला देवाचे लाडके समजत असत. त्यानंी अडधकारीलोकानंा डचथावले. 
भस्क्तमंत डस्त्रयानंीही या कामात मदत केली. मग लोक पौलसाचा पाठलाग करू लागले. म्हिून 
पौलस इकन्यमा या गावाकडे वळला. 

 
३२९६ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘एक वाबंोरकर’ डलडहतो की : जानेवारीत वाबंोरीस एका डिस्ती मुलाचे लयन झाले. ऐक्यसभेच्या 
ठरावानुसार जेविाचा काययिम टाळण्यात आला. रे. आबट यानंी या प्रसंगी फार सुरस व 
डहतकारक बोध केला. लयनाच्या जेविावळीने कजय होऊन लोकाचें हाल होतात, असे ते म्हिाले. 
‘पोटाड्या’ंना मात्र हा उपदेश आवडला नाही. ऐक्यसभेच्या ठरावाप्रमािे नवीन जोडप्यास बडक्षसे 
देण्यात आली. आबटसाहेबानंी प्रथम याचा डकत्ता घातला. रा. सुदामजी पवारानंी व त्यांच्या 
भावानंी गािी गाऊन कीतयन केले, यावरून बोध घेऊन इतर मंडळींनीही जेवण्यास फाटा द्यावा. 

 
३२९७ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–६६) 

जंत झाले, तर रात्री डनजतेवळेी चार पैसे भार गूळ खावा. पािी मात्र डपऊ नये. सकाळी कडपला 
(गेरूप्रमािे असतो तो) सहा मासे ताकामध्ये यायावा. म्हिजे एका डदवसात हटकून गुि येतो. 

 
३२९८ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–६६) 

काही बगंाली व असामी लोक नोकरीसाठी भतूानला गेले. ५०० जिानंी डतकडील डस्त्रयाशंी डववाह 
केले. म्हिून ते जातबडहष्ट्कृत झाले. तेव्हा ते कायमचे भतूानात राडहले. 

 
३२९९ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

अमेडरकेच्या इंयलंडमधील वडकलास परत बोलावण्याची सूचना अमेडरकन कानगे्रसने फेटाळली. 
 
३३०० (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–६६) 

डशद्दी लोकानंी अमेडरकेच्या पे्रडसदेंतकडे मतदानाचा हक्क माडगतला. तेव्हा त्यानंा नवीन वसाहत 
करण्याचा सल्ला डमळाला. कारि या प्रश्नावरून उत्तर–दडक्षिेचे पुन्हा युद्ध होण्याचा धोका आहे. 

 
३३०१ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

कानडाचा व अमेडरकेचा करार यापुढे चालिार नाही. 
 
३३०२ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

मेडक्षकोतील बगदाद शहर अमेडरकेच्या काळ्या फौजेने घेतले. सेनापती शडेरडि याने या प्रकाराची 
जबाबदारी नाकारली. 

 
३३०३ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

जमेकातील बंडामुळे पूवीच्या गव्हनयरास सस्पेंड करण्यात आले व हेनरी स्टॉक्सय याची गवरनर 
म्हिून नेमिूक झाली. 

 
३३०४ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

स्पेनशी लढाई करण्याकडरता डकत्येक अमेडरकन सरकारे डचली देशाच्या सरकारला मदत करिार 
आहेत. 

 
३३०५ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

नामदार डवक्तोऱ्या रािीसाहेबाचंी प्रकृती बरी नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३३०६ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 
पालयमेंटच्या सभेने रािीचे पुत्र डप्रन्स आलफे्रड यानंा दीड लक्षाचंी नेमिूक डदल्ही तर कन्या डप्रन्सेस 
हेलेना डहजला आंदिासह सहा लक्षाचंी सालीना नेमिूक डदल्ही. 

 
३३०७ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

अर्ल रसेल रािीचे मुख्य प्रधान यानंी साडंगतले की, आपि राजीनामा द्यावा, अशी रािीचीच 
इच्छा आहे. 

 
३३०८ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

सर च्यालयस वुडना वैकोंट हाडलफाक्स हा डकताब डमळाला. 
 
३३०९ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

रािी सरकारने नामदार गवरनर बातयल फे्रयर, जोनपूरचे राजे व राबट मातंगमरी, त्राविकोरचे 
महाराज व सर डवल्यम् मान्सफील्ड आडि करोलीचे राजे यानंा स्टार आफ इंडदयाचे नैट नेमले 
आहे. 

 
३३१० (२५: ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

च्यालयस वुड यानंी सूचना केली की, साहेब व नेडटव लोकासंाठी स्टार आफ इंडदयाचे पडहला व 
दुसरा असे वगय करावेत. 

 
३३११ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

२०० फेडनयन लोकानंा कैदेत टाकण्यात आले. 
 
३३१२ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

डवलायतेत व लहदुस्थानातील तारेची पहािी करण्यासाठी हौस आफ कामन्सने चौकशी मंडळ 
नेमले. 

 
३३१३ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

मेडक्षकोच्या बादशहाने इंयलंडच्या दरबारी वकील पाठडवला. 
 
३३१४ (२५ ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

पी बडी या अमेडरकन सावकाराने लंडनमधील गरीब लोकासंाठी १० लक्ष रुपये डदल्हे. काही 
वषांपूवी त्याने १५ लक्ष रुपये डदल्हे होते. 

 
३३१५ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

मंुबई सरकारचे माजी सेिेटार आंडरसनसाहेब यानंा इंडडया आडफसात सेिेटरी नेमले आहे. 
 
३३१६ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

फ्रान्समध्ये १८६७ त भरिाऱ्या प्रदशयनाचा अध्यक्ष म्हिून फ्रें च बादशहाच्या पुत्राची नेमिूक झाली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३३१७ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 
फ्रान्स व आडस्त्रया यातं डबघाड होिार. 

 
३३१८ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

युरोपचे काथाडलक राजे पोपला स्वतंत्र फौज करून देिार. 
 
३३१९ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

इरािच्या शहाने फौज कमी करून ८ लाखावंर आिली. 
 
३३२० (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९४–९६) 

मंुबईत दोन मडहन्यातं ९ आगी लागून तीन लक्षाचें नुकसान झाले. 
 
३३२१ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

इगतपुरीच्या शाळा-इमारतीसाठी रेल्व ेकंपनीने १७०० रुपये डदल्हे. 
 
३३२२ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

पुरीस पटकीचा उपद्रव वाढल्यामुळे लोकानंी डतकडे जाऊ नये, अशी सूचना सरकारने केली. 
 
३३२३ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

राजकोटाहून अहमदाबादेस कैदी चालडवले होते. ते पळून जाऊ लागले, तेव्हा झालेल्या 
चकमकीत ९ कैदी ठार झाले. 

 
३३२४ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

कलकत्त्यात िह्म समाजाच्या मडमा व देशी डस्त्रया यानंा राबसनसाहेबानंी माडजक लांतनय व शास्त्रीय 
प्रयोग दाखडवले. 

 
३३२५ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

जयाजीराव डशद्यानंी कलकत्त्यास जाऊन आपल्या दत्तकास आपल्या इतकेच अडधकार डमळडवले 
आहेत. 

 
३३२६ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

दा. हौग यानंा स्वदेशी जाण्यापूवी मंुबईच्या पारशी लोकानंी मोठा समारंभ करून मानपत्र डदल्हे. 
 
३३२७ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

सेरोल गावी एका बाईने सती जावे, म्हिून एका ठाकराने यत्न चालडवला होता. पि सरकारने 
वळेीच बदंोबस्त केला. 

 
३३२८ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

नी लोकानंी इंग्रजसरकारच्या तोफा परत डदल्या. कारि आता त्याचंी लढाई होण्याची शक्यता 
नाही. 

 
३३२९ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

यंदा जानुएरी व माचय मडहन्यात २–२ पौर्थिमा आल्या. फेिएरी मडहन्यात एकही पौर्थिमा आली 
नाही. 

 
३३३० (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

कलकत्त्यात एक मुसलमान गृहस्थ आमाशंाच्या उपद्रवाने बेशुद्ध झाला. त्यास मृत समजून 
लोकानंी पुरण्याची तयारी केली, तर तो उठून बसला. अशी जलदी करण्यावर बदंी असावी. 

 
३३३१ (२५ ६, १५ माचय ६६, ९६) 

इंयलंदहून कराचीला पाठडवलेला एक टेडलग्राफ तेथे अवयाया अडीच तासातं आला. 
 
३३३२ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

शटे मंगलदास नथुभाई व सातारचे पंतप्रडतडनधी यानंा सरकारने कायदे कौस्न्सलचे सभासद 
नेमले. आ. रुस्तमजी डजजीभाई याचंी पुन्हा नेमिूक झाली. 

 
३३३३ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

गाइकवाड सरकार याते्रच्या सोईसाठी द्वारकेपयंत लोखंडी सडक करिार आहे. 
 
३३३४ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

दा. हौगच्या जागेवर दा. कोलहानय पुण्यास येिार, अशी बातमी आहे. 
 
३३३५ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

डवद्याखात्याच्या अडधकाऱ्यानंी डमशनेरी वगैरे शाळासंाठी ग्राटंस इन् कोडचे, म्हिजे पैशाचे साह्य 
डमळण्यासाठी नव ेनेम केले. ते फार चागंले आहेत. 

 
३३३६ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

कोिा एका नेडटवाने लखनौच्या गोऱ्या पलटिीतील सवय गोऱ्या लोकानंा डवष घालण्याचा बेत 
केला. तो उघडकीस येऊन त्यास पकडण्यात आले. 

 
३३३७ (२५ : ६, १५ माचय ६६, ९६) 

रा. बा. दादोबा पाडुंरंग इंदुरास गेले असून होळकर सरकार त्यानंा ५०० रुपये पगार देऊन पदरी 
ठेविार आहे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६६ 
 
३३३८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ९७–९८) 

रे. दा. फादर हे जमयन गृहस्थ प्रथम ज्यार्थजया देशामध्ये दहा वष ेडमशनेरी होते. रडशयन सरकारने 
धमयप्रसारास प्रडतबधं केल्यामुळे त्यानंी या देशात आगरा येथे सुवार्थतकाचे काम इ. स. १८४० पासून 
सुरू केले. त्यानंा फारशी भाषेचे चागंले ज्ञान होते. पेशावरला मौलव्याशंी त्यांनी प्रडसद्धपिे 
वादडववाद केले. ‘डमजानुल हक’ (सत्याची तुला) हे पुस्तक त्यानंी फारसीत डलहून नंतर लहदी व 
तुकी भाषातं त्याचा तरजुमा केला. कैडमयाच्या लढाईनंतर १८५८ त ते स्ताबंूल शहरास गेले आडि 
सुवार्थतकाचे काम करू लागले. त्यानंी तुकी भाषेत पुस्तके डलडहली. ती वाचून अनेक लोक 
डिस्ताकडे वळले. खोया भडवष्ट्यवादातून त्याचंी सुटका झाली. त्याचंी पुस्तके उत्कृष्ट 
असल्यामुळे कातंरबरीच्या आचय डबशपाने त्यानंा ‘डाक्तर आफ डडडवडनटी’ अशी पदवी डदल्ही. 
इंयलंडमध्ये डरचमंड शहरी त्याचंा मृत्यू झाला. त्याचें वय ६४ वषांचे होते. डिस्ताच्या सेनेतील एक 
वीर प्रभपूासून वतेन व डवसावा पावायास गेला. या साहेबानंी डकत्येकाचें सावयकाडलक कल्याि 
केले. शवेटल्या डदवशी हा सद भक्त प्रभचू्या मुगुटात रत्न होऊन तळपेल. या साहेबासारखे बहुत 
कामकरी आपल्या डपकात देवाने पाठडवले पाडहजेत. जे मेले ते धन्य. का ं की, ते आपल्या 
कष्टापासून डवसावा पावतात. त्याचंी कामे त्याचं्या मागनू जातात. 

 
३३३८ अ (इंम : ९७) 
 
३३३९ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ९९–१०१) 

पडवत्र शास्त्र प्रसारक मंडळीचा गतवषाचा डरपोटय डमळाला. बालंटैनसाहेब मंडळीचे भाषातंर 
कडमटीचे २५ वष ेसभासद होते. जुन्या कराराची ८ पुस्तके स्वताः तपासली. मराठी नव्या कराराची 
आवृत्तीही त्यानंी तयार केलेल्या प्रतीवरून छापली. रे. बो एतनी लूका व पे्रडषताचंी कृत्ये, ही दोन 
पुस्तके स्वताः तपासली. याचं्या ५ हजार प्रती छापल्या. गुजरातीतही नवा करार छापत आहे. इतर 
इलाख्याचंी डमशने व लंदन डमशन याचं्यातं पुस्तकाचंी देवघेव होते. त्यातून ६३७१ प्रती डमळाल्या. 
संपूिय शास्त्राच्या १३२०३ प्रतीही खपल्या. त्यातं मराठी ५४०५ होत्या. शास्त्र डवकिारे गावोगाव 
लहडून पुस्तके खपडवतात. इंदापूरचा अनुभव वाचल्यावर असे डदसेल की, या फेरीवाल्यानंा फार 
दुाःख सोसावे लागते. गुदस्ता ंएकूि प्राप्ती ९५०० रुपये झाली. पि जमेपेक्षा १६३५ रुपये जास्त 
खचय झाला. तो मागील डशल्लक व व्याज यातूंन भागडवला. मंडळीस डमशनेरी व उपदेशक 
याचं्याकडून आलेली पते्र उते्तजनदायक आहेत. जुन्या डपढीचे लोकही जेवढा डवरोध करिार 
नाहीत, तेवढा प्रडतबधं सरकारी शाळाचें डकत्येक पतंोजी करतात, अज्ञानी लोकानंी सत्याच्या 
शोधास अनुकूल असावे व ज्ञानी म्हिडविारानंी प्रडतकूल असावे, ही अचंब्याची गोष्ट आहे. देशी 
डिस्ती लोकाकंडून आपल्या परोपकारी मंडळ्यानंा फार थोडे साह्य डमळते. बहुतकरून काही नाही 
म्हटले, तरी चालेल. ही लज्जेची गोष्ट आहे. 

 
३३३९ अ (इंम : ९८–९९) 
 
३३४० (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १०२–१०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डवद्याखात्याचे दैरेक्तर यानंी पुढील दोन वषांसाठी मदतीचे डनयम जाहीर केले. सरकारी साल 
सुरू होण्याच्या आधी ६ मडहने शाळानंी अजय करावा. आपल्या शाळेची डनयमानुसार नोंद करावी. 
दरवषी इन्सपेक्टर स्वताः शाळेची परीक्षा घेतील. बसण्याची लकवा हजेरीपटाची व्यवस्था जर 
असमाधानकारक असेल, तर ते परीक्षा न घेता शाळेडवरुद्ध अहवाल देतील. डकती डवद्याथी 
डशरगितीत धरावयाचे, याचा डनियय ते स्वताः करतील. कारि त्यावर मदत ठरेल. सरासरी 
हजेरीपेक्षा जास्त डवद्याथी परीके्षसाठी आिू नयेत. प्रत्येक डवद्याथी डनदान १ मडहना डनयडमत 
येिारा असावा. कोित्याही शाळेची परीक्षा दोनदा घेतली जािार नाही. जो डवद्याथी परीके्षस 
येईल, त्याचे वय ६ ते १२ च्या दरम्यान असाव.े ६ पेक्षा कमी वयाचा डवद्याथी परीके्षस लायक 
समजला जािार नाही. माडत्रक्युलेशन वर्गातील डवद्यार्थ्याचंी डनदान दोन वषे त्या शाळेमध्ये 
झाली असतील, तरच मदत डमळेल. शाळेची व्यवस्था योयय व डनयमानुसार असली, तरच ती 
शाळा मदतीस लायक ठरेल. अपात्र ठरलेल्या शाळानंा स्वतंत्र पत्राद्वारे तो डनियय कळडवला 
जाईल. असे पत्रक दैरक्टर आलेक्झाडंर ग्राटं यानंी काढले आहे. 

 
३३४० अ (इंम : १०१–१०२) 
 
३३४१ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १०४–१०७) 

दाजी डनलकंठ वैद्य हा डिस्ती गृहस्थ डलडहतो की : ‘माझी मरिवळे जवळ आली. सन १८२७ मध्ये 
मी मंुबईत पंतोजी होतो. फारार मडमेच्या सहवासात मला पडवत्र शास्त्र वाचावयास डमळाले. मी 
आजारी असताना साहेब व मडम यानंी माझी काळजी घेतली. या गावात माझे कोिी नातलग 
नसल्यामुळे माझा पाठलाग झाला नाही. पि डफरतीच्या वळेी धूळफेक होई. नगरच्या डमशन 
शाळेतही मी काम केले. बाबाजी, हारडवससाहेब, रामचदं्र व नारायि याचं्या सहवासात मी 
शुभवतयमानही घोषडवले. म्हाताऱ्या डशमोनाप्रमािे मी म्हिू शकतो की, अनेक मंडळ्या स्थापन 
होताना मी पाडहल्या आहेत. डमशनाचंा पाया घातला गेला. आता इमला बाधंावयाचेच काम आहे. 
पूवीपेक्षा या समाजात डिस्ती लोकानंा जास्त चागंली वागिूक डमळते. सन ३२ ते ४१ नगरात 
राडहल्यावर मी घोडनदी डमशनाचे काम मागून घेतले. गिपतीच्या राजंिगावी मात्र लोक 
डिस्त्याचंा फार दे्वष करीत. म्हिून मी वाडेगव्हाि येथे राडहला. येशूचे अगत्य वाटून तुम्ही जन्मभर 
देवाचे काम केले पाडहजे. सगळ्या भावानंी एकमेकावंर प्रीडत करावी. पाहुण्याचें योयय आडतथ्य 
केले की, परस्पर प्रीत वाढते. डिस्ताच्या सेवेसाठी मी सतत सडकेजवळच्या गावात राडहला. 
प्रभचेू शास्त्र सवांना समजावनू डदले. माझ्या पत्नीस मी तुम्हाकंडे डनरोवीत आहे. प्रभचूी कृपा तुम्हा ं
सवांवर असो.’ 

 
३३४२ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १०७–११०) 

‘सावध करिारा’ डलडहतो की : वडहमी गुन्हेगारानंा िूर डशक्षा करण्यावरून डकतीएक डशपायानंा 
सेशन कोटाने डशक्षा केल्या. भोकर गावी एका मारवाड्याच्या घरी चोरी झाली. फौजदार शखे 
अब्दुल व त्याचं्या हाताखालचे डशपाई यानंी २० वडहमी धरले. मामूल डरवाजाप्रमािे त्यास ‘समजूत’ 
देण्यासाठी अमानुष मारहाि केली. या कामासाठी मल्हारी नावाचा कावेबाज पोलीसही आिला. 
त्याने या वडहमींना झाडास उलटे टागंले. चाबकाने मारहाि केली. गुडव्यात दगड घालून त्याचंी 
मोट बाधंली. इतकेच काय, पि लघुशकेंचे पािी डपण्यास डदले. त्याचंी लधड काढण्यात आली. 
एवढे करूनही चोरीचा तपास लागला नाही. हा प्रकार पाहिारे लोकही चळचळा ंकापू लागले. पुढे 



 

 

अनुक्रमणिका 

पोडलसावर खटला भरण्यात आला. सेशनचे कोटय भरून त्यानंी फौजदारास १०० रुपये दंड लकवा 
६ मडहने कैद अशी डशक्षा डदली. इतर डशपायानंाही सक्तमजुरीवर पाठडवले. या इनसाफाने 
लोकानंा धीर आला. साहेबाच्या न्यायकौशल्याची प्रशसंा झाली. यावरून असे वाटते की, मारून 
कुटून कबुली घेण्याची ही पद्धत ताबडतोब बदं करावी. खऱ्या अपराध्यास अवश्य डशक्षा व्हावी. 
फौजदार व डशपाई यानंी अडधक जबाबदारीने वागावे. डशपायानंीही लक्षात यायाव े की, डनदयय 
मारहािीच्या योगाने आपिच कैदेत पडू. लोकानंी मारहािीस डभऊन खोटा जबाब देऊ नये. 

 
३३४३ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

मंुबईमध्ये एकूि ५३ वृत्तपते्र डनघतात. त्यात इंग्रजी २३ आहेत. इंग्रजी व मराठी साप्ताडहके २ 
आहेत व पाडक्षक एक आहे. मराठी मध्ये २ साप्ताडहके व २ माडसके आहेत. १७ प्रख्यात छापखाने 
आहेत. 

 
३३४४ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

वृश्डचकदंशावर मध लावण्याचा उपाय डवशषे उपयुक्त ठरत नाही, अशी पते्र आली आहेत. 
 
३३४५ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

िाह्मिानंा उंटावर बसण्याची परवानगी आहे काय, याबद्दल कोिी माडहती पाठवील तर बरे होईल. 
 
३३४६ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

दडक्षि अमेडरकेच्या संस्थानानंा कान्गे्रसमध्ये प्रडतडनडधत्व द्यावे की नाही, याचा अजून डनियय झाला 
नाही. 

 
३३४७ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

जमेकातील बंडाचा पुढारी गाडयन यास फाशी देण्यात आले. पि तो डनरपराधी ठरल्यामुळे आता 
गवरनरास डशक्षा होईल. 

 
३३४८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

लाडय रसेल यानंा रािीने राजीनामा देण्यास साडंगतले, ही बातमी खोटी ठरली. 
 
३३४९ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

फेिुवारीस लंडनमध्ये व समुद्रकाठी मोठे तुफान झाले. 
 
३३५० (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

लाडय फे्रयर याचंी मुदत संपल्यावर स्टेट सेिेटरी डम. अंडरसन त्याचं्या जागेवर गवनयर होतील, 
असे म्हितात. 

 
३३५१ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११५–११२) 

आक्सफडयचे प्रो. चाटडफल्ड एल्डफसतनचे डप्रस्न्सपाल झाले. 
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३३५२ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 
ऐरलंडमध्ये आिखी २५० फेडनयन धरले. 

 
३३५३ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

रा कापसाचा भाव १६ माचयला १६॥ पेनी होता. 
 
३३५४ (२५ ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

आडस्त्रया व पु्रडशया याचंी लढाई होिार आहे. 
 
३३५५ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

मेडक्षकोसाठी आडस्त्रयात नवी लष्ट्करभरती सुरू झाली. 
 
३३५६ (२५ ७, १ एडप्रल ६६, ११०–११२) 

रूडशयन सरकारने पोपाशी असलेले राजकीय संबंध तोडले. 
 
३३५७ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

इटालीतील कायद्याप्रमािे पाद्री लोकानंा डववाह करता येतो. 
 
३३५८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

तुकय स्थानात पुन्हा वाखा सुरू झाला, तर अरबस्तान व डमसर याचंी समुद्रावरची रहदारी बंद 
करण्यात येईल. 

 
३३५९ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

अंदमानचे आडदवासी पूवी काळ्या पाण्याच्या कैद्यानंा त्रास देत. आता मात्र डमत्रत्वाने वागून भाकरी 
व मेवा देतात. 

 
३३६० (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

कलकत्ता, लखनौ व रायबरेली येथे महामारी चालू आहे. 
 
३३६१ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

अलवारचे महाराज लोकानंा डवनाकारक कैद करून त्याचंी घरे लुटतात, अशी इंग्रज सरकारकडे 
तिार आली आहे. 

 
३३६२ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

राजपुतान्यात रेल्व ेव्हावी, अशी मागिी राजे व रयत यानंी केली. 
 
३३६३ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

काश्मीरचे महाराज टपालखाते सुरू करिार. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३३६४ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 
लष्ट्करठाण्याच्या गावी कसरतीसाठी तालीमखाने होिार. 

 
३३६५ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

भरतपुरात पैज लावनू कण्हेराच्या फुलाचे पािी भरपूर प्याल्यामुळे एक मुलगा मेला, तर एक 
अत्यवस्थ झाला. 

 
३३६६ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

भरदवातील तुफानाने पुन्हा फार नुकसान झाले. पूवी वाचलेली झाडे व झोपड्या अधय कोसावर 
जाऊन पडल्या. 

 
३३६७ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

मध्य एडशयातील कौकानच्या अडमराने लहदुस्थान सरकारला डवनंती केली की, कोकानमधून 
रडशयनानंा घालडवण्यास मदत करावी. 

 
३३६८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

पजंाबातील शहापूरच्या शहाजाद्याने नडशबाची परीक्षा पाहण्यासाठी सरकारकडून ७ लक्ष रुपये 
कजय घेऊन काबलूला जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. पि त्याची डवनंती मान्य होिे कठीि आहे. 

 
३३६९ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

बडंाच्या वळेी ज्यानंा नवीन जहाडगऱ्या डमळाल्या, त्यानंी रयतेस उपद्रव देऊ नये, अशी त्यानंा 
समज देण्यात आली. 

 
३३७० (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

गडरबाचं्या पोषिास पैसा उपलब्ध व्हावा, म्हिून सरकार डमठावर मिास १ रुपया व लहगावर २॥ 
रुपये जकात बसडविार आहे. 

 
३३७१ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

कलकत्ता डवभागात काही लबाड लोकानंी पाऱ्याचा मुलामा डदलेली खोटी नािी पसरडवली. 
त्यामुळे अनेकाचें नुकसान झाले. 

 
३३७२ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

मंुबई हायकोटाचे जज जोसेफ आरनाल्ड राजीनामा देिार आहेत. 
 
३३७३ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

साताऱ्यात ताप व नारू याचंा फार उपद्रव होतो. 
 
३३७४ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

रत्नाडगरीत पुनर्थववाहाडवषयी डवचार करण्यासाठी सडमती स्थापन होिार असून हुजूर डेपुटी रा. 
अ. दुगल अध्यक्ष आहेत. 

 
३३७५ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

तापी नदीच्या प्रवाहात नाव बुडून मािसे व बैल डमळून १०० वाहून गेले. 
 
३३७६ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

नागपुरास १ एडप्रलला वडकलीची परीक्षा होईल. 
 
३३७७ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

पुण्यात तुळशीबाग रस्त्यावर एक नवजात बालक सापडले. 
 
३३७८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

बडोद्यात फडकरानंा जेवि देण्यात आले, त्यावळेी गाइकवाडमहाराज डभईहून उभ्या उभ्या पािी 
सोडण्यासाठी आले होते. 

 
३३७९ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

सरकारी कचेऱ्यानंा ईस्टरची ६ डदवस सुटी देण्यात आली. 
 
३३८० (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

कलकत्ता कायदे कौस्न्सलचे सभासद आ. गाडयन याचंा जरीमरीच्या वाख्याने मृत्य ूझाला. 
 
३३८१ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

रत्नाडगरी डजल्ह्यात गरीब गुरीब लोक अवषयिामुळे उपाशी मरतात, असे कलेक्टरानंी 
कळडवल्यावरून सरकारने डतकडे १० हजाराचें इंजनेरी काम काढून मजुरी उपलब्ध करून 
देण्यास साडंगतले. 

 
३३८२ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

मंुबई हायकोटाचे मुख्य जज् माथ्य ूसास व माडजस्रेट सेिेटरी च्यारलस वुड यानंा मंुबईकर मंडळी 
मानपत्र देिार आहे. 

 
३३८३ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

भावलपूर येथील बडंात खानापुरचे ३०० रोडहले मारले गेले व खडजन्याची लूट झाली. लष्ट्कराने हे 
बडं मोडले. 

 
३३८४ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

रा. जनादयन वासुदेव याचंी अमदाबादेहून पुण्याचे स्माल काज जज म्हिून नेमिूक झाली. रा. 
गोपाळराव हरी याचंी अमदाबादेस नेमिूक झाली. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३३८५ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 
आ. रुस्तमजी जमशटेजी कायदे कौस्न्सलातील आपल्या जागेचा राजीनामा देिार, असे बोलले 
जाते. 

 
३३८६ (२५ : ७ १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

नागपूरकडे चदंा परगण्यात क्या. स्स्मथ यास कोळशाची खाि सापडली. कोळशाचा नमुना 
डवलायतेस पाठडवला आहे. 

 
३३८७ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

लहदुस्थानातील गोरी फौज ५ हजारानंी कमी होिार. 
 
३३८८ (२५ : ७, १ एडप्रल ६६, १११–११२) 

जुनागडचे नबाब इंग्रजीत व देशी भाषातं वतयमानपत्र सुरू करिार आहेत. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६६ 
 
३३८९ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, ११३–११४) 

गे्रव्स मडमेचा ७९ व्या वषी मृत्य ूझाला. अमेडरकन डमशनला जी कुमक आली, डतच्यात डतचा भ्रतार 
डनकलस व मडम गे्रव्स ही दोघे होती. १८१८ च्या फेिुएरीत गवनयराचंा हुकूम घेऊन ते इकडे 
राडहले. माहीमला थोडा काळ राडहल्यावर १८२२ ते २४ प्रकृतीच्या कारिासाठी ते अमेडरकेत 
राडहले. १८३१ ला नगरात डमशन सुरू झाले, त्यात त्याचंा मोठा सहभाग होता. सातारा व 
महाबळेश्वर भागातं राहून त्यानंी भाषातंराचंी कामे केली. रा. डनकलस १८४३ त मृत्य ूपावले. गे्रव्स 
मडम अत्यंत अशक्त असूनही प्रभचू्या कायासाठी फार मेहनत करीत असे. मुलींना व डस्त्रयानंा ती 
डशकवीत असे. बहुतजि डतला धन्य समजतात. 

 
३३८९ अ (इंम : ११३) 
 
३३९० (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, ११४–११५) 

रे. जेम्स डमचेल हा सन्मान्य व डप्रयकर ईश्वरभक्त २८ माचयला मृत्य ूपावला. ते फार जुने डमशनेरी 
होते. सन १८२३ त ते प्रथम इकडे आले व ११ वष ेकोकिात राडहले. पुिे डवभागातील लोकानंा 
शास्त्र डशकडवल्याडशवाय एक डदवस जरी गेला, तरी त्यासं चैन पडत नसे. प्रभसेुवमेध्ये ते उत्कंडठत, 
आवशेी, डवश्वासू व स्वनाकार करिारे होते. धमाच्या ठायी दृढ डवश्वास असल्यामुळे ते फार श्रम 
करीत. दयेने डमळालेले व चागंल्या फळांनी भरलेले ज्ञान त्याचं्याजवळ होते. सवयजि त्याजंवर 
प्रीडत करीत व त्याचंा मान राखीत. त्याचें वय ६७ होते. या आठवड्यात दोन अडतवृद्ध डमशनरी 
प्रभमूध्ये डवसावा पावण्यास गेले. 

 
३३९० अ (इंम : ११४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

३३९१ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, ११८–१२४) 
दा. मलन्स आपल्या भाषिात म्हिाले की : पूवीच्या राज्यामध्ये नागडरकानंा फार हलाखीची 
अवस्था आली. राजे लोकाचं्या चैनी स्वभावाने त्याजंवर डवपत्ती आली. इंग्रजी अंमलात भरभराट 
झाली व संपत्ती वाढली. नवी डपढी सुडशडक्षत व समंजस अशी आहे. बगंालमध्ये ‘तरुि बगंाल’ या 
संस्थेचे ५० हजार सभासद आहेत. त्यानंी इंग्रजीवर प्रभतु्व डमळडवले व ते सरकारी कचेऱ्यातं 
चाकरी करतात. त्याचं्या कामामध्ये आगत्य डदसते. त्याचं्यात काही जि मात्र दारूत व 
गोमासंभक्षिात डनमयन राहातात. व्यसनाने दुराचरि व दुष्टताच वाढतात. उलट समंजस तरुि 
व्यासंगी व बहुश्रुत आहेत. बेथ्थून सोसैटीत शास्त्राची व्याख्याने ऐकत असतात. िह्ममागी लोक िह्म 
समाजाचे आहेत. बाब ूराममोहन राय या सुधारकाने हा पथं स्थापला. तो १८२० पासून सुधारिेचे 
प्रयत्न करीत आहे. शास्त्रातील काही भागाचे त्याने बंगालीत भाषातंर केले. नातेवाईकानंी त्रास 
डदल्यामुळे तो इंयलंडमध्ये गेला. पि त्याचा पथं वाढत गेला. त्याच्या ४० शाखा असून २ हजार 
सभासद आहेत. हा पथं एकेश्वरवादी आहे. पि तो डिस्तास मानीत नाही, म्हिून मागे पडला. 
शुद्ध आचरिास त्यातून उते्तजन डमळत नाही. पापानेच मािूस शुद्ध होतो, अशी त्याची डवपरीत 
समजूत आहे. म्हिून हा पंथ डनबयळच राडहला. ज्यानंा क्षमा हवी आहे, ते या पथंाकडे वळत नाहीत. 
त्याचंी नीती अपूिय असून परलोकाडवषयी अंधारमय आहे. म्हिून ईश्वरदत अशा खन्या धमाचा शोध 
करावा. 

 
३३९१ अ (इंम : ११५–११८) 
 
३३९२ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२४–१२७) 

नगरमधील डमशन शाळेतील मुलगी रोटीच्या तुकड्याचे आत्मवृत्त सागंताना म्हिते की : याचे वय 
डनदान ४ हजार वषांचे आहे. प्राचीन काळी त्याने अनेक अवतार घेतले. याचा आकार चौकोनी 
आहे. तो हलका असून कोिीही लेकरू त्यास उचलू शकते. १४९२ त तो अमेडरकेस गेला. 
त्याच्याडशवाय कोिीही भोजन करिार नाही. चकचकीत आसनावर बसून तो रािीसाहेबाचं्या 
ताटात जातो. त्यास टेबलावर ठेवनू लोक भोजनापूवी शास्त्र वाचतात. लहदुस्थानात मात्र त्यास 
अनेक गंमतीदार अनुभव आले. तेथले लोक आता या खाण्यात पटाईत झाले. काही सुडशडक्षत 
लोक चोरून याच्या भोजनाची डसद्धता करतात. ओळी ओळीने एखाद्या डमत्राच्या घरी नेऊन 
ठेवतात. दरवाजास कडीकुलुपे लावतात. अक्षरशाः अंधार कोठडीमध्ये त्याचा बेत करतात. हा 
चोरीछीपीचा मामला असला, तरी संभाडवत व डवद्वान लोकही भोजनास येतात. सगळे मुक्याने 
जेवतात. एक तुकडा जर तोंडात घातला, तर कवाडाशी कानवसा घेतात. सराईत मात्र बफीचा 
तुकडा समजून खातात. जरा आवाज आला की, घशामध्येच घास अडतो. मग गोळा करून 
बळदात ठेवतात. काळजाची धडधड होऊन पळत सुटतात. डपछाडीकडून जर कोिी वडील 
मािसे आली, तर काहीही थाप ठेवनू देतात. अनोळखी मािूस चोर समजला जातो व त्याच्यावर 
फार आफत येते. डकत्येक ‘शूर’ चळचळा कापतात. डभऊन डभऊन खातात. खरे म्हिजे त्यानंी 
प्रडसद्धपिे भोजन कराव.े सुपरस्स्टशनच्या शृखंला तोडाव्यात. उद्धाराचा मागय शोधला, तरच 
परमेश्वर त्यासं यश देईल. 

 
३३९३ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 
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भावलपूरच्या नबाबास कोिीतरी डवषप्रयोग केल्यामुळे तो मेला. त्याचा मुलगा महमद सादुखान 
गादीवर बसला. पि मयत नबाबाचा भाऊ गादीवर नजर ठेवनू आहे. त्याने डदलावरचा डकल्ला 
लजकला. 

 
३३९४ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

भतूानच्या लढाईसाठी २५ लक्ष रुपये खचय झाला. 
 
३३९५ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

मस्कतच्या सुलतानास त्याच्या मुलाने ठार मारले. 
 
३३९६ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

इंग्रजानंी टुवार लजकल्यामुळे डतकडील मुलगे व मुली डवकण्याचा व्यापार बंद झाला आहे. 
 
३३९७ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

मेरवाडात अजूनही कन्यावध चालतो. खोंडही असेच करतात. परवाच्या दंययापासून असे प्रकार 
वाढले. 

 
३३९८ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

मे १८६५ पासून िह्मदेशात एक लक्ष बैल मेले. 
 
३३९९ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

साहेबलोकानंा देशी भाषा डशकडवण्याकडरता कलकत्ता एथे ओडरएंटल कालेज डनघिार. 
 
३४०० (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

नायन फै लोकाचं्या बडंाने चीनचे सरकार जेर झाले असून ते इंग्रजाचंी व फ्रें चाचंी मदत घेिार 
आहेत. 

 
३४०१ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

वधेपासून ४० कोसावंर दगडी कोळशाची मोठी खाि सापडली. 
 
३४०२ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

दादोबा पाडुंरंगाचंी होळकराच्या राज्यात न्यायाधीश म्हिून नेमिूक होिार होती. पि हा बेत 
होळकरानंी तूतय रद्द केला आहे. 

 
३४०३ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

फेिुवारी मडहन्यात २,३९,९२,८६८ रुपयाचंा कापूस मंुबईहून समुद्रमागे डवलायतेस गेला. 
 
३४०४ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

डवहाडच्या तळ्यात हल्ली ५० फूट पािी आहे. गतवषी याच डदवसात ते ४७ फूट होते. 
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३४०५ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 
नेपाळात १८३४ प्रमािे वफाचे मोठे वादळ झाले. 

 
३४०६ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

मध्य लहदुस्थानात रोगाच्या साथी वारंवार येऊ लागल्यामुळे अनेक लोक स्थलातंर करीत आहेत. 
 
३४०७ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

अलवारच्या राजाने संस्थानातील गोंधळाची जबाबदारी कारभारीलोकावंर टाकून चागंल्या 
कारभाराचे आश्वासन डदल्हे आहे. 

 
३४०८ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

लशदेसरकार काही लोकाचं्या जहाडगन्या घेऊन भरपाई देिार आहे. 
 
३४०९ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

मध्य प्रातंात जून ते डडसेंबर अखेर ६६७ लहस्र जनावरे मारण्यात आली. १२,००१ रुपये इनाम 
वाटले. 

 
३४१० (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

धारवाडच्या डदवािी कोटांना ६ आठवड्याचंी सुटी जाहीर झाली आहे. नगर डजल्ह्यात १ मेपासून 
१० जूनअखेर सुटी आहे. युरोडपयन जज्ज व नेवासा मुनसफ मात्र काम करीत राहतील. 

 
३४११ (२५ : ८, एडप्रल , १२७–१२८) 

काबलूच्या शरेअलीने इंग्रजाकंडे आश्रय घेतला. त्यास अब्दुल रहमान याने हाकलून लावले आहे. 
 
३४१२ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

डम. हावडयचे ग्रामर व इंग्रजी डतसरीची बुके डशकडवण्यास मनाई झाली. त्याऐंवजी आरनाल्डची 
पुस्तके चालू होतील. 

 
३४१३ (२५ : ८, १५ एडप्रल ६६, १२७–१२८) 

डम. आर यानंा कापंटनच्या जागेवर हायकोटाचे रडजष्ट्रार नेमले आहे. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६६ 
 
३४१४ (२५ : ९, १ मे ६६, १३१–१३४) 

अमेडरकन मराठी डमशनाचा १८६५ चा अहवाल डमळाला. गेली चार वषे अमेडरकेहून येिारा वायू 
लढाईमुळे शोकपूिय असे. शकेडो डवधवा व पोरकी याचें अश्रू लवकर आटिे कठीि आहे याच 
काळात अनेक डमशनरी आम्हामंधून गेले. प्रभतू डवसावा पावले. त्याजंकडे आम्ही जाऊ. पि ते 
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परत येिार नाहीत. अमेडरकन डमशनाचं्या एकूि २३ मंडळ्या आहेत. त्यात प्रौढ ६२३ व मुले ४८२ 
आहेत. गुदस्ता २९ नवीन आले. वडील वगाने डमशनाचे ऐक्य केले आहे. आमच्यातं चार सनदी 
उपदेशक आहेत. डिस्ती रीतीप्रमािे १२ लयने झाली. चार जिानंी मात्र लहदंूशी सोयडरक केली, 
याचे फार वाईट वाटते. डमशनतफे ३० शाळा चालतात. हुजूरशाळेत ४९ मुलगे व ४२ मुली आहेत. 
डवद्याथ्यांचा अभ्यास चागंला आहे. ज्ञानोदय पत्र डनयडमत चालू राडहले. उत्तम डवषय व वतयमाने 
छाडपली. मंडळीच्या लोकानंी ७५० रुपयाचं्या रकमा डदल्ह्या. अमेडरकन बोर्डाने संकटकाळ 
असूनही सतत मदत डदल्ही. यंदा ६ हजार डशल्लक आहेत. आता लढाई संपल्यामुळे मदत डनयडमत 
डमळेल. अनेकाचें वेतन वाढडवले आहे. एकूि प्रगतीवरून आम्ही देवाची उपकारस्तुती करतो. 

 
३४१४ अ (इंम : १२९–१३०) 
 
३४१५ (२५ : ९, १ मे ६६, १३१–१३४) 

‘हाम्योपाडथक वैद्य प्रकरि’: लहानसे पुस्तक नगरचे रा. अव्वन्ना ललगूजी याचं्या छापखान्यात 
छापले. पषृ्ठ १२२ लकमत १२ आिे आहे. दोन मडहने डचत्त लावनू अभ्यास केला, तर याची 
उपचारपद्धती कोिीही समजावनू घेऊ शकेल. आलोपथीत रोगाच्या डवरुद्ध गुिधमाचे औषध डदले 
जाते. जसे उष्ट्ितेवर शीतोत्पादक द्याव.े पि होमोपाथी या नवीन डवदे्यत जो गुि रोगाच्या ठायी 
असेल, त्याच प्रकारचे ओषध देतात. जसे डवषाने डवष उतरवाव.े डतसरा प्रकार हैद्रोपथीचा आहे. 
त्यात पािी देऊन रोग बरा करतात. होम्योपाथीचे वैद्य प्रकरि अगदी नवीन आहे. युरोपमध्ये व 
अमेडरकेतही नव ेआहे. पथ्य, रोगपरीक्षा, बाह्य तजवीज, या गोष्टी यावरून समजून यायाव्यात. ही 
औषधे काही वािी, वैदू लकवा वैद्य देिार नाहीत. त्याचंा डबा असतो. तो अव्वन्ना ललगू याजकडे 
डमळतो. 

 
३४१६ (२५ : ९, १ मे ६६, १३५–१३७) 

जमयनीत हानेमान नावाच्या वैद्याने १८२० मध्ये रोग बरे करण्याचे काही डनयम शोधले. १८२१ त 
त्याने पुस्तक छापले. १८३८ मध्ये त्याचे इंग्रजी वगैरे भाषातं भाषातंर होऊन या डवदे्यच्या प्रसार 
झाला. अनेक वैद्य या पद्धतीचा उपयोग करू लागले. काहींनी याची हेळिाही केली. पि सत्य हे 
अलजक्य असते. वास्तडवक ही डवद्या काही नवीन नाही. ईश्वराने सृष्टी डनमाि केली, तेव्हा सवय 
डवद्याचें डनयमही स्थापले. ‘यथा व्याडधस्तथौषडधाः’ म्हिजे रोगाचे लक्षि ओषधासारखेच असेल, 
तर रोग नाहीसा होतो. रोगाच्या लक्षिावरून औषध ठरडवता येते. डनरोगी मािसास हे औषध 
देऊन त्यास रोगी करून ही औषधे नक्की करण्यात आली. यावरून हा गं्रथ डलडहण्यात आला आहे. 
असे आिखी प्रयोग चालू आहेत. वैद्यमंडळी औषधे डनडित करीत आहेत. 

 
३४१७ (२५ : ९, १ मे ६६ १३७–१३९) 

रा. भा. य. पवार डलडहतात की : रे. डमचेलसाहेबाचंा ता. २७ माचयला मृत्य ूझाला. रे. गादयनर यानंी 
प्राथयना म्हटली. डमचेलसाहेब अडतशय भोळे व ममताळू होते. अगदी वृद्धत्व आले, तरी गावोगाव 
लहडून उपदेश करीत. लोकानंी त्याचंी नानाप्रकारे डवटंबना व हेळिा केली. शिेमाती मारली, धोंडे 
मारले. लष्ट्करी डशपायानंा व रेल्वेकडील गाडय इंडजडनयर लोकानंा रडववारी दोनदा मराठीतून 
उपदेश करीत. या अंधारमय देशात त्यानंी सतत ४३ वष े प्रभ ू येशूची सेवा केली. प्रकृती 
डबघडल्यावर ते स्वदेशी गेले. पि बरे वाटल्यावर लगेच परत आले. कोिीही भेटले, तर ते फार 
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प्रीतीने बोलत. सहकाऱ्याडवरुद्ध तकरार करिाऱ्यासं ते सागंत की, त्याचे मन बदलावे म्हिून 
देवाची प्राथयना करा. अनेक श्रीमंत लोकानंी त्याचंा उपदेश ऐकून डमशनच्या कायास रोख मदत 
डदल्ही. लोक त्यानंा वडलासंमान समजून नोटा देत. आपली डनघण्याची वेळ कधीही येईल. देवाने 
आपल्यासाठी न्यायीपिाचा मुगुट राखून ठेवला आहे. त्याचं्या चडरत्रावरून डदसते की, ते खरे 
डिस्ती होते. पौलसाप्रमािे त्यानंी अनेक दुाःखे सोसली. ते अत्यंत नम्र होते. प्रडतष्ठा लकवा मोठेपिा 
यासंाठी त्यानंी प्रयत्न केला नाही. ते सवांशी फार प्रीतीने वागत. बालंटैनप्रमािेच ते सर्वानंा फार 
डप्रय होते. त्याचं्यासारखाच योयय पालक मंडळीस डमळावा, अशी प्रभजूवळ प्राथयना आहे. 

 
३४१८ (२५ : ९, १ मे ६६, १३१–१३४) 

‘कौतुक पाहिारा’ डलडहती की : राहुरीजवळ देवळालीत गुप्तगंगा नदीची यात्रा भरली. या गावात 
पाण्याची नेहमी अडचि असे. तुकाराम या माळी वारकऱ्याने एका जागी खिण्यास साडंगतले. तेथे 
पाण्याचा मोठा साठा सापडला. तेव्हा जलदेवता व डवठोबा त्यास प्रसन्न आहेत, असे पाहून त्याला 
‘महान साधू’ समजू लागले. खरे म्हिजे जडमनीत मुरलेले पािी खडकाळीतून वर आले. पि या 
साधूचे महत्त्व फार वाढले. आता तो रोग बरे करतो. वाझं डस्त्रया मुले मागण्यास त्याजकडे येतात. 
तो कुटंुब घेऊनच या गावामध्ये राहातो. शकेडो लोक त्याच्या दशयनाला येतात. अनेकजि त्याचे 
डशष्ट्यही झाले. त्याच्या मूळ गावी सावकाराचे कजय वाढून मळ्याचा डललाव होण्याची वळे आली 
होती. पि इकडे येऊन तो महात्मा होऊन बनला. िाह्मिभोजन व दडक्षिेच्या अटी घालून तो गरजू 
लोकानंा नाडतो. िाह्मि गुरूही त्याच्या पाया पडतात. तुकारामबावाची भडवष्ट्ये खरी होतात, अशा 
समजुतीने अनेकजि इकडे येतात. प्रत्येकास दोन वळे स्नान, दोनश े प्रदडक्षिा व दडक्षिा, हा 
उपाय साडंगतला जातो. काही वळेा डवठ्ठलाच्या नावावर पावत्याही देतात. यंदाच्या याते्रला ३ 
हजार लोक जमले होते. दोन डदवस भजन झाले व कीतयनही झाले. गुप्तगंगेजवळ मृत्य ूआला, तर 
तो मािूस पुण्यवान समजला जातो. पि लोकानंी हे भोळेपि सोडावे. ढोंग ओळखाव.े खऱ्या 
देवाची भक्ती करावी. 

 
३४१९ (२५ : ९, १ मे ६६,१४१–१४२) 

दाह्य खडनज पदाथात कोळसा हा सवांत उपयुक्त पदाथय आहे. याचे घटकावयव म्हिजे डचकन 
माती, डशलाडजत व कारबान, हे आहेत. दगडी कोळसा जाळण्यास उपयोगी पडतो. डिटनमध्ये 
कोळशाचं्या खािी पुष्ट्कळ आहेत. इंयलंडची संपत्ती व वैभवही त्यानंीच वाढडवली. कोळशाच्या 
समृद्धीमुळे कलाकौशल्याचे व व्यापाराचे डजन्नस उत्पन्न करण्यात त्यानंी श्रेष्ठत्व डमळडवले. 
कोळशाच्या अनेक जाती आहेत. त्यापंैकी ‘जैत’ कोळसा इतका कठीि असतो की, तो चाकूनेही 
खरवडता येत नाही. स्मरण्याचें मिी, माळेतले मिी, तपडकरीच्या डब्या त्यापासून तयार होतात. 
‘चीनल कोल’ हा कोळसा फार लवकर पेट घेतो. परंतु त्याला हात लावला तरीही हात मळिार 
नाही. हा कोळसा जळताना फुटतो व डतडडतड आवाज करतो. ‘यलासकोल’ या प्रकारात 
कारबानचे प्रमाि जास्त असते. त्याचा डवशषे धूर होत नाही व तो लाल झाला की, त्यातून डनळ्या 
ज्वाला डनघतात. पि त्याचा वास घशात डशरून फार त्रास होतो. डपटकोल कोळशाने हात काळे 
होतात व तो जळताना फुलतो. दगडी कोळशाच्या खािी न्यकूासल, सदरलंद, व्हैतहेवन येथे 
आहेत. स्कातलंदमध्ये फोथय व क्लैद नद्याचं्या काठीही हा कोळसा डमळतो. नाथयबर्लंदमधील 
कोळशाचा साठा सवांत मोठा आहे. व्हैत देवनची खाि इतकी खोल आहे की, समुद्राच्या लाटाचंा 
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आवाज तेथे ऐकू येतो. उलट दहीमच्या खािी इतक्या जडमनीजवळ आहेत की, आगगाडीच्या 
चाकाचं्या धक्क्यानेही खाि उघडी पडते. भोवतालचे लोक तो कोळसा वापरतात. 

 
३४२० (२५ : ९, १ मे ६६,१४१–१४२) 

डवलायतेत लंडनची लोकसंख्या ३० लाख २५ हजार ९३६ असून ती इतर सवय शहरापेंक्षा जास्त 
आहे. त्याच्या खालोखाल मंुबईचा िमाकं आहे. 

 
३४२१ (२५ : ९, १ मे ६६,१४१–१४२) 

अमेडरकेत दोन आगबोटींची शययत लागली. कोित्या आगबोटीवरचे वाफेचे भाडें जास्त उपयोगी 
आहे, ते पाहावयाचे होते. परंतु एका आगबोटीला काही हरकत झाल्यामुळे शययतीचा उदे्दश 
असफल झाला. 

 
३४२२ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

एका अमेडरकन वृत्तपत्राने डलडहले आहे की, तारायंत्राच्या आडफसात हमेशा पुष्ट्कळ ओझोन (शुद्ध 
आस्क्सजन म्हिजे प्रािरक्षक वायू) राहातो, म्हिून तेथील नोकरवगय जरीमरीपासून डनभयय 
राहातात. 

 
३४२३ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

मंुबईहून फेिुएरी मडहन्यात ६१ कोटी ६९ लाख १९,५४९ खंडी कापूस डवलायतेस गेला. त्याची 
लकमत सुमारे २ कोटी ४० लाख रुपये झाली. 

 
३४२४ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

दडक्षि हैदराबादजवळ एका गावात तापाची खराब साथ आली. ६०० पैकी २०० जिाचंा मृत्यू 
झाला. 

 
३४२५ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

भावलपूरचा सध्याचा नबाब फक्त ५ वषे वयाचा आहे. 
 
२४२६ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

पुण्यात डशमययाच्या वळेी अनेकानंी दारू डपऊन प्रलय केला. 
 
३४२७ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

मध्यप्रातंात वाघापेक्षा लाडंययाकडून जास्त मनुष्ट्यहत्या होते, म्हिून कडमशनरानंी प्रत्येकी ५ रु. व 
१० रुपये अशी बडक्षसे देऊन लाडंगे मारिारासं उते्तजन देण्याचा हुकूम डदल्हा. 

 
३४२८ (२५: ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

नागपूरकडे चंद्रपुरात नवी कोळशाची खाि सापडली आहे. डतच्या कोळशाची तपासिी होिार 
आहे. 
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३४२९ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 
पुण्यात लसधचे अमीर राहात होते. ते वारले. त्याचं्यावर लोकाचें ३० हजाराचें देिे आहे, असे 
म्हितात. 

 
३४३० (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

नागपूरच्या प्रदशयनात दोन कारंजी आली. ती तेथील म्युडनडसपल कमेटीने घेतली. जानोजीराव 
राजानंी २०० रुपयाचंी देिगी डदल्ही. 

 
३४३१ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

चैत्री पौर्थिमेच्या जेजुरी याते्रत काहीही उपद्रव झाला नाही. 
 
३४३२ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

पुण्यात खोया नोटी आल्या आहेत. 
 
३४३३ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

मद्रासच्या ययाजंम इलाख्यात दुष्ट्काळाने लोकाचें हाल होत आहेत. 
 
३४३४ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

काशी येथील डशवरात्रीच्या याते्रत िाह्मिापेंक्षा इतर जातींचे याते्रकरूच जास्त आले. धारि ९ शरे 
होती. 

 
३४३५ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

वाडीबदंराजवळ एकाने मौज म्हिून आगगाडी येत असताना रूळाच्या एका बाजूकडून दुसरीकडे 
उडी मारली. त्याला ३० रुपये दंड झाला. 

 
३४३६ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

पुण्याच्या एका वाण्याने ४ पैसेभार गूळ वजनात कमी डदल्याबद्दल त्याला ६० रुपये दंड झाला. 
 
३४३७ (२५ ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

रा. डवनायकराव जगन्नाथजी याचंी नेमिूक कायदे कौस्न्सलात खडचत होिार, असे म्हितात. 
 
३४३८ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

सोलापुरात २-३ डठकािी आग लागून घरवाल्याचें फार नुकसान झाले. आग डवझडवण्यास पािी 
नसल्यामुळे सवय घर जळेपयंत स्वस्थ बसाव ेलागले. म्युडनडसपल कमेटीच्या अडधकाऱ्यानंा शरम 
वाटली पाडहजे. 

 
३४३९ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

इरािी आखातात युद्धाची धामधूम सुरू आहे. 
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३४४० (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 
भर्द्वानच्या राजाने मेहुण्याचा मुलगा दत्तक घेतला. 

 
३४४१ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

अमेडरकेत फेडनयन लोकानंी दारूगोळा, हत्यारे, लष्ट्करी पोषाख, वगैरेची खरेदी चालडवली आहे. 
इंग्रज सरकारच्या डवनंतीवरून अमेडरका यावर बदंी घालिार आहे. कानडाच्या सरहद्दीवर मोचाची 
तयारी चालू आहे. 

 
३४४२ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

अमेडरकेत डकत्येक डठकािी धमयसंजीवन सुरू आहे. 
 
३४४३ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

अमेडरकेत पुष्ट्कळ कापूस तयार होईल, असे म्हितात. 
 
३४४४ (२९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

ऐलंडमध्ये पुष्ट्कळ फेडनयन धरले. त्यातं पोलीसही आहेत. 
 
३४४५ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

सरकारच्या महसुलामध्ये गेल्या वषी तीन कोटींची तूट आली. कारि डकतीएक जकाती माफ 
केल्या आहेत. 

 
३४४६ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

रोगाने बहुत गुरे मरत आहेत. 
 
३४४७ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

कापसाचा भाव उतरला. तो १६ पेनी व त्याहून कमी आहे. 
 
३४४८ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

लहदुस्थान सरकारला १८६६-६७ मध्ये ७ लक्ष रुपयाचंी तूट येिार आहे. प्राप्तीवरील कराची एक 
लाख रुपये बाकी थकली आहे. 

 
३४४९ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

मद्रासच्या डमठाची लकमत मंुबईच्या डमठाइतकी करून सोऱ्यावरील जकात कमी करिार आहेत. 
 
३४५० (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

मद्रासचे नवे गवरनर नेडपयर २७ माचय रोजी रुजू झाले. 
 
३४५१ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 
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टपालाचा नवा कायदा १ मे रोजी अंमलात आला. वतयमानपत्रानंा एक आण्यात १० तोळे वजनाची 
सवलत डदली. पूवी ती ६ तोळे होती. टपालहशील ठरडवण्यास ३०० मलै हे सवांत कमी अंतर 
धरले जाईल. पूवी ते १०० मैलच होते. 

 
३४५२ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

डमसर देशाचा पाछा आपल्या पलटिीवर लहदुस्थानच्या लष्ट्करी साहेबाचंी सरदार म्हिून नेमिूक 
करिार आहे. 

 
३४५३ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

डवलायतेहून तुकय स्थानमागे तार येण्यास २ डदवस ९ तास लागतात. ३१ माचयला तर एका डदवसात 
बातमी डमळाली. 

 
३४५४ (२५ : ९, १ मे ६६, १४२–१४४) 

रा. गोपाळराव हरी तूतय तरी अमदाबादेस जािार नाहीत. 
 
३४५५ (२५ : ९, १ मे ६६,१४२–१४४) 

इंदूर येथील एक काळी पलटि कमी करिार आहेत. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६६ 
 
३४५६ (२५ : १०, १५ मे ६६, १४६–१५०) 

घोडनदीचा पालक कळडवतो की : दाजी नीळकंठ वैद्य याचंा जन्म १७९४ मधील होता. ते १८३० 
मध्ये डम. स्टोनकडून दीक्षा घेऊन डिस्ती झाले. देवगोठिचा बाबाजी मराठेही डिस्ती झाला. पि 
तो १॥ वषाने मरि पावला. दाजीबानंी मात्र ३०–३२ वष े प्रभचूी सेवा केली. त्याचें वडील 
नीळकंठराव परभ ू यानंा ३२ गावाचें कुलकिीपि होते. त्याचं्या १२ लेकरातूंन एकटे दाजीबाच 
डजवतं होते. वडलाचं्या मृत्यनंूतर ते बािकोटास नोकरी करीत असताना िाफडय आडि डमचेल 
याचं्याकडून पडवत्र शास्त्र डशकले. त्याचंी आई पावयतीबाई शवेटपयंत लहदू राडहली. पि डतने 
जाडतभेदाची काकं्षा मात्र सोडून डदली. नगरात डमशनचे पतंोजी म्हिून काम करीत असतानंा त्यानंी 
गावोगाव डफरून उपदेश केला. ते फ्रें चसाहेबाचे मदतीस होते. १८३३ त दाजी उपदेशक झाले. 
घोडनदी डमशनाचेही ते कारभारी होते. ते फार आनंदी, डवश्वासू होते. जते्रत उपदेश करून 
नेडटवाचं्या वडे्या चालीवर ते टीका करीत. मुले त्याचंी हुर्रे करून शिेमाती फेकीत, तरी ते 
अगदी शातं राहात. आपल्या डिस्ती भावानंा ते नेहमी जेविावळी करीत. त्यानंा काळजाचा रोग 
लागला व तो डवकोपास गेला. बालंटैनसाहेबाच्या आवशेाडवषयी त्यानंा फार आदर वाटे. 
डमचेलसाहेबाची शातं वृती आडि गे्रव्स मडमेचे अपार श्रम याचंा ते नेहमी उल्लेख करीत. 
डोक्यावरील टोपीपेक्षा डिस्ताने डदलेला जीवनी मुगुट त्यानंा जास्त महत्त्वाचा वाटे. आपल्या 
मुलीस व बायकोस मंडळीकडे डनरोवनू त्यानंी शातं मनाने जगाचा डनरोप घेतला. त्यानंा आकाशाचे 
वतन डमळाले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३४५६ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
३४५७ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५०–१५३) 

फ्रान्स व स्स्वत्सर्लंड याचं्या सरहद्दीवर रैन्सा नावाची नदी वहाते. डतच्या दोन्ही काठावंर बाल हा 
गाव वसला आहे. जकात नाक्यावर कोिीतरी एक डधप्पाड मूर्ती करून डतला ‘धापा देिारा राजा’ 
असे नाव डदले होते. शभंर वषांपूवी तेथे एक जकातदार बसत असे. वयाने लहान असूनही तो 
डनस्तेज व सुजलेल्या चेहऱ्याचा होता. कारि तो फार दारू पीत असे. दारूने त्याची मालमता 
नासली. बायकोही मेली. त्याचे डोळे डनस्तेज होऊन अवयव लटलट कापू लागले. त्याच्या 
मुडदार शडररास त्याची डप्रयकर मुलगी मेरी डहचाच काय तो डदलासा वाटे. तो कधीही अपशब्द 
बोलून डतला दुखावीत नसे. ही संुदर मुलगी त्याला देवदूताप्रमािे वाटे, मेरीला नदीच्या पुलावरून 
इकडून डतकडे लहडण्याची फार आवड होती. आपल्या धंुदीत असलेल्या बापाला ती लाडडकपिाने 
हाका मारी. एक डदवस तो आकंठ मद्यपान करून आला. पाहातो तो जुन्या व डकड्यानंी कोरलेल्या 
पुलाच्या कठड्यावर मेरी उभी होती. सूयाच्या तेजाने डतचे कुरळे केस चमकत होते. मेरी 
डनभययपिाने कठड्यास हेलकाव े घेत होती. ती पडेल, म्हिून तो डतला धरण्यास गेला. पि 
त्याच्याने चालवनेा. तेवढ्यात मेरीचा हात सुटला व ती रैस्स नदीच्या पाण्यात वाहू लागली. डतचा 
दारूड्या बाप धंुदीमुळे झोपी गेला होता. दुसऱ्या डदवशी त्याने पाडहले तो लोकानंी मेरीचे शव घरी 
आिले होते. दुाःखाने तो वेडा झाला. ‘मेरी मला बोलावते आहे,’ असे म्हित त्याने पाण्यात उडी 
घेतली. त्याच्या व्यसनीपिाने मुलीचा घात झाला व त्याने आत्महत्या केली. कारि पापाची मजुरी 
मरिच असत. 

 
३४५८ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५३–१५५) 

‘रामभक्त’ वतयमानदीडपकेत डलडहतो की : कधी न घडलेली गोष्ट पुण्यात घडली. देवावर कोर्टाची 
डडकरी आली. जोग सावकारानंी तुळशीबागेच्या राम मंडदरावर दरखास्त बजावली. देवापुढचे 
फळफळावळीचा व नैवदे्याचा डललाव होतो आडि देवाला एकादशी घडते. इतरही अनेक देवतावंर 
दरखास्ती आलेल्या आहेत. पुण्यात मात्र हा पडहला प्रसंग आहे. कोिी म्हिते, ‘कडलयुगात 
लोकानंा देवाचीही पवा राडहली नाही.’ सावकाराचे कजय खरे आहे. ते सोडण्यास तो तयार नाही. 
पि कुळाची डजनगी घेण्याऐवजी तो देवाचीच डजनगी डललावात काढतो आहे. पुजारीलोक 
देवस्थानच्या उत्पन्नावर घरे बाधंतात, लयन-मंुजी करतात, त्यासाठी देवळाच्या इमारती गहाि 
ठेवनू सावकाराकडून कजय घेतात. एरव्ही पुजारी म्हितो की : ‘मला वशंपरंपरा सनद आहे. मीच 
मालक.’ पि दरखास्त आली की इनाम देवाचा ठरतो. काही लोकानंी तिार केल्यावर कोटाने ही 
जप्ती सध्या थाबंवली आहे. तरी, तात्पयय हेच आहे. लोक म्हितात, ‘राम तारी, राम मारी.’ पि 
राम म्हितो, सरकार तारी, सरकार मारी’. सावकाराच्या जप्तीपुढे व सरकारसमोर श्रीरामही 
हतबल झाला आहे. सरकार जेव्हा जप्ती थाबंडवते, तेव्हाच रामाची डजनगी मुक्त होऊ शकते. 
अन्यथा देवास माध्यान्हीचा नैवदे्य डमळण्याचीही पचंाईत होते. देव स्वताःचेच रक्षि करू शकत 
नाही. म्हिून खऱ्या व जीवतं देवास भजाव.े सृष्टीचा उत्पादक व डनयंता आहे, त्यालाच शरि 
जाव.े 

 
३४५९ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५५–१५८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ल. मा. साळव ेकळडवतात की : फाल्गुन वद्य ५ रोजी नाथ-षष्ठीला याते्रत उपदेश केला. पुस्तकेही 
डवकली. वाळवटंात व एकनाथाच्या रावळात प्रवचने डदल्ही. मढीहून आलेल्या याते्रने पैठिात 
एकच गर्दी झाली. यंदा १५ हजारावंर यात्रा भरली. वानवळ्याचा वाडा पाडहला. त्यास १५२ 
कोठड्या आहेत. बॉम्बे गार्द्यन डलडहतो की : पैठि हे गाव डविमाडदत्य राजाची राजधानी होती. हे 
गाव ३ ऱ्या लकवा ४ थ्या शतकात वसडवले असाव.े शककत्याचे हे गाव गंगेच्या तीरावर आहे. पूवी 
हा गाव आबाद होता. पि मोगलाईतील अनास्था व जुलूम थानंी तो खराबीस आला. सतत डवपत्ती 
आल्यामुळे लोक स्थलातंर करीत आहेत. २०० डविकर इंग्रज मुलखात येवल्यास गेले. येथे एक 
मौलानाची मशीद असून ती ६ शतकापूंवी बाधंली गेली. एका साधूने सागरात बुडिारे जहाज 
वाचवले. त्याचा पीर येथे आहे. एकनाथाचं्या देवळात त्याचं्या खडावाची पूजा होते. दरवषी 
नाथषष्ठीस मोठी यात्रा भरते. छडबना डमरडवतात. दहीहंडीही फुटते. नेडटवाचंा धमय असा अजब आहे 
की, ते मौलानाच्या व डशद्दी अलीच्याही भजनी लागले आहेत. मूर्थतपूजक धमाचे परस्पर फार जमत 
असते. यंदा मोगल सरकारकडून अमीनसाहेब हा नवा फौजदार आला. त्याने छडबना बंद 
करावयास लावला. छडबन्याच्या दारूकामाचीही डसद्धता झाली होती. ती अगदी वाया गेली. 
याडवरुद्ध डनजाम व त्याचें डदवाि याचेंकडे तिार जािार आहे. एकंदरीत नेडटवाचं्या अज्ञानाची 
फार कीव येते. वड्याळ्याहून पैठिास जाऊन शुभवतयमान गाजडविाराचें कौतुक वाटते. 

 
३४६० (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

एका पुिेकर बातमीदाराने इंदुप्रकाशात डलडहले आहे की : अलीकडे ज्ञानप्रकाश या जुन्या पत्रात 
फार अव्यवस्था माजली. मराठी पत्रातं याचे स्थान वास्तडवक पडहले असाव.े पि दुदैवाने त्याची 
भाषा व मजकूर अगदी क्षुल्लक होत आहे. लहानशा बातमीतही चुका असतात. सारख्या नावामुळे 
त्यानंी लहदुस्थानच्या कमाडंर इन चीफला लसधचा कडमशनर करून टाकले. अशा चुकांनी या 
पत्राचे महत्त्व कमी होते. 

 
३४६१ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

१८६५ मध्ये डवलायतेत २७॥ लक्ष कापसाचे गठे्ठ गेले. त्यापंैकी १३ लक्ष लहदुस्थानातून गेले. 
 
३४६२ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

काडलफोर्थनयातील सान्फ्रास्न्सस्कोच्या इसत्रायली मंडळाने मसीहा येण्याबद्दलचे मत सोडून 
डिस्तास आपले केले आहे. 

 
३४६३ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

एक जहाज पाडसडफक महासागरातून येत असताना त्यावरील लोकानंा डदसले की, तुफानात बफय  
डवतळले. यावरून तेथे ज्वालामुखी असावा असे वाटते. 

 
३४६४ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

अमेडरकेत न्यूयाकय  सेंत्रल रेलरोड या मुख्य रस्त्यावर २५८ एंडजने व ५२८४ गाड्या आहेत. सुमारे 
३८ लक्ष प्रवासी या मागाने गतवषी गेले. रेल्वभेाडे दर मलैास सरासरी पाऊि आिा पडला. 

 
३४६५ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

हल्ली वृत्तपत्रातून गं्रथचौयाचे प्रकार वाढत आहेत. वतयमानदीडपकेत एका ‘चावरा डाक्तर’ने 
‘जनावराचंी नाडी’ हा मजकूर छापला. पि तो कोठून घेतला, त्याचा उल्लेखही केला नाही. 
त्याचाच एक भाऊ ‘चौदा ऑगळ्या’ आहे. त्याने ज्ञानोदयातील वृत्तपत्राचंी संख्या याबद्दलचा १४ 
एडप्रलच्या अंकातील मजकूर स्वताःचा म्हिून प्रडसद्ध केला. ही तर शुद्ध चोरी आहे. पूवयजाचें ऋि 
मान्य करिे, हे सौजन्य असते. डनदान पुढे तरी असे होऊ नये. 

 
३४६६ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

पे्र. ज्यानसन यानंी जाहीर केले की, दडक्षि अमेडरकेने पराभव कबलू केला असून आता बडाची 
समाप्ती झाली आहे. 

 
३४६७ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

फेडनयन लोक कानाडावर हल्ला करून नायगरावर छापा घालिार, अशी बातमी आल्यामुळे तेथे 
कडक बदंोबस्त आहे. 

 
३४६८ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

डिटैनमध्ये डप्रन्स आफ वले्स त्याचं्या पत्नीसह आले, तेव्हा त्या दोघाचं्या सन्मानाथय फौजेची डरव्यू 
(कवाईत) झाली. 

 
३४६९ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

गडरबानंा घरबाधंिीसाठी द्रव्य देिाऱ्या पीबडी या अमेडरकन व्यापाऱ्यास नामदार रािीने 
स्वदस्तुरचे सन्मानपत्र पाठडवले. 

 
३४७० (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

लंडनचे लशपी व बर्लमगचे गौंडी याचं्या मजुरीचे दर वाढले, 
 
३४७१ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

आडस्त्रया व पु्रडशया याचं्यात डनडित लढाई होईल, असे डदसते. इंग्रज व फ्रें च मात्र फटकून 
राहिार. 

 
३४७२ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

मेस्क्सकोच्या नव्या राजासाठी आडस्त्रयात लष्ट्करभरती होत आहे. 
 
३४७३ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

फेडनयन लोकाचंा नेता स्टफन्स पाडरसला गेला. 
 
३४७५ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

फ्रें च बादशहाचा पुतण्या डप्रन्स नेपोल्यन चुलत्याशी पटत नाही, म्हिून सवय डमळकत घेऊन 
देशातंरी जािार. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३४७५ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 
रूडशयन बादशहास बागेत ठार मारण्याचा प्रयत्न असफल झाला. 

 
३४७६ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

इटालीस प्राटेंस्टंटलोकावंर दंगा होऊन डकत्येक मािसे मारण्यात आली व घरे जाळण्यात आली. 
 
३४७७ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६०) 

अमेडरकेच्या युरा संस्थानातील सगळे जमयन लोक संस्थान सोडून साडंडवच बेटावर जािार आहेत. 
 
३४७८ (२५ : १०, १५ मे ६६, १५८–१६५) 

फ्रें च गं्रथकार डवक्टर युगो याला नवीन उत्कृष्ट ‘नावेल’साठी एका प्रकाशकाने २ लाख रुपये देऊ 
केले. 

 
३४७९ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

तुकय स्थानजवळ रडशयन इंजनेरास कोळशाची खाि सापडली. 
 
३४८० (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

मोडरडवयन डमशनाचे ३१६ युरोडपयन डमशनरी असून १६ लाख रुपयाचंी मदत डमळते. यापंैकी ५ 
लक्ष लंदनच्या मंडळीस डमळतात. 

 
३४८१ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

ओडडसामध्ये दुष्ट्काळाने लोकाचें फार हाल होत आहेत. श्रीमंतानंाही अन्न डमळण्याची मुडश्कल 
झाली. 

 
३४८२ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

कलकत्त्यात रे. लालाडबहारी दे यानंी ‘िह्ममतातील दोष’ या डवषयावर व्याख्यान डदल्हे. १५०० 
लोक या व्याख्यानास आले होते. 

 
३४८३ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

बगंाल्यात जसौर डजल्ह्यात लखीफासा गावी काडलका देवीस एका मुस्स्लम मुलाचा बळी डदला 
गेला. पोलीस नीट तपास करीत नाहीत. 

 
३४८४ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

मंुबईत एका व्यापाऱ्याने इतका कापूस खरेदी केला आहे की, कापसाची लकमत १ पेनीने कमी 
झाली, तर ३० लक्षाचंा तोटा येईल. 

 
३४८५ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

मंुबईहून कापसाचे ५॥ लक्ष गठे्ठ डवलायतेस गेले. डलवरपूल येथे त्यास दर पौंडास ५-६ पेनी तोटा 
येईल, असे म्हितात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३४८६ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 
सरकारने असा ठराव केला की, डजल्हा जज्जाचे ३ वष े काम केले असेल, अशा व्यक्तीलाच 
हायकोटात जज् नेमाव.े 

 
३४८७ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

गुजराथेत धोलरा येथे कापसाचे आगर आहे. त्यास आग लागून पाचवा डहस्सा कापूस जळाला. १५ 
लक्षाचें नुकसान झाले. आता पटकीही सुरू झाली. 

 
३४८८ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

नाशकात घरानंा आग लागल्यामुळे २५ हजाराचें नुकसान झाले. 
 
३४८९ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

वाघर लोकानंी द्वारकेत बडं केले होते. त्यातंील १०० कैद्याचंी पोडलडटकल खात्यामाफय त चौकशी 
चालू आहे. 

 
३४९० (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

पुढील वषी भरिाऱ्या जबलपूर प्रदशयनास १५ हजार रुपये मंजूर झाले. 
 
३४९१ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

नागपूरकडील तुमसर तहसील अंबागड येथील एका िाह्मि टपाल-कारकुनाने परदेशच्या स्त्रीशी 
लयन केले. 

 
३४९२ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

पुण्यातील पोलीसबदंोबस्ताची स्स्थती अगदी खालावली आहे. कैदी पळून जािे, डदवसा चोऱ्या, 
आगी, यासंारखे प्रकार घडूनही पोडलसाकंडून काही एक होत नाही. 

 
३४९३ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

मंुबईच्या दोघा गृहस्थानंी बडोद्यात हवचेा डदवा लावण्याचा व नमयदेचा नळ तयार करण्याचा, असे 
मक्ते घेतले आहेत. 

 
३४९४ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

ता. २६ एडप्रलला खंडेराव महाराज गायकवाड याचें लयन झाले. 
 
३४९५ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

धारवाड डजल्ह्यात महामारीचा उपद्रव चाळू आहे. 
 
३४९६ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 

नगरला माळीवाड्यात २७ एडप्रल रोजी आग लागली. पि लोकानंी मेहनत करून आगीचे बबं 
येण्यापूवीच आग डवझडवली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३४९७ (२५ : १०, १५ मे ६६, १६०) 
ठाण्यास नवे वतयमानपत्र डनघिार. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६६ 
 
३४९८ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १६२–१६६) 

‘सभेस जािारा एक’ कळडवतात की : बालंटैनसाहेबाच्या कुटंुबास साह्य करण्यासाठी नगरच्या 
अदालतीत एक सभा भरडवण्यात आली. साहेबलोक व नेडटव डमळून २०० लोक हजर होते. 
बालंटैनच्या कुटंुबीयानंा आर्थथक बळ नाही, पेनशन नाही, असे डम. डरचडयसन म्हिाले. रे. वाटसन 
म्हिाले की : ‘बालंटैनसाहेब सवांना शुभवतयमान डशकवीत होते. डिस्ती धमानेच देशाची सुधारिूक 
होते. इंयलंड हा देश नकाशावर लबदुप्राय वाटतो. पि ३ कोटी इंग्रज २० कोटी लोकावंर राज्य 
करतात. ते ज्ञानी व परािमी आहेत.’ रे. हेजनसाहेब म्हिाले, बालंटैनवर अनेक वळेा काहूर 
उठले. पि त्यानंी आपले कायय सोडले नाही. त्याचं्या डवधवा स्त्रीला व पोरक्या मुलानंा मदतीची 
आवश्यकता आहे. ‘रा. भास्कर दामोदर म्हिाले की : ‘बालंटैनसाहेब फार सज्जन होते, ममताळू व 
परोपकारी होते. लोकाचें कल्याि व्हावे म्हिून त्यानंी ४० वष े पडरश्रम केले.’ वृत्तवैभवाचे कते 
खंडेराव बाळाजी फडके म्हिाले की : ‘हे साहेब नगरच्या आबालवृद्धानंा माहीत होते. ते सरकारी 
नोकरीत गेले असते, तर फार मोठ्या जागेवर असते. त्यानंा मराठी व संस्कृत या भाषा चागंल्या 
येत होत्या. गायनडवदे्यतही ते प्रवीि होते.’ रे. डवष्ट्िु भास्कर म्हिाले की : ‘त्याचंी मडम तर केवळ 
मावली आहे. या भाषिानंंतर जागेवरच ७५० रुपये वर्गिी जमा झाली. मंुबईतही जमा होते आहे. 

 
३४९८ अ (इंम : १६१–१६२) 
 
३४९९ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १६७–१६९) 

पथृ्वीवरील राष्ट्राच्या स्वतंते्रसाठी आपि लढाई करिार आहोत आडि ईश्वर आपली परीक्षा घेत 
आहे, अशी खातरी झाल्यावर अमेडरकन लोकानंी कंबर बाधंली. तळहातावर डशरे घेतली. त्याचंा 
दृढडनिय पाहून त्याचंा पे्रडसदेंतही तसाच चालत असे. अंधारात लहान मुलाने आपल्या बापाचा 
हात धरावा, अशी ही स्स्थती होती. युरोपातील राज्यकाययधुरंधर लोक या लढाईची थट्टा करीत व 
अमेडरकेच्या यशाबद्दल साशकंता दाखवीत. पि अमेडरकन लोकानंी परािमाचा चमत्कार 
दाखडवला. त्याचें आरमार व सैन्य यांच्यातं ५ पट वाढ झाली. २० लक्ष बळकट लोक लढाईवर 
गेले. एका मडहन्यात १ लक्ष ६५ हजाराचंी भरती झाली. एकया ओडहयो संस्थानाने ३६ हजार 
पायदळ पाठडवले. ८४ हजार घोडेस्वार व ६ लाख ६६ हजार घोडे या सैन्यात होते. अर्वाचीन 
शोधाचंा उपयोग करून त्यानंी सैन्याची वगेाने ने–आि केली. एकदा तर २३ हजार फौज ७ 
डदवसातं ६०० कोस नेली. राष्ट्रडहतासमोर आपला जीव त्यानंी तुच्छ मानला, डाक्तरलोकानंाही 
रातं्रडदवस काम पडे. पि ते त्वरेने जखमी सैडनकावंर उपचार करीत. नाजूक डस्त्रयानंीही तात्पुरते 
तंब ूव डेरे उभारून सैडनकानंा मदत व खटपट केली. डिस्स्चयन डमशन या परोपकाडरक मंडळीने १ 
कोटी १० लाख रुपये खचय केले. साडनटरीच्या ७ हजार शाखातूंन ३ कोटीचे कपडे व रोकड 
सैन्यासाठी पाठवली. अशा रीतीने सर्वानंीच यथाशक्ती मदत केली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३४९९ अ (इमं १६७) 
 
३५०० (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १६९–१७०) 

औषधाचंी लक्षिे होम्योपाथीत आजाराच्या स्वरूपावरून ठरतात. पाच दहा डनरोगी लोकानंा प्रयोग 
म्हिून एक औषध डदल्हे जाते. ते डदल्हे की, प्रत्येकाची शरीरप्रकृती वगेळी असल्यामुळे 
रोगलक्षिातं थोडाथोडा फरक आढळतो. अगदी डनरोगी कोिीच नसते. डशवाय खािेडपिे, हवा 
एकसारखी नसिे, यामुंळे लक्षिे वगेळी डदसतील. मग जी लक्षिे सवांच्या ठायी डदसतात, ती 
मुख्य लक्षिे समजावीत. उदा. डोके दुखिे, डोळे ताठिे, अंग दुखिे, इत्यादी. पि काही डचन्हे 
एखाद्या आजाऱ्यातच डदसतील. त्यानंा सुमारची लक्षिे समजावीत. उदा. एखाद्याचे डोके फारच 
दुखेल. मग िमाने ही लक्षिे नोंदवावीत. काही वळेा एखादे औषध रोययास हमेशा डदल्हे, तर 
अमूक लक्षिे कमी होतात. ही बाबदेखील वैद्याने डलडहली पाडहजे. याप्रमािे औषध व लक्षिे याचंा 
एक अस्सल गं्रथ वैद्याजवळ तयार होतो. कोिी रोगी आला की, डनदान करून सवयसाधारि 
प्रकारचे औषध द्याव.े कधी कधी दोनच औषधातं या रोययाची सवय लक्षिे सापडतात. मग ती दोन 
औषधे डनयडमत द्यावीतच. या प्रयोगातून कोिताही रोग अलजक्य राहिार नाही. 

 
३५०१ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७०–१७१) 

अमेडरकेत मासेचुसेत्स नामे प्रदेशात नाथाम्प्टन गावात एक धमयशील डवधवा राहात होती. डतने 
आपला एकुलता पुत्र देवाच्या कामासाठी डदल्हा. डमशनरी झाल्यावर तो मुलगा चीनच्या दडक्षिेस 
बोर्थिओ बेटावर गेला. डतथल्या रािटी व िूर लोकानंा तो उपदेश करी. एका रात्री तो आपल्या 
सहकाऱ्यासंह परतत असताना त्या नरभक्षक लोकानंी पाळत ठेवनू त्याला ठार मारून खाऊन 
टाकले. ही दुाःखद घटना त्याच्या आईला कळडविे, हे एक डदव्यच होते. पालकाने प्रस्तावना केली 
की, बरे अगर वाईट, असे कोितेही वतयमान ऐकण्याची तयारी मािसाने ठेवावी. डतच्या लक्षात 
आले की, काहीतरी अशुभ आहे. म्हिून सद्गडदत होऊन ती ऐकू लागली. पि ‘ती’ भयानक वाता 
ऐकल्यावर ती शातंपिे म्हिाली : ‘मी माझा डजवलग पुत्र देवासाठी डदला. यात माझे काय बरे 
चुकले?’ नंतर डतला वाईट वाटले की, आता आपल्या घरात डिस्ताचे शुभवतयमान गाजविारा 
उरला नाही. त्या धमयशीलबाईने तटस्थपिाने साडंगतले की, आपल्याला दुसरा मुलगा असता, तर 
त्यालाही मी बोर्थिओ बेटावर पाठवले असते. आपल्या शत्रसू व घातकासही क्षमा करिाया त्या 
स्त्रीचा डकता यायावा. 

 
३५०२ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७१–१७४) 

रे. नारायि शषेाद्री डलडहतात की : चैत्री एकादशीस २५–३० हजार यात्रा भरली. रस्त्याने अनेक 
वारकरी भेटले. त्यातं गावोगावचे लोक होते. त्यानंा जर डवचारले की, याते्रचे फळ का ं डमळत 
नाही? तर ते म्हितात की, आमच्या मनात भावच नाही. रा. शषेाद्रींनी झाडाखाली जमलेल्या 
लोकानंा शुभवतयमान साडंगतले. काष्ठ-पाषाि-धातंूच्या मूर्ती करिे, हा देवाचा अपमान आहे. 
देवाला बायको आहे, ही कल्पनासुद्धा पापाचे लक्षि होय. पढंरपुरच्या देवळाभोवती फरसबदंीची 
मोरी असून वातावरि घाि आहे. बाकीचा गाव डनमयळ आहे. नदीच्या वाळवटंात घाि होऊ नये, 
म्हिून पोलीस फार बदंोबस्त ठेवतात. सगळ्या गावात रस्त्याच्या दुतर्फा संुदर झाडी लावलेली 
आहे. नदीचे वाळवटं फार स्वच्छ आहे. देवळात वारा यावा म्हिून देवळाच्या छतास धारे लावले. 
बारीच्या रस्त्यावर पंखे लावनू हवा खेळती ठेवली. तरी देवळास दोन दरवाजे हवते. म्हिजे गदी 



 

 

अनुक्रमणिका 

कमी होईल. दवाखान्याचे अडधकारी फ्री चचयचे माजी डवद्याथी शामराव जगन्नाथ यानंी वाण्यानंा 
सक्त हुकूम केला की, शेंगा व काकड्या डवकावयाच्या नाहीत. त्यामुळे रोगास प्रडतबधं झाला. 
याते्रच्या गावामध्ये अनाचार व अनीती फार असतात, हे प्रडसद्धच आहे. ‘एकडनष्ठ काशीकर’चा अथय 
लुच्चड मािूस असा होतो. संसारी देवाची कल्पनाच चुकीची व पापमूळ आहे. बाबा पदमनजी इथे ५ 
वषांपूवी आले होते. तेव्हा त्यानंी एथील कुलकर्ण्यास नवा करार डदला होता. तो आता आनंदाने 
शास्त्र वाचतो. लोक डिस्ताकडे यावेत, म्हिून प्राथयना करतो. 

 
३५०३ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

कलकत्त्यात प्रो. बुशल हा गृहस्थ फार मौजेचे प्रयोग करतो. एखाद्याला जडमनीस डखळून ठेविे, 
त्याची दातखीळ बसडविे, त्याचे हात जड करिे, स्वताःचे नाव न आठविे, वगैरे प्रयोग करतो. 

 
३५०४ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

तुम्हासं घरी रंग करावयाचा असेल, तर जवस कुटून ५-६ डदवस पाण्यात ठेवा. त्यातं लहगूळ 
डमसळला, तर ताबंडा व डनळीने डनळा रंग येईल. तो घोटून काचेवर लावावा. सुकला की चागंला 
डदसतो. 

 
३५०५ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

कळीचा चुना, सूययखार, जस्ताची माती समभाग यायावे, गंधक व कापूर दोन भाग यायाव.े एकत्र 
कुटून खापरी बोळक्यात ठेवाव.े सुकल्यावर तापवनू थंड कराव.े त्यावर पािी टाकले, तर अयनी 
प्रदीप्त होतो. 

 
३५०६ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

गे्रट डिटनपेक्षा रडशयाचे उत्पन्न कमी, म्हिजे ६० कोटीचे आहे. असे असूनही रडशया डकती 
जबरदस्त आहे! 

 
३५०७ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

काडलफोर्थनया देशात शाईचा झरा सापडला आहे. हा काळ्या रंगाचा प्रवाही पदाथय शाईसारखा 
वापरता येतो. त्यास वास नाही. 

 
३५०८ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

पु्रडशया व आडस्त्रया याचंी लवकरच लढाई होिार. 
 
३५०९ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

इटालीतही लढाईची तयारी सुरू आहे. इटाल्यन सरकार इंयलंडमधून कजय काढिार आहे. 
 
३५१० (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

प्रडशयन सरकारचा प्रधान काटं डबस्माकय  याच्या धोरिामुळे लढाई सुरू झाली, म्हिून कोिीतरी 
त्याला डजव ेमारण्याचा प्रयत्न केला. पि तो साधला नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३५११ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 
युरोपातील व लहदुस्थानातंील तारायंत्र बदं आहे. वास्तडवक सध्या त्याची गरज आहे. 
अटलाडंटकमध्ये पुन्हा तार टाकिार आहेत. 
 

३५१२ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 
कापसाला दीड पेनी तेजी आल्यामुळे व्यापाऱ्यानंा हुशारी आली. 

 
३५१३ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

नादूंर येथे आगगाडीची टक्कर झाली. कनयल बडयवुड त्या गाडीत होता. तो सुदैवाने बचावला. 
 
३५१४ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

डदल्लीच्या राजघराण्यातील लोकानंा पेन्शन वाढडवण्याचा अजय इंयलंडच्या स्टेट सेिेटरीने डशरस्ता 
मोडला, हे कारि देऊन फेटाळला. 

 
३५१५ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

जबलपूरच्या लोकानंी फार मोठा वाघ मारला. 
 
३५१६ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

भतूानात दुष्ट्काळामुळे लोक मासे व झाडाचा पालाही खात आहेत. 
 
३५१७ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

कलकत्त्याची लोकसंख्या ३ लाख ८५ हजार आहे. त्यात लहदू २,४०,०००; मुसलमान १,२०,००० 
व डिस्ती ११ हजार आहेत. 

 
३५१८ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

बगंाल्यात दुष्ट्काळ व देवी यानंी लोक हैराि झाले. 
 
३५१९ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

फैजाबादेस लाडंययाचं्या मेळाव्यात एक मूल सापडले. ते २–४ शब्द बोलते. चतुष्ट्पादापं्रमािे डहरवे 
मासं खाते. जनावराप्रमािे चालते. कपूरथळ्याच्या राजास भावलपुरात असेच मूल सापडले आहे. 

 
३५२० (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

जयपूरच्या राजाने मनुष्ट्यडविी केल्याबद्दल एकास ५ वष ेकैदेची डशक्षा देऊन खरेदीदारास फक्त 
दंड केला. इंग्रज सरकारचे मत असे आहे की, दोघानंा सारखाच दंड केला पाडहजे. 

 
३५२१ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

बुखाऱ्यास मुस्लीम व रूसवाले याचं्या दोन लढाया झाल्या. एकात मुस्स्लमाचंा, तर दुसऱ्यात 
रडशयनाचंा जय झाला. 
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३५२२ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 
मध्य एडशयातील राजे पुन्हा इंग्रजाचें साह्य मागत आहेत. 

 
३५२३ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

िह्मदेशात मंडाले या राजधानीत आगीने १० हजार घरे जळाली. 
 
३५२४ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७४–१७६) 

टपालखात्याने डनयम केला की, कचेरीत पत्र देऊ नयेत. ज्याचं्या त्याचं्या घरी डशपायाने पते्र 
द्यावीत. 

 
३५२५ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

नगर व शेंडी रस्त्यावर तसेच पुिे रस्त्यावर डशकरापूर येथे चोरटे लोक वाटसरासं लुटतात. 
 
३५२६ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

कराचीचे स्माल काज जज सयद हसन एलमडदनी हायकोटात वकील झाले. 
 
३५२७ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

मेडडकल खात्यातील कामगाराचें पगार वाढडवण्यास साकं्सन आले. 
 
३५२८ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

पुढील वषी सरकारचे डहशबेी साल एडप्रलपासून सुरू होईल. 
 
३५२९ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

लसधमध्ये कोद्री येथे हुक्याने आग लागून ४० वखारी जळाल्या. 
 
३५३० (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

त्राविकोरच्या राजास स्टार आफ इंडडया डकताब डमळिार. 
 
३५३१ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

कलकत्त्यात घोड्याचं्या रोगाची साथ आली आहे. 
 
३५३२ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

मद्रास युडनव्हर्थसटीत ब्याचलर आफ आटयस पदवीसाठी संस्कृत भाषा घेतली, तर २५० व ३५० 
रुपयाचंी बडक्षसे देण्याचे डवजयनगरच्या महाराजानंी कबूल केले आहे. 

 
३५३३ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

कलकत्ता व जबलपूर या दरम्यान डाकेतून बनसीलाल अहीचदं या व्यापाऱ्याच्या ५६२० रुपयाचं्या 
६० नोटी चोरीस गेल्या. या चोऱ्याचंा सरकारने बदंोबस्त करावा. 
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३५३४ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 
कलकत्त्यात एक मडहन्यापूवी जबरदस्त वादळ झाले. डवजाचंा कडकडाट होता व मेघगजयना मोठी 
होती. वारा तर इतका जबर सुटला होता की, झाडे मुळासकट उपटली. प्रािहानी मात्र झालेली 
नाही. 

 
३५३५ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

नगर डजल्ह्यात बसवंतच्या लपपळगावंी एका तेल्याचे लयन झाले. त्याचा वरघोडा डमरडवण्यास 
दुसऱ्या जातीच्या लोकानंी हरकत केली. कोटाने अनेक लोकानंा डशक्षा केली. गावच्या कुळकिी 
गृहस्थास ३ मडहन्याचंी कैद झाली. 

 
३५३६ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

ग्राटं वैद्यशाळेचे डप्रस्न्सपल डा. हेन्स याचें डनधन झाले. 
 
३५३७ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

रा. गोपाळराव हरी अमदाबादेस स्माल काज जज झाले. 
 
३५३८ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

तारखात्यातील लोकानंी फारशीची परीक्षा डदली, तर त्यानंा १८० रुपये बडक्षस डमळतील. 
 
३५३९ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

मंुबईचे गवरनर डफ्रयर याचंी तसबीर दडक्षिेचे सरदार काढिार आहेत. तसेच बेळगावात 
कायद्याची शाळा काढिार असून त्याकडरता कुरंुदवाडकरानंी १८ हजार रु. डदल्हे. 

 
३५४० (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

कापंात मोठ्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूस कठडे बाधंिार आहेत. 
 
३५४१ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

मंुबईत तापाच्या रोगाने फार मािसे मरतात. 
 
३५४२ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

नारायि मोरो या हमालाने हायकोटातून कायद्याची २ बुके चोरली, त्यास एक मडहन्याची ठेप 
झाली. 

 
३५४३ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

पावसाळ्यात डवलायतची डाक दर मडहन्याच्या ९ व २४ या तारखानंा जाईल. 
 
३५४४ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 

नगरात कापसाच्या सट्ट्याने अनेक व्यापाऱ्याचंी डदवाळी डनघण्याचा रंग डदसतो. 
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३५४५ (२५ : ११, १ ज्यनू ६६, १७६) 
वाईट मासे डवकल्याबद्दल काही कोळिींना १०-१० रुपये दंड झाला. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६६ 
 
३५४६ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १७८–१८२) 

ज्ञानोदय आपले आत्मवृत्त सागंताना म्हितो : “मी २५ वषांचा झालो. माझ्या नावाची मात्र गंमत 
आहे. कारि डकत्येक साहेबानंा ते नीट उच्चारता येत नाही. ते ‘डदनोदय’ म्हितात. पि आता नाव 
बदलिे कठीि आहे. साधारि लोकानंाही संस्कृत व मराठी नीट बोलता येईल, तो डदवस मी 
पाहीन. त्यासाठी प्रयत्न करीन. व्यवहारडवदे्यचे उपयुक्त ज्ञान मी नेहमी सर्वानंा देतो. हजारो 
लोक माझे डवद्याथी झाले. माझ्या देखत ‘ज्ञानलसधू’ हा लहदू वृद्धकपी, चडंद्रका नावाचा लनदक, 
आडि ‘प्रभाकर’ ही डनयतकाडलके डनघाली व लयास गेली. या २५ वषांत मानडसक सुधारिा खूप 
झाली. लहदंूच्या मनाचा अंतर्व्यापार मी बारकाईने पाडहला. आिखी सुधारिा होईल व सध्याचा 
डवषयुक्त वायू दूर जाईल. स्वच्छ वातावरिात डिस्ती धमयरूप सूयय प्रकाशले. ५७ चे बेड, तारायंते्र, 
लोखंडी रस्ते, कंपनी सरकाचा शवेट, या घटना माझ्या देखतच घडल्या. माझे जुने लेख वाचा, ते 
आजसुद्धा नव्याप्रमािे वाटतात. रे. ह्यमू यानंी १८४५ ते १८५८ अशी १३ वष े माझ्यासाठी अपार 
पडरश्रम केले. रात्ररात्र जागून अंक तयार केले. डकतीएक डमत्रानंी साह्यदात्यानंी मला मदत केली. 
अलीकडेच डम. बालंटाइन याचंा व माझा डचरडवरह झाला. ते १८५८ पासून माझे काम करीत होते. 
बारमाही नदीचे पािी कमी झाले, तरी मूळ झरा आटत नसतो. त्याचप्रमािे ‘ज्ञानोदयाचा कता” 
सतत राहीलच. संपूिय लहदुस्थान डिस्ती धमयपरायि होईपयंत जगण्यास मला काय हरकत 
आहे?” 

 
३५४६ अ (इंम १७७–१७८) 
 
३५४७ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, ८८३–१८४) 

िह्मसमाजाचे प्रमुख उपदेशक बाब ूकेशवचदं्र सेन आपल्या कलकत्त्यातील भाषिात म्हिाले की, 
‘येशू जगासाठी मेला.’ युरोप व एडशया येथील लोकानंी त्याचा डकत्ता यायावा. पूवी मािसाला दुधयर 
असा आस्त्मक रोग लागून त्याचा नाश होण्याची वळे आली. त्याला वाचडविे आवश्यक होते. येशू 
अगदी अगत्याच्या वळेी आला. वधस्तंभावर डखळून मेला. परमेश्वराचे गौरव व्हावे, म्हिून त्याने 
मरि पत्करले. िूस हा स्वापयिाचा उत्तम नमुना आहे. त्याने मनातील चागंल्या भावना, इच्छा 
जागृत होतात. आत्मा शुद्ध होतो. बडहरावलेल्या व कठीि अंताःकरिाचा मािूसही वधस्तंभाकडे 
पाहील, तर तो गंभीरपिे डवचार करण्यास डशकेल. डिस्ती धमाच्या खरेपिाकडरता अनेकानंी जीव 
डदल्हा. लूथर श्रेष्ट आहे व पोप धमयभ्रष्ट आहे. येशू डिस्ताच्या ठायी असाधारि धैयय होते. आपल्या 
ज्ञानाने हे अंधकारमय जग त्याने प्रकाडशत केले व त्याचा दुष्टपिा घालडवला. आमच्यासाठी 
अमूल्य ईश्वरी ज्ञानाची ठेव ठेवली. त्याच्या रक्ताच्या योगाने अठराश े वष े मोठा चमत्कार घडत 
आहे. तो मनुष्ट्याहून श्रेष्ठ होता. ईश्वराचा सनातन पुत्र धन्य आहे. 
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३५४७ अ (इंम : १८२–१८३) 
 
३५४८ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १८४–१८६) 

डम. काशीनाथ डवश्वनाथाच्या मृत्यचेू दुाःखकारक वतयमान आल्यावर अनेकानंा फार वाईट वाटले. 
हा लहदू असून तेराव्या वषी फ्री चचयकडे आला. तो देखिा, भीडस्त व मधुरभाषी होता. शाळेत 
त्याचा नंबर नेहमी वर राहात असे. मूर्थतपूजा हे पाप आहे व डिस्त एकच सद्गुरू होय, असे त्याने 
शासत्रात वाचले. त्याच्या लहदू डशक्षकासह तो एकातंात शासत्र वाची, हे रहस्य कळल्यावर त्याची 
फार छळिा झाली. ‘आत्डमक अन्न’ खाल्ले म्हिूनच त्याचे मन पालटले. पुढे त्याचा डशक्षक डिस्ती 
झाला. प्रथम वयाच्या कारिावरून डमशनऱ्यानंी काशीनाथास अडवले होते. पि ५५ साली तो 
वयात आल्यावर रे, शषेाद्रींनी त्यास बास्प्तस्मा डदल्हा. त्या डदवशी त्याचे जातवाले सोनार गर्दी 
करू लागले. तेव्हा जगन्नाथ शकंर शटे यानंी शातंता प्रस्थाडपत केली. पुढे तो डमशनातच डशक्षकाचे 
काम करी. पि दुदैवाने त्यास भयंकर रोग लागला. त्याचा लहदू भाऊ याच रोगाने मेला. आपले 
मरि डदसू लागले, तेव्हा तो आनंदी डदसला. मडहन्याचे मडहने तो एका खोलीत पडून राही, देवाची 
प्राथयना करी. इयोबाप्रमािे तो दुाःखातही सहनशीलच राडहला. येशूची शातंी त्याच्या वागण्यात 
डदसे. त्याचा आत्मा पुण्यरूपी झगा ल्याला. लहदू नातलगानंी सोडले. पि येशूच त्याचा डजवलग 
बनला. मािसाचा देह डकड्यानंी खाल्ला, तरी आपि तारिाऱ्याला त्यातच पाहातो, अशी त्याची 
श्रद्धा होती. न्यायाच्या डदवशी त्याचे शरीर गौरवी होऊन उठेल. ज्याचं्या आत्म्याला रक्तडपतीचा 
रोग लागला आहे, त्यानंी आता सावध व्हाव.े 

 
३५४९ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १८६–१८७) 

म. गोरे पत्रात डलडहतात की : शरिपुरात अनाथ व आडफ्रकन मुले पुष्ट्कळ जमली. डवलायतेहून 
एक मडम आली असून सरकारने १० हजाराचंी मदत पाठडवली. अनाथ मुलाचं्या सुधारिुकीडवषयी 
त्यानंा उत्कंठा वाटते. मुलामुलींचा डवद्याभ्यास उत्कृष्ट रीतीने चालला आहे. डकत्येक मुले 
पतंोजीचे काम चालडवण्यास हुशार झाली. मसमलाबादच्या शाळेत ३० मुले नेमाने येतात. डतथला 
पतंोजी कामसू आहे, पि मूर्थतपूजक लोक त्याला पािीही देत नाहीत. ‘सवत साहीना व आपि 
डवईना’ अशी या लोकाचंी स्स्थती आहे. डशडक्षत लोकच मुलाचें अकल्याि करतात. बदनापूर गावी 
एक डिश्चन पतंोजी पाठडवला आहे. मालेगावात रे. मेंगीच्या हाताखाली एकजि मुलींची शाळा 
चालडवतो. शरिपुरात ज्यान डडिाज हा डम. क्यारडपट जोहानेसच्या हाताखाली काम करतो. लहदू 
मुलेही शाळेत डशकतात. हे मोठे सुडचन्ह व ईश्वराचा हा आशीवाद आहे. एक डदवस असा येईल 
की, सगळ्या शाळावंरचे पतंोजी मोठ्या मािसानंाही डशकडवतील. 

 
३५५० (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १८७–१८८) 

‘नाटकदे्वष्टा’ डलडहतो की : ३० एडप्रलच्या इंदुप्रकाशात नाटकडवरोधी एडडटोडरयल आहे, म्हिून 
आनंद वाटला. हा तमाशा वाईट आहे. असे ज्ञानोदयानेही कळकळीने, वारंवार डलडहले. ही नाटके 
देशाचा नाश करिार, यात डकमडप संशय नाही. मग त्याचं्या जाडहराती इंदूने का छापाव्यात? 
कसडबिीची जाडहरात इंदुप्रकाश छापील का? नाटक चागंले आहे, अशी डशफारस त्यानंी कशाला 
द्यावी? त्यात न्याय व सुधारिूक नाही. इंदुप्रकाशचे एडडटर शास्त्री आहेत, तरी ते असली नाटके 
पाहण्यात व्यथय वळे घालडवतात. दुसऱ्यानंाही नाटके पाहण्यास उते्तजन देिे, हे अयोयय आहे. 
आपिातंील तरुिाचंी अवस्था मुळातच लाडजरवािी आहे. त्यात आिखी डबघाडिूक करून 
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माताडपतरानंा रडवावे, डपढ्याचंा सवयस्वी नाश करावा, हे योयय नाही. जे नाटकाचा घाट घालून 
दुसऱ्याचंी पाडसे फासात गोवतात, ते लोक व नाटक पाहून त्याची डशफारस छापिारे लोक, हे 
एकाच माळेचे मिी समजावते. नाटके करिारानंा जसा डनषेध व बोध पाडहजे, तसाच त्याची 
जाडहरात छापून टमकी देिारासंही पाडहजे. म्हिून या एडडटरानंी नाटकाचा संबंध सवयस्वी 
तोडावा. 

 
३५५१ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १८८–१८९) 

‘नगरवासी’ डलडहतो की : नगरच्या लोकानंी हुजूर डेप्युटी माडजसे्त्रतास एका अगत्याच्या 
गोष्टीडवषयी अजय डदल्हा. कारि शहराच्या मध्यभागीच्या महल्ल्यात डबनखटलेवाईक गैरचालीच्या 
बायका येऊन राडहल्या. अिनेू राहिाऱ्या गरीब कुटंुबानंा याचा त्रास होतो. या डस्त्रया कसब करून 
गैरचालीच्या लोकानंा आितात. दारू डपऊन बीभत्स बोलतात. याने बायकासं लज्जा उत्पन्न होती. 
रात्ररात्र कसडबिींच्या घरासंमोर भाडंिे होतात. जारकर्माच्या चुरशीवरून २-३ खूनही झाले. 
म्हिून शहरच्या अंमलदारानंी या डस्त्रयानंा महल्ला बदलण्यास भाग पाडावयास हव.े दुराचरिाचे 
उदाहरि पाहून चागंल्या डस्त्रयाही डबघडतात. प्रजेचे कल्याि, सुख व नीती याचं्या या वैडरिींना दूर 
करिेच उत्तम आहे. परंतु नगरच्या अडधकाऱ्यानंी उत्तर डदल्हे की, हे आमच्या कके्षबाहेरचे आहे. 
जर तुम्हासं काही पीडा झाली, तरच तसे करता येईल. पि कायद्याने असे करता येते. मंुबईत 
अशी तजवीज आहे की, कसडबिींनी, एकाच महल्ल्यामध्ये राहाव.े तरी अंमलदारांनी कायद्याचा 
नीट शोध यायावा. कायदे कौस्न्सलानंीही तसे कायदे करावते. देशाच्या सुधारिेची इच्छा 
असिारानंी शकेडो सह्याचें अजय पाठवावेत, म्हिजे सरकार तशी तजवीज करील. 

 
३५५२ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०) 

‘सावध करिारा बातमीदार’ कळडवतो की : नेवाशाचे फौजदार शखे अब्दुल्ला वलद मुताजी यानंा 
सेशन कोटाने १०० रु. दंड अथवा ६ मडहने कैद, अशी डशक्षा डदल्ही. फौजदार दंड भरून मोकळे 
झाले. त्यानंा पुन्हा कामावर घेतले जाईल की काय, असा लोकानंा संशय होता, पि 
पोडलसखात्याने त्यानंा अपात्र ठरवनू कामावरून बडतफय  केले. काही नागडरकानंा भीती होती की, 
ते पुन्हा अडधकारावर आले, तर साक्षीदाराचंा दंश धरून सूड उगवतील. पि आता कोिीही डभऊ 
नये. रा. अब्दुल्लाभाई हे योयय व भोळे गृहस्थ आहेत, परंतु हाताखालच्या लोकाचं्या नादी 
लागल्यामुळे त्याचें असे नुकसान झाले. ‘अगला डगरे पीछला हुशार,’ या नात्याने दुसरे कामदार 
का सावध होत नाहीत? 

 
३५५३ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

कराचीत एका सुक्या डवडहरीमध्ये एक सुसर १॥ वषय डजवतं होती. डतघा डशकाऱ्यानंी डतला 
बदुंकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारले. दीड वषात डतला चुकून डवडहरीत पडलेल्या गाढवाचा आहार 
डमळाला. 

 
३५५४ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

फेडनयन लोकाचंा न्यबू्रंजवीकवरचा हल्ला सैन्याने मोडून काढला. 
 
३५५५ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेडक्षको देशात माक्सडमडलयन बादशहा झाल्यापासून गेल्या १९ मडहन्यातं सरासरी रोज १ लढाई 
झाली. ८९५१ मािसे मेली. 

 
३५५६ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

न्ययूॉकय हून १० लक्षाहूंन जास्त पौंड (सोन्याचे नािे) इंयलंडला रवाना झाले. १ पौंड म्हिजे दाहा 
रुपये असतात. 

 
३५५७ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

डचलीने स्पेनचा एका लढाईत पराभव केला. डचलीस बोडलडवया, पेरू व एकेडोर मदत करतात. 
पि अमेडरका अडलप्त आहे. 

 
३५५८ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

पुढील वषी अमेडरकेत १५ लाख गठे्ठ कापूस तयार होईल. सप्तेंबर ते एडप्रलपयंत ७,११,५८७ 
गठ्ठ्यापंैकी ३,९४,५३८ इंयलंडला गेले. 

 
३५५९ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

इंयलंडातील पालयमेंटच्या हौस आफ कामन्समध्ये डनवडून आलेल्या प्रडतडनधींपैकी बहुतानंी लाच 
देऊन जागा डमळडवल्या, असे आढळून आले, म्हिून त्यानंा काढून टाकले. चौकशी चालू आहे. 

 
३५६० (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

लंडन व डलवरपूल येथील अनेक व्यापाऱ्याचंी डदवाळी डनघाली. 
 
३५६१ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

डम. करसनदास माधवदास यानंा लंडनच्या एडशयाडटक सोसैटीचे सभासद नेमण्यात आले. 
 
३५६२ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

इंयलंडमध्ये गतवषी दारूचा महसूल १४ कोटी रुपये आला. 
 
३५६३ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

डलवरपुरात १८ मे रोजी ९ लाख ७० हजार कापसाचे गठे्ठ होते, तर २५ मे रोजी १० लाख गठे्ठ 
डशल्लक होते. १६ मे रोजी कापसाचा दर ६॥। पेनी होता, तर २८ मे रोजी ५॥ पेनी झाला. 

 
३५६४ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

युरोपात युद्धाची तयारी जोरात चालू आहे. प्रुडशयनानंी ४॥ लाख सैन्य तयार केले. आडस्त्रया व 
इटलीही युद्धासाठी सज्ज आहेत. ययाडरबाल्दीने सैन्य गोळा केले. रोम व वडेनस यावंर त्याचा डोळा 
आहे. इंग्रज-फ्रें चानंा मात्र हा कलह डमटावा, असे वाटते. 

 
३५६५ (२५ :१२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

गायकवाड राजाने सोडलेल्या एका वशे्येस एका जहागीरदाराने ठेवले. डतला सोडून देण्याचा 
हुकूम करूनही जहागीरदार ऐकेना, म्हिून गायकवाडाने त्यास हत्तीच्या पायासी बाधूंन ठार 
मारले. 

 
३५६६ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

कराची ते लंडन तार पाठडवण्यातून दरमहा पाऊि लाख रुपये उत्पन्न येते. एडप्रलमध्ये तर १ लाख 
आले. 

 
३५६७ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

मंुबईत बफय  फार स्वस्त, म्हिजे १ आिा ५ शरे झाला. 
 
३५६८ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

महाबळेश्वराजवळ एक वाघीि गाई मारीत असे. अली मोडहदीन या धाडसी डशकाऱ्याने त्या 
वाडघिीस ठार मारले. ना. गवनयरसाहेबानंी त्याला बदूंक बडक्षस डदल्ही. 

 
३५६९ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

मंुबईहून एडप्रलमध्ये ३ कोटींचा कापूस डवलायतेस गेला. भाव स्स्थर राडहला, तर त्याचे फत्त २ 
कोटी येतील. 

 
३५७० (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

मेरवानजी कावसजी पाववाला या पारशास सट्ट्यात तोटा आला, म्हिून त्याने डवष खाऊन जीव 
डदला. पि कारोनरची चौकशी झाली नाही. कारि पारशी लोक कोिालाही पे्रतास डशव ू देत 
नाहीत. सरकारने हे असले वडेेपि चालू देऊ नये. 

 
३५७१ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१९२) 

कोटातील डिस्ती भजनालयासाठी १५ हजाराचंी बाजाची पेटी डवलायतेहून आली आहे. डकती 
व्यथय खचय हा पहा! 

 
३५७२ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९०–१६२) 

अलीकडे जहाजे व आगबोटी बुडून अनेक मािसे मेली. 
 
३५७३ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

रा. मोरोबा कानोबा याचंी स्माल काज कोर्टात मािकजी करसेटजींच्या जागेवर नेमिूक झाली. 
 
३५७४ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

मद्रासचे सरकारी ज्योडतषी डम. पागसन यानंी मंगळ व बृहस्पती याचं्यामध्ये ८७ वा लघुग्रह 
शोधला. त्याचे नाव डसस्ल्वया ठेवले. 

 
३५७५ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

टैम्स आफ इंडडयाची सूचना आहे की, पाडरसला भरिारे प्रदशयन पहाण्यास सरकारने नौकरानंा ३ 
मडहन्याचंी रजा द्यावी. 

 
३५७६ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

मंुबईत अनेक नेडटव व युरोडपयन पेढ्याचंी डदवाळी डनघाली. कोयवधी रुपयाचें नुकसान झाले. 
लोकानंी ठेवी परत घेतल्या. 

 
३५७७ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

सरकारने अभय डदल्हे की, मंुबई ब्याकं बुडू देिार नाही. 
 
३५७८ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

मंुबईत दररोज ५ वळेा टपाल वाटले जाते. 
 
३५७९ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

जबलपुरात टोळधाड आली. दार्थजललगला धरिीकंप झाला. 
 
३५८० (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

मेहूच्या लष्ट्करी साहेबानंी २ मडहन्यातं २४ वाघ व ८ लसह मारले. 
 
३५८१ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

डा. लसक्लेअर वराडचे डडरेक्टर आफ पस्ब्लक इंस्रक्षि झाले. 
 
३५८२ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

राजस्थानात लयनाचा खचय कमी केल्यामुळे कन्यावध अगदी नाहीसा झाला, असे म्हितात. 
 
३५८३ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

२३ मे रोजी बंगाल्यात व अयोध्येत धरिीकंपाचे धके्क बसले, कुलाब्याच्या वधेशाळेत त्याची नोंद 
झाली. 

 
३५८४ (२५ : १२, १५ ज्यनू ६६, १९२) 

ना. गवरनरसाहेबाचं्या डबहाडी महाबळेश्वर येथे काराडगराचं्या पदाथांचे प्रदशयन भरले. दोन डदवस 
ते सवांसाठी खुले होते. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६६ 
 
३५८५ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, १९५–२००) 



 

 

अनुक्रमणिका 

हर्मान्सबगयचा पालक लुइस हामयस याचंा वृत्तातं फार बोधकारक आहे. या डवभागात ७ खेडी असून 
चार हजाराचंी वस्ती आहे. तेथील शतेकरी फार कष्टाळू आहेत. लुइसचा जन्म १८०९ त झाला. 
त्याचा बाप पालक होता. त्याने लुईसला मदुयमकीचे खेळ तर डशकडवलेच, पि मानडसक डशक्षिही 
काळजीपूवयक डदल्हे. कॉलेजात असताना लुईस स्वतंत्र अभ्यास व गं्रथावलोकनही करी. मंडळीचे 
पालकपि करण्यास तो साह्य करी. गावकरी तर शास्त्रही पाठ करीत. या सात गावातंील लोकानंा 
एकच भजनालय आहे. एका वेळी ३००–४०० जिाचंा बास्प्तस्मा होतो. प्रभभुोजनास २ हजार 
जमतात. १८४९ मध्ये लुईसने एक डवद्यालय स्थापन करून पालक तयार केले. तो कोिाकडूनही 
देियया घेत नसे. ‘धोपट मागाने धावतो तोच उत्तम जासूद’ हे त्याचे जीवनध्येय होते. लोक स्वताः 
होऊन त्याच्या कायास देियया देतात. एकाने तर आपले १० हजाराचें घर व शते ही न मागता 
डदल्ही. शतेकऱ्यानंी पट्टी करून एक जहाज तयार करून डदल्हे. त्या जहाजातून देशोदेशी पालक 
पाठडवण्यात आले. अनेक उपदेशक लहदुस्थानातही आले. १८५४ मध्ये हमान्सने एक वृत्तपत्रही 
सुरू केले. त्याचा खप ८ वषांत १४ हजारावंर गेला, वार्थषक सभेसाठी तर सहा हजार लोक 
जमतात. असा हा डमशनरी गेल्या नोवेंबरात मृत्य ू पावला. तो ‘पाजळलेला व प्रकाशमान डदवा’ 
होता. 

 
३५८५ अ (इंम : १९३–१९५) 
 
३५८६ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २००–२०३) 

उन्हाळ्यात सोलापुरात पाण्याचा दुष्ट्काळ पडल्यामुळे नागडरकानंा पराकाष्ठेचे हाल भोगाव ेलागले. 
‘ज्ञानचक्ष’ूपत्र म्हिते की : शहराबाहेरील डकल्ल्याजवळ खंदक आहे. त्यातील व डसदे्धश्वरच्या 
तळ्यातील पािी जरी मलीि व खराब असले, तरी लोक डपतात. लष्ट्करात १५ डवडहरी आहेत. 
मोतीबाग डवडहरीचे पािी उत्कृष्ट आहे. घरोघर आड आहेत. पि ते पािी डपता येत नाही. 
म्युडनडसपल कमेटीने नळ टाकले. पि त्यातं खाऱ्या पाण्याचे डमश्रि होऊन खचय वाया गेला. यंदा 
तळी व डवडहरीही आटून गेली. लोक रात्रभर पािी डमळडवण्यासाठी लहडत असतात. काही लोक 
पखाली पुरडवतात. कंदील घेऊन पािी आििारासंाठी वसेही उघडी ठेडवतात. तळ्यातंील गाळ 
काढण्यासाठी ५ हजाराचें साकं्सन झाले. पि मंदगती कामामुळे पािी डमळाले नाही. 
डकल्ल्याजवळच्या खंदकात पािी घेण्यास गेलेल्या ४ डस्त्रया मेल्या. पखालीचा दर १५ वर गेला. 
मडहनाभर घेतले, तर ६४ रुपये पडत. १६ वषांपूवी असाच दुष्ट्काळ पडला होता. डकत्येक डठकािी 
आग लागली, तर पािी डमळेना. व्यापारात मंदी आली. लोक मालच आिीनात. जरीमरीची साथ 
फैलावली. अनेकजि डोहाचे पािी पीत असत. कडमटीने पाण्याच्या गाड्या आिल्या. पि ७५००० 
वसतीस त्या कोठून पुरिार? रेल्वरेूळाजवळ एका डठकािी पाण्याचा झरा सापडल्यामुळे काही 
डदवस हाल कमी झाले. सोलापूर कडमटीचे उत्पन्न ५० हजार आहे. त्यानंी पािीपुरवठ्याची कायम 
सोय केली पाडहजे. कारि पािी हे अन्नापेक्षा अगत्याचे आहे. 

 
३५८७ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०३–२०५) 

डलकडवडनया प्रातंाची राजधानी इकन्थम येथे होती. पुढे हे गाव तुर्कानंी लजकले. तेथील यहुदी 
सभास्थानात जाऊन पौलसाने उपदेश केला. पि अडवश्वासी यहुद्यानंी डवदेशी लोकानंा त्याच्या 
डवरुद्ध भडकावले. वजनदार लोकही त्याजवर धोंडमार करू लागले. म्हिून पौलस व बाियबा 
लुस्ता व दवे या गावातं गेले. तेथे जूस नामक देवाचे देऊळ होते. देवभोळे लोक म्हित की, हा देव 
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सवांना प्रत्यक्ष दशयन देतो. पौलसाने कोपऱ्याकोपऱ्यावर प्रवचने डदल्ही. एक आजन्म पागंळ्या 
मािसाला चालडवण्याचा चमत्कार केला. तेव्हा लोकाचंी खात्री झाली की, देवच पौलसाच्या 
रूपाने भमूीवर अवतरला. ते पौलसाला हेमेस (देव) व बाियबाला ज्यूस (देव) मानू लागले. शकेडो 
लोक माळा घेऊन त्याचं्या दशयनास आले. पौलसाने डवनयाने साडंगतले की : ‘आम्हीही सामान्य 
मािसेच आहोत. तुम्ही डजवतं देवाचा सन्मान करा. आकाश पथृ्वी व समुद्र ही त्यानेच डनमाि 
केली. तो आकाशातून पाऊस पाडून आमची अंतकरिे आनंदाने व अन्नाने तृप्त करतो.’ एवढी 
समजूत घाळूनही लोक ऐकेनात. पि डफतूर यहुद्यानंी लोकानंा भडकावले की, हे कोिीतरी 
माडंत्रक असावते. त्याचं्यातं ईश्वराचे सामथ्यय असिे अशक्य आहे. मग ज्यानंी पौलसाचा सन्मान 
केला, तेच लोक त्याचा अपमान करू लागले. पौलसाची फडजती करून त्यानंी त्यास मारले व मृत 
समजून फेकून डदल्हे. पौलस डगमगला नाही. कारि ‘येशूचे मरि शरीरामध्ये बाळगृनच’ तो 
लहडत असे. शुद्धीवर आल्यानंतर तो शातंपिाने दुसऱ्या गावास गेला. 

 
३५८८ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०५–२०६) 

जसा रोग, तसे औषध, हे होम्योपाथीचे तत्त्व होय. सवयच रोग पोटात लकवा आतड्यात नसतात. 
ओकारी लकवा जुलाब हा त्यावर उपाय नाही. जेथे रोगाचे प्रवतयन आहे, त्या डठकािी औषधे 
पोहोचली पाडहजेत. चैना हे औषध डनरोययास डदल्हे, तर कानात गुिगुि व पािथरीमध्ये टोचिे, 
अशी लक्षिे डदसतात. म्हिून ही लक्षिे रोगी मािसात डदसली, तर चैना द्याव.े दुसरे औषध 
शरीरभर जरी डफरले, तरी पािथरीमध्ये पोहोचत नाही. म्हिून ते डनरुपयोगी ठरते. रोययास जर 
दोन रोग असतील, तर संबडंधत रोग लगेच बरा होईल. शडरराच्या डनयताकारत्वाकडून 
औषधाडशवाय बहुतेक रोग जातात. औषध डदल्यामुळे डनयताकारत्वच वाढून रोगी बरा होत असतो. 
रोगजंतंूचे बळ िमाने कमी होत असते. एखाद्याची प्रडतकारशक्ती कमी असेल, तर यास औषधाची 
फार गरज असते. रोययाचे डनवताकारत्व एकदम कमी झाले, तर कोितेच औषध त्याला लागू 
पडिार नाही. स्वाभाडवक स्स्थतीत झालेले अयोयय असे फेरफार कमी करून त्याला पूवयस्स्थतीवर 
आििे, म्हिजे डनरोगी बनडविे, हा औषधाचा उपयोग होय. एकाद्याच्या खाण्यात डवष आले, तर 
त्यास ओकारीचे औषध द्याव ेलागते. पि एखाद्याला उलटी लकवा जुलाब होत असतील, तर ते बंद 
न करता सौम्यपिे उपचार करून त्याला पूवयस्स्थतीवर आिाव.े 

 
३५८९ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०५–२०६) 

नगरचा यंदाचा उन्हाळा फार कडक होता. १०३ अंश उष्ट्िता असे. डदवसा गरम झळ्या असल्या, 
तरी रात्री शीतलता वाटत होती. याच्या जोडीला खरबुजाचें पीकही फार आले. तरीही महामारी 
रोग उदभवला नाही. कारि नगरपाडलकेने शहरात अडतशय स्वच्छता ठेवली. याते्रच्या डठकािीही 
चागंला बदंोबस्त होता. म्हिून पटकी रोग फारसा पसरला नाही. 

 
३५९० (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

युरोप खंडात २५॥ लक्ष खडी फौज आहे. इंयलंडचे लष्ट्कर १ लाख ४० हजार, तर रडशयाचे ६ लक्ष 
खडे सैन्य आहे. 

 
३५९१ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 
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डदल्लीच्या बादशहाजवळ जी नवरत्ने होती, ती मािसे म्हिजे डबरबल, जगन्नाथ पडंडत, लुकमान 
इकीम, गंगा भाट, चतुर साबाजी, मलकंबर, तोरडमल्ल जेठी, तानसेन गवई व सरदार जयलसघ. 

 
३५९२ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

वरिगावच्या एका वाण्याने ४५ शरे गुळाची भेली सरकीमध्ये ठेवली. मंुगळ्यानंी १५ डदवसातं ८ शरे 
गूळ खाऊन टाकला. 

 
३५९३ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

अमेडरकेत पे्र. ज्यानसन व सेनेट याचं्यातं डवरोधी मत डदसते. सीनेटला न जुमानता पे्रडसडेंट 
आपला अडधकार डटकवनू आहे. 

 
३५९४ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

फेडनयन लोकानंी डिडटशाचें तारू पकडले. कानडा देशामधील गै्रस नामक डकल्ला लजकला. डिडटश 
सैन्य डतकडे रवाना झाले. 

 
३५९५ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

ना. डवक्तोऱ्याची कन्या डप्रन्सेस हेलेना व डेन्माकय चा डप्रन्स डिडियन याचंा डववाह ५ जुलै रोजी 
होिार. 

 
३५९६ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

डिडटश राजकुळातील डप्रन्सेस मेरी डहला सालीना २० हजार रुपये देण्याचे पार्लमेंटने ठरडवले. 
 
३५९७ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

मानचेस्टरला रेल्व ेवखारीच्या आगीने १० लक्षाचें नुकसान झाले. 
 
३५९८ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

डलवरपूलला पटकी सुरू झाली. काही जमयन लोक मेले. 
 
३५९९ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

ऐरलंडमध्ये गुराचंा रोग चालू आहे. 
 
३६०० (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

अमेडरकेहून ३० लक्ष पौंड (३ कोटी रुपये) एवढी रोकड इंयलंडला गेली. 
 
३६०१ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

इंयलंडमध्ये पैसा पुष्ट्कळ आहे. पि युरोपात लढाईचा संभव आहे. म्हिून बाजार मंदा आहे. 
 
३६०२ (२५ : १३, १ ज्युले ६६, २०६–२०८) 

९ ज्यनू रोजी घोलरा कापसाचा भाव ९ पेनी होता. 
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३६०३ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 
डलवरपूल एथे १० लक्ष कापसाचे गठे्ठ संग्रहास आहेत आडि ७॥ लक्ष गठे्ठ समुद्रावरून वाट चालत 
आहेत. 

 
३६०४ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

कनयल हाब्स याने जमकैाहून इंयलंडला येताना आत्महत्या केली. तो भ्रडमष्ट झाला होता, असे 
वैद्यानंी जाहीर केले होते. 

 
३६०५ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–९८) 

पचंानंी वाद डमटवावा, याला आडस्त्रयन सरकारचा डवरोध असल्यामुळे पंचाचंी सभा रडहत झाली. 
 
३६०६ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

प्रुडशयन फौजेने हालस्टीन संस्थानात प्रवशे केला. तरी पु्रडशयातील लोकाचें मत लढाईडवषयी 
प्रडतकूल आहे. 

 
३६०७ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २५६–२०८) 

आडस्त्रयन सैन्याचा दररोजचा खचय १० लक्ष रुपये आहे. 
 
३६०८ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

इटाडलयन लोक लढाईचा मोठा आवशे दाखडवतात. गाडरबाल्दीने सेनापडतत्व पतकरले. ती 
कापे्ररा वटेावरून डनधाला. 

 
३६०९ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

रे. डफ प्रकृडत सुधारल्यामुळे पुन्हा लहदुस्थानात येिार. 
 
३६१० (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०६–२०८) 

तुर्की सुलतानाने असा ठराव केला की, डमसर देशाची पाछात हल्लीच्या पाछात घराण्यातच 
चालावी. 

 
३६११ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

अलेक्झाडंद्रयाचे १२०० लोक गाडरबाल्दीच्या सैन्यात गेले. 
 
३६१२ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २५८) 

गे्रट डिटनमध्ये ५ माचय रोजी ८३ लाख १६ हजार गुरे आडि त्याच्या चौपट मनुष्ट्ये ३ कोटी ३२ लाख 
६७ हजार होती. 

 
३६१३ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चीनच्या अल्पवयीन बादशहास ठार मारण्याचा प्रयत्न फसला. तेथे नवीन बडंवाल्याचंी सरशी 
आहे. हे मुसलमान असून त्यानंी काही शहरे लजकल्यामुळे इंग्रज सरकार डचनी सैन्यास मदत 
करीत आहे. 

 
३६१४ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

ओडडसा प्रातंात दुष्ट्काळाने अनथय झाला. २/२॥ रुपयासं बालके डवकली जातात. बंगाल सरकारने 
अिखी दोन लक्षाचंी मदत डदल्ही. ना. वैसराय दरमहा रु. ५०० पदरचे देतात, तरी ते पुरत 
नाहीत. 

 
३६१५ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

इंग्रज सरकारने ताकीद डदल्यामुळे गावकवाड सरकारने हत्तीच्या पायी देिे व डस्त्रयाचें नाक 
कापिे, या डशक्षा बदं केल्या. कोितीही डशक्षा नीट इन् साफ करूनच झाली पाडहजे. 

 
३६१६ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

पुरंधर तालुक्यात दग्वशेीलोक गाडीवर वाघ घेऊन भीक मागतात. एका गावी ८-९ वषांच्या 
मुलीस वाघाने पजंाने उचलन ठार मारले. सरकारने अशी लहसत्र जनावरे डमरडवण्यावर बदंी 
घालावी. 

 
३६१७ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

आग्रा बकँ बदं झाली. तेथे अनेक लोकाचं्या ठेवी होत्या. 
 
३६१८ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

समुद्राच्या लाटानंी व्याक बे-च्या कामास बरीच नुकसानी पोचडवली. 
 
३६१९  (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

आगगाडी चालू असताना गाड्यानंा कुलुपे घालून त्याचंी सुरडक्षतता वाढवावी, असा सरकारचा 
डवचार आहे. 

 
३६२० (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

कृष्ट्िा नदीच्या काठावर उत्तम प्रतीचा व पुष्ट्कळ कोळसा डमळेल, एवढ्या खािी आढळतात. 
 
३६२१ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

गवनयरानंी माधवराव लवचूरकरानंा अक्कलकोटचे मुकत्यार नेमले. 
 
३६२२ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

लहदुस्थानात गेल्या वषी ५० लाख मि मीठ डशल्लक राडहले. म्हिून ना. रािीच्या सेिेटरींनी 
डदलडगरी प्रकट केली. 

 
३६२३ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 
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सोलापूरला ११ जून रोजी ८ तास मोठा पाऊस पडला. डसदे्धश्वर तळे बरेच भरले. पाण्याची टंचाई 
कमी झाली. 

 
३६२४ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

गेल्या एडप्रल मडहन्यात कलकत्त्याच्या टाकसाळीमध्ये ७२ लाख ८३ हजार रुपये, मद्रासेत १५ 
लाख ४५ हजार रुपये व मंुबईत १ कोटी २६ लाख ९६ हजार रुपये अशी नािी पाडण्यात आली. 

 
३६२५ (२५ : १३, १ ज्युलै ६६, २०८) 

सोलापूरपासून गुजराथपयंतच्या प्रदेशात भरपूर पाऊस झाला, असे संतोषकारक वतयमान आले 
आहे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६६ 
 
३६२६ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २११–२१४) 

मंुबई इलाख्यात एका एतदे्दशी भावाने स्थाडपलेले पथृक् डमशन म्हिून इंदापूरचे डवशषे कौतुक 
वाटते. १८६२ साली रे. नारायि शषेाद्रींनी डमशन स्थापले. ‘हा कोिीतरी भोळसट असून पाद्र्ानंी 
त्यास बाटवले’ असे समजून इंदापूरचे लोक त्यानंा डफतवीत. पि शषेाद्रींनी त्याचं्याशी वाद करून 
त्यानंा डनरुत्तर केले. येशू डिस्त हा खरा सद्गुरू, याबद्दल त्याचंी खात्री पटडवली. सुरुवातीला 
वािी त्यानंा सामान देत नसत. वािी, न्हावी, परीट, यानंी बडहष्ट्कार टाकला. डमशनास जागाही 
डमळू डदल्ही नाही. हे लोक सगळे गाव बाटवनू टाकतील, असे ते म्हित. जबरीने रोट घशात 
घालिार, अशा अफवा उठत. उंच जातीचे लोक अगदी फटकून राहात. मुलींची शाळा काढली, 
तर या लोकानंी ‘मुली पळवल्या जातील’ अशा कंड्या डपकवल्या. पि डम. शषेाद्रींच्या सौम्य व 
सहनशील वागण्याने वातावरि डनवळले. सुवार्थतक दर आठवड्यास उपदेश करतात. 
डकत्येकाचं्या घरी जाऊन सुखदुाःखाच्या गोष्टी ऐकून बोध करतात. शाळेत ईश्वरी शास्त्रही डशकवले 
जात आहे. िाह्मि मुलेही तेथे डशकतात. येथील धमाथय दवाखान्यात डम. रामजी मल्हारी औषधे 
देतात. औषधे घेतल्यामुळे मािूस बाटतो, ही कल्पनाही मागे पडली. रोग दूर होतो, म्हिून लोक 
औषध घेतात. डाक्तर स्वताः रोययाचं्या घरी जाऊन औषधे देतात. काही डिस्ती बायाही उपदेशक 
म्हिून तयार झाल्या. ८० वषांचा एक म्हातारा रोज पोथी ऐकतो. त्याचे कुटंुब ६० मािसाचें आहे. 
त्याचा नातू तीन लेकराचंा बाप आहे. तोही रोज भस्क्तभावाने शुभवतयमान ऐकतो. डम. शषेाद्रींचे श्रम 
सफल झाले. 

 
३६२६ अ (इंम : २०९–२११) 
 
३६२७ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २१५–२१७) 

शुभवतयमानाच्या खरेपिाडवषयी एक सबळ प्रमाि आहे. येशूने बारा डशष्ट्य डनवडून घेतले. त्यानंी 
त्याचं्या जीवनातील प्रत्येक गोष्टीबद्दल साक्ष डदल्ही. येशूने केलेला चमत्कार व मूर्थतपूजकानंी 
त्याचा केलेला पाठलाग, हे त्यानंी समक्ष पाडहले. येशूचा आत्मा ५० व्या डदवशी त्याचं्यावर 
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उतरला. मग उपदेशाचे ममय त्यानंा समजले. पेत्रस, त्याचा भाऊ आंद्र्ास, याकोबा व योहान, 
डफडलप्पस व बाथयलमी, मात्थी व थोमा, धाकटा याकोबा व डसमोन कनानी, लेब्बी ऊफय  थाद्दी यहुदा 
यापंैकी यहुदाने लोभाने प्रभलूा शत्रचू्या हाती डदल्हे. डनदोष रक्त पराधीन केल्यामुळे तो पापी 
ठरला. नंतर पिात्ताप वाटून त्याने आत्महत्या केली. मग मात्थीयसला १२ वा डशष्ट्य बनडवले. हे 
१२ जि अत्यंत एकडनष्ठ असून त्यानंी मरिदंडही सोसला. लबाड लोकाशंी सामना डदल्हा. ते 
प्रामाडिक व त्यागी होते. प्रभ ूयेशू आकाशात गेल्यावर प्रथम पेत्रसाने धमयप्रचार सुरू केला. त्याचे 
धैयय व आवशे वाखािण्याजोगी होती. ती मंडळीचा प्रमुख खाबं होता. नीरो बादशहाच्या काळात 
त्याला िूसावर उलटे डखळून मारण्यात आले. ही घटना त्याच्या डवनंतीवरून घडली. त्याची 
सहनता अलौडकक होती. डिस्ताप्रमािे खाबंी डखळले जाण्याच्या सन्मानास आपि लायक नाही, 
असे तो म्हिाला. आदं्र्ास याने डसडदया, ग्रीस व श्रेस या देशातं उपदेश केला. आखाया देशात 
त्याला गुिाकाराप्रमािे िूस करून ठार मारण्यात आले. 

 
३६२७ अ (इंम : २१४–२१५) 
 
३६२८ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २१७–२२०) 

जो स्वयंभ,ू सनातन, सवयज्ञ, सवयव्यापी, सृडष्टकता व रक्षिारा प्रभ,ू त्यास ईश्वर म्हिाव.े पि 
नास्स्तक म्हितात की, ईश्वर नाहीच. ही सृष्टी कशी झाली, असे डवचारले, तर ते म्हितात सृष्टी 
अनाडद आहे. परंतु अनाडदतत्व स्वयंभ ू व अपालट असाव.े त्याला क्षय-वृद्धी नसावी, यावर ते 
म्हितात, सृष्टीत बदल झाले, तरी डतचे मूळ कि तेच असतात. वस्तंूना स्वताःचे नेम असतात. हे 
मात्र कबूल करिे कठीि आहे. का ंतर नेम लाविारा कोिी तरी असलाच पाडहजे. कोितीही वस्तू 
स्वताः डनमाि होत नाही. कापड काही स्वताःस डविू शकत नाही. डवििारा हवाच. कर्ता व कायय 
वगेळी असतात. सवांत बुडद्धमान प्रािी जो मनुष्ट्य तोही स्वताः घडलेला नाही. डशवाय स्वयंभ ूवस्तु 
अपूिय नसते. मनुष्ट्य तर अपूिय आहे, परावलंबी आहे. आजार, दाडरदयय, यावंर त्याचंा ताबा नाही. 
ती ईश्वराधीन आहे. मनुष्ट्य स्वरक्षिास असमथय आहे. रोगडवकृती त्याचा नाश करतात. या जगात 
प्रत्येक पदाथात काही योजना डदसते. भडूम, वनस्पडत, याचंा योजिारा कोिीतरी असलाच 
पाडहजे. व्यवस्था नसेल, तर अंदाधंुदी माजते. भरती व ओहोटी यातं जरी बदल झाला, तरी जगात 
अनथय घडेल. वायचेू प्रमाि बदलले, तर शकेडो जीव मरतील. देवाचे गौरव आकाश वर्थिते. जो 
नास्स्तक आहे, तो खगोलवेत्ताही वडेा समजावा, रानटी अनक्षर लोकानंाही कळते की, सृडष्टकता 
ईश्वर आहे. ईश्वर हाच धनी आहे. त्याची सेवा करून तारि साधाव.े 

 
३६२९ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२१–२२२) 

लुस्ता गावी पौलसास तीमथ्य्स हा डशष्ट्य डमळाला. त्यास याने उपदेश डदल्हा, शुद्ध आचरिामुळे 
लोकातं त्याचे वजन होते. त्याची आईसुद्धा डिस्ती झाली. जवळच असिाऱ्या दवे या गावीही 
पौलसाने अनेकानंा बोध केला. त्याचे जन्मगाव तासयस या भागातच होते. पि डतकडे न जाता 
पौलस व बाियबा लुस्ता व अंत्योंखा इकडे वळले, कारि आपि आपल्या लोकानंा डतकडे 
असुरडक्षत अवस्थेत सोडले, याची त्यानंा जािीव होती. त्यानंी प्रत्येक मंडळीत वडील उपदेशकही 
नेमले. डवश्वासू डशष्ट्याकंडे मंडळी डनरोडवली. ५–७ वषे हे दोघे त्या गावातं होते. या देशातं जसे 
ज्ञाडतभेद आहेत, तसेच यहुदी लोकातंही होते. ते मोश्याच्या डनयमाप्रमािे चालत असत. पि 
डिस्त मसीहा आला की, ते डनयम बदं करीत. याची त्यानंा आठवि नव्हती. सुती लोकानंाही ते 
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दूरच ठेवीत. जे देवाने शुद्ध केले, त्यासही अपडवत्र मानीत. पेत्रसाने मात्र डवश्वासू संुती लोक 
बरोबर घेतले. तरी यहुदी लोक अन्नव्यवहारास तयार होईनात. मग पेत्रसाने परदेशी 
लोकाडंवषयीचा त्याचंा गैरसमज दूर केला. पौलस व बार्िबा यानंी वाद करून त्याचं्या मताचे 
खंडन केले. ईश्वराने पौलसास सुचडवले की, त्याने यरूशलेमातील पे्रडषत व वडील मंडळी 
याचं्याकडेच जाव.े हेल्लासी लोकामंधून डििन झालेला डततसही त्याच्याबरोबर होता. मग याकोबा 
व योहान याचं्याशी डवचारडवडनमय करून त्यानंी सगळी डिस्ती मंडळी एकत्र करण्याचे ठरडवले. 

 
३६३० (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

रे. गेज या उपदेशकाने पथृ्वीवरील डमशनाचंा नकाशा तयार केला. एकूि मंडळ्या ८५ आहेत. 
डिटनमध्ये २२, तर फ्रान्समध्ये एकच आहे. इंयलंडमधील गॉस्पेल सोसैटी १७०१ मध्ये स्थापन 
झाली. ती सवांत जुनी मंडळी समजावी लागेल. 

 
३६३१ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

अमेडरकन सरकारने कानाडावर स्वारी करिाऱ्या ४०० फेडनयन लोकानंा कैद केले. त्याचंा नेता 
ओनीलही तुरंुगात आहे. कनाडा सरकारने अमेडरकेकडून नुकसानभरपाई माडगतली आहे. 

 
३६३२ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

दडक्षि अमेडरकेचा माजी पे्रडसडेंट जेफसयन डेवीस याची चौकशी काही डदवस तहकूब झाली आहे. 
 
३६३३ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

प्रडतडनधी पाठडवण्याच्या पद्धतीबद्दल मतभेद झाल्यामुळे बहुमताने पतंप्रधानपद रद्द झाले. म्हिून 
रािीने अलय  डर्बीस पतंप्रधान नेमले. पूवीच्या प्रधानाचें राजीनामे घेतले. अलय  कानबीर्न हे 
लहदुस्थानचे स्टेट सेिेटरी झाले. 

 
३६३४ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

आटलाडंटक महासागरात तार टाकण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले. 
 
३६३५ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

५ ज्यनूला धोलरा कापसाचा भाव ९॥ पेनी होता. 
 
३६३६ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

युरोपात लढाई सुरू झाली असून २–३ डठकािी युद्ध चालू आहे. 
 
३६३७ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

पु्रडशयाने आडस्त्रयाडवरुद्ध मोठा जय डमळडवला. 
 
३६३८ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

पु्रडशयाने १४ हजार बोडहडमयन पकडून ११६ तोफा घेतल्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३६३९ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 
इटाल्यन लोकाचंा प्रथम पराभव झाला. पि नंतर गाडरबाल्दीन आडस्त्रयन सैन्यास मागे हटडवले. 

 
३६४० (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

आडस्त्रयनाकडून वडेनडशया प्रातं घ्यावा, असे इटालीस वाटत होते. पि तो प्रातं फ्रान्सच्या ताब्यात 
डदल्याने ते नाराज झाले. 

 
३६४१ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

फ्रान्सच्या बादशहाने पु्रडशयास व इटालीस डवनंती केली की, लढाई बदं करावी. पु्रडशयाची खुषी 
नसली, तरीही सल्ला होईल. 

 
३६४२ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

तुकय स्थानातही लढाईची मोठी तयारी चालली आहे. 
 
३६४३ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

स्ताबंूलमध्ये आग लागून पूवी ठीक राहीलेली घरेही जळून गेली. आता तेथे सुधारिा होऊन 
गावाचे स्वरूप पालटेल. 

 
३६४४ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२२–२२४) 

स्पेनचा व पोतुयगालचा परस्परसहाय्याचा व संरक्षिाचा करार झाला. 
 
३६४५ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

माडड्रड येथील बडंाचा बीमोड झाला. 
 
३६४६ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२२–२२४) 

रूडशयन सैन्याने बुखारा घेतला, समरकंद लजकले, अशी बातमी आहे. 
 
३६४७ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२२–२२४) 

इरािचा शहा कास्स्पयन समुद्राच्या काठावरचे प्रातं पाहण्यास गेला. रूसच्या बादशहाच्या भावाशी 
ती मसलत करिार आहे. 

 
३६४८ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६५, २२४) 

बुखाऱ्याच्या शहाने काबलूच्या अफजलखानास पत्र पाठडवले आहे की : तू आपल्या नावाने खुतबा 
वाचण्याचा हुकूम कर. स्वताःच्या नावाने मोहरा पाड. तुलाच सगळ्यानंी अमीर म्हटले पाडहजे. जो 
कोिी शरे अलीस अमीर म्हिेल, त्याला डशक्षा कर. शरे अलीवर फौजा पाठव. स्वताःला 
त्याच्यापासून कधीही डनभयय समजू नकोस. 

 
३६४९ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

आबीसीडनयाच्या राजाने जे युरोडपयन लोक कैद केलेले होते, त्यानंा सोडून डदल्हे. पि पुन्हा 
पकडले. रािीचा नवा वकील रासाम यालाही कैद केले आहे. 

 
३६५० (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२२–२२४) 

ओडडसा प्रातंामधील लोकासंाठी चार लक्ष रुपयाचें तादूंळ पाठवावे, असा सरकारने हुकूम केला. 
ही रक्कम पुढे वसूल केली जाईल. 

 
३६५१ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

नडदया डजल्ह्यातही मोठा दुष्ट्काळ पडला. 
 
३६५२ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

बगंाल्यात मात्र पुष्ट्कळ पाऊस पडला. 
 
३६५३ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

कटक एथे पाऊस पडला. त्याने डपकाची आशा वाढली. 
 
३६५४ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

महानंदच्या डमशनशाळेमध्ये १७ वय असिारा कायस्थ डवद्याथी रे. जगदीश्वर भट्टाचायाकडे गेला 
असता रात्री ४०–५० दाडंगे लोक सोटे घेऊन आले व गर्दी करून त्याला घेऊन गेले. पोलीस 
तर जागेवर नव्हतेच. चौकसी सुरू आहे. 

 
३६५४ ब (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

नेपाळात २ मे रोजी धरिीकंपाने कटमंडू शहराचा फार नाश झाला. 
 
३६५५ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

सहा आडि लकमतीची टपालाची डतडकटे झाली आहेत. 
 
३६५६ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

डा. बडयवुड यानंा मंुबई डवद्यापीठाचे रडजष्ट्रार नेमले. 
 
३६५७ (२५ : १४, १५ ज्युलै ६६, २२४) 

मंुबईत दोन पारशी व्यापारी वगळता बाकी सगळ्या व्यापाऱ्याचंी डदवाळी डनघाली. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १५, मुांबई, १ आगस्त १८६६ 
 
३६५८ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २२६–२२८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोरला याकोब याने सत्यासाठी मरि सोसले. हेरोद अडग्रपाच्या हुकमावरून तो मारला गेला. 
‘डप्रय डशष्ट्य’ योहानाने एफसस व पाथमस येथे शुभवतयमान साडंगतले. कडकडीत तेलाच्या कढईत 
टाकूनही तो डजवतं राडहला. डफडलप्पसने फ्डरडजयात व आशया खंडात उपदेश केला. यास सन 
५४ मध्ये वधस्तंभी देण्यात आले. बाथयलमी हा थलमीचा पुत्र होता. त्याने अरबस्तान, इराि व 
लहदुस्थान येथे उपदेश केला. डवधमी लोकानंी त्याला िूरपिाने मारले. मात्थी याने जो करार 
डलडहला, त्यास लेवी असे नाव आहे. त्याने १५ वष े यरूशलेमात उपदेश केला. नंतर तो 
पार्थथयामध्ये व इथ्योडपयामध्ये गेला. तो डजवतं जाळला गेला (इ. स. ६०). थोमा या डशष्ट्याचे 
वागिे तकय डनष्ठ असे. त्याने येथला डोळ्यानंी पाहून, हातानंी चाचपूनच खरे मानले. पोटात भाला 
भोसकून त्याचा वध झाला. धाकटा याकोबही यरूशलेमातच राहात असे. शत्रनूी त्यास हुकूम केला 
की, येशूची लनदा कर. पि त्याने स्तुती केली. म्हिून धोंडे मारून त्याचा प्राि घेतला गेला. डशमोन 
कनानी याचा खरा वृत्तातं डमळत नाही. दंतकथेकरून कळते की, तो डिटनमध्ये आला होता. 
धाकया लेवीसही डशमोनाप्रमािे वधस्तंभावर मृत्य ूआला. मास्थीयसने इथ्योडपयात प्रभचेू वतयमान 
घोषडवले. पौलस हा परदेशी लोकाचंा पे्रडषत इ. स. ३६ मध्ये साक्षात्कार पाहून डिस्ती झाला. याने 
मकदन्याचा व ग्रीसचाही प्रवास केला. रोम येथे दोन वष ेतो कैदेमध्ये होता. पुढे त्याचा डशरच्छेद 
झाला. नव्या कराराची १४ पते्र त्याने डलडहली (इ. स. ६८) 

 
३६५८ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
३६५९ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २२८–२३२) 

रा. कृष्ट्ि प्रभाकर साठे यानंी काशीच्या पडंडताचं्या संस्कृत पुस्तकावरून ‘पुनर्थववाहडनषेध’ हे 
मराठी भाषातंर केले. डनषेधकत्याचे म्हििे असे की : ऋषींची वचने डफरवनू पुनर्थववाहानुकूल 
सोडयस्कर अथय लावला गेला. प.ं ईश्वरचदं्र डवद्यासागर याचं्या गं्रथास उत्तर म्हिून हा गं्रथ 
डलडहलेला आहे. पराशर स्मृतीमधील एकच लोक पुनर्थववाहास अनुकूल आहे व त्याचाही अथय 
डववाद्य आहे, असे ते म्हितात. सुधारिेस शास्त्रात साधक-बाधक अनेक वचने आहेत. पराशराचे 
धमयशास्त्र कडलयुगास लागू नाही, असे ते सागंतात. स्त्रीचा डववाह एकदाच होतो. इतकेच काय, 
वाचादत्त कन्येचाही पुन्हा डववाह करता येत नाही. असा त्याचंा दावा आहे. डशवाय काहीजि 
मानतात की, ते वचन फक्त वायदत्त वधूसाठी आहे. असे उलटसुटल डवचार अनेक आहेत. 
सप्तपदी झालेली वधू डवधवा झाली, तर पुन्हा डववाह होिे अशक्य आहे. खंडिमंडिाच्या 
जंजाळामधून खरे काय, ते समजिार नाही. याचा अथय एवढाच की, शासत्राचं्या नादी लागू नये. 
ज्याला खरा कळवळा येतो, तो शास्त्र न पाहाता डवधवाडववाहादी सुधारिा करील. या कामी 
शास्त्राची मदत मागिे, म्हिजे वाळूमध्ये तळमळत पडलेले मासे पुन्हा पाण्यात टाकण्यास धीवराची 
मदत मागिे लकवा लाडंययास मेंढराचे संरक्षि करावयास सागंिे, याप्रमािे आहे. गूळ जर 
न्यायाधीशाकडे डफयाद घेऊन गेला की, ‘लोक मला खातात,’ तर न्यायाधीशाच्याही तोंडास पािी 
सुटते. गुळाला न्याय डमळत नसतो. 

 
३६६० (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३२–२३३) 

‘लहदुधमय व्यवस्थापक सभा’ नावाची एक सभा १७ ज्यनूला स्थापन झाली. मंुबईमध्ये रा. 
साठेशास्त्रींचे भाषि झाले. त्यानंतर एक संमडतपत्र तयार करून त्यावर १५० जिानंी सह्या केल्या. 
काशीपासून सेतुबंधापयंत जे डद्वजकुलोत्पन्न आहेत, त्यानंी पुनर्थववाहापासून अडलप्त राहावे, असे 



 

 

अनुक्रमणिका 

शामराव मोरोजीने साडंगतले. नवीन मंडळी जसा आवशे दाखडवते, तसाच पुनर्थववाहास अनुकूल 
अशा मंडळ्याही दाखवतात. डनषेधमंडळास जास्त यश येिार. कारि जुन्या पक्षाच्या डवरुद्ध 
जाण्यास अनेक अडचिी आहेत. लोक फारसे अनुकूल नाहीत. जुन्या चाली पाळण्यास धैयाची 
गरज नाही. त्या मोडण्यास धाडस हवे आहे. तरी आमची इच्छा आहे की, डबचाऱ्या िाह्मिी 
डवधवाचंी दुाःखे लवकर संपावीत. लोकानंी मनापासून सुधारिा कराव्यात. पुनर्थववाडहत जोडप्यानंा 
पकं्तीस व्याव.े डबचाऱ्या डवधवावंर शसत्र का ंधरावे, तेच समजत नाही. आपली कन्या लकवा बहीि 
डवधवा झाली, तर तुम्हासं त्याचें दुाःख समजेल. बालहत्या, सासुरवासाडद दुाःखे, यातं डवधवा डपचून 
जात आहेत. डकत्येक आत्महत्या करतात. केवळ मािुसकी म्हिून शास्त्राडवरुद्ध चालण्याचे धाडस 
करा. वादाने डनियय होिार नाही. शास्त्राचा आधार घेऊन अनथास उते्तजि देिे, हा वडेेपिा आहे. 
म्हिून सुज्ञ लोकानंी पुनर्थववाह चालू करावा. 

 
३६६१ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३३–२३४) 

लहदू लोकानंा अडत क्षुल्लक गोष्टी करण्यासही मोकडळक नाही. लघुशंकेपासून भोजनापयंत प्रत्येक 
गोष्टीस शास्त्राथय पाहावा लागतो. िाह्मिाने उंटावर बसाव,े की नाही, असा प्रश्न एकाने डवचारला. 
पि त्याला कोिीच उत्तर डदल्हे नाही. धुळ्यात एकास प्रायडित्त मात्र डमळाले. आता एका 
‘अकलेचा खंदक’ने सत्यदीडपकेत हजामतीडवषयी शास्त्राथय डवचारलेला आहे. तो म्हितो की, 
‘दाढी व डोकी एकाच वळेी करण्याऐवजी एका डदवशी दाढी व नंतर सवडीने डोकी करण्यास काय 
हरकत आहे? महगयतेमुळे नाडपताचें दर वाढत आहेत. शास्त्राधाराने चालले, तर श्मश्रडूशवाय 
अनेक डदवस राहाव े लागते, तरी याचा खुलासा व्हायला हवा. पि अशा साध्या गोष्टीस 
शास्त्रार्थाची गरजच का? ज्या शास्त्रात एवढ्या पोरकट गोष्टींवर डवडधडनषेध साडंगतले, त्यास शास्त्र 
म्हिाव ेकाय? ही शासे्त्र अज्ञानाने भरलेली असताही त्याचा पोकळ व आंधळा अडभमान धरिे योयय 
आहे काय? त्यातंील वडेेपिाकडे दुलयक्ष करून सनातनी लोक डिस्ती शास्त्रातील चागंल्या 
गोष्टींवरही टीका करतात. शाळापत्रकाच्या कर्त्यास वाटते की, डिस्ती लोक सवयच कृत्यातं 
नीतीची व सदाचाराची अपेक्षा करतात, ते चूक आहे. पि शास्त्रातल्या पोरकट डनयमाबंद्दल मात्र तो 
टीका करीत नाही. 

 
३६६२ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३४–९३६) 

‘नम्र सेवक’ डलडहतात की : रे, अब्बटसाहेबानंा १८५७ मध्ये राहुरी तालुक्यात उपदेशासाठी 
पाठडवण्यात आले. त्याचें काम इतके चागंले असते की, आता ५ मंडळ्या झाल्या. त्यानंी मंडळ्यानंा 
आस्त्मक अन्न पुरडवले. लोकानंा डलडहिे-वाचिेही कळकळीने डशकडवले. ते स्वताः मोडीसुद्धा 
वाचतात. कोिी आजारी पडले, तर मोठ्या काळजीने औषध देतात. जरीमरीच्या साथीचा तडाका 
चालू असताना त्यानंी काळवळे न पाहाता, आळस न करता औषधे डदल्ही व अनेकानंा बरे केले. 
सवयच जातींच्या लोकानंा औषध डदल्हे. प्रथम लोक त्याचं्यापासून दूर राहात. हा पाद्री काही अनथय 
करिार, असे म्हित. पि आता ते स्नेहाने व प्रीतीने वागतात. हे साहेब साताऱ्यास बदलून गेले, 
तेव्हा सवांना फार दुाःख झाले. कामदार व अंमलदार लोकही त्यांजशी स्नेहाने वागत. डम. आबट 
यानंी दर आठवड्यास सभा भरवनू डनबधंवाचन व वादडववाद या गोष्टी घडवनू आिल्या. 
व्याख्यानेही केली. साहेबानंा डनरोप देण्यासाठी पानसुपारी करण्यात आली. अनेक वजनदार व 
संभाडवत लोक आले होते. साहेब म्हिाले की, नवीन उपदेशकाशीही सवांनी पे्रमाने वागाव,े आपला 



 

 

अनुक्रमणिका 

डप्रय बोधक दूर जात आहे, म्हिून मंडळीच्या सभासदानंीही स्वतंत्र डनरोपसभारंभ केला. साहेबानंी 
फार डचत्तवधेक उपदेश केला. नव्या उपदेशकावरही ईश्वर आशीवाद पाठवील, अशी आशा आहे. 

 
३६६३ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६) 

सरकारने याते्रडवषयी नवा ठराव केला असून २७ डदसंबर रोजी तो लागू झाला. त्याची कलमे 
पुढीलप्रमािे आहेत : याते्रच्या डठकािी मैल व केरकचरा अडजबात साठू देऊ नये. डपण्याचे पािी 
स्वच्छ राखावे. कपडे व जनावरे धुण्यासाठी जागा नेमून द्यावी. ज्या पदाथांमुळे पटकी फैलावते, 
असे पदाथय डवकण्यास वािी-उदमी लोकानंा कडक बंदी करावी. याते्रकरंूना झाडा फेरण्यासाठी 
गावापासून लाबं चर खिून द्यावा. जते्रच्या अगोदरच जरीमरीची औषधे आिून गावच्या 
पाटलाजवळ द्यावीत. त्याचंी कृतीही सागंावी. रोगी लोकानंा चागंले बरे वाटेपयंत गावाकडे पाठव ू
नये. रस्त्याने उपद्रव झाला, तर तेथेच अटकावनू ठेवावते. मृताची कापडे दुसऱ्याने वापरू नयेत. 
लगेच जाळून टाकावीत. जत्रा फार जमू देऊ नये. याते्रची आगाऊ बातमी सरकारला द्यावी. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३६६४ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२३८) 

डवद्या हे मानवाचे भषूि आहे. डवद्या नसेल, तर तो पशू ठरतो. पि डलडहता-वाचता येिे म्हिजे 
डवद्या नव्हे. हल्ली थोडेफार डशकले की, लोक चाकरी धरतात. त्यास डवद्या म्हिता येत नाही. 
येवढ्या डवदे्यने पशुशीलता जात नसते. गडित, शास्त्र, भगूोल, वगैरे डवषय डशकल्यावर ज्ञान 
डमळते. त्यासच डवद्या म्हिावे, पि डवदे्यपेक्षा नीती जास्त महत्त्वाची आहे. सत्याची आवड, दया, 
शातंी व परोपकार ज्याच्या अंगात नसेल, तो अनीडतमान् समजावा. जबर व्याज घेिे, खोटे 
दस्तऐवज करिे, लाच खाऊन पक्षपात करिे, व्यसने करून डस्त्रयाशंी भ्रष्टाचार करिे, हे पाप 
आहे. असे लोक व्याघ्रहृदयी असतात. एखादा अडािी मािूसही नीडतमान असतो. सत्य भाषि, 
परोपकार, ईश्वराचे भय, हे दैवी गुि आहेत. तो डवद्याडवहीन असला, तरी पशू नाही. खरा मािूसच 
आहे. डवद्या व नीती दोन्ही असली, तर तो सोने व जडाव याचंा संुदर संगम ठरतो. ‘डवद्यासंपन्न दुष्ट’ 
मािूस काही कामाचा नाही. म्हिून शाळेमध्ये नीतीचेही डशक्षि द्यावे. डवदे्यची अचाट शक्ती हाती 
आल्यावर डतचा कसा उपयोग करावा, हेही डशकवाव.े अयनीचा उपयोग कळल्यावर दुष्ट मािूस 
दुसऱ्याचे घर जाळण्यास त्याचा उपयोग करील. त्यास राजासनी बसडवले, तर तो भालेराई करून 
गरीब प्रजेवर जुलूम करील. म्हिून डवद्यारूप शास्त्राचा चागंला उपयोग करावा, डवद्या अगत्याची 
आहे. पि नीती त्यापेक्षा अगत्याची आहे. सुवाडसनीच्या कंुकवाप्रमािे ती सुभाययरूप आहे. कुडवद्या 
डनरुपयोगी असते. 

 
३६६५ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

डिडटश बेटात ३ कोटी ४ हजार ५१९ मािसे राहतात, असे या सालच्या मौजदादीवरून समजते. 
 
३६६६ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२) 

एका गंमतीदार युक्तीने लोकाचंी तोंडे भयंकर डदसतात. अल्कोहोल लकवा मद्याकय  यात मीठ 
डवतळवाव.े नंतर त्यात केशर कुसकराव.े तागाचा थोडा चुरा त्यात डभजवावा. खोलीतील सवय डदवे 
मालवनू चुरा पेटवावा. त्याच्या उजेडात लोकाचंी तोंडे भयंकर डदसतात. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३६६७ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२) 
कानडात मान्डरयल येथे फेडनयन लोकाचंी चौकशी चालू आहे. इंस्यलश सैन्यावर बदूंक 
चालडविारानंा फाशी जाव ेलागेल. 

 
३६६८ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

न्ययूॉकय मध्ये फेडनयन लोकाचं्या सभेस बंदी करण्यात आली. 
 
३६६९ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

मेस्क्सकोत माक्सडमलीयन बादशहाचे सैन्य नाक्याची डठकािे सोडून देत आहे. कारि त्याला 
पैशाची टंचाई भासत आहे. 

 
३६७० (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

ना. रािीने जाहीरनामा प्रडसद्ध केला की, युरोपमधील युद्धात इंग्रज भाग घेिार नाहीत. 
 
३६७१ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, ९३६–२४०) 

डप्रन्स आफ वले्स घोड्यावरून जात असता एका घोड्याने घडक डदल्यामुळे ते पडले. पि 
डप्रन्समजकुरानंा डवशषे इजा झाली नाही. 

 
३६७२ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

सरकारने एक लक्ष िीच लोडर बदुंका, म्हिजे पेंद्याकडून गोळ्या भरण्याच्या बदुंका करण्याचा 
हुकूम डदल्हा. 

 
३६७३ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

सर ह्य ूरोज यानंा डपयरचा डकताब डमळाला. 
 
३६७४ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

जमेकातील बखेड्याची चौकशी पूिय झाली. कडमशनने अडभप्राय डदल्हा की, माजी गवनयर एयरची 
चौकशी करावी. पि अध्यक्षाचे मत असे आहे की, तो दोषी आहेच. चौकशीची गरज नाही. 

 
३६७५ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

अटलाडंटक सागरात १३४५ मलै तार टाकली. ती व्यवस्स्थत आहे. 
 
३६७६ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

जूनअखेर इंयलंडचा डतमाही वसूल १७॥ लक्षावर गेला. 
 
३६७७ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

इंयलंडची राजकन्या डप्रन्सेस हेलैनाचे लयन डप्रन्स डिडियन याच्याशी ५ जून रोजी झाले. 
 
३६७८ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अझनूही व्यापाऱ्याचंी डदवाळी डनघत आहेत. 
 
३६७९ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

डलवरपूल येथे ९॥ लक्ष रुईचे गठे्ठ डशल्लक असून समुद्रावर ७ लक्ष आहेत. ज्युलै २३ रोजी धोलराचा 
भाव १० पेनी होता. 

 
३६८० (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

प्रुडशयन सेनेचा सतत जय होत आहे. आडस्त्रयन फौजेस हटवनू त्यानंी अनेक शहरे लजकली. 
डवयाना या राजधानीवर ते चालून गेले. 

 
३६८१ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

आडस्त्रयाचे ४० हजार सैडनक मेले व जखमी झाले. 
 
३६८२ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

पु्रडशयाने आपल्या डवरुद्ध असिाऱ्या अनेक संस्थानातं जय डमळवनू राजानंा कैद केले. सगळा 
उत्तर जमयनी ताब्यात आिला. 

 
३६८३ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४o) 

इटाल्यन लोकाचंा प्रथम पराभव झाला. पि नंतर गाडरबाल्डीने मोठा डवजय डमळडवला. तो जखमी 
झाल्यामुळे डसयाल्डडनीची नेमिूक झाली. सागरी लढाईत मात्र इटलीच्या लोहाच्छाडदत 
गलबताचा नाश झाला. 

 
३६८४ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

डप्रन्स नेपोल्यन राजकीय मसलतीकडरता इटालीस गेला. 
 
३६८५ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

फ्रें च आरमार वनेेश्याकडे जाण्यास डनघाले. 
 
३६८६ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

२२ ज्युलैपासून ५ डदवस युद्धतहकुबी होऊन तहाची बोलिी झाली. 
 
३६८७ (२५, १ आगस्त ६६, २३६–२४०) 

स्पेनमध्ये बंडावा माजल्यामुळे १ हजार जिानंा गोळ्या घालून ठार मारले. 
 
३६८८ (२५ : १५, १ आगस्त १६, २३६–२४०) 

३ जुलैला तुर्की सेनापती ओमर पाछा पाऊि लाख सैन्य घेऊन डानूब नदी ओलाडंण्यासाठी 
डनघाला. 

 
३६८९ (२५ : १५, १ आगस्त १६, २३६-२४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुखारा शहर अद्याप रडशयनाचं्या ताब्यात आलेले नाही. बुखाऱ्याच्या राजाने ४० डदवस युद्ध 
तहकूब करण्याची डवनंती केली. 

 
३६९० (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

काबलूचा अमीर शरे अलीखान आपले राज्य परत डमळडवण्यासाठी सैन्य गोळा करीत आहे. 
रूडशयनही काबलूकडे येिार आहेत. 

 
३६९१ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

वाहाबी लोकाचंा राजा शातंतेने वतूय लागला. त्याने आपला वकील बुशायरचा इंग्रज प्रडतडनधी 
करवल पेली याजकडे पाठडवला. 

 
३६९२ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

१८५७ चा बडंखोर महंमद अजीमखान काबलूहून पेशावर शहरावर स्वारी करण्याची तयारी करीत 
आहे. तेथील संस्थाडनक त्याने डफतवले. 

 
३६९३ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

ओडडसामधील दुष्ट्काळासाठी सरकारने २० लक्ष रुपये पाठवले. 
 
३६९४ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मद्रासकडे गाजंाम प्रातंातही दुष्ट्काळ आहे. 
 
३६९५ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मंुबईचा इडरचंद लचतामि याने गाइकवाडमहाराजाचंी मोठी तसबीर तयार केली. गाइकवाडाने 
त्यास देिगी डदली व त्याचा सन्मान केला. 

 
३६९६ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मंुबईत वरच्यावर डदवाळी डनघत आहेत. 
 
३६९७ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मंुबई बदंरात धोकासूचक डदव्याच्या दाडं्या नसल्यामुळे अनेक जहाजे फुटून बुडाली. 
 
३६९८ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मंुबईतील मृत्यचेू प्रमाि कमी होऊन आठवड्यास २५० वर आले. 
 
३६९९ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

गोलवद गौरोजी व दाजी लाला यानंा खुनाच्या गुन्ह्यावरून फाशीवर देण्यात आले. पैकी दाजीस रे. 
डगल्डरनी तुरंुगात बास्प्तस्मा डदल्हा होता. 

 
३७०० (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

भतूानच्या राजाडवरुद्ध फंदडफतुरी वाढते आहे. राजाने सवलती डदल्या, तरी उपयोग झाला नाही. 
त्याने टागं सोपलीची मदत माडगतली. 

 
३७०१ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

डदल्लीत जुन्या इमारती पाडून त्याचें सामान नवीन इमारतीस वापरले जाते. 
 
३७०२ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

सरकारने असा हुकूम काढला आहे की, तरुि लष्ट्करी आडफसराचंी नवी भरती करावी. लष्ट्करी 
पगार डमळाल्यामुळे ते झटून अभ्यासही करतील. खात्यात डरकाम्या होिाऱ्या जागावंर त्याचंी 
नेमिूक करता येईल. 

 
३७०३ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

डसमल्यात देवीची साथ जोरात चालू आहे. 
 
३७०४ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

ना. गवरनर जनरलसाहेबाचं्या पत्नी लेडी लारेन्स पुढील वषी डवलायतेस जािार. 
 
३७०५ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

मुरादाबादेत एका चाभंारिीस डवडचत्र मूल झाले. त्याच्या डोक्यावरचे काळे केस खादं्यापयंत लोंबत 
होते. त्यास ६ इंच दाढी असून ते मृतावस्थेत जन्मले. त्याचे डोके तरुिाप्रमािे होते. पि धड 
डनबयळ होते. चाभंारीिबाईही डतसऱ्या डदवशी मेली. 

 
३७०६ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

आदन एथे पाऊस नाही. डवडहरी कोरड्या पडल्या. झाडानंा फळे येत नाहीत. मोठ्या दुष्ट्काळाचे 
भय आहे. 

 
३७०७ (२५ : १५ १ आगस्त ६६, २४०) 

जेद्दा येथे गुलामाचंा मनस्वी डविय होतो. 
 
३७०८ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

भरद्वानला एका मडमेच्या चाकराने चहात भागं घालून घरातील मािसानंा बेशुद्ध केले. काही 
चोराचं्या मदतीने सवय वस्तू पळवनू नेल्या. तो चाकर कैद आहे. इतरानंा पकडण्यासाठी ५० 
रुपयाचें इनाम जाहीर झाले. 

 
३७०९ (२५ : १५, १ आगस्त ६६, २४०) 

प्रत्येक मोठ्या गावात वडे्याचें इस्स्पतळ असावे, असा सरकारने ठराव केला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १६, मुांबई, १५ आगस्त १८६६ 
 
३७१० (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २४१–२४२) 

अटलाडंटक महासागरात तार टाकण्याचे काम डनर्थवयानपिे पार पडले. ही बातमीदेखील डतसऱ्याच 
डदवशी लहदुस्थानात आली. १८५८ मध्ये अशीच तार बसडवली होती. परंतु थोड्याच डदवसातं ती 
डवघडली. पि दुरुस्ती करून आता अमेडरकेचे पूवय व पडिम डकनारेही जोडले आहेत. आता 
तारेच्या बातम्या चारी खंडात जातात. गेल्या ८ वषांत जगात अनेक घटना घडल्या. पथृ्वीचा दडक्षि 
गोलाधय वगळता संपूिय जग जोडण्याचा समय येऊन ठेपला आहे. सन १८४४ मध्ये अमेडरकेत 
वालशयटन व बास्ल्टमोर ही दोनच शहरे तारेने जोडली होती. आता डतचा इतका प्रसार झाला की, 
सवय पथृ्वीवर १ लाख मैलाची तार आहे. त्याची लेखा सगळी भमूी व्यापते. वाचा नसून ती सर्वाशंी 
बोलते. यासाठी शास्त्रशाचं्या उद्योगाची प्रशसंा केली पाहीजे. (मंम्बे गाथयनवरून) 

 
३७१० अ (इंम : २४१) 
 
३७११ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २४४–२४६) 

बगंाल्यात श्रीरामपूर एथे दरसाल जगन्नाथाची मोठी यात्रा भरते. यंदा १४ जुलैपासून ८ डदवस 
यात्रा झाली. आगगाडीने येिारामंध्ये डनदान हजार नेडटव होते. लाल पगडीवाले लहदुस्थानी बरेच 
होते. देवळाजवळ एक अवजड रथ होता. त्याची रुदी २० फूट व उंची ५० फूट होती. त्यास २४ 
अवजड चाके होती. रथावरती कृष्ट्िाची डचते्र डकडवली होती. एकदोन डचत्रातं युरोडपयनाचंी 
लटगल टवाळी करिारी दृश्ये होती. युरोडपयनासं तोफाचं्या तोंडी डदले, असे दृश्य त्यातं होते. 
श्रीरामपूर गावात माशयमन व वाडय या डमशनरी साहेबाचं्या स्मरिार्थ उभारलेला स्तंभ आहे. 
याते्रच्या रथाला दोऱ्या लावनू तो ओढतात. मूती मोठ्या समारंभाने रथात ठेवतात. सगळीकडे जय 
शब्द चालू असतो. जगन्नाथाच्या याते्रमधील अघोर व घातक प्रकार मात्र आता बदं झाले आहेत. 
ग्रीकाचं्या आडि लहदंूच्या मूर्थतपूजेच्या रीती जवळजवळ सारख्याच आहेत. परंतु ग्रीक देवताचं्या 
मूती संुदर आडि ऐश्वययवान वाटतात. रथाचा दोर ओढल्यामुळे कृतपातक भस्म होते, अशी समजूत 
असल्यामुळे लोक तेथे एकच गर्दी करतात. डकत्येक चेंगरून मरतात. रथ सुरू झाल्यावर दोर 
तुटल्यामुळे डमरविूक थाबंली. तेवढ्यात लोकानंा दशयन घडवनू पुजाऱ्यानंी पैसे जमडवले. 
डशपायानंीही स्वताःचा फायदा करून घेतला. या याते्रमध्ये अनाचार, बदफैलीपिा फार चालतो. 

 
३७११ अ (इंम : २४२–२४४) 
 
३७१२ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २४६–२४८) 

कोल्हापूरचे डशवाजी राजे भोसले ४ आगस्तला मृत्य ू पावले. ते सुडशडक्षत व सज्जन होते. मोठ्या 
मेहनतीने राज्यकारभार व प्रजेचे पालन करीत. बंडाच्या काळात इंग्रजानंा मदत करून त्यानंी 
सरकारची नेक नजर व प्रसन्नता डमळडवली. त्यानंा कुलमुकत्यार करून स्टार आफ इंडडयाचे 
सन्मानपदक डदले होते. ते राजाराम महाराजाचें वशंज होते. त्याचंा राज्याडभषेक १८३८ मध्ये 
झाला. ते वयाने लहान असल्यामुळे कोल्हापूरचा कारभार राज्यमंडळ नेमून चालडवण्यास आला. 
त्याचंी आत्याच मुख्य डदवाि होती. परंतु दंगे होऊ लागल्यामुळे सरकारने पोडलडटकल एजंटाची 
नेमिूक केली. राजाचं्या डवद्याभ्यासाकडेही तो लक्ष देई. राजाचें सावत्र बंधू डचमिासाहेब 



 

 

अनुक्रमणिका 

इंग्रजाडंवरुद्ध वतयिूक करतात. म्हिून त्यानंा कराचीला नजरकैदेत ठेवण्यात आले. डशवाजीराजे 
मात्र इमानदारीने व राजडनष्ठने कारभार करीत होते. म्हिून १८६२ मध्ये सरकारने त्यानंा 
कुलमुखत्यारी डदल्ही. ना. गवरनरानंी दरबार भरवनू त्याचें कौतुक केले होते. इतरानंी डकता 
यायावा, असे ना. बाटयल डफ्रयरसाहेब म्हिाले होते. कारि या राजाने डवदे्यला फार मोठे उते्तजन 
डदल्हे. त्याचंा राज्यकारभार स्मारक व वियनीय होता. ते मोठ्या हुशारीने इंग्रजीत बोलत. 
कोल्हापूर शहरात इंग्रजी शाळा उघडून त्यानंी लोकानंा डशक्षिाची गोडी लावली. त्यानंी दत्तकपुत्र 
घेतला असून त्याचे वय १६ आहे. 

 
३७१३ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २४८–२५१) 

रा. रामचदं्र बाळकृष्ट्ि याचंा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रामधील सुधारकाचें ते पुढारी होते. ते कस्टम 
खात्याचे अडसस्टंट कडमशनर होते. जेव्हा गंगाधरशास्त्री फडक्यानंी परमहंस मंडळीवर टीका केली 
व गुजाबा नानाने लनदाव्यंजक कडवता डलडहली, त्यावळेी अनेक पालकानंी आपल्या मुलानंा 
शाळेतून काढून घेतले. सुधारकानंा डनभयय स्थळ डमळत नव्हते. पि डम. रामचंद्रानंी त्यानंा धीर 
डदल्हा. अनेक शहरातं सभेच्या शाखा सुरू झाल्या. तरुि डवद्याथी सुधारिेचा डवचार करू लागले. 
मंुबईत आलेला सुधारक त्यानंा भेटल्याखेरीज परत जात नसे. ते स्वताःच्या खचाने डवलायतेस 
गेले. परत आल्यावर त्यानंी संभाषिरूपाने डतकडील सुधारिेची माडहती देशबाधंवानंा डदल्ही. ते 
गुिग्राही असून गुिीजनाचंा सन्मान करीत असत. मद्रासी व बगंाली सुधारकाचंी संभावना करून 
त्याचंी व्याख्याने ठेवीत. काही काळ लहदू महाजनाचं्या आरडाओरडीस डभऊन त्यानंी पूजेचा 
देव्हाराही माजडवला. पि लवकरच ते वडे्या समजुतीतून बाहेर पडले. डवलायतेस जाण्यापूवी 
मोहजालातून व दाडंभक आचाराच्या पाशातून मुक्त झाले. त्याचं्या कुटुबात डिस्ती लोकापं्रमािे 
भक्ती होत असे. तरीही त्यानंा खऱ्या ईश्वराची ओळखच झाली नाही, असे म्हिाव े लागते. 
मरिकाळी त्याचं्या आत्म्याची स्स्थती कशी होती, ते ईश्वरास ठाऊक. त्याचं्या दुाःखी कुटंुबाने 
डिस्ती शास्त्राचा अभ्यास करून खरी संपत्ती व खरे सुख याचंा अनुभव यायावा. 

 
३७१४ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५१–२५२) 

घोडनदीहून डस. बा. डमसाळ रा. अमृतराव बाबा काळे पाटील यानंा डलडहतात की : धमयसंबंधी 
भाषिे करण्यास आपिाला गावोगाव जाव े लागते. पाटील डपतापुत्रानंा त्याचं्याबद्दल फार आदर 
वाटतो. बऱ्याच डदवसातं डमसाळ तेथे जाऊ शकले नाहीत, म्हिून त्यानंी पत्र धाडले. 
संभाषिाइतकाच लाभ पत्राने घडेल, पाटलाकंडे स्वराज्यातील गोष्टी डनघत. त्याचें वडील 
स्वराज्याचे चागंले माहीतगार होते. या गृहस्थानंी गावासाठी गावकूस, चावडी, तळे, वगैरे 
लोकोपयोगी कामे केली. मुलाकंडरता स्वतंत्र वाडे बाधंले. नाव राहण्याजोगी कारकीदय गाजवनू ते 
डनवतयले. जेव्हा मराठे राजे असत, तेव्हा लशदे, होळकर, गाइकवाड व घोरपडे यानंा माडंडलकी व 
जहागीर होती. आमचे राजे व सरदार अडािी होते. म्हिून डलडहण्यापुसण्याच्या हृद्यावर िाह्मि 
कारकून असत. त्यानंी डवद्या, आजयवीपिा, ज्योडतषडवदे्यने भेडडविे, या साधनानंी राज्य घेतले व ते 
स्वताः पेशवे झाले. इंग्रजी राजवटीतसुद्धा तेच कारभारी आहेत. मान व द्रव्य याचंी जगात फार 
गरज असते. लहदंूच्या गं्रथातं तर भदेूव िाह्मिानंा मान व द्रव्य देण्याची आज्ञा व अगत्य ही 
असतात. हे गं्रथ िाह्मिाखंेरीच इतरानंा वाचण्याची मोकडळक नाही. काही इंग्रज गृहस्थानंी 
संस्कृत डशकून या गं्रथाचंा अथय लावला. त्यामंधील धूतयपिाचे वेचे काढून पुढील पत्री पाठवीन. 
एकंदरीत मनुष्ट्य पापी असून तारक सद्गुरूडशवाय पाप जािार नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३७१५ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५३–२५४) 
इंयलंड देश महत्त्वास व उदयास चढण्याचे मुख्य कारि त्या देशात कोळसा सापडतो, हेच आहे. 
तेथे सोने-रुपे न सापडता हा खडनज पदाथय डमळतो. त्यातून या देशाचे महत्त्व वाढले. 
कोळशापासून ते अनेक कामे करून घेतात. भरतखंडात अनेक मौल्यवान् धातू सापडतात. पि 
कोळसा डमळत नसे. तीस वषांपूवी बगंाल इलाख्यामध्ये कोळशाची खाि सापडली. १५ वषांपूवी 
नागपूर प्रातंात डम. डहसलप व हटर यानंी अशी खाि शोधली. ती १२ फूट खोल असून डतचे काम 
अजून चालू आहे. लचदवाडा येथेही अशी खाि आहे. गोदावरी नदीच्या तीरावर १८६१ त कोळसा 
सापडला. मद्रास इलाख्यात व रत्नाडगरी डजल्ह्यातही कोळसा सापडण्याचा संभव आहे. डचरे 
खािीच्या तळ्यामध्ये काही लाकडाचा भाग डदसतो. तेथील माती भसुभशुीत व कुजलेली असून 
डतला गंधकाचा दपय येतो. या चकचकीत मातीजवळ डमळिारे लाकूड म्हिजे कोळसाच आहे. 
डवलायतमधील कोळशाप्रमािे डतची राख लोखंडाच्या भस्मासारखी वाटते. याचा घूर होत नाही. 
तो चकचकीत डदसतो. पुष्ट्कळ वषांपूवी येथे खाजि होते व झाडे कुजून कोळसा तयार झाला, 
असा शास्त्रज्ञाचंा अंदाज आहे. डचरे येथे खोदाई करण्यासाठी गवरनरसाहेबाकंडून खास सागंशन 
मागिार आहेत. 

 
३७१६ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

राजपुतान्यात ७२ संस्थाडनक आहेत. त्यातं सरकारने सात क्लास केले असून खटले चालडवण्याचे 
अखत्यार त्यासं डदले आहेत. फष्ट क्लासला देहातंडशक्षा देण्याचा अडधकार आहे, तर ७ व्या वगास 
१५ डदवस कैद व २५ रुपये दंड करण्याचा अखत्यार आहे. डदवािी मुकदमे मात्र फैसल करता 
येिार नाहीत. 

 
३७१७ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

बुखारा येथे सहा लक्ष्य वसती असून ते बहुतेक मुस्लीम आहेत. 
 
३७१८ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

पे्र. ज्यानसन व कान्गे्रस सभा याचंा वाद अजून चालूच आहे. 
 
३७१९ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

द. अमेडरकेच्या टेनेसी राज्यास कान्गे्रसमध्ये प्रडतडनधी पाठडवण्याचा अडधकार डमळाला. 
 
३७२० (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

फेडनयन लोकानंा युद्ध करण्याचा अडधकार द्यावा, हा ठराव अमेडरकन कान् गे्रसने डधक्कारला. 
 
३७२१ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

अमेडरकी सरकारचे सेिेटरी सीवडय यानंी फ्रें च सरकारशी वाटाघाटी करून मेस्क्सकोमधील फ्रें च 
सैन्य काढून घेण्यास संमती डमळडवली. 

 
३७२२ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

जमेका बडंातील आरोपी गाडयन यास फाशी झाली. त्याची पत्नी म्हिते की, तो डनदोष होता व 
त्याला अन्यायाने मारले, हे सरकारने कबूल कराव.े माजी गवरनर एयरवर खटला चालडविे इष्ट 
नाही. 

 
३७२३ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

पु्रडशयाने आडस्त्रयाचा पराभव करून २० हजार लोक पकडले. आता लढाई बंद असून तहाची 
बोलिी सुरू आहेत. 

 
३७२४ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

वनेेडशया प्रातंात फ्रें च सैडनक पोहोचण्यापूवीच इटलीने तो लजकला. 
 
३७२५ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

युद्धामुळे पोपास फार भीती पडली. तहाच्या बोलण्यासाठी इटालीने व आडस्त्रयाने ८ डदवस, तर 
पु्रडशया–जमयनीने ४ डदवस युद्ध थाबंडवले. 

 
३७२६ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

इंयलंड, फ्रान्स व रूडशया गुप्तपिे लढाईची तयारी करीत आहेत. 
 
३७२७ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

हंगेडरया आडस्त्रयाच्या मदतीसाठी सैन्य गोळा करीत आहे. 
 
३७२८ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

डवक्तोऱ्या रािीची मुलगी लुइसा डहला कन्यारत्न झाले. 
 
३७२९ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

रूडशयाने बुखारा लजकून तेथे मुलकी व्यवस्था चालू केली. 
 
३७३० (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

आरा तुरंुगात कैद्यानंी बडं केले, तेव्हा चागंला बदंोबस्त ठेवल्याबद्दल जेलर वगैरेंना सन्मानपूवयक 
इनाम देण्यात आले. 

 
३७३१ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

१८५७ चे काही बडंवाले नेपाळात राहतात. तेथे पटकीचा उपद्रव फार होतो, म्हिून ते पहाडावर 
राहण्यास गेले. 

 
३७३२ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

वराडातून कापूस लवकर रवाना होण्यासाठी रेल्वचेे कामदार फार लाच घेतात. यावर कडमशनरने 
अडभप्राय डदल्हा की, व्यापारीच लवकर कापूस रवाना व्हावा, म्हिून कामदारानंा लालूच देतात. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३७३३ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 
डवलायत सरकारनेही कोकान अडमरास साह्य नाकारले. 

 
३७३४ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

ताटारीमध्ये खुत्तन गावी रूडशयन डशपाई फार त्रास देतात. लगानी लोकही जुलूम करतात. 
म्हिून त्यानंी डतबेटी लोकाचंी मदत माडगतली. 

 
३७३५ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

अलपारचा राजा मुकत्यारी डमळाल्यापासून फार जुलूम करीत आहे. तेथील बडं ही अंतगयत बाब 
ठरवनू सरकारने मदत देण्यास नकार डदला. 

 
३७३६ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

मुरादाबादच्या आगीत ३०० घरे, जनावरे व जवाहीर अशी जळून गेली. एका वृद्ध तहसीलदाराचा 
मोठा धान्यसाठाही जळाला. 

 
३७३७ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

बडोदा रेल्वचे्या एका चालकाने द्रव्यलोभापायी एका सावकारास व त्याच्या पत्नीस भट्टीत टाकून 
मारले, ही बातमी खोटी ठरली. सरकारने बातमी छापिाऱ्या वृत्तपत्रास दंड करून त्याचा परवाना 
रद्द केला. 

 
३७३८ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५४–२५६) 

डवलायत सरकारने ठराव केला की, लष्ट्करी अंमलदारानंी जमीन डवकत यायावी, पि डतची 
लागवड मात्र स्वताः करू नये. 

 
३७३९ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

अकंुदच्या राजाने ‘स्टार’ डकताब नाकारला. कडमशनर टेंपल यानंीही सी.एस.ए. पदवी 
स्वीकारण्यास नकार डदल्हा. 

 
३७४० (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

कोचीनमध्ये महगयता वाढत असून रोज नव े डभकारी येत आहेत. गडरबानंा स्वस्तात धान्य 
डवकण्यासाठी फंड उभारला आहे. 

 
३७४१ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

जमलखडीतही महागाई वाढल्यामुळे सनदी डशपायानंा तगाया देण्याडवषयी मामलेदारानंा हुकूम 
डदले आहेत. 

 
३७४२ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

मंुबईचे व्यापारी पे्रमचदं रायचदं यानंी कलकत्ता युडनवर्थसटीस २ लक्षाचंी देिगी डदली. त्याचं्या नावे 
५ स्कालरडशपा सुरू होतील. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३७४३ (२५ : १६, १५ आगस्त ३६, २५६) 
बगंाल इलाख्याचे १८६५-६६ चे उत्पन्न १५ लक्षावर आहे, तर खचय ५ लाख आहे. १० लक्ष ६७ 
हजार डशल्लक राडहले. 

 
३७४४ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

३० जून रोजी सरकारी ब्याकं नोटी ८ कोटी ६० लक्ष होत्या. सरकारी ठेवी ३ कोटी ८९॥ लाख 
होत्या. सरकारी खडजन्यामध्ये नािे व सोनेरुपे ४॥। कोटींचे होते. 

 
३७४५ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

पुण्यात चागंला पाऊस झाला, पटकीने आठवड्यात ५२ मेले. 
 
३७४६ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

कलकत्त्याचे प्रडसद्ध जमीनदार राजे प्रतापलसग बहादूर याचें डनधन झाले. ते परोपकारी व देशभक्त 
होते. बगंालच्या कायदे कौस्न्सलचे ते सभासद होते. त्यानंी डिडटश असोडसएशनचा पाया घातला. 

 
३७४७ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

भावलपूर नबाब अल्पवयीन असल्यामुळे तेथील कारभार इंग्रज सरकारने स्वताःकडे घेतला. त्या 
डवभागावर पंजाब सरकारकडून कारभारी नेमला जाईल. 

 
३७४८ (२५ : १६,१५ आगस्त ६६, २५६) 

गोव्यातील मापका गावी लष्ट्कराच्या सैडनकानंी दंगा करून बाजारात धान्य लुटले. गावकरी 
डभऊन पळून गेले. 

 
३७४९ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

लष्ट्कराचे सैडनक व गावकरी याचं्या वादानंतर मापकात शातंता झाली. सरकारने धान्याचा भाव 
ठरवनू डदल्हा. 

 
३७५० (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

यवाल्हेर संस्थानात कच्छवायघर गावी एका ठाकुराने ५०० हत्यारबंद लोक जमा करून दरोडे 
घातले व लुटालुटही केली. झाशीच्या सुभेदारास २ तोफा व ७०० फौज देऊन त्याचा बीमोड 
करण्यास पाठडवण्यात आले. आता बडं मोडले असून ठाकुराचे ४३ लोक मेले आहेत. सरकारचा 
एक हवालदार मेला. १२ लोक जखमी झाले. ठाकूर बेपत्ता आहे. 

 
३७५१ (२५ : १६, १५ आगस्त ६६, २५६) 

मंुबईत अडतशय पाऊस पडला. ४ आगस्टला १२ तास वारा व पाऊस यानंी थैमान घातले. डकत्येक 
घरे पडली. रस्त्यावर पािीच पािी झाले. कोटात तर नावा चालल्या. सरासरी ७२ इंचाची आहे. 
पि आताच ७८ इंच पाऊस झाला आहे. पुढे डकती होतो कोि जािे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६६ 
 
३७५२ ( २५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २५८–२५९) 

पूवय लहदुस्थानातं बगंालपासून मद्रासेपयंत मोठा दुष्ट्काळ पडला आहे. लोकाचें पराकाष्ठेचे हाल 
होतात. ओडडसात हजारो उपासमारीने मेले. सरकारी व खासगी अन्नसत्रावंर जेविाराची संख्या 
वाढत आहे. एकया कलकत्ता शहरात ही संख्या २० हजार झाली आहे. रोज २०० लोक नवे 
येतात. ना. गवरनरानंी दरमहा ५०० रुपये देण्याचे कबलू केले. सरकार व महाजन दुष्ट्काळाचा 
प्रलय कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ओडडसा प्रातंात तर पैसे देऊनसुद्धा अन्न डमळत नाही. 
लक्षावधी रुपये खचूयन आराकानमधून धान्य आिावे लागले. तरीही अन्नावाचून शकेडो मेले. 
मद्रासचे गवरनर लाडय नेडपयर जातीने गंजम डजल्ह्यात गेले. धमीथय अन्न वाटण्याची तजवीज त्यानंी 
केली. लोक इतके कृश झाले आहेत की, कोितेही काम त्याचं्याने करडविार नाही. पाऊस 
पडला, तर ते पेरिीदेखील करू शकिार नाहीत. दुष्ट्काळाच्या जोडीला ताप आडि पटकी सुरू 
झाली. उपोषिरूपी दैत्याच्या तावडीतून सुटलेले लोक रोगरूप राक्षसाच्या दाढेत पडतात. गावात 
अनेक पे्रते पडली आहेत. ती पुरण्यास डनरोगी व सशक्त मािसेही डमळिे मुस्ष्ट्कल आहे. 
आपल्याकडील धनवानानंी मदत पाठडविे आवश्यक आहे. अशी वळे आपल्यावरही येऊ शकेल, 
असा डवचार करून धान्याची व पैशाची मदत करावी. आनरेबल हंटर याचं्या अध्यक्षतेखाली 
सरकारने मंडळी नेमली असून टैम्स आफ इंडडयामाफय त मदत रवाना होईल. 

 
३७५२ अ (इंम : २५७–२५८) 
 
३७५३ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६०–२६२) 

मयत रे. बालंटैन याचं्या कुटंुबास मदत करण्याडवषयी रा. खंडेराव बाळाजी फडके आपल्या 
डनबधंात डलडहतात की : काही लोक म्हिातात की, डमशनऱ्यानंी पगार घेऊन धमयप्रसाराचे काम 
केले. ते स्वकायाथय इकडे आले. म्हिून ते दयेस पात्र नाहीत. ज्या लोकानंा त्यानंी डिस्ती केले, 
त्याचंी डप्रयजनाशंी ताटातूट केली. अनेक कुटंुबे मोडली. डस्त्रयानंा वैधव्यच जिू आले. म्हिून अशी 
दया म्हिजे या कामास उते्तजन ठरेल. पि डमशनऱ्यानंा पगार फार फार थोडा असतो. ते ५–
७००० कोसावर येऊन कायय करतात. ते डनष्ठेवाचून होिे अशक्य आहे. त्याचं्या पगारातून काही 
डवशषे उरत नव्हते. डशवाय अनाथानंा मदत करावी, असे सगळेच धमय सागंतात. नीडतमान व 
सदाचरिी गृहस्थाच्या कुटंुबास मदत करिे अगल्याचे आहे. यात इहलोकी फायदा असून 
परलोकी पुण्यप्राप्ती आहे. त्यानंी लहदंूवर दुाःख लादले, हे म्हििे चूक आहे. जे एकाचे सुख ते 
दुसऱ्याचे दुाःख, हा जगाचा न्याय असतो. साहेब धमयप्रसार करीत, त्यात त्याचंी खरी समजुत व 
परोपकारबुद्धी होती. समाजाचे कल्याि करण्याची त्याचंी इच्छा होती. जडगक फायद्यापेक्षा 
अडवनाशी व अक्षय सुखाकडे त्याचें लक्ष जास्त होते. यात त्यानंी वाईट काही केले नाही. त्यानंा 
दोष देिे संयुस्क्तक नाही. धमय व ईश्वराबद्दलचा डवचार गहन आहेत. मयत साहेब खरे ईश्वरभक्त 
होते. म्हिून त्याचं्या कुटंुबास मदत करावी. 

 
३७५३ अ (इंम : २५९–२६०) 
 
३७५४ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६२–२६३) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डिडियन वर्नाकुलर मंडळीसाठी बाबा पदमनजींनी ‘महाराष्ट्र देशाचा संडक्षप्त इडतहास’ हे पुस्तक 
तयार केले. ८६ पषृ्ठे असून लकमत २ आिे आहे. इडतहासात बहुत हडकगती सागंाव्या लागतात. 
त्यात संुदर भाषेला वाव नसतो. तरी भाषा अनेक डठकािी सुरस व प्रडतडष्ठत आहे. गं्रथकत्याचे 
डवचार सुज्ञ व पोक्त आहेत. पडवत्र शास्त्रातील बोधपर आडि समपयक वचनेही डदली आहेत. डकत्येक 
गोष्टी अशा आहेत की, त्या इडतहासात आल्या नव्हत्या. बहामनी राजाचंी हकीगत अशीच आहे. 
इडतहास डशकण्याचे अगत्य प्रथम सागंून आयांपासून इंग्रजापंयंतचा इडतहास वर्थिला आहे. इंग्रजी 
राज्याचे लाभ वर्थिले आहेत. ‘मराठ्याचंी थोरली व संडक्षप्त बखर’ ही पुस्तके असूनही हे मध्यम 
प्रतीचे पुस्तक फार उपयुक्त ठरेल. लोकानंा स्वदेशाचा इडतहास त्यावरून कळतो. डमशनेऱ्यानंी 
आडि स्वतंत्र शाळानंी हे पुस्तक सुरू करावे. 

 
३७५५ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६३–२६४) 

लहदुस्थान देशातील लोकानंा वृत्तपते्र वाचण्याची गोडीच नाही. नेमिुका व बदल्या यासंाठी ते 
इंग्रजी पत्र वाचतात व मराठी पत्र वाचिे त्यानंा हलकेपिाचे वाटते. म्हिून वृत्तपते्र फारशी डनघत 
नाहीत. डनघाली तर डटकत नाहीत. पि एका हाताने टाळी वाजत नसते. वतयमानपत्रकत्याकडेही 
काही न्यनूता आहेच. सुधारिेच्या कामात आमचे लोक नूतन अभ्यासी आहेत. वृत्तपते्र कशी 
चालवावी, ते त्यानंा समजत नाही. पुष्ट्कळामंध्ये डवद्वत्ता व बहुश्रुतपिा नसतो. हुरळलेली मेंढी 
लाडंययाच्या मागे लागावी, तशी स्स्थती आहे. युरोडपयन लोक पते्र काढतात, म्हिून आम्हीही 
काढतो. पि त्याचंी रीत आम्हासं जमत नाही. त्याचं्याप्रमािे आम्ही खचय व तजवीज करीत नाही. 
म्हिून आमची पते्र लोकानंा ग्राह्य होत नाहीत. ते देशकल्यािाप्रीत्यथय आम्हासं आश्रय देतात. पि 
या आश्रयास मुस्तडमम आधार पाडहजे. वतयमानपते्र अशी असावी की, लोहचुबंकाप्रमािे त्यानंी 
लोकाचंी मने आपल्याकडे ओढून यायावीत. असे झाले, तर वर्गिीदारासं काय कमी? 
अल्पायुष्ट्यरूपी आकाबाई त्याचं्याकडे कधी डोकावनू पाहिार नाही. 

 
३७५६ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६४–२६६) 

सवय डिस्ती लोकानंा आमंत्रिे देऊन पे्रडषतानंी मोठी सभा भरडवली. डवदेशी लोकातं धमयप्रसार 
करण्याचा प्रारंभ पेत्रसाने केला होता. पडवत्र आत्मा देऊन त्यानंा शुद्ध केले होते. पूवीच्या मताचं्या 
ओझ्यापासून ते मुक्त झाले. तारिाचे जू डशष्ट्याचं्या मानेवर द्यावे, असे त्याचें मत होते. चमत्कार 
दाखवनू पेत्रस व योहान यानंी हा उपदेश सफळ केला. याकोबा म्हिाला की, मोझ्याचे नेमशास्त्र 
डिस्ती धमाच्या पूवयतयारीकडरता होते. तसे आमोसचे भडवष्ट्यवचनही त्याने दाखडवले. फक्त 
अगत्याचे डनयम तेवढे पाळावते. पौलस व बार्िबा हे देवाच्या भागीपिाचे उजव ेहात होते. योहान 
म्हिाला की, त्याचं्या श्रेष्ठत्वाबद्दल शकंा घेऊ नये. अंत्योडरक्या येथील रडहवाशासंाठी त्याने पत्रही 
डदल्हे. वचेून डनवडलेले लोक त्याचं्यातं पाठडवले. मूतीस अर्थपलेले रक्त, गुदमरून मेलेले व 
जारकमय यापंासून तुम्ही दूर राहा, अशी डवनविीही त्यानंा केली. पेत्रस तेथे गेला. पि त्याने गलती 
यास वगेळेच पत्र डलडहले, आपल्या येण्याचा हेतू साडंगतला नाही. यहुदी लोकानंा डभऊन तो वगेळा 
राहात असे. त्यानंा काही ढींग करून आपल्याकडे ओढण्याचा तो प्रयत्न करू लागला. ही अयोयय 
वतयिूक पाहून पौलस फार दुाःखी झाला. त्याने पेत्रसाचा खडसावनू डनषेध केला. पेत्रसाला फार 
पिाताप झाला. 

 
३७५७ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेडरकेत एक मुलगा हातावाचून जन्मास आला. आईबापानंी गडरबी असूनही त्याचा त्याग केला 
नाही, अगर त्याची हत्या केली नाही. उलट त्याला नाना तऱ्हेची कामे करावयास डशकडवले. 
कोिीतरी एका गृहस्थाने त्यास कोंबडी डदल्ही. नंतर कोकरू डदले व घोडेही डदल्हे. त्याचं्या 
साहाय्याने त्याने मोठा नफा डमळडवला. कोंबड्या डवकून तो श्रीमंत शतेकरी झाला. त्याच्या पायाची 
बोटे लाबं असल्यामुळे तो अनेक कामे पायानंी करी. वसत्र नेसिे, हज्यामत करिे, गाईचे दूध 
काढिे, इतकेच काय, पि शतेीची सवय कामे तो पायानंी करी. कोिी गावकऱ्यावंर अन्याय केला, 
तर गडरबाचंी बाजू घेई. एडक्यासारखी टक्कर देऊन लकवा कुत्र्याप्रमािे दुसऱ्याला दातातं धरून 
डशक्षा करी. त्याची ३ लयने झाली. अनेक मुले व नातवंडे त्यास होती. तो ७० वषांचा होऊन वारला. 

 
३७५८ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६६–२६९) 

‘एक सदय’ डलडहतो की : सािेटीस-लूथराडद डवद्वत्तेचा उपयोग देशकल्यािासाठी करीत. पि 
आमच्या ज्ञानप्रकाशाच्या संपादकानंा कृष्ट्िाची डदव्य िीडा पाहण्यात सुख वाटते. अशा नामधारी 
पुढाऱ्याचं्या आश्रयाने नाटक फोफावते. डस्त्रया नाटकात काम करतात, ही त्यानंा सुधारिूक 
वाटते. आता डस्त्रयानंी नवरे व मुले सोडून गोडपकाचंी सोंगे यायावीत! इंदुप्रकाशास मात्र हे आवडले 
नाही आडि त्याने याबाबतीत कायदा असण्याची मागिी केली, तेव्हा एडडटरसाहेबानंी डवद्वान 
डशव्याचंा भडडमार केला. 
 
‘स्वदेशडहतेच्छू’ पत्रात म्हितो : ही एक पोट भरण्याची नवी रम आहे. डस्त्रयांनी पुरुषाचे सोंग 
यायाव,े हे फार गैर आहे. वतयमानपते्र प्रशसंा करतात, म्हिून या गोष्टींना चागंले ठरडविे कठीि 
पडेल. ज्ञानप्रकाशवर अज्ञानाची काडळमा आली आहे. डस्त्रयानंी असे नाचिे, उठिे स्वीकारले, तर 
त्या कोित्या चालीच्या आहेत, याचा बोध होतो. गावोगावी नाटक कंपनी डफरून गडबडगंुडा मात्र 
होईल. नाटकापासून बुद्धी व इंडद्रय दोहोंना आनंद होतो, असे म्हििारे स्वताःची व समाजाची 
फसविूक करीत आहेत. असले संपादक भलावि करतील, तर संभाडवताचं्या मुलींनी व सुनानंीही 
हा उद्योग करावा! यासाठी ज्ञानप्रकाशकर्ता जर उदाहरि घालून देईल, तर फार बरे होईल. 
डस्त्रयानंी डशक्षि घेऊन मयादेने वागण्यामध्येच खरी सुधारिूक आहे. डवदूषकासारखा चावटपिा 
करिे, ही सुधारिूक नव्हे! 

 
३७५९ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

मंुबईहून आगबोटीने १० लक्षाचें सोने व रोकड रवाना झाली. मंुबईतील डदवाळ्यामुंळेच असे झाले 
असाव.े हे सोने गाळले जाईल काय? लकवा नवीन काही कायदा होईल काय? 

 
३७६० (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

खैरख्वा खल्क पत्रावरून असे डदसते की, रडशयाचा लहदुस्थानवर स्वारी करण्याचा इरादा नाही. 
रडशयाचा महसूल डिटनच्या शकेडा १५ टक्क्यानंी कमी आहे. डिटन व त्याचे द्वीपातंरीचे सुभे 
यातंील लोकवस्ती रूडशयाच्या डतप्पट आहे. 

 
३७६१ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

अमेडरकेत लाकडापासून ५ तासातं कागद करण्याची युक्ती डनघाली. कान् गे्रसच्या सभासदानंी या 
कारखान्याची पहािी केली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३७६२ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 
डिटनमधील लंडन, मानचेस्टर, इत्यादी सात मोठ्या शहराचंी लोकवस्ती ४७ लाख असून तेथे दर 
सप्तकात ३१४७ जन्म होतात, तर २२०५ मृत्य ूहोतात. 

 
३७६३ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

डूफोर या फ्रें च शास्त्रज्ञाचे म्हििे असे आहे की, उल्का पडण्याने पथृ्वीचे इवजन वाढते. प्रत्येक 
एकरावर सुमारे २ घन गज उल्काचूिय पडते. 

 
३७६४ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

पे्रडसडेंट व कान् गे्रस याचं्या वादामुळे तीन अमेडरकन कौंसलदारानंी राजीनामे डदल्हे. 
 
३७६५ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

न्य ू ओर्लीन एथे दंगल झाल्यामुळे माश्ययल ला म्हिजे लष्ट्करी डशके्षचा कायदा अंमलात आला 
आहे. 

 
३७६६ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

अमेडरकन डशपायानंा ४० कोटी रुपयाचंी बडक्षसे डमळिार. 
 
३७६७ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

अटलाडंटक सागरातील तारेचे काम पूिय झाप्यावर डवक्तोऱ्या रािीने पे्र. ज्यानसन यानंा 
आनंदसूचक डनरोप पाठडवला. 

 
३७६८ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

फेडनयन लोकाचं्या प्रकरिात योयय कारवाई केल्यामुळे अमेडरकन सरकारबद्दल इंस्यलशानंी संतोष 
व्यक्त केला. 

 
३७६९ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

लंडनमध्ये जरीमरीच्या वाख्याने १५०० मनुष्ट्ये मेली. १५ आगस्टच्या तारेवरून कळते की, आता हा 
उपद्रव कमी झाला आहे. 

 
३७७० (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

सर ह्य ूरोज यानंा लाडय स्राथनैनयचा डकताब डमळाला. 
 
३७७१ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

आग्रा ब्याकेंने ठेवीदाराचंा पैसा परत देण्याची तयारी दाखडवली. रुपयास चार आिे प्रमािे पडहला 
हप्ता देिे सुरू झाले. 

 
३७७२ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 
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कापसाचे ९० हजार गठे्ठ डशल्लक असून सहा लाख समुद्रावरची वाट चालत आहेत. धोलराचा भाव 
१० पेनी होता. 

 
३७७३ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

युरोपची लढाई बदं असून तहाची बोलिी सुरू आहेत. 
 
३७७४ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

पु्रडशयाने हानोवरचे राज्य आपल्या मुलखास कायमचे जोडले. साक्सनचा वेगळेपिा कायम 
ठेवला. 

 
३७७५ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

आडस्त्रया पु्रडशयास लढाईच्या खचावरून तीन कोटी रुपये देईल. 
 
३७७६ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

आडस्त्रयाचा ३० लक्ष वस्तीचा भाग पु्रश्यन राज्यास जोडला जाईल. 
 
३७७७ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

इताल्यनानंी वेनेश्या घेतला, तरी फ्रासंची काहीही तकरार नाही. 
 
३७७८ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

डेन् माकय चा लजकलेला भाग डमत्र राष्ट्र त्यास परत देिार आहेत. 
 
३७७९ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

इताल्यन लोकानंी १४॥। कोटी रुपयाचें कजय काढले आहे. 
 
३७८० (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

डवयना येथे सन १८१५ प्रमािे युरोडपयन राष्ट्राचं्या वडकलाचंी सभा भरवावी, असे रूडशयन 
सरकारला वाटते. 

 
३७८१ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

यरूशलेम व हेिोन येथे टोळधाडीने डपकाचंा फार नाश केला. दुष्ट्काळाने शतेकऱ्यानंा उपास पडत 
आहेत. 

 
३७८२ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

तुकय स्थानात स्मर्िा ते एडनपयंत रेल्वगेाडी सुरू झाली. 
 
३७८३ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

लबानोनात पुन्हा गडबड झाली व दंगे सुरू झाले. 
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३७८४ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 
रूडशयाचा बुखारेवाल्याशी तह होऊन रूडशयाने बुखारा परत डदल्हे. ताशकंदच्या व समरकंदच्या 
रडशयन तळासं मान्यता देण्यात आली. आता रूडशया बुखाऱ्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करिार 
नाही. 

 
३७८५ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

िह्मदेशात दोन राजपुत्रानंीच बडं केले. राजाचा भाऊ व सरदार लढाईत मेले. बडंवाल्यानंी 
राजास कैद करून काही शहरे लजकली. 

 
३७८६ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

मंडले येथे आग लागून १० हजार घरे जळाली व बेसुमार नुकसान झाले. वडहमी आरोपीस फक्त 
२०० रुपये दंड झाला. 

 
३७८७ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

चीन व आसते्रडलया यासं युरोपशी तारेने जोडावे, अशी डशफारस डवलायत सरकारकडे गेली आहे. 
 
३७८८ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

दुष्ट्काळाने रोगी झालेले ७७५ लोक कलकत्त्याच्या दवाखान्यात पडले आहेत. सरकारने २० लक्ष 
रुपये डदल्हे, तरी दुष्ट्काळ–डनवारिास ते अपुरे ठरले. कलकत्त्यात २० हजार रुपये जमले. 
त्यातूंन आठश ेलोकाचें दोन मडहने पोषि होईल, बाकीच्याचं्या पोषिाकडरता आिखी द्रव्य हवे. 
आोढ्या प्रातंात रोज ५० हजारानंा अन्न डदले जाते. 

 
३७८९ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

लसधमध्ये ८ आगस्तला मनस्वी पाऊस पडून बेसुमार पूर आला. ७० मलैाचं्या लोखंडी रस्त्याची 
नासाडी झाली. १२ लक्ष रुपये खचय करून बाधंलेला मलर नदीवरचा पूल पाव कोसापयंत वाहून 
गेला. गाडी पुन्हा दुरुस्त होण्यास दीड मडहना हवा. 

 
३७९० (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६६–२७२) 

बडोदा रेल्वचेाही सुमारे ३० मलै रस्ता पुराने वाहून गेला आहे. तो दुरुस्त करण्याचे काम चालू 
आहे. यावरून पाण्याचा जोर डकती अडनवार होता, याची कल्पना करा. 

 
३७९१ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६६–२७२) 

दुष्ट्काळग्रस्तानंा साहाय्य देण्यासाठी युरोडपयन एतदे्दशीय नोकरानंी वगयिी जमा करावी, असा 
ठराव सरकारने केला. डनदान एकएका डदवसाचा पगार द्यावा, असे सरकारला वाटते. 

 
३७९२ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

१९ अगस्तला साहेबलोकाचंी एक होडी कलथून १ साहेब व १ मुलगा समुद्रात बुडाले. जवळच्या 
होड्यानंी मदत केल्यामुळे काहीजि बचावले. 
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३७९३ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 
लहदुस्थान सरकारने ठराव केला की, संस्थानातून डाक जात असताना डतच्या सुरडक्षततेची 
जबाबदारी संस्थानी अडधकाऱ्यावर राहील. 

 
३७९४ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

एका पारशी गृहस्थाने पोलीस कोटात अजय डदल्हा की, आपला मुलगा रे. डवल्सन याजंकडे गेला. 
तरी वारंट काढून त्याला हजर कराव.े पि मे. बाटयन यानंी तो अजय फेटाळला. कारि मुलगा १८ 
वषांहून जास्त वयाचा आहे. 

 
३७९५ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

मछलीपट्टिला ८७ पडरया लोकाचंा बास्प्तस्मा झाला. 
 
३७९६ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

टैम्स आफ इंडडयाकडे गेल्या सप्ताहाअखेर दुष्ट्काळफंड १० हजार रुपये जमा झाला. 
 
३७९७ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६६, २६९–२७२) 

‘भडंारी व्यडभचारोते्तजक मंडळीचा संडक्षप्त वृत्तातं’ डमळाला. त्यावर पुढे डलहू. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६६ 
 
३७९८ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २७३–२७४) 

दुष्ट्काळाचे वतयमान फार दुाःखकारक आहे. ओडरसामधील बालासोर प्रातंात शकेडो मरत आहेत. 
रोजचा मृत्यूचा आकडा डनदान ३०० वर जातो. कुजलेल्या पे्रतानंी हवा डबघडली. दुगंधीने डोके 
डफरून जाते. पटकीचा भयानक प्रलय होण्याची शक्यता आहे. अन्नसत्रात अशक्त लोक बळकट 
लोकाचं्या पायाखाली तुडवले जातात. मद्रासच्या गजंाम प्रातंात हीच स्स्थती आहे. लोक गावीच 
मरि पतकरतात. दुसऱ्या गावी जाण्याचे त्राि त्याचं्यात उरले नाही. सरकारने लोकोपयोगी कामे 
काढली आहेत. ११ हजाराचें पोषि अन्नसत्रावंर होते आहे. या इलाख्यातील काही लोक पैसा 
देतात, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आमचे डप्रय वाचिारे जे देववेल ते देतील, अशी आशा आहे. या 
हतभायय लोकाचें दुाःख दूर करण्यासाठी मी काहीतरी पाठवीिच, असा डनिय करा. 

 
३७९८ अ (इंम : २७३) 
 
३७९९ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २७५–२७८) 

सुमारे ५० वषे युरोप खंडात युद्ध नव्हते. या साली झालेली लढाई मात्र अपूवय ठरेल. एका पक्षास 
आडस्त्रयाचा बादशहा, तर दुसऱ्या पक्षात पु्रडशया व इटली होते. आडस्त्रया जिू अडडकत्त्यात 
सापडला होता. लढाईस तात्काडलक कारि डवशषे नव्हते. परंतु युरोपखंडात वचयस्व डमळडवण्याची 
पु्रडशयाची बलवत्तर इच्छा, हे युद्धाचे मुख्य कारि होते. जमयनीला संस्थानाचें ऐक्य हव े होते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्याच देशबाधंवाशंी लढाव े लागल्यामुळे जमयन लोक इतके डचडले की, कौंट डबस्माकय च्या 
खुनाचा प्रयत्न झाला. इटलीच्या दृष्टीने वडेनस प्रातं लजकिे, हा लढाईचा उदे्दश होता. आडस्त्रयन 
सेना बलाढ्य आहे, असे वाटत होते. पि डतला दोन आघाड्यावंर लढाव ेलागल्यामुळे डतचा डबमोड 
झाला. जमयनीतील पु्रडशयन सैन्याने ही संधी साधली व शीघ्रगतीने मजला करून आडस्त्रयन 
सैन्यासमोर ते उभे राडहले. लढाईचे के्षत्र साडे चार कोस होते. पु्रडशयाचे दोन लक्ष सैडनक होते, तर 
आडस्त्रयाचे २ लाख ४० हजार होते. पु्रडशयाने आडस्त्रयावर पाठीमागच्या बाजूने हल्ला करून 
आडस्त्रयनाचंा संपूिय पराभव केला. यानंतर तह करिे आडस्त्रयास भागच पडले. आता इटलीस 
वडेनश्या प्रातं डमळाला. त्याचे स्वरूप बदलले. जमयनलोक सवात परािमी ठरले, अनेक संस्थानाचें 
ऐक्य होऊन तो देश सुधारिेस अनुकूल झाला. मनुष्ट्यसंहार मोठ्या प्रमािावर झाला, तरी 
स्वातंत्र्येच्छू लोकानंा आनंद वाटावा, अशाच या गोष्टी आहेत. 

 
३७९९ अ (इंम : २७४–२७५) 
 
३८०० (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २७८–२७९) 

‘व्यडभचार डनषेधक मंडळ’ यानंी कळडवले आहे की, एक भडंारी सवय व्यसनात डनपुि आहे. त्याने 
एक वेश्या ठेवली होती. त्याचा मुलगा गॅ्रज्युएट वैद्य आहे. ही वेश्या नुकतीच मरि पावली. त्यावेळी 
त्याने केलेल्या डबलापात डतच्या व्यडभचाराचे वियन होते. सुनेसमक्ष हे वियन करून डतला मृताच्या 
पाया पडावयास लावले. अशा गोष्टीस ज्ञातीने जरी डशक्षा केली नाही, तरी हे संभाडवतपिास शोभत 
नाही. दुराचारास मान देिे, हे त्याचं्या धंद्यास उते्तजन देिे होय. डनद्य व नीच आचरिाची अप्रत्यक्ष 
स्तुतीच होय. इतकेच नव्हे, तर हा डनलयज्जपिा आहे, अशा गैरचालीच्या राडंाचंी पे्रते भयंयाकडून 
नेण्याची प्रथाच योयय होय. दुसऱ्या जातीचे अन्नोदक घेतल्यावर बडहष्ट्कार टाकिारे धमाडधकारी हा 
प्रकार शातंपिे पहातात, हे नवल नव्हे काय? जाडरिीस सद्गती डमळत नाही. पुण्यवान् मािसाची 
उत्तरडिया कशीही झाली, तरी त्याला सद्गती डमळतेच. जुन्या मताचे लोक म्हितात, कडलयुगात 
असे चमत्कार घडिारच. पुरािकते डलडहतात, पाप होिारच. पापी लोकानंा दैत्य म्हितात. पि 
सुडशडक्षतातं व सुधारकातंही असे दैत्य आहेत. याचे कारि असे की, त्यानंा डवद्या डमळाली, पि 
नीडतसंबधंी डशक्षि डमळाले नाही. 

 
३८०१ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २७९–२८०) 

गेल्या १-२ मडहन्यातं काही नवीन वृत्तपते्र सुरू झाली, ज्ञानदीपक हे आग्रा डमशनचे माडसक लहान 
मुलासंाठी असून उदूय भाषेत व इंग्रजी टाइपात छापले आहे. डकम्मत मात्र सालीना १ रुपया 
असल्यामुळे मुलानंा परवडिार नाही. अरुिोदय हे ठाण्यात सुरू झाले व ते रडववारी डनघते. याचे 
डलडहिे शुद्ध, डौलदार व छपाई ठळक व डनमयळ आहे. ‘न्यायलसधु’ हे नगरमध्ये ३ सप्तेंबर १८६६ 
पासून सुरू झाले. भाषा मराठी असून वृत्तवैभवाएवढा आकार व पाने आहेत, लकमत आगाऊ ४ व 
नंतर ६ रुपये आहे. याचा मुख्य उदे्दश म्हिजे न्यायाची व कायद्याची माडहती देिे, हायकोर्टाचे 
आवश्यक व डहतावह डनवाडे, डदवािी व फौजदारी आक्ट छापिे, असा आहे. नगरचे हे डतसरे 
वृत्तपत्र होय. ज्ञानोदय, वृत्तवैभव आडि ३ रा हा न्ययलसधू होय. लोककल्यािवधयक पते्र डनघावीत, 
सतत चालू राहावीत, अशीच आमची इच्छा आहे. 

 
३८०२ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८०–२८२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपि ज्या गावात शुभवतयमान साडंगतले, डतथले लोक कसे आहेत, हे पहाण्याचे पौलसाने 
ठरडवले, बाियबाला वाटत होते की, माकय  ऊफय  योहान याला बरोबर यायावे, पि योहान फार 
फटकून राहातो, यासाठी पौलस त्याला बरोबर घेण्यास तयार होईना. या मुद्यावरून त्याचंा इतका 
वाद झाला की, ते वगेळे झाले. डसलासास संगती घेऊन पौलस लहडू लागला. लुसत्रा गावात 
त्यानंी डतमथ्यास दीक्षा डदल्ही. डतमथ्याचे सवय कुटंुब फार धार्थमक होते. त्याची दीक्षा हा फार भारी 
व बोधयुक्त प्रसंग ठरला. गलत्या प्रातंात गेल्यावर तो रोगी झाला. पि लोकानंी त्यास देवदूत 
समजून त्याचे स्वागत केले. अश्याहून त्यास डबथुन्यास जावयाचे होते. पुढे त्यास लुका हा वैद्य 
भेटला. नंतर तो डफडलप गावाकडे रवाना झाला. तेथे ययागीटस नदीच्या काठी अनेक यहुदी लोक 
राहात होते. शाब्बाथडदवशी इतर जातीचे लोकही त्याचे प्रवचन ऐकत असत. लुडदया नावाच्या 
कामगार स्त्रीने पौलसाकडून कुटंुबासह दीक्षा घेतली. अशा रीतीने प्रभचूा संदेश प्रथमच युरोप 
खंडात आला. मंडळीची स्थापनाही झाली. 

 
३८०३ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८२–२८३) 

रा. डस. बा. डमसाळ श्री. अमृतराव काळे यानंा डलडहतात की : लहदूधमयशास्त्रात िाह्मिास फार मान 
आहे. खोटेपिा व लबाडी हे दोष याजवर येत नाहीत. डजतेंडद्रय शूद्रापेक्षाही व्यसनी िाह्मि 
आदरिीय असतो. सवय तीर्थे िाह्मिापाशी आहेत. िाहाि हे देवाचेंही दैवत आहे. तो अज्ञानी 
असला, तरी देव समजावा. लबाडी करिाऱ्या िाह्मिास पाप नाही. तो सदा पूज्य आहे. पि तोही 
आपल्यासारखा मानवी प्रािी असताना हा खास सवलत त्याला कशासाठी डदली, ते समजत नाही. 
तुकारामाने म्हटले आहे, ‘िाह्मि का जन्मला कानावाटे?’ तेव्हा ही देवपदवी त्यानंी स्वताःच 
स्वताःस घेतली. कारि सगळी शासे्त्र त्यानंीच डनमाि केली. प्रत्येकास धमयकार्याच्या वळेी त्यानंा 
दडक्षिा द्यावी लागते. उपवास, सि, ग्रहबाधाडनवारि, या प्रसंगी भोजन, दडक्षिा व आसन ही 
द्यावी असे त्यानंी शास्त्रात डलहून ठेवले. परलोकात डदव्य वाडा डमळावा, म्हिून छत्री व काळी 
कडपला गाय त्यानंा द्यावी. हे स्वाथी तत्त्वज्ञान िाह्मिानंीच तयार केले. खरे म्हिजे, जो भक्ती 
करतो तो तरून जातो. अनन्य भक्ती असेल, तर जातीचा डवचार गौिच ठरतो. म्हिून भक्ती 
करून ईश्वर जोडा. िाह्मिाकडून ईश्वरप्राप्ती घडिे कठीि आहे. 

 
३८०४ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८४–२८६) 

कोित्याही व्याधीवर उपचार करण्यासाठी वैद्याची गरच असते. पि खरे वैद्य थोडे असतात. काही 
वळेा काकतालीय न्यायाने गुि येतो. पि हजार वायानंी अवगुिच येतो. काही वळेा तर उद्याचे 
मरि आजवर येते. बाडी वैद्य हे बहुधा लवाड असतात. ते नाडीवरून रोगपरीक्षा करतात. अगदी 
दुर्थमळ औषध सागंतात. खचापुरते पैसे मागून आडमाप चटी बसडवतात. काही वैद्य तर आधी 
बडक्षसी कबलू करून घेतात. उंच संस्कृत, अरबी नावाच्या गोळ्या देऊन बताविी करतात. 
तुपासाठी म्हिून वारंवार पैसे नेतात. यजमान जड हाताचा असला, तर दुखिे तात्पुरते वाढवनू 
जीव हैराि करतात. नारू लकवा मूळव्याध अधीच काढून अडवतात. मग त्याचंा डाव साधतो. 
त्यानंा शरीराच्या अंतरयचनेची काहीच माडहती नसते. त्याचं्या हातून जर शस्त्रडिया करडवली, तर 
भलत्याच डशरा तुटून घात होतो. म्हिून त्यानंा दारातदेखील उभे करू नये. खरे वैद्य औषधे देऊन 
रोययास बरा करतात. पदरच्या पैशाने औषध देऊन योयय तेवढेच पैसे घेतात. बाडी वैद्य मात्र 
आधीच बडक्षसासग्गट पैसे उकळतो. कोिाचीही हमी मानीत नाही. बापास बाप म्हित नाही, तो 
चुलत्यास चुलता कसा म्हिेल? यास्तव बाडी वैद्याशी कोिीही संबंध ठेव ूनये. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३८०५ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 
नगरजवळ बाभरुडी गावातं काही सोलजर डशकारीस गेले. एका शतेकऱ्याने त्यानंा पािी डपण्यास 
प्रडतबधं केला, म्हिून त्यानंी छऱ्याच्या बदुंकीने त्यास मारले. काही कुिब्यानंी त्याचंा पाठलाग 
केला, म्हिून सोलजरानंी एकास ठार मारले. चौकशी सुरू आहे. 

 
३८०६ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

रूडशयामध्ये २५९५ मलै रेल्वेमागय आहे. लहदुस्थानातील रेलव ेमागाची लाबंी त्यापेक्षा जास्त आहे. 
 
३८०७ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

पे्र. ज्यानसन फेडनयन लोकावंर खटला चालडवण्यास तयार होत नाहीत. 
 
३८०८ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

कानडा सरकारला इंयलंडकडून फौजेची मदत डमळाली. 
 
३८०९ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

फ्रें च आरमाराने मेडक्षकोतील मारामोरस बदंरास वेढा घातला. पे्र. ज्यानसन यानंी डतकडे लढाऊ 
गलबते पाठडवली. 

 
३८१० (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

सरकारचे कापसावरील कडमशनर डा. फाबयस यानंी अमेडरकेत समक्ष पहािी करून साडंगतले की, 
यंदा डतकडे फक्त १२ लक्ष गठे्ठ कापूस तयार होईल. त्यापंैकी फक्त ३ लक्ष डनर्यातजोगा असेल. 
पि काहींना हा अंदाज अमान्य आहे. 

 
३८११ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

१८६५ मध्ये अटलाडंटक सागरात टाकलेली तार काढण्यासाठी गे्रट ईस्टनय हे जहाज न्यू 
फौंडलंडहून डनघाले. 

 
३८१२ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

पकडलेल्या फेडनयन लोकाचंी चौकशी चालू असताना त्यानंा सक्तीची वागिूक देऊ नये, असा 
इंग्रज सरकारने हुकूम काढला. 

 
३८१३ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

लंडनमधील महामारीचा रोग जरा कामी होत आहे. 
 
३८१४ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

लाडय स्राथनैन ऊफय  सर ह्य ूरोज हाऊस आफ लाडयसच्या कामावर रूजू झाले. 
 
३८१५ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

जमेकातील बंड मोडण्यास ज्यानंी मदत केली, त्या लष्ट्करी अडधकाऱ्याचं्या चौकशीकडरता डिटनने 
कोर्टाची नेमिूक केली. 

 
३८१६ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

ग्रीसच्या राजाने डिटनची राजकन्या लुइझा डहला मागिी घातली. 
 
३८१७ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

साडंडवच बेटाची रािी इंयलंडचा दौरा करीत आहे. 
 
३८१८ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

पैशाच्या तेजीने कापसाचा भाव ७॥ पेनीवर उतरला. 
 
३८१९ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

पु्रडशयाशी व इटलीशी आडस्त्रयाचा तह व करारनामा झाले. 
 
३८२० (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

फ्रें च बादशहाने पडरसचे एक वृत्तपत्र बदं केले. 
 
३८२१ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

मेडक्षकोची रािी पारीस एथे आली. 
 
३८२२ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

वडेनश्या प्रातं आडस्त्रयन सरकारकडे डदल्हा जाईल. मात्र हा सत्तातंराचा काययिम फ्रें च 
कडभशनरच्या माफय त होईल. 

 
३८२३ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

रूडशयन सरकारने सैबीऱ्यात हद्दपार केलेले बंडखोर पुन्हा पोलंडमध्ये येऊन गडबड करीत 
आहेत. 

 
३८२४ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

इरािमध्ये तेहरान डवभागात मोठा दुष्ट्काळ पडण्याचे भय आहे. 
 
३८२५ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

बुशायरच्या माजी इमामास मारून त्याची गादी डमळडविाऱ्या पुत्रास नवा इमाम समजावे, अशी 
इंयलंडची सूचना आहे. 

 
३८२६ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

िह्मदेशच्या एका राजपुत्राने चुलत्याचा वध करून अनेक लोकानंा ठार मारले. त्याचा मुक्काम 
मागवते असून अनेक िह्मी लोकानंी त्याला पालठबा डदला आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३८२७ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 
बगंाल्यात जुदीपूर व गुडरया येथे उपासमारीने अनेकजि मरून पडतात. पे्रते उचलण्याची 
व्यवस्थाही चागंली नाही. 

 
३८२८ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८६–२८८) 

उत्तर लहदुस्थानात प्रत्येक रेल्व ेस्टेशनजवळ धमयशाळा होिार. 
 
३८२९ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

ओडडसात एका सप्तकात ३८,६७८ जिानंा अन्न वाटण्यात आले. 
 
३८३० (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

सत्येंद्रबाब ूठाकुराची अमदाबादेस अडसस्तंत जज्ज म्हिून नेमिूक झाली आहे. 
 
३८३१ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

उत्तर लहदुस्थानातं गुदस्ता ३४९ वाघ व शकेडो श्वापदे मारण्यात आली. 
 
३८३२ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

मंुबईहून दुष्ट्काळी भागाकडे ५० हजाराहूंन जास्त रक्कम गेली आहे. 
 
३८३३ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

३० जूनच्या तुफानात पडिम बगंालमध्ये ५० इंच पाऊस झाला. शतेे वाहून जनावरेही मेली. 
नुकसानीचा अंदाजच येत नाही. 

 
३८३४ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

कलकत्त्याच्या डेपुटी पोलीस कडमशनरने गडरबानंा धोतरे व लुगडी वाटली. 
 
३८३५ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

पुढील उन्हाळ्यात नामदार गवरनर जनरल कलकत्त्यातच राहतील. 
 
३८३६ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

आग्रा एथे १० नोवेंबरपासून सहा आठवडे दरबार भरेल. अनेक राजे लोकानंा स्टार ऑफ इंडडया 
डकताब डमळेल. नामदार वैसराय आपल्या लष्ट्करासह तेथे राहतील. 

 
३८३७ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

उतरेकडे पलटिीतील अनेक डशपायानंी आपला एकेक डदवसाचा रोजमुरा दुष्ट्काळाकडरता डदल्हा. 
 
३८३८ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

आग्र्याच्या हायकोटात एका इसमाचा दावा बुडाला. तेव्हा त्याने एक मशाल पेटवनू आिली. 
कारि जज् साहेबानंा न्याय करण्यासाठी नीट ‘डदसले’ पाडहजे. कोर्टाच्या बेअदबीबाबत त्यास 
५० रुपये दंड झाला. त्याबद्दल तिार केली, म्हिून आिखी १०० रुपये दंड झाला. 

 
३८३९ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

नागपूर व कामटी येथे जरीमरी फार चालू आहे. 
 
३८४० (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

अजमीर येथे जमालोदीन नामक मौलव्याने घरोघर आडि मडशदीतून उपदेश करून इंस्यलश 
सरकारडवरुद्ध डफतुरीच्या गोष्टी साडंगतल्या. या मौलवी गृहस्थास पोडलसानंी कैद केले. चौकशी 
चालू आहे. 

 
३८४१ (२५ : १८, १५ सप्तेंबर ६६, २८८) 

काबलूचा अमीर आफजुलखान याने इंग्रज सरकारला डवनंती केली की : शरेअली खानाशी मतै्री 
करू नये. त्याऐवजी या खानास मतै्रीचा लाभ द्यावा. पि सरकारला शरेअलीच्या वागिुकीत काही 
तकसीर डदसत नाही. तो अफगाडिस्तानात मालक आहे, तोपयंत इंग्रज सरकार ही मैत्री 
चालवील. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक १९, मुांबई, १ आक्तोबर १८६६ 
 
३८४२ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, २९०–२९१) 

सीडरया देशात लबानोन पवयतावर गंधसरूचे जे वृक्ष आहेत त्याचें वियन बायबलातही आहे. अरब व 
इसत्रायली लोक म्हितात की : हे वृक्ष डचरायुषी आहेत. त्याचं्यावरून हवेचा पालट समजतो. 
गंधसरूप्रमािे देवदारू हा डहमालयाचा वृक्षमिी आहे. नेपाळमधील उतरिीवर तो १२ हजार फूट 
उंचीवर सापडतो. डहरव्यागार पानानंी शोभायमान डदसिारा हा वृक्ष सुगंधी आहे. प्राचीनकाळी ज्या 
भागात ज्वालामुखी होते, त्याच भागात हे वृक्ष वाढतात. मूर्थतपूजकानंा त्याचंा मोह पडतो व ते 
त्याचंी पूजा करतात. कालीफोर्थनयात सारानेवाडा पवयतावर डवशाळ वृक्ष आहेत. उदी रंगाची खोडे 
इतकी डवशाळ असतात की, त्याचंा वरे १०० फूट असून त्यातून बोगदा करता येतो. या दुगयवत् 
खोडाचें डशरोभाग सूयाच्या प्रकाशात लकाकत असतात. आडि अशी शकेडो खोडे अरण्यात 
सापडतात. लंडन शहराजवळ सेडानहामच्या प्रदशयनात ११० फूट उंचीचे व ९३ फुटाचा घेर 
असिारे झाड ठेवले आहे. विव्यामुळे त्याचे खोड पोकळ झाल्यामुळे बोगद्याप्रमािे चालत जाता 
येते. एकेक झाड तोडण्यास १–१॥ मडहना कट्टी मेहनत करावी लागते. या झाडापुढे पाइन वृक्ष 
अगदी डकरकोळ भासतात. लबानोन पवयतावर चार हजार वष ेवयाची डनदान ८०० झाडे आहेत. 
तरी त्याचें शारीडरक अंतर् व्यापार अगदी व्यवस्स्थत चालतात. 

 
३८४२ अ (इंम : २८९) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३८४३ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, २९३–२९५) 
रे. नारायि शषेाद्री कळडवतात की, औरंगाबादेमध्ये प्रभचेू काम उत्तम चालले आहे. प्रकृती 
डबघडली असताना रेवरंड तेथे गेले व आस्त्मक आडि शारीडरक समाधान पावनू परत आले. जेम्स 
डवल् सन याचें कायय संतोषजनक आहे. औरंगाबादच्या इंग्रजी शाळेस भेट देण्यासाठी ते गेले, तेव्हा 
घोडागाडीचा दोर तुटून डजवावर संकट आले होते. पि दोघानंी उडी टाकून जीव वाचडवला. 
ईश्वरानेच संकटातून वाचडवले. डवल्सनच्या शाळेत ५० डवद्याथी असून त्याचंा अभ्यास उत्तम 
चालतो. उंच जातींची मुलेही तेथे डशकतात. अनेक नेडटव डमत्र व साहेबलोक औरंगाबादेस एकत्र 
येऊन प्राथयना करतात. कंडटजट सरदारही येतात. ‘शब्दबाहुल्यालंकार’ असिारी प्राथयना 
वाचतात. आमचे सुवार्थतक व पालक समजतात की, डनयडमत भक्ती पुरेशी आहे. पि ही त्याचंी 
चूक आहे. प्रभभुोजन समारंभास दोन भाऊ तर चौदा कोसावरून आले होते. येशूच्या 
स्वप्रािसमपयक ओव्या वाचण्यात आल्या. मूर्थतपूजेच्या अंधारातून अनेक भाऊ प्रकाशात येत आहेत. 
दर मडहन्यास या डवभागातल्या डमशनाचे डरपोटय डम. डवल्सनकडे येतात. जालन्याप्रमािे हे 
डमशनेरीदेखील प्रगती करीत आहे. पीक फार आहे. पि कामकरी अगदी थोडे आहेत. प्रभ ू
पाण्याचा बदला झाला. त्याने मरि सोसले. त्यावरून आम्हासं शातंी, आनंद व सुख डमळतात. 

 
३८४३ अ (इम : २९१–२९३) 
 
३८४४ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, २९५–२९८) 

लहदुस्थानच्या डकतीएक भागावंर यंदा ईश्वर कोपलेला डदसतो. आमची डपके पजयन्यावर अवलंबून 
आहेत. शतेकरी अडािी व मूढ आहे. दोन वषांपूवीच्या बगंाल्यातील तुफानाने समुद्राची खारी 
जडमनीत मुरून ती डनरुपयोगी झाली, धारि पराकाष्ठची उतरल्यामुळे लोकाजंवळ पैसा उरला 
नाही. घरातील चीजवस्तू डवकून हे बुभडुक्षत राक्षस दारोदार डफरत आहेत. शहरात जाऊन चोऱ्या 
करीत आहेत. लोक गवत, उधया व गोगलगायी खातात. अन्नवाटपासाठी इतके लोक गोळा 
होतात की, डकत्येक डचरडून मरतात. जे डजवतं डदसतात ते इतके अशक्त झाले आहेत की, अन्न 
चावण्याचीही त्यानंा शक्ती नाही. ओडडसामधील बाळासोर सदावर्तात लोकानंा अन्न वाटीत 
असताना पाऊस आला. तरीही लोक जागेवर बसून राडहले. दुसऱ्या डदवशी तेथे २०० पे्रते 
आढळली. डझरडझरीत पटकुरे घेऊन लोक इकडे डतकडे लहडताना डदसतात. गेल्या ९-१० वषांत 
या देशावर अनेक आपत्ती आल्या. तुफानाने १ लक्ष वीस हजार मेले. या ३-४ मडहन्यातं एकया 
ओडडसा प्रातंात उपासमारीने ४ लाख मािसे मेली. धारवाडकडे दुष्ट्काळाची आपत्ती भयानक 
झाली आहे. पराकाष्ठेची महर्गता झाली. लोकानंी पोटची पोरे डवकली, शकेडो मुली कसडबिीस 
डवकल्या गेल्या. असे म्हितात की, एका बाईने भकेुने व्याकुळ होऊन आपलेच बालक डशजवनू 
खाल्ल.े डशळाधारी पावसातही लोक अन्नाचा शोध घेतात. दुष्ट्काळाने मोठी घाम उठलेली आहे. 

 
३८४५ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, २९८–२९९) 

एक लहान मुलगा अडतशय आजारी होता. अशक्तपिामुळे त्याची हालचाल होत नव्हती. त्याच्या 
सुकया गालावर पाडुंरकी येत होती. त्याचे शरीर गार पडत होते. आईबाप मोठ्या मुस्ष्ट्कलीने 
गडहवर दाबीत होते. अकस्मात् त्याचे डनळे डोळे उघडले. मंद हास्य करून मंजुळ आवाजात तो 
म्हिाला की : डोंगरापलीकडे एक संुदर देश आहे. तो मला डदसतो. तेथील लोक अगदी सुखी 
आहेत. डतकडे रोगी लेकरे नाहीत. डतकडील रडहवासी आपिासं बोलावतात, म्हिून तातडीने 
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आपि डतकडे जावचे, असेही त्याला वाटले. त्याच्या नातेवाईकानंा व डमत्रानंाही या बोलण्याचे 
आश्चयय वाटले. ‘एक बलवान मािूस मला न्यायला येत आहे,’ असेही तो म्हिाला. अखेरीस 
त्याचे संुदर डनळे डोळे कायमचे डमटले. त्याच्या डबछान्याजवळ आईबापानंी गुडघे टेकून म्हटले 
की, ‘देवाने जे डदल्हे, ते परत घेतले. आमेन’. 

 
३८४६ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, २९९–३०१) 

लहदुस्थानच्या प्राचीन इडतहासाडवषयी फारशी माडहती डमळत नाही. डहमालयापलीकडे तार्तार 
नावाचा देश आहे. तेथून स्कूथी लकवा डसडथयन लोक प्रथम इकडे आले. त्याचें वशंज म्हिजे शूद्र, 
कोळी, गोंड–खोंड, संथाळ होत. त्याचंी भाषा संस्कृतपेक्षा अगदी वेगळी होती. वतेाळ, म्हसोबा, 
मरीआई, जाखाई, ही त्याचंी दैवते होती. होळी, नागपचंमी, नर्कचतुदयशी, बडलप्रडतपदा, हे 
सिसुद्धा त्याचें आहेत. नंतर पशुचारिजीवी आयय या देशामध्ये आले. त्याचं्यात मूर्थतपूजा नव्हती. 
पि यज्ञ होते. डसडथयनानंा लजकून त्यानंी भारतभर राज्य स्थाडपले. आपला धमयही त्याचं्यातं चालू 
केला. त्याचें देवही सामावनू घेतले. जाबंुवतं रानटी वानरसदृश्य जमातीने रामाला साहाय्य केले 
होते. २३०० वषांपूवी ही उलटापालट झाली. या प्रदेशास ‘महारराष्ट्र’ऐवजी ‘महाराष्ट्र’ असे नाव 
पडले. बौद्धधमीय सम्राट अशोकाने इसवी सन ३०० मध्ये महाराष्ट्र लजकला. १३००० डशष्ट्य 
डमळडवले. बौद्ध राजाचं्या वैभवाच्या खुिा महाराष्ट्रात आजही डदसतात. मागधी शब्द मराठी भाषेत 
आले. महाराष्ट्राचा प्राचीन डमसर व ग्रीक देशाशंी नेहमी व्यापार चाले. डिस्तशकाअगोदर २५० वषे 
गोदातीरावर तगारा येथे एक राजपूत राजा होता. पुढे शाडलवाहन या शूद्र राजाने हा प्रदेश 
लजकला. त्याने मालव्याचा सम्राट डविमाडदत्य याचाही पराभव केला. तेव्हापासून, म्हिजे इ. स. 
७८ मध्ये शाडलवाहन शक सुरू झाला. (महाराष्ट्र देशाचा संडक्षप्त इडतहास) आययधमी लोकाडंवषयी 
वृत्त ‘वदेधमी लोकाचंा वृत्तातं’ या पुस्तकात आहे. 

 
३८४७ (२५ : १९, १ आक्तोवर ६६, ३०१–३०४) 

डवलायतेतील परोपकारी मंडळ्यानंा गेल्यावषी ८ कोटी ६४ लाख ९३ हजार रुपयाचं्या देियया 
डमळाल्या. 

 
३८४८ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

इताल्यन शहरामध्ये नेपल्स सवांत जास्त वस्ती चे शहर असून तेथे ४ लाख ४७ हजार लोक 
राहतात. इटलीतील एकही गाव मंुबई एवढे मोठे नाही. 

 
३८४९ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

कटकचा मुकंुद साहू १८६२ मध्ये डिस्ती झाला. अडीच वषांनंतर कायद्यानुसार त्याची बायकोमुले 
त्याच्याकडे आली. जमीनदार लोकाचं्या डवरोधामुळे त्याच्या कुटंुबाचे फार हाल झाले. 

 
३८५० (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

अल्कोहोलमध्ये लकवा मद्यार्कात वगेवगेळे क्षार डमसळले व ते पेटवले तर ७ रंगाच्या ज्योती तयार 
होतात. 

 
३८५१ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 
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लहदुस्थान सरकारने ४,९४४ मलैाचंा लोखंडी रस्ता तयार करण्याचा हुकूम डदल्हा. त्यापैकी 
३,६०० मलै रस्ता पूिय झाला. यापैकी २५० मलैानंा दुहेरी चाकोऱ्या आहेत. 

 
३८५२ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

पे्र. ज्यानसनचे डवरोधक राडडकल पक्षाचे लोक आता त्याची मते मान्य करून त्याचा सत्कार करीत 
आहेत. 

 
३८५३ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

पे्र. ज्यानसन यानंी मेस्क्सकन वकील रोमरो यास आश्वासन डदले की, दोन मडहन्यातं मेस्क्सको 
परचिापासून मुक्त होईल. 

 
३८५४ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

मेस्क्सकोची रािी फ्रान्सला गेली असता तेथील सरकारने त्यानंा मदत करण्यास नकार डदल्हा. 
मेस्क्सकोचा राजा आता राज्यत्याग करून युरोपात जािार आहे. 

 
३८५५ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

मेस्क्सको व फ्रान्स याचं्यामधील कराराप्रमािे मेस्क्सकोच्या जन्मातीच्या उत्पन्नाचा अर्धा भाग 
कजयफेडीपोटी फ्रान्सला डमळेल. 

 
३८५६ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

सन १९६५ त अटलाडंटक महासागरातून जुन्या तुटलेल्या तारा काढून पुन्हा जोडल्या. त्यामुळे 
डवलायतेपासून अमेडरकेपयंत दुहेरी तार तयार झाली. 

 
३८५७ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

इंयलंडहून आसते्रडलयास जाण्यासाठी पनामाच्या संयोगभमूीचा नवा रस्ता सुरू झाला. 
 
३८५८ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४)) 

ग्रीक राज्याने डिटनची राजकन्या लुइझास मागिी घातली, ही बातमी खोटी ठरली. 
 
३८५९ ( २५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

३ सप्टेंबरला डलवरपुरात कापसाचे ८॥ लाख गठे्ठ डशल्लक होते. 
 
३८६० (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

पु्रडशयाने लजकलेली जमयन संस्थाने पु्रडशयास जोडण्याबद्दल चेंबर आफ डेपुटीसच्या सभेत डवचार 
चालू आहे. 

 
३८६१ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

इटलीचा व आडस्त्रयाचा तहनामा होिार. 
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३८६२ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 
आडस्त्रयन सैन्य वेनेश्यातील डकल्ले डरकामे करीत आहे. 

 
३८६३ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

इटाल्यन सरकारने ५८ हजार सैडनक कमी केले. 
 
३८६४ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३o१–३०४) 

आसडत्रयन सरकारही सैन्य व आरमार कमी करिार. 
 
३८६५ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

साक्सनचा राजा राज्यत्याग करिार आहे. 
 
३८६६ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

क्याडंडयातील बडं वाढत आहे. 
 
३८६७ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

सैबीऱ्यात रूश्यन लष्ट्कराने बडंखोर पोल लोकाचंा पराभव करून ८५० लोक कैद झाले. 
 
३८६८ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

खोकादंमध्ये लोकानंी एक रूडशयन मारला. म्हिून रडशयन सैन्याने ते शहर जाळले. डशकारपूरचे 
व्यापारी संकटात सापडले. 

 
३८६९ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

लशगापुरात एका आंधळ्या, मुक्या व बडहऱ्या बाईस कोिीतरी १३ वषे कोंडून ठेवले होते. ती बाई ३५ 
वषाची आहे. 

 
३८७० (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

डसमल्यात कमाडंर इन् चीफ जर्थवस याजवर दगाबाजीचे आरोप डसद्ध झाल्यामुळे त्यास नोकरीतून 
बडतफे करण्यात आले. वकील व बुटलेर यानंा मारहाि करण्याचा आरोपही डसद्ध झाल्यामुळे 
सहा मडहने चागंली वागिूक ठेवण्याबद्दल जामीनही घेण्यात आला. 

 
३८७१ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

ओडडसाची डनम्मी लोकसंख्या, म्हिजे ४ लक्ष लोक दुष्ट्काळाने मेले. एका आठवड्यात ३,५७१ 
रुपयाचें धान्य वाटण्यात आले. 

 
३८७२ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

मद्रासेत धान्य लुटून बाजार उधळण्याचा कट डशजला होता. व्यापाऱ्यानंी धान्याचे मध्यम दर ठेवनू 
ते संकट टाळले. 
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३८७३ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 
मंुबईत पे्रमचदं रायचदं याचें डदवाळे डनघाले. त्याचं्यावर दोन कोटी वीस लक्षाचंी देिी आहेत. 

 
३८७४  (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

काबलू प्रातंात बडं होण्याचा संभव डदसतो. 
 
३८७५ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

नेपाळचा राजा जंगबहादूर शतेीस कालव े तयार करिार असून लोकानंा वसाहतीची जागा व 
डबयािे देिार आहे. 

 
३८७६ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

बगंाल्यात दर ८–१५ डदवसातं एक तरी पुनर्थववाह होतो. तेथे तुरंुगातील कैद्यासंाठी रात्रीची शाळा 
सुरू होिार आहे. 

 
३८७७ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

अयोध्येचा नबाब ५७ च्या बंडात सामील झाला नाही, म्हिून नबाबाच्या कुटंुबास वषासन मंजूर 
होिार आहे. 

 
३८७८ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

नागपुरात टेंपलसाहेबानंी डभक्षागृह सुरू केले. दोनश ेडभकाऱ्यानंा तेथे सहा मडहने अन्न डमळेल. 
 
३८७९ (२५ : १९, १ आक्तोवर ६६, ३०१–३०४) 

ठाण्याजवळ वडवळी गावी एका बाईला डतळे झाले. 
 
३८८० (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०१–३०४) 

रत्नाडगरी डजल्हा सुधारण्याकडे लक्ष द्याव,े असे मंुबई सरकारला लोकाकंडून कळडवण्यात आले 
आहे. 

 
३८८१ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

मंुबईत युरोडपयन मुलाचं्या आिखी शाळा डनघिार आहेत. 
 
३८८२ (२५ : १९, १ आक्तेबर ६६, ३०४) 

कापंावर बाजार भरडवण्यासाठी नवीन इमारती बाधंल्या जातील. 
 
३८८३ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

अलीबागजवळ जेथे जहाजे फुटतात, तेथे डदवा बसडवला जाईल. 
 
३८८४ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

सरकारी नोटावंर यापुढे दोन प्रकारचे रंग असतील. 
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३८८५ (२५ : १६, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 
ठािे शहराच्या पािीपुरवठ्यासाठी डोंगरात तळे खोदाव े म्हिून सेठ कावसजींनी ५० हजाराचंी 
देिगी डदल्ही. पि तळ्याऐवजी शहरात लहान हौद बाधंावते म्हिजे लोकाचंी सोय होईल, असे 
ज्ञानोदयकर्त्याने सुचडवले. 

 
३८८६ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

रत्नाडगरी व धारवाड डजल्ह्यातं महगयता फार आहे. 
 
३८८७ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

पुढील वषी भरिाऱ्या पाडरसच्या प्रदशयनासाठी काश्मीरचे महाराज शाली पाठडविार. 
 
३८८८ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

यवाल्हेरचे महाराज आग्रा येथे भरिाऱ्या दरबारास सडेच जाऊन गवरनर जनरलशी 
डवचारडवडनमय करिार. 

 
३८८९ (२५ : १९, १ आक्तोबर ६६, ३०४) 

ज्ञानोदयाच्या वगयिीदारानंी आपल्याकडील बाकी रे. एस, बी. मंगर, अमेडरकन डमशन, भायखळा, 
मंुबई, या पत्त्यावर पाठवावी, असे संपादक कळडवतात. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८६६ 
 
३८९० (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३०५) 

रे. एल्. डबसेल तीन वषांपूवी प्रकृडतस्वास्थ्याकडरता अमेडरकेस गेले होते. ते चागंले बरे व पूवीचे 
काम पाहण्यास शस्क्तमान होऊन परत आले. ते अहमदनगर डमशनाचे काम करतील. 

 
३८९० अ (इंम : ३०५) 
 
३८९१ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३०५) 

लाडय डबशपसाहेबाचंा आगबोंटीतून उतरताना पाण्यात पडून मृत्यू झाला. ते सरकारी कामासाठी 
आसामात गेले होते. ते डवद्वान, उदार मनाचे व उत्साही होते. ते १८६३ साली मंुबईस आले होते. 

 
३८९१ अ (इंम : ३०५) 
 
३८९२ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३०७–३१०) 

गेल्या साडेचार वषांत डमशनचे ९ कामदार देवाच्या घरी गेले. भागोबा पवार हा काटेडकस्ट म्हिजे 
साह्यकारी उपदेशक १८४१ साली डिस्ती झाला. तो डवश्वासूपिाने डमशनाचे काम करी. आळस 
लकवा हयगय त्यास ठाऊक नव्हती. आपल्या अज्ञानदशतेील लहदू बाधंवाकंडरता तो तत्परतेने व 
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मेहनतीने सेवा करी. त्यास पाहुिचार करिे फार आवडावयाचे. कोिी तडीतापडी त्याच्या घरी 
आला, तर तो उपाशी जात नसे. त्यास कलगीतुऱ्याच्या रीतीवर कडवता करता येत असे. येशूच्या 
डसद्धातंावर त्याने तशी कडवता रचली. अडािी लोकानंा गािी फार आवडतात. त्यातून 
धमयप्रसारही सोपा होतो. आपल्या मुलानंाही त्याने इंग्रजीचे व मराठीचे उत्तम डशक्षि डदले आहे. 
कोित्याही गोष्टीचा तो तीक्ष्ि बुद्धीने खोलवर डवचार करीत असे. पूवी आपि नीच, अडािी व तुच्छ 
होतो. प्रभनेूच आम्हासं उजेडात व मंडळीमध्ये आिले. अनंत, अडवनाशी व अनुपम सुख डदल्हे. 
बलवानासं लाजडवण्याकडरता त्याने दुबयळानंा डनवडले आहे. ईश्वराची अखंड प्राथयना करण्यात 
भागोबाचा सवय वळे जाई. जेवतानाही त्याची प्राथयना चालू असे. आजारी असताना जर कोिी 
त्याच्या समाचारास गेले, तर त्या पाहुण्यास बरोबर घेऊन तो प्राथयना करी. म्हिूनच त्याचा शवेट 
फार गोड झाला. प्रभनेू आपल्या या लेकरास डनवडून न्यायीकृत करून घेतले. न्यायीचे स्मरि 
आशीवाडदत असते. 

 
३८९२ अ (इंम : ३०५–३०७) 
 
३८९३ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१०–३११) 

अनेक बायका करण्याची चाल लहदू लोकामंध्ये आहे. बगंाल प्रातंात तर याची पराकाष्ठा झाली. 
मुस्स्लमातं ४ डववाहाचंी चाल असून त्याचें नबाब तीनश े डस्त्रयाही करतात, अगर तशा ठेवतात. 
बायकोस मूल होत नसेल, तर दुसऱ्या लयनाची परवानगी लहदंूना आहे. परंतु बंगालचे कुलीन 
िाह्मि ६०च काय पि १०० बायका करतात. म्हिून या प्रकारावर प्रडतबधंक कायद्याची 
आवश्यकता आहे. १८५५त भरद्वानच्या राजाने मसुदा तयार केला. पि ५७ चे बडं होऊन तो 
डवचार मागे पडला. १८६३ मध्ये काशीचे राजे देव नारायिलसग यानंी हा डवचार पुन्हा माडंला. पि 
बगंालइतका अनथय दुसरीकडे नाही, म्हिून तो पुन्हा मागे पडला. परंतु आता भरद्वानचे राजे २१ 
हजार लहदंूच्या सह्या घेऊन सरसावले आहेत. बगंालच्या लेफ्टनंट गवरनरानंा हे तत्त्वताः मान्य 
आहे. सुधारलेल्याच काय, पि जुन्या चालीच्या लहदंूनाही हा डवचार पटलेला डदसतो. काही डवशषे 
कारिाडशवाय दुसरी बायको करिे कोिालाच आवडिार नाही. एका प्रातंासाठी असा कायदा 
करण्यात गैर तर काहीच नाही. तरी ‘योयय समय आलेला नाही’, असे लोकाचें मत पडल्यामुळे हा 
कायदा लगेच होिार नाही. लोकाचं्या कल्यािास बहुधा अडव ेयेिारे बगंाल्याचे गवरनर यावळेी 
उगाळले आहेत. तरीही गवरनर जनरलनी याडवषयी प्रडतकूल मत डदल्हे, हे मात्र खरोखर आियय 
होय. 

 
३८९४ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३११–३१३) 

‘इंदापुरकर’ डलडहतात की : डहरालशग १४ आगस्ट रोजी मृत्य ूपावला. २५ वषांचा हा तरुि डमशन 
सोसैटीतफे शास्त्र डवकण्याचे काम करी. इंदूरच्या राजपूत कुटंुबात त्याचा जन्म झाला. दीक्षा 
घेण्यासाठी तो फेनडवकसाहेबाकडे गेला असता त्यानंी आपले बहुमान्य डमत्र रे. शषेाडद्र याचं्याकडे 
जाण्याचा सल्ला डदल्हा. हा गृहस्थ इंदापुरात आला. एवढा मोठा प्रवास त्याने पायवाटेने केला. ‘जो 
मजकडे येतो. त्याला मी घालवीत नाही,’ या प्रभवुचनाप्रमािे त्यास दीक्षा देण्यात आली. त्याचे 
शास्त्रडवषयक ज्ञान पाहून त्यास २५ रुपये दरमहा पगार ठरडवण्यात आला. डशवाय शास्त्र 
डवकण्याबद्दल वरताळाही ठरडवला. गल्लोगल्ली शुभवतयमान गाजवनू तो खुबीने धमयप्रसार करी. ‘शब्द 
हाच देव आहे, कारि प्रारंभी शब्दच होता,’ यासारखी वचनेही त्याच्या पाठातंरात असत. 
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प्रसंगोपात ती शास्त्रातल्या ओव्याही म्हिून दाखवी. त्याचा स्वभाव तापट असला, तरी तो लगेच 
शातं होऊन देवाची क्षमा मागत असे. त्याच्या मरण्याने इंदापूरच्या व जालनेच्या डिस्ती भावानंा 
फार दुाःख झाले. परमेश्वर जे देतो, ते परत घेतो. त्यास लेकरे नाहीत, परंतु बायको आहे. डवधवेचा 
बाप परमेश्वर असतो, म्हिून डतच्याकडरता प्राथयना करावी. 

 
३८९५ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१३–३१४) 

कोकिातील पळसप्याची लक्ष्मी कीम डभकंभट वाळंबे डहला धोंड्या नावाच्या सोनाराने फुस लावनू 
नाटकात घातले. पुण्यामध्ये डतचा मुक्काम ८ डदवस इंदापूरकर कसडबिीकडे होता. बाईच्या 
नवऱ्याने फौजदारी केली. ‘ज्ञानचक्ष’ूने ही बातमी डदली असून त्यावरून नाटकात डस्त्रयानंा काम 
देिे डकती मूखयपिाचे आहे, याचाच बोध होतो. लोकानंा डबघडडवण्याचे व डस्त्रयानंा दुराचारी 
बनडवण्याचे नाटक हे साधन होऊन बसले आहे. नाटकवाले लुच्चेपिा करून डस्त्रयाचं्या संसाराचे 
वाटोळे करतात. त्यानंा सोंगाची बताविी करून बीभत्स भाषि करावयास लावतात. नाटकात 
कामे करिाच्या डस्त्रयाचं्या हकीगती पाडहल्या, तर सवयच गोंधळ डदसून येतो. परपुरुषाच्या 
सहवासाने त्याचं्यातं भयानक भ्रष्टपिा सुरू होतो. असे असताना डकतीएक चागंले सुज्ञ व डवद्वान 
लोक नाटकानंा वाखािून उत्तजन देतात व नाटक हे सुधारिुकीचे कृत्य आहे, असे म्हितात. ही 
गोष्ट मोठी आश्चयाची व दुाःखाची आहे. या नाटकरूपी डबघाडिुकीच्या आईस कोिी कोित्याही 
प्रकारे उते्तजन देऊ नये. वतयमानपत्राचं्या कर्त्यानंी त्याडवषयी काही डलहू नये. मुख्य म्हिजे 
त्याचं्या जाडहराती छापू नयेत. सदर औरतेच्या नवऱ्याने जो फौजदारी अजय केला आहे, त्याचा 
काय डनकाल लागतो, तो पहावा. 

 
३८९६ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१४–३१५) 

कारकुनी वगैरे नोकऱ्याडंवषयी १८५२ चे डनयम रद्द करून सरकारने नव े डनयम केले आहेत. 
मुलकी, अदालती, पोलीस खात्यानंा मात्र हे डनयम लागू नाहीत. पन्नास रुपयापेंक्षा जास्त पगार 
असिाऱ्या नोकरासंाठी हे डनयम आहेत. सरकारी शाळेत डवद्याभ्यास केल्याबद्दल दाखला डदला, 
तरच नौकरी डमळेल. ज्या उमेदवाराने मॅडरक्युलेशनची परीक्षा डदली असेल, त्यास इंग्रजी 
खात्यातही काम डमळेल. उमेदवार चौथे पुस्तक, गडित व भाषातंर, यातं प्रवीि असेल, तर त्याला 
मराठी खात्यात काम डमळेल. मात्र उमेदवाराने एक तृतीयाशं माकय  डमळडवले पाडहजेत. 
आक्टोबरच्या १ तारखेपूवी असे अजय त्या त्या डवभागातील इन्स्पेक्टराकडे करून परीक्षा द्यावी. दर 
तीन मडहन्यानंी यशस्वी उमेदवाराचंी नाव े सरकारी ययाडजटात प्रडसद्ध होतील. यादीतील 
िमानुसार उमेदवारानंा नौकऱ्या डमळतील. डशवाय त्या त्या खात्याची परीक्षाही द्यावी लागेल. 
उमेदवाराचे वय डनदान १८ असाव.े मडलका या आझम रािीचे सरकार जात, रंग व धमय यावंरून 
कोितीही भेदभाव करिार नाही. तीन वष ेनोकरी झाल्याडशवाय पगारात बढती डमळिार नाही. 
तरी ज्या तरुिानंा उद्योग करण्याची इच्छा व सामथ्यय असेल, त्यानंी प्रयत्न करावा. 

 
३८९७ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१५–३१७) 

सत्यदीडपकेने लहदू धमय व्यवस्थापक सभेबाबत दोन चुटके डलडहले आहेत. पडहला चुटका आहे : 
‘घुबड : ज्याने पुस्तक डलडहले तो.’ यातील घुबडास वाटते की, सूयय काळा असून चदं्रच तेजस्वी 
आहे. म्हिून त्याने घुबडडमत्राकरवी गं्रथ डमळवनू डनशाचराचं्या सभेत वाचला. घुबडास अज्ञानरूप 
धुईच्या पार डदसते, अशी सवांची खात्रीच झाली. तेव्हा घुबडास इतका आनद झाला की, त्याचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

आनंद घुमटामध्ये मावनेा. मग त्याला पक्ष्यानंी ‘शास्त्री’ पदवी डदली. घुबडाने आपले मत स्वतंत्र 
कागदावर डलहून ७५ घुबडे, ५० वटवाघळे व ७५ लपगळे याचं्या त्याजवर सह्याही डमळडवल्या. 
सवांचे मत असे झाले की, काशी ते सेतुबंधापयंतचे ज्ञान घुबडशास्त्र्यानंा आहे. दुसरा चुटका लहदू 
धमयसभेचा आहे. ही सभा ठाकुरद्वारात भरते. पि डतच्यात ज्ञानाचा प्रकाश अगदी नाही. अडवचार, 
अडवद्या व अज्ञान मात्र डदसतात. चागंल्या कर्माची लनदा करून ती ‘भसा’ बनली आहे. डवधवावंर 
अन्याय करिे, त्यानंा डजवतं जाळून सती बनडविे, कऱ्हाड्यानंी िाह्मिास डवष घालिे, गंगेत मुले 
टाकिे, करवतावर अंग कापिे, देवीस मनुष्ट्याचंा बळी देिे, पाठीस गळ टोचिे, धमय बदलिाराचें 
हक्क बुडविे, या साऱ्या गोष्टी सभेला अगदी योयय वाटत असतात. याचें ‘कृष्ट्ि,’ शास्त्री व ‘शाम’ राव 
अध्यक्ष व डचटिीस म्हिून फारच शोभतात नाही का? त्याचं्या नावातही काळेपि आहेच. म्हिून 
तेच पुढारी योयय आहेत. 

 
३८९८ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१७–३१८) 

‘नामडचडकत्सक’ डलडहतात की : पुिे शहरात ३ साप्ताडहके डनघतात. त्याचं्या नावाचंा परस्पराशंी 
डवलक्षि संबंध डदसतो. नव ेमूल जन्मले की, त्याचे नाव ठेवण्यावरून मोठा वाद होतो. डवचारात 
डकतीएक डदवस जातात. बहुत नावहेी सुचतात. पि डनियय होत नाही. डनवडून घेतलेले नावही 
काही डदवसानंी नापसंत वाटते. शवेटी काही तरी नाव ठेवतात. कोिी वडील मािूस पोटी आला, 
असे मानून त्याचेच नाव कायम करतात. अमेडरकेत नवी वसाहत झाली, तेव्हा डवलायतेतील अनेक 
शहराचंी नावें त्या त्या वसतींना डमळाली. पूवीच्या ज्ञानोदयमधील व ज्ञानलसधूतील नावाचंा पूवाधय 
घेऊन ज्ञानप्रकाश झाले. वृत्तसारवरून वृत्तप्रकाश जन्मला. ज्ञानप्रकाशाचा अधा भाग घेऊन 
ज्ञानचक्ष ूतयार झाला. अगदी नवीन नाव क्वडचतच डदसते. काही लोकानंा ही टीका व्यथय वाटेल. 
पि ही गोष्ट अगत्याची आडि अवघड आहे. बुद्धी व कल्पनाशक्ती याचंा उपयोग करिे आवश्यक 
आहे. नवीन खुबीदार नाबाचंी मान्न लोक स्तुती करतात. 

 
३८९९ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१८–३१९) 

जी गोष्ट मनास खरी वाटती, डतच्या डवपरीत आचरिास ढोंग म्हितात. असा वरपगं साधारि 
गोष्टीत असला, तरी त्यास हेच नाव आहे. पि ही संज्ञा बहुधा नीतीच्या व धमयडवषयक बाबींसाठी 
वापरतात. मनुष्ट्य स्वभावताः स्वतंत्र बुद्धीचा आहे. आपिासं नको असेल, त्याचा तो त्याग करतो. 
आपिासं जी गोष्ट स्वीकारावीशी वाटते, डतचे आचरि प्रडसद्धपिे करिे सोयीचे नसले, तर एकातंी 
चोरीछुपीने तसे वागतो. उघड आचाराचे धैयय त्याच्यात नसते. ढोंग ही ठकबाजी व दगाबाजी होय. 
ईश्वरास त्याचा कंटाळा येतो. लोकानंाही राग येतो. तेिेकरून त्याचें नुकसान होते व मनोभगंही 
होतो. िह्मचारी म्हिडविाऱ्या मािसाने एखादी मुलगी जर काढून नेली, तर त्याची लोकातं 
केवढी बेअि ूहोते! चोरून लपून जाडतभेद मोडिाराचें रहस्य इतरानंा समजले, तर लोक म्हितात 
की, याने आम्हासं भ्रष्ट करून आमचा घात केला. ईश्वरास ढोंग रूजू नाही. कारि ढोंगी मािूस 
प्रडसद्ध आचरि करून तसा डकत्ता घालीत नाही. याने त्या मताचे माहात्म्य वाढत नाही. अशा 
लोकातं धैयय नसल्यामुळे देवापेक्षा व सदसद डववकेापेक्षा, म्हिजे आपल्यापेक्षा अज्ञानी लोकानंा 
डभऊन ते तसे वागतात. यात सत्याची अप्रडतष्ठा होऊन मनुष्ट्यापेक्षा ईश्वरास कमीपिा येतो. म्हिजे 
यात दोन दोष आहेत. म्हिून कोिी ढोंग करू नये. (ज्ञा. च. वरून) 

 
३९०० (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 
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कानडातून डनघालेली आठ जहाजे तुफानाने बुडाली. त्यावरील १६० लोकातूंन एकच मािूस 
वाचला. तो २८ डदवस उपाशी होता. त्याच्या हातापायाची बोटे इतकी नासली की, ती कापून 
काढावी लागली. तो ४ मडहने आजारी होता. 

 
३९०१ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

एका साहेबाने असा शोध लावला की, डवजेच्या प्रवाहाने लोखंडाचे दोन डमनटातं पािी करता येते. 
त्यापासून सूययप्रकाशाहून मोठा प्रकाश पडतो. 

 
३९०२ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

रोमन कॅथाडलक मठात मंक म्हिजे पुरुष १ लाख २० हजार आहेत, तर डस्त्रया एक लाख ९० 
हजार आहेत. 

 
३९०३ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

अमेडरकेत डखशामध्ये सोन्याचे घड्याळ बाळगिारानंा चार रुपये कर द्यावा लागतो. अशी ३ लाख 
७० हजार घड्याळे आहेत. 

 
३९०४ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

पे्र. ज्यानसनचा लोकाशंी डनरोपा न झाल्यामुळे डकत्येक ‘अंमलदारा’ंनी राजीनामे डदल्हे. 
 
३९०५ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

ज्यानसनचे सेिेटरी सीवडय याचंी प्रकृती सुधारत आहे. 
 
३९०६ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

अमेडरकेत कापसाच्या डपकावर रोग पडला आहे. 
 
३९०७ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

फेडनयन लोक कानडावर पुन्हा हल्ला करिार. 
 
३९०८ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

मेडक्षकीतून फ्रें च लोक डनघून जात आहेत. तेथील राजा माक्समडलयन आपले राज्य सोडण्यास 
तयार नाही. 

 
३९०९ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

पारास्यवयन लोकानंी िाडजलचा पराभव केला. 
 
३९१० (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

इंडडया कौस्न्सलमधील डरकामी जागा सर बाटयल डफ्रयरना देिार असून सर माटंगमरी मंुबईचे 
गवनयर होतील. 
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३९११ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 
डिडटशलोक येथील दुष्ट्काळग्रस्तानंा मदत करिार आहेत. 

 
३९१२ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

स्टेट सेिेटरी िानबोनय यानंी इंयलंडची मदत दुष्ट्काळास आवश्यक नाही, असे कळडवले व एका 
धमयकायास डवयान केले. 

 
३९१३ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

ओडडसा प्रातंात कालव ेकरावते, असे डिडटशानंा वाटते. 
 
३९१४ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

डसमल्यात जर्थवसचे कोटय माशयल झाल्यामुळे कमाडंर मान्सडफल्ड यानंा फार राग आला. बहुधा 
कोटाचा डनियय ते नामंजूर करतील, असे वाटते. 

 
३९१५ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

इंयलंडचा वसूल ३ महीन्यातं ७३ लाख ३७ हजारानंी वाढला. 
 
३९१६ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३३०) 

डवलायतेत यंदा चागंली डपके येिार. 
 
३९१७ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

अटलाडंटकच्या तारायंत्रावर दरसाल ९० लक्ष उत्पन्न येते. 
 
३९१८ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

इंयलंडपासून युरोपपयंत समुद्राखालून तार टाकण्यात आली. 
 
३९१९ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

तुकय स्थानाच्या क्याडंडया प्रातंात बडं चालूच आहे. 
 
३९२० (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

यवाडरबाल्डी आजाराने फार अशक्त झाला आहे. 
 
३९२१ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

आडस्त्रयाचा व इटलीचा तह झाला. 
 
३९२२ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

रोममधून वषयअखेर फ्रें च सैन्य डनघून जाईल. 
 
३९२३ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 
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फ्रान्समध्ये धरिीकंप झाला. 
 
३९२४ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

पु्रडशयाचे डवजयी सैन्य समारंभाने बर्थलनमध्ये प्रवशे करिार. 
 
३९२५ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

फ्रान्समध्ये मोठे पूर येऊन फार हानी झाली. 
 
३९२६ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

तुकय स्थानात ग्रीकानंी बंड केले. पि त्यात हस्तके्षप करण्यास ग्रीसचा राजा नाखूष आहे. 
 
३९२७ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३१९–३२०) 

आडफ्रका खंडातील आडबडसडनया देशात लढाईची तयारी चालली आहे. तेथील राजाचा एक 
नातेवाईक राजाच्याडवरुद्ध बडं करीत आहे. 

 
३९२८ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

मादागास्करची रािी व डवक्तोऱ्या याचंा करारनामा झाला. आपल्या बेटावर रयतेला धमयसंबधंी 
मोकळीक देऊ, तसेच धमयप्रसार करून भजनालये बाधंण्यास परवानगी देऊ, असेही डतने कबूल 
केले. 

 
३९२९ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

टैम्स ऑफ इंडडयाने सुचडवले आहे की : या देशातील काळ्या पलटिी इतर देशातं नेण्यास हरकत 
नाही. त्यात इंयलंड व लहदुस्थान या दोघाचंा फायदा होईल. 

 
३९३० (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

कोल्हापूरच्या दत्तक राजास मान्यता डमळाली. 
 
३९३१ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

जी. आय. पी. रेल्व ेडतन्ही क्लासचे प्रवासभाडे वाढडविार व चौथा क्लास पुन्हा सुरू करिार. 
 
३९३२ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३३०) 

कलकत्त्यात ‘फ्रायडे डरव्यू’ नावाचे इंग्रजी पत्र डनघिार. त्याचे कते रे. लालडबहारी दे आहेत. 
 
३९३३ (२५ : २०, १५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

महर्गतेमुळे नागपूरचा बाजार डशपाऱ्यानंी लुटला. 
 
३९३४ (२५ : २९,१५ आक्तोबर ६६, ३२०) 

‘रत्नप्रभा’ नामक कादंबरी ज्ञानोदयाच्या संपादकानंा आली असून त्यावरील अडभप्राय सवडीने 
छापला जाईल. 
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मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६६ 
 
३९३५ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३२१–३२२) 

डवख्यात युरोडपयन ज्योडतषानंी असा अजमास केलेला आहे की, या मडहन्यात १३-१४ तारखेस 
रात्री पुष्ट्कळ तारे पडतील. १८३३ च्या नोवेंबरात असाच ताऱ्याचंा वषाव झाला होता. सन ९०३ 
पासून अनेक वळेा तारे पडले. डनदान ११ वळेा वृष्टी झाली. पि यंदाची वृष्टी या शतकातील सवांत 
डवपुल व संुदर असिार, ज्यानंी १८३३ मधील वृष्टी पाडहली, त्यानंा ती डवसरिे शक्य नाही. 
आमच्या वाचिाऱ्यानंी हे दृश्य पाडहले, तर आम्हासं ते डलहून कळवाव.े युरोडपयन डवद्वान हे दृश्य 
पहाण्याची तयारी करीत आहेत. आपल्या मस्तकावरील आकाशाच्या मध्यलबदूकडून ते कोित्या 
डदशसे जातात, याचे डनरीक्षि कराव.े ताऱ्याचंी संख्याही मोजावी, अथात तारापतनाने काही अडनष्ट 
होईल, असे मानू नये. राज्यिातंी हे अपूवय प्रदशयन आहे, असे समजाव.े हे तारापरतन 
उत्तरभागातच जास्त होईल. िाडंतवृत्तात म्हिजे उष्ट्ि कडटबधंात फारसे होिार नाही. 

 
३९३५ अ (इंम : ३२१) 
 
३९३६ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३२३–३२६) 

‘एक वाचिारा’ डलडहतो की : फे्रजसय म्यागेडजनमध्ये एका युरोडपयन बाईने सुधारलेल्या लहदंूबद्दल 
लेख डलडहला. त्यावर इंदुप्रकाशने ‘लहदू धमय व सुडशडक्षत लहदू’ हे एडडटोडरयल डलडहले, डमस 
काबा या बाईने डववाहडवषयक कायदा सवांना सारखा लागू असावा, अशी सूचना केली. मुलीचे 
लयनाचे वय १३ पेक्षा कमी नसाव,े अशी सूचनाही डदली. यावर इंदुप्रकाश म्हितो की, तत्त्व बरोबर 
आहे, पि शकेडो वषांची चाल बदलण्यास वळे लागेल. कायद्याचे बळही हवेच आहे. लहदू धमात 
डवपरीतपिा व असंगती फार डदसते. तेज व अंधार, जुनाट व नवे त्यातं एकाच वळेी नादंते आहे. 
पि जगात कोिताही धमय असा नाही की, ज्यास मूर्थतपूजा व व्यथय काकं्षा याचंा कलंक लागला 
नाही. वाखािलेल्या डिस्ती लोकातंही प्रभभुोजन, गुड फ्रायडे, वगैरे आहे, संतपूजाही आहे. 
पडिमदेशीय सुधारिेत याडंत्रक कला व ग्रहव्यवस्थेची डवद्या या काय त्या जास्त आहेत. पि 
इंदुप्रकाशाची ही सवय टीका अप्रयोजक डदसते. बैबलात डशकवलेल्या ईश्वरप्रिीत धमात कोिताही 
दोष नाही. जे खरे डिस्ती आहेत, ते लोक स्वताःच्या मताप्रमािे वतयिूक करतात. सुधारक 
म्हिडविारे लहदू मात्र हनुमानजयंतीसुद्धा भरभराटीने साजरी करतात. कालेकरून सुधारिा 
होईल, हा भाबडा आशावाद आहे, केशवचदं्र सेनच्या व्याख्यानास माना डोलाविारे लोक त्याची 
तत्त्व ेपाळण्यास मात्र कचरतात. म्हिून कालावर डभस्त ठेव ूनका. स्वताः होऊन काही करा. 

 
३९३६ अ (इंम : ३२२–३२३) 
 
३९३७ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३२६–३२८) 

उत्तम साह्यकारी उपदेशकाची लकवा कार्टाडकस्टाची लक्षिे पुढीलप्रमािे सागंता येतील. त्याचा 
पूिय मनाःपालट झालेला असावा. तो डवश्वासू असावा. तो कळवळा करिारा असावा. दुसऱ्याच्या 
आनंदाने आनंदी व दुाःखाने दुाःखी व्हावा. त्याने दगडी मूर्तीप्रमािे राहू नये. ती सन्माडनत व 
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सन्मान करिारा असावा. क्षुद्र व्यक्तीसही त्याने मान द्यावा. हलकट व छचोर थट्टा त्याने करू नये. 
खाण्याडपण्यापेक्षा लोकाचं्या तारिाकडे लक्ष द्यावे. व्यापार करता नाही लोकाचें कल्याि 
साधण्याकडे मन ठेवाव.े तो सालस बुद्धीचा असावा. आपला मतलब त्याने लपव ूनये. मनात दुष्ट 
हेतू नसावा. दुसऱ्याचे वाईट इच्छू नये. कोिास टोचून बोलू नये. कोिाचेही मन दुखव ूनये. लोक 
रागावले, तर आपला उपदेश कोिी ऐकिार नाही, याची त्याने जािीव ठेवावी. प्रीती ठेवनू खरा 
धमय सागंावा. दुसऱ्या धमातले दोष शातंपिाने दाखवावेत. इतर धमांचे खोटेपि स्पष्ट करण्यासाठी 
ते आवश्यक आहे. म्हिून त्यांची माडहतीही करून यायावी. अकारि वादडववाद मात्र करू नये. 
मेहनत करून धमाचा शोध करावा. शास्त्रातली वाक्ये पाठ करावीत. समपयक उदाहरिे द्यावीत. 
आकाशातल्या वतेनाचाच काय तो लोभ ठेवावा. डवश्वासूपिा ठेवनू प्रभलूा संतुष्ट कराव.े माझा प्रभ ू
मला प्रत्येक क्षिाला पहातो, याची जािीव ठेवनू प्रभसेुवमेध्ये तत्पर राहावे. 

 
३९३८ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३२८–३३०) 

पौलस आपल्या सोबत्यासह डफडलप्पैस राहात असताना त्याच्यावर अनपेडक्षत संकट आले. 
स्वताःला दैवज्ञ म्हिडविारी एक पोटभरू मुलगी ते रस्त्याने चालले की, काहीही ओरडे. तेव्हा 
शौलाने डतला आज्ञा केली की, डतने डनघून जाव.े तेव्हा डतचे भतू पळून गेले. तेव्हा डतच्या वडेाचे 
भाडंवल करून पोट भरिाराचंी फार पंचाईत झाली. त्यानंी पेठेतल्या अडधकाऱ्याकडे खोटी 
डफर्याद नोंदडवली. हे असामी खोटे पडरपाठ डशकडवतात, असाही आरोप केला, तेव्हा पौलसाचे 
वसत्र काढून त्यानंा फटके मारण्याची डशक्षा देण्यात आली. सवांना बदंीशाळेत खोड्यामध्ये 
अडकावले. पि पौलसचे व डसलासाचे धैयय कायम होते. ते शातंपिे गायन करत असताना तुरंुगाचे 
दरवाजे उघडले. सर्वाचें बंद आपोआप गळून पडले. हा चमत्कार पाहून आपली बेअि ूहोऊ नये, 
म्हिून अडधकाऱ्याने त्यानंा ठार मारण्याचा डवचार केला. पि पौलसाचे गाभंीयय पाहून त्याला 
पिात्ताप झाला. पौलसाने त्याला दीक्षा डदल्ही, सवांना हात सोडून देण्याची आज्ञा झाली. परंतु 
यानंी हट्ट धरला की सवांसमक्ष आपले डनरपराधीपि जाहीर कराव.े हे रोमी लोक आहेत, हे 
कळल्यावर अडधकारी फारच डभऊन गेले. त्यानंी सन्मानाने त्यासं डनरोप डदल्हा, मग त्यानंी 
लुडदयेच्या घरी जाऊन उपदेश केला व ते पुढच्या गावी गेले. 

 
३९३९ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५) 

‘मंडळीची बढती इस्च्छिारा’ डलडहतो की : पुस्तके व डनबधं करिारी मंडळी स्थापन झाल्यामुळे 
आम्हासं मोठाच उपयोग आहे. डतच्या योगाने अनेक डवषयावंर गं्रथ डलडहले गेले. अनेकानंा बोध 
डमळून ते प्रभकूडे वळले. डमशनेरीलोक खरा मागय डशकवीत आहेतच. परंतु सदरहू मंडळी 
धमयपुस्तके तयार करून घरोघर जाते. अगदी डबछान्याजवळ जाऊन खरा तारिेपाय डशकडवते. 
लहान मुलासंाठी त्याचं्याजोगती पुस्तके डतने तयार केली. साह्यकारी उपदेशकानंा गावोगाव 
डफरून बोध करण्यासही पुस्तकाचंा उपयोग होतो. बहुताचंी मदत असल्यामुळे मंडळाचे काम 
चागंले चालते. असे लोक स्वताः काम तपासतात व पाहातात. म्हिून हे मोठे काम चागंल्या रीतीने 
चालते. तरीही एतदे्दशी डिस्ती लोकाकंडून द्रव्याची व गं्रथलेखनाची हवी तेवढी मदत काही डमळत 
नाही. म्हिून सवांनी थोडे तरी साहाय्य कराव.े तपासनीसदारानंी पुस्तके लवकर पाहावीत. 
मेजावर वषयवषय पडू देऊ नयेत. डनदानपक्षी पुस्तक आपल्याकडे आले आहे, याचा डवसर पडावा, 
एवढा काळ घालव ूनये. 
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३९४० (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३०–३३४) 
‘स्वदेशडमत्र’ डलडहतो की : नेडटव पत्राचे संपादक राजेलोकाचंा कैवार घेतात. पि डमत्रपिाने 
केलेल्या टीकेचा नीट डवचार व्हावा. लोकाचें खरे कल्याि कशात आहे, ते पाहाव.े देशी राजे फार 
करून अडशडक्षत व अज्ञानी आहेत. त्याचं्या मुलखात अव्यवस्था फार आहे. 
 
अडधकारी लोक प्रजेवर जुलूम करतात. यथेच्छ चरून रयतेस नागावतात. रायचूर वगैरे गाव े
डनजामीत जािार होती, तेव्हा अनेकानंी देशातंर केले. मोगलाईपेक्षा त्यानंा खालसा अंमल बरा 
वाटतो. पूवी दरोडे व हाके पडत. लोक उघडपिे दाडगने व वसते्र दाखडवण्यासही घाबरत. 
 
इंग्रजीत सुखाचे जेवि व डनद्रा तरी डमळतात. त्राविकोरच्या राजासारखा एखादाच राजा सुज्ञ व 
दयाळू आहे. डलहौसीने अयोध्येचे राज्य खालसा केले, तेव्हा त्याच्यावर लनदा व दूषि याचंा वषाव 
झाला. पि समंजस लोक कबूल करतात की, नेडटव राजे मूखय, ऐषारामी व बदफैली आहेत. 
 
प्रजेच्या सुधारिुकीकडे त्याचें मुळीच लक्ष नाही. इंग्रजी राज्यात अनेक सुधारिा झाल्या. 
संस्थानामंध्ये अंधारच आहे. आपलाच दाम खोटा, मग परक्याशी का ंतंटा? एखादे राज्य खालसा 
करण्यात इंग्रजाचंा दोष असेल, तर जरूर तसे डसद्ध करा. पि जर ती कृती योयय असेल, तर 
प्रामाडिकपिाने ते कबलू कराव.े इंग्रजी अंमलात सुधारिा होऊन डवद्यावृद्धी झाली. नेडटव 
संस्थानातं मात्र लोकानंा अडतशय दुाःख भोगाव े लागते आहे. स्वदेशाचे डहत पहािारानंी याचा 
डवचार करावा. 

 
३९४१ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३४–३३५) 

डमशनशाळा व सरकारी मदत, या डवषयावर इंदुप्रकाशने काही मजकूर छापला होता. त्यास 
ज्ञानचक्षचू्या वाचकाने समपयक उत्तर डदल्हे आहे. सरकारी मदतीडवषयी डमशनरी व बगंाल सरकार 
याचंा काही पत्रव्यहार झाला. तो फार मोठा असल्यामुळे लोकानंी वाचण्यात कानागाडा केला. 
इतर इलाख्यातंही असेच वादडववाद झाले. यात डमशनेरी लोकाचंा पक्षच सबळ आहे, अशी 
संभाडवताचंी खात्री झाली. डवद्याखात्याच्या अडधकाऱ्याचंी बाजू डनबयळ व दुराग्रही होती. मंुबईचा 
डायरेक्टर हावर्ड याने असेच आके्षप घेतले. शवेटी त्याचीच फडजती झाली. इंदुप्रकाशाच्या 
बातमीत मात्र सत्याचा पूिय डवपयास केलेला आहे. सौम्य अथाचे नामाडभधान डमरडविाऱ्या या 
संपादकाने कठोर व असभ्य मजकूर डलडहला. बगंालच्या डायरेक्टर मंडळीने म्हटले आहे की, 
डिस्ती शाळातं बैबल डशकडवण्यास काहीच हरकत नाही. डवद्याखाते मात्र या गोष्टीस आके्षप घेऊन 
ग्राटंस बदं करण्याच्या धमक्या देत होते. धमाची सबब सरकारी मदतीच्या आड येिार नाही, असे 
स्पष्ट आश्वासन सरकारने डदले आहे. सरकार डनम्मी मदत देते, ती व्यावहाडरक डवद्या 
डशकडवण्यासाठी देते. बाकीचे डवषय पहाण्याची त्यासं काय दरकार आहे? डिस्ती होण्याची सक्ती 
डमशनेरी कधीच करीत नाहीत. तसे असते, तर सरकारने डनम्मी मदतसुद्धा डदली नसती. 
इंदुप्रकाशाने कुतकय  काढून असे नृलसहरूपी एडडटोडरयल डलडहण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. 

 
३९४२ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

लसधमधील पुराने ११ हजार गाई बैल, गाढवे, घोडी व शरेडे वाहून गेली. १८६ जिाचंी पे्रते नदीत 
सापडली. 
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३९४३ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 
दमास्कस शहरात ८४,१९५ लोक राहतात. त्यापंैकी १३,६५३ डिस्ती व यहुदी आहेत. 

 
३९४४ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

जी. आय. पी. रेल्वचे्या पडहल्या क्लासचा दर दीड आिा असून चौथ्या क्लासास २ पै पडतील. 
 
३९४५ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

भोपाळची बेगम आग्रा येथील दरबारात जािार. 
 
३९४६ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

काली गंगा व गोराई नदी याचंा जोडकालवा होिार आहे. 
 
३९४७ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

बगंालमधील बालासोरला रोज १० हजारानंा अन्न वाटले जाते. मंुबईहून १ लाख २५ हजार 
रुपयाचंी मदत डतकडे गेली. 

 
३९४८ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

आगगाडीतील माल जळला, तर रेल्वे कंपनी जबाबदार नाही, असा हायकोटाने डनकाल डदला 
आहे. 

 
३९४९ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

डम. ज्याजय हाग िह्मदेशात एक हजार रुपये वेतनावर डवद्याखात्याचे डैरेक्टर झाले. 
 
३९५० (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

सोराबजी फ्रामजी हा तरुि सपयदंशाने मेला. 
 
३९५१ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

रामपूरचे महाराज कलकत्ता कौंडसलचे सभासद होिार. 
 
३९५२ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

बल्लारीच्या दुष्ट्काळासाठी सरकारने २५ हजार रुपये पाठडवले. 
 
३९५३ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

बगंलोरचे खान हैदर १५ हजाराचें धान्य घेऊन नफा न घेता दुष्ट्कळग्रस्तानंा वाटिार आहेत. हा 
स्तुत्य उपिम होय. 

 
३९५४ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

पुढील वषी प्राप्तीवर पुन्हा कर बसिार. मात्र दरमहा १०० लकवा सालीना १२०० उत्पन्नावरच हा 
कर आहे. 
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३९५५ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 
होळकराचं्या कडनष्ठ पुत्रास देवाज्ञा झाली. 

 
३९५६ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३३६) 

पुिे तुरंुगातून ३ कैदी पळाले. पैकी दोघे सापडले. 
 
३९५७ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३६) 

जव्हारच्या राजास दुसऱ्या प्रतीचा चाँद डमळिार आहे. 
 
३९५८ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३६) 

इंयलंड व लहदुस्थान यासंाठी स्वतंत्र तारायंत्राची व्यवस्था होिार. 
 
३९५९ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३६) 

बगंालमध्ये डचटगावचे रानटी लोक हत्यारे जमवनू दंगा करिार. 
 
३९६० (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३६) 

काठेवाडातील वाघर लोकाचें खून करून गावे जाळीत आहेत. गायकवाडसरकार त्याचें डनवारि 
केव्हा करिार? 

 
३९६१ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३५–३६) 

बडंवाला नानासाहेब खोतान प्रातंात असून त्याला पकडून देिारास एक लाखाचे इनाम जाहीर 
झाले. 

 
३९६२ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 

अफगाडिस्तानातील गोंधळाने लोक लहदुस्थानात येत आहेत. 
 
३९६३ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 

मूर्डतजापूर तालुक्यात गंधापूर गावी तुक्या वल्लद गिोजी याने दहा वषांच्या मुलाचा जीव घेऊन 
डाडगिे पळडवले. 

 
३९६४ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 

वऱ्हाडातील टपालखात्यात फार घालमेल चालू आहे. 
 
३९६५ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 

जबलपुरात ‘आडवर रैजर’ हे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू झाले. तेथे युरोडपयनातं तापाची साथ चालू आहे. 
 
३९६६ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 

मंुबईत नागपूर रेल्व ेडदसंबरपयंत चालू होिार. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३९६७ (२५ : २१, १ नोवेंबर ६६, ३३६) 
पुण्यामध्ये मुठा नदीवर पूल होिार आहे. येथील काही हौदावंर धुिे धुण्याची बदंी झाली. सवयच 
डठकािी अशी बदंी हवी. (ज्ञानोदयकर्ता) 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६६ 
 
३९६८ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३४०–३४७) 

नगरकर कळडवतात की : सालाबादप्रमािे अमेडरकन डमशनाच्या मुलींच्या शाळेत वार्थषक परीक्षा 
झाली. अनेक डभशनरीसाहेब व प्रडतडष्ठत गृहस्थ उपस्स्थत होते. सभारंभातील मुलींची अश्लाध्य 
सोंगे मात्र अयोयय वाटली. मुलाचं्या शाळेतसुद्धा वार्थषक परीक्षा घेण्यात आली. मुलाचंी प्रगती 
चागंली डदसते. प्राथयना करून सभा सुरू झाली. सातारा डमशनचे रे. आबट अध्यक्षपदी होते. 
शास्त्रातील गीताचें गायन झाले. ऐक्य सभेपुढे चचेसाठी पाठवावयाचे डवषय डनदान एक मडहना 
अगोदर पाठवाव,े असा ठराव झाला. डम. बाबा पदमनजींनी डिस्ती भजनालयाचंी माडहती डदल्ही. 
कान्हू तुकाराम यानंी गुदस्ताचा अहवाल डदल्हा. सद भक्त, न्यायाचा डदवस, भक्ती, ज्ञाडतभेद, या 
डवषयावंर व्याख्याने झाली. डम. मडहपतरावानंी डस्त्रयासं शुभवतयमान कसे सागंावे, यावर भाषि 
डदले. रे. वुडसाहेबानंी डमशनसंबधंी कामाचे फळ या डवषयावर माडहती साडंगतली. रे. आबट यानंी 
नगरचे डमशन १८३१ मध्ये स्थापन झाले, तेव्हापासून ३५ वषांचा आढावा घेतला. रे. डबस्सलनी 
जगातील धमयप्रसाराची प्रगती वियन केली. अशी समग्र माडहती डदल्यामुळे लोकानंा संतोष वाटला. 
डम. बालंटैन स्कालरडशपकडरता १९३ रु. जमले. त्याचे दरमहा व्याज १० रुपये डवद्यार्थ्यासं डदले 
जाईल. डम. दामोदर रघुनाथ पवारानंी रसाळ कीतयन केले. डम. बाबा पदमनजी व दाजी पाडुंरंग 
यानंी प्राथयना म्हटल्या. रे. डवष्ट्िुपंत धमयसंजीवनाच्या अगत्यावर बोलले. १२५ रुपयाचंी अपयिे 
डमळाली. प्रभभुोजनास ३०० लोक हजर होते. आमचे डनिय धुळीवरील सारवि न ठरता 
ढगाप्रमािे आकाशात वर वर जावते, हीच प्राथयना आहे. 

 
३९६८ अ (इंम : ३३७–३४०) 
 
३९६९ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३४७–३५०) 

‘एक डवद्याथी’ डलडहतो की : २४ सप्तेंबरला चदं्रग्रहि झाले. बॉम्बे गार्द्यनने म्हटले होते की, सूयय, 
पथृ्वी व चदं्र एकाच रेषेत आल्यामुळे चंद्र व सूयय एकाच वेळी आकाशात डदसले. असा योग १०० 
वषांत एकदाच येतो. सूयास्तानंतर २० डमडनटानंी चदं्र लाल डदसू लागला. हे खग्रास ग्रहि होते. 
चदं्राच्या दडक्षि धु्रवावर ज्वालामुखी पवयत आहे. त्यातून ज्वाला डनघाल्यामुळे चदं्राचा रंग लाल 
झाला होता, असे काहींचे म्हििे आहे. पि ते सूयाचेच परावर्थतत डकरि होते. ग्रहि ३ तास ४२ 
डमडनटे डटकले. गडितावरून असे डसद्ध होते की, दर डमनटास ३३ मलै या वेगाने पथृ्वीची छाया 
चदं्राच्या पषृ्ठभागावरून गेली. ‘अज्ञाननाशचे्छू’ डलडहतो की, आडफ्रकनाचंी अशी समजूत आहे की, 
दोने मोठे सपय चदं्राला डगळतात, म्हिून ग्रहि होते. त्या सर्पानंा पळवनू लावण्यासाठी ते ढोल 
बडवीत असतात. लहदूलोकाचंी राहुकेतूबद्दलची कल्पना याच्याशी जुळिारी आहे. स्नान, शुद्धता व 
दानधमय, यातं लहदू वळे घालडवतात. पि हे फक्त अज्ञान आहे. उलट युरोडपयन डवद्वान प्रत्येक 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग्रहिाचे डनरीक्षि करून गडित करतात. त्यातून डमळालेले शोध परस्परानंा कळवनू वाटाघाटी 
करतात. ग्रहिाच्या पवयिीचा ज्ञानी मािसे सदुपयोग करतात. आम्ही मात्र जारिमारिाचे मंत्र 
डशकण्यात वेळ घालडवतो व अज्ञानसागरात बुड्या मारतो. 

 
३९७० (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

लहदू लोकातं पडवत्र मानलेली पुस्तके बहुत आहेत. त्यानंा शासे्त्र लकवा धमाचा आधार म्हितात. पि 
वदे हाच त्या धमाचा खरा आधार होय. बाकीचे गं्रथ व्यावहाडरक व जातींसंबधंी कायद्याचे आहेत. 
पुरािे म्हिजे कवीचे लाघव व वीराचंी चडरते्र होत. वदेातं काय आहे, ते फारच थोड्या लोकानंा 
ठाऊक असते. वदेाचंी भाषा ही त्या काळातील बोलीभाषा असावी. आमचे पूवयज तीन चार हजार 
वषांपूवी कसे चालत होते, ते वदेावंरून कळेल. पि काळाचे अंतर इतके मोठे आहे की, वदेाचंा 
अथय कळत नाही. द्रव्य घेऊनसुद्धा कोिी अथय सागंत नाही. रूढी मात्र बऱ्याच सागंतात. असे 
असले, तरी वदेाचंा अथय झाकून राडहलेला नाही. युरोडपयनानंी त्याचंा अभ्यास केला. वदेाचें 
भाषातंर केले. त्याचा अथय कसा लावावा, यावरही पुस्तके केली. साहेबलोकानंी अशी टीका व अशी 
भाष्ट्ये डलडहली. कोिा श्रीमंत गृहस्थाने त्याचें मराठीत भाषातंर करवनू घेतले, तर फार बरे होईल. 
वदेाचंी माडहती होण्यास इंगे्रजी भाषा हे उत्तम साधन आहे. सध्याच्या ज्ञानयुगात वदेाचंी माडहती 
नसिे, ही एक लज्जेची गोष्ट आहे. म्हिून वदेाचें साधारि लोकभाषेत भाषातंर झाले पाडहजे. अशा 
पुस्तकावंरचा खचय व्यथय जािार नाही. 

 
३९७१ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

पे्र. ज्यानसन याचं्या दौप्यामुळे त्यानंा डवरोध वाढत आहे. चार इलाख्यातूंन ज्यानसनचे डवरोधक 
काँगे्रसवर डनवडले गेले. 

 
३९७२ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

डप्रन्सेस डायमारचा रूडशयन राजपुत्राशी डववाह होिार असून डप्रन्स आफ वले्स त्यावळेी हजर 
राहतील. 

 
३९७३ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

लॉडय िानबोर्न यानंी डवलायतची मदत नाकारली होती. पि आत ग. ज. लारेन्स यानंी रदबदली 
करून डवलायतेत दुष्ट्काळपीडडतासंाठी डनधी जमडवण्याच्या कायास चालना डदली आहे. 

 
३९७४ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५५–३५२) 

कमाडंर इन चीफ मान्सफील्डला जर्थवसच्या खटल्याबाबत इंयलंडला परत बोलावण्यात आले. 
त्याचें जागी हेन्री स्टाकसय येतील आडि जर्थवसची पुन्हा चौकशी होऊन त्यास डवलायतेत काम 
डदले जाईल. 

 
३९७५ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

मंुबईचे गवरनर सर डफ्रयर यानंा इंडडया कौस्न्सलचे सदस्य नेमले आहे. त्याचं्या जागेवर 
डफटजरल्डची नेमिूक झाली. पि ते इकडे येण्यास नाखूष आहेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३९७६ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 
मद्रास इडरगेशन कंपनीने सरकारला ६० लाखाचंा अॅडव्हान्स माडगतला. 

 
३९७७ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

आग्रा बकँ्येसाठी १५ लक्षाचें भाडंवल जमल्यामुळे ती पुन्हा सुरू होिार. 
 
३९७८ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

इंयलंडमध्ये बहुतेक डठकािी डरफामय म्हिजे राजकीय सुधारिा होण्याकडरता मोठाल्या सभा होत 
आहेत. 

 
३९७९ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५०–३५२) 

अटलाडंटक महासागरात तारा टाकण्याचे काम उत्तम केले, म्हिून त्या कामगारानंा लोक 
मेजवान्या देत आहेत. 

 
३९८० (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६ ३५०–३५२) 

लाडय लायन्स यानंा पाडरस येथे डिडटशाचें वकील नेमण्यात आले. ते पूवी अमेडरकेत व नंतर 
तुकय स्थानात वकील होते. 

 
३९८१ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

घोलरा कापसाचा भाव ११॥ पेनी होता. 
 
३९८२ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

रोममधील फ्रें च सैन्य डनघून गेल्यावर पोपाचे रक्षि करिे, हे आपले कतयव्य आहे, असे स्पेन 
सरकारने साडंगतले. 

 
३९८३ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

इटाल्यन सरकारच्या कजयफेडीसाठी नागडरक पैसे देत आहेत. 
 
३९८४ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

इटाली व आडस्त्रया याचं्या तहनाम्यावर सह्या होिार. 
 
३९८५ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

तुकय स्थानात क्याडंडयाच्या बडंाबद्दल परस्परडवरुद्ध बातम्या येतात. 
 
३९८६ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

कलकत्याचा एक मौलवी इंग्रजाडंवरुद्ध डफतुरीचा प्रचार करतो. 
 
३९८७ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबईचे गवरनर नामदार डफ्रयर याचंी दडक्षिेच्या सरदारानंी एक तसबीर तयार केली व त्यानंा 
नजर केली. 

 
३९८८ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

यंदाच्या पजयन्यकाळात मालकमपेठ, महाबळेश्वर, येथे २७१ इंच पाऊस पडला, तर ठाण्यास ९४ 
इंच पाऊस पडला. 

 
३९८९ (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

मंुबईमध्ये आग डवझडवण्याचे यंत्र आले आहे. बोरीबदंर एथे ते कसोटीस उतरले. आडफसे, वखारी, 
कारखाने व नाकी, या डठकािी अशी यंते्र बसडवण्याचे ठरले आहे. 

 
३९९० (२५ : २२, १५ नोवेंबर ६६, ३५२) 

१२ नोव्हेंबरास अनेक डठकािी तारे पडले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६६ 
 
३९९१ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३५४–३५५) 

इंयलंडमधील इवाडंजकल अलायन्स सभेने प्राथयनेचे आमंत्रिपत्रक धाडले आहे. गेली सात वष ेहा 
प्रघात सतत चालू आहे. परमेश्वराची उपकारस्तुती करण्यासाठी सर्वानंी एका डठकािी याव.े 
ईश्वराची मनापासून प्राथयना करावी. का ंकी, जगाच्या अनेक भागातं त्याचा आशीवाद उतरत आहे. 
बहुत मनुष्ट्ये त्याचा शोध घेऊन तारिाच्या मागीकडे जाताना डदसतात. धार्थमकपि व धमाथय उद्योग 
याचंी सतत वाढ होत आहे. अभक्ताचं्या पायापंुढील अडखळि दूर होते आहे. सगळी डप्रय भावंडे 
नीतीच्या पडवत्र बधंनानंी एकत्र येत आहेत. शास्त्राचा घोष करण्यासाठी नवी द्वारे उघडत आहेतच. 
म्हिून एकडचत्ताने प्राथयना करावी. ईश्वरास सत्यतेने हाक मारा. त्याचीत दया मागा, तो मंडळीतच 
आहे. पाप पदरी याया. डमशनाचें कायय सफळ व्हावे, अशी सडदच्छा ठेवा. ज्याचंा छळ होतो, ते सुखी 
व्हावते, यासाठी डवनविी करा. डिस्ती लोकाचें ऐक्य कायम डटकावे, म्हिून ईश्वरास डवनंती 
करा. 

 
३९९१ अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
३९९२ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३५६–३५९) 

युरोडपयन ज्योडतषानंी तारापतनाचे भाडकत केले होते, त्याप्रमािे १३ नोवेंबरला अनेक तारे पडले. 
आमच्या वाचिारानंीही हा चमत्कार पाडहला असेल. पि कोिी डलहून कळडवले नाही. १३ 
तारखेस रात्री ११ ते १२ च्या दरम्यान तारे पडण्यास सुरुवात झाली. आमच्या तीन डमत्रानंी पहाटे 
चारपयंत डनरीक्षि केले. त्यानंी दीड हजार तारे पडताना पाडहले. उत्तरेच्या बाजूला तारापतनाचे 
फार प्रमाि मोठे होते. पहाटे पाचपयंत १० लकवा बारा हजार तारे पडले असिार. शीतकडटबधंात 
जास्त तारे पडतात. ताऱ्याचंी डदशा पडिमेकडे होती. त्याचें पुच्छ १५–२० हात लाबं होते. पडताना 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रथम ते फार तेजस्वी वाटत व िमाने अंधुक होत असत. आवाज मात्र ऐकू येत नव्हता. ही 
उल्कावृष्टी संुदर दारूकामाप्रमािे वाटत होती. नैऋत्येकडे सवांत कमी तारे पडले. अनेकानंी हा 
चमत्कार पाडहला. अडशडक्षत लोकानंा वाटते की, काहीतरी दुडिन्ह आहे. काही अडनष्ट व अनथय 
याचंी शकंा ते घेतात. पि लोकानंी डभऊ नये. कोिी भीती बाळगू नये. उलट ईश्वराने एक अप्रडतम 
चमत्कार आकाशामध्ये दाखडवला, म्हिून आनंद मानावा. हे पडिारे तारे अचल नसतात. हवेची 
डवडवडक्षत प्रकारची स्स्थती असली, म्हिजेच तारे पडतात. ईश्वर ही सारी सृष्टी चालडवतो. त्याला 
डभण्याचे कारि नाही. भालू व लपगळे याचं्या आवाजाची शकंा घेिे, हे अज्ञानाधंकाराचे लक्षि आहे. 

 
३९९२ अ (इंम : ३५५–३५६) 
 
३९९३ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३५९-३६४) 

देवाची भक्ती करण्याच्या डठकािास देऊळ म्हितात. ती पडवत्र वास्तू असते. आदम आडि हव्वा 
स्वगात होती, तेव्हा त्याचं्या भक्तीस पापाचा कलंक लागला नव्हता. सैतानाने त्यामध्ये डवष 
कालवले. मग देवाने मानवास यज्ञडवधी लावनू डदल्हा. सुरुवातीस भक्तीसाठी देऊळ नसे. पुढे 
देवाने मोशलेा जो नमुना दाखडवला, त्यानुसार देवालय तयार झाले. ४२४ वषांनंतर मूर्थतपूजक 
राजाने ते लुटले. इ. स. पूवय ३६१ मध्ये दुसरे देऊळ तयार झाले. त्यात कसलीही आडलभत 
नव्हती. या आस्त्मक देवळाचा प्रभाव अजूनही आहे. यरूशलेमचे देऊळ नष्ट झाल्यावर सवयत्र 
पागंलेले डिस्ती झाडाखाली प्राथयना करीत. काहींनी नावचे्या आकाराची देवळेही बाधंली. संताचं्या 
कबराचंीही देवळे तयार झाली आहेत. हीनोडरयस बादशहा भक्तीत अडथळा करिारास डशक्षा 
करीत असे. देवळामंध्ये धार्थमक डनवाडे चालत. दुकाने वगैरे मात्र सुरू करू देत नव्हते. देवळात 
वदेी असे. पापी लोकानंा तेथे थारा डमळत नसे. ७ व्या शतकात इयलंडमध्ये घंटा बसडवण्याचा 
प्रघात पडला. चौथ्या शतकात चचयमध्ये पे्रते पुरण्याची पद्धत सुरू झाली. टुटर्थलय याने आपल्या 
गं्रथात म्हटले आहे की, मडहन्यातून एकदा तरी देवास काही रक्कम द्यावी. जेविापूर्वी प्राथयना 
करावी. देवळात जमलेली रक्कम दीनदुबळ्यानंा वाटावी. देवळात गायन कराव.े प्राथयनेत पडवत्र 
आत्म्याचे साहाय्य मागावे. अशी माडहती रे. बाबा पदमनजींनी आपल्या भाषिात डदल्ही. 

 
३९९४ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६४–३६६) 

‘मुक्तमाला’ चे कते लक्ष्मि मोरेश्वर हळबे यानंीच ‘रत्नप्रभा’ कादंबरी डलडहली. डहची छपाई संुदर 
आहे. यात भाषा बरी असली, तरी पाल्हाळ व पुनरुक्ती फार आहे. नायकनाडयका यानंी 
अडचिीतून आपली सुटका करून घेतली. पि काही वेळा अयोयय व मूखय रीतींचे आचरि केले. हे 
पुस्तक इंग्रजीवरून केले, असे म्हितात. पि त्यात डकत्येक गोष्टी इंग्रज लोक डलडहिार नाहीत, 
अशा आहेत. मूळ कथेस पुनर्थववाहाचा भागही जोडला आहे. इंग्रजलेखकाची रचना पोक्त व 
समपयक अशी असते. मदनडवलास हा संभाडवत व संपत्डतमान तरुि डववाडहत असताना रत्नप्रभा 
या लावण्यवती तरुिीशी पे्रमाचे खेळ खेळतो, ही गोष्टच अयोयय वाटते. तो आजारी पडल्यावर 
त्याची बायको त्याची शुश्रूषा करते. तेवढ्या काळात रत्नप्रभेची मावशी डतचा डववाह वृद्धाशी करून 
देते. पि ती लवकरच डवधवा होते. नंतर नायक डतच्याशी गुप्तपिे डववाह करतो. मदनडवलास हा 
नावाप्रमािेच डवलासी आहे. त्याचा डमत्र दयाघन पुराडिकाचा वेष घेऊन देवळातील सभेपुढे 
दुष्टाचंी फडजती करतो, हे बरे आहे. परंतु तो असभ्य भाषि करतो, मठास आग लावनू देतो. 
डवलासानंदाचा डकत्ता तरुिानंी यायावा, असे लेखकास वाटते काय? त्याची नीडतसंबधंी मतेही 
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सदोष आहेत. अंगी धैयय नसल्यामुळे तो अनुडचत कमय करतो. सुधारिुकीकडरता तो अप्रशस्त उपाय 
योजतो. संकटे आली, म्हिजे अज्ञानी मािसाप्रमािे देवास दोष देतो. म्हिून खऱ्या धमाचा आश्रय 
करिे आवश्यक आहे. त्यात ऐडहक व पारलौडकक कल्यािही आहे. 

 
३९९५ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६६–३६७) 

लोकडहतवादीकृत डनबंधसंग्रह–हा गं्रथ नगरच्या वृत्तवैभव छापखान्यात छापला असून त्याची 
११०० पषृ्ठे आहेत. लकमत चार रुपये आहे. लोकडहतवादीच्या पत्रामंध्ये उत्कृष्ट डवचार आहेत. 
त्याचंा संग्रह करून गं्रथ करावा, असे लोकानंा वारंवार वाटे. त्याप्रमािे झाले आहे. त्याखेरीज 
अनेक उपयुक्त डनबंधही या गं्रथात आहेत. लोकडहतवादीच्या २० वषांतील लेखनाचे दहा भाग 
प्रडसद्ध करण्याचे संग्रहकत्याने ठरडवले आहे. हे उपयुक्त लेख रद्दीबरोबर नाशास जाऊ देण्यापेक्षा 
ते जतन करून सुधारिुकेच्या कायास साह्य करावे, ही चागंली गोष्ट आहे. मूर्थत डततक्या प्रकृती, 
या म्हिीप्रमािे सवांची मते सारखी नसतात. डकत्येकानंा यातली मते रुचिार नाहीत पूवीही 
त्यावंर अनेकवळेा वाद झाले. ज्ञानोदयातून अनेकवळेा त्याचंी प्रशसंा झाली व काही वळेा टीकाही 
झाली. तरीही हा गं्रथ उपयोगी आहे. 

 
३९९६ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

अमेडरकन काँगे्रसवर दोन संस्थाने वगळता बहुतेक इलाक्यातूंन राडडकल पक्षाचे उमेदवार डनवडून 
आले. राडडकल पक्ष ज्यान् सनच्या डवरुद्ध असल्यामुळे ते पे्रडसडेंटास वाद करून त्रास देतील. 

 
३९९७ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

कानडाच्या सरकारने फेडनयन कैद्यानंा फाशी डदल्ह्यामुळे अमेडरकेतील फेडनयन डचडून भाषिे 
करीत आहेत. 

 
३९९८ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

अमेडरकेचे सेिेटरी सीबाई यानंी डिडटश वकील िसू यानंा डवनंती केली की, कानडातील फेडनयन 
कैद्यानंा संपूिय माफी द्यावी. 

 
३९९९ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

मेस्क्सकोचा राजा मास्क्सडमडलयन याने अडधकारत्याग केला, ही बातमी खोटी ठरली. तेथून 
फ्रें चाचें सैन्य बाहेर पडत आहे. 

 
४००० (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

मुलगी व जावई याचं्या भेटीस डेन्माकय ची रािी इंयलंडमध्ये आली. 
 
४००१ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

लाडय िानबोनयने दुष्ट्काळग्रस्ताचं्या मदतीस डतसऱ्यादंा प्रडतबधं केला. हे लहदुस्थान सरकारचे काम 
आहे, असे त्याचे मत डदसते. 

 
४००२ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 
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सर हेन्री स्टाक्सय कमाडंर इन चीफच्या कामाचा ज्याजय घेिार. 
 
४००३ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

गुरावंरची पटकी अगदी बदं झाली. 
 
४००३ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

लंडन शहरात काही प्रमािात महामारी सुरू आहे. 
 
४००५ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

प्रडशयाचा राजा स्वताःला ‘जमयनीचा बादशहा’ म्हिडविार आहे. 
 
४००६ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

इटलीने वडेनश्यात झेंडा उभारून सवय कैद्यानंा माफी डदली आहे. सवय डकल्ले घेतले व तटबदं्यासुद्धा 
त्यानंी ताब्यात घेतल्या. 

 
४००७ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

रोममधील सगळे फ्रें च सैन्य १५ डडसेंबरला डनघून जाईल. पोपसुद्धा रोम शहर सोडण्यास तयार 
आहे. 

 
४००८ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

प्रडशया व साक्सनी यामंध्ये तहनामा झाला. 
 
४००९ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६७–३६८) 

क्याडंडयातील बडं मोडले अशी बातमी आहे. 
 
४०१० (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

रूडशयन सरकार आपले सैन्य वाढडविार. 
 
४०११ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

आग्रा येथे गवरनर जनरलनी मोठा दरबार भरडवला. २५ संस्थाडनक व ५० प्रडतडष्ठत लोक आले 
होते. फौज व मोठा डरसाला जमला होता. मेजवान्याचंा खचय २५ हजारावंर गेला. लशद्याने स्वतंत्र 
मेजवानी डदली. 

 
४०१२ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

डदल्लीहून मीरत, मुझफरनगर, शहरािपूर या गावापंयंत रेल्वमेागय होिार आहे. त्यास ८–१० मडहने 
लागतील. 

 
४०१३ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

मंुबई ते नागपूर रेल्व े१६ नोवेंबरास सुरू झाली. 
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४०१४ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 
ना. डफ्रयरचे जागी डम. डफल्सजेरल्ड गवरनर होत आहेत. 

 
४०१५ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

मंुबईमध्ये १५ सरकारी शाळातं ७३५ डवद्याथी डशकतात. देरेक्तरानंी आिखी शाळा उघडण्यासाठी 
म्युडनडसपाडलटीकडे दहा हजार रुपये माडगतले आहेत. 

 
४०१६ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

पुिे शहरात काही फौजदारी गुन्ह्याचं्या चौकशीच्या काळात ज्यूरीची नेमिूक होईल. नगरबद्दल 
काही ठराव झालेला नाही. 

 
४०१७ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

सतयागो या मद्रासी गृहस्थास डीकनची दीक्षा डमळाली. 
 
४०१८ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

यंदा माडत्रकुलेशनला ४५८, तर युडनवर्थसटीत ६०० परीक्षाथी होते. 
 
४०१९ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

गारदौंड ते नगर मागे मनमाड या रेल्वमेागाच्या पहािीसाठी डम. टेरीसह काही इंडजडनअर डनघाले 
आहेत. 

 
४०२० (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

आक्तोबरात ३९॥ लक्षाचंा कापूस डवलायतेस गेला. 
 
४०२१ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

खोटी नोट चालडवल्याबद्दल करसनदास पुरुषोत्तमदास याला ७ वषे काळ्या पाण्याची सजा 
डमळाली. 

 
४०२२ (२५ : २३, १ डदसेंबर ६६, ३६८) 

मंुबई सरकारने एडशयाडटक सोसैटीला २० रुप्याची नािी डदल्ही. ती सुमारे ४०० वषांपूवीची 
आहेत. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २५, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६६ 
 
४०२३ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३६९–७०) 

डम. आ. डलडहतात की : १४ नोवेंबरला साताऱ्यात तारे पडले, नैऋय त्य डदशकेडे जास्त तारे पडले. 
त्याचें प्रमाि दर डमनटास ४०१५० वर होते. तरी १८३३ साली जास्त तारे पडले होते. तारा अदृश्य 
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झाल्यावरही त्याचे पुच्छ डदसते. कारि ही उल्का वातावरिात जेव्हा प्रवशे करते, तेव्हा वायूचा 
प्रडतबधं होऊन पराकाष्ठेची उष्ट्िता तयार होते. मग ती लाल होऊन डवतळते. वायुरूप होते. हा 
अपघटक वाय ू धुरासारखा लकवा ढगासारखा डदसतो. एक फूट व्यासाचा डशशाचा गोळा 
वातावरिाच्या डशरोभागावरून सोडला, तर हवेतच त्याचा रस होऊन त्याचा ययास बनेल. 
तोफेच्या लोखंडी गोळ्याची अशीच स्स्थती होते. उल्काचंा वाय ू बनतो, म्हिून ठीक. नाहीतर 
लोकानंा ते प्रािसंकटच ठरले असते. पथृ्वीच्या गतीने उल्केची गती थोडी पडरडमत होते. म्हिून ती 
अप्रवाही रूपातच जमीनीवर पडते. या उल्का म्हिजे जड पाषािमय धातू असतो. पि वायरूूपाने 
त्याचंा फडशा होऊन मानव डनभयय राहातो. ही परमेश्वराचीच कृपा होय. 

 
४०२३ अ (इंम : ३६९) 
 
४०२४ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३७२–३७६) 

वडील वगाची सभा : वडील वगाची सभा दुसरी वार्थषक सभा आक्तोबरमध्ये झाली. सवय काम एका 
बठैकीत आटोपेना. म्हिून बैठकी यायाव्या लागल्या. या ऐक्यात २३ नेडटव मंडळ्यापंैकी १५ सामील 
झाल्या आहेत. मंडळींतील लोकाचं्या याद्या व दफ् तर नीट ठेवावीत, या ठरावानुसार सर्वानंी 
दप्तरेही आिली होती. एखाद्या पालकास मंडळीपासून सुटका हवी असेल, तर वडीलवगाने त्यास 
मोकळे करावे, असे ठरले. उपदेशकाची सनद डमळण्यासाठी नऊ अजय आले आहेत. त्याचंी 
तपासिी करण्यासाठी पचं नेमण्यात आले. एखादा सभासद परगावी गेला व ६ मडहने परत आला 
नाही, तर त्याचे नाव पटावरून कमी करण्याचाही ठराव झाला. जास्तीतजास्त दोन वष ेपटावर 
नाव असावे, असाही डनिय करण्यात आला. दुसऱ्या मंडळीने त्याचा सदस्यता मान्य केल्यावर 
नाव कमी कराव.े कोिी अपराधावरून डशक्षा पावला असेल, तर त्याच्याकडून प्रभभुोजन यायाव.े 
मात्र त्याची वागिूक अनीतीची असेल, तर कोित्याही सबबीवर मंडळीत घेऊ नये. ऐक्यसभा दर 
वषी सगळ्यानंा बोधपते्र पाठवील, मंडळीच्या डरपोटाचे मनन करील व आपला अडभप्राय पाठवील. 
डतसऱ्या सभेत पचंानंी केलेल्या डशफारशीवरून नऊ उमेदवारानंा पालकपिाच्या सनदा देण्याचे 
ठरले. सनदेचा नमुना करण्याचे काम एक उपसडमती करील. मंडळीच्या कारभाऱ्यासंाठी स्वतंत्र 
संस्कार असावा, असाही डवचार माडंण्यात आला. 

 
४०२४ अ (इंम : ३७०–३७२) 
 
४०२५ (२५ : २४, १ १५ डदसेंबर ६६, ३७६–३८२) 

डम. बाबा पदमनजी म्हितात : देवाचा आशीवाद हवा असेल, तर शरीर व मन स्वच्छ हवीत. 
लोकानंी आंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालावते. घामट व घािेरे कपडे असू नयेत. डसगारेट, 
तंबाखू, असे व्यसन डनदान रडववारी तरी टाळाव.े पानसुपारी चघळीत देवळात येऊ नये. काही 
लोक स्वच्छ कपडे व दाडगने नाहीत, म्हिून देवळात येण्याचे टाळतात, हे मात्र बरोबर नाही, शरीर 
व अताःकरि मळि नसाव.े पि जरूरीपेक्षा जास्त ऐटही नसावी. देवळात आल्यावर जागा 
डनवडण्यात वेळ घालव ूनये. खुचीवर पाय ठेवनू लकवा वाकडे डतकडे बसू नये. प्राथयनेच्या वळेी उभे 
राहाव.े मुलानंा गडबड करू देऊ नये. प्राथयना चालू असताना कान कोरीत बसू नये. प्राथयनेचे 
पुस्तक न चुकता बरोबर आिाव.े काही तरुिात खोया व असभ्य चालीरीती फार डदसतात. ते 
जोड्याचा आवाज करीत देवळात येतात. काही प्रौढ दाढीचे केस उपटीत बसतात. डोके खाली 
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घालून थुकतात. खोकला आला, तर देवळातून बाहेर जािेच बरे. एकाग्र डचत्ताने उपदेश ऐकावा. 
इकडे डतकडे पाहू नये. डनष्ट्काळजीपिा, दुलयक्ष व गवय, यानंी मानवाचे अडहत होते. उपदेशकाने 
आपले अवगुि दाखडवले, तरी त्याच्याबद्दल मनात गाठ ठेव ूनये. फार भारी चमकदार पोषाक करू 
नये. मुलानंाही वळि लावाव.े आपि आजारी असली, तर दूरच बसाव.े मुले रडू लागली, तर 
त्यानंा घेऊन ताबडतोब बाहेर जावे. तरच याकोबाचा देव प्रसन्न होईल. 

 
४०२६ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

फ्लाडतना हा धातू सवय धातंूमध्ये जड असतो. नदीच्या वाळवटंात रेतीमध्ये तो सापडतो. जहाल 
अॅडसडनेसुद्धा तो डवतळिार नाही. घड्याळाच्या भागासाठी फ्लाडटना वापरतात. १७३५ मध्ये 
आंडतडनयो युने्नयास तो दडक्षि अमेडरकेत सापडला. 

 
४०२७ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

कारंजा नामक आगबोट मलबार डकनाऱ्यावरून मंुबईस येत असताना समुद्रातून भयानक दुगंधी 
येऊ लागली. हजारो मेलेले मासे सागरावर तरंगत होते. १० कोस पािी डहरवे झालेले डदसले. 
मृत माशामंध्ये सवय जातींचे मासे आढळले. 

 
४०२८ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

पे्र. ज्यानसनच्या व काँगे्रसच्या समेटाचे प्रयत्न चालू आहेत. 
 
४०२९ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

फेडनयन कैद्याचंी डशक्षा कानडाचे सरकार रद्द करिार. 
 
४०३० (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

डक्ववबेेकच्या आगीने १८ हजार लोक गृहरडहत झाले. 
 
४०३१ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

जनरल शरेमन मेस्क्सकोस गेले असून त्याचंी स्टान्टनच्या जागेवर युद्धडवषयक प्रधान म्हिून 
नेमिूक झाली. ज्वारेझचा अडधकार पुन्हा स्थापन होईपयंत ते तेथे राहातील. 

 
४०३२ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

मेस्क्सकोचा राजा माक्सडमडलयन देश सोडून जािार. 
 
४०३३ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

सोन्याचा भाव उतरला. 
 
४०३४ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

याकय शीर व लाकेंशीर येथे नद्यानंा पूर आला. 
 
४०३५ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८३) 
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सीख लोकानंा डवलायती फौजेत प्रवशे डमळिार. 
 
४०३६ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–८४) 

अलाबामा जहाजाने अमेडरकन गलबते लुटली. त्याची नुकसानभरपाई देण्याचा इंग्रज सरकार 
डवचार करीत आहे. 

 
४०३७ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८३–३८४) 

मंुबईचे नवे गवरनर सीमोरे डफट्ट्जेरल्ड लवकरच इकडे येण्यास डनघत आहेत. 
 
४०३८ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

आडस्त्रयन बादशहाचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एक मािूस पकडला गेला. 
 
४०३९ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

डेन्माकय ची राजकन्या दागमार डहचा डववाह रूडशयन राजपुत्राशी झाला. वधूच्या आजारामुळे मोठा 
सोहळा झाला नाही. 

 
४०४० (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

मागील लढाईत प्रडशयन सैन्याने आपली एकही तोफ न गमावता ४८६ तोफा लजकल्या. 
 
४०४१ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

पु्रडशयाचे सरकार आडस्त्रयाशी व्यापाराचा करार करण्यास नाखूष डदसते आहे. त्याने उत्तर श्लेस्स्वग 
प्रातं डेन्माकय ला परत डदला नाही, म्हिून त्यावर टीका होते आहे. 

 
४०४२ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

स्पेनमध्ये मोठी राज्यिातंी होण्याचा संभव डदसतो. 
 
४०४३ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

तुर्की सरकार डनयमबद्ध राज्यकारभार चालू करिार. 
 
४०४४ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

क्याडंडयात बंड मोडूनही स्वस्थता झाली नाही. 
 
४०४५ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

पनामा ते हाँगकाँग बोटी सुरू होिार. 
 
४०४६ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

जपानचा राजा टैकून परदेशाशी सलोखा ठेविार आहे. 
 
४०४७ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 
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रूडशयाची व काबलूची मैत्री वाढल्यामुळे इंग्रज सावध झाले आहेत. 
 
४०४८ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

दहा वषांत मंुबईत सोन्याची आवक चौपट झाली. यंदा १० कोटींचे सोने आले. 
 
४०४९ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

जमलखडीचा चीफ पत्नीसह डवलायतेस जािार. 
 
४०५० (२५ २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

कलकत्याच्या हुगळी नदीत रोज डनदान १० पे्रते पडतात. 
 
४०५१ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

पुण्याची लष्ट्करी कवायत रद्द झाली. 
 
४०५२ (२५ : २४, १५ डदसेंबर ६६, ३८४) 

बडोद्यात नळाने पािी आिण्याचा मक्ता िेस या कपनीने ३१ लाख रुपयानंा घेतला. १७ 
कोसावंरून पािी आििार. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८६८ 
 
४०५३ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, ३–९) 

ईश्वराच्या दयेने ज्ञानोदय पत्राचे २७ व ेवषय सुरू होत आहे. पूर्वी डवद्वान व आनुभडवक संपादक 
होते. ज्यानुएरी ६७ पासून ते नवीन मनुष्ट्याचं्या हाती आले. या हाताचं्या ठायी बहुत न्यनूता आहे. 
मेस्क्सकोची धामधूम संपून ते प्रजासत्ताक झाले. चैनी राजा व डवलासी रािी याचंा बीमोड झाला. 
रोमच्या पोपाचा अडधकार कमी होतो आहे. डवलायतेच्या चचयमध्ये कमयठपिा वाढल्यामुळे ‘फ्री चचय 
ऑफ इंयलंड’ची स्थापना झाली आहे. मध्य आडशयात गडबड व उलाढाल चालू आहेत. चीनमधील 
व ज्यापानातील अस्वस्थता कायम आहे. जगडवख्यात शोधक दा. डललवगस्तन मारला गेला. 
ओडडसातील दुष्ट्काळी स्स्थती सुधारली, तर कलकत्यात वादळ झाले. सरकारने नव े कर 
बसडवल्यामुळे लोक फार नाखूष आहेत. अडबसीडनयाच्या राजाने इग्रजानंा कैद केल्यामुळे इंग्रज 
सरकार मोठ्या प्रमािावर युद्धाची तयारी करीत आहे. डमस्स कापेंटरबाईने भारतीय मुलींच्या शाळा 
व तुरंुग याचंी पहािी केली. डम. डटनललग मोठ्या डहमतीने डनाःशास्त्रवादी लकवा डी-इस्ट लोकाशंी 
वाद करीत आहेत. रे. मक्लौड व वाटसन यानंी डभशनानंा भेट डदल्ही. बोरघाटचे व सुरतेचे रेल्वे 
पूल कोसळल्यामुळे मोठी हानी झाली आहे. काही डशडक्षतानंी एकेश्वरी प्राथयना समाजाची स्थापना 
केली. वतयमानपत्रकर्त्यानंी त्यासं डहिडवले. रा. मडहपतराय रूपरामने िाम्हिाचं्या जुलमास 
कंटाळून प्रायडित घेतले. सोलापूर डमशनवर नेडटवानी गदी केली, तरीही एका मुलाने बास्प्तस्मा 
घेतलाच. डम.गोलवद डवठ्ठल काही वषांमागे बडॅरस्टर होऊन आले. असो. 
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४०५३ अ (इंम : १–३) 
 
४०५४ (२७ : १, १ ज्यानुएरी १८, १०–११) 

यंदाही इवाडंजकल अलायन्स मंडळीने आठवड्याची प्राथयना करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक 
भस्क्तमान डिस्ती मािसाने कुटंुबासह देवाची उपकारस्तुती करावी. डवश्वासयुक्त प्राथयनेनेच कृपेचे 
लसहासन डमळते. ईश्वराची आपिावंर दया व्हावी आडि जगावर त्याचा आशीर्वाद व्हावा म्हिून 
येशूच्या पुण्यावर व रक्तावर डवश्वास ठेवावा. जगामध्ये हल्लीपेक्षा डनकटचे ऐक्य होण्याची 
आवश्यकता आहे. आस्त्मक राज्य वाढावे, म्हिून डवश्वासाने व आग्रहाने प्राथयना करावी. 
आकाशाच्या डखडक्या उघडून ज्याला जागा पुरिार नाही, असा आशीवाद परमेश्वर पाठवील. 
म्हिून काकुळतीने त्यास हाक मारावी. प्रभचू्या राज्याबद्दल उपदेश करा. आपले पाप कबूल करा. 
ज्या कुटंुबावर त्याने दया पाठडवली, त्याचं्यासाठी आशीवाद मागा. नीतीस व सद धमास असिारे 
प्रडतबधं दूर व्हावे, म्हिून प्राथयना करा. जे जे ईश्वराच्या चरिाशी लागले त्याचं्यासाठी आशीवाद 
मागा. आपल्या मंडळीत उद्योग, तत्परता, डवश्वास व प्रीती ही वाढावी, म्हिून परमेश्वराची प्राथयना 
करा. 

 
४०५४ अ (इंम : ९–१०) 
 
४०५५ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १०–११) 

ओडरएन्टल छापखान्यातील १८६८ चे पचंागं : 
एथील ओडरएंटल छापखान्याने मोठ्या कागदावर १८६८ चे पचंागं संुदर रीतीने छापून जाड 
कागदी तक्त्यावर डकडवले आहे. या सालचे पचंागं, पुढील सालच्या तारखा व वार याचें कोष्टक 
त्यात सापडते. डशवाय सुया, डाक-हडशलाचे दर, वगैरे तपशीलही डमळतो. व्यापारी कंपन्यानंा 
ही माडहती उपयुक्त ठरेल. याचा खप फार होईल, असे आम्हासं वाटते. 

 
४०५५ अ (इंम : ११) 
 
४०५६ (२७ : १, १ ज्यानुएी ६८, ११–१३) 

पौलसाने एफसस गावात ३ वष ेमुक्काम केला. कलरथ गावामधील अनीतीचा डनषेध करून तो म्हिे 
की, लशदळाची संगत करू नये. तेव्हा लोकानंी त्याचा सोडयस्कर अथय असा केला की, या जगामध्ये 
अनीतीमानाचंी संगत राहिारच. कलरथमध्ये फार भ्रष्टाचार माजलेला होता. पौलसास धुडकावनू ते 
केफाची आज्ञा मानीत. एक पापी गृहस्थ तर बाप डजवंत असताना सावत्र आईशी पत्नीप्रमािे वागे. 
म्हिून त्याने जाहीर पत्र डलहून त्याचा कडक डनषेध केला. डिस्ती मंडळींकडरता त्याने उत्तम व 
अचूक डनयम लावनू डदल्हे. जादुगारांनी कुडवदे्यची पुस्तके जाळली होती. पि अर्तडमस देवीचे 
माहात्म्य कायमच होते. डतचे देऊळ ४२५ फूट लाबं व २२० फूट रंूद होते. हजारो कोसावंरून 
लोक येऊन डतची पूजा करीत. म्हिून शौलाने मूर्थतपूजेतील मूखयपिाडवषयी बोध केला. तेव्हा 
देडमडत्रयस हा सोनार डचडला. कारि त्याचे हजारो रुप्याचे देव्हारे यात्रत खपत असत. ही देवी 
अगदी स्वयंभ ूआहे, असा प्रचार मतलबी पुजारी करीत असत. म्हिून ते सवयजि पौलसास ठार 
मारण्याचा डवचार करू लागले. खरेपिाकडरता दुाःख सोसिारा पौलस त्यानंा बोध देई. पि 
डिस्ती धमय हा यहुद्याचंाच पंथ आहे, अशी लोकाचंी समजूत होती. डचडलेले लोक पौलसाभोवती 



 

 

अनुक्रमणिका 

गदी करीत, तेव्हा त्या शहराच्या कुलकर्ण्याने त्याचंी समजूत घालून त्यानंा शातं केले. नंतर 
पौलस त्या गावातून डनघून गेला. 

 
४०५७ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४) 

सन १८६८ च्या पचंागंामध्ये मडहने वार व तारखा याचें कोष्टक छापलेले आहे. वाराचं्या अक्षराखंाली 
तारखा डदसतात. तारखेवरून वारही समजतो. यंदा फेिुएरीचे २९ डदवस असल्यामुळे हे पचंागं 
दुसऱ्या सालास लागू पडिार नाही. १८४० लकवा १८९६ या सालानंा मात्र बरोबर जुळेल. इतर 
वषांशी जुळिार नाही. 

 
४०५८ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

दडक्षि अमेडरकेतील लष्ट्करी राज्यकते काढून टाकावते, असे पे्रडसदेंत ज्यानसनला वाटते. पि 
तेथील लोक यास खुषी नाहीत. 

 
४०५९ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

अमेडरकेत कापसावरील जकात रद्द झाली. 
 
४०६० (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

झाशंीची इनामे २ जानेवारीस वाटण्याचा ठराव झाला. 
 
४०६१ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

लहदुस्थान व इंयलंड येथील डाकेचे हशील वाढले. 
 
४०६२ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

तारायंत्राचे खाते टपालखात्याच्या अखत्यारीत राहिार आहे. 
 
४०६३ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

इटाल्यन सरकारने गाडरवाल्डीस माफी डदली, पि फ्रें च डशपाऱ्यानंी चासेपाट नामक नाशकारक 
रैफलींनी त्याच्या सैडनकानंा ठार मारले. या भयानक संहारातून युरोपात तंुबळ युद्ध होण्याचा धोका 
आहे. 

 
४०६४ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

अडबडसनीयातील इंग्रज कैद्यानंा डबशप अतूना फार प्रीतीने वागवी. पि त्याच्या मृत्यमुूळे त्याचें पुन्हा 
हाल सुरू झाले. सुरूची नामक लखडीतून इंग्रजाचें सैन्य पुढे सरकत आहे. तेथे हवा उत्तम 
असल्यामुळे ते लवकरच कैद्याचंी सुटका करू शकेल. 

 
४०६५ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

टाक संस्थानचा नवाब अत्यंत जुलमी असून त्याने १८ ठाकूर रजपूत मारले, म्हिून त्याला 
पद्च्युत करून त्याच्या अल्पवयीन मुलास राज्य डदले जाईल. लावाच्या ठाकुराचे राज्य वगेळे 
करून ते खालसा मुलखास जोडिार आहेत. मृताचं्या वारसानंा पेन्शन डमळेल. 
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४०६६ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 
लाडय िानबोर्नच्या टीकेमुळे नेडटवानंा अडधकाराची जागा द्यावी की नाही, असा वाद उत्पन्न 
झाला. गवनयर जनरलनी सवय हुदे्ददाराचंी मते मागडवली. ती मात्र अनुकूल आहेत. नेडटव लोकाचं्या 
बढतीचे डदवस अगदी जवळ आले आहेत. 

 
४०६७ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

गुजराथेतले वाघर दरोडेखोर इतके धीट झाले आहेत की, ते टेंभे पेटवनू डदवसा गाव े लुटतात. 
त्यानंी २५ गावातं लूट करून अनेक नागडरकानंा ठार मारले. 

 
४०६८ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

मंुबईत पे्रते जाळण्याचे यंत्र आिले आहे. 
 
४०६९ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

अडबडसडनयात १६ मैलाचंा रेल्वमेागय होिार आहे. त्यासाठी चार एंडजने घेऊन डम. कोलमान व रोज 
हे साहेबद्वय जातील. 

 
४०७० (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

डम. ज्याजय बवर्ली गे्र. इं. डप. रेल्वचे्या कामाचा डरपोटय करिार आहेत. 
 
४०७१ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

मंुबईच्या नव्या ब्याकेंचे १२०० शरे सरकार डवकत घेईल. 
 
४०७२ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

ना. लारेन्ससाहेब आपली पत्नी व कन्या याचं्यासह डवलायतेस जाताना गवरनराचं्या बगंल्यावर 
उतरतील. 

 
४०७३ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

मंुबई बँकेच्या कजयफेडीसाठी डम. ज्यान स्टुअटयची नेमिूक झाली. त्यास दरमहा ३२५० रुपये पगार 
डमळेल. 

 
४०७४ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

रे. मक्लौड व वाटसन मंुबईहून मद्रासला गेले. 
 
४०७५ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

मंुबईतील घरपट्टी ७ टके्क करण्यात आली. डवशषे म्हिजे सफाई, डदव ेव भगंीपट्टी मालकाऐवजी 
भाडेकरंूना भरावी लागेल. कर फार असल्यामुळे नागडरक अजय करिार आहेत. 

 
४०७६ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 
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म्युडनडसपल कमेटीने वादंरा येथे स्लाटर हौस म्हिजे जनावरानंा मारण्याचे घर बाधूंन डदले, 
म्हिून लहदू तिार करिार आहेत. कारि ते कराच्या पैशातून तयार झाले, पि मुस्लीम, डििन, 
पारशी लोकही कर देतात. त्याचं्या इच्छेप्रमािे खचय झाला. मग एकया लहदंूनीच तिार कां 
करावी? 

 
४०७७ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

मंुबई असोडसएशनची पुन्हा स्थापना झाली. 
 
४०७८ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

वाळुकेश्वरला एका डवधवचेे व नवजात अभयकाचे, अशी पे्रते सापडली. कोिी डवधवनेे बालहत्या 
करून आत्महत्या केलेली डदसते. 

 
४०७९ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १४–१६) 

धोबी तलावाजवळील सेलर हौसमध्ये एक सेलर तोंडात डबडी पेटवनू झोपल्यामुळे घरास आग 
लागली. पि ती डवझडवण्यात आली. 

 
४०८० (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

२४ फेिुवारीस वडकलाचं्या व मुनसफाचं्या परीक्षा होिार. 
 
४०८१ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

यंदा माडरकुलेशनला ५३९ उमेदवार बसले. पैकी १६३ पसार झाले. डमशन शाळेचे १७ जि पास 
झाले. हे प्रमाि एक दशाशंाइतके आहे. 

 
४०८२ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

बी. ए. प्रत पडहलीमध्ये एल्डफन्स्स्तनचे ३ व दुसरीत पंधरा पास झाले. पुिे पाठशाळेचे अनुिमे २ 
व ४ पसार झाले. 

 
४०८३ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

येत्या फेिुवारीपासून डवलायतेहून चार डाका येतील व चार परत जातील. 
 
४०८४ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

‘डदल आयना’ ऊफय  हृदयदपयि हे मराठी भाषातंर डमळाले. सवडीने त्यावर डलहू. 
 
४०८५ (२७ : १, १ ज्यानुएरी ६८, १६) 

गेल्या अंकात ‘एक नवा धूमकेतू’ हा डवषय सत्यदीडपका पत्रातून घेतला होता. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २, मुांबई, १५ ज्यानुएरी १८६८ 
 
४०८६ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, १७–१९) 

तुलना करिे हे फार नाजूक काम आहे. नीट शोध व डवचार केल्याडशवाय काही डसद्धातं माडंला, 
तर तो खोटा ठरतो. अरुिोदयाच्या कल्याने एक लेख डलहून नेडटव व युरोपीय डस्त्रयाचंी तुलना 
केली. पि त्याला काहीच माडहती नसावी. असे डदसते. नेडटव डस्त्रया एकजात सवोत्तम पडतव्रता व 
युरोडपयन तेवढ्या डनकृष्ट व गैरचालीच्या आहेत, अशी त्याने कल्पना करून घेतली. बरेवाईट 
सवयत्र असते. नेडटवातं साध्वी थोड्याच, त्याप्रमािे त्याचं्यातंही द्वाड, बेकैद डस्त्रया पुष्ट्कळ असतील. 
नेडटव डस्त्रयानंा सुडशक्षा डमळत नसते. धमयवचनाचंा आधार घेऊन त्यानंा गुलामीत ठेवले जाते. 
म्हिून त्या पशुशील, भाडंाळ व बेपर्वा झाल्या. काहींच्या वागण्यात मात्र ईश्वरभीती व सारासार 
डववके डदसतो. हा लेखक युरोडपयनातं वागलेला नाही. म्हिून त्याचे बरेच गैरसमज झाले. डस्त्रया 
मंडळींत बसतात. पि परपुरुषाशी मयादाशीलतेने वागतात. त्या डवद्वान, सुशील, देवभीरू व 
पडतव्रता असतात. डाडगण्याचंा छंद घेऊन नवऱ्यास बेसुमार खचात पाडीत नाहीत. स्वताः काम 
करून त्या मुलानंा चागंले वळि लावतात. नेडटव डस्त्रयापं्रमािे ओटीवर डनरथयक गप्पा झोकिार 
नाहीत. त्या फावल्या वळेात धमयगं्रथ वाचतात. डवद्या व सुडशक्षा डमळवनू त्याप्रमािे आचरि 
करतात. म्हिून अरुिोदयकृत लनदा डनराधार व खोटी आहे. नेडटव डस्त्रया अक्षरशत्र ूव मूढ आहेत. 
युरोडपयन मात्र डवद्वान व सज्जन आहेत. (सूयोदयवरून). 

 
४०८६ अ (इंम : २०–२१) 
 
४०८७ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २१–२२) 

आयने डदल – हे पुस्तक हृदयदपयि या नावाने पुस्तक मंडळीने प्रकाडशत केलेल्या पुस्तकाचे 
लहदुस्थानी भाषातंर आहे. रे. दैमलर यानंी इंग्रजीवरून लहदीत व रे. स्वार्त्झ यानंी मराठी भाषातंर 
केले. याची पषृ्ठ ८२ असून छपाई सुरेख आहे. तरी लकमत ४ आिे आहे. यात उत्तम तसडबरा 
आहेत. मनुष्ट्याच्या अताःकरिाची स्स्थती व त्यामधील बदल याचें उत्तम वियन त्यात आहे. हे पुस्तक 
पडवत्रशास्त्राच्या आधारे व आनुभडवक माडहतीवरून डलडहले. डनष्ट्काळजी लोक डवचार करून 
आत्म्याचे तारि पावले. मुसलमान लोकासंही त्याचा फायदा झाला. डमशनच्या पुस्तक-मंडळीने हे 
पुस्तक छापण्यास नकार डदला. कारि त्यानंा लोकक्षोभाची भीती वाटली. मुळातच अडनवार 
स्वभाव असिाऱ्या लोकानंा डवनाकारि चेतव ू नये, असे त्यानंा वाटले. म्हिून त्यानंी डनभयय व 
सुरडक्षत पक्ष धरला. साहेबमजकुरानंी पडरश्रम करून स्वखचाने ते छाडपले. हे पुस्तक तसेच पडून 
राडहले असते, तर आम्हास फार वाईट वाटले असते. हा गं्रथ अनेकाचें डोळे उघडून त्यानंा 
खऱ्याखोयाच्या भ्रातंीतून बाहेर काढील. साहेब मवससूफ मोठे डवचारी व शोधक आहेत. अशी 
चागंली पुस्तके आिखी व्हावीत, असे आम्हासं वाटते. 

 
४०८७ अ (इंम : २२) 
 
४०८८ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २२–२३) 

लंडनच्या इवाडंजकल अलायन्सच्या आवाहनावरून आम्ही गेल्या अंकात आठवड्याच्या प्राथयनेचे 
डवषय डदले होते. सवयच डिस्ती लोकानंी धार्थमकपिाने त्यास प्रडतसाद डदल्हा, मंुबईमधील 



 

 

अनुक्रमणिका 

डमशनमंडळ्यानंी दररोज प्राथयना आयोडजत केल्या, अनुभवी धमोपदेशकानंी त्याचे नेतृत्व केले. 
गुदस्तापेक्षा अनेक भाऊ मोठ्या संख्येने एकत्र आले. लहदुस्थानात डिस्ताचे राज्य स्थाडपत व्हावे, 
यासाठी अनेक वष े प्राथयना झाल्या. इतर देशातं धमयसंजीवन होऊन शकेडो लोक डिस्ताकडे 
वळले, तसे तेथे होत नाही. याचा अगत्याने डवचार करिे भाग आहे. सवांनी रागलोभ व डववाद 
सोडून प्रयत्न करावते. 

 
४०८९ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २३–२५) 

‘ज्याचा तो’ पत्रात म्हितो की : प्राथयना समाजाची माडहती देताना कोिाची लनदा करण्याचा 
आपला उदे्दश नाही. मंुबईचा प्राथयना समाज म्हिजे काही नवा धमय नाही, अगर जुन्या धमाची 
चालिूक नव्हे. आपल्या मनोगताप्रमािे जगाचा उत्पादक जो परमेश्वर त्याची प्राथयना करिे, 
एवढाच त्याचंा उदे्दश आहे. या समाजाबद्दल अगदी परस्परडवरुद्ध मते आहेत. अज्ञानी लोकापेंक्षा 
सुडशडक्षत लोकानंी देवाची प्राथयना जरूर करावी. पि आजपयंत डशडक्षत लोक देवास डवसरले, हे 
अशोभनीय आहे. त्यानंी प्राथयनेचा िम चालू केला, हे अगदी योयय आहे. पुष्ट्कळानंा त्याचंी सवय 
कृती इंग्रजाप्रमािे वाटते. कारि ते रडववारी प्राथयना करतात. साहेबलोकाचंी प्राथयनेची पद्धतही 
अगदी वगेळी आहे. ईश्वराच्या सते्तवाचून पानही हालत नाही. म्हिून त्याची प्राथयना केली पाडहजे. 
उत्तम गोष्टींचा डकत्ता मानवाने डगरडवला पाडहजे. एकाद्या गोष्टीचा अभ्यास न ठेवला, तर डतचा 
पडरपाठ नाहीसा होतो. स्वताःची सुधारिा करून इतराचंी सुधारिा करावी. त्यावरून परमेश्वरास 
संतोष होईल. ईश्वराच्या कृपेस बाध आिला, तर तो िोधाडवष्ट होईल. प्राथयना केली, तर तो सतत 
मानवाच्या संडनध राहील. तो आपला साभंाळ करील. ईश्वराबद्दल कृतज्ञता ठेवनू सदाचाराने 
वागाव.े मग देश सुधारलेल्या देशाचं्या बरोबरीस चढेल. म्हिून हा उपिम बदं न पडता सुरू 
राहावा. 

 
४०९० (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २५–२७) 

कृष्ट्िराव रत्नूजीच्या ‘गायनामृता’ वर ज्ञानोदयाने अडभप्राय डदला, यावरून वृत्तवैभवाने आमच्यावर 
बरीच पुष्ट्पवृष्टी केली आहे. वऱ्हाडात गेल्यापासून तो फार असभ्य व ममयभेदी झालेला आहे. 
ज्ञानप्रकाशास त्याने सल्ला डदल्हा की, अडवचारी टीका करू नये. पि स्वताः मात्र ज्ञानोदयावर 
अडवचारी टीका केली. तुकाराम-मोरोपंताहून कृष्ट्िराव श्रेष्ठ कवी आहेत, असे आम्ही म्हटले 
नव्हते. जसा कवी असेल, तशी त्याची कडवता असते, हा साधारि नेम आम्ही दाखडवला. 
मोरोपतंाडवषयीचा उतारा सरकारी डरपोर्टावरून घेतला. यात आमची काहीही चूक नाही. 
ईश्वराडवषयी खरे ज्ञान पूवोक्त कवीना नव्हते व कृष्ट्िरावमध्ये आहे. असेच आम्ही अजूनही म्हितो. 
शास्त्रातील सवोत्कृष्ट ज्ञान व डसद्धातं यावंर कृष्ट्िरावाच्या कडवता आधारलेल्या आहेत. म्हिून या 
कडवता श्रेष्ठ आहेत, असे आमचे मत आहे. कोिाही लहदू कवीला आम्ही कमी प्रतीचे ठरडवले 
नव्हते. तुकाराम–मोरोपतं याचंी योयय ती स्तुती आम्हीही केलीच. कृष्ट्िरावाची कडवता ‘चागंली’ 
म्हटल्यामुळे आम्हावंर दोष कसा येतो, तेच कळत नाही. वृत्तवैभवकाराने एकच मात्र दोष 
दाखडवला. बाकी डिस्ती शास्त्रावर त्याने केलेले पाडंडत्य डवलक्षडिक व नीरस आहे. त्याने बैबल 
डनाःपक्षपाती मनाने वाचाव ेव नंतरच मत द्याव.े 

 
४०९१ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २७–२९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ईश्वरावर डवश्वास ठेवनू वतयिे यास ‘धाव’ म्हितात. येशू डिस्त हा त्या धावेचा संस्थापक आहे. 
धाव मारल्यामुळे जी पिजेय वस्तू प्राप्त व्हावयाची, ती नेमून देिाराही तोच आहे. ईश्वराची पूिय 
कृपा हीच पिजेय वस्तू होय. त्यास हषय, गौरव व शातंी डमळतात. सुवर्िापेक्षाही त्याचें मूल्य 
अडधक मानले पाडहजे. कोित्याही वयात डवश्वासाला सुरुवात करता येते. डवश्वास टाकला की, 
आमरिान्त धाविे पडते. इह व परलोकाच्या सीमेवर हा धावावधी असतो. देवाच्या दूतानंी 
त्र्यैकाची भक्ती करून ही वस्तू डमळडवली. भस्क्तमान मािूस धावचे्या समाप्तीडवषयी फार आसक्त 
असतो. तो आळस व अनुत्साह सोडून वागतो. जगाच्या लचता, द्रव्याची भलू, तसेच पदाथांची 
अपडरडमत आसक्ती, याचंा त्याग करतो. डनबुयद्ध व बाधक हावामध्ये पडत नाही. द्रव्याचा लोभ हे 
सवय अनथाचे मूळ आहे. डवश्वासाकडून बहकू नये. प्रीतीने व लीनतेने वागाव.े मािूस या धाववेरून 
जाऊ लागला की, नवनवीन ओझी त्यास अंगावर वागवावी लागतात. मग तो डनराश होतो. मरि 
सोसून डिस्ताप्रमािे आनंदरूपी पैज डमळविे. हे त्याचे ध्येय असले पाडहजे. येशू हा डवश्वासाचा 
मूळ कर्ता असतो. प्रडतकूल पापी जनाचंा डवरोध सहन करावा. कारि येशूच्या मानाने आपली 
डवयाने व संकटे अगदी क्षलु्लक आहेत. येशूने दुाःख सोडशले, म्हिून तो अनंतपार डवभवाने वडेष्टत 
होऊन बसला. म्हिून पापाच्या डवरुद्ध झटून भयाने व अश्रूंनी धावावे. पाप टाकले, तर येशूचा 
मुगुट डमळेल, म्हिून मनात डवश्वास ठेवावा. 

 
४०९२ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, २९–३०) 

ध्यानसंग्रहासाठी मागा म्हिजे तुम्हासं डमळेल, असे लूक म्हितो. या जगामधील प्रत्येक गोष्ट 
नाडशवतं आहे. आरोयय, शक्ती, द्रव्य, यापंैकी कोितीही गोष्ट फार काळ डटकत नाही. डमत्रही 
मरतात. के्षमही डटकत नसते. तोयावाचून नफा नाही. रात्रीवाचून डदवस नाही. म्हिून 
ईश्वराडवरुद्ध कुरकुर करून लोक तळमळतात. ईश्वराने प्रत्येक गोष्ट अधीच तुम्हाजंवळ डदली, 
अधी स्वताःजवळ ठेवली. घर बाधूंन झाले, पि एक धोंडा ईश्वराने बुध्या आपल्याजवळ ठेवला, 
म्हिून घर अपूिय आहे. तारू बाधंले, पि सुकािू देवाजवळ आहे. अन्नवसत्राचे हाल झाले, म्हिजे 
आपि ईश्वरास दोष लावतो, पि माझ्या उिेपिाचे कारि माझा मीच आहे. ईश्वर हे मागिीचे 
योयय डठकाि आहे. मगरूर बादशहा अधम मािसाशी काही मागतो, पि ईश्वरापाशी मागण्याचा 
त्यास कंटाळा येतो. तरी योययप्रकारे मागाव,े पचंपात्रीभर पािीसुद्धा संतोष करून मागा, म्हिजे 
ईश्वर तुम्हावंर संतुष्ट होईल. देवाने जे डशकडवले, ते आग्रहाने व डवश्वासाने मागा. 

 
४०९३ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

पे्र. ज्यानसनवर खटला भरण्याचा डवचार पुन्हा चालू आहे. 
 
४०९४ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

वसे्ट इंडडजमधील तुफानात ५०० मािसे मेली व मोठी हानी झाली. 
 
४०९५ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

टेम्स नदीखालील भयुारी मार्गास १ लाख ६० हजार खचय येईल. 
 
४०९६ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी १८, ३०–३२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

फेडनयन कैद्यानंा फाशी डदले, त्या डदवशी मानचेस्टर एक्झाडमनर पत्राच्या १ लाख ९२ हजार प्रती 
खपल्या. त्यास १४॥ टन कागद लागला. फेडनयन लोक दंगा करण्याचा संभव असल्यामुळे लंडन 
शहरामध्ये ३० हजार नव ेकॉन्स्टेबल नेमण्यात आले. फेडनयन लोकानंी गर्दी करून सरकारचा 
दाखगोळा चोरला. 

 
४०९७ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

ऐरलंडकडे फौज रवाना होिार. 
 
४०९८ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

गेल्या वषी ऑक्टो. ते डडसेंबरची जमाबदंी १७ कोटी झाली. 
 
४०९९ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

घोलराचा (कापूस) भाव ५ ते ५॥ पेनी होता. 
 
४१०० (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

पोपची डवजयी सेना उन्मत्तपिाने लोकानंा त्रास देत आहे. 
 
४१०१ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

आजारी गाडरबाल्डीस केमेरा बेटावर नेले आहे. 
 
४१०२ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

नेपल्समधील डवजुडवयस पवयतातून ज्वालारसासह अधा खंडीचे धोंडे उडत आहेत. तेथे मोठा अनथय 
होिार असे वाटते. 

 
४१०३ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–२२) 

पाडरसच्या प्रदशयनातून ३७॥ लक्षाचंा डनव्वळ नफा राडहला आहे. तो काही लोकोपयोगी कामासाठी 
वापरला जाईल. 

 
४१०४ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

इटाल्यन सरकारने पोपची कजयफेडीची रक्कम देिे बदं केले. 
 
४१०५ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

अबीडसडनयात इंग्रज फौजेसाठी पाण्याची व तारायंत्राची सोय झाली. राजाचा डवरोधक मेनलेक 
याच्या मदतीने कैद्यानंी सुटका होिार. 

 
४१०६ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३१–३२) 

डवलायती डाकेची नवीन व्यवस्था झाली. आता दर आठवड्यास डाक येिार आहे. 
 
४१०७ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 
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डदल्लीत एकजि डपसाळलेल्या कोल्ह्याच्या दंशाने मृत्य ूपावला. 
 
४१०८ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

टाकचा नबाब राजपुत्रासह काशीस डनघून गेला. 
 
४१०९ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

भावनगरचा राजा ५०० लोकासंह काशीयाते्रस गेला. त्याने १४ हजाराचंी डतडकटे काढली. 
देवासाठी ५ लाखाचे मौल्यवान वस्त्र घेतले. 

 
४११० (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

गे्र. इं. पे. च्या रूळावर दोन दुष्टानंी लोखंडी डखया बसडवल्या होत्या. त्यानंा दोन वष ेकैद झाली. 
 
४१११ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

कमाडंर इन् चीफ नेडपयर अबीडसडनयास रवाना झाले. 
 
४११२ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

चीफ जस्स्टसला असे वाटते की, म्युडनडसपल फंडातून शाळानंा मदत करावी. हा पैसा डदला नाही, 
तर तो डवक्तोऱ्या गादयनसाठी खचय करा, अशी दा. बडयवुड्ची सूचना आहे. 

 
४११३ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

रािीच्या बागेतील वाघाने पजंा मारून एका साहेबास जखमी केले, म्हिून वाघास ठार मारण्यात 
आले. 

 
४११४ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

भलेुश्वरच्या आगीत काही मािसे जळून भेली. इमारतही जळाली. 
 
४११५ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

डम. बद्रोदीन तयबजी मंुबई हायकोटात बडॅरस्टर म्हिून काम करिारे मुस्स्लमातंील पडहले व 
नेडटवातंील दुसरे गृहस्य आहेत. 

 
४११६ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

नळबाजारात मासाचे व भाजीचे माकेट सुरू झाले. 
 
४११७ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३०–३२) 

दर शडनवारी डवलायती डाक डनघिार आहे. याकडरता लोकानंी शुिवारीच डाकेत पते्र टाकावीत. 
असे केले, तर पते्र लवकर डमळतील. 

 
४११८ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 

घरपट्टीडवरुद्ध नागडरकानंी केलेला अजय ना. गवरनरानंी अमान्य केला. 
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४११९ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 
शाळानंा सरकारी मदत देण्याचे नवीन डनयम छापून प्रडसद्ध झाले. 

 
४१२० (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 

परवा २५ वा हत्ती अबीडसडनयास नेण्यासाठी तारवावर चढला. प्रत्येक हत्तीस गवत, डपठाचे रोट, 
मीठ, वगैरे ९९ रतल अन्न लागते. दररोज ५० गलॅन पािीही देतात. 

 
४१२१ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 

मंुबईत ५ गुजराथी दैडनके आहेत. 
 
४१२२ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 

काल युडनवर्थसटीचे कानवोकेशन झाले. 
 
४१२३ (२७ : २, १५ ज्यानुएरी ६८, ३२) 

इंदुप्रकाशाचे ९५० वगयिीदार आहेत. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८६८ 
 
४१२४ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ३२) 

रे डब्ल्यु. एच. आटडकन्सन व त्याचंी मडम सुवार्थतकाच्या कामासाठी आली. डशकागोच्या 
पाठशाळेत पाच डवद्यार्थ्यानंी ईश्वरडवदे्यचे अध्ययन केले व नंतर त्यानंा उपदेशकाचे काम डमळाले, 
त्यापैंकी हे साहेब आहेत. पन्नास वषांपूवी इंयलंडमध्ये सालेम शहरी अशा ५ जिानंा ईश्वरडवद्या 
डशकवनू उपदेशाच्या कामास पाठडवले होते. एखाद्या शाळेचे प्रथमफळ असे सवांना लाभदायक 
ठरते, नव ेसाहेब तूतय नगरास राहतील. जुन्या डमशनऱ्यानंा चागंली कुमक झाली. पीक मोठे आहे. 
पि कामकरी थोडके आहेत. 

 
४१२४ अ (इंम : ३३) 
 
४१२५ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८. ३४–३६) 

सर डरचडय टेंपल यानंी इंग्रजाचं्या राज्यकारभाराबद्दल एक पत्र पाठडवले आहे. त्यात ते डलडहतात 
की, इंग्रज सरकार सगळ्या धमांना सारखी वागिूक देते, ही एक बलवत्तर गोष्ट होय. भट्ट व 
आचायय यानंा डिस्ती धमाचा प्रचार अयोयय वाटतो. १८५७ च्या अगोदर तर सरकार आपला धमय 
बुडवनू डिस्ती धमय स्थापाण्यास पाहात आहे, अशी समजूत झाली होती. म्हिून कातुयसावरून लोक 
चेतले. डमशनेऱ्याचं्या शाळाडंवषयी लोकाचंी काही तिार नाही. परंतु ते रस्त्यावर उभे राहून 
प्रडसद्धपिे उपदेश करतात, हे लोकानंा आवडत नाही. सिाच्या व जते्रच्या डदवशी उपदेश ही 
त्यानंा आगळीक वाटते. पि सवयसामान्य लोकानंा तसे वाटत नाही. कारि अशा उपदेशाच्या वळेी 
अनेक लोक गर्दी करतात. शाळेबद्दल वाटिारी भीती मात्र कमी झाली. डमशनेरीलोक शाळेत 
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नेऊन मुलानंा डिस्ती करतील, ही भीती आता डदसत नाही. उलट डमशनेऱ्याचंी ममता, सहनता, 
सभ्यता व हुशारी पाहून लोक फार खूष झाले. नेडटवानंा त्याचं्या शाळा आवडतात. डभशनेरी या 
देशात असल्यामुळे इग्रजाचंा राजकीय पक्ष बळकट होत आहे. कारि डमशनेऱ्याचें आत्मडनयमन, 
डनदोष वतयिूक, परस्पर प्रीती याचंी फार छाप पडते. त्यानंा आदर वाटतो. 

 
४१२५ अ (इंम : ३४) 
 
४१२६ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ३६–३७) 

डोंगरीच्या सरकारी मराठी शाळेचा वार्थषक बडक्षससमारंभ नुकताच झाला. डशरसत्याप्रमािे प्रथम 
मुलाचंी डनरडनराळ्या डवषयाचंी परीक्षा झाली. नंतर मुलानंी कसरत करून दाखडवली. डेप्युटी 
इन्स्पेक्टर शातंाराम डवश्वनाथ पटवधयन म्हिाले की : शाळेचे पतंोजी सखाराम डशवराम केळकर व 
त्याचें अडसस्टंट मेहनतीने डशकवतात. त्यानंी वगयिी करून शाळेची इमारत बाधंली, हे फार तारीफ 
करण्याजोगे काम आहे. त्याचं्या उते्तजनाने मुलाचंी संख्या दुप्पट म्हिजे १०० झाली. मुलानंा 
डमठाई वाटल्यावर एका पारशी गृहस्थाने १० रुपयाचंी बडक्षसे वाटली. मास्तरानंा रेशीमकाठाचे 
धोतर देण्यात आले. डोंगरीचे स्कूलमास्तर फार मेहनती डदसतात. मुलाचं्या प्रकृतीत डवकृती होऊ 
नये, म्हिून ते मुलाकंडून व्यायामही करून घेतात. इंयलंडमध्येही तर शाळानंा जोडून 
तालीमखानेही असतात. म्हिून डवद्याथी दुबयळ लकवा रोगी राहात नाहीत. मोठेपिीही डिकेट 
खेळून प्रकृतीचे भान राखतात. डतकडे मुलींच्या शाळातंही कसरती डशकडवतात. आमच्याकडे 
कोिालाच याचे अगत्य वाटत नाही. उलट लोक उपहास करतात. म्हिून जे डशक्षक यास उते्तजन 
देतात, त्याचें कौतुक होिे आवश्यक आहे. डोंगरीच्या डशक्षकानंा उते्तजन देिे अगत्याचे आहे. 

 
४१२७ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ३७–४०) 

‘परका व प्रवासी’ डलडहतो की : नॉमयल स्कुलास सुटी लागल्यामुळे आम्ही दोन मडहने डफरावयास 
गेलो होतो. नगरहून माडंवगिला गेलो. रस्त्याने शोभायमान सृष्टी डदसली. जेऊरची सरकारी 
शाळा पाडहली. डमशनेऱ्याचं्या येण्याकडून शाळानंा फार उते्तजन डमळते, असे मास्तर म्हिाले. रा. 
डभवाजी व हरो ययानोबा गावात उपदेश करतात. इमामपूर येथील त्रावलसय बगंलोमध्ये मुक्काम 
केला. कुळंबी लोकानंा बोध केला. वडाळ्यास प्रभचू्या बागेचे संरक्षि रे. फेरबेंकसाहेब करीत 
आहेत. सद्गुिरूपो फुलानंा सैतानापासून जपत आहेत. बुबुळावािी नाजूक झाडानंा सदात्म्याने 
पाण्याचे डशषि करतात. प्रीडत व शाडंतरूप फळे डमळडवतात. ‘ईश्वर आमचा साह्यकर्ता’ या 
वचनावर फेरबेंकनी उपदेश डदल्हा. दुपारच्या भक्तीमध्ये तर श्रोत्यानंीही सूचना केल्या. डिस्ती 
लोकाचंा सदभाव पाहून आनंद वाटला. रस्त्याने आम्हासं गोदावरीत व प्रवरेत सोडलेली डदव्याचंी 
रागं पाहून आल्हाद वाटला. वाईट एवढेच की, हा दीपोत्सव खोया देवाचं्या भक्तीसाठी केला 
होता. या अज्ञ व अशोधक जनानंा अजून प्रभ ूयेशूचे नावं ठाऊक नाही. कृष्ट्िाजी नामक सद भक्त 
टोळक्यात उपदेश करतो. आम्ही प्रवरासंगम येथे शुभवतयमान गाजडवले. गोदावरी पलीकडील 
मोगलाई अंमलाचाही प्रवास आम्ही करिार आहोत. 

 
४१२८ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४०–४२) 

सो. च.ं मेकासर पत्रात म्हितात की : परमेश्वराने पथृ्वीच्या पाठीवर हजारो झुडपे डनमाि केली. 
त्यात तंबाखू हाही एक आहे. हा रोगनाशक औषधी पदाथय आहे. पि लोक त्याचा दुरुपयोगच 
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जास्त करतात. जे तंबाखूचा धूर ओढतात, त्याचें काळीज डकटते. तोंडास घाि येते व दम लागतो. 
डवडीच्या योगाने मोठाल्या आगी लागतात. राहुरीच्या मळ्यात गुरगुडीने कोपीस आग लागून २॥ 
खंडी ज्वारी जळाली व सात बैल जळून गेले. त्याच गावात एक किगी पेटून घर जळाले. डकत्येक 
लोक गुरगुडी ओढून शकेोटीत पडतात व मरून जातात. तंबाखू खािाराचं्या तोंडास घाि येते व 
दातावरती डकटि कायम बसते. तंबाखूचा गुटका तोंडात गेला, तर त्यासं घेरी येती. दातखीळही 
बसते. काही लोक गाड्यामंध्ये तंबाखू ओढतात. त्याचें डमळि चोळण्यात फार वळे वाया जातो. 
त्याचंी वसते्र मळीि राहतात. चेहरा हमेशा उग्र व डोळे लाल डदसतात. ते फार बडबड करतात. 
म्हिच आहे की, गाजेंकस काय बोलेल व तंबाखू खािारा कुठे थुकेल, याचा काही नेम नाही. 
म्हिून वाचकानंी पैशाचा चागंला उपयोग करावा. चागंले पदाथय डवकत घेऊन खावते. सुज्ञानंी 
अमंगळ पदाथासाठी पैसा वाया घालव ूनये. की तर, त्यात नुकसान व बेअब्रू आहे. 

 
४१२९ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४२–४५) 

पौलस प्रथम त्रोवासा येथे गेला. नंतर मकदन्यामार्गे डफडलप्पायला गेला. तेथील लोक डनदोष 
मनाचे असून त्याच्याबद्दल फार आदर बाळगीत असत. संकटाच्या आडि दाडरद्र्ाच्या पेचातूनही ते 
भक्ती करीत. वगयिीचे दान नेहमी देत असत. नंतर कलरथाहून डततसला आला. पौलस आपस्वाथी 
व छाडंदष्ट आहे, असा प्रचार डततसच्या गावचे लोक करीत, म्हिून त्याने कलरथकारासं दुसरे पत्र 
डलडहले. गलात्याचे रडहवासी जुने संुतेचे डनयम पाळीत, म्हिून त्यानंाही पत्र डदले. पे्रडषताडवषयी 
सबळ प्रमािे देऊन त्याने डवरोध्याचंी तोंडे अगदी बदं केली. ३ मडहने तेथे राहून मंडळीची सुधारिा 
केली. अनेकानंा धमयसंबधंी बोध करून उते्तडजत केले. माडीवरून पडलेल्या युतुखस नावाच्या 
तरुिाची सेवाही केली. तो पायवाटेने २०–२० कोस चालत असे. एफससचे गावकरी स्वताः होऊन 
त्याजकडे आले. कारि तो त्याचंा अडतडप्रय डमत्र होता. यहुद्याचं्या कटाचे संकट असताना लोक 
डिस्तावर भक्ती करीत होते. देवाचा पडवत्र आत्मा त्यास बधंनाचंी व संकटाची सूचना आधीच देत 
असे. सवांच्या रक्ताडवषयी तो डनदोष होता. कळपाची दया न करिारे िूर लाडंगे मंडळीस त्रास 
देतील, म्हिून तो जपत असे. आपल्या आसवानंी त्याने सर्वानंा बोध केला. कशाचाही लोभ न 
धरता सर्वासंाठी हातानंी श्रमही केले. कारि यायाव ेयापेक्षा द्याव े हे चागंले असते, पौलस तेथून 
डनघाल्यावर सवांना फार दुाःख झाले. 

 
४१३० (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

पे्र. ज्यानसनने जनरल शाडरडनला काढल्याबद्दल काँगे्रसने त्यास दोष डदल्हा व उत्तम 
कामडगरीबद्दल शाडरडनची स्तुती केली. 

 
४१३१ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

अमेडरकेत ज्या ऐडरश लोकाचंा छळ झाला, त्याचंी उत्तम व्यवस्था होिार. 
 
४१३२ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

अमेडरकेतून कायम स्थाडयक होिाऱ्या लोकानंा प्रजापिाचा हक्क डमळाला की, जन्मदेशातील हक्क 
व कतयव्य यामंधून ते मोकळे होतील. 

 
४१३३ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 
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१८६८ तील कापूसडविीवरची जकात अमेडरकेने रद्द केली. 
 
४१३४ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

फेडनयन नेता कर्कनवले गावी कैदेत असताना त्याच्या सुटकेसाठी फेडनयनानंी ३६ गॅलनचे लपप 
उडडवले. त्याने तुरंुगच कोसळला, चार मेले व ६० घायाळ झाले. 

 
४१३५ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

लंडनमध्ये १२ हजार बेरोजगार लोक आहेत. 
 
४१३६ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

फ्रान्स व पु्रडशया याचं्यामध्ये सख्य होिार. 
 
४१३७ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

फ्रें च सरकार पोपचा जडगक अडधकार डटकडवण्यासाठी प्रयत्न करिार. 
 
४१३८ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

कमाडंर इन चीफ नेडपयर आन् स्लीबे गावी सुखरूप पोहोचले. 
 
४१३९ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

जनरल वदेर व फेर अबीडसडनयाच्या सेनेफ प्रदेशात गेले. तेथे पािी आहे व गवत आहे, पि अन्न 
डमळत नाही. 

 
४१४० (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डथओडोर राजा व डवरोधक वाक्ष्मा याचंी मतै्री होिार. डथओडोरने मायदालावर स्वारी केल्यावर 
त्यास इतका डवरोध झाला की, तो परतला. 

 
४१४१ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

फ्रें च बादशहा अबीडसडनयास फौज पाठडविार आहे. असे झाले, तर इंस्यलश फौजेस भारी पडेल. 
 
४१४२ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डथओडोर इंग्रजाशंी लढेल की नाही, याची शकंाच आहे. 
 
४१४३ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

अबीडसडनयात करनल केनेडी, बेनसन व कापतन स्स्थम याचंा मृत्य ूस्थाला. 
 
४१४४ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

अबीडसडनयातील रोगाची साथ कमी होत आहे. 
 
४१४५ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 
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डचनी सेनापती ललहगर्चेगने बडंखोर डनयनफै लोकाचंा बीमोड केला. 
 
४१४६ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

काबलूच्या अमीर शीयर अलीस रूडशया मदत करिार आहे. म्हिून अजीमखानाने इंग्रजाचंी मदत 
माडगतली. अडमराच्या घरात दोनश े बदुंका सापडल्यामुळे पहारा कडक करण्यात आला. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
४१४७ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डमसेसे गे्रव् समडमेची वायव्य प्रातंात मुलींच्या शाळावंर इन्स्पेक्रेस म्हिून नेमिूक झाली. अशा 
प्रकारची ही पडहलीच नेमिूक आहे. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
४१४८ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

रा. ययानेंद्र मोहन टागोर रेवा महाराजाचें वकील झाले. त्यानंा दरमहा एक हजार पगार ठरला. 
इतर राजानंी डकत्ता यायावा. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
४१४९ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

अकोला प्रदशयनाच्या १ ल्या डदवशी सावयडत्रक सुटी डमळिार. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
४१५० (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डदनापूर व डबया रेल्वे अपघातात एक गाडय मृत्य ूपावला. त्या गाडयला झोप लागल्यामुळे हा अपघात 
झाला. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
४१५१ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

वाघर व कठेवाडी कैद्यानंी रत्नाडगरीच्या तुरंुगात डशपायावंर गर्दी करून डतघे मारले, १२ जखमी 
केले. ११ कैदी मेले. हा कटच असावा. 

 
४१५२ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

कठेवाडचे २५ राजे सर डफ्रयरना मानपत्र देिार. 
 
४१५३ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

बडोद्याचे डदवाि रोडे डाकोर यात्रामागावर मृत्य ूपावले. 
 
४१५४ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डवक्तोऱ्या बागेच्या सुधारिेसाठी ६० हजार रुपयाचंी गरज आहे. 
 
४१५५ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

डम. कावसजी जहागंीर रेडीमनी यानंी ग्राटं वैद्य पाठशाळेस पुस्तकासंाठी २ हजार व 
डशष्ट्यवृत्तींसाठी ५ हजाराचंी देिगी डदली. (इंदुप्रकाशवरून) 
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४१५६ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 
डम. महादेव गोलवद रानडे ह्यलूलगच्या जागेवर प्रोफेसर झाले. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
४१५७ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

आन. जस्स्टस वाडयन, शातंाराम नारायि, याचंी कडमटी वकील उमेदवाराचंी परीक्षा घेईल. 
 
४१५८ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

ना. गवरनरानंी मंुबई युडनवर्थसटीचे फेलो म्हिून डम. आप्पासाहेब जमखंडीकर, शातंाराम नारायि, 
नारायि दाजी, खंडेराव डचमिराव वदेरकर, धीरजलाल मथुरादास व धीरजमल दलपतराम, 
याचंी नेमिूक केली. 

 
४१५९ (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

भलेुश्वरला आग लागली, त्यावळेी ज्या पोडलसानंी कष्ट करून आग डवझडवली, त्यानंा सर 
नसरवानजी मािेकजी पेटीट खास बडक्षसे देिार आहेत. 

 
४१६० (२७ : ३, १ फेिुएरी ६८, ४६–४८) 

काही डदवसावंर भलेुश्वराकडे आग लागून ५ घरे जळाली. दोन मािसे मेली व ८१ हजाराचें 
नुकसान झाले. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६८ 
 
४१६१ (२७ : ४, १ फेिुएरी ६८, ४९–५४) 

सर डरजडय टेंपल यानंी वऱ्हाडात अकोल्यास प्रदशयन भरडपण्याचे ठरडवले. याची वृत्तपत्रातून 
जाडहरात केली. उदघाटनाच्या डदवशी पाऊस आल्यामुळे लोकाचंा डवरस झाला. या समारंभाच्या 
प्रसंगी तोफाची सरबत्ती होऊन बेंडबाजेही बाजवले. पाविे दोन हजार लोक प्रदशयन पाहण्यास 
आले होते. एका पोचखानेवाल्याने युरोडपयनाचंी राहण्याची व्यवस्था केली. या प्रदशयनात अनेक 
जातींचे जनावर होती. उमदया जनावराचें जिू संमेलनच भरले होते. चार पायाचंा एक कोंबडाही 
त्यात होता. यंत्रडवभागात पाण्याचे लोखंडी नळ होते. सरकी काढण्याचे यंत्र, कडबा कातरण्याचे 
यंत्र, पेंड फोडण्याचे यत्र, तेल काढण्याचे पंत्र, डवलायती नागंर, अशी या प्रदशयनात होती, 
कापसाच्या शकेडो जातीही होत्या. रहाटाचे व हातमागाचे अनेक प्रकारसुद्धा होते. धान्याच्या 
अनेक जाती जमडवलेल्या होत्या. तादंळाचे १००, तर गव्हाचे ७५ प्रकार होते, अंबाडीचे व वाखाचे 
२५ प्रकार होते. दगडी कोळसा, सोन्याची रेतीही पाहावयास डमळाली. साड्या, धोतरजोड्या व 
संत्रज्या याचें उत्तम नमुने गोळा केले होते. नकशीची भाडंी, तऱ्हेतऱ्हेच्या करंड्या, चदंनाच्या 
नकशीदार पेया, सोन्यामोत्याचे अलंकार, मातीची डचते्र, अशी तेथे होती. एक युपोडपयन 
स्वयंसेवक तेथे युरोडपयनानंाल हवा तेवढा वळे थाबं ू देई, पि नेडटवानंा घाई करून घालवनू देई. 
घड्याळाचें अजब नमुनेही पाहावयास डमळाले. नागपूर – जबलपूरपेक्षा हे प्रदशयन संुदर होते. 
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४१६२ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ५४–५८) 
सरकारने नादार कजयदाराचं्या मुक्ततेकडरता कायदा केला. ऋिकोची सावकाराच्या पजं्यातूंन 
सुटका झाली. यावरून लोकाचंी समजूत अशी झाली की, यात सावकार हुकूमनामा घेऊन 
ऋिकोस तुरंुगात टाकी. म्हिून दोघानंाही फायदेशीर व्हावा, असा कायदा सरकारने केला. 
कोिाचे नुकसान होऊ नये, असे सरकारला वाटते. धनको व ऋिको दोघेही प्रामाडिक असावेत. 
सावकाराने गैरवाजवी व्याज घेऊ नये व कजयदारानेही लबाडी करू नये. घातकी सावकारानंी 
कुळासं फार बुडडवले. आता कजयदारही खोटेपिा करून नादारी दाखडवतात. मोडक्यातोडक्या 
सामानाची यादी कोटास देतात. मंुबईत फार लोक नादारीचा आश्रय घेताहेत. देिे मुदतीबाहेर 
गेले की, बुडते. सावकारास रुपयाचे २ आिेही डमळत नाहीत. एका हाफक्यास्ट इसमाने 
सावकारास दोनश ेरुपयानंा बुडडवले. इन् सॉल्वण्ट कोर्टाची नोटीस आली की त्याचे काही चालत 
नाही. मुलगा कजय बुडडवतो. बाप श्रीमंत असला, तरी बाप मुलाचे देिे कबूल करीत नाही. 
पडरिामी सावकार नागवला जातो. यातून कजयदार मगरूर बनले. म्हिून कोटाने जरा बारीक 
चौकशी करून नोडटसा द्याव्यात. नादार कायदा म्हिजे धंद्याचा सरळपिा व सुरळीतपिा यानंा 
धक्का ठरला आहे. सावकाराकंडूनही पुराव े घेिे जरूर आहे. तसेच कडमटी नेमून या कायद्याची 
पुन्हा तपासिी करावी. 

 
४१६३ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८ ५८–५९) 

सूयाप्रमािे डिस्त हा प्रकाश देिारा आहे. मानवाच्या जातीचा तो उजेड आहे. सूयाच्या प्रकाशाचा 
उपयोग म्हिजे पदाथाचा रंग व त्याचे रूप व आकाश डदसिे, हा होय. त्याच्या योगाने बहुत 
अडचिी व संकटे दूर होतात. तसा डिस्ताचा उजेड मानवाच्या आचरिाडवषयी उपयुक्त ठरतो. 
जेथे हा उजेड पडत नाही, तेथे लोक पापाच्या अंधारात चालतात. हा न्यायरूपी सूयय उगवला की, 
लोक सदाचारी बनतात. डिस्त हा जीवनाचा उजेड आहे. डिस्त म्हिजे उपसूयय आहे. 
लबबप्रडतलबब भावाने तो जगास उजेड देतो. आपल्या डवडनयुक्त कके्षमध्ये डफरून तो मुख्य जगाची 
ज्योती बनतो. त्याला प्रभा डमळून तो प्रभाकर बनतो. डिसताचे भक्त म्हिजे जगाचा उजेड आहेत. 
डोंगरावर वसलेले नगर कधी लपिार नाही. डदवा कधी डदसेनासा होत नसतो. आपली चागंली 
कामे याच ज्योतीने प्रकाशमान होतील. पुण्याच्या कामानंी आकाशातील बापाचे गौरव होत असते. 
तुमच्या स्वाथाकडरता सूयय तपत नाही. म्हिून डनाःस्वाथी वृत्ती ठेवावी. ईश्वराने आम्हालंा अंधारातून 
ऐश्वययवान् उजेडाकडे बोलावले. म्हिून डनधमी लोकामंध्ये आपली वागिूक चागंली ठेवावी. लोक 
वाईट बोलले, तरी आपि चागंलेच बोलावे. 

 
४१६४ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ५९–६०) 

‘एक डफरस्ता’ पत्रात डलडहतो की, मंुबई शहराची रचना व व्यवस्था ही इतर शहरापेक्षा वगेळी व 
चमत्काडरक डदसतात. जरा रस्त्याने चालले की, काहीतरी डवलक्षि प्रकार डदसतो. एका रात्री 
नऊ वाजता बापपुत्राची झगडाझगडी चालू होती. दोघे हातघाईस आले. मुलाने मयादा व सन्मान 
याचंा त्याग केला. घराबाहेर लोकाचंा जमाव तर मोठा जमला. लोक आपसात रगडारगडी करीत 
होते. पोडलसाचंा बदंोबस्त असल्यामुळे पडापडीही झाली. त्यात जािारास धक्के बसत असत. 
एका सधन बापाचा एकुलता पुत्र १६-१७ वषांचा आहे. पि तो अट्टल लुच्चा व बाहेरख्याली 
डनघाला. बापास वाटे की, तो गुिी, नमाजी व घराण्याचे नाव राखिारा व्हावा. पि हा डवषयलंपट 
होऊन रातं्रडदवस रोडेच्या घरात पडत असे. कनवाळू बापास दुाःख होऊन तो मुलाच्या पाया पडून 
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त्यास घरी आिीत असे. डशक्षा करा लकवा डवनविी करा, ताळा सारखाच होई. तो युक्तो योजून 
घरातून डनघून जाई. पोडलसानंा सागें की, बाप मला ठार मारण्याची धमकी देतो. बापाचे दीनवािे 
मुख पाहून त्याच्या डनर्दोषपिाची पोडलसासं खात्री पटली व त्यानंी मुलास क्षमा मागिे भाग 
पाडले. यात आईबापाचंाच दोष बराच आहे. कारि ते मुलाचें फार लाड करतात. त्यानंा वळि 
लावीत नाहीत. मुलानंा घेऊन नाचतमाशाला जातात. अशाने लेकरू सुधारिे कठीि आहे. झाड 
लहान आहे, तोपयंतच त्यास वळि लावले पाडहजे. मुलानंा सद्गुिामंध्ये वाढवावे, म्हिजे 
भरज्वानीतही ते सद्गुिी राहतील. 

 
४१६५ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६०–६१) 

ध्यानसंग्रहासाठी ध्यान : १९ : देवाच्या पडवत्र आत्म्यास खेद देऊ नका. ईश्वराचा आत्मा हाच 
आपला सोबती आहे. सवय प्राण्यापेंक्षा तो उत्तम असा आहे. डमत्राप्रमािे बोध देऊन तो आशीवाद 
देतो. त्याचे वागिे असाधारि असते. हे सवय तुझ्या बऱ्याकडरताच आहे. एवढे करून तो अडधकार 
दाखवीत नाही, तर तुझे संरक्षिच करतो, तू अंधारातून चालताना खाचेत पडू नयेस, म्हिून प्रयत्न 
करतो. वावटळात सापडिाऱ्या होडीमध्ये तुला बसू देत नाही. जो डोंगर उसळून ज्वालामुखी 
बनेल, अशा डोंगरापासून तुला दूर घेऊन जातो. म्हिूनच पडवत्र आत्म्याला दुाःख होईल, असे वागू 
नये. तो चागंला आहे, म्हिून तू कृतज्ञ राहावसे. तो तुझ्याजवळच आहे. डिस्ताचे दुाःख डवसरू 
नकोस. शास्त्र वाचण्यात हयगय करू नये. अधार्थमक पुस्तक वाचू नये. पापात रमू नये. स्वताःला 
शहािा समजू नकोस. 

 
४१६६ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६०–६१) 

इंदुप्रकाशाचा एक लेखक म्हितो की : वदे व स्मृडतकाळ यानंतर पुरािकालापासून कोत्या व 
स्वाथी डवचाराचें बीज आयांच्या मनोरूप के्षत्रात पेरले गेले. त्याचे अफाट तरु होऊन एवढी बने 
माजली की, पाऊल टाकण्यासही जागा नाही. त्यात डवखाऱ्या सर्पाचंी डबळे तयार होऊन 
शास्त्रीपुराडिकाडद भजंुग राहू लागले. त्याचं्या डवषभडरत श्वासानंी अनेकजि बरबाद झाले. परंतु 
काही काळाने डवषदेखील पचनी पडू लागते. अफूच्या व बचनागाच्या उदाहरिावरूनही हे ध्यानी 
येते. आमच्या देशबाधंवासं पूवोक्त सर्पाचं्या डवषडमडश्रत फूत्काराचें व्यसनच लागले आहे. ते डवष 
डमळडवण्यास ते डजवावर उदार होतील. हे फूत्कारे लोकानंा डप्रय असले, तरी सेवन करिाराचंी 
दुदयशा करण्यात ते कसूर करीत नाहीत. अफीमबाजश लोकाचें म्लान मुख पाहूनच याची कल्पना 
येते. इतर देशींच्या स्वतंत्र लोकाकंडे पहा व लहदू लोकाचं्या दीन व रडक्या तोंडाकडे पहा. 
शास्त्रीलोकाकंडून आपले कल्याि होईल, असे मानिे, म्हिजे दुसऱ्याची अन्यायाने मान कापून 
बडक्षसाची आशा करिे होय. चोराचे वाडे काही डचरकाळ राहात नसतात. म्हिून जगदीशाने 
पडिमेकडील गारोड्यानंा पाठवनू त्याचें डवषदंत उपटून काढले. पूवेचा ज्ञानसूयय पडिमेस उगवला. 
गर्थवष्ठाचे नाक याःकडित् पामराकडूनच कापले जाते. अडतशय सुधारलेल्या रोमनाचंा रानटी 
लोकानंी पराभव केला. राक्षसाचंा ध्वसं माकडानंी व यदुकुलाचा शवेट कोळ्यानंी केला. मावळ्यानंी 
यवनानंा जेरीस आिले. 

 
४१६७ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

अमेडरकन काँगे्रसने ठराव केला की, डम. स्टाटंनला पुन्हा युद्ध खात्याचे सेिेटरी नेमाव.े त्याप्रमािे 
डम. ग्राटंने राजीनामा डदला. 
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४१६८ (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 
सेनेटने नेमिुकाचंा अडधकार डम. स्टाटंन यानंा डदला. 

 
४१६९ (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

कानडातील कैद्यानंा माफी डमळावी, म्हिून ना. डवक्तोऱ्याकडे रदबदली करण्याचा आदेशही 
िाँगे्रसने डदला. 

 
४१७० (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

ना. डवक्तोऱ्या रािीने आपल्या मृत भ्रताराडवषयी आडि आपल्या प्रवासाडवषयी असे दोन सुरस गं्रथ 
डलडहले आहेत. 

 
४१७१ (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

फेडनयन लोकाचंी गडबड सुरू असल्यामुळे नवीन कान्स्टेबल्सची भरती चालू आहे. ऐरलंडवर 
पलटिी जािार असून रािीसाहेबाच्या राजमहालाचा बंदोबस्तही वाढडवला आहे. 

 
४१७२ (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

लंडनमध्ये ४० हजार लोक बेकारीची डवपत्ती भोगीत आहेत. 
 
४१७३ (२७ : १४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

मािकजी करसेटजी असाध्य आजारातून बरे झाले. 
 
४१७४ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

पॅडरसच्या चेंबरमधील वादडववाद छापल्याबद्दल १७ पत्रकारानंा एकूि ३ हजार रुपये दंड झाला. 
 
४१७५ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

फ्रान्समधील प्रदशयनात तारव ेव तत्संबंधी पदाथयही राहातील. 
 
४१७६ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

फ्रें च बादशहा व पु्रडशयन राजा डमत्रत्वाने भेटले. यावरून डदसते की, आता कलह होिार नाही. 
 
४१७७ (२७ : ४, १५ फेिएरी ६८, ६२–६४) 

माके्षडमडलयन राजाचें पे्रत वायना येथे दाखल झाले. 
 
४१७८ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

डवजुडवयस पवयतातून अडधकाडधक उत्पात होत आहेत. 
 
४१७९ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

अबीडसडनयाची दोन गाव ेतारायंत्राने जोडली गेली. 
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४१८० (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 
अबीडसडनयाचा राजा डथयोडोरस बडंखोराचंा पाठलाग करीत मागदाला शहराजवळ गेला. आता 
युद्धाची शक्यता आहे. 

 
४१८१ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

वाक्षम गोबाजे याने सर रॉबटय नेडपअरसाहेबास डमत्रत्वाचा डनरोप धाडला. 
 
४१८२ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

डमसरचा पाछा आपली फौज बहुतेक परत नेिार. 
 
४१८३ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६३–६४) 

सर नेडपयर गुमगुमाहून अंटालीकडे फौज नेिार. रासाम आडि ब्लाकं या केद्यानंी त्यानंा पत्र 
पाठवनू सुटकेबद्दल कृतज्ञता प्रगट केली. 

 
४१८४ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

डथओडोरचा डवरोधक मेनली त्याजवर हल्ला न करता परत गेला. 
 
४१८५ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

दा. डललवगस्तन डजवतं असण्याची शक्यता वतयवली जाते. 
 
४१८६ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

शरेअली व अजीम याचं्या भाडंिात पडू नये, असे इंस्यलश सरकारला वाटते. 
 
४१८७ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

िह्मसमाजाच्या ३८ व्या वषयडदनी भजनालयाचा पाया घालण्यात आला. 
 
४१८८ (२७ : ४, १५ फेब्रुएरी ६८, ६२–६४) 

नागपूर फ्री चचयचे ९ डवद्याथी कलकत्ता माडरक्युलेशनला बसले. त्यातून पाचच पास झाले. 
 
४१८९ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८ ६२–६४) 

पचंमहाल डजल्ह्यात रूपलसग नाइकाने सरकारी खडजना लुटला. 
 
४१९० (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

रत्नाडगरीच्या कैद्यानंी डशपायाशंी मारामारी केल्यामुळे त्यास डशक्षा झाल्या. ८ पळाले होते. तेही 
सापडले. 

 
४१९१ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

जेजुरीस १२ हजार यात्रा भरली. रोगराई झाली नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४१९२ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 
खाडंवा ते बीड रेल्वे सुरू होिार. 

 
४१९३ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

हैदराबादच्या सालारजंगावर खुनी हल्ला झाला, पि ते बचावले. 
 
४१९४ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

कावसजी इस्न्स्तत्यनूमध्ये कलाकौशल्याचे प्रदशयन होिार. 
 
४१९५ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

मंुबईचे व्यापारी पुन्हा कापूस खरेदी करू लागल्यामुळे अनेकाचें डदवाळे डनघण्याचे भय आहे. 
 
४१९६ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

नाकात मुडसक अॅडसडयुक्त कापूस ठेवल्यामुळे दा. समरडवल हा युरोडपयन मृत्यू पावला. 
 
४१९७ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६२–६४) 

दोन रामोशाचंी बाचाबाची झाल्यामुळे एकाने दुसऱ्यास ठार मारून तलावात उडी टाकली. 
पोडलसानंी त्यास कैद केले. 

 
४१९८ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

रेल्वचे्या राडफक मनेॅजरच्या नावे खोटा चेक केल्याबद्दल दोन हापकास्टानंा ४-४ वषांची कैद 
झाली. 

 
४१९९ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

१७ फेिुवारीपासून गे्र. इं. पे. रेल्वचे्या वेळा बदलिार. 
 
४२०० (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

टपालखात्याचे जेनरल डैरेक्टर मंुबईत आले. डवलायतेला दरमहा चार वेळा डाक जावी, अशी 
व्यवस्था होिार आहे. 

 
४२०१ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

रा. नारायि महादेव परमानंद याचंी एतदे्दशी पत्रातील मजकूर सरकारला कळडवण्यासाठी नेमिूक 
होिार. 

 
४२०२ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

शास्त्रप्रसारक व पुस्तक मंडळाची वार्थषक सभा झाली. 
 
४२०३ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डम. शावले यास लोिावळा गाडीत दुखापत झाल्यामुळे नुकसान भरपाईबद्दल २० हजार रुपये 
डमळाले. 

 
४२०४ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

अलीकडे खून व आग याचें प्रमाि वाढले. 
 
४२०५ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

डाक्टर भाऊ दाजीने शसत्रडिया करून एका लहदूचा मुतखडा काढला. अशा प्रकारची त्याचंी ही 
८७ वी शसत्रडिया आहे. 

 
४२०६ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

दा. भाऊ दाजीने रक्तडपतीवर रामबाि औषध शोधले आहे. हजारो रोययानंा बरे होण्याची आशा 
डनमाि झाली. बाहेरगावी असिाऱ्या व्याडधग्रस्तानंीही पत्रव्यवहार करावा. 

 
४२०७ (२७ : ४, १५ फेिुएरी ६८, ६४) 

आयने डदल हे लहदुस्थानी भाषेतील पुस्तक धोबीतलावाजवळ त्राक्त सोसैटीच्या डकताबखान्यात 
डमळते. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ५, मुांबई, २ मार्व १८६८ 
 
४२०८ (२७ : ५, २ माचय ६८, ६७–७१) 

अमेडरकन डमशनाच्या १८६७ च्या डरपोटीवरून असे डदसते की : या डमशनामध्ये २३ मंडळ्या आहेत. 
६१८ प्रौढ व ५४४ मुले आहेत. गेल्यावषी ३८ जिानंी दीक्षा घेतली. फक्त ११ मंडळ्यानंा एतदे्दशी 
पालक आहेत. म्हिून देशी पालकाचंी संख्या वाढविे आवश्यक आहे. पुस्तकाचं्या छपाईसाठी 
ज्ञानोदयाने मंडळीस साहाय्य केले. शास्त्राचे भाषातंर तपासून डदल्हे. जुना करार, बालाभ्यास, 
प्रश्नोत्तरावली, भगूोलडवद्या, गायनामृत, वगैरे छापली. कृष्ट्िाजी रत्नूजीच्या डनवडक कडवता 
छापल्या. तरी, हवी ती पुस्तके लगेच डमळण्यासाठी एका वाचनगृहाची अडतशय गरज आहे. ते्रलनग 
स्कूल, काटस्स्कस्ट स्कूल, नामयल स्कूल, याचें कामकाज व्यवस्स्थत चालू आहे. डम. हेग यानंी 
उत्कृष्ट व्यवस्था ठेवली आहे. परीके्षच्या वळेी डवद्यार्थ्याचंा अभ्यास उत्कृष्ट आढळला. तयारीचा 
वगैही डनयडमत चालतो. सामान्यज्ञानाचीही परीक्षा घेतली जाते. डवद्यार्थ्याचें सरासरी गुि ८५ वर 
आहेत. ५० पेक्षा कमी गुि असिारानंा नापास केले जाते. या शाळेसाठी इमारत बाधंण्याची 
आवश्यकता आहे. हेजनमडम मुलींची शाळा चालडवतात. मुली व्यवस्स्थत अभ्यास करतात. 
चागंल्या सुस्वर चालीत गािी म्हितात. या मुलींच्या डशक्षिाचे आम्हासं फार अगत्य वाटते. चागंले 
पालक व डशक्षक तयार करण्याकडरता मुलानंा वळि लावले पाडहजे. बालंटैन डशक्षि फंडास मदत 
डमळत आहे. 

 
४२०८ अ (इंम : ६५–६७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

४२०९ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७१–७४) 
‘लहदुस्थानातील इंग्रजी राजसत्ता इजडवषयी प्रो. दादाभाई नौरोजी याचें संभाषि’ याचे मराठी 
भाषातंर प्रडसद्ध झाले. या व्याख्यानात दादाभाई म्हितात की : इंगे्रज येण्यापूवी येथील राजकीय 
स्स्थती अव्यवस्स्थत होती. राज्यात अनीती होती. देश बहुशाः अज्ञानावस्थेत होता. इंग्रज आल्यावर 
जीव व मालमत्ता याडंवषयी आपि डनभयय झालो. काही राजानंी रयतेचे कल्याि केले. तरी एकंदर 
रयतेची दुदयशाच होती. राजाचें तंटे, वैमनस्य, डवषप्रयोग, मारेकरी घालिे, प्रजापालनाचे अज्ञान, 
हा त्याचंा स्वभावधमय असे. कोित्याही देशाची भरभराट व्यापार व उद्योग यावंर अवलंबनू असते. 
येथे मात्र युद्धप्रसंग, िाह्मिाचें गुरुत्व, सती व वैधव्य, बाडलकाचंी हत्या, अशा चाली होत्या. लोक 
वाडवडलाचंाच धंदा करतात. सुधारिेचा पाया कोिी घातलाच नाही. परदेशी जाण्यास मनाई 
असल्यामुळे हे लोक आत्मसंतुष्ट राडहले. ज्ञानाची वृद्धी झाली नाही. इंग्रजानंी मात्र न्याय व 
पद्धतशीर राज्यव्यवस्था ही डदली. प्रजेस फार संतोष झाला. आगगाड्या, कालवे, व्यापार, याचंी 
वाढ झाली. अजूनही देवडपसे व धमयभोळेपिा यातं, म्हिजे कदयमातच आम्ही आहोत. तरी लोकाचंी 
डजज्ञासा जागृत झाली, हा मोठाच फायदा आहे. देशाचे डहत जपण्याची वृत्ती वाढली. वरीष्ठ 
अडधकाऱ्याशंी आता समक्षासमक्ष चचा करता येते. कोयावधी प्रजेचे राजे मात्र दंगेखोरीचा व 
बडंखोरीचा प्रयत्न करून आता चुरमुरत बसले आहेत. १८५७ च्या रोमाचं उभे करिाऱ्या 
रक्तसत्रावाची आठवि अजूनही कायम आहे. 

 
४२१० (२७ : ५, २ माचय ६८, ७४–७६) 

‘ज्याचा तो’ पत्रात म्हितो की : अलीकडे वतयमानपत्रामधून पोषाख व देशाडभमान याचंी चचा 
चालते. यातं दुराग्रह व दे्वषबुद्धी जास्त डदसतात. देशाडभमान म्हिजे काही सामान्य डवषय नाही. 
आपल्या अनेक डपढ्या येथे नादंल्या, म्हिून इतरानंा आपि स्वदेशबाधंव म्हितो. देशाचा अडभमान 
असिे, हे सुज्ञपिाचे लक्षि होय. देशाचे कल्याि व्हावे, म्हिून झटिे, हा देशाडभमान आहे. पि 
वास्तडवक दोष झाकिे, हा काही समंजसपिा नव्हे. आपल्या चाली व पेहराव सवोत्तम आहेत, 
असा हट्ट बाळगू नये. तो दुराडभमान होय. आपले गं्रथ, जाडतभेद, मृतींची पूजा, हे चागंले व याडंत्रक 
सुधारिा वाईट, असे हे लोक मानतात. आकाशरथासारख्या सुधारिेचा उपहास करतात. त्यानंी 
डनाःपक्षपातीपिाने डवचार करावा. चागंले ठेवनू वाईटाचा त्याग करावा. मग अज्ञ लोकानंी लनदा 
केली व छळ केला, तरी लचता नाही. जुन्याचा पडरत्याग करून अनेकानंी गृहरीती बदलल्या व 
धमयही बदलला. काहीजि गुप्तपिे जाती मोडतात. परंतु प्रडसद्धपिे तसे करीत नाहीत. जुन्या 
चाली रद्द करिे अत्यावश्यक आहे, हे त्यानंा पटत नाही. वास्तडवक त्यानंी स्वताः उदाहरि घालून 
द्याव.े कृष्ट्िपक्षीय लोक डिस्ती लोकावंर टीका करतात. ते देशाडभमानी नाहीत, असेही म्हितात. 
पि डिस्ती धमय स्वीकारून देशकल्याि होिार नाही, असेही नाही. त्यानंी भाषा व स्वदेशी पोषाक 
कायम राखला. लनदा व अपमान सहन केला. यास्तव त्याचंी हलकटपिे लनदा करिे अयोयय आहे. 

 
४२११ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७७–७८) 

‘एक डभत्र’ कळडवतो की : नेवासे तालुक्यात वाघोली गावी लाडंययाने मनस्वी उपद्रव डदल्हा, 
कोल्हाटाच्या पालातं डशरून दोन कोल्हाटी जखमी केले. रघुनाथ पाटलास तोडून अगदी डवदू्रप 
बनडवले. नंतर हाच लाडंगा कवठे गावी आला. दोघानंा जखमी करून महारवाड्यात घुसला. एका 
डिस्ती गृहस्थाच्या ओसरीवर बराच वेळ बसला. त्या घरातील डस्त्रयानंी दरवाजे बदं करून 
घेतल्यामुळे त्या बचावल्या. तेथून डनघाल्यावर त्याने एका मुलीस जखमी करून तो पुढे गेला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोिाचा डोळा फोड, कोिाचा कान तोड, असे करीत लाडंगा जात होता. तेव्हा एका धैययवान 
गृहस्थाने त्यास लाकडाने मारले. लाडंगा हाताला चावत असताना त्याने लाडंगा ठार माडरला. या 
सवय गावातूंन रात्रीच्या वळेी कोिीही बाहेर पडू शकत नव्हते. मोठे डवयान डनवारि झाले. हा लाडंगा 
डपसाळलेला असावा, अशी समजूत आहे. काही लोक म्हितात की, हा ‘परतलाडंगा’ असावा. 
म्हिजे एखादा जादूगार वाघ लकवा लाडंगा होतो व जादूकडरता मासं डमळडवतो. मग त्याचा डमत्र 
भारलेले खडे टाकून त्यास परत मािूस बनडवतो. पि अशा भाबड्या कल्पनातं काही अथय नाही. 
हा लाडंगा ज्यानंा चावला, ती सवय मािसे मृत्य ूपावली. ती पािीदेखील पीत नव्हती. एकाने तर 
डपसाळल्या अवस्थेत स्वताःचा गळा कापून घेतला. पि आता धोका टळला आहे. 

 
४२१२ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

मोडरश्यसमध्ये कठीि तापाच्या साथीने १३६९ मािसे मेली. डक्वनीन इतके महाग झाले की, २। 
तोळ्यास २४० रु, पडत होते. 

 
४२१३ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

अमेडरकेचा सेनापती रोजनिॉम याच्या डरपोटावरून असे कळते की, युद्धात एक मािूस मारण्यास 
एकेक खंडी लोखंड लागत होते. 

 
४२१४ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

पे्र. ज्यानसनची मुदत संपल्यामुळे नवीन अध्यक्ष डनवडला जाईल. 
 
४२१५ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

अलाबामा प्रकरि लवकरच डमटण्याची शक्यता आहे. 
 
४२१६ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

फेडनयन लोकाचंी गडबड चालूच आहे. माचय १८६९ मध्ये ऐर्लंडात हडबयस कापयस कायदा बंद 
होिार. 

 
४२१७ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

पालयमेंट सभेत सभासद नेमताना होिाऱ्या लाचलुचपती बदं करण्यासाठी व त्याच्या चौकशीसाठी 
स्वतंत्र कोटय होिार आहे. 

 
४२१८ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

इंयलंडचे पतंप्रधान डबी फार आजारी आहेत. 
 
४२१९ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

रे. स्पेन्स नावाचा उपदेशक एकाएकी बेपत्ता झाला. 
 
४२२० (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 
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लहदुस्थान सरकारच्या नोकरीतील साहेबलोकासंाठी रजेचे नवे डनयम तयार करण्यावरून इंडडया 
आडफसात वाद सुरू आहे. 

 
४२२१ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

कापसाचा भाव वाढला. सध्या ८। पेनीचा भाव आहे. 
 
४२२२ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

तुकय स्थानात हत्यारबदं लोक दंगे माजवीत आहेत. 
 
४२२३ (२७ : ५, ५ माचय ६८, ७८–८०) 

माल्टा व डसकंदडरयामधील समुद्रातील तार तुटली. 
 
४२२४ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

पाडरसची चेंबर सभा वृत्तपत्राचंी स्वतंत्रता कमी करिार आहे. 
 
४२२५ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

डमसरचे सैन्य इंग्रजाचं्या संमतीडशवाय पुढे चाल करीत आहे. 
 
४२२६ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

डथओडोरस राजा सैन्यासह मागदाला शहरात पोहोचला. 
 
४२२७ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

मेनेलोक या बंडखोराचा पराभव झाल्यामुळे तो पळून गेला. 
 
४२२८ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

सर नेडपअर सैन्यासह अंतालो ठाण्याकडे डनघाले. 
 
४२२९ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

मस्कतमध्ये सुलतानाचा चुलता हामेद सालेम याने बडं केले. अनेक व्यापारी गाव सोडीत आहेत. 
सुलतानी फौज सज्ज आहे. 

 
४२३० (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

प्राप्तीवर पुन्हा कर बसडवण्याचा डवचार सरकारने सोडून डदल्हा. 
 
४२३१ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

डवलायत व लहदुस्थान या दोन्ही देशातं येजा करिाऱ्या टपालाचे दर दीडपट वाढडवण्यात आले. 
 
४२३२ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 
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सध्या अनेक वजनदार युरोडपयन इकडे दौरा करीत आहेत. रे. मक्लोड, वाटसन, डम. स्लेडदग 
हालस्टीन, सर फे्रडड्रक, ही मंडळी, डशकार व जुन्या इमारतीचे फोटो यासंाठी लहदुस्थानभर लहडत 
आहेत. पि अल्पकाडलक भेटीतून गैरसमज होण्याची शक्यता जास्त असते. रे. मक्लोडची प्रकृती 
डबघडल्यामुळे ते स्वदेशी परत जािार आहेत. 

 
४२३३ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

बडोद्यातील बंदोबस्ताचे पोडलस व बंडखोर डभल्ल याचंी चकमक होऊन तीन बंडखोर मेले. एक 
डरसालदारही मेला. 

 
४२३४ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

येथील डवक्तोऱ्या व आल्बटय म्युडझयमची इमारत पूिय होिार. 
 
४२३५ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

कापसाचा व्यापार डदवसेंडदवस बेधडक वाढत आहे. 
 
४२३६ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

रे. पेटन यानंी प्रािी व पक्षी याचं्या डशल्पडवदे्यडवषयी व्याख्यान डदले. 
 
४२३७ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

मंुबईत कलाकौशल्याचे प्रदशयन सुरू झाले. त्यास ३० लक्ष रुपये खचय झाले. हाच पैसा रयतेच्या 
कल्यािासाठी खचयला असता, तर बरे होते. 

 
४२३८ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

वडकलीच्या परीके्षस यंदा ३६३ उमेदवार आहेत. 
 
४२३९ (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

होरमसजी पेस्तनजीच्या घराचे अगीने दोन लाखावंर नुकसान झाले. 
 
४२४० (२७ : ५, २ माचय ६८, ७८–८०) 

ठाण्यात एका स्त्रीस जुळी मुले झाली. एक मूल लगेच मेले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ६, मुांबई, १६ मार्व १८६८ 
 
४२४१ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ८१–८२) 

धमयप्रसाराथय पेसा देण्याडवषयी : 
‘एक साक्षदार’ डलडहतो की : डिस्ती देशातंील लहान मुले धमयप्रसारासाठी सतत पैसा पाठडवतात. 
आपल्या शक्तीप्रमािे देण्यापेक्षा स्वनाकार करून धमयकायय करिे, यात अलौडकक सुख आहे. एका 
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अमेडरकन शाळेत ७६ मुले होती. त्यापंैकी प्रत्येकाने थोडे पैसे डदले. काहींनी खाऊचे पैसे डदले. पि 
अनेकानंी बटाटे डवकून, गायन करून, दूध वाहून, भाडंी धुऊन, सफरचदें डवकून, कुरिात गायी 
डफरवनू, औषधे डवकून, लोिची करून, कागद आिण्याचे काम करून २–२ सेंट डमळडवले व 
पाठडवले. डिस्ताच्या प्रीतीसाठी कष्ट करण्याला ते तयार आहेत. प्रभसूाठी देिे यात फार सुख 
आहे. म्हिूनच अल्पवयी मुलेही मदत पाठडवतात. कष्टाचे ओझे ती मानीत नाहीत. 

 
४२४१ अ (इंम : ८१) 
 
४२४२ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ८२–८५) 

ल. रा. माहातेकर कळडवतात की : प्रभाकर बाळाजीचा बास्प्तस्मा डनर्थवयानपिे व लहदू लोकाचं्या 
देखत झाला. सहा मडहन्यापूंवी प्रभाकर व रामचदं्र हे दोघे भाऊ डमशनऱ्याकंडे आले असता 
सोलापुरात मोठी दंगल झाली. प्रभाकरच्या नातलगानंी मारहाि करून त्यास घरी नेले. वाघाच्या 
कळपात मेंढरू, अशी त्याची अवस्था झाली. खोडसाळ बातमीदार, दुराग्रही संपादक अनेक 
कस्ल्पत बातम्या छापीत होते. ‘प्रभाकरास दारे बदं करून बाटडविार होते,’ असे ते डलहीत. 
प्रभाकरास धमक्या देऊन व मोहपाशात वषे्टून ठेवलेले होते. माडजसे्त्रतासमोर त्याने पढडवलेलाच 
जबाब डदल्यामुळे त्यास घरात राहाव ेलागले. त्यास बाधूंन ठेवनू प्रािघात करण्याच्या धमक्या देत 
असत. काही प्यादे त्याजवर सतत ठेवीत. पुढे त्याने सवांची नजर चुकवनू एका मुलाच्या हातून 
डमशनेऱ्यानंा पत्र पाठडवले. पत्रात प्रभाकरने डलडहले होते की, ‘आपिासं खोया जबाबाचा फार 
पिात्ताप होतो. आता तारि होिेही कठीि आहे.’ नंतर चार डदवसानंी तो स्वताः येऊन भेटला. 
डमशनऱ्यानंी त्याची नीट परीक्षा घेतली. सैतानाच्या दूतातून सुटून तो येशूकडे आला. अंधाराच्या 
सते्ततून ईश्वरी राज्यात आला. जडगक डवलास व मोहपाश यावंर त्याने लाथ मारली. दुाःख व लनदा 
सोसण्याची त्याने तयारी ठेवली. रे. हाडडंगनी बास्प्तस्मा डदल्हा. अभक्ताचंा पराभव झाला. गेली ४ 
वष ेते धमयप्रसाराचे कायय आवशेाने करीत आहेत. त्याचंी पत्नी सौख्यलोकात गेल्यामुळे ते स्वदेशी 
जातील. त्याचं्या जागेवर हेजन आले आहेत. 

 
४२४३ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ८५–८७) 

‘सिाचा डतरस्कारक’ डलडहतो की : ९ माचयला होळीच्या डदवशी लोक तोंडास गुलाल, डचखल, 
याचं्या उटण्याने माखलेले डदसले. होळीचे होळकर ‘धंुडा देवीचा उद्धार व्हावा’ म्हिून अवाच्य, 
अमंगल व डनलयज्ज भाषिे करीत होते. होळीची वरातही डनघाली. ‘नवरा’ झालेला मािूस घािीचा 
पोषाख करून, डोक्यावर कादं्याचे बालशग बाधूंन घोड्यावर बसला होता. त्याच्यावर केरसुिीच्या 
चवऱ्या ढाळल्या गेल्या. त्याची टोपी झाडूच्या तुऱ्याने चमकत होती. पोलीसही हे सोंग पहाण्यात 
रंगले होते. नळबाजारातून होळीचा मुडदाही डमरडवला गेला. त्याच्यामागे ५० बोडके व अंगास 
घाि असलेले लोक लहडत होते. सैतानाने अडवश्वासी लोकानंा आंधळे केले आहे. यावर 
ज्ञानोदयकता म्हितो की : टाइम्सच्या बातमीदाराने हुलका या राजकन्येची हकीगत प्रडसद्ध केली. 
ही व्यडभचारी स्त्री एका मौलवीकडे जाई, तेव्हा डतच्या भावाने डतला जाळून मारले. पि चमत्कार 
असा की, डवस्तवाची फुले झाली. तेव्हापासून हा होळींचा सि सुरू झाला. हा बीभत्स सि 
डदवसेंडदवस वाढतच आहे. कृष्ट्िपक्षातील चदं्राप्रमािे त्याचा क्षय होऊन अगदी नाश झाला पाडहजे. 
काही सुधारक मािसे हा सिाचा उत्साह कमी व्हावा म्हिून प्रयत्न करीत आहेत. मंुबईच्या 
पोडलसानंी पुढच्या वषीपासून यातील अमयाद कुचेष्टा व उन्मत्तपिा बदं करण्याचे ठरडवले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सरकारने या डदवसात दारूची दुकानेही बदं ठेवावी. डपठेवाल्यानंा दंड करावा. दारूमुळेच जास्त 
धूम होते. 

 
४२४४ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ८७–९०) 

देवाच्या पडवत्र आत्म्याकडून ज्याच्या ठायी जीवनाचे बीजारोपि झाले, तो देवाचे लेकरू व देवाचा 
वतनदार झाला. हे वतन काही डवत्तडवषयरूप नाही. जलधारेच्या धारा व पथृ्वीचे परमािु गिता 
येतात, पि हे वतेन मोजता येत नाही. त्यातून प्रभचेू वतन हा तर अमोल्य ठेवा आहे. ते अडवनाशी, 
डनमयळ व न कोमेजिारे आहे, पूियतारि आहे. मग आपि डिस्ताचे डवश्वासू सैडनक असे होतो. 
प्रभसूाठी सैतानाशी युद्ध करतो. देवाच्या घरी जाऊन डवजयाचे गायन करतो. कष्ट व क्लेश 
याचं्यापासून सनातन डवश्राम डमळडवतो. पाडवत्र्य व शुद्धतेची प्रतीती डमळडवतो. पाप केले, तर 
देवाचा अपमान होतो. देवास पापाचा दे्वष आहे. मािूस जर पापाचा डतटकारा करील, तर देवाचा 
पडवत्र आत्मा त्याच्या ठायी उतरेल. अपशब्द व दुष्ट्कमय यापंासून दूर राहाव.े ईश्वराच्या आज्ञामंध्ये 
वागाव.े त्याला संतोषनू गौरवाव.े भयाने व कापण्याने आपले गौरव साधून यायाव.े देवाच्या 
लेकरालाही या जगात दुाःखे व संकटे भोगावी लागतात. या जगात आपि केवळ प्रवासी असून जग 
म्हिजे एक डबऱ्हाड आहे. सज्जनाचंी संगती डमळाल्यावर मग सख्याचंी फुटाफूट होत नाही. ते 
परस्परावंर पूिय प्रीती करतात. देवाचा कोकरा जो डिस्त त्याने स्वताःला रक्ताने खंडून घेतलेले 
आहे. त्याच्या गौरवाने तुम्ही गौरडवले जाता. त्याच्या लसहासनाजवळ बसाव.े गौरव, मान व 
अडधकार यासं योयय होता येते. 

 
४२४५ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९०–९३) 

घोडनदीचे डस. बा. डम. डलडहतात की : काळे पाटलाचंा समाचार मुलाकडून कळला. ज्यातून 
ईश्वरप्रास्प्त डमळते, डतलाच भक्ती म्हिाव.े पाप केले, तर ईश्वर असंतोषी राहातो. मूर्थतपूजा केली 
की, ईश्वर रागावतो. परमेश्वर डनराकार आहे. त्यास आकार देिे चूक आहे. चागंल्या 
काराडगरासही त्याची मूती खरेपिाने घडडवता येिार नाही. कवी तुकाराम म्हितात, देव आहे तो 
उघडा । मूखय पुडजती दगडा ॥ कबीरानेही पाषािाची पूजा करिाराला मूखय म्हटले आहे. सवयसमथय 
व परमज्ञानी ईश्वराला पदाथाचे रूप देिे चूक आहे. तसेच तीथययाते्रला जाऊन पापापासून मुक्ती 
डमळते, हा भ्रम आहे. गंगा व काशी मनातच आहेत. तीथास जाऊन बुडी मारली, तरी मन अगदी 
कोरडे राहाते. वरवर धुतले, तरी मनाचा मळ कायम असतो. तीथास जाऊनही मनसंकल्पाची पापे 
तशीच राहातात. एखादा कडू भोपळा सगळ्या तीथात बुचकळून आिला, तरी तो कडूच राहािार. 
जप-तप, वनवास, नामस्मरि, यानंी पाप जाते, ही चुकीची समजूत होय. अरण्यात राहून 
झाडपाला खाल्ला, तरी पाप जािार नाही. जर टागंून घेतले लकवा शडररास जखमा केल्या, तर हे 
हत्येचे पाप मात्र लागेल. मनास पापाची टोचिी लागली असेल, तर चागंला गुरू करावा. मनातली 
पापाची आग डवझवावी. 

 
४२४६ (२७ : ६, १६ माचय ६८. ९३–९४) 

व. स. पत्रात डलडहतात की : इंस्यलशाचें राज्य आल्यापासून आमच्या व्यवहारमागामध्ये काही 
सुधारिा होत आहे. शोधकपिा, चागुंलपिा, उत्तमत्वास येिे, असा सुधारिेचा अथय यायावा. 
इंग्रजाचंी टूम आपि घेतली नाही व जुनी सुधारली नाही, तर आपली गिना मूखांत व अडाण्यातं 
होईल. आपल्याकडील जात्यावर डदवसभर दळल्यावर जे पीठ तयार होते, त्यापेक्षा डवलायती 



 

 

अनुक्रमणिका 

जात्यात अडधकाई, सुरेखपिा, स्वल्पायास जास्त डदसतात. त्यानंा आपल्या वस्तंूची हेळिा व 
डतरस्कार वाटतो. अनेक गोष्टींत त्याचें शहािपि इतके डदसते की, ते जिू प्रडतईश्वरच वाटतात. 
पारशी लोकानंी मात्र आपला व्यवहारमागय सुधारला. ते प्रडतयुरोडपयनच बनले. धमयगं्रथाचंाही 
जीिोद्धार केला. आम्ही मात्र युरोडपयनाने संस्कृत श्लोक डशकडविाऱ्या लहदूस दुष्ट व भ्रष्ट मानतो. 
पारशी मात्र स्वताःच्या गुिानंी पदवीस चढले. आम्ही हयगय केल्यामुळे मागे राडहलो. ते व्यापारात 
अडतदक्ष व उद्योगी लोक आहेत. अकोल्यात एका खान बहादुराचा सत्कार करावा, म्हिून 
जागेवरच पारशानंी ११०० रूपये जमडवले. लहदू लोक असा उत्साह दाखवीत नाहीत. अकौला येथे 
लायिरी स्थापन करण्यासाठी शकेडो लोक जमा झाले, पि अद्याप पाचश े रुपयेसुद्धा जमले 
नाहीत. ही लाजेची गोष्ट नव्हे काय ? लहदंूची मने डवचारशून्य व अडवचारोते्तजक आहेत. पि स्वताः 
उद्योग केल्याडशवाय काययरूप हत्तीचे मढे उचलिे कठीि आहे. 

 
४२४७ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

पे्र. ज्यानसननी डम. स्टान्टनला युद्धखात्याच्या सेिेटरीपदावरून काढण्याचे ठरडवले. पि 
स्टान्टन त्याचा हुकूम मानीत नाही व सेनेटचे मत असे आहे की, ज्यानसनचे हुकूम गैरडशस्त 
आहेत. 

 
४२४८ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

पे्र. ज्यानसनची चौकशी करण्यासाठी प्रडतडनधी सभेने एका सदस्यास नेमलेले आहे. 
 
४२४९ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

स्टान्टनच्या बडतफीच्या हुकमाची सुप्रीम कोटय चौकशी करील. 
 
४२५० (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

रािीचे मुख्य प्रधान डबी यानंी राजीनामा डदल्यामुळे डम. डडजरायलची नेमिूक झाली. लाडय 
िानबोनय खडजनदार होिार आहेत. पि त्याचंी प्रत्यक्ष संमती न डमळाल्यामुळे डम. हंट ते काम 
पहातात. बाकीचे प्रधान डडजरायलीस सहकायय करण्यास तयार आहेत. 

 
४२५१ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

डम. नाथयकोटने स्टेट सेिेटरीचे काम सोडले, तर फार नुकसान होिार आहे. पि बहुधा तेच 
लहदुस्थानचे गवरनर जनरल होतील. 

 
४२५२ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

रे. स्पीकसाहेब लंडनमधून एकाएकी नाहीसा झाला होता. तो कानयवाल प्रातंात हेड्याच्या वेषात 
सापडला. 

 
४२५३ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

डवलायती टपालातील वाढ लष्ट्करास व आरमारास लागू नाही. 
 
४२५४ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

वैसराय लारेन्स यानंी एतदे्दशी राज्ये व इंस्यलश राज्य याबंद्दल जे अडभप्राय गोळा केले, ते पालयमेंट 
सभेपुढे ठेवले जातील. 

 
४२५५ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

ओडडसा प्रातंात पाट करावे म्हिून आगाऊ पैसा देण्याकडरता स्टेट सेिेटरीची संमती डमळाली. 
 
४२५६ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

कापसाचा भाव ८ पेनी १० आिे होता. 
 
४२५७ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

डवक्टोऱ्या रािीची कन्या व पु्रडशया राजाची मृन डहला मुलगा झाला. 
 
४२५८ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

अबीडसडनयात डथओडोर सगळे कैदी घेऊन मागदाल्याहून देिोतावरला जाऊ शकेल. पि तो 
मोठाल्या तोफाचं्या भरवशावर इंग्रजाशंी युद्ध करण्यासाठी मुक्काम ठोकून आहे. युरोडपयन कैद्यानंा 
वाट चालता यावी, म्हिून पायातल्या बेड्या काढल्या; त्यातील एका कैद्याचे पत्र इंयलंडमधील 
वृत्तपत्रात प्रडसद्ध झाले. पि या कैद्यास जास्त तसदी देतील असे भय वाटते. 

 
४२५९ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

करनल फोल्ड आपली फौज घेऊन आटेजराटहून मबैुडहज एथे गेला. मागदास्यावर ३ हजार 
सैडनक हल्ला करतील. 

 
४२६० (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

आटेजराट येथे इस्रायलींनी येरुशलेमाप्रमािे संुदर देऊळ बाधंले आहे. बहुतेक धमयडवधी यहुदी 
लोकापं्रमािेच चालतात. येरूशलेमकडे तोंड करून जनावरे मारतात. 

 
४२६१ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

गवरनर जनरलची डशफारस डावलून डवलायतेच्या अडधकाऱ्यानंी टपालाचे हशील वाढडवले. 
 
४२६२ 
 
४२६३ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

हैदराबादचे डफनानश्यल कडमशनर रॉबटयस यानंा डरचडय टेंपलच्या जागेवर रेडसडेंट नेमले आहे. 
डरचडय टेंपल यानंा लहदुस्थानचे डफनानश्यल डमडनस्टर नेमले. 

 
४२६४ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

मंुबईतील कलाकौशल्याचे प्रदशयन समाप्त झाले. पडहले दोन आठवडे सवात कमी दर, एक रुपया 
होता. डवद्याथ्यांना चार आिे दर होता. धमाथय शाळाचं्या डवद्याथ्यांना प्रदशयन फुकट दाखडवले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

गाइकवाडानंी अनेक मौल्यवान डजनसा येथे खरेदी केल्या. सुमारे १० हजार लोकानंी हे प्रदशयन 
पाडहले. डकत्येक लोकानंी तर दोनदोनदा तीनतीनदा त्यास भेट डदल्ही. 

 
४२६५ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

मंुबईतील कलाकौशल्याचे प्रदशयन काही पहाण्यालायक नव्हते, तर केवळ पैसा उत्पन्न 
करण्यासाठी केले होते, असे काही लोक बोलतात. पि डवद्वान व गुिज्ञ जनानंी त्याची स्तुतीच 
केली आहे. पूवी न पाडहलेल्या अनेक डचजा तेथे माडंल्या होत्या. 

 
४२६६ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

डसडवल सर्थवस व मेडडकल खाते यामधील सनदी जागा एतदे्दशीय लोकानंा डमळाव्यात, म्हिून मंुबई 
असोडसएशन सरकारास अजय करिार आहे. 

 
४२६७ (२७ : ६, १६ माचय ६८, ९५–९६) 

डकल्ल्यातील डसडनयर माडजसे्त्रत डम. डबकरस्टेथ डवलायतेहून परत आलेत व त्यानंी आकलटग 
माडजसे्त्रत डम. ज्यान कानन याजंकडून च्याजय घेतला. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६८ 
 
४२६८ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ९७–१०१) 

रे. हाडडंयज आपल्या चार लेकरासंह अमेडरकेस रवाना झाले. ते १८५७ मध्ये इकडे आले. ५ वषे 
मंुबईत उपदेश केल्यानंतर त्यानंी ६२ साली सोलापूर डमशनाची स्थापना केली. ईश्वराने त्याचें श्रम 
सफल केले. गतवषी त्याचंी पत्नी परलोकवासी झाली. एका बास्प्तस्मा प्रकरिात त्यानंा फार श्रम 
झाला. सोलापूरच्या एतदे्दशी भावानंी त्यानंा शास्त्राची एक लहान प्रत नजर केली आहे. डमशन 
मंडळीने त्यानंा भावपूिय असे बहुमानपत्रही सादर केले. साहेबमजकूर याचंी प्रकृती अशक्त झाली. 
डशवाय अमेडरकेत मुलाचं्या सुडशक्षिाचीही व्यवस्था करावयाची आहे. चार लहान मुलाचंा साभंाळ 
करिे आहे. म्हिून ते जात आहेत. शाहूराव कुकडे या प्रसंगी म्हिाले की, येशूचा संदेश घेऊन 
साहेबानंी या देशात शुभवतयमान घोडषत केले. अनेकानंा तारिाचा मागयही दाखडवला. मंडळीचे 
पालकपि करून आस्त्मक अन्न पुरडवले. त्याचं्या उपकाराची फेड होिे कठीि आहे. मूर्थतपूजकानंा 
शास्त्र समजावनू सागंताना साहेबावंर अनेक संकटे आली. रस्त्यात उभे राहून त्यानंी खाबंी डदलेला 
डिस्त गाजवला. त्याचं्या सहनतेस देवाने चागंले फळ डदल्हे. त्याचं्या मडमेनेही वधस्तंभाचा खाबं 
खादं्यावर वाहून नेला. आपल्या पतीच्या कायात मदत केली. प्रभनेू त्यानंा आयुरारोयय द्यावे, हीच 
प्राथयना आहे. यावर उत्तर देताना साहेबानंी फार कृतज्ञता प्रगट केली. 

 
४२६८ अ (इंम : ९७–१०१) 
 
४२६९ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १०२–१०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

धमयसंबंधी पुस्तके व डनबंध प्रडसद्ध करिाऱ्या मंडळीने गतवषी १ लाख ५३ हजार पुस्तके छापली. 
त्यापंैकी १ लाख १३ हजार ५०० मराठी होती. यात ९०,५०० बाळबोध होती. बऱ्याचशा नवीन 
आवृत्तीच होत्या. अगदी नव्या पुस्तकाचें फार अगत्य आहे. घड्याळ करिारा व त्याचे कुटंुब हे रे. 
िसूनी केलेले भाषातंर व लखीरामबाबा हे टाऊन सेंड याचें पुस्तक अशी फेरफार करून छापली. 
दायमलरमडमेचे वेश्याचाराडवषयी पुस्तकही छापले. डदनललगसाहेबाचंी सुडशडक्षत लहदंूना डदलेली 
व्याख्याने फार डचत्तवेधक आहेत. तीही पुस्तकरूपाने छापली, रे. कामरन यानंी डिस्ती धमाची 
वजनदारी या पुस्तकाच्या छपाईचा खचयही डदल्हा. डिस्ती मंडळीची बखर यासारखी ३०–४० 
उत्कृष्ट पुस्तके पुन्हा छापण्याची गरज आहे. माकय च्या शुभवतयमानावरही टीका छापली पाडहजे. 
‘आनोटेटेड पारेग्राफ बबैल’ या गं्रथाचे भाषातंर करण्याचे काम सुरू झाले. डतगस्तापेक्षा यंदा 
प्रतींचा खप वाढला. मराठी पुस्तके ७२,३५५ खपली. इंग्रजी १४,१३६ खपली. मंडळीस मदत 
म्हिून ४,८८३ रुपये डमळाले. यापंैकी डनम्मी मदत एकाच गृहस्थाने डदल्ही. एतदे्दशी डिस्ती 
लोकाकंडून ५० हून कमी मदत झाली. डकत्येक डमशनरी व उपदेशक याचं्या पत्रावंरून असे डदसते 
की, या मंडळीच्या योगाने फार चागंले काम होते आहे. जगाचा पापहरि करिारा कोकरा येशू 
डिस्त याच्याकडे लोकानंा आििे आवश्यक आहे. 

 
४२६९ अ (इंम : १०१–१०२) 
 
४२७० (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १०४–१०६) 

िह्मसमाजाचे प्रमुख बाब ूकेशव चदं्रसेन याचंा आवाज मध्यम व त्याचें डवचार डवपुल आहेत. ते २-२ 
तास व्याख्याने देतात. त्याचंी मते सुधारक लहदूसारखी आहेत. ते म्हितात : ईश्वर एकच असून 
जगाचा उत्पादक व चालक आहे. त्याची आकारयुक्त मूर्थतरूपाने पूजा अचा करिे, हे महत्पाप 
आहे. परलोकही आहे व पापी लोकानंा अनंत काळपयंत यातना सोसाव्या लागतात. म्हिून आपले 
आचरि नीडतशुद्ध असाव.े ईश्वराची भक्ती करून जगाच्या कल्यािासाठी झटाव.े हजारो लोक या 
पथंास डमळाले असून डहमालयापासून तर कन्याकुमारीपयंत हे मत पसरत आहे व लहदुस्थानचे एक 
राष्ट्र होण्यास या मताची मदत होईल, असेही बाबमूजकूर सागंतात. यासाठी घर सोडाव ेलागत 
नाही. पि नातेवाईक दुरावले, तरी लचता करू नये, असेही ते म्हितात. त्याचं्या मतावर 
इंदुप्रकाशाने भाष्ट्य करताना म्हटले की, थीइस्ट लोक ज्ञान व डवश्वास या शब्दाचंा फार घोटाळा 
करतात. डिस्ती धमय सागंतो की, शास्त्रातील वचनावर डवश्वास ठेवावा. इतर धमांप्रमािे 
िाह्मसमाजाचे मतही मािसानंी बनडवलेले आहे. ईश्वराने जो धमय साडंगतला, त्यात अनेक गूढ 
गोष्टींचे रहस्य उलगडण्याची शक्ती असते. या एकेश्वरवाद्याचें िह्म म्हिजे अंधारात चाचपडिे 
होय. त्याचंा डवश्वास स्स्थरावत नाही. कारि त्याला भक्कम पाया नाही. यापुढे जेव्हा बाब ू येथे 
येतील, तेव्हा त्यानंी या प्रश्नाचंी समाधानकारक सोडविूक करावी. 

 
४२७१ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १०६–१११) 

एम्. गोरे पत्रात डलडहतात की : रे. पै्रस यानंी १८ वष े मेहनतीने काम केले. ते डवलायतेस गेले. 
त्याचं्या जाण्यावरून लोक फार दुाःखी झाले. त्यानंा डदलेल्या सन्मानपत्रात म्हटले आहे की : 
शरिपुरातील लोकावंर त्याचें फार उपकार झाले. दीड तप त्यानंी येथे डिस्ताचे काम केले. 
नीडतमानाची दुाःखे ईश्वरच दूर करीत असतो. प्रभचू्या प्रसन्नतेसाठी त्यानंी अखंड कायय केले. 
सुवार्थतक नेमून इकडे डिस्त गाजडवला. मनापासून कष्ट केले, तर देव १०० पटीने फळ देतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंडळी वागडविे हे काही सोपे काम नाही. प्रत्येक काळात काही रोगी, लंगडे व अशक्त असतात. 
अशा अनाथाचें पालक होऊन पै्रस यानंी त्याचं्या दैडहक व आस्त्मक सोयी करून डदल्या. दडरद्री 
लोकाचंी लचता करून त्यानंा स्वावलंबी बनडवले. उत्तम वतयिूक ठेवनू त्यासं डकता घालून डदल्हा. 
जो कष्ट करीत नाही, त्याने खाऊ नये, हे तत्त्व त्याचं्या मनावर लबबडवले. रोययाचंी भेट घेऊन 
त्याचंा समाचार घेतला. त्याचंी सहनता व क्षमाशीलता या गुिानंी ते फार डप्रय झाले होते. अनेकाचें 
ते आईबापच होते. मडमसाहेबानंीही आपल्या लेकरापं्रमािे सवांची काळजी घेतली. शडरराने जरी 
ते दूर गेले, तरी आत्म्याने ते येथेच राहिार आहेत. असा मजकूर ऐकल्यावर पै्रस पडतपत्नीस फार 
गडहवर दाटून आला. लोकानंी त्यासं बबैलाची एक प्रत नजर केली. असे मेहनती, दयाळू व 
सहनशील साहेब डवलायतेस जािार, म्हिून सवय लोक फार दुाःखी झाले. 

 
४२७२ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

पे्र. ज्यानसनवर काँगे्रसने खटला भरला. कामाचे करार मोडले व लष्ट्करी डबलातील चुका, असे 
आरोप आहेत. 

 
४२७३ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

पालयमेंट-सभा अलाबामा प्रकरिावर फार वाद झाला. 
 
४२७४ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

लहदुस्थानातल्या पलटिी इतर डठकािीही इंग्रजी अंमलाखालील राज्यातं पाठडवल्या जातील. 
 
४२७५ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

ना. डप्रन्स आफ वले्सना पाडरक नैटची पदवी डमळिार. 
 
४२७६ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

युरोप व लहदुस्थान यामंधील बदं पडलेली तार पुन्हा चालू झाली. 
 
४२७७ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

इंस्यलश फौज डथयोडोरच्या सैन्यावर चालून जात आहे. जे युरोडपयन कैदी त्याने पकडले, त्यानंा 
आता चागंली वागिूक डमळते. जर पराभव झाला, तर डथयोडार पळून जाईल, असे म्हितात. 

 
४२७८ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

अबीडसडनयात २ हजार गोऱ्यासंाठी ३ मडहन्याचंी व ७ हजार काळ्या फौजेसाठी २ मडहन्याचंी 
अन्नसामुग्री डशल्लक आहे. आिखी दोन–दोन मडहन्याचंी सामुग्री पाठडवली जाईल. 

 
४२७९ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, १११–११२) 

लहदुस्थान सरकारचा खचय ६६-६७ मध्ये ४४ कोटी ५३ लाख होता. अफूपासून एक कोटी रुपये 
डमळाले. तरी लोकोपयोगी कामासाठी कजय काढावे लागेल. अफूच्या पेटीवर १०० ऐवजी १२५० रु. 
जकात आकारली जाईल. सरकारी नोकराचं्या प्राप्तीवर शकेडा १ व इतरानंा दीड याप्रमािे कर 
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बसिार आहे. यातून ५० लाख रुपये जादा डमळतील. इमारती लाकडावर कर वाढिार. उलट 
तंबाखू व मीठ यावंरील कर कमी होईल. 

 
४२८० (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

डदवाि सालारजंगावर हल्ला करिाऱ्या इसमाला मरिाची डशक्षा झाली. 
 
४२८१ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

सरकारने गुजरातेतील डभलाचें बडं मोडले. 
 
४२८२ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

बाबू केशवचदं्र सेन याचंी मंुबईत ४ व्याख्याने झाली. ते मोठे आवशेी वक्ते आहेत. ते म्हितात की : 
तारिारा कोिीच नाही. आपि आपला डवश्वास व नीती याचं्या जोरावर मोक्ष डमळव.ू 

 
४२८३ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

डम. सूटरसाहेब घोडागाडीने जात असता घोडा उधळल्यामुळे त्यानंी उडी टाकली, म्हिून जखमी 
झाले. गाडीवानही अत्यवस्थ आहे. 

 
४२८४ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

माजगावचे माडजसे्त्रत डम. शावले याचं्या रजेमुळे डम. कॉनन हे आस्क्टंग माडजसे्त्रट झाले. 
 
४२८५ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

वडकलीच्या परीके्षत ३६९ पैकी ६९ उमेदवार उतीिय झाले. यापंैकी दोघे हायकोटात काम करतील. 
 
४२८६ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

मुनसफीच्या परीके्षस २१२ उमेदवार बसले. 
 
४२८७ (२७ : ७, १ एडप्रल ६८, ११२) 

डम. शावले याचं्या कोटात एका साहेबावर पडहली पत्नी डजवतं असताना दुसरे लयन करण्यावरून 
खटला झाला. पि ते पडहल्या पत्नीपासून ९ वष े वगेळे राहात होते, डशवाय ती हयात आहे, हे 
त्यासं ठाऊकही नव्हते, म्हिून एडलससाहेब डनदोष ठरले. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६८ 
 
४२८८ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, ११४–११८) 

खंडोबा लभगारडदव े हा गृहस्थ पूवी कबीरपथंी गोसावी होता. त्याने बास्प्तस्मा घेऊन २४ वषे 
साह्यकारी उपदेशकाचे काम केले. गतवषी २८ जुलै रोजी त्यास देवाज्ञा झाली. ४२ च्या 
लहवाळ्यात तो प्रथम उपदेशकानंा भेटला. पढेगावात रस्त्यावर उपदेश ऐकिाऱ्या खेडुताने त्याचंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

भेट घडवनू आिली. त्याचा प्रथम कबीरपथंावर फार डवश्वास असे. गुरुमंत्राने सवयच पाप जाते, 
असे तो समजे. पि एखाद्या अट्टल चोराने गुरुमंत्र घेतला, तर पाप नष्ट होईल काय ? यावर तो 
अवाक् बनला. काही गं्रथात डलडहलेले आहे की, सोहम् म्हटल्यामुळे पाप जाते. मूल 
जन्मण्याआधीच सोहम् चा जप करते व जन्मल्यावर कोहं म्हिते. पि या शब्दाच्या उच्चाराने त्याचा 
स्वभाव बदलतो काय, हा खरा प्रश्न आहे. येशू डिस्त मात्र आपला न्याय डनबाध राखून पाप्यास 
क्षमा करू शकतो, असे सागंून उपदेशकाने त्यास पुस्तके वाचावयास डदल्ही. मग त्याची खात्री 
झाली की, कबीरपंथात चागंली नीती असली, तरी तारिाचा मागय साडंगतलेला नाही. तेव्हा तो 
डिस्ती झाला व गावोगाव हा संदेश सागंत लहडला. ‘येशू द्राक्षरस घेतो’ या डवधानाने तो जरा 
डबचकला, परंतु धमाची पुस्तके बारकाईने वाचून त्याचे शकंासमाधान झाले. कोिीतरी कस्ल्पत 
देवाजवळ घेतलेल्या भ्रामक शपथाही त्याने सोडून डदल्या. खंडोबाचा डकत्ता घेऊन 
लखीरामबावाही शुभवतयमानाकडे आकर्थषत झाला. 

 
४२८८ अ (इंम : ११३–११४) 
 
४२८९ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, ११८–१२०) 

खंडेराव गाइकवाडाने आपला भाऊ मल्हारराव यास कैदेमध्ये ठेवले. फडकरानंा जेवि, खबुत्राचंी 
लयने, कबरीस गलेफ, अशा कामातं त्याने लाखो रुपये उधळले. भाऊ लशद्यास डदवाि करून 
मेव्हण्याला बडक्षसी डदल्ही. कजाची रक्कम आताच १ कोटी २० लाखावंर गेली व महाराज मुलीच्या 
लयनासाठी ८० लाखाचें नव े कजय काढीत आहेत. सावकारानंा त्याचंा भरवसा येत नाही. 
मल्हाररावाच्या वतीने गवनयर जनरलकडे अजय जािार आहे. काही डलमाळ्या पत्रकत्यांनी मंुबई 
सरकारकडे अजय करून दाद माडगतली. मंुबईच्या प्रदशयनातील गलेफ व चादंवा जप्त करण्याची 
डवनंती केली. मल्हाररावास कैदेमधून मुक्त करावे, अशी सगळीकडून मागिी होते आहे. खंडेराव 
जो अफाट खचय करतो, त्याची चौकशी करण्याचा अडधकार इंगरेज सरकारास आहे. या गैरडशस्त 
कारभारास जर आळा घातला नाही, तर सावकाराचं्या कजयफेडीची हमी तरी सरकारने डदली 
पाडहजे. सावकारानंा सावध करावे, नाहीतर ते सगळे हकनाकच बुडतील. काही पत्रकार गप्प 
आहेत. कारि त्यानंा खंडेरावाचा द्रव्याश्रय आहे. म्हिून टीका करिारावर लोभीपिाचा आरोप 
केला जात असतो. सरकारने न्यायाचा पक्ष स्वीकारावा, अशी सवांची अपेक्षा आहे. गाइकवाडीत 
खचाची फार अंदाधंुदी आहे. माजी डदवािाची उधळपट्टी आता उघडकीस आली. नव्या डदवािाने 
सक्तीचे व काटकसरीचे धोरि सुरू केले आहे. 

 
४२९० (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२०) 

मंुबईच्या बास्प्तस्त डमशनचा गतवषीचा अहवाल प्रडसद्ध झाला आहे. याच्या स्थापनेची हकीगत जरा 
डवलक्षि आहे. रे. एडमंड एड् वडयस उत्तर लहदुस्थानात मोंघीरला डमशनरी होते. १८६२ पासून २॥ 
वषय काम केल्यावर त्याचंी नेमिूक काशी येथे झाली. परंतु साहेबासं प्रयाग येथे काम करावयाचे 
होते. त्यानंी तसे डमशनास कळडवले. परंतु त्याचं्या पत्रास उत्तरच आले नाही. शवेटी ते प्रयागहून 
मंुबई येथे आले. मूळ डमशनाने त्यानंा कळडवले की, तुमचा पगार बदं केला आहे व डमशनाचा 
संबधंही तुटला आहे. मंडळीच्या प्रत्यक्ष हुकमाडशवाय त्यानंी ठािे सोडले, ही चूक झाली. पि 
चागंल्या कारिाकडरता त्यानंी ठािे बदलले. कडमटीपेक्षा ईश्वर श्रेष्ठ असून तो एडवडय यानंा 
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आशीवाद देत आहे. आता या साहेबानंी १२ नवीन लोकानंा बास्प्तस्मा डदल्हा. त्याचें काम चागंले 
चालते. पि वाचकानंीच योयय तो डनियय मनाशी करावा. 

 
४२९१ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२०–१२३) 

घंदे, रोजगार, उदीम, यावंरील करातून वगळलेले लोक पुढीलप्रमािे आहेत. ज्याचें उत्पन्न वषास 
५०० रु. पेक्षा कमी आहे. शतेीमाल डवकण्यासाठी ज्यानंी दुकान घातले, लकवा एक हजाराहून कमी 
उत्पन्न असिारे व्यापारी, लकवा ६ हजाराहूंन कमी उत्पन्न असिारे लष्ट्करी अंमलदार, अगर 
गतवषी माफी डमळालेले लोक, यानंा हा कर लागू नाही. यापेक्षा अडधक उत्पन्न असिारानंी आपली 
प्रडतज्ञापते्र करून द्यावयाची आहेत. कर भरल्याडशवाय कोिी व्यवसाय करू नयेत. कोितेही 
सर्थटडफकेट ३० एडप्रलपयंतच अंमलात राहिार आहे. ज्या मडहन्यात प्रडतज्ञापत्र डदले, तेथपासून 
हा कर लागू होईल. प्रत्येक डजल्ह्याचे कलेक्टर प्रडतज्ञापत्राची चौकशी करून कर ठरडवतील. 
खोटी शपथ घेिारानंा डशक्षा होईल. कलेक्टरच्या डनकालावर अपील करावयाचे असले, तर 
रेडवन्यू कडमशनरानंा अडपलाची चौकशी करण्याचे अडधकार डदलेले आहेत. प्रडतज्ञापत्र न 
करिारानंा कराच्या डतप्पट रकमेइतका दंड भरावा लागेल. ज्याचं्या पगारातून प्रास्प्तकर कापला 
जातो, त्या नोकरानंी वगेळे सर्थटडफकेट देण्याची गरज नाही. 

 
४२९२ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२३–१२४) 

पौलसने व त्याच्या सोबत्यानंी एफसस शहर सोडले, तेव्हा वडील मंडळी फार दुाःखी झाली. 
पौलस तारवात बसून सोर या शहरात गेला. तेथील डिस्ती लोकानंा त्याने चागंला उपदेश केला. 
यरूशलेमवर संकट येिार असल्यामुळे, पौलसाने डतकडे जाऊ नये, असे सवांचे मत होते. 
समुद्रडकनाऱ्यावर गुडघे टेकूनच प्राथयना केली. प्लमतया येथेही पौलस बरेच डदवस मुक्काम करून 
राडहला. कैसडरया गावात डफडलप्स या उपदेशकाच्या घरीही तो थाबंला. त्याच्या चार कन्या 
धार्थमक व भडवष्ट्यवादी होत्या. पौलसावर काही डजवावरचे संकट येिार, असे वाटून सवय दुाःखी 
झाले. पि यरूशलेमास जाण्याचा डनिय त्याने बदलला नाही. यहुदी सिाच्या वळेी तो 
यरूशलेमात प्रवशे करता झाला. यासोननामक पुरातन डशष्ट्याच्या घरी राडहला. गावकऱ्यानंा फार 
आनंद झाला. याकोबाच्या घरी सवांची एकत्र भेट झाली. नेमशास्त्राचे अडभमानी होऊन पौलसास 
डवरोध करिारे भक्तसुद्धा एकत्र आले. त्याचंी मजी राखली, तर तडजोड होऊन येशू डिस्ताचा 
धमय वाढण्यास मदत होईल, अशी खात्री झाल्यानंतर पौलसाने मंुडि करून शुद्ध होण्याचे ठरडवले. 
धमात जे कोिी अशक्त आहेत, त्याचें अडखळि होऊ नये, म्हिून असेही करावे लागेल. 

 
४२९३ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२४–१२५) 

रा. नारायि डवष्ट्िू जोशी कळडवतात की : पुण्याचे वियन या पुस्तकातं जुने नव े लेख शोधून पुिे 
शहराचा प्राचीन व अवाचीन वृत्तातं तयार केला आहे. या पुस्तकाची छपाई ओडरएंटल 
छापखान्यामध्ये होिार आहे. वगयिीदारानंा १। रुपया पडेल व प्रडसद्धीनंतर घेिारास १॥। रुपये 
पडतील. तीन मडहन्यातं पुस्तक तयार होईल. तरी नाव े नोंदवावीत. मात्र पाच मडहनेपयंत 
डवचारपूस करू नये. डटडकटे पाठवली, तर रुपयामागे १ आिा वतयवळा पाठवावा. 

 
४२९४ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 
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डा. शाटय यानंी १८ प्रकारचे मासे या देशातून इंयलंडास नेण्याचे ठरडवले आहे. हे मासे चालतात. 
त्यास मरळ व वेरळ अशीही नाव े आहेत. ते बाहेर असल्यावर हवचेा व पाण्यात असताना 
डमश्रवायचूा श्वासोच्छशास करतात. 

 
४२९५ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

अटलाडंटक व पाडसडफकच्या तीरानंा जोडिारी ५४० मैलाचंी रेल्व ेअमेडरकेत तयार होिार. 
 
४२९६ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

पे्र, ज्यानसनच्या वडकलानंी त्याच्यावरील आरोपाचंी उत्तरे डदली. चौकशीच्या तयारीस ३० 
एडप्रलपयंत मुदत देण्याचे सीनटने नाकारले. ३० माचयला चौकशी होईल. त्यास सवांना मुक्तद्वार 
ठेविार. 

 
४२९७ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डम. फासेट असा ठराव माडंिार आहेत की, डसडवल सर्थवसची परीक्षा लंदनप्रमािे कलकत्ता, 
मद्रास व मंुबई येथेही व्हावी. 

 
४२९८ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डम. हाइडनी दररोज डाक पाठडवण्याचा ठराव माडंला. 
 
४२९९ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डमस्स कारपटेरने लहदुस्थानडवषयी एक पुस्तक छापले. 
 
४३०० (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

इंस्यलश चचय–सरकारचा संबधं नसावा असे पालयमेंटास वाटते. 
 
४३०१ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

अलाबामाच्या वादात पालयमेंटने अमेडरकेबद्दल सहानुभतूी दाखडवली. 
 
४३०२ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

ऐरलंडडवषयी पालयमेंटात वाद चालू आहे. 
 
४३०३ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

सर स्राफोडय नाथयकोट लहदुस्थानचे गवरनर जनरल होिार. 
 
४३०४ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

रे. स्पीक कानयवालमध्ये हेड्याच्या वषेात वावरतो. 
 
४३०५ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

टपालाचे वाढीव दर लष्ट्करास व आरमारास लागू नाहीत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४३०६ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 
सर ज्यान लारेन्स एतदे्दशी राज्ये व इंस्यलश राज्य याबंद्दलचे अहवाल पालयमेंटला सादर करिार. 

 
४३०७ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

ओडडसातील कालव्यासाठी आगाऊ पैसे डमळिार. 
 
४३०८ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

जूनमध्ये फ्रें च बादशहा सेंत डपतसयबगेला जािार. 
 
४३०९ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

वृत्तपत्राचे हक्क कमी करण्यास फ्रें च चेंबरचा डवरोध आहे. 
 
४३१० (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

रूडशयात मोठा दुष्ट्काळ आहे. 
 
४३११ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

पोप नव ेनऊ कार्थडनल नेमिार. 
 
४३१२ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डवक्तोऱ्याची ज्येष्ठ कन्या, प्रडशयाची सून, डहला मुलगा झाला. 
 
४३१३ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

देशशोधक डम. डललवगस्तन यानंा माडफती लोकानंी मारले, ही वाता खोटी ठरली. ते दडक्षि 
आडफ्रकेत आहेत. शरिपूरचे डशद्दी लोक त्याचं्याबरोबर आहेत. 

 
४३१४ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

इंग्रज फौज अडबसीडनयन राजा डथयोडोर याचा पाठलाग करते आहे. दोन तुकड्या करून त्यास 
आटोपण्याचा डवचार आहे. डतकडे ६ हजार फौजेची गरज नव्हती. डवनाकारि खचय वाढला. इंग्रज 
अडधकारी तेथील व्यापाऱ्याचें पैसे आगाऊ देतात, म्हिून त्यानंा इंग्रजाचें राज्य हव ेआहे. एकदा 
डथओडोरने वेषातंर करून दोन डशपाई पकडून नेले, असे म्हितात. पि ते खरे नसाव.े 

 
४३१५ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

नवीन प्रास्प्तकराचा कायदा १ मे रोजी लागू होईल. 
 
४३१६ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

११ जून १८५७ रोजी डदल्लीत अडधकाऱ्याचंी कत्तल करिारा कोतवाल मके्कस गेला होता. त्यास 
पकडण्यात आले आहे. 

 
४३१७ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओडडसामध्ये पकडलेले १०८ हत्ती ना. गवरनर जनरल यानंी पाडहले. त्यातंले ६० अजूनही 
अडनवार आहेत. 

 
४३१८ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डदल्लीच्या राजकुळातले लोक आपल्या मुलानंा पाठशाळेमध्ये पाठडवण्यास तयार नाहीत. बरीच 
डवनविी केल्यावर घराजवळच्या शाळेत पाठडवण्यास कबूल झाले. 

 
४३१९ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

कपूरथळ्याचा राजा डवलायतेस जािार. 
 
४३२० (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

पोरबदंरचा राजा प्रजेवर फार जुलूम करतो. 
 
४३२१ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

‘खानदेश वैभव’ व ‘नागपूर आब्जरवर’ ही पते्र सुरू झाली. 
 
४३२२ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

हैद्राबादचे नव े रेडसडेंट काही साहेबाबंरोबर डनजामास भेटले. त्यानंा बटू काढिे व जडमनीवर 
बसिे, या गोष्टी फार जड गेल्या. 

 
४३२३ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

गाइकवाडाच्या उधळेपिाचा बोभाटा झाल्यावर त्याने डभकारी व फडकर याचंा दानधमय बदं केला. 
तो २५ लक्षाचंा दानधमय करिार होता. आपल्या १०० हत्तींपैकी २५ डवकिार आहे. 

 
४३२४ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

म्हैसूरचा राजा वारल्यामुळे सरकार दत्तकाच्या नावाने कारभार चालडविार. 
 
४३२५ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

ठाि गावाजवळ रेल्वचे्या डब्याचंी टक्कर होऊन अफू, कापूस, धान्य, या मालाचे एका लाखाचे 
नुकसान झाले. 

 
४३२६ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

गुजरातेतील डभलाचें बंड अगदी मोडले. 
 
४३२७ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

१८६९ त मंुबईमध्ये कलाकौशल्याचे प्रदशयन भरिार. 
 
४३२८ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 
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बाब ू केशवचदं्राबद्दल बोलताना काही लोक अगदी तुच्छता दाखडवतात. तर काही त्यास वळूेच्या 
शेंड्यावर नेऊन बसडवतात. 

 
४३२९ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

रे. दायमलरना म्हातारपाखाडीत मानपत्र देण्यात आले. 
 
४३३० (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

मंुबई एथील डवद्याखात्याचे दैरेक्तर अलेक्झाडंर ग्राटं एडडज् बरो डवद्यापीठाचे डप्रस्न्सपल होिार. 
 
४३३१ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

गेल्या मडहन्यात ७० लक्षाचंा कापूस डनयात झाला. 
 
४३३२ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

माजगाव कोटामध्ये सेकंड माडजसे्त्रटच्या जागेवर डम. कानन रूजू झाले. 
 
४३३३ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२५–१२८) 

डम. कृष्ट्िशास्त्री डचपळूिकर यानंा सरकारने देशभाषेत डनघिाऱ्या वतयमानपत्राचें डरपोटयर व 
पुस्तकाचें रडजष्ट्रार नेमले. 

 
४३३४ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२८) 

भाड्याच्या बगीत बसिाऱ्या एका गृहस्थाच्या १५० रुपयाचं्या नोटा बगीत डवसरल्या. त्या 
बगीवाल्याने पोडलसाचं्या स्वाधीन केल्या. असा प्रामाडिकपिा हवा. 

 
४३३५ (२७ : ८, १५ एडप्रल ६८, १२८) 

आपले माजी गवरनर सर बाटयल डफ्रयर याचं्या कन्येने ‘ओल्ड डेकन डेज’ (दडक्षिेतील पूवीचे 
डदवस) या नावाचा गं्रथ डलडहला, तो इकडे आला. साहेबमजकुरानंी त्यास माडहतीपूिय उपोद धात 
डलडहला. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६८ 
 
४३३६ (२७ : ९, १ मे ६८, १३०–१३३) 

उत्तर लहदुस्थानातील बडंाची आठवि ठेवण्याकडरता डिस्स्तयन वनाकुलर एजुकेशन मंडळी 
१८५८ मध्ये स्थापन झाली. पतंोजी तयार करिे, िडमक पुस्तके तयार करिे, देशभाषाचं्या 
शाळासं आश्रय देिे, असे या मंडळीचे उदे्दश होते. सध्या डमशनने आपले शाळागृह वापरण्यास डदले 
आहे. इमारतीसाठी ५ हजाराचंी गरज आहे. ३ हजार जमलेले आहेत. वसडतगृहासाठी ८ हजार 
हव ेआहेत. गावकुसाऱ्याबाहेर जमीन खरेदी करण्याचा डवचार आहे. सध्या डमशनच्या इमारतीतच 
दोन्ही संयुक्त शाळा भरतात. ज्यानंा नवीन पंतोजी हव े आहेत, त्याचं्यासाठी नामयल स्कुलात 



 

 

अनुक्रमणिका 

डशकवनू ही मंडळी तयार करते. आिखी द्रव्यसाहाय्य डमळाले, तर अनेकाचंी गरज भागडवता 
येईल. महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात ८२ गाव े असून त्यापंैकी २२ गावातं एकही शाळा नव्हती. 
डमशनेरी २९५ गावातं गेले. तेथे शाळाच नव्हत्या. डकत्येक गावातं एकही वाचिारा मािूस 
आढळेना. आस्थापूवयक शुभवतयमान सागंिारे पतंोजी आवश्यक आहेत. मराठीतून सवय डवषय 
डशकडविेही गरजेचे आहे. वनाकुलर मंडळीत यंदा ६ डवद्याथ्यांनी अभ्यासिम पुरा केला. एकाने 
तर स्वताः मेहनत करून ५० मुलाचंी शाळा नगरजवळच्या खेड्यामध्ये सुरू केली. एकंदरीत शाळेचे 
काम चागंले चालू आहे. 

 
४३३६ अ (इंम : १२९–१३०) 
 
४३३७ (२७ : ९, १ मे ६८, १३३–१३५) 

१९ एडप्रल रोजी प्राथयनासमाजाचा १ ला वाढडदवस साजरा झाला. केळीच्या खंुटाचंी सजावट व 
मेिबत्याचंा प्रकाश, यानंी वातावरि प्रसन्न होते. रा. डभकोबानंी सभेचे संचालन केले. प्रत्येक 
सभासदाने बोलावे, असा डनयम असल्यामुळे काहीजि व्याख्यान वाचून दाखडवतात. पि बाबू 
केशवचदं्रासारखा फडा वक्ता आढळिे कठीि. काही मुली चागंले गातात. पि आमचे डशडक्षत 
लोक त्याचंी थट्टा करतात. अजूनही त्यानंा डस्त्रयानंी सादंीतच राहावे, असे वाटत असाव.े 
व्याख्यानाचे डवषय डनवडण्याची मोकळीक आहे. पि डतला मयादा असावी. बाब ू सेनानंी अशी 
मयादा घालून डदली आहे की, डिस्ती धमाडवरूद्ध बोलू नये. पि एक गृहस्थानंी ‘डिस्ती धमातील 
भडवष्ट्ये खोटी व अडवश्वसनीय आहेत,’ या डवषयावर व्याख्यान डदले. ते ऐकून अनेकांना फार वाईट 
वाटले. एका सभासदाने त्यानंा सल्ला डदला की, अशा गहन डवषयावर त्यानंी बोलावयाचे नव्हते. 
कमी माडहती असताना भयंकर स्थळी पाऊल टाकू नये. बरे झाले, हे व्याख्यान ऐकण्यास कोिी 
डिस्ती लोक तेथे नव्हते. लोकानंी नीट शोध केल्याडशवाय अक्षरही बोलू नये. मंडिास व खंडिास 
फार अभ्यास हवा. हे व्याख्यान छापून प्रडसद्ध झाले, तर त्यातील योययायोयय पाहाता येईल. 

 
४३३८ (२७ : ९, १ मे ६८, १३५–१३६) 

नव्या नागाच्या पाड्याजवळ (मंुबईत) राहिाऱ्या एका मराठा मुलाला देवी आल्या. देवी दाट, 
मुलगा अगदी अशक्त. यामुळे आईबाप लचतािातं झाले. देवीच्या रोगास औषधोपचार करू नये, 
अशी समज असल्यामुळे मुलाच्या आईने शीतळादेवीस नवस केला. संकट अवघड म्हिून 
साकडेही अवघड, असा हा प्रकार झाला. कारि या मातेने असा नवस केला की, वाजंत्री लावनू 
रस्त्याने नमस्कार घालीत देवीस जावे, गुळाची शरेिी व अंबील वाटावी आडि त्याच्या डवष्ठेच्या ५ 
गोवऱ्या लावनू त्या खाव्या. यातंील पडहला भाग शरीरश्रमाचा, तर शवेटचा अगदी घृिास्पद होता. 
मुलगा बरा झाल्यावर पडहला भाग व्यवस्स्थत पार पडला. त्यातील अवाच्य भाग डतने घरी 
आल्यावर पुरा केला. हे डवष्टाभक्षि सगळ्यादेंखत झाले. आईची माया, अवघड नवस, या गोष्टी 
जमेस धरूनही हा प्रकार काही बरा वाटला नाही. जी डवष्टा फक्त मेहतरच उचलतात, ती खािे, 
हा केवळ अघोरीपिा होय. ज्या धमात अशा भयानक रीतींना मान्यता आहे, तो धमयही ‘मागास 
अधमय’ म्हिावयास हवा. यापासून लाभापेक्षाही हानीच जास्त होते. डवचारी व देशाडभमानी लोकानंी 
असल्या वडे्या चाली बदं करण्यासाठी पद्धतशीर प्रचार करावयास पाडहजे. प्राथयनासमाजाचे लोक 
फक्त व्याख्याने देतात, कृती काहीच नाही. म्हिून प्रभ ूयेशूचे साह्य मागिे जरूर आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४३३९ (२७ : ९, १ मे ६८, १३६–१३९) 
‘सत्यदशी’ डलडहतो की : ज्ञानप्रकाशाने कृष्ट्िशास्त्री डचपळोिकरानंा गौरवनू म्हटले आहे, ‘इंग्रजीत 
डवद्वान् असिारे मराठीत गं्रथ डलहीत नाहीत. डशवाय त्याचं्या लेखनात इंग्रजी लकबा फारच 
डदसतात. रा. कृष्ट्िशास्त्री मात्र गं्रथही डलडहतात व त्याचें लेखन या दोषापंासून अडलप्त आहे.’ ही 
दोन्ही डवधाने डदशाभलू करिारी आहेत. कारि आज मराठीत २०–२५ वतयमानपते्र आहेत. 
त्यामंध्ये इंग्रजीत डवद्वान् झालेले अनेक पत्रकार आहेत. रा. भाऊ महाजन, मेजर क्याडंी, 
गोपाळराव देशमुख, भास्करराव पाळंदे, डव. ना. मंडलीक, कृष्ट्िशास्त्री तळेकर, यानंा डवसरण्यात 
ज्ञानप्रकाशने परडवषयाधंताच दाखडवली आहे. त्याचा दुसरा मुद्दा तर अगदी डनराधार आहे. 
कृष्ट्िशास्त्र्याचं्या लेखनात अनेक इंग्रजी लकबा आढळतात. उदा. अमयाद अंतरे, अगिनीय 
संख्या, गडतकंुडठत होिे, वगैरे. वाक्येही तशीच, उदा. ‘त्यास जो पराकाष्ठेचा आनंद झाला, त्या 
आनंदाचे वियनसुद्धा करता येत नाही.’ लकवा ‘महाराज, तुम्ही याप्रमािे डजवाचा संताप 
केल्यापासून व शौयापासून प्रसंगी काय नफा होईल असे आपिासं वाटते.’ असली वाक्ये 
डलडहिाच्या कृष्ट्िशास्त्र्यानंा सरकारने डरपोटयर व रडजष्ट्रार नेमले आहे. त्याबद्दल एका पत्रकाराने 
नापसंती व्यक्त केली. यावर ज्ञानोदयकते डलडहतात की : ही टीका यथाथय आहे. ज्ञानप्रकाशाने 
त्यानंा उत्तम भाषेचे सर्थटडफकेट डदले, म्हिून अशी तीव्र टीका करिे भाग पडले. 

 
४३४० (२७ : ९, १ मे ६८, १३९–१४१) 

‘ज्ञानचक्ष’ू डलडहतो की : सहासात मडहन्यापूंवी अडबसीडनयावर इंग्रज सरकारची फौज गेली. युद्धाचे 
वतयमान सतत कळावयाचे असेल, तर डतकडे बातमीदार हवते. इंगे्रजी पत्राचे मालक असे करतात. 
म्हिून त्यानंा लवकर बातम्या डमळतात. इंदुप्रकाशने लकवा नेडटव ओडपडनयनने असे केले असते, 
तर ताज्या बातम्या डमळाल्या असल्या. परंतु मराठी वृत्तपत्राचंी आर्थथक स्स्थती तशी नाही. गुजराथी 
पते्र संपन्न आहेत. परंतु त्याचें कोिी बातमीदार डतकडे गेले लकवा नाही, ते कळले नाही. दुसरी 
एक बाब अशी की, सैन्यातील मंडळी घरी पते्र पाठडवतात, ती त्याचं्या दृडष्टकोनातून असली, तरी 
परदेशाची माडहती डमळडवण्यास फार उपयोगी पडतील. डतकडील हवा, लोकस्स्थती, रहािीमान, 
यावंर प्रकाश पडेल. इंग्रजी पत्रातंील बातमीपत्रापेक्षा ते उपयुक्त ठरण्याचा संभव आहे. काही 
लोक डनष्ट्कारिच डभतात. त्यानंा वाटते की, यातून आपल्यावर सरकारचा काही टपका येईल. 
सरकारी बेत, संकेत, गुप्त योजना बाहेर फुटल्यामुळे आपि गुन्हेगार ठरू. पि तशी भीती 
बाळगण्याचे कारि नाही, काकंी, इंग्रजी पत्रातून अशी घरगुती पते्र छापतात. त्यास जर परवानगी 
आहे, तर आपिालंा तशी परवानगी का ं नसावी? आमचे वाचक अशा बातमीपत्राचंी वाट पहात 
आहेत. कोिीही भीती धरावी, यास डतळमात्रही आधार नाही. तरी नागडरकानंी डभऊ नये. 

 
४३४१ (२७ : ९, १ मे ६८, १४१–१४२) 

ध्यानसंग्रहासाठी 
ध्यान २०– स्स्थर मनाला समाधानाने राखाव.े का ं की, ते तुजवर पूिय भरवसा ठेवील. पि 
ईश्वराकडे आपले लक्ष्य लावाव.े मन जर शातं नसेल, तर सगळे व्यथय आहे. उल्लासकारक 
डनसगाचा तरी काय उपयोग आहे? मनात आनंद नसेल, तर पुष्ट्पात वास नाही व मनुष्ट्याची वािी 
मनोरंजक ठरत नाही. पृथ्वीवरची डहऱ्यामािकासंगट सगळी उपज जरी आिली, तर काही 
उपयोग नाही. कानाने ऐकता येत नाही. नेत्रानंा डदसत नाही, म्हिून जडगक शातंीपेक्षा आस्त्मक 
शातंी श्रेष्ठ आहे. कारि ती पडरपूिय आहे. डिस्तरूपाने देवाचीच शातंी तुम्हासं डमळेल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ध्यान २१– मी त्याचें मागे डफरिे नीट करीन. जे लोक ईश्वरी मागाकडून दूर गेले, त्यानंा आपल्या 
वतयनाची कडू फळे चाख डदली पाडहजेत. देव त्याचं्या मागात अंधार करील, कानामंध्ये भयंकर 
आवाज करील. उत्तम मेंढपाळ असताना ते ज्या सुखावह स्स्थतीत होते, त्याची आठवि करून 
देतील. देवाचे वचन दाखवनू दयायुक्त हाताकडे घेऊन जातील. म्हिून अडभमान सोडा व त्याच्या 
मागाने चला. तहानभकू डवसरून त्याची सेवा करा. वधस्तंभावर डदलेल्या डिस्ताच्या खाबंाकडून 
व प्रभचू्या अडनवाज्य प्रीतीने तुम्ही नीट व्हाल. खताःच न्यायाधीशी करा. दुजयन लोक 
गभयस्थानापासून बहकतात. मोकाट डफरून सापाप्रमािे डवष फैलावतात. म्हिून डनष्ट्कपटी 
सद् भक्त खरा सुखी ठरतो. 

 
४३४२ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

इंयलंडमध्ये डलमडरक गावी ययासच्या कारखान्याला आग लागून दोन लक्ष घनफूट ययास जळाला. 
आगीच्या ज्वाळा दुरूनही डदसत होत्या. 

 
४३४३ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

युरोपात सेडनस या डबकट पवयतातून बोगदा तयार होिार आहे. त्याची लाबंी ७ मैल असून १८७१ 
पयंत त्याचे काम पूिय होिार. पडहल्या ४ मैलासं १ कोटी ७० लक्ष रुपये खचय झाले. एकूि खचय २॥ 
कोटी होिार आहे. पवयताच्या माथ्यावर लोखंडी सडक तयार झाली. 

 
४३४४ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

पे्र. ज्यानसनने आपला जबाब नोंदवला असून चौकशी सुरू झाली. 
 
४३४५ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

जेफरसन डेवीसची चौकशी तहकूब झाली असून त्याला टेक्सास रेल्व े कंपनीचा अध्यक्ष नेमले 
आहे. 

 
४३४६ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

डमस कारपेंटर याचं्या कायाबद्दल डवक्तोऱ्या रािीने फार आनंद व्यक्त केला. लहदुस्थानातील 
मुलींचे डनबधं व डशविकाम रािीस दाखडवल्यावर रािीने त्याचें कौतुक केले. 

 
४३४७ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

पालयमेंटने सैडनकाचंी फटक्याचंी डशक्षा रद्द केली. 
 
४३४८ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

डप्रन्स व डप्रन्सेस आफ वले्सचे डडबलनमध्ये मोठे स्वागत झाले. 
 
४३४९ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

ऐरलंडमधील प्रॉटेस्टंट मंडळ व सरकार याचं्यात मतभेद असल्यामुळे या मंडळीचा संबंध 
तोडावयाचे ठरले आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४३५० (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 
सर ज्यान लारेन्सनी सादर केलेल्या लहदुस्थानचा अहवालावर पालयमेंटात फार वादडववाद झाला. 

 
४३५१ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

कापसाचा भाव ११ पेनींवरून १७॥ पेनींवर उतरला. 
 
४३५२ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

फ्रें च सरकारच्या जुलमामुळे एका पत्रकारास ५ हजार फ्राकं दंड व दोन मडहने कैद झाली, तर 
दुसऱ्यास १ हजार दंड झाला. 

 
४३५३ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

रोममधील फ्रें च डिगेड आपल्या देशास परत जाईल. 
 
४३५४ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

रडशयन राजाने पोलंड हा देश रडशयास जोडला, हे जाहीर केले. 
 
४३५५ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

अफगाडिस्तानात याकूबखानाने अडमराचा पराभव करून कंदहार लजकले व स्वताःस अमीर जाहीर 
केले. 

 
४३५६ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

एका माथेडफरू फेडनयन मािसाने इंयलंडचे डप्रन्स आल्फे्रड याचं्या पाठीत गोळी मारली. आरोपीची 
चौकशी चालू आहे. डप्रन्स मजकूर आता बरे आहेत. 

 
४३५७ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

ज्यापानच्या डशपायानंी १० फ्रें च खलासी व १ अडधकारी दगा करून मारले. तेव्हा फ्रें चानंी त्याचें ४० 
जि कैद करून टोजो राजास डनरोप केला की, आरोपींना आमच्या हवाली न कराल, तर ४० ना 
फाशी देऊ. अकरा जिानंा फाशी डदले आहे. 

 
४३५८ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

बासू टो लँडच्या राजाच्या डवनंतीवरून हा प्रदेश केफ आफ गुड होपच्या राज्यास जोडला जाईल. 
 
४३५९ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

अडबसीडनयात इंग्रजी फौज मागदाल्यापासून २० कोसावंर आहे. एक नदी पार करून ही फौज 
गावात जाईल. इंग्रजाचं्या एका पलटिीने सेनापतीचे हुकूम ऐकण्यास नकार डदल्यामुळे त्याचं्या 
जागी दुसरी फौज नेमली. अडबडसनीयन मजूर पूवी काम करीत, पि एकास फटक्याची डशक्षा 
झाल्यामुळे ते येईनासे झाले. अन्नसामग्रीची तूट आहे. उष्ट्ितेने काही लोक मेले. 

 
४३६० (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ताबंड्या समुद्रामधून डफरोज नामे आगबोट चालली असता एका खडकावर आपटून फुटली. या 
बोटीवर गवरनर जनरलच्या पत्नी लेडी लारेन्स व रे. दा. मक्लौड ही होती. ती दुसऱ्या आगबोटीने 
डवलायतेस गेली आहेत. 

 
४३६१ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

लहदुस्थान सरकार असा कायदा करिार आहे की : सासंर्थगक रोगाचंा फैलाव टाळण्यासाठी 
कसडबिींचे एक रडजस्टर ठेवाव.े त्याचंी डनयडमत परीक्षा करून त्यासं दाखला द्यावा. रोगी डस्त्रयानंा 
दंडाची व कैदेचीही डशक्षा करावी. याने या व्यवसायासही आळा बसेल. 

 
४३६२ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

नगर डजल्ह्यात सरकार तीन शाळा मुलींसाठी सुरू करील. त्यापंैकी एक नगर येथे सुरू होईल. 
 
४३६३ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

ना. गवरनर महाबळेश्वरास गेले. 
 
४३६४ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

कमाडंर इन चीफनी दोन पलटिींना हुकूम डदला आहे की, त्यानंी अडवडसनीयात जाण्यास तयार 
राहाव.े 

 
४३६५ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

काही डदवसापूंवी काळ्या पलटिीचे सैडनक व पोलीस याचंी मारामारी होऊन काही पोलीस 
घायाळ झाले. 

 
४३६६ (२७ : ९, १ मे ६८, १४२–१४४) 

जलोदराने आजारी असलेल्या रोययावर दा. फ्रामजी शापुरजींनी उपचार करून ६॥ गलॅन पािी 
काढले. ऑपरेशननंतर रोगी सुधारला. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६८ 
 
४३६७ (२७ : १०, १५ मे ६८, १४५–१४९) 

अडबडसनीयावर इंग्रज सैन्य चाळून गेले. तेव्हा लोक उलटसुलट चचा करीत. ते लोक अडदाडं व 
साहसी असल्यामुळे इंग्रज फौजेचा डटकाव लागेल की नाही, याची शकंा होती. तो देश डबकट 
असल्यामुळे इंगे्रज फौजेस अडतशय त्रास झाला. मागदाला गाव समुद्रापासून दोनश े मलै दूर 
असल्यामुळे अवघड घाट चढून जाव ेलागले. पावसाची व गाराचंी वृष्टी सोसावी लागली. वाशीला 
नदीस महापूर आलेला होता, तरीही नदी उतरून जावे लागले. एका लखडीचा आश्रय केल्यावर 
शत्रचू्या अगदी टप्प्यात असिाऱ्या डठकािावर त्यानंा थांबावे लागले. डथओडोर राजाने इंग्रज 
सैन्यावर हल्ला करण्याचा हुकूम डदल्हा. परंतु करबल कामरनच्या पलटिीने डोंगरावरून असा 



 

 

अनुक्रमणिका 

जबरदस्त मारा केला की, राजाचे सैन्य नामोहरम झाले. ५०० सैडनक मेले व १००० जखमी झाले. 
अवघे खोरे पे्रतानंी भरून गेले. डथओडोरने तहाचे बोलिेही पाठवले. इंग्रज सेनापतीने ६१ कैदी 
सोडवनू तर घेतलेच, पि राजा आपल्या स्वाधीन होत नाही, असे पाहून मागदालाच्या डकल्ल्यावर 
जबरदस्त हल्ला केला. इंग्रजाचं्या हातात डकल्ला आल्यानंतर राजाने आत्महत्या केली. राजाची 
रािी व उपस्त्रीही या इंग्रजाचं्या हातात सापडल्या. इंग्रजांनी गाळा लोकाचंी रािी नोर्थकटी डहच्या 
हातात राज्य डदले आहे. गोबाजी यास राज्यावर बसवनू डथओडोरची मुले डशक्षिासाठी इंयलंडमध्ये 
ठेवली जातील ईश्वराने डवक्तोऱ्या रािीच्या तरवारीस यश डदल्हे आहे. 

 
४३६८ (२७ : १०, १ मे ६८, १४९–१५०) 

‘ऋिदे्वष्टा’ पत्रात म्हितो की : मंुबई गाद्ययन पत्रात कजाबद्दलच्या प्राथयनेवरून काही मजकूर आला 
आहे. एक देशी पालक डमशनच्या डरपोटात डलडहतो की, डवश्वासानेच प्रत्येकाचे काम चालते, पि 
कजातून मुक्त होण्याचे अगत्य आहे. हे वाक्य डमशन अहवालात येिे अयोयय आहे. ईश्वर आपिासं 
जे काही देतो, त्याच्याहून अडधक खचय करण्याचा अडधकार कोिासही नाही. गाडफलपिाने जरी 
जास्त खचय झाला, तरीही त्याचे ओझे दुसऱ्यावर कधीही टाकू नये. आपल्या ओझ्यास आपिच 
खादंा द्यावा. पराकाष्ठेची काटकसर करून खचयही कमी करावा. अडचि व दुाःखेही सोसावी. हा 
उपयोगी व डहताचा बोध आहे. लयनातील खचास व कजयबाजारीपिास आपि हसतो. मग आपली 
वागिूकही तशी नको काय? बोधाप्रमािे स्वताः चालिे उत्तम होय. नाहीतर उपदेशाचा डौल आिू 
नये. अडवचार चालिे, अंथरूि पाहून पाय न पसरिे, हे कजाचे कारि असते. इतरानंी आपले 
कजय फेडावे, अशी जर अपेक्षा असेल, तर खरेपिाने त्याचे कारि सागंाव.े काटकसरीस लोक 
हसतात, म्हिून डभऊ नये. 

 
४३६९ (२७ : १०, १५ मे ६८. १५०-१५२) 

केशवचन्द्र सेनबाबूनंी मंुबईत ४ व्याख्याने डदल्ही. मूर्थतपूजा, जातीयता, प्राथयना, इत्यादींवर त्याचंा 
भर होता. अज्ञानी चाली सोडल्यामुळे लोक सुखी होतील, असे ते सागंत. या देशात धमयसुधारक 
अनेक होऊन गेले. कबीरापासून मध्वाचायांपयंत अनेक नाव ेसागंता येतील. िह्मसमाजाचे मत हे 
वदेातंाच्या पायावरच उभारले नाही, तर ते धादातंी मत आहे. बायबलाची चागंली माडहती 
असल्यामुळेच त्याचंी भाषिे उत्कृष्ट ठरतात. सूययप्रकाशाचा कवडसा घेऊन अंधारातील वस्तंूची 
माडहती करून द्यावी, तसे बाबूचें व्याख्यान असते. पि हे ज्ञान बेगडी व तकलादी दाडगन्यासंारखे 
आहे. चादंिे ही सूययप्रकाशाची नक्कल असते. त्याचे तेज डफकट व त्यात उष्ट्िताही कमी असते. 
िह्म लोकाचंी तत्त्वे सूययहीन आकाशाप्रमािे आहेत. त्याचें नािे उिे आहे. देवाच्या बाजारात १६ 
आिे हव े असतात. ईश्वरास ते राजा मानतात. पि क्षमाचे व अपराधाचे प्रायडित्त ते सागंतच 
नाहीत. ते म्हितात, ‘उद्या प्राथयना करा.’ आम्ही म्हितो, ‘आजच! डशवाय सासंाडरक गोष्टींसाठी 
प्राथयना नसावी, हा त्याचंा आग्रहही डटकिारा नाही. देवबापाजवळ आजचे अन्नसुद्धा माडगतले 
पाडहजे. एवढ्या लाबंनू येऊन त्यानंी उपदेश केला, तो लोकानंी डवसरू नये. त्याचं्या डवचारात 
ग्रहि करण्याजोयया अनेक गोष्टी आहेत. डदव्य व पडरपूिय ईश्वरी ज्ञानच तुम्हालंा हाक मारीत आहे. 
पि बाब ूम्हिजे परडीत केळीची पाने घालून कच्च्या कैऱ्या डवकतात. आम्ही मात्र गोड हपोस व 
पायरी चवाळ्यातं घेऊन दारोदार लहडतो. 

 
४३७० (२७ : १०, १५ मे ६८, १५२–१५६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘परका व प्रवासी’ डलडहतो की : इंग्रजी व मोगलाईच्या राज्यातं फार अंतर आहे. गोदावरी नदी 
ओलाडंल्यावर आपि तेथे प्रवशे करतो. इकडील लोक बरचीस डहरव ेगोंडे लटकावनू डफरतात. 
ओरंगाबादेस जाताना दौलताबादेचा डकल्ला डदसतो. औरंगाबादचा लष्ट्कर डवभाग अगदी प्रशस्त 
आहे. चचय अत्यंत संुदर आहे. रे. डवल्सननी तेथे शाळा चालडवली आहे. शहर मात्र डवदू्रप आहे. 
जागोजाग कचरा डदसतो. ‘बीबीचा मकबरा’ औरंगजेबाने आपल्या पत्नीच्या स्मरिाथय बाधंला. या 
इमारतीस भव्य व काळी नक्शी केलेली आहे. आत शीतल व गोड पाण्याचे कारंजे आहे. 
कबरीभोवती संुदर जाळीदार लभत आहे. नगरचा फराबक्ष महाल आडि सलाबत खानाची कबर 
यापं्रमािे ही कबर डदसते. औरंगाबादेमध्ये लहदू राजाचें पडीक महालही आहेत. आपल्या 
लौडककासाठी बादशाहाने उत्कृष्ट मीनार तयार केले. पि नेबचेूदनेजाराप्रमािे कोिाचाही गवय 
डटकत नसतो. शलेमान व डशकंदर याचेंही अवशषे जर राडहले नाहीत, तर इतराचंा काय पाड ? 
जीवन म्हिजे व्यथयच आहे. ऐडहकाकडे लक्ष देिारे लोक शवेटी रडतच राहात असतात. येथे एक 
‘पानचक्की’ ही आहे. येथील लाकडाचे डभरडभरे पािी पडल्यामुळे डफरते. बाकी शहरात 
पहाण्याजोगे काहीच नाही. जागोजाग दारू प्यालेले अरब, लशदीची दुकाने व आपसातल्या 
बाचाबाची, याचें दशयन घडते. औरंगाबादेतील केरकचरा काढिे, एवढे जरी काम झाले, तरी हे 
गाव आकषयक वाटेल. 

 
४३७१ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५६–१५८) 

देवाची सेवा करिे हे एक वतनच समजाव.े तेच तारि होय. डिस्तावर डवश्वास ठेवला की, ते प्राप्त 
होते. येशूच्या रक्ताने घेतलेले हे वतन वरवर फुकट वाटले, तरी त्यास तपिया लागते. हा 
डवश्वास डनष्ट्काम नाही. अदृष्टाचे फळ डमळण्यासाठी मोशनेे डमसर देश सोडला. तो देवाच्या 
आज्ञारूप मागामध्ये धावत होता. अभक्ती व हाव नाकारून इहलोकी न्याय, सुबुद्धी व सुभक्ती 
धरून वागाव.े म्हिजे डिस्ताचा गौरव प्रगट होतो. भक्तानंा सैडनक, धाव मारिारा, ज्योती देिारा, 
लेकरू, वतनदार, अशाही पदव्या आहेत. लहानमोठे भक्त सैतानाने डनमाि केलेल्या प्रलोभनाशंी 
संघषय करीत असतात. त्यातून भक्ताला आत्मीय पदव्या डमळत असतात. जगातल्या 
नातेवाइकापेंक्षा सद भक्तानंाच नातेवाईक माना. आपल्या गोत्रजापेक्षाही येशूला तेच आवडतात. 
भक्तीचे मुख्य डचन्ह म्हिाल, तर देवाच्या आजे्ञत वागिे, एवढेच आहे. भक्तामध्ये पदव्याडंवषयी 
अंतर नाही. पि मानवी संबधंाडवषयी मात्र अंतर आहे. भक्तीच्या साधनाचंा प्रयोग करून धैयाने 
सैतानाशी मुकाबला करावा. त्यात यश डमळाले, म्हिजे देवाच्या घरी जाता येते. आत्मीय कमे 
ईश्वरासंबंधी असतात. त्यातूंन भक्ताला देवाचा सत्संग डमळतो. शुद्धता, नम्रता, प्रीती, दया, धैयय, 
हे गुि प्राप्त होतात. योययतेप्रमािे देवाची सेवा करा, म्हिजे तुम्ही खरे वतनदार बनाल. 

 
४३७२ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

पे्र. ज्यानसनवर च्याजय ठेविाऱ्या वडकलाचे भाषि संपले. आता ज्यानसनचा वडकल जाब देत 
आहे. 

 
४३७३ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

धोरिडवषयक मतभेदामुळे इंयलंडच्या मुख्य प्रधानानंी राजीनामा डदल्हा. पि महारािीने तो 
स्वीकारलेला नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४३७४ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 
लहदुस्थानच्या राज्यकारभारात काही फेरफार करण्याचा डवचार पालयमेंटमध्ये चालू आहे. 

 
४३७५ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

लहदुस्थानच्या डाकेतील दोन थैल्या चुकून लंडनमध्ये राडहल्या. 
 
४३७६ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

डवलायतेच्या डाकेची वाटिी (साडटंग) बोटीवरच व्हावी, असा ठराव झाला. 
 
४३७७ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

ना. डप्रन्स आफ वले्स यानंा नैट आफ सेंट पाडरक ही सन्मानदशयक पदवी डमळाली. 
 
४३७८ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

इंस्यलश सरकारचा वसूल गुदस्ता ६९ कोटी होता, तर यंदा ९२ कोटी झाला. अडबडसनीयाच्या 
लढाईसाठी ५ कोटींचा खचय झाला. प्राप्तीवरील करामुळे १ कोटी ८० लाख डमळतील. 

 
४३७९ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

अडबडसनीयातील जयामुळे इंग्रज लोकानंा फार आनंद झाला. 
 
४३८० (२७ : १०, १५ मे ६८, २५८–१६०) 

डसडवल सर्थवसच्या परीक्षा लहदुस्थानातही होिार. 
 
४३८१ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

पाडरस येथे लढाईच्या अफवा उठत आहेत. 
 
४३८२ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

फ्रान्समध्ये जाहीर सभेत डशक्षिाखेरीज इतर डवषयावंर बोलण्याची कायद्याने बदंी झाली. 
 
४३८३ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

रोमातील डशल्लक फ्रें च फौज स्वदेशी परत जािार. 
 
४३८४ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

साक्सन राजसभेने असे ठरडवले की, कोित्याही गुन्ह्यावरून देहातंाची डशक्षा देऊ नये. 
 
४३८५ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

आफारेल या फेडनयन मािसाने डप्रन्स आल्फ्रोड यानंा ठार मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्नं केला. तो 
कैदेत आहे. 

 
४३८६ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 
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डथयोडार राजा मेल्यामुळे अडबडसनीयातील सवय कैदी सुटले. 
 
४३८७ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

इरािात आब ूगावी धरिीकंप झाला. 
 
४३८८ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

हुगळी नदीत दोन तारवाचंी टक्कर होऊन सवय मािसे बुडाली. दहा लक्ष रुपयाचंा माल वाहून गेला. 
 
४३८९ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

थडय क्लासात फार गदी असल्यामुळे युरोडपयनासाठी दुसरा वगय असिाऱ्या स्वतंत्र रेनी असाव्यात, 
असे गवरनर जनरलसाहेबानंी रेल्वे अडधकाऱ्यानंा सुचडवले. पि दारूबाज गाडामुळे अशा गाड्यानंा 
अपाय होण्याची भीती आहे. 

 
४३९० (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

सर स्राफोडय नाथयकोट यानंी लहदुस्थानातील डवद्यालयानंा मदत म्हिून १० हजार रुपये पाठडवले 
आहेत. 

 
४३९१ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

लखनौच्या जुम्मा मडशदीच्या मनोऱ्यावर जािाऱ्या करनल बरोजनामक साहेबाची रखवालदाराशी 
बाचाबाची झाली, तेव्हा ३०–४० हबशानंी साहेबास बेदम मारले. साहेब डनसटून पळाला. गुन्हेगार 
पकडले. दरोययास १ मडहना ठेप डमळाली. 

 
४३९२ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

लचदवाड्याकडे भडूमकंप झाला. 
 
४३९३ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

डदल्लीचा माजी कोतवाल मोयनुडदन याची बडंाच्या आरोपावरून चौकशी होिार. 
 
४३९४ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

राजस्थानात काही रक्तपीतीग्रस्त लोकानंी जीवतं समाधी घेतली. 
 
४३९५ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

कानपूरमध्ये एक िाह्मि बाई सती गेली. डतच्या मुलाने सती जाण्यास मदत केली. पोडलसानंी मात्र 
हयगई केली. 

 
४३९६ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

करनल आंडरसन याचं्या हस्ते राजपुत्राचं्या शाळेच्या पायाचा धोंडा बसडवण्यात आला. 
 
४३९७ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 
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मंुबई इलाख्यात गावोगावी डजल्हा असोडसएशन सुरू होत आहेत. त्या रयतेची दुाःखे सरकारास 
कळडवतील. धमयसंबंधातही अशा मंडळ्या स्थापन झाल्या पाडहजेत. 

 
४३९८ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

नगरला गेल्या मडहन्यात मुलींची सरकारी शाळा सुरू झाली. 
 
४३९९ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

मंुबई इलाख्यात डतसरा रेडवन्य ूकडमशनर नेमला जाईल. 
 
४४०० (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

अडबडसनीयाच्या डवजयाप्रीत्यथय २१ तोफाचंी सलामी डदली गेली. 
 
४४०१ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

मुनसफीच्या परीके्षत २१२ पैकी २२ उमेदवार पसार झाले. 
 
४४०२ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

आपल्या नवजात बालकास डजवतं पुरण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल गंगानामे स्त्रीस केद झाली. बालक 
हयात आहे. 

 
४४०३ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

ग्राटं रोडवर बगीचा धक्का लागून एका मुलाचा मृत्य ूझाला. 
 
४४०४ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

यंदा मोहरममध्ये लहदंूनीही दुला गाजडवला. पोलीसबदंोबस्त चागंला होता. एका डठकािच्या 
मारामारीत कान्स्टेबलचे डोके फुटले, अशी बातमी आहे. 

 
४४०५ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

डम. करसेदजी रूस्तमजी कामा यानंी जरस्तुताडवषयी तीन व्याख्याने डदली. व्याख्यानंास फक्त 
पारशी लोकानंाच प्रवशे होता. आता पारशी लोकही धमाचा शोध घेऊ लागले. 

 
४४०६ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

मंुबईत तालीमखान्याचंी परीक्षा झाली. त्यात सुमारे १६२ तरुिानंी कसरती करून दाखडवल्या. 
 
४४०७ (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

मंुबई शहराच्या संरक्षिाकडरता ‘माडनटर’ नावाच्या दोन नवीन प्रकारच्या आगबोटी येिार आहेत. 
 
४४०७ ब (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 
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मंुबईतील ‘पावला’ नामे इंग्रजी वतयमानपत्र काही डदवसामागे बदं पडले. आता ‘मंुबई साटरडे 
डरव्य’ू हे बदं पडले. मंुबईत ‘चदं्रप्रकाश’ व वऱ्हाडात एडलच् पूर एथे ‘सुबोधप्रकाश’ ही नवीन 
वतयमानपते्र सुरू झाली. 

 
४४०७ क (२७ : १०, १५ मे ६८, १५८–१६०) 

ग्रातं वैद्य पाठशाळेचा मराठी वगय मोडला, म्हिून सवास वाईट वाटते 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस फॉर द अमेडरकन डमशन 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६८ 
 
४४०८ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १६२–१६४) 

मादागास्करच्या मालागासी लोकानंी १८५७ पासून डिस्ती भक्ताचंा पाठलाग केला. २३ शरे 
वजनाच्या लोखंडी बेड्यामंध्ये १०–१० कैद्यानंा अडकावनू यातना देत असत. त्यानंी डिस्ती धमय 
सोडावा, म्हिून त्यानंा दुाःख देत असत. डवषप्रयोग, धोंडमार, गुलाम करून डवकिे, असले प्रयोग 
त्याचं्यावर झाले. डकत्येक डिस्ती लोक तर दंगबेडीतच मृत्य ूपावले. त्याचंी पे्रते काढीपयंत डजवतं 
कैद्याबंरोबर ती पे्रतेही ओढून नेली जात असत. त्यानंी येशूस नाकारले असते, तर त्यानंा द्रव्याचा व 
अिचूा लाभ झाला असता. पि मृत्य ूआला, तरी त्यानंी धमय सोडडला नाही. डिस्ताच्या प्रीतीमध्ये 
डटकून त्यानंी प्राि डदल्हे. ५६ स्त्री-पुरुषानंा बेड्या घालून बेटावर डनदययपिाने डफरडवण्यात आले. 
बेअि,ू छळ व मरि याचंा धोका पतकरूनही त्याचंी डिस्तभक्ती अढळ राडहली. ते पराकाष्ठेचे कृश 
व डनबयळ होऊनही त्याचंी धमयडनष्ठा कायम होती. या जगामध्ये आपला जीव प्यारा असतो. माल 
लकवा द्रव्य यापेक्षा मोलवान असतो. पि त्या डजवापेक्षा ईश्वराची प्रीती अडधक मौल्यवान मानली 
जाते. प्रभचू्या नावाकडरता ते जीव देण्यासही तयार असतात. मरि आपिासं केव्हा आटोपील, 
याचा नेम नसतो. तरी ईश्वरी पे्रम डमळडवण्याकडरता येशू डिस्ताने अवतार घेऊन वधस्तंभावरील 
मरि पतकरले. म्हिून देवाने त्याला आपल्या उजवीकडची जागा डदली. म्हिून प्रभचू्या 
तारिोपायात भागीपि पतकराव.े येशूच्या रक्ताकडून झालेल्या क्षमेने तरून जाव.े 

 
४४०८ अ (इंम : १६१–१६२) 
 
४४०९ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १६४–१६६) 

शास्त्रप्रसारक मंडळीस गेल्या वषी ३,८४३ रुपये उत्पन्न झाले. डतगस्तापेक्षा १,८८८ रुपये जास्त 
डमळाले. एकाच गृहस्थाने दीड हजाराचंी मदत केली. डवलायतेतील मंडळीने ३,९८३ रुपये डदले. 
एकूि जमा १०,७४७ झाली व खचय ७,१६६ रुपये इतका झाला. सुरतेत ५ हजार शास्त्रप्रतींची छपाई 
झाली. प्रत्येक प्रतीस दोन रुपये खचय आला, तरी त्या ६ आिे इतक्या हलक्या लकमतीत डवकल्या 
जातील. १८५७ च्या भाषातंडरत आवृत्तीची छपाई सुरू आहे. या आवृत्तीस मदत म्हिून 
मोल् स्वथयच्या कोशाच्या १०० प्रतीही छापल्या जातील. डतगस्ता ३,६१० प्रती डवकल्या, तर या वषी 
१०,६१७ प्रती डवकल्या. युरोपीयन पलटिीच्या डशपायानंा एकेक प्रत देण्यात आली. रे. नारायि 
शषेाद्री यानंा असे डदसले की, सुडशडक्षत लहदू डमत्रही बायबल वाचतात. नेडटवाचं्या काही 
धमयगं्रथापेंक्षा ते सोपे व तात्काळ मना मध्ये ठसण्याजोगे असे आहे. मात्थी, माकय स, लूका व योहान 
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हे साधारि व अनक्षर जकातदार आडि जातीने धीवर असूनही त्यानंी उत्तम भाषेत गं्रथ डलडहला. 
बबैलातील उच्च नीतीमुळे युरोडपयन लोक प्रगती करू शकले, असे त्याचें मत पडले. डिस्ताच्या 
तारकपिाडवषयी अनेकाचंी खात्री पटली आहे. अनेक नेडटव लहदू कुटंुबातं डिस्ती लोकापं्रमािे 
प्राथयना चालते, असाही गौप्यस्फोट या डमत्राने केला. ईश्वराचा महत्संकेत या भमूीवर खरा होतो 
आहे. 

 
४४१० (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १६६–१७०) 

पौलस जेव्हा यहुद्याचं्या देवळात गेला, तेव्हा सिासाठी मोठा समुदाय तेथे जमला होता. पौलसास 
पाहून यहुदी ओरडले की, हेलेिींना येथे आिल्यामुळे हे पडवत्रस्थान डवटाळले. देवळातून गोंधळ 
सुरू झाला. यहुदी तर पौलसास ठार मारण्यासाठी धावत होते. पौलस हा कोिी डमसरी व घातकी 
बडंखोर असावा, अशी कल्पना झाल्यामुळे डशपायानंी त्यानंा पकडले. पौलसाने सरदारास आपले 
नाव व माडहती डदली. मग त्याने लोकानंा शातं करून पौलसाने भाषि होऊ डदल्हे. पौलसाने 
धीरोदात्त आवाजात स्वताःच्या आस्त्मक पडरवतयनाची हकीगत वियन केली. परंतु तो डवदेशी 
लोकावंर टीका करतो. म्हिून यहुदी लोक डचडले. सरदारास डहि ूभाषा कळत नसल्यामुळे त्याने 
पौलसास घातकी समजूत फटके मारण्याकडरता बंधन केले. पौलस हा रोमन आहे, असे कोिीतरी 
साडंगतल्यावर मात्र तो घाबरला. त्याने या कैद्यास सान्हेडद्रम या धमयसभेपुढे उभे केले. देवाच्या 
प्रमुख याजकाचंी लनदा केली, असा आरोपही त्याच्यावर आला. तो परोशी असल्यामुळे सदोकी 
पक्षाचे लोक दात खाऊ लागले. मग पौलसास गढीतील तुरंुगात ठेवले. तेवढ्यात त्याचा भाचा 
आला व म्हिाला की, यहुद्यानंी त्यास ठार मारण्याचे ठरडवले आहे. तेव्हा त्या सरदाराने २०० 
डशपाई व भालेकरी देऊन मध्यरात्रीस त्याला अंडतडपत्रीसकडे रवाना केले. शतपतीस आज्ञा झाली 
की, यास हेरोदच्या राजवाड्यात ठेवाव.े 

 
४४११ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७०–१७३) 

‘ज्याचा तो’ डलडहतो की : रेल्व े खात्यात फार अव्यवस्था आहे. बेपवाई नोकर प्रवाशानंा तुच्छ 
लेखतात. धमकाविे, धके्क मारिे, यातं ते तरबेज आहेत. हे नोकर इतर खात्यातूंन बडतफय  
झालेले, र ट फ ची इगं्रजी स्वल्प डवद्या डमळून पगार मात्र जास्त खािारे असतात. ५० ची व्यवस्था 
असताना त्याच्या दीडपट प्रवाशानंा गाडीत ढकलून डब्यास कुलूप लावतात. त्याचें ‘नेव्हर माइंड’ 
प्रवाशानंा मात्र प्रािघातक ठरते. प्रवाशानंा दाटिीवाटिीने बसाव ेलागते. उकाडा मनस्वी होतो. 
त्याचें शरीर अवघडून जात असते. लेकुरवाळ्या डस्त्रयानंा तर फार त्रास होतो. आडि तिारीची 
दाद कोिीच घेत नाही. कंपनीच्या कायद्याडवषयी नोकर व प्रवासी सारखेच बेपवा आहेत. लोक 
यलासे झोकून अस्यनरथाच्या ध्वजस्तंभाशी सारथ्य करण्यास बसतात. ह्यावरून अपघात होतात. 
लोकही गाडी सुरू झाली की, डबडी डपऊन धुराने सगळे वातावरि भारून टाकतात. तंबाखूच्या 
दपाने प्रवाशाचंी डोकी दुखतात. इतराचं्या थंुकण्यामुळे जीव नकोसा होतो. एकंदरीत रेल्वचेा 
प्रवास म्हिजे पैसे खचूयन बडदखान्यामध्ये स्वताःला कोंडून घेिे होय. डवलायतेत रेल्व ेकंपनी स्वताः 
अनेक सोयी करून देते. आजारी मािसास स्वतंत्र गाडी करून घेऊन जातात. रूळही जाड 
असतात. त्यामुळे गाडी घसरत नाही. आमच्या रेल्व ेकंपनीने डकत्ता यायावा. 

 
४४१२ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७३–१७४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

रा. अण्िाजी महादेव गोखले कडवतेत डलडहतात की : ‘नोकरीमुळे डलडहिे जमत नाही. 
संस्कृतप्रवीि मंडळी मराठीस तुच्छ मानतात. म्हिून काही मराठी कडवता थाबंिार नाही. मीही 
ईश्वरस्तुतीपर आया रचून पाठवीत आहे.’ त्याचंा भावाथय असा की, जगाचा प्रारंभ व लय करिारा 
ईश्वर सवांना सुख देवो. डनराधार आकाशामध्ये त्याने सूयय-चदं्र-तारे ठेडवले. त्याचं्या कृपादानाने 
जग सुखी होिार आहे. मातेच्या स्तनातं अभयकाच्या पोषिासाठी तोच पेय तयार ठेवतो. तो दयाळू 
देव सवांचे दुाःख दूर करतो. तो सवय व्यापक असून किभर जागाही त्याने डरकामी ठेवली नाही. 
जगाच्या नीतीचे रक्षि करून तो पापी लोकानंा दंड करतो. त्याने जगास पळभरही डवसरू नये, 
म्हिून प्राथयना करा. यातून तुमच्या मनोकामना पूिय होतील. लोकानंा आनंद वाटेल, अशाच वस्तू 
त्याने तयार केल्या. तो संकटात आपले संरक्षि करतो. त्याच्या मनातील डवचार सुज्ञानंाही कळत 
नाही. तो सवांवर दया करो. 

 
४४१३ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

पे्र. ज्यानसनची चौकशी चालूच आहे. बहुतेक तो दोषी ठरून कामावरून दूर होईल. तो जर कायम 
राडहला, तर मात्र कारभारातील तंटे-बखेडे वाढतील, 

 
४४१४ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

जमेकाच्या बडंात गवरनर एरने बेकानू लष्ट्करी जाहीरनामा काढल्यामुळे त्याच्यावर खटला सुरू 
झाला. 

 
४४१५ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

सर राबटय नेडपयर यानंी अडबडसनीयात डवजय डमळडवला, म्हिून त्यानंा नैटची व फ्रीडम आफ डद 
डसटी ऑफ लंडन, अशा दोन पदव्या व तलवार डमळतील. सालीना १० हजाराचें पेन्शनही तीन 
डपढ्यापंयंत डमळेल. 

 
४४१६ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

लाडय िहूम याचंा मृत्य ूझाला. 
 
४४१७ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

लाडय िानवानय याचंी कानडाचे गवरनर म्हिून, लाडय मेएर याचंी लहदुस्थानचे गवरनर जनरल 
म्हिून नेमिूक होिार. 

 
४४१८ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

डम. न्यटून याचंी मंुबई हायकोटाचे चीफ जस्स्टस म्हिून नेमिूक केल्याबद्दल पालयमेंटात वादडववाद 
झाला. 

 
४४१९ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

जमयनीतून एका सप्तकात ७ हजार लोक अमेडरकेत राहण्यास गेले. 
 
४४२० (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डप्रन्स आलफे्रडना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल ओफारेल यास फाशी देण्यात आली. 
 
४४२१ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

इंग्रज सेनापती नेडपयर यानंी सोडडवलेले युरोडपयन कैदी त्या त्या देशाच्या स्वाधीन करण्यात 
आले. गाला रािी मागदालाची सवाडधकारी होईल. राजपुत्र देबाज अलामायो हा आठच वषांचा 
असून डशक्षिासाठी तो आईसह डवलायतेमध्ये राहील. सेनापतींचे मंुबईत भज्य स्वागत होिार 
आहे. 

 
४४२२ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

फ्रें ड आफ इंडडयाने सूचना केली की, अडबडसनीयामधील डवजयाबद्दल सवांनी ईश्वराची 
उपकारस्तुती करावी. 

 
४४२३ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

एका बलूची सारवानाने आडस्त्रडलयात युरोडपयन स्त्रीशी डववाह केला. तो आता जन्मभमूीस 
सपत्नीक आला आहे. 

 
४४२४ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

६ मे रोजी डमरजापुराजवळ पासेंजर व गुडस रेन याचंी टक्कर होऊन डकत्येकजि जखमी झाले. 
 
४४२५ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

बारकपूर रेल्वे अपघातात १४ मेले, तर ८ दुखावले. 
 
४४२६ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

दडक्षि हैद्राबादचे काययक्षम सुपडरटेंडेंट डम. राबट यस याचंा मृत्य ूझाला. आता कनयल मीड रेडसडेंट 
होतील. 

 
४४२७ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

बगंाल्यात गुरामंध्ये रोगाची साथ आली. 
 
४४२८ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

बाब ूकेशवचदं्र सेन यानंा गवरनर जनरलनी वषाऋतूत डसमल्यास राहण्याचे आमंत्रि डदल्हे. 
 
४४२९ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

िह्मसमाजाच्या रीतीप्रमािे डववाह झाला, तर तो कायदेशीर समजावा, असे डनवदेन सरकारकडे 
जािार आहे. 

 
४४३० (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

नारायि महादेव परमानंद यानंा कच्छच्या राजाने आपले नायब डदवाि नेमले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४४३१ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 
राजकोटला करसनदास मुलजी यानंी व्याख्यान देऊन राजानंा आपल्या कारभारात सुधारिा 
करण्याची सूचना केली. 

 
४४३२ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

बोरघाटचा रेल्व-ेपूल जून-अखेर दुरूस्त होईल. 
 
४४३३ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

गाइकवाडाच्या संस्थानातून बहुत गुजराती लोक इंस्यलश सरकारच्या मुलखात राहण्यास येत 
आहेत. कारि संस्थानात साराही जबरदस्त व दुसरे जुळूमही पुष्ट्कळ आहेत. 

 
४४३४ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

काठेवाडातील मलू नायक या डभलाचे लोक व इंग्रजाचें डशपाई याचंी डनकराची लढाई होऊन ४ 
बडंखोर मेले, तर सरकारचे २ मेले. 

 
४४३५ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

गाइकवाडाने ६ आमयस्त्रागं तोफा आिल्या. त्या १८ हजाराचं्या असताना लहदुस्थान सरकारला 
डवकताना दीड लाख रुपये माडगतले. 

 
४४३६ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

अडबडसनीयातील डवजयाबद्दल कराचीत दीपोत्साह झाला व िाह्मिानंी देवळात जाऊन देवाचे 
उपकार मानले. 

 
४४३६ ब (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

ठाण्याच्या पाटलाचा खून करिाऱ्या डतघानंा फाशी झाली. 
 
४४३७ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

रािीचा जन्मडदवस रडववारी आल्यामुळे शडनवारीही सुट्टी देण्यात आली. 
 
४४३८ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

मंुबईचे माडजसे्त्रट डबकरस्टेथ पुन्हा रजेवर गेले. त्याचें जागी डम. कानन व माझगाव कोटावर डम. 
चारंल याचंी नेमिूक झाली. 

 
४४३९ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

नागपाड्यात वखारीस आग लागून नुकसान झाले. 
 
४४४० (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

पचं इन इंडडया हे थटे्टखोर पत्र बंद पडले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४४४१ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 
डवलायती डाक शडनवारऐवजी मंगळवारी सुरू झाली. 

 
४४४२ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

एक दारूबाज तलावात उडी टाकून मृत्य ूपावला, तर एका स्त्रीने तलावात उडी टाकली. डतला 
वाचडवण्यासाठी एकाने उडी टाकली. पि दोघेही मेले. एक मुलगा दादरावरून पडून मेला,तर 
एक अंगावरून गाडी गेल्यामुळे मेला. चुकून डवष खाण्यात आल्यामुळे एक नेडटव मृत्य ूपावला. 

 
४४४३ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

केवळ दाढी ओढण्याच्या डनडमत्ताने मारामारी होऊन सुरा भोसकल्यामुळे एक मुसलमान मृत्यू 
पावला. एकास कैद झाली. 

 
४४४४ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७४–१७६) 

खोया वजनाबद्दल मूलसी कुवरसीला ५० रुपये दंड झाला. 
 
४४४५ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७६) 

वाळुकेश्वराजवळ एक मौनधारी बाबा नयनावस्थेत राहातो. तो कोिाशी संबंध ठेवीत नाही. त्याचा 
खचय श्रीमान वािी चालडवतात. एका वल्लभपथंीय साधूने त्यास रक्तलबबाळ होईपयंत मारल्यामुळे 
वािी लोक डचडले आहेत. 

 
४४४६ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७६) 

डवष्ट्िू येसू या डशपायाने दारूच्या धंुदीमध्ये असलेल्या युरोडपयनाचें १० रुपये काढून घेतले, म्हिून 
त्याला ६ मडहन्याचंी डशक्षा झाली. 

 
४४४७ (२७ : ११, १ ज्यनू ६८, १७६) 

आगगाडी सुरू झाल्यावर चढून बसल्याबद्दल धोंडू फडकरा याला ७ रुपये दंड झाला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६८ 
 
४४४८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १७७–१७८) 

लंडनच्या डमशनसभेत भाषि करताना रे. िसू यानंी मुसलमान लोकाचं्या भगूोलज्ञानाबद्दल माडहती 
डदली. भारतात पुष्ट्कळानंा वाटते की, पृथ्वीवर फक्त लहदू व मुसलमान असे दोनच धमय आहेत. 
डिस्ती लोक इतके थोडके व याःकडित आहेत की, त्याचंा उल्लेख करण्याची आवश्यकताही 
नसावी. डवद्वान इस्लामधमी जो नकाशा वापरतात, त्यात पथृ्वीचे ७ कडटबंध केले आहेत. 
भगूोलडवदे्यचे पुस्तकही केले आहे व त्यात पवयत आडि नद्या याचें वियन आहे. देशाचं्या सीमाही 
दाखडवल्या आहेत. नकाशातंील लहदुस्थान, चीन व अरबस्तान यानंी प्रत्येकी एक तृतीयाशं भाग 
व्यापला आहे. वायव्य भागातील कोपऱ्यात ऐसलंड बेटापेक्षा लहान प्रदेश इंयलंड, स्काटलंड, 



 

 

अनुक्रमणिका 

डेन्माकय  यानंा डदला. आडफ्रका हे एक बेट असून अमेडरका हे ‘शहर’ म्हिून दाखडवले आहे. 
आसे्त्रडलया खंड अगदी लहान दाखडवले आहे,. असा नकाशा सगळे इस्लामी वापरतात. 

 
४४४८ अ (इंम : १७७) 
 
४४४९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १७८–१७९) 

‘ज्याचा तो’ पत्रात म्हितो की, युरोडपयनानंी अमेडरकेत वसाहत केली, त्याप्रमािे डिडटशानंी 
लहदुस्थानातं वसाहत करावी, असा डवचार चालू आहे. कोित्याही सूचनेवरून लोकाचें २ पक्ष 
होतात. फायद्यातोयावरून चचा होते. आम्हासं वाटते की, असे झाल्यामुळे फार फायदा होिार 
आहे. काहींना वाटते की, इंस्यलश लोक येथे येऊन जुलूम करतील. अमेडरकन वसाहतकारानंी 
रानटी लोकानंा हाकलून जडमनी बळकावल्या. मद्यपानासारखे दुगुयि व देवीसारखे दुधयर रोग सुरू 
केले. ते स्थाडयक झाले, म्हिजे ती डचरकाडलक व्याधीच होऊन बसेल. पि या दोहोंमध्ये फरक 
असा की, कोिी जडमनी बळकावल्या, तर त्याची दखल घेिारे मूळ सरकार अमेडरकेत नव्हते. 
रानटी लोक जडमनीची लागवडही करीत नसत. पडीक जडमनीचे प्रमाि फार मोठे होते. शतेी व 
व्यापार वाढला, तेव्हा रानटी लोकाचंाही फायदा झाला. इकडे तसे भय नाही. लहदुस्थानात मोठ्या 
प्रमािावर शतेी चालते. याउप्परही कोिी जर जमीन बळकावली, तर सरकारकडे तिार 
करण्यास सोय आहे. सरकारी मालकीची लक्षावधी एकर जमीन पडीक स्वरूपात आहे. सरकार 
लेखी परवाने देऊन या जडमनीची नीट व्यवस्था लावील. जरूर ते कायदेही करील. देवी व 
मद्यपान अमेडरकेच्या रानटी लोकातं पूवीपासून होतेच. इकडेही ते आहेतच. म्हिून चागंल्या 
सूचनेचा अव्हेर करू नये. 

 
४४५० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १७९–१८२) 

‘परका व प्रवासी’ डलडहतो की : औरंगाबाद डमशनाचे कायय डम. जेम्स डवल्सन अगदी कळकळीने 
करतात. तेथील प्राथयना गोड व गंभीर असून सद भक्तानंा त्या फार डमष्ट वाटतात. आमच्यातंले 
भाडवक भक्त अंताःकरिापासून स्तुती व भक्ती करतात, तर नावाचे भक्त दोंगीपिाने डबगार ओझे 
नेल्यासारखे वागतात. याने अशक्तानंा अडथळा होतो. म्हिून असले देचाळ लवकर दूर कराव.े 
सगळ्याच मंडळींच्या व्यवस्थेचे डनयम सारखे असूनसुद्धा लोक मंडळ्या बदलतात. दुसरीकडे 
काही डवशषे आशीवाद डमळतो काय, ते समजत नाहीत. आपल्या पूवीच्या डमशनाचा उमजून आपि 
अपमान मात्र करतो. याला परमेश्वराबद्दलचे पे्रम म्हिाव े काय? येशूच्या त्यागाला असली फळे 
नको आहेत. औरंगाबादमध्ये लहदुस्थानी भाषेतून प्रभ ूयेशूची प्राथयना करिारे अनेक लोक भेटतात, 
व मग फार आनंद वाटतो. येथे तंबाखू ओढिारे लोकही अनेक आहेत. तंबाखूने सपाचे डवष चढत 
नाही, असली पोरकट सबब ते सागंतात. जमयन डमशनेरीही तंबाखू ओढतात. दौलताबादचा घाट 
फार कठीि आहे. सडका बाधंीत नाहीत. जडगक सुखाकडे इकडील राजे आडि साधू लक्ष देत 
नसावते. सद गुिघाटावर चढून डदव्य अशा नगरीत आम्हालंा जावयाचे आहे. रातं्रडदवस सैतानाशी 
युद्ध करून पापास लजकावयाचे आहे. अतुल्य सुख डमळवायचे आहे. 

 
४४५१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८२–१८३) 

श्रीडशव राजेश्वर तालुका, मालवि, या देवस्थानच्या पचंानंी मंुबईच्या गवरनरकडे अजय केला आहे 
की, देवस्थानला सरकारी वषासन सुरू व्हाव.े यावर सत्यदीडपकाकार डलडहतात की, दडक्षि 



 

 

अनुक्रमणिका 

भागाच्या सेटलमेंटने डवशषे चौकशी न करता अन्यायाने आपला तालुका खालसामध्ये समाडवष्ट 
केला, असे अजयदारानंा वाटते. देवाचा नैवदे्य, चौघडा व चाकराचें पगार, यासाठी कोिी पैसे देत 
नाही. ही देवस्थाने म्हिजे, नाव देवाचे व गाव गुरवाचे, अशी आहेत. आतापयंत केवळ 
राजाश्रयावर ती डटकली. लोकानंा त्याचंी फारशी गरज वाटत नाही. सगळे ओझे लोकावंर पडले, 
तर देवळे जमीनदोस्त होतात. देवाला एकवळे नैवदे्याची गरज नाही, पि पुजारी उपाशी मरतो, 
यासाठी अशी पते्र ‘म्लेंछ’ सरकारकडे जातात. परधमी सरकारच्या हातचा नैवदे्य देवाला चालतो 
का? ‘पोटासाठी केले ढोंग । तेथे कैचा पाडुंरंग.’ 

 
४४५२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८३–१८७) 

डस. बा. डम. (कडवतेत) डलडहतात की : तुमच्या अंताःकरिाचे डोळे उघडले पाडहजेत. ईश्वराने 
मानव प्रािी आपल्या भक्तीकडरताच डनमाि केला. ईश्वराच्या हेतूप्रमािे वागण्यातच सौख्य आहे. 
डजवतं देवाच्या हाती पडू नये. आपले पाप कबूल करून ईश्वरास शरि जाव.े कायावाचामनाने 
आपि पाप करीत असतो. पुण्य केले, तरच स्वगय डमळतो. मूर्थतपूजा व तीथययात्रा करून लोक 
आपला बहुमूल्य वळे व पैसा घालडवतात. तारिाची भकू खरा देवच भागव ू शकेल. शास्त्र असेच 
सागंते की, खऱ्या गुरूच्या मध्यस्थीने ईश्वराकडे जाव.े पापायनीने शरीररूप अरण्यास विवा 
लागला आहे. खरा गुरूच ही आग डवझव ू शकेल. यासाठी गुरूकडे जाव.े खरा गुरू पुण्यशील, 
सास्त्वक व दयावन्त असतो. तो बालिह्मचारी अनेक चमत्कार घडडवतो. त्याच्याजवळ उच्चनीच 
असा भेदभावही नसतो. जोगी, बरैागी, नािकपथंी, असे अनेक गोसावी भेटतात. पि ते या 
मासल्याचे गुरू नाहीत. अंगाला राख लावनू ते पाप करतात. म्हिून अबुयज-डनबुयजामध्ये एखादाच 
चागंला गुरू असतो. स्वताः तरून तो इतरानंाही तारतो. ज्ञान्याचंा डदव्य मुगुट व भक्ताचंा खरा 
मोक्षदाता येशूच आहे. तो दाडवदाच्या वशंामध्ये जन्मला. तो देवसुत आहे, याची सवांना खात्री 
पटली. मेंढपालाचेंही प्रबोधन झाले. हेरोद राजाने त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला. पि तो व्यथय 
गेला. येशूसाठी ईश्वराने अनेकानंा स्वप्नात दृष्टातं देऊन त्याचंी खात्री केली. 

 
४४५३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८७–१८८) 

जेव्हा तुम्हासं प्राथयना करावयाची असेल, तेव्हा दारे लावनू गुप्तात प्राथयना करा. देव जो बाप, तो 
लौडककात फळ देईल. डदवसा व रात्री शास्त्रलेखाचें मनन करा. दुष्टाचं्या मताने वागू नका. 
पाप्याचं्या मागात वतूय नका व लनदकाच्या एकासनावर बसू नका. अहोरात्र ईश्वराचेच ध्यान करा. 
ईश्वराजवळ आपली बरीवाईट कामे सागंून झडती द्या. आपली पापे त्याच्या पदरात घालून क्षमा 
मागा. देवावतार डिस्त डोंगरावर आडि रानात जाऊन प्राथयना करीत असे. ईश्वराची वचने ही 
आत्म्यास भक्ष्य व जीवन अशी आहेत. त्यातूंन आरोयय व धैयय याचं लाभ होतो. देवाचे शास्त्र म्हिजे 
धमाच्या सैडनकाचें शस्त्रागारच असते देवाची वािी तलवारीपेक्षा डतखट आहे. अंताःकरिातील 
डवचाराचंा व भावनाचंा ती डनवाडा करते. म्हिून भक्ताने अगत्यपूवयक असे वाचन व मनन कराव.े 
देवाच्या गोष्टी नीट वाचून मनात आिा. आग्रहाने व नम्रतेने प्राथयना करून आत्म्याची पे्ररिा मागत 
राहा. असे भक्त देवास डप्रय होतात. अंताःकरि हेच देवाचे खरे देऊळ आहे. आपले तनमन देवास 
अपयि कराव.े सवयस्वाचे होमहवन कराव.े मग आपि कोठेही असलो, तरी देवाचा सहवास डमळतो. 
एकातंीच्या भजनाची अवज्ञा करून गैरमागाने चाललो, तर देवास राग येतो. तो दंभ आहे. म्हिून 
मनापासून भजन करा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४४५४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–९२) 
अलाबामा प्रकरिी पालयमेंटात झालेल्या वादडववादाच्या बातम्या तारेने न्ययूाकय ला पाठडवण्यास 
३७५०० रुपये खचय आला. 

 
४४५५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–९२) 

लंडनहून सान् फ्रास्न्सस्कोस पाठडवलेल्या तारेचा जबाब २ डमडनटातं लकवा ५ पळातं डमळाला. 
 
४४५६ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–९२) 

डचली देशात यवानोचा उदीम मोठ्या प्रमािावर चालतो. याचा शोध नुकताच लागला. 
 
४४५७ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

अमेडरकेत रैटराचं्या कामावर अनेक डस्त्रया आहेत. काळेगोरे स्त्रीपुरुष असा भेद डतकडे केला जात 
नाही. 

 
४४५८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

रोमची लोकसंख्या एका वषात ४८७२ ने वाढलेली डदसते. रोममध्ये १५३५ धमोपदेशक आहेत. 
 
४४५९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

लंदनच्या १८६१ च्या खानेसुमारीप्रमािे २७ लाख ११ हजार लोक तेथे राहातात. यातंील शकेडा 
६२ तेथे जन्मलेले आहेत. 

 
४४६० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

पे्र. ज्यानसनवरील काही आरोप मागे घेण्यात आले. 
 
४४६१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

डशकागोमधून पे्रडसडेंट पदासाठी डम. ग्राटं उभे राहिार. 
 
४४६२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

स्टाण्टनच्या राजीनाम्याने सेिेटरीपदावर टामसला नेमले आहे 
 
४४६३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

इंयलंडमध्ये प्रडतडनधीसभेची पुन्हा डनवडिूक होिार. 
 
४४६४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

लहदुस्थानच्या कायदेकौस्न्सलाचें सभासद म्हिून नेमिूक आता तहहयात राहिार नाही. फक्त १२ 
वष ेराहील. सालीना १५ हजार वतेन डमळेल. पेन्शन डमळिार नाही. 

 
४४६५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

नेडटवानंा डसडवल सस्व्हयसच्या जागा देण्यावरून पालयमेंटात वादडववाद चालू आहे. 
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४४६६ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 
तुकय स्थानच्या कायदेमंडळात ६४ पैकी ४५ जि तुकी आहेत. 

 
४४६७ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

फ्रें च सरकारने आपली फौज १४ हजारानंी कमी केली. फ्रें च सरकार कासेपाटनामक नव्या रैफली 
सैडनकानंा देिार. 

 
४४६८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

डवक्तोऱ्याची कन्या लुईसचा डेन राजपुत्राशी डववाह होिार. 
 
४४६९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८. १८८–९२) 

डथयोडोरची रािी इंग्रजाचं्या छाविीत क्षयाने मृत्यु पावली. आता अडबडसनीयन राजपुत्र एकटाच 
इकडे येईल. 

 
४४७० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

आरोगीच्या लढाईत जखमी झालेला राबटयसाहेब मरि पावला. 
 
४४७१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

नामदार रािीने सेनापती नेडपयरचे खास अडभनंदन केले. 
 
४४७२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

डथयोडोरच्या पे्रताची तसबीर हालमीजसाहेबाने तयार केली. 
 
४४७३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

इंग्रज फौजेतील ७ आडफसर व २५ सडनक मृत्य ूपावले. यापंैकी दोनतृतीयाशं अडतसाराने मेले. 
 
४४७४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

अल्जीडरयातील अरबावंर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. ९ डदवसात १०८९ डभकारी रस्त्यावर 
मरून पडले. काहीजि तर नरमासं खाण्याच्या गुन्ह्यावरून पकडले गेले. 

 
४४७५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

माडरशसमधील तुफानाने अनेकाचें बळी घेतले. 
 
४४७६ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

रूडशयन व बुखारी सैडनकाचें युद्ध होऊन बुखारी राजा मुजफरखान मेला. रूडशयाने बुखारा शहर 
लजकले. 

 
४४७७ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 
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अफगाडिस्तानात याकुबखानाने गजनी शहर लजकले आहे. जुलमी अजीमखान आपला पुतण्या 
अब्दुल याची मदत घेत आहे. 

 
४४७८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

चीनमध्ये ८० हजार बडंवाल्यानंी डकत्येक गाव े जाळली. बादशहाचे हजार सैडनक कैद केले. ते 
पेडकनकडे जािार आहेत. 

 
४४७९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

इंडडयन रेल्व े पालसजर सोसैटी रेलवे अपघातामधील नुकसानीची सरकारकडे भरपाई मागिार 
आहे. 

 
४४८० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

कानपूर सतीप्रकरिात ५५ मािसानंा जबर डशक्षा झाल्या. यात १४ लोकानंा जन्मठेप झाली. 
 
४४८१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

आपली मुले धीट व्हावी, म्हिून एक साहेब त्यानंा डपस्तुल चालविे डशकवी. एकदा थोरल्या मुलाने 
डपस्तुल चालवले. त्यात धाकयाचा मृत्यू झाला. 

 
४४८२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

लखनौचे वहाबी मुसलमान म्हितात की, पीर व अवडलया याचंी भक्ती म्हिजे मनुष्ट्यभक्ती असून 
ती कुरािाडवरुद्ध आहे. 

 
४४८३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

म्हैसूरचे कडमशनर सॉण्डसय यानंा हैद्राबादचे रेडसडेंट नेमले. 
 
४४८४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

कटकच्या पहाडी लोकानंी बडं करून राजाचे डदवाि आडि कारभारी पकडून नेले. त्याचं्यामागे 
फौज रवाना झाली. 

 
४४८५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

जयपूरचा राजा सक्तीने डशवपूजा करण्यास भाग पाडतो. या कारिाने तेथील लोक डबकानेरला 
राहण्यास गेले, म्हिून दोघा राजाचें शत्रतु्व आले आहे. 

 
४४८६ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

इंदुरात कैदी डस्त्रयानंा डवकण्याची चाल बदं व्हावी, म्हिून महाराज कैदी बायासंाठी वगेळी 
बदंीशाळा बाधंिार. 

 
४४८७ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

डचनाब नदीत नाव बुडाल्यामुळे ८० लोक डजवास मुकले. 
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४४८८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 
सरकारी वैद्यखात्यातील नोकरानंा पगारवाढ जाहीर झाली. गाजंलेल्या नोकराचंा ऊर्थजतकाळ 
आला. 

 
४४८९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

स्टेट सेिेटरी डम. गौ यानंा काशीमधील पाठशाळेत संस्कृत प्रोफेसर नेमले आहे. पगार ५०० रुपये 
राहील. ते आक्सफोडयच्या प्रो. डवल्यम्सचे डशष्ट्य आहेत. 

 
४४९० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

तार पाठडवण्याचे हशील कमी होिार आहे. 
 
४४९१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

यापुढे तारेने बातमी पाठवताना त्यास डतडकटे लावावी लागतील. 
 
४४९२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

टोंकच्या नबाबाने एक बाडरस्टरामाफय त आपला डनदोषीपिा डसद्ध करून सरकारी ठराव 
बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 

 
४४९३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

बऱ्हािपुरात आगीने १५ लाखाचें नुकसान झाले. दोघेजि मेले. 
 
४४९४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

लोिावळ्यात वादळाने रेल्वेचे डबे जागा सोडून गेले. 
 
४४९५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

पुिे-कौस्न्सलच्या इमारतीत १॥। लाख रुपये खचय होिार. 
 
४४९६ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

रत्नाडगरीस अद्याप तारायंत्राची सोय नाही. 
 
४४९७ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

बडोद्याच्या खंडेराव गाइकवाडाने पराकाष्ठेचा जुळूम चालडवला आहे. गुजराथ-डमत्रने डलडहले आहे 
की : सावकार त्याला आता कजय देत नाहीत. म्हिून फौजदार ललूभाई यास पैसे वसूल करण्याचा 
अखत्यार डदला आहे. श्रीमंत लोकानंा बोलावनू त्याचं्या नातेवाईकावंर अनीतीचे खोटे आरोप 
करून मन मानेल तसा दंड करतात व दंड डदला नाही, तर मारझोड करीत आहेत. मल्हारावाच्या 
गुमास्त्याने दंड डदला नाही व तो पळून गेला, म्हिून पेढीकडून रोज १०० रुपये दंड घेतात. दंड न 
देिाऱ्या दुकानदारानंा गावातून हाकलून देतात. एका पाटलाकडून ३२००, तर वािी इसमाकडून 
२० हजार रुपये दंड घेतला. काद्री पाटिच्या कारभाऱ्याकडून मोठी रक्कम माडगतली आहे. असा 
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डकती जुलूम सागंावा ? अशा व्याघ्ररूपी मनुष्ट्यास टोंकच्या नबाबाप्रमािे पदभ्रष्ट करून दुसरा राजा 
नेमावा. 

 
४४९८ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

मंुबईच्या पजयन्यकाळास सुरुवात झाली. बंदरात तुफान होऊन कापसाचे गठे्ठ सागरात पडले. 
 
४४९९ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

मुगभाटात एका नारळीवर वीज पडली. एका पारशाच्या घरावरही वीज पडली. भायखळ्यात एक 
गाय मेली. 

 
४५०० (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १८८–१९२) 

मंुबईत रस्त्यावरील खडी दाबण्यासाठी डवशाल रोलर यंत्र आले आहे. १५ फूट उंचीच्या या यंत्राची 
शक्ती अचाट असते. हे यंत्र पाहून लोक डभतात. उलट, तमासगीर लोक त्याच्यामागे लहडत 
असतात. 

 
४५०१ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८. १८८–१९२) 

अडबडसनीयातील फौजा परतत आहे. डिगेडडअर स्स्टवटय आले, तेव्हा त्याचं्या सन्मानाथय ९ तोफानंी 
सरबत्ती डदली. 

 
४५०२ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १९२) 

मंुबई ब्याकेंतील घालमेलीची चौकशी करण्यासाठी चार सभासदाचें कडमशन बसले आहे. 
 
४५०३ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १९२) 

डबशप हाडडंगने राजीनामा डदला, ही वाता खोटी ठरली. 
 
४५०४ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १९२) 

इंदुप्रकाशचा कता म्हितो की, ज्ञानोदयाने व ज्ञानचक्षूने अडबडसनीयन लढाईचा मजकूर त्याच्या 
पत्रावरून छापला, पि तो कबूल केला नाही. 

 
४५०५ (२७ : १२, १५ ज्यनू ६८, १९२) 

धमयसंबंधी पुस्तकमंडळीकडून “ज्ञानाचे मोल मािकाहून अडधक आहे” हा डनबधं आडि 
इंदुप्रकाशच्या मालकाकडून “राजकीय डवचार” हे पुस्तक, ही डमळाली. आभारी आहोत. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६८ 
 
४५०६ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, १९४–१९६) 
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फ्रें ड आफ इंडडयावरून समजते की : अमरकंटक हे गाव सातपुडा पवयतात आहे. चाडटसगडच्या 
प्रदेशात ते बरोबर मध्यावरती येते. या प्रदेशात सोनभद्रा व नमयदा या मोठ्या नद्या वाहात आहेत. 
इकडे २१ लाखाचंी वसती आहे. डोंगरझाडीने भरलेल्या या प्रदेशात एक चतुथांश जमीनही 
लागवडीस आिली जात नाही. इथले शतेकरी जातीने चाभंार असून इतर डठकािच्या जुलमास 
कंटाळून इकडे आले. घासीदास हा त्याचंा पे्रडषत आहे. पारंपडरक जुलमातून लोकानंा वर 
काढण्यासाठी त्याचा जन्म झाला. एकदा त्याने आपल्या डशष्ट्यमंडळीस अगदी उंच डोंगरावर नेले. 
नंतर त्यानंा साडंगतले की, उर्थजत दशा व तारि याचंा डवचार करून सहा मडहन्यानंी मी परत 
येईन. हे ऐकल्यावर घासीदासास सगळे लोक पे्रडषतच समजू लागले. योयय वळेी तो परत आला व 
त्याने एकेश्वरवादाचा डसद्धातं साडंगतला. देवाची मूती न करता त्याची प्राथयना करावी आडि 
घासीदास वशंपरंपरेने त्याचंा उपाध्याय असावा. असे सवांनी ठरडवले. ते पारंपडरक सिही पाळीत 
नाहीत. घासीराम पंथाचे दोन लक्ष अनुयायी आहेत. उंच विाचा डधक्कार करून ते समान व स्वतंत्र 
बुद्धीचे झाले. एका अमेडरकन डमशनरीसाहेबाने नुकतेच तेथे डमशनचे काम सुरू केलेले आहे. अनेक 
नेडटवलोक याचा डकत्ता घेतील असे वाटते. 

 
४५०६ अ (इंम : १९३–१९४) 
 
४५०७ (२७ : १३, १५ ज्युलै ६८, १९६) 

सन १८६५ च्या आक्टान्वये लयनीची सर्थटडफकेट देण्याचा अडधकार नगर डजल्ह्यामध्ये डम. विाजी 
ओहोळ (राहुरी), डवठोबा भाबंळ (राहुरी), जयराम बारसे, मु. कें दळ (राहुरी), सयाजी रावड 
(पाचेगाव), लक्षमुि साळव,े मु. चादें (नेवासा), मडहमती अनकै पगार (देडगाव) व गंगाराम 
वाघचवरे (कोळेगाव), या सवांना डमळाला आहे. 

 
४५०७ अ (इंम : १९६) 
 
४५०८ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, १९७–२००) 

ज्ञानाचे मोल मािकाहून अडधक आहे : 
हा लहान डनबधं नारायि शषेाद्री यानंी डलडहला. त्याचंी २८ पषृ्ठे असून धमयसंबधंी पुस्तके प्रडसद्ध 
करिाऱ्या मंडळींनी ओडरएंटल छापखान्यात संुदर टैपावर छापला. एक सधन स्त्री अंगावर नाना 
प्रकारचे डाडगिे घालून ख्यालीखुशालीत बसत असे. ती भाकड कथाचंी पुस्तके वाची. पि ईश्वरी 
कृपेचा आनंद डतला ठाऊक नव्हता. डतने दासीजवळ आपल्या श्रीमंतीची फुशारकी मारली व 
दाडगने दाखडवले. दासीने नम्रतेने साडंगतले की, आपल्याजवळ शास्त्ररूपी मौल्यवान डाडगिा आहे. 
मग त्यातील एकेक वाक्य वाचून मालडकिीस उपदेश केला. डतची क्षयरोगी मालकीि प्रभबूद्दल 
ज्ञान डमळून शातंपिाने मृत्यू पावली. 
 
राजकीय डवचार : 
या पुस्तकात डम. दादाभाई नौरोजी याचंी दोन भाषिे छापली आहेत. प्रडतडनधीमाफय त राज्य 
चालडविे, तसेच नेडटवानंा कलेक्टर वगैरे जागा देिे, असे डवषय यामध्ये घेतले आहेत. डवलायतेत 
स्थापन झालेल्या ईस्ट इंडडया असोडशएशनची तपशीलवार माडहती प्रस्तावनेत डदलेली आहे. 
लहदुस्थानच्या सुखवृद्धीकडरता डनरपेक्षबुद्धीने प्रयत्न करिाराचंी ही सभा आहे. बाबु उमेशचंद्र 
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बानजी व दादाभाई नवरोजी याचें डनबधं सभेत वाचण्यात आले. तेच पुस्तकरूपाने वाचकासंमोर 
आले. अशा अगत्याच्या डवचाराचंा फैलाव झाला पाडहजे. इंदुप्रकाशचा छापखाना. 
 
महाराष्ट्र देशाचे वियन व इडतहास : 
हे लहानसे पुस्तक या इलाख्याचे शाळाखात्याचे माजी डनरीक्षक डम. इसाडेल यानंी डलडहले व ते 
इंग्रजीत आहे. काही वषे ते दुर्थमळ होते. रा. गंगाधर गोलवद सापकर यानंी ते तपासून छापले. ४३ 
पषृ्ठाचंी लकमत ५ आिे आहे. ज्ञानचक्ष ुछापखाना. 

 
४५०९ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २००–२०१) 

मंुबई इलाख्याची डमशनाची ७ मुख्य ठािी आहेत. युरोडपयन डमशनरी १२ आहेत व साह्यकारी 
नेडटव उपदेश १७ आहेत. ६ एतदे्दशी मंडळ्या असून ७६५ डिस्ती आहेत. डनयडमत प्रभभुोजन 
घेिाराचंी संख्या २०४ एवढी आहे. नाडशक व औरंगाबाद येथे त्याचें काम फार चागंले चालते. हे 
मंडळ २२ शाळा चालडवते. रे. आपाजी बापूजी व डमस्स व्हाइटमडम शाळाचंी देखरेख करतात. 
१८३४ डवद्याथी डिस्ती डशक्षि घेतात. मनी शाळाही याच डमशनतफय  चालते. त्यात ३३४ डवद्याथी 
आहेत. गावोगाव उपदेश करून डमशनरी सुवार्थतकाची घोषिा करतात. नाडशकला डम. रतनजी 
नौरोजी यानंाही उपदेशकाचा दजा डमळिार आहे. 

 
४५१० (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०१–२०३) 

‘सत्याथी’ डलडहतात की : कृष्ट्ि रत्नुजी यानंी ‘गायनामृत’ नामे पुस्तक छापडवले आहे. आपल्या 
खात्यात पद्यात्मक गं्रथ फारच थोडे आहेत. डम. हडर रामचदं्र याचं्या अकाली डनधनामुळे वाचक 
एका रडसक गं्रथास मुकले. पि डिस्ती लोकाचें मनोरंजन व बोध याकंडरता पुस्तकाचंी गरज आहे. 
बालंटैनसाहेबानंी ईश्वरभक्तीपर गाण्याचंी दोन पुस्तके रचली. त्यातंल्या ५० कडवता म्हिजे 
‘खरपूस भकेुच्या वळेी कोरभर भाकर’ आहेत. रा. कृष्ट्िराव यानंी आम्हा ंक्षडुधतावंर उपकार करून 
आिखी कडवता कराव्यात. त्याचंी प्रकृती अशक्त आहे. डनयडमत काम साभंाळून लोकलनदा मनास 
न आिता हे काम डसद्धीस न्याव.े त्यानंी आपली लेखिी कधी गळू देऊ नये. कडवमजकुराचंी मी 
व्यथय स्तुती करीत नाही. रागदारीत गाण्याजोयया चागंल्या कडवता त्यानंी रचल्या आहेत. 
‘डिस्तपदाची आवड’ कडवतेत आपल्या मनाला शास्त्राची आवड लागावी, म्हिून प्रभचूी प्राथयना 
केलेली आहे. भाडवक भक्ताचंी आवड आपिासं लागावी. प्राथयनेच्या वळेी झोप येऊ नये. 
सैतानाच्या छळामधून आपि मुक्त व्हाव.े असे त्यानंा वाटते. आपल्या पापाचंी ईश्वराने क्षमा 
करावी, म्हिून ते डवनवीत आहेत. शवेट गोड व्हावा, म्हिून काकुळत करीत आहेत. 
 
रा. कृष्ट्िाजी रत्नूजी आपल्या कडवतेत डलडहतात की : ईश्वराच्या पापाची मला गोडी वाटते. मन व 
रसना यानंीच डनमयळ होऊन देवाचा डवश्वास संपादन करावा. त्यातून अमरपद डमळते. प्रभूने 
खाबंावर डकती दुाःख सोसले. पािी न देता त्याला जेव्हा कडू आंब डपण्यास डदली, तेव्हा त्याचा 
जीव डकती व्याकूळ झाला असेल! मानवप्रािी बेईमान होऊन त्याला आिखी दुाःख देत आहे. 
दाडरद्र्ातून संसार करताना प्रभचूा शब्दच आम्हालंा सुख देतो. पापाने मनाची जी तळमळ होते, 
ती दूर करतो. संकटाचे प्रहार आमच्यावर झाले की, तोच स्वगाचे दार उघडतो. त्या प्रभनेू माझ्या 
डठकािी सद्गुि डनमाि करावते. कीतयनाची गोडी लावावी. इंडद्रयाचें डनयंत्रि करून मी प्राथयना 
करीन. माज्या मनातील गोष्टी मी प्रभलूा सागेंन. यज्ञ करून धन अपयि केले, तरी पापाचा दंड 
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काही सुटिार नाही. ईश्वरावाचून कोठेही शातंता लाभिार नाही. प्रभलूा मारावयास नेले, तेव्हा 
स्वताःचा खाबं त्यालाच वहावा लागला. त्यावळेी सूयावरदेखील काडळमा आला. त्या खादं्याचाच 
आधार आम्हा ंपामरानंा डमळतो. हे देवाडधदेवा, मज पामराला सोडू नकोस. आईवाचून पाखराला 
कोिाचा बरे आश्रय आहे? 

 
४५११ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०३–२०५) 

जे देवाचे खरे भक्त आहेत, त्याचं्यासाठी तो प्रगट होिार आहे. भक्ताच्या अंतयामात धमाचा डवधी 
डदसतो, ईश्वराचे मोठेपि गाजवतो. पे्रडषत, सुवार्थतक, पालक, उपदेशक, याचं्या नेमिुका त्याने 
डदल्या. येशूच्या नावाने देवबापाची ते उपकार स्तुती करीत आहेत. तारि प्राप्त होण्याआधी 
भक्ताचंी अवस्था एकसारखीच असते. पाप, अन्याय व शारीडरक वासना यातं ते गुंतलेले असतात. 
दयासंपन्न देव त्याचं्यात डवश्वास उत्पन्न करतो. एक देव, एक डवश्वास, एकच बास्प्तस्मा, असे हे 
तत्त्व आहे. ईश्वराने भक्तास कमय नेमून डदल्हे. आपले कमय करण्यासाठी भक्ताला शास्त्राचा पडरचय 
होण्याचे अगत्य आहे. शास्त्राची आसक्ती मनात असेल, तर ते मधासारखे मधुर लागते. आप्तजन व 
परजन याचं्या मनातं मोक्षाडवषयी गोष्टी लबबाव्यात व खऱ्या जीवनाचे बीजारोपि व्हावे, असा 
ईश्वराचा हेतू असतो. जगातील मािसे अंधारातून उजेडामध्ये यावीत आडि सैतानाच्या 
अडधकारातून देवाकडे डफरडवली जावी, यासाठी डिस्ताने उपदेशक नेमून डदले. शास्त्राची व्याख्या 
करून ते उपदेश सागंतात. भक्तरूप कळपाचे पालनही करीत असतात. तारिाच्या डवडहरीतून 
जीवनाचे पािी काढून देतात. या भस्क्तमय घराचा मूळ आश्रय स्वताः येशूच आहे. शास्त्रात डनपुि 
झालेले उपदेशक त्याचीच वािी गाजडवतात. 

 
४५१२ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०५) 

एका राजाची अशी इच्छा होती की, आपल्या प्रजाजनानंा न्याय डमळावा, म्हिून त्याने कचेरीजवळ 
घाट टागंून ठेवली. कोिास काही इजा झाली लकवा काही नुकसान झाले, तर त्याने घाट 
वाजवावी, अशी जाडहरातही डदली. घाटेचा आवाज झाला की, राजा न्यायाधीशास बोलावनू न्याय 
करी. काही काळाने त्या घाटेची दोरी डझजली. म्हिून कोिा डशपायाने डतला वेलाच्या लाकडाचा 
तुकडा बाधंला. गावात एका सरदाराचा एक उमदा घोडा होता. तो म्हातारा झाल्यामुळे काही काम 
देईना. म्हिून सरदाराने त्यास मोकाट सोडले. खाण्यास न डमळाल्यामुळे हा घोडा भकेुने व्याकुळ 
झाला व राजवाड्यापाशी येऊन घाटेस बाधंलेला वेलाचा तुकडा चाव ूलागला. त्याच्या डहसक्याने 
घाट वाजली, म्हिून राजा तेथे आला. उपासाने रोड झालेला घोडा पाहून राजाने चौकशी केली व 
मालकास आज्ञा केली की, तरुिपिी इमानाने चाकरी करिाऱ्या घोड्याचा नीटपिे साभंाळ 
करावा. असे न केले, तर सरदाराला दड करावा. बापड्या जनावराने अभाडवतपिे न्याय माडगतला 
व त्यास न्याय डमळाला. म्हिून जनावरासंी दयेने वताव.े 

 
४५१३ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

पे्र. ज्यानसनवरील आिखी काही चाजय दूर झाले. 
 
४५१४ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

अमेडरकेतील रेल्व ेअपघातात २९ मेले ६९ घायाळ झाले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५१५ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 
मेस्क्सकोचा पे्र. ज्वारेज यास ठार मारण्याचा कट फसला. 

 
४५१६ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मेस्क्सकन सरकारने मरिदंडाची डशक्षा रद्द केली. 
 
४५१७ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

महारािीच्या स्काटलंडभेटीवर वृत्तपत्रानंी कडक टीका केली. 
 
४५१८ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

इंयलंडमधील िसू नावाच्या दोघी बडहिी लहदुस्थानातं जन्मलेल्या आहेत. आपली ८ लक्षाचंी जमीन 
त्या डवद्यालयासाठी देिार. 

 
४५१९ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

जमेकाचा माजी गवरनर एर याची चौकशी होिार. 
 
४५२० (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

काही जमयन शोधक संशोधनासाठी उत्तर धुवाकडे गेले. 
 
४५२१ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

फ्रें च कौन्सलने १ लक्ष नवे डशपाई नेमण्याचे ठरडवले. 
 
४५२२ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६-२०८) 

तुकय स्थानातील नेडटव डिस्त्यानंा वजीराच्या पदापयंत बढती डमळू शकेल. 
 
४५२३ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

फ्रें च व यूडनस सरकार याचंा वाद डमटला. 
 
४५२४ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मोहीलोची सुलताना फाडतमा डहच्याशी फ्रें च आडफसरानंी गैरवतयिूक केल्यामुळे ती नेपोल्यनकडे 
तिार करिार आहे. 

 
४५२५ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

अडबडसनीयाकडे गेलेली सवय फौज परत येईल. सेनापती नेडपयर मंुबईला येतील. सैन्याच्या 
सोयीसाठी बाधंलेली तात्पुरती घरे व पूल मात्र डतकडेच राहू देतील. 

 
४५२६ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

कप्तान रॉबटय मेला, ही वाता खोटी ठरली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५२७ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 
डफ् टनसाहेबासं हबशानंी िूरपिे ठार मारले. 

 
४५२८ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मादागास्करची रािी मरि पावली. युवराज राहलोराहीस अटक झाली. रारोमा रािीस राज्य 
देण्यात आले आहे. 

 
४५२९ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मादागास्करची नवी रािी जुने तहनामे कबूल करिार आहे. 
 
४५३० (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०७–२०८) 

जगन्नाथाच्या याते्रत पटकीने अनेकजि मेले. 
 
४५३१ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

कलकत्यात हॉटेलच्या वरंडीवर डनजलेला मूर नामक साहेब खाली पडून मेला. 
 
४५३२ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मंुबईमधील एक कुसळ तुरंुगात पडली होती, डतची सुटका झाल्यामुळे सर नेडपयरला डवजय 
डमळाला, असे लखनौच्या नेडटव पत्राने म्हटले आहे. 

 
४५३३ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

अकोल्याच्या रेल्वमेागावर एका बाधंाची माती पावसाने वाहून गेली. ड्रायव्हरच्या प्रसंगावधानाने 
अपघात टळला. 

 
४५३४ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

माळव्यात १० रतल वजनाची गार पडली. 
 
४५३५ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

रायपुरजवळ डचकोलीस डशश्याची खाि सापडली. 
 
४५३६ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

नगरात एका हत्तीने दात भोसकून उंट मारला. 
 
४५३७ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

पुण्यात वीज पडल्यामुळे ४, तर डभवंडीत ३ जिाचंा मृत्य ूझाला. 
 
४५३८ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

अडबडसनीयाहून ३३ जहाजे व आगबोटी परत आल्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५३९ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 
दा. आत्माराम सदाडशव जयकर यानंा ‘मंगळदास त्रावललग फेलोडशप’ योजनेत डाक्टरीचा 
अभ्यास करण्यासाठी डवलायतेस पाठडवले होते. ते एल्. एम्. परीक्षा पास झाले. या इलाख्यात 
(मंुबई.) ते पडहलेच नेडटव सनदी डाक्टर आहेत. 

 
४५४० (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

मुबईच्या डकल्ल्यात सेंत आंदू भजनालयाची दुरूस्ती करून नवा बाजा बसडवण्यात आला. 
 
४५४१ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०६–२०८) 

अडबडसनीयातील डवजयी सैडनकानंा ६ मडहन्याचंा पगार इनामादाखल डमळिार आहे. 
 
४५४२ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

बाबंे गादै्यनने अशी सूचना केली की, इनाम असे द्याव ेकी, ज्यापासून काही वाईट पडरिाम होिार 
नाहीत. 

 
४५४३ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

मंुबईचे चंद्रप्रकाश वृत्तपत्र बदं पडले. 
 
४५४४ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

डकल्ल्याचे पोलीस कोटय हान्सबी रोडला नेले आहे. 
 
४५४५ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

मनी शाळेचे डप्रस्न्सपाल टामस कासय यानंा काटंरबरीच्या आचयडबशपने ‘मास्टर आफ आटयस’ पदवी 
डदली. 

 
४५४६ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

डा. डनकलसन डवलायतच्या प्रवासात मृत्य ूपावले. 
 
४५४७ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

दा. भाऊ दाजींनी रक्तपीतीवर औषध केले, म्हिून काशीतील डवद्वानानंी संस्कृतमधून त्यास 
मानपत्र डदल्हे. 

 
४५४८ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

नवीन मापामुळे व्यापाऱ्याचंी ठकबाजी वाढली. 
 
४५४९ (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 

रेल्ववेरील डाक नेिाऱ्या गाड्याचं्या वळेा बदलल्या आहेत. डाक बदं करण्याच्या वेळाही बदलल्या 
आहेत. म्हिून लोकानंी अस्तमानचे ५ वाजेपयंत पते्र टाकावीत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५५० (२७ : १३, १ ज्युलै ६८, २०८) 
खानदेशवैभव नावाचे वृत्तपत्र धुळ्यामध्ये सुरू झाले. ते चागंले चालेल, असे वाटते. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६८ 
 
४५५१ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २११–२१४) 

नामदार बाटल डफ्रयर यानंी भाषिात साडंगतले की : या देशात डमशनाच्या कायाचे फार अगत्य 
आहे. ईश्वरी सूत्राने धमयप्रसाराला फार मोठाली शतेे खुली झाली. बंगाल प्रातं फ्रान्सएवढा आहे. 
डमशनाचंी संख्या मात्र फारच कमी आहे. डवलायतेतील इंग्रजानंा वाटते की, आपले राज्य येथील 
रयत डनमूटपिाने मान्य करील. पि तो भ्रम आहे. इकडील राजघरािी अगदी प्राचीन आहेत. 
प्राचीन ग्रीक लोकापं्रमािे अनेक धमयपथं याचं्यातं आहेत व ते फार अडभमानी आडि आवशेी लोक 
आहेत. लहदुस्थानचा राज्यकारभार चालडविे, ही सामान्य गोष्ट नाही. ७० हजार इंग्रज २० कोटींचा 
राज्यकारभार चालडवतात. ड्यूक आफ वलेलयडन म्हित असत की, राजकीय उलथापालथी 
डकतीही झाल्या, तरी इथले व्यवहार व्यवस्स्थत चालू असतात. या देशाची स्स्थती इटलीप्रमािेच 
आहे. छापखान्याच्या युक्तीमुळे व डशक्षिामुळे लोकाचंी मते बदलत आहेत. त्याचें धमयसंबंधी ऐक्य 
होिे आवश्यक आहे. जर डिस्ती धमाशी त्यानंी आपिासं जखडून घेतले नाही, तर सरकारचाही 
डटकाव लागिार नाही. बेबदंशाही आडि झोलटगपाच्छाई मात्र माजेल. लूथरचे लोक चागंले काम 
करीत आहेत. डमशनाची उत्तम फळे दृष्टीस पडत आहेत. इबशी लोकही डिस्ताला स्वीकारीत 
आहेत. 

 
४५५१ अ (इंम : २०९–२११) 
 
४५५२ (२७ : १४, १५ ज्यूलै ६८, २१५) 

डवद्याखाल्याचे डडरेक्टरसाहेब यानंी एक हुकूम काढून लखोयावर इंस्यलश रीतीप्रमािे पत्ता 
डलहावा, असा आदेश डदला आहे. पत्ता स्पष्ट व वगेवगेळ्या ओळींमध्येच डलडहला पाडहजे. पडहल्या 
ओळीमध्ये नावं व पदवी (असली, तर), हे सुवाच्य असाव.े दुसऱ्या ओळीत पेठेव े नाव असाव.े 
घरनंबरही डलहावा. नंतर खालच्या ओळीत काही हुद्दा, धंदा असला, तर त्याचा उल्लेख करावा. 
‘यासं पाठडवण्याचे, प्रडवष्ट कीजे, देिे, रवाना’ असले काहीही डलहू नये. पोस्टाचे डतडकट उजव्या 
कोपऱ्यातच लावाव.े डजल्ह्याचे नाव अगदी शवेटच्या ओळीत असावे. 

 
४५५२ अ (इंम : २१४–२१५) 
 
४५५३ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २१६–२१८) 

दा. भाऊ दाजी यानंी रक्तपीतीच्या दुधयर रोगावर औषध शोधून अनेकानंा बरे केले. काशीच्या 
पडंडतानंी त्यास संस्कृत भाषेतून मानपत्र डदल्हे. ‘काशीडवद्यासुधाडनधी’ ‘पत्रात ते छापले. त्याचा 
भावाथय असा की : परमेश्वराने कृपा करून दुसरा सूययच असे हे वैद्यरत्न उदयास आिले. 
पाडिमात्य वैद्यशास्त्राचा अभ्यास करून आयुवेद डवदे्यसाठीही त्यानंी पडरश्रम केले, 



 

 

अनुक्रमणिका 

याज्ञवल्क्याप्रमािेच त्याचंी उपासना प्रखर आहे. आपल्या बुडद्धरूप लसधूच्या मंथनातून हे 
अमृताप्रमािे असिारे औषध शोधले. या वैद्यमुगुटमिीने अनेक लोकानंा मृत्यचू्या दाढेतून 
सोडडवले. महारोगरूप राक्षसाचा उच्छेद केला. डनलोभीपिा, डनरडभमानीपिा, सडहष्ट्िुता, 
भतूदया, हे उत्तम वैद्याचे गुि त्याचं्या ठायी आहेत. त्याचंी अपार कीती वतयमानपत्राद्वारा डदगंतरास 
गेली. ईश्वराने या वैद्यराजास दीघायुष्ट्य द्याव.े मानपत्राखाली सह्या–(१) बापूदेवशास्त्री टोंकेकर 
(२) राजारामशास्त्री कालेकर (३) बाळशास्त्री रानडे (४) गोडवन्दशास्त्री टोकेकर (५) डशवराम 
गोडवन्द रानडे. 

 
४५५४ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २१८–२२२) 

लारेन्स कास्टर या डच इसमाला छापण्याच्या युक्तीचा शोध लागला. १४२८ साली तो सालीवर 
अक्षरे काढण्याचा प्रयोग करी. पुढे त्याने लाकडाचे ठसे करून त्यास शाई फासली. ही छापण्याची 
युक्ती होय. जमयनीत गाटेनबगयने धातूचे ठसे तयार करून त्यातं सफाई आिली. ८ वषे पडरश्रम 
करून त्याने लेडटन भाषेत पडवत्र शास्त्र छापले. डवल्यम लटडेल या वले्श गृहस्थास असे वाटले की, 
याचे इंग्रजी भाषातंर कराव.े नागंरहाक्यासही शास्त्र वाचता आले पाडहजे. मानमौथनामक डमत्राने 
त्यास पैशाची मदत केली. डकत्येक डदवस भाषातंराचे काम चालू होते. छपाई सुरू झाली. पि एका 
दारूबाज कामगाराने ही बातमी फोडली. अडधकाऱ्यानंी लटडेल यासं पकडण्याचे ठरडवले. तेव्हा तो 
इंयलंडमध्ये पळून गेला. आपले सवय छपाईचे साडहत्यही त्याने नेले. इयलंडसाठी ‘जीवनाची भाकर’ 
आली! डवलायतेतील डबशप मात्र रागावले. त्यानंा हे पसंत नव्हते. डबशपानंी शकेडो प्रती खरेदी 
करून त्यानंा आग लावनू डदली. लटडेलला एका दूरच्या तुरंूगामध्ये नेऊन ठेवले. त्याच्या 
भावासही मारले. सन १५३६ मध्ये लटडेल यास पाखंडी ठरवनू डजवतं जाळले. पि बायबलच्या 
इंग्रजी प्रती तयार होतच होत्या. १५३९ मध्ये हेन्री या राजाने या पुस्तकावरील बदंी उठडवली. 
स्वताःच्या भाषेतच शास्त्र असावे, असे त्याला वाटत होते. 

 
४५५५ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

पे्र. ज्यानसननी जाहीरनामा काढून बंडखोरानंा क्षमा केली आहे. 
 
४५५६ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

फेडनयन लोकाचें बडं थाबंडवण्यासाठी इंग्रजाचंी लढाऊ तारव ेसेंट लारेंस नदीत डफरत आहेत. 
 
४५५७ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

रािीसाहेबाच्या पुत्रास ठार मारण्याचा आसे्त्रडलयन इसमाचा प्रयत्न फसला. राजपुत्र सुखरूप परत 
आला. 

 
४५५८ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

राजासाहेबाचंा ईश्वरानेच जीव वाचडवला व आडबडसनीयात डवजय डमळाला, म्हिून ज्यून २८ ला 
उपकारस्तुती करण्यात आली. 

 
४५५९ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

सर नेडपयर इंयलंडमध्ये पोहोचले. रािीसाहेबानंा भेटले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५६० (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 
लहदुस्थानातील बडंखोराचें पाडरपत्य करिाऱ्या लष्ट्कराच्या व पोलीस डशपायानंा पदके देिार 
आहेत. 

 
४५६१ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

ना. डप्रन्से आफ वेल्सला कन्या झाली. 
 
४५६२ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

दा. मक्लौडचा लहदुस्थानवरील डरपोटय उत्कृष्ट ठरला. 
 
४५६३ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

अमेडरकन कवी डम. लागंफेलो इंयलंडमध्ये आले आहेत. 
 
४५६४ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

सर्थवयाचा डप्रन्स डमरवाएल यास कटवाल्यानंी ठार मारले. 
 
४५६५ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

आडस्त्रयन सरकारने ३६ हजार डशपाई कमी केले. 
 
४५६६ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

सर नेडपयरना पॅडरसमध्ये मानपत्र देण्यात आले. 
 
४५६७ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

सर हेडबक या डमशनरी गृहस्थाचे डनधन झाले. 
 
४५६८ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

अडबडसनीयातील सवय इंग्रज फौज परत गेली. मागदाल्यात मात्र अंतगयत बंडाळी चालू आहे. 
 
४५६९ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

लहदुस्थानातील सकारी नोकरानंा डदलेले नव े स्केल बदं करण्यात आले. सरकारचा खचय 
वाढल्यामुळे नव ेपगार परवडत नाहीत. 

 
४५७० (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

ओडडसात डकओंझुर गावी झालेल्या बडंाचा बीमोड झाला. 
 
४५७१ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

हैद्राबादचे नवे रेडसडेंट साडंसय डनजामास भेटण्यास गेले, तेव्हा त्यानंा पायातले बटू काढताना फार 
त्रास झाला. सरकार या हेंगाड्या चालीस मान्य होते, हेच नवल आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५७२ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 
डम. चाल्सय हॉबहौस कलकत्ता हायकोटाचे जज्ज होिार. डम. आनेस्टी मद्रासेस हायकोटय जज्ज 
होिार. 

 
४५७३ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

जगन्नाथाच्या याते्रतील ५०० लोक रूपनारायिनामक नदीच्या पुरात वाहून गेले. 
 
४५७४ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

तूवामालचे खोंड लोक मनुष्ट्यबळी अपयि करिार होते. पि त्याचं्या राजाने त्यानंा कैदेत टाकले. 
 
४५७५ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

अमरावतीचे जेल-दरोगा सैद अब्दुल फत्तानंी आत्महत्या केली. 
 
४५७६ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

बोरघाटातील म्हौकामेल चा पूल झाला, तेथे एकेरी रेलवे आगगाडी चालू आहे. 
 
४५७७ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

मंुबईत २५ ते ३० इंच पजयन्य पडला. 
 
४५७८ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

अडबडसनीयातील खेचरे हाकिारे पजंाबी बराच पैसा घेऊन इकडे आले. ते दारू डपऊन अनाचार 
करतात. तरी त्यानंा परत पंजाबात पाठवावे, असे टाईम्सने सुचडवले आहे. 

 
४५७९ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

लहदुस्थानसरकारने मंुबईसरकारास सूचना केली की, गायकवाडाडवरुद्धच्या अजाची चौकशी 
करावी. 

 
४५८० (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

डम. िाफडय याचंी मंुबईचे कडमशनर म्हिून व डा. ह्यलेूट याचंी हेल्थ आडफसर म्हिून तीन 
वषांसाठी नेमिूक झाली. 

 
४५८१ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२२–२२४) 

लाडय डबशप यानंी राजीनामा देऊन आपली जागा डम. डगलस यानंा देऊ केलेली आहे. त्याचंी 
संमती आलेली नाही. 

 
४५८२ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

एक अडबडसनीयन कैदी डम. हॉल याने डथयोडोर राजाकडून डमळालेल्या वस्तंूचे प्रदशयन भरडवले. 
 
४५८३ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपले मूल समुद्रात टाकल्याबद्दल गंगा या औरतेला ४ वष ेकैद झाली. एका डशपायाने डतचे मूल 
वाचवले. 

 
४५८४ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

एक युरोडपयन दारूच्या धंुदीत समुद्रात पडून मेला, तर एक नेडटव रेल्वखेाली मेला. डंकन रोडला 
आगीने ८ हजाराचंा कापूस जळाला. दारूच्या धंुदीत डमरगी येऊन एक जि मेला. 

 
४५८५ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

नळावरील भाडंिातून एका परदेशास व िाह्मिास मारल्यामुळे मुसलमानास १ वषाची सक्त कैद 
झाली. कारि तो िाह्मि मेला. 

 
४५८६ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

डम. काम्पबेल, डरची स्टुवटय, डम. ए. डी. सासून, यानंा कायदे कौस्न्सलात नेमले आहे. डम. 
मंगलदास नथूभाईची फेर नेमिूक झाली. डम. काम्पबेल हौस आफ कामन्स सभेचे सभासद होते. 

 
४५८७ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

डतसऱ्या मजल्यावरून पडून एक लहदू मूल मरि पावले. 
 
४५८८ (२७ : १४, १५ ज्युलै ६८, २२४) 

दा. ह्यलेूट आजारीपिामुळे डवलायतेस जािार व त्याचें काम दा. लम्सडेन हे पाहातील. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १५, मुांबई, १ आगस्त १८६८ 
 
४५८९ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २२४) 

रे. मंगर याचंा मृत्य ूझाला, हे कळडवण्यास अत्यंत दुाःख होते. ते १८३४ साली प्रथम इकडे आले. 
जालना, नगर, मंुबई व सातारा या डठकािी त्यानंी डमशनचे कायय केले. १८४१ ते ४५ ही चार वष े
त्याचं्या पडहल्या मडमसाहेबाच्या आजारीपिामुळे त्यानंा अमेडरकेत काढावी लागली. ४५ साली 
त्याही वारल्या. सोलापूरपासून नागपूरपयंत ते घोड्यावर बसून लहडत आडि शुभवतयमान गाजवीत. 
तारक डिस्त पाप्यासंाठीच मरि पावला. पुण्याचा आश्रय केला, तर ईश्वराची पूिय कृपा डमळते. 
लहदुस्थानात शते मोठे आहे. पि कामकरी थोडे आहेत. म्हिून धमाचे काम करताना त्यानंी 
प्रकृतीकडे दुलयक्ष केले. त्यानंा मराठीचे चागंले शान होते. ते जलद व स्पष्ट बोलत. त्याचंा उपदेश 
लोक आनंदाने व लक्ष्य लावनू ऐकत. अनेकानंा त्यानंी सुमागात आिले. डिस्ताने डनकदेमसास 
साडंगतले की, तुम्हासं पुन्हा जन्मले पाडहजे. म्हिून ते युरोडपयनानंाही तसा उपदेश करीत असत. 
पुष्ट्कळानंा ते आवडत नसे. एका लष्ट्करी साहेबास त्यानंीच आस्त्मक लाभ करून डदल्हा. त्याने 
नागपूर येथे डमशनची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. मंगर यानंी मराठीमध्ये अनेक पुस्तके 
छापली. डकत्येक पुस्तके डलहून तयार आहेत. त्यानंी पेरिी केली, कापिी डशल्लक आहे. त्यासाठी 
कामकरी हव ेआहेत. (मंुबई गाद्ययनवरून) 
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४५८९ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
४५९० (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २२७–२३१) 

दारू हा सैतानाचाच काययसाधक सोबती असतो. हे डवष शरीराचा नाश करून मनास गुंगी आिते. 
पडवत्र, शुद्ध व चागंल्या गोष्टींडवषयी आपले मन कठोर बनडवते. एका तरुि शतेकऱ्याचीच गोष्ट 
पाहा ना. तो गरीब होता. परंतु मेहनती व प्रामाडिक होता. त्याची बायको कष्टाळू व मयादशील 
होती. नवरा सुशील, पि भोळा होता. त्याचे डमत्र सागंत की, मेहनत करिाराने थोडी चैन करावी. 
मग तोही दारूच्या आहारी गेला. पोटमारा करून साचवलेले पैसे दारूत जाऊ लागले. त्याच्या 
लेकराचें हाल होऊ लागले. दुव्ययसनाने आबरूही गेली. तो सतत चागंले पदाथय खाण्यास मागे. 
त्याची तरुि बायको मात्र डदवसेंडदवस रोड होऊ लागली. दारूच्या धंुदीत राहून तो 
बायकोमुलाकंडे दुलयक्ष करीत असे. अनेक वेळा त्याची पत्नी उपाशी राहात असे. डतची ८–८ 
डदवसाचंी डमळकत दारूत जात होती. एकदा त्याने बायकोस साडंगतले की, दुपारी १२ वाजता 
जेवि घेऊन शतेावर ये. डबचारी लटपटत टोपलीवर पाढंरे कापड टाकून तेथे गेली. नवऱ्याने 
धंुदीतच ते कापड काढले, तेव्हा त्याचे रोड बालक त्यामध्ये ठेवलेले डदसले. त्याची पत्नी दुाःखाने 
म्हिाली, ‘आता एवढेच खाण्यास आहे’ तेव्हा त्याचे डोळे उघडले. व्यसनाचा त्याग करून तो 
आनंदाने राहू लागला. ईश्वराची कृपा त्यास डमळाली. 

 
४५९१ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २२७–२३१) 

कवी आ. म. गोखले कडवतेत डलडहतात की : मद्य डपण्याचे नीच कमय अगदी सोडाव.े हा डहतकारक 
उपदेश सतत मनात बाळगावा. मद्यप्याचा सगळीकडे अपमान होतो. त्याला थोडीसुद्धा शुद्ध राहात 
नाही. सगळी बुद्धी जळून जाते. ही नीच दारू कशाला डपता? नीतीला डतचा सहवास अगदी 
आवडत नाही. दारू सोडून चागंला मागय धरा, म्हिजे तुम्हासं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होईल. 

 
४५९२ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३१–२३२) 

बाब ू केशवचंद्र सेन इतक्या लाबंून व पदरचा पैसा खचूयन आमच्या मंुबईत आले. आमच्या 
कल्यािासाठी त्यानंी व्याख्याने डदली. पि मंुबापुरवासी लोकाचंी स्वागताची रीतच अजब असते. 
बाबूचं्या व्याख्यानास हजारो लोक रोत असत. माना डोलावण्यात व टाळ्या डपटण्यात ते अग्रभागी 
होते. परंतु बाबूबंरोबर एका पगंतीत कोिीही जेवले नाही. प्रीतीच्या लक्षिामध्ये सहभोजन हे 
महत्त्वाचे लक्षि आहे. ज्या गृहस्थाचं्या घरी ते उतरले, त्यानंी एका कोपऱ्यात त्यानंा राहण्यास 
जागा डदली. तेथे ताट वाढून पाठवीत. पुढाईतपिा करिाराचे घर अगदी प्रशस्त होते. त्यात 
जेविासाठी मोठा डदवािखाना होता. पि एका सादंीकोपऱ्यात बाबूचं्या भोजनाचा सभारंभ झाला. 
डवद्यापीठाच्या मोठ्या पदव्या डमळडविारी व मोठ्या हुद्यावर असिारी ही मंडळी सुधारिुकीच्या 
खालच्याच पायरीवर आहेत, हे मात्र बाबूनंी ओळखले. काही डिस्ती लोक मात्र त्याचं्यासह 
प्रडसद्धपिे भोजनास गेले. 

 
४५९३ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३२–२३६) 

पौलसाची चौकशी फोडलस नावाच्या सुभेदारापुढे झाली. हा सुभेदार डनदयय, लोभी व व्यडभचारी 
होता, िूर व अनुपकारी होता. आपिासं काम डमळवनू देिाऱ्या योनाथन नामक याजकास त्याने 
देवळातच ठार मारले. अस्यनपा राजाची बहीि दु्रडसला डहच्याशी जादूटोिा करून डववाह केला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पौलस यहुदी लोकाडंवरुद्ध बडं करून नेमशास्त्राडवरुद्ध वागतो व देऊळ भ्रष्ट करतो, असा त्याजवर 
आरोप होता. फेडलक्ष या सुभेदारासमक्ष वादीतफे ततुयल्लसाने बाजू माडंली. तेव्हा शौल नम्रतेने 
म्हिाला की, आपि डनदोषी आहोत. पौलसावर आरोप साडबत होिे कठीि आहे, असे पाहून त्याने 
पत्नी दु्रडसलासही त्याचे प्रवचन ऐकडवले. परंतु दोन वष े कैदेत मात्र ठेवले. पौलसच्या 
डनरपराधपिाची खात्री दुसरा सुभेदार फेस्तस यालाही पटली होती. तेथील राजा आडग्रपा 
याच्यासमोरही पौलसाने आपली बाजू माडंली. कायावर लाथ मारिे कठीि असते, याडवषयी 
आस्यनपाचीही खात्री पटली. त्याचा इतका मनाःपालट झाला की, तोही सैतानाकडून देवाकडे 
डफरला. तोही डिस्ती होण्यास इस्च्छत होता. मेलेलेही पुन्हा उठतात, यावर त्याचा डवश्वास 
बसला. राजा व सुभेदार यानंी आपसात चचा केल्यावर खात्री पटली की, तो डनरपराध आहे. उलट 
याचक यहुदी स्वताःच्या फायद्यासाठी त्याच्या डजवावर उठले होते. म्हिून त्यानंी अडधक 
चौकशीसाठी कैसाराकडे त्यास रवाना केले. 

 
४५९४ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३६–२३७) 

ऑगस्टच्या १८ तारखेस खग्रास सूययग्रहि होिार आहे. सूयाच्या गमनमागापासून ३५ कोशाचं्या 
प्रदेशात ते खग्रास राहील. गमनमागावर ते अडधक स्पष्ट डदसेल. ७॥ ते १० चे दरम्यान सकाळी हे 
ग्रहि होईल. खग्रास सूययग्रहिे अगदी क्वडचत होतात. म्हिून डनसगाचा चमत्कार पाहण्याची ही 
दुर्थमळ संधी आहे. डिडटश सरकारने मेजर टेनेंट व लेफ्टनंट हशयल यानंा ग्रहिाचे डनरीक्षि 
करण्यासाठी नेमले आहे. आपल्या यंत्रसामुग्रीने ते सूययडकरिाचेंही पथृक्करि करतील. सूयाचा 
उदय होण्यास उशीर झाल्यामुळे पशुपक्षीही अस्वस्थ होतील. अरुिप्रकाशात नक्षते्रही डदसतील. 
चदं्राच्या लबबाभोवती अनेक रंगाचे डकरिही डदसतील, (डमत्रोदयवरून) 

 
४५९५ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३७–२३८) 

ध्यान संग्रहासाठी : पापाची सत्ता तुम्हावंर चालिार नाही. ईश्वराच्या राज्यामध्ये आश्रय डमळाला 
की, मािूस पापाचा दे्वष करतो. कारि हे राज्य देहाचे नसून आत्म्याचे असते. पापाचे दुष्ट्पडरिाम 
समजल्यामुळे तो देवाचा भक्त बनतो. ईश्वराच्या वचनावंर भरवसा ठेवतो. पापाची सत्ता त्याचा 
पाठलाग चालूच ठेवते. भयंकर अंधारात त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करते. पि ईश्वर त्याला संदेश 
देतो की, तुजवर पापाचे राज्य आता चालिार नाही. शमशीन राजाने जेवढे शत्र ूमारले असतील, 
त्याच्यापेक्षा जास्त शत्रू तो मारू शकतो. त्याचे शत्रू त्याजवर जीवहारक बाि टाकतात, पि ते 
डनष्ट्फळ झाले, म्हिजे आियाने चडकत होतात. त्याच्या उदरस्थानावर डकतीही बाि टाकले, तरी 
त्याचें तुकडे होतात. पूवीचा दास अशा रीतीने अजोड योद्धा बनतो. शत्रशूी डनभययपिाने सामना 
करून पापास पळवनू लावतो. जेथे जेथे डिस्तास वाव डमळाला, तेथे तेथे चतुाःसीमा अगदी 
डवस्तीिय होऊन शत्रचूा पराभवच झाला. 

 
४५९६ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

पे्र. ज्यानसनची चौकशी चालू आहे. लोक मात्र नवीन नेमिुकीडवषयी अंदाज वतयवीत आहेत. 
 
४५९७ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

कॉन्गे्रस सभेने कारोलैना, लुडजयाना, ज्यार्थजया, अलाबामा, यानंा संयुक्त राज्यात प्रवशे डदल्हा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४५९८ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 
सेनापती नेडपयरना लाडयची पदवी डमळाली. त्यानंा ‘फ्रीडम आफ दी डसटी’ चा डकताब व २१०० 
रुपयाचंी तलवारही डमळाली. त्यासं वशंपरंपरा व सालीना २० हजाराचें पेन्शन डमळेल. 

 
४५९९ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

डथयोडोरचा मुलगा रािीसाहेबानंा भेटला. 
 
४६०० (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

आक्सफडय युडनव्हर्थसटीच्या परीके्षस आता कोिीही बसू शकेल, असा टराव झाला. 
 
४६०१ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

एरसाहेबाच्या बचावासाठी १ लाख ३० हजार रुपये जमले, 
 
४६०२ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

फ्रान्सपासून अमेडरकेपयंत डवजेची तार टाकली जाईल. 
 
४६०३ (२७ : १५ १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

फ्रान्स व इंयलंडमधील खाडीत जडमनीखालून बोगदा करून त्यातून रेल्व ेकरिार आहेत. 
 
४६०४ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

आडस्त्रयातील डववाहाचे कायदे पोपने रद्द ठरडवले. 
 
४६०५ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

रडशयाने ज्या कैद्यानंा सैडबडरयात काळ्या पाण्यावर पाठडवले, त्यानंा रडशयामध्ये पुन्हा प्रवशे 
डमळिार नाही. 

 
४६०६ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

समरकंदजवळ रडशयन फौजेने शहाचा पराभव केला. 
 
४६०७ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

डथयोडोरने आत्महत्या केली नाही, असे युरोडपयन लष्ट्कराचे म्हििे आहे. 
 
४६०८ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

इरािमध्ये तेहरानचे तट पाडून मोरचे बाधंले जातील. 
 
४६०९ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २६८–२४०) 

कलकत्त्याचे बाब ू ययानेंद्र मोहन ठाकूर यानंी बगंाली डिडियन असोडसएशन स्थापन केली, असे 
इकडेही व्हावे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४६१० (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 
आल्हाबादेत रे. वाल् श यानंी डिस्स्तयन ते्रजरी हे नवे माडसक सुरू केले. वार्थषक वगयिी २॥ रुपये 
आहे. 

 
४६११ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

अफूचे उत्पादन कंत्राटदारानंा द्याव.े सरकारने लागवड करू नये. अशी सर डवल्यम म्युअरनी 
सूचना केली आहे. पि जकातीचे ९ कोटींचे उत्पन्न सरकार सोडील, असे वाटत नाही. 

 
४६१२ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

सर मान्सडफल्डनी सुचडवले आहे की : मंुबई व मद्रास सरकारानंी लहदुस्थान सरकारमाफय त 
डवलायतेस पते्र पाठवावी. म्हिजे अव्यवस्था राहिार नाही. 

 
४६१३ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

वैद्यखात्याचे नव ेस्केल फक्त युरोडपयन नोकरानंा डमळेल, नेडटवानंा डमळिार नाही. 
 
४६१४ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

या देशाच्या राज्यकारभारात सुधारिा सुचडवताना सर डफ्रयर म्हितात की, संपूिय उत्तर 
लहदुस्थानकडरता स्वतंत्र कौंडसल नेमावे; तर लोरेन्स म्हितात की, त्याचे काही भाग करून 
प्रत्येकावर पथृक गवरनर नेमावा. 

 
४६१५ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

रायपूरच्या जगन्नाथाच्या याते्रत एक मुलगा डचरडून मेला. 
 
४६१६ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

नागपूर व कामठी येथील महामारीची साथ कमी झाली. 
 
४६१७ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

रेलव ेचालडविारे कामदार जे गुन्हे करतात, त्यावंर काही कडक उपाययोजना होिार. 
 
४६१८ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २३८–२४०) 

पढंरपुरात एक लाखाची यात्रा भरली होती. परंतु या वेळेस रोगाचा प्रादुभाव झाला नाही. 
 
४६१९ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

एकीचा धूमकेतू डदसू लागला, अशी वाता आहे. 
 
४६२० (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

डबशप हाडडंगच्या राजीनाम्याचे आम्हासं वाईट वाटत आहे. 
 
४६२१ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डचमिलालजी नामक वािी महाराजाने एका मौनधारीस मारले होते. त्यास काही डशक्षा तर 
झालीच नाही, पि त्याने दरवषी एका मुलीबरोबर लयन केले. त्यासाठी त्याच्या डशष्ट्यानंी ६५ 
हजार रु. डदले. 

 
४६२२ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

मौनधारी बावा तलावात मृतावस्थेत सापडला. 
 
४६२३ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

सर अलेक्झाडंर ग्राटं डडरेक्टरच्या जागेवर रूजू झाले. 
 
४६२४ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

मंुबई हायकोटासाठी स्वतंत्र छापखाना होिार. 
 
४६२५ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

डमरतच्या डम. वेब् ब या ज्योडतषाने १६ व १७ जुलैस मंुबईत तुफान व धरिीकंप होतील, असे भडवष्ट्य 
साडंगतले होते. ते अगदी खोटे ठरले. 

 
४६२६ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

मंुबईतील गटाराचें काम पूिय करण्यासाठी मद्रासमधून इंडजडनअर येिार. 
 
४६२७ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

एदूरचे महाराज जवानलसघ व मंुबईचे शटे बरैामजी डजजीभाई यानंा गवरनसय कौस्न्सलचे सभासद 
नेमले आहे. 

 
४६२८ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

आम्हाकंडे काही ‘ध्याने’ व इतर डवषय आले आहेत. ते सवडीने छापू. 
 
४६२९ (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

वतयमानदीडपकेचे २–३ अंक आम्हास आले नाहीत. ते डनयडमत येतील अशी आशा आहे. 
 
४६३० (२७ : १५, १ आगस्त ६८, २४०) 

पुण्यात एका देशी डिस्ती शाळेत मराठी आडि साधारि इंग्रजी डशकडवण्यासाठी डशक्षक पाडहजे. 
पगार द. म. ६० राहील. इच्छुकानंी रे. राबटय आंगस, फ्री चचय पुिे, यानंा डलहाव.े 

 
४६३० अ (इंम : २४०) 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १६, मुांबई, १५ आगस्त १८६८ 
 
४६३१ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २४२–२४६) 

अमेडरकेच्या टेनेसी प्रातंात एक व्यापारी राहात असे. ९० वषांपूवी राज्यिातंीतून जे डीइस्ट म्हिजे 
डनाःशास्त्रवादी मत फोफावले, त्यापैकी तो होता. त्याचे आचरि नीडतमान् होते. अप्रामाडिकपिा व 
ठकबाजी याचंा त्यास कटाळा होता. एवढा सद्गुिी मािूस बबैलाबद्दल मात्र डतटकारा बाळगीत 
असे. त्याने उत्कृष्ट वागिूक ठेवनू डकत्ता तयार केला. त्याचा बाप डिस्ताचे नाव आले की, कुचेष्टने 
हसत असे. म्हिून तोही पडवत्र शास्त्रावरती डवश्वास ठेवीत नसे. डनष्ट्पक्षपातीपिाने त्याने शोध 
घेतला नाही. नीतीच्या डनयमाचे उगमस्थान जे पडवत्र शास्त्र ते मात्र त्यास आवडत नसे. त्याची 
तरुि पत्नी मात्र श्रद्धाळू होती. ती रोगाने आजारी पडल्यावर डतने नवऱ्याकडून वचन घेतले की, 
दररोज बैबल वाचावे व दा. स्काटची टीका वाचावी. पुढे डतचा मृत्य ूझाला. त्याने आपले वचन 
पाळले. पि शास्त्रावर पोरकट शकंा काढून तो हसत असे. पुढे सततच्या वाचनाने त्याचा संपूिय 
मनाःपालट झाला. पडवत्र शास्त्राच्या खरेपिाडवषयी त्याची अगदी खात्री झाली. पूवी अज्ञानामुळे तो 
त्यास बेचव व कंटाळवािे समजे. अंतकाळचे दुाःख सोडून कायमचा सौख्य लोक पत्करावा, असे 
त्यास वाटू लागले. पापाचे डवलक्षि झापि नको असे तो म्हिे. नंतर तो डिस्ती झाला. ईश्वराच्या 
गौरवी राज्याचा वतनदार झाला. 

 
४६३१ अ (इंम : २४१–२४२) 
 
४६३२ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २४६–२५३) 

अहमदनगर मुक्कामी अमेडरकन मराठी डमशनच्या ऐक्य वगाची सभा भरली. सभेच्या एकूि ७ बठैका 
झाल्या. बठैकीच्या प्रारंभी प्राथयना होत असे. अध्यक्षस्थानी रे. रामकृष्ट्ि डवनायक मोडक होते. 
पालक व प्रडतडनधी यानंा चचेत भाग घेण्यास परवानगी डमळाली. ऐक्यात १७ मंडळ्या सामील 
झाल्या व तीन मंडळ्याचें अजय आहेत. ऐक्याचे फायदे जर कळले, तर आिखी येतील. वाबंोरीचे 
सेवकराव गाइकवाड याचें वतयन अयोयय असल्यामुळे त्यानंा मंडळीतून कमी केले. पालकाची दीक्षा 
हवी असिाराचें काम एक वषयभर पाहावे, असे ठरले. डववाहप्रसंगी शक्यतो वाजंत्री वाजव ूनयेत, 
पालकाचं्या परीक्षा त्याचं्या मंडळीच्या गावी व्हाव्यात, सेवकरावाची उपदेशाची सनद रद्द करावी, 
दीक्षाडवधीकडरता जािाऱ्या पालकाचंा वाटखचय मंडळीने द्यावा, मंडळीचा डहशबे ठेवण्यासाठी 
खज्यानीसाची नेमिूक करावी, एखाद्या सदस्यास मंडळी सोडावयाची असेल, तर त्या त्या 
मंडळीने डनियय करावा व त्यात ऐक्यसभेने ढवळाढवळ करू नये. रोगग्रस्त स्त्रीच्या नवऱ्यास दुसरे 
लयन करण्याची परवानगी देऊ नये, पत्नी व्यडभचारी असेल, तर मात्र सूटपत्र द्यावे, प्रभभुोजनातून 
सस्स्पडं केलेल्यानंा सहा मडहने दूरच ठेवावे, असे ठराव मंजूर झाले. कडमटीने दीक्षाडवधीही आखून 
डदल्हा. असे डचटिीस रा. शाहु दाजी कुकडे पत्रात कळडवतात. 

 
४६३३ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

पे्र. ज्यानसन सवय आरोपातूंन मुक्त झाले, अशी वाता आहे. 
 
४६३४ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेडरका व चीन याचं्या नव्या कराराप्रमािे अमेडरकन लोकानंा चीनमध्ये सवयत्र लहडण्याची 
मोकळीक डमळाली. 

 
४६३५ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

संयुक्त संस्थानातंील जी संस्थाने कायद्यानुसार संयुक्ततेमध्ये आली नाहीत, त्यानंा पे्रडसडेंटची 
डनवड करण्याचा अडधकार नाही. 

 
४६३६ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

न्ययूाकय मध्ये ३०० जि ऊन लागून मरि पावले. 
 
४६३७ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

सादंडवच बेटातं मौना हा ज्वालामुखी जागृत होऊन ज्वलंत रस १० कोस पसरून अनेक गावे 
जळाली. ३०० मािसे मेली. 

 
४६३८ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

सर चालयस नेडपयरला ‘ब्यानर नेडपयर आफ मागदाला’ ही पदवी डमळून तो कामन्स सभेचा सदस्य 
झाला. 

 
४६३९ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

डप्रन्स आपलफे्रड ऊफय  ड्यूक आफ एडडनबरो यदा उन्हाळ्यात इकडे येिार, म्हिून सवांना आनंद 
वाटला. 

 
४६४० (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

लहदुस्थानमध्ये राज्यकारभारासंबंधी कायद्याचा खडा वादडववादानंतर स्टेट सेिेटरीने मागे 
घेतला. 

 
४६४१ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

उन्हाच्या बाधेने अनेकाचें मृत्य ूझाले. 
 
४६४२ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

पालयमेंटची मुदत संपल्याने ते काही मडहने बदं राहील. अडबसीडनयात दयेच्या हेतूने लढाई करावी 
लागली, फेडनयनाचें बंडही मोडले आहे, युरोपातही शातंता आहे, असे रािीने संदेशात म्हटले 
आहे. 

 
४६४३ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

मान् चेस्टरच्या गायनगृहात आग लागली, अशी अफवा उठल्यामुळे धादंल होऊन २३ मािसे 
चेंगरून मेली. 

 
४६४४ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

८ डडसेंबर १८६९ ला रोमच्या वाडटकन राजवाड्यात पथृ्वीतील सवय डबशप व पाद्री याचंी मोठी सभा 
भरेल. 

 
४६४५ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

जमयनीत जूनमध्ये प्रातेस्तताचंी मोठी सभा झाली. लूथरच्या सुधारिुकीस ३०० वषे पूिय झाल्यामुळे 
अनेक राजेही हजर होते. लूथराचा पुतळा सवांना दाखडवण्यात आला. 

 
४६४६ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

आडस्त्रयन कायदे गैरडशस्त आहेत, अशी पोपने टीका केली, म्हिून आडस्त्रयाने बरॅनब्यसू्ट हा 
प्रडतडनधी पाठवनू देशाच्या कारभारात पोपने हात घालू नये, असा डनरोप करण्याचे ठरडवले आहे. 

 
४६४७ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

फ्रें च सरकार वतयमानपत्रकत्यांचा पाठलाग करीत आहे. 
 
४६४८ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

स्पेनच्या लष्ट्कराचा भयंकर कट उघडकीस येऊन सेनापतीस अटक झाली. एका ड्यूकला देश 
सोडण्याचा हुकूम झाला. 

 
४६४९ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

वायव्य प्रातंात पाऊस झाल्यामुळे दुष्ट्काळाचा धोका टळला आहे. कापसाचे डकफायतीचे पीक मात्र 
गेले. 

 
४६५० (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

स्टेट सेिेटरींनी ठराव केला आहे की, शुभवतयमानाचा प्रसार करिारानंा शाळाखात्यात कोितेच 
काम देऊ नये. एका अथी हे बरोबर असले, तरी त्यात थोडा पक्षपात डदसतो. 

 
४६५१ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

स्वताःला स्स्वस्स म्हिडविारा एक मािूस मुस्स्लमाचें समुदाय जमा करून कुराि वाचतो. 
पोडलसानंी त्याजवर डोळा ठेडवला आहे. 

 
४६५२ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

बगंाल्याकडे मोटी उल्का पडली. प्रथम ती डनळ्या रंगाची डदसली व अदृश्य झाल्यावर तप्त 
लोखंडाच्या काबंीप्रमािे लाल पटे्ट डदसले. 

 
४६५३ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

कलकत्त्याच्या दडक्षिेकडे दुष्ट्काळाची शक्यता आहे. 
 
४६५४ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 
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‘जेनरल मूर’च्या नावावरून कराचीकडे मगरडपराचे प्रस्थ माजले. त्याच्या कबरीवर दगा बाधंला. 
या डपराची पूजा होते. ही मूर्थतपूजाच नव्हे काय? 

 
४६५५ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

गाजीपुरात उल्केचा धोंडा पडून एक मािूस मेला. 
 
४६५६ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

कामठीत अद्याप वाखा सुरू आहे. 
 
४६५७ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

गेल्या आठवड्यातील पजयन्याने गे्र. इं. पे. रेल्वेवर ४-५ हात पािी साचले. डाका उशीरा आल्या. 
नमयदा पुलाच्या ४ कमािी पडल्यामुळे रस्ता वाहून गेला. गाड्या बदं पडल्या. 

 
४६५८ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

येत्या मंगळवारी सूययग्रहि होिार म्हिून कचेऱ्या बदं राहतील. मंुबईत एकडवसाशं कोरच डदसेल. 
दुर्थबिी व काळी लभगे यानंी ग्रहि पाहाव.े ग्रहिाचा मध्य झाल्यावर त्याचा फोटो यायावा. 

 
४६५९ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

मंुबईत एका डदवसात १० इंच पाऊस झाला. 
 
४६६० (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

सर आलेक्झाडंर ग्राटंना कायदेकौस्न्सलचे सभासद नेमले आहे. पि ते आक्टोबरात राजीनामा 
देऊन डवलायतेस जािार आहेत. 

 
४६६१ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

जमयन ज्योडतषी डवजापुराहून सूययग्रहिाचे डनरीक्षि करतील. 
 
४६६२ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

एका मुस्स्लमाचे मूल डखडकीतून पडून मेले. 
 
४६६३ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

मंुबई ब्याकंप्रकरिी पे्रमचदं रायचदंच्या वह्याचंी तपासिी झाली. त्यावळेी अनेक पे्रक्षक हजर होते. 
सवय कंपन्यानंा शरे देऊन याने मोठाच घोटाळा केला आहे. 

 
४६६४ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 

गोकुळाष्टमीस दहीहंडीचा काययिम झाला. बहुतजि ‘गोईदंाट करून नाचत होते. 
समुद्रस्नानासही गदी होती. 

 
४६६५ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५३–२५६) 
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मंुबई बदंरामध्ये ‘माइभमू’ नामक जहाज जळाले. त्यावरील सुक्या गवताचे ५०० गठे्ठही खाक 
झाले. आगीचा उजेड दुरून डदसत होता. प्रािहानी मात्र झाली नाही. 

 
४६६६ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५६) 

डसदोबा बापूजी डमसाळ याचें ‘बोधामृत लकवा कुिबी लोकासं पते्र’ हे लहानसे पुस्तक छापून प्रडसद्ध 
झाले. ५० पषृ्ठाचंी लकमत २ आिे आहे. यात खोया उपायाचंा डनषेध करून सद्गुरूची आवश्यकता 
साडंगतलेली आहे. डिस्ती व लहदु बाधंवानंी आश्रय द्यावा. 

 
४६६७ (२७ : १६, १५ आगस्त ६८, २५६) 

पुिे मुक्कामी देशी डिती शाळेमध्ये साधारि इंग्रजी व मराठी डशकडवण्यासाठी नेडटव डिस्ती डशक्षक 
पाडहजे. पगार तूतय ३५ रुपये डमळेल. आपले अजय राबटय अंगस फ्री याजंकडे द्यावते. 

 
४६६७ अ (इंम : २५६) 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६८ 
 
४६६८ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २५७–२६३) 

रे. डवष्ट्िुपंत करमरकर डलडहतात की, त्यानंा रक्तडपतीच्या भयानक व्याधीने घेरल्यावर त्यानंी 
भाऊसाहेबाचें औषध घेतले. खाण्याची अवेळ, अस्वच्छता, शारीडरक श्रमाचंी उिीव, दुखण्यात 
कडक रासायिी उपचार आडि मुख्य म्हिजे दुदैव, ही याची कारिे असावीत. हा रोग सासंर्थगक व 
अनुवाडंशक आहे, असेही लोक म्हितात. ईश्वराने कृपा केली, तर भयानक रोगही नाहीसा होतो. 
ईश्वराला सत्यतेने हाक मारली की, त्याची कृपा होऊन डनरोगीपिा येतो. दा. भाऊंनी काही औषधे 
डनयडमत घेण्यास डदल्ही. काही पथ्य व उपचारही साडंगतले. तंबाखू व दारू यासंारख्या 
व्यसनापंासून तर दूर च राहावे, म्हिून बजावले. योग असा की, चार मडहन्यातंच डनमा रो ग 
हटला. डमत्रही सागंतात की, चेहऱ्यावरची अनैसर्थगक तकाकी कमी झाली. ज्यानंा गुि आला, 
त्यापंैकी दादाजी नारायि पातािे, नारायि आबा भडंारी, नारायि महादू सावतं, बनाबाई 
शिेवीि, गंगाबाई भडंारीि, रूस्तमजी होरमसजी पारशी, बच्चभूाई पारशी, गिपत पाडुंरंग लपपळे, 
कृष्ट्िाजी सखाराम वैशपंायन, डमसेस कानी (मडम), डमरस काडलन्स, डदनशा दादाभाई, डवनायक 
पाडुंरंग सोनार, रूस्तमजी बयरामजी, या सवांनी आपि डनरोगी झालो, असे साडंगतलेले आहे. 
तरी लोकानंी भाऊ दाजीच्या औषधाचा फायदा घेऊन दुधयर व्याधीतून मुक्त व्हाव.े 

 
४६६९ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६३–२६४) 

इंग्रजी रेफरन्स बायबलच्या धतीवर मराठीत नवा करार आता तयार डमळेल. अमेडरकन डमशनाने हे 
अगत्याचे काम केले. या पुस्तकाच्या उपयुक्ततेबद्दल नव्याने काही डलडहण्याचे प्रयोजन नाही. 
शास्त्रप्रसारक मंडळीने १८५७ चे बहुतेक भाषातंर कायम ठेवनू त्यावर इंग्रजी मुळाक्षराचं्या खुिा 
करून प्रत्येक पषृ्ठाखाली त्याचंी मूळ डठकािे दाखडवली आहेत. ज्यानंा इंग्रजीचे ज्ञान नसेल, 
त्याचंी मोठीच सोय झाली. सवयत्रानंी या गं्रथाचा अवश्य संग्रह करावा. याची ६०० पृष्ठ असून लकमत 
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अवधी एक रुपयाच आहे. अक्षराचा टैपही सुरेख आहे. भायखळा, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, 
येथील अमेडरकन डमशनातं ते डवकत डमळेल. 

 
४६७० (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६४–२६५) 

रा. जनादयन रामचदं्रजींनी ‘वदेातं साराचे भाषातंर’ हा गं्रथ संस्कृतावरून मराठीत अनुवाडदत 
केला. सदानंदस्वामी या प्राचीन लेखकाचा हा गं्रथ दा. धीरजराम दलपत यानंी १८६२ त 
संस्कृतमध्ये छापला होता. प्राकृत जनानंा तो दुबोध असल्यामुळे महाराष्ट्रभाषातंर उपयोगी ठरेल. 
पुराडिकानंी संस्कृतवरून इतरानंा तो समजावनू सागंावा, यापेक्षा हा गं्रथ महत्त्वाचा ठरतो. संस्कृत 
भाषेच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल नेडटव लोक अगदी भ्रातं आहेत. संस्कृतमध्ये सवोत्कृष्ट ज्ञान आहे, असा 
त्यानंा गवय वाटतो. इकडचे लोक डवद्वान व शोधक होते. पि युरोडपयन संशोधकापेंक्षा ते फार मागे 
होते. एखाद्या पडंडताने भाषातंर जर केले, तर त्याची भाषा कठीि व खष्ट बनते म्हिून लोकभाषेत 
असे अनुवाद असिे अगत्याचे ठरते. भाषातंरे करिारानंी सवयसामान्यानंा सुलभ अशीच भाषा 
वापरावी. आम्हासं तर काही डठकािी या गं्रथाची भाषाही कठीि वाटली. या गं्रथाची १८ पषृ्ठे असून 
लकमत ६ आिे आहे. एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना. हे पुस्तक टौनहालात युडनव्हर्थसटीच्या 
बगंल्यात डमळेल. 

 
४६७१ (२५ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६५–९६६) 

‘एका खेड्याचा राहिारा’ डलडहतो की : गावातील छोटेखानी कामदार प्रजेस फार नाडतात. 
प्रत्येक खेड्यात पाटील आडि कुलकिी हे दोन कामदार असतातच. पाटील हा बहुधा मराठा, तर 
क्वडचत् मुस्स्लम लकवा िाह्मि असतो. कुलकिी मात्र िाह्मिच असतो. या दोघानंा सत्ता व 
अडधकार डवशषे नाहीत, तरी ते पैसे खाण्यासाठी फार जुलूम करतात. गावकऱ्यानंा 
कलेक्टरापेक्षाही त्याचेंच भय वाटते. ज्या गावी पाटील ‘सहीपुरताच’ ज्ञानी असतो, तेथे 
कुलकण्याची चागंली पोळी डपकते. गरीब पक्षकाराचंी तकरार श्रीमंतास दाखवनू त्याजकडून ते 
पैसे उपटीत असतात. शतेाचा काही वाद उपस्स्थत झाला की, खाण्यास भरपूर सवड सापडते. 
खोटे कागद करण्यात ते सामील असतात. कुळास मदत करून सावकारास बुडडवतात व 
सावकाराचे पैसे खाऊन कुळास माती देतात. दहावीस रुपये दोघाकंडून घेतल्याखेरीज काम तर 
होिारच नाही. शतेीच्या वरळ्या, डवडहरींची तोंडबाधंिी, उडकड्यांची सफाई, या कामाचें हुकूम 
मामलेदाराकडून आले की, ते कामाचा सक्त तगादा लावतात. जे पैसे चारतील, त्यानंा मात्र 
भरपूर वाव देतात, पचंकयास असला की खादाडाचंी चगंळ असते. गोपाळ, डचत्रकथी, जोशी, 
कोल्हाटी, याचंी पाले आली की, वसेकर त्याचं्या ‘उपद्रवा’ची हाकाटी करतो. काही चागंले तूप व 
पैसे डमळाले, तरच त्यानंा राहू देतात. एक पंढरपूरचा नामधारी कुलकिी सध्या अशीच लाच खात 
आहे. 

 
४६७२ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६७–२६८) 

आठवा हेन् री व पोप याचें भाडंि झाले, तेव्हा त्याने पोपाचा अडधकार कमी केला. िामवेलला 
सागं्रन हेन् रीने पडवत्रशास्त्राचा इंग्रजी तजुयमा करण्याचे काम पाडरसच्या कारडवले या हुशार 
गृहस्थास डदले. तेव्हा पोपने तो छापखाना जप्त करण्याचा हुकूम डदला. अधे छापलेले कागद 
रद्दीत डवकले गेले. तरीही गुप्तपिे छपाई करून १५३९ मध्ये इंग्रजी बायबल छापून तयार झाले. 
प्रत्येक चचयमध्ये त्याची एक प्रत ठेवली. लोकाचं्या भाषेतील धमयगं्रथ लोकानंा फार आवडतात. 
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म्हिून हे मोलवान शास्त्र लोकानंी डवकत घेतले, त्याचा मुलगा सहावा एडवडयही उदार मनाचा 
होता. लसहासनावर बसताना त्याने तीन तरवारी घेतल्या व तो म्हिाला की, पडवत्रशास्त्र ही चौथी 
तरवार आहे. त्याने लोकानंा हे आस्त्मक अन्न डदले. ६॥ वषांनतर त्याची बहीि राज्यावर आली. ती 
कॅथॉडलक असल्यामुळे इंग्रजी बायबलास बदंी झाली. इंयलंडला वाईट डदवस आले. ज्यानंी शास्त्र 
वाचले त्यानंा मरि पतकराव ेलागले. डस्त्रया-पुरुष व कोवळी मुले यानंीही मृत्य ूपतकरला. पि हेर 
टपिीस असूनही लोक रानात जमून इंग्रजी शास्त्र वाचीत. यापायी १३ जिानंा जाळून मारण्यात 
आले, शास्त्राच्या वैऱ्यानंी छळ व पाठलाग करून ३०० जिाचंा वध केला. 

 
४६७३ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६८–२६९) 

पाळक डनदोषी व एकपत्नी असावा. तो बुडद्धमान, मयादाशील असावा. व्यसनी लकवा भाडंखोर 
नसावा. आपले घर चागंले साभंाळिाराच मंडळी नीट साभंाळतो. पोकळ अडभमान धरून 
सैतानाच्या तावडीत त्यानें जाऊ नये. कोिाच्या लनदेमध्ये त्याने फसू नये. डवश्वास व शुद्धपिा याचा 
डकत्ता त्याने तयार करावा. त्याचा प्रवीिपिा व अभाडंाळपिा सगळीकडे डदसावा. जो स्वताः शुद्ध 
आहे, तोच मानास पात्र आहे. मूखयपिाच्या वादात त्याने पडू नये. तो सहनशील आडि नम्र असावा. 
लोकानंा एकत्र करून त्याने उपदेश करावा. तो मंडळीचा अग्रगामी आहे. देवाची प्राथयना व 
उपकारस्तुती करून मंडळीची इच्छा देवाला कळवावी. मंडळीनेही एकडचत्ताने त्याचे ऐकाव.े 
भक्तानंी व पालकानंी एका जागी देवाची उपकारस्तुती करावी. आकाश हे ईश्वराचे लसहासन व 
पथृ्वी पादासन आहे. म्हिून दीन व अनुतापी होऊन खरेपिाने स्तुती करावी. 

 
४६७४ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २६९–२७०) 

कवी आ. म. गोखले, कडवतेत म्हितात : बापाने मुलास नेहमी जपाव.े त्यास डवद्या द्यावी आडि 
अडवदे्यपासून नेहमी दूर ठेवाव.े त्याचे आरोयय राखाव.े त्यास नीडतमागाला लावावे. दुष्ट मनुष्ट्याचंी 
संगत लागू देऊ नये. जो ईश्वर जगाची डनर्थमती व पालन करतो त्याची भक्ती करण्यास डशकवाव.े 
असा डपता घरामध्ये तर सुखी होईलच, परंतु लोकही त्याची कीती गातील. 

 
४६७५ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०) 

‘भट्टासं धोतर नेसडविारा’ पत्रामध्ये डलडहतो की : यावषी डकत्येक िाह्मिानंी सूययग्रहिाची पवयिी 
मोठ्या चमत्काडरक रीतीने पाळली. डकत्येक संभाडवत डवद्वानानंी शाक्त मागय अनुसरून ग्रहिाचे 
अडीच तास फ्रें च दारू व बकऱ्याचे मासं यावंर तडाखा चालवला होता. काही तरी हाटेलात हा 
िम चालवीत होते. छाकटे होऊन रस्त्याने बडबडत गेले. डतघे तर डदगंबर होऊन ‘दे दान सुटे 
डगऱ्हाि’ म्हिून ओरडले. ग्रहि मागिारानंा डशव्या देऊन धोंडेही मारीत होते. अशा दारूबाजानंी 
धमय न पाळिारानंा बडहष्ट्कृत करावे, अगर प्रायडित्त द्याव,े एवढी त्याचंी पात्रता आहे काय? 
सुधारलेले लोक असल्या लोकानंा डभतात, हेही आिययच आहे. 

 
४६७६ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

थाडडयल स्टीवन्सने पे्र. ज्यानसनवर आिखी ५ आरोप केले. 
 
४६७७ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेडरकन सरकारने रडशयाकडून अलास्का प्रातं डवकत घेतला. त्यात सोन्याच्या खािी 
सापडल्या. 

 
४६७८ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

सादंडवच बेटावरील ज्वालामुखीच्या आपत्तीसाठी सरकारने तेथील राजाकडे मदत पाठडवली. 
 
४६७९ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

इंयलंडमध्ये उष्ट्ि हवनेे विवे लागले व अनेकाचें मृत्य ूझाले. 
 
४६८० (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

लाडय नाथयकोटनी पालयमेंटात लहदुस्थानचा जमाखचय वाचला, तेव्हा फक्त ३० सभासद हजर होते. 
लेंगसाहेबानंी सूचना केली की, लहदुस्थानातील लोकोपयोगी कामासाठी २० कोटींचे कजय काढाव.े 

 
४६८१ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

नाथयकोटऐवजी लाडय मायो गवरनर जनरल होतील. 
 
४६८२ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

रािीसाहेब पाडरसमागे स्स्वत्सलंडला गेल्या. 
 
४६८३ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

रे. हेन्री डयलस केप टौनहून येऊन इकडे डबशप होतील. 
 
४६८४ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

डवद्याखात्याचे माजी डडरेक्टर डम. हावडय रेल्व ेअपघातात मृत्यू पावले. त्याचं्या मडमेस ९७,५०० ची 
नुकसान भरपाई डमळाली. 

 
४६८५ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

बीभत्स पुस्तके डवकण्यावरून दोघानंा १८ मडहने कैद झाली. 
 
४६८६ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

युरोपात अडतउष्ट्ितेने अन्नसामग्रीचेही फार नुकसान झाले. अडतथंड अशा रूडशयात तर फार 
नुकसान झाले. 

 
४६८७ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

डफतुरीच्या कटावरून ३०० अडधकाऱ्यानंा स्पेनमध्ये अटक झाली. 
 
४६८८ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

फ्रें च रािी युजेनी ना. डवक्तोऱ्या यानंा भेटली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४६८९ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 
इंग्रजानंी काबूल शहर घेतले, तरच आपि बुखारा घेऊन शहाला यथेच्छ पेन्शन देऊ, असे रडशयन 
लोक म्हितात. परंतु त्यानंी अधे समरकंद शहर जाळले आहे. 

 
४६९० (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

काबलू येथे शरे अली पुन्हा डवजयी झाला. अजीम खानाचा सेनापती सुरवरखान पळून गेला. त्याचे 
सैन्य याकुबखानास जाऊन डमळाल्यामुळे घालमेल होऊन उदीमधंदे बंद पडले. 

 
४६९१ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

दडक्षि कलकत्त्यात लोकाचें दुष्ट्काळाचे फार हाल होत आहेत. डमशनऱ्यानंी ताबडतोब मदत 
पाठडवण्याची डवनंती केलेली आहे. जमीनदारानंा मात्र ‘दुष्ट्काळी स्स्थती आहे’ हेच पटेनासे झाले. 
कडमशनरही साऱ्यात सूट देण्यास तयार नाही. 

 
४६९२ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

लहदुस्थानात डिस्ती लोकासंाठी ‘डडवोसयला’ लयनामधून सूट डमळण्याचा कायदा होिार आहे. 
 
४६९३ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

पजंाबात हजारा नामक गावी पहाडी अफगाि लोकानंी बडंाळी सुरू केली. पोलीस ठाण्यावर हल्ला 
करून सहाजिानंा ठार मारले. त्याचंा मुख्य डफरोजशहाच्या वशंातील असून त्याच्याजवळ चार 
हजाराचें सैन्य आहे. त्याचें गुरूही धमययुद्धाची घोषिा करतात. 

 
४६९४ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

अमदाबादेत ३ डदवसातं २८ इंच पाऊस होऊन मोठे तुफान झाले. १० हजार घरे पडली. एक 
कोटीचे नुकसान होऊन लोक बेघर झाले. 

 
४६९५ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

मंुबईत संस्कृत पाठशाळा व लहदू सभोजन शाळा (बोडडंग स्कूल) काढण्यासाठी सरकारने जागा 
डदली. इमारतीसाठी मयत गोकुळदास तेजपाळ यानंी ३।· लक्ष रुपये या कायासाठी डदले आहेत. 

 
४६९६ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

रे. दा. डवल्सन याचं्या कायास यंदा ४० वष ेपूिय होत आहेत. ते स्वदेशास जािार, म्हिून त्याचं्या 
नाव े मंुबईच्या डवद्यापीठामध्ये एक स्कालरडशप ठेवण्यात येिार आहे. दा. डवल्सन इंयलंडमध्ये 
असेंब्लीत माडरेटर (अध्यक्ष) होतील. 

 
४६९७ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७०–२७२) 

१८ आगस्तला सकाळी सूययग्रहि झाले. ग्रहिाचा स्पशय, मध्य व अंत याडंवषयीचे आमचे अंदाज 
तंतोतंत खरे ठरले. प्रथम डद्वतीयेच्या चदं्राएवढीच सूयाची कोर डदसली. ऊन अगदी डफके, लपगट 
व अंधक होते. मंुबईतील ग्रहि खग्रास नसल्यामुळे काही चमत्कार डदसले नाहीत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४६९८ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७२) 
ग्रहिाच्या डदवशी बहुत लहदू लोक वालुकेश्वरला स्नानास गेले. माजगावकडे अनेक समुद्रात बुडून 
मेले. 

 
४६९९ (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७२) 

डम. कानदास नारायि याने दीड कोटीचे डदवाळे काढून नादारीचा अजय डदल्हा. पि त्याने आपली 
डजनगी छपावली, म्हिून मॅ. टक्कर यानंी त्याचा अजय खोटा ठरवनू त्यास दोन वष े कैदेची डशक्षा 
डदली. 

 
४७०० (२७ : १७, १ सप्तेंबर ६८, २७२) 

‘सूक्ष्मदशयक’ याचे पत्र वाचले. ज्या गोष्टीडवषयी आमच्या लोकातं डवडधडनषेध नाही, तीडवषयी 
लोकाचंी मते व वडहवाट परस्परडवरुद्ध असली, तरी लचता नाही. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६८ 
 
४७०१ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २७४–२७७) 

अमेडरकन डमशन मंडळाच्या ऐक्य सडमतीने डनरडनराळ्या मंडळींना पत्र डलडहले आहे. त्यात एम् 
डबसेलप्रभतृी डमशनरी म्हितात की : आमच्या कामदारानंा अहवाल डलडहण्याची सवयच फार कमी 
आहे. म्हिून आलेल्या अहवालात गौि गोष्टीवर भर देऊन डलडहण्याची प्रवृत्ती डदसली. तरी डरपोटय 
डलडहताना अगत्याच्या गोष्टीच फक्त डलहा. मंडळींची वाढलेली संख्या कळडवताना त्याचीही कारिे 
द्यावीत. शाबाथ, प्रभभुोजन व बास्प्तस्मा, या डवधींचे पालन कसे होते? होत नसले, तर त्याची 
कारिे काय आहेत? पालकानंा काढिे, त्याचंी बदली करिे, धार्थमक पाठलाग, याचीही माडहती 
द्यावी. मंडळीस डवश्वासू पालक मुक्त राहावा. त्यानेही सगळा वेळ मंडळीच्या प्रगतीसाठीच द्यावा. 
मंडळाने पालकाचा सवय खचय करावा. प्रत्येकाने आपल्या प्राप्तीचा एकदशाशं मंडळास डनयडमत 
द्यावा. आपि जे काही डमळडवतो, त्यावर परमेश्वराचा हक्क आहे. वाबंोरीच्या डरपोटावरून डदसते 
की, शाब्बाथ व नेमडवधी याचंी फार हयगय होते. इतर डठकािचे अहवाल तपशीलवार घेतले, तर 
तेथेही हाच प्रकार डदसेल, अशी कुजबूज ऐकू येते. म्हिून आपले वतयन डनदोष हव.े शातंीच्या 
देवासाठी सवांनी कायय कराव.े 

 
४७०१ अ (इंम : २७३–२७४) 
 
४७०२ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २७७–२८०) 

ज्ञानचक्षचेू संपादक डलडहतात की : रक्तडपतीच्या दुधयर रोगाने लोकानंा अत्यंत पीडा होतेय. 
अनेकानंा या यातनाचंी जािीव आहे. क्षयाने मनुष्ट्य डझजून मरतो, पि त्यातही अशी पीडा कधी 
नसते. त्यात डनदान डतडका नसतात. शरीराची जखम आपोआप बरी होण्याचा गुि या रोगात नष्ट 
होऊन शरीराचे अवयव गळून जाऊ लागतात. डवदू्रपता व दुगयधी याचें तो स्थान बनतो. 
डवलायतेतील वैद्यानंाही असे वाटे की, हा रोग असाध्य आहे. पि भाऊ दाजीने असाध्य गोष्ट साध्य 
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केली. आमच्या या सन्मान्य देशबाधंवाचे आम्ही फार ऋिी आहोत. एका अगदी वाया गेलेल्या व 
डनराश झालेल्या इसमासही त्याचं्या औषधाने साफ बरे वाटले. रोगी मनुष्ट्यामध्ये अल्पावधीत फेर 
पडतो, चया पालटते व प्रकृतीही सुधारत जाते. एक पारशी तरुि अगदी बरा झाला. पूवी त्यास 
डवस्तवाचासुद्धा चटका बसत नसे. पि डनरोगी झाल्यावर एका वषाने तो लयन करून सुखी झाला. 
बाळशास्त्री टोकेकरानंीही इंदुपकाशमध्ये पत्र डलहून या औषधाचे गुिधमय रडसक भाषेत साडंगतले 
होते. रे. डवष्ट्िुपतं करमरकराचें स्वदस्तुरचे पत्र ज्ञानोदयात आले, त्यावरूनही तुम्हालंा खात्री 
वाटेल. १५ इसमानंीही असाच गुि आला, याची कबुली डदल्ही आहे. दा. भाऊरावानंी कठीि 
रोगही सुसाध्य केला. त्याचें जगावर फार उपकार आहेत. 

 
४७०३ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८०–२८५) 

डस. बा. डम. आपल्या गद्यकाव्यमय पत्रात डलडहतात की : शोधकराव खऱ्या गुरूच्या शोधात 
सद्गुरूदासाकडे गेला, तेव्हा त्यास डिस्ताडवषयी दाखला डमळाला. हेलेनी भाषेत त्याचे येशू नाव 
आहे. कुरािात मसीह इसा म्हितात. सूययडसद्धातंानुसार तो म्लें च्छ अवतार ठरतो. आज २० कोटी 
लोक त्याचा धमय पाळतात. हे कळल्यावर शोधकराव येशूचीच बुके वाचू लागला. नातेवाईक 
म्हिाले, ‘याला चळ लागला.’ खरे म्हिजे तो सैतानाच्या तावडीतून सुटून मायामोहाच्या पलीकडे 
गेला. जगाच्या डनदेकडे त्याने दुलयक्ष केले. मेलेल्या लाजारसास उठडविाऱ्या डिस्ताचा भक्त 
झाला. ज्याला मानडसक शातंी हवी आहे, त्याला एवढाच एक उपाय आहे. जगाचा नरकदंड 
चुकडवण्यासाठी येशूने मरिदंडही सोसला, म्हिून पाप सोडाव.े व गुरुकृपा जोडावी. त्याचे मन 
वडडलार्थजत धमावरून अगदी उडाले. नातलगापेक्षाही तो श्रेष्ठ आहे. यासाठी हा ‘डिस्तबंदा’ 
कोिाचीही पवा करीत नाही. गंगेच्या पाण्यामध्ये शरीर धुतल्यामुळे मनाचा मळ जािार नाही. 
जडगक गुरू ढोंगी असतात. येशू मात्र िह्मचारी आहे. डकत्येक डस्त्रया त्याची भक्ती करीत. त्याच्या 
थोर नीतीने त्या चडकत झाल्या. दुष्टानंी त्याचा िूरपिे प्राि घेतला, तरी सूडाचा शब्दही त्याने 
उच्चारलेला नाही. हनोख, अिाहम, सारा, इझाक, याकोब, शमुवले, दाडवद व शामशीन, असे 
अनेक भक्त त्यानेच उद्धारले. या कथा वाचून शोधकरावाचे संशय दूर झाले. 

 
४७०४ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

पे्र. ज्यानसनने अमेडरकेच्या राज्यव्यवस्थेत बदल करण्याची सूचना केली, ती कान्गे्रसने फेटाळली. 
 
४७०५ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

लुडजयाना इलाख्यात काही गडबड सुरू झाली. 
 
४७०६ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

सानफ्रास्न्सस्कोमध्ये वशे्याव्यवसायासाठी हागंकागंमध्ये मुली पाठडवल्या जातात. म्हिून डचनी 
लोकानंी सुचडवले की, लबाड व्यापाऱ्यापंासून या डस्त्रयाचंी सुटका करावी. मंुबईत युरोडपयन राडंा 
येतात, त्याबद्दल गोरे लोकानंा असे वाईट वाटत नाही काय? 

 
४७०७ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

लाडय मायो यानंा लहदुस्थानचे वैसराय नेमले, हे डिडटशानंा गैर वाटले. पत्रकारानंा राज्य 
चालडवण्याचे ज्ञान नसते, असे ते म्हितात. 
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४७०८ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 
डथयोडोरच्या मुलास लहदुस्थानी डसडवल सर्थवसचे डशक्षि डमळेल. 

 
४७०९ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

शरेबाजाराच्या घालमेलीत धक्का बसल्यामुळे आग्रा ब्याकेस ७ कोटी रुपयाचंा तोटा आला, तरी सवय 
बाक्या व्यवस्थापकानंी देऊन टाकल्या, म्हिून लंडन व्यापारी संस्थेचे डम. टामसन यानंी समाधान 
प्रगट केले. 

 
४७१० (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २७७–२८८) 

ज्यानुएरीत पालयमेंटमध्ये नवे सभासद डनवडून येतील. 
 
४७११ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

रूडशयाचा बादशहा व पु्रडशयाचा राजा याचंी भेट झाली. 
 
४७१२ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

ना. डवक्टोडरयास डजव ेमारण्याच्या हेतूने एक फेडनयन टोळी स्स्वस प्रदेशात गेली होती. 
 
४७१३ (२७ : १९, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

ज्यापानमध्ये डिस्ती लोकाचंा पुन्हा पाठलाग होऊ लागला. सुमारे १५० डखस्त्यानंा बुडवनू मारले 
आहे. त्या देशात ४० हजार कॅथाडलक आहेत. त्याचं्यावरही असाच प्रसंग येिार. 

 
४७१४ (२७ : १९, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

इरािी आखातातील व्यापाराच्या संरक्षिासाठी इराि डिडटश लढाऊ जहाजे डवकत घेिार. त्यावर 
इंग्रज खलाशी राहतील. 

 
४७१५ (२७ : १९, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

इरािचा शहा डहरात शहर पुन्हा लजकण्याचा डवचार करीत आहे. यातून पुन्हा युद्ध सुरू होईल. 
 
४७१६ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

न्यझूीलंडच्या बडंखोरानंी १० डशपाई अंमलदार मारले. 
 
४७१७ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

डमसरच्या पाछाने प्रत्येक पे्रतामागे १॥ रुपये कर बसडवला. 
 
४७१८ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–८८) 

बुखाराच्या अडमराने रडशयाशी तह केल्यामुळे डतथले धमाडधकारी डचडले. त्यानंी अडमरास कैद 
केले. लोकही अडमराच्या डवरुद्ध आहेत. आता रडशया हा सवयच प्रदेश लजकण्याचा डवचार करीत 
आहे. 
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४७१९ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 
वायव्य प्रातंाचे गवरनर सर म्युअर यानंी नवीन पुस्तकासंाठी प्रत्येकी इजाराची बडक्षसे जाहीर 
केली. 

 
४७२० (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–८८) 

ना. गवरनर जनरलाचं्या हस्ते अंबाला गाडी सुरू होिार. 
 
४७२१ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

कपुरथळ्याचे महाराज डवलायतेस गेले. 
 
४७२२ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

लखनौच्या डमशन बगंल्यात काळे–गोरे याचें स्नेहसंमेलन झाले. ३०० लोक उपस्स्थत होते. 
नेडटवाचंी उदासीनता यानेच कमी होईल. 

 
४७२३ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

तारायंत्राचे दर कमी झाल्यामुळे १ रुपयात कोठेही तार जाईल. 
 
४७२४ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

१८७० च्या जूनपयंत जबलपुरापयंत रेल्व ेतयार होईल. 
 
४७२५ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

मद्रासेत एक गृहस्थ अदावतखोरीच्या भीतीने लचचेच्या झाडावर लपून बसला. त्यास ६ 
आठवड्याचंी कैद झाली. 

 
४७२६ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

आग्र्यात रािीच्या बागेतील लसडहिीस दोन मेलेली डपले झाली. ती डतने लगेच खाऊन टाकली. 
 
४७२७ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

कलकत्त्याचे आनराबल प्रसन्नकुमार टागोर याचें डनधन झाले. ते कायदे कौस्न्सलचे क्लाकय  होते. 
त्यास स्टार आफ इंडडया डकताब डमळाला. मृत्यसूमयी डतकडील रीतीप्रमािे त्यासं गंगेवर ठेवले 
होते. 

 
४७२८ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

टोकच्या नबाबाची पदच्युती डवलायत सरकारने कायम केली. 
 
४७२९ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

गुजराथेतील तुफानाने खेडे गावी ४०० घरे पडली. नद्यानंा पूर आल्यामुळे लोकानंी डोंगरझाडीचा 
आश्रय घेतला. मदतकायय सुरू आहे. 
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४७३० (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 
बडोद्यात रस्त्यावर २० फूट पािी आल्यामुळे शकेडो घरे पडली आडि अनेक मेले. राजाच्या हत्तीने 
डकत्येकानंा पाण्यातून ओढून बचावले. 

 
४७३१ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

तळघाटावर रेल्व ेडवभागात पटकीने जोर धरला आहे. लोकानंी रेल्वेने येऊ नये. 
 
४७३२ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

प्राथयनासमाजाच्या भजनालयासाठी १५ हजाराचंी मदत हवी आहे. ३०७१ रुपये जमले आहेत. 
 
४७३३ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

मुळजी ठाकरसी डवलायतेहून आल्यावर भाटे लोकानंी त्यांना वाळीत टाकले. त्याचं्या मदतीसाठी 
५० हजार रुपये जमले. 

 
४७३४ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

केशव लाढा याने स्वताःस भोसकून डतघावंर उगीच तोहमत आिली. असल्या इसमास मोठी डशक्षा 
व्हावी. 

 
४७३५ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

लहदुस्थानची भरूचना आडि इडतहास याचंा परस्परसंबंध या डवषयावर सवोत्कृष्ट डनबंध डलडहिारास 
डलमजी माडिकजी सुवियपदक डमळेल. 

 
४७३६ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

मंुबई ब्याकेंच्या चौकशी कडमशनचे काम पूिय झाले. 
 
४७३७ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

दा. डवल्सन यानंी लहदू लोकाचं्या जातींडवषयी गं्रथ रचला आहे. त्यात िाह्मिातील भेदाडंवषयी 
माडहती घालावयाची आहे. प.ं ईश्वरचंद्र डवद्यासागर व राधाडकसनदास त्यानंा पजंाबी आडि 
बगंाली िाह्मिाडंवषयी माडहती देत आहेत. 

 
४७३८ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८५–२८८) 

‘तुल्याथयदशयक नवा करार’– हे पुस्तक छापून तयार झाले. ओडरएंटल छापखान्यात ते संुदर 
टैपावर छापले आहे. ६०० पषृ्ठे आहेत. शवेटी अनुिमडिकाही डदली आहे. आपल्या प्रती 
नोंदडवण्यासाठी, भायखळा डमशन बगंला, अगर बेलाडसस रोडवरील ज्ञानोदय कचेरी, नगर, 
सोलापूर, सातारा, येथील डमशन याचं्या कचेरीकडे पत्रव्यवहार करावा, लकमत १ रुपया आहे. 

 
४७३९ (२७ : १८, १५ सप्तेंबर ६८, २८८) 

ज्ञानोदयच्या वगिीच्या पैशाबंद्दल एक आिा लकवा अधय आिा लकमतीची टपालाची डतडकटे 
पाठडवण्यास हरकत नाही. पि दर रुपयास एक आिा वताळाही पाठवावा. वताळ्यावाचून वगयिी 
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पाठव ू नये. ज्यासं ज्ञानोदय वक्तशीर पोहोचत नाही, त्यानंी ओडरएंटल छापखाना, भेंडीबाजार, 
मंुबई, या पत्त्यावर खबर करावी. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक १९, मुांबई, १ आक्टोबर १८६८ 
 
४७४० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २८९–२९०) 

मादागास्करची रािी नुकतीच मृत्य ू पावली. प्रथम वाटले होते की, नव्या रािीच्या कारकीदीत 
डमशनकायास अडथळा येईल. परंतु नव्या रािीने प्रॉटेस्टंट पथंास पूवीप्रमािेच मोकळीक देण्याचे 
ठरडवले आहे. अंताना नाडरवो या राजधानीच्या शहरात बाधंलेले डिस्ती भजनालय सुरू झाले, 
तेव्हा अनेक वजनदार लोक आले होते. पूवीच्या रािीच्या मृत्यनंूतर अनेकानंी क्षीर करून सुतक 
धरले. सुतकात हे लोक बंडी लकवा सदरा घालीत नाहीत. रािीची कबर तयार होत असताना 
तोफाचंी सरबत्तीही झाली. पे्रतपेटी ५॥ हात लाबं होती. डतच्यावर नािीही ठोकलेली होती. रेशमी 
पोषाख, खुच्या, कपड्याचं्या पेया, वगैरे अनेक डजनसा कबरेत पुरल्या. २–३ हजार बैल 
मारण्यात आले. तीन मडहने गािेबजावण्यास बदंी असून युरोडपयनानंाही हा डनयम लागू आहे. 
मोठी टोपी घालू नये, खाटेवर डनजू नये, असेही डनयम आहेत. नवी रािी मूर्थतपूजक आहे 
म्हितात. पि डतने मलागासी देवता केली लामाजी डहची मूती काही डमरडवली नाही. आता ती 
मूती नेहमीच्या देवळामध्ये ठेवली आहे. 

 
४७४० अ (इंम : २८९) 
 
४७४१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २९०) 

फ्रान्सेस्को, न्य ू आर्थलन्स, बास्ल्टमोर, डफलाडेस्ल्फया, डसनडसनाटा, न्ययूाकय , येथील डशद्दी 
दासवशंातले लोक इंग्रजी वतयमानपते्र चागंल्या रीतीने चालडवतात. त्यांपैकी एकाचा तर १० हजार 
खप आहे. 

 
४७४२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २९१) 

एक चमत्काडरक कोष्टक छापले आहे. त्याची रचना अशी केली आहे की. मध्यभागी ‘ये’ अक्षर येते. 
त्यापासून आरंभ करून कसेही वाचले, तरी ‘येशूकडे ये व जीवन घे’ हे बोधपर वाक्य डनरडनराळ्या 
२ हजार रीतींनी वाचता येईल. 

 
४७४२ अ (इंम : २९०) 
 
४७४३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २९१–२९३) 

‘स्त्रीकंठभषूि’ –हे पुस्तक डम. बाबा पद्मकनजी यानंी डलडहले. त्यात ९० धडे असून डस्त्रया व मुली 
याचं्यासाठी धमयव्यवहार याडवषयी ते आहेत. ६ मडहन्यातं ते वाचून संपडवता येईल. संसार 
साभंाळिे, मुलाचंा प्रडतपाळ करिे, त्यासं सुडशक्षा लाविे, ही जबाबदारी उत्तम रीतीने पार पाडता 
येईल. सवांनी ते अवश्य यायावे, ज्यानंी हे पुस्तक पूवी वाचले, त्यानंी ते अखेरपयंत खाली ठेवले 
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नाही. डस्त्रया तर त्यास गळ्यातील भषूि समजतात. म्हिून त्याचे नावही अगदी योयय आहे. 
डशक्षकावाचून ते समजून घेता येते. अशी आिखी उपयुक्त व मनोरंजक पुस्तके झाली, तर बरे 
होईल. गोष्टीरूप उपदेशाची फार आवश्यकता असते. १५० पषृ्ठाचंी लकमत ४ आिे आहे. 
रे. दा. मरेडमचेल याचें ‘डिस्ती धमय आडि मूर्थतपूजक धमय याचें झंुज’ हे इंग्रजी पुस्तकही आम्हांस 
पोचले. त्याप्रमािे रा. वासुदेव बाबाजी नवरंगे याचें ‘धमयडववचेन’ हे पुस्तकही डमळाले. आभारी 
आहोत. 

 
४७४४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २९३–२९५) 

इंयलंडची सवात दुष्ट व सन्मानरडहत रािी मेरी डहच्या मृत्यनंूतर एडलझबेथचे राज्य सुरू झाले. 
नवीन रािी आल्यामुळे तुरंुगातील कैद्याचंी सुटका झाली. तेव्हा लाडय लोकानंी डवनंती केली की, 
‘शुभवतयमानाचे ४ कतेही बदंात आहेत त्याचंीही सुटका व्हावी.’ तेव्हा डतने त्यातला गर्थभताथय 
ओळखून बबैल गं्रथाचा नवा करार मुक्त केला. प्रत्येक देवळात एक पुस्तक ठेवण्याचा हुकूम 
झाला. एडलझबेथच्या कारकीदीत बैबलाच्या २१६ आवृत्ती झाल्या. पुढे १ ल्या जेम्सच्या कारकीदीत 
लटडेलच्या आवृत्तीस १०० वष े पूिय झाली, म्हिून ५४ धमोपदेशकाकंडून नवीन तजुयमा करून 
घेण्यात आला. प्रत्येकजि आपले भाषातंर दुसऱ्याच्या लेखनाशी डमळवनू पाही व नंतर एका सभेत 
मजकूर मान्य होई. १६११ साली नवा तजुयमा प्रडसद्ध झाला. अगदी गरीब लोकानंीही बबैल डवकत 
घेतले. भडवष्ट्यवाद्याचें अंदाज खरे झाले. प्रातेस्तंताचं्या उदार धोरिामुळेच हे कायय झाले. 
अज्ञानाचा अंधार संपला. पोपाने शास्त्र वाचिे गहयिीय ठरडवल्यामुळे लोक अज्ञानी व देवभोळे 
झाले. खरा धमय डवजयी झाला. पाखंडाचा पराभव झाला. आकाश व पथृ्वी टळून जाईल, पि 
देवाचे वचन खोटे ठरिार नाही. न्यायीपिाचे डशरस्त्राि घालून डवश्वासाच्या ढालीने दुष्टाच्या 
जळतभाली डवझडवता येतात. 

 
४७४५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, २९५–३००) 

‘परका व प्रवासी’ डलडहतो की : दौलताबादेच्या घाटाजवळच एक ‘कागदी वाडा’ नामक गाव आहे. 
डतथले लोक सारवान व ताबंटकर यासंारखे डदसतात. गावचे गावकुस संुदर बाधंलेले आहे. 
लोकही नम्र व अनाग्रही वाटले. डवल्सनसाहेबाचा तंब ू मडशदीजवळच होता. इकडे मोगली 
अमलाच्या खुिा जागोजाग डदसतात. घाट उतरल्यावर वरेूळ गाव लागते. इथले दगे उत्कृष्ट 
बाधंिीचे असून त्यातं कबरी आहेत. तेथील मुजावर डभक्षा मागतात, तेव्हा के्षत्रस्थ िाह्मिाचें भाऊच 
वाटतात. ते आळशी असल्यामुळेच दुाःखी राडहले असाव.े सुधारलेल्या महंमदी लोकासं त्याचंी 
लाज वाटते. जवळच लेण्याचा डोंगरही आहे. परमेश्वराने आपले सवय कौशल्य वापरून हे संुदर 
डठकाि डनमाि केले. औरंगजेब बादशहाची कबरही आम्ही पाडहली. या कबरीची व्यवस्था फारशी 
चागंली नाही. त्याचा नातू डशराज, बुरहानुदीनवली, वगैरे अनेकाचं्या कबरा येथे आहेत. वरेूळची 
लेिी डोंगरात कोरलेलीच आहेत. पि त्यात सारखेपिा फार आहे. मूती मािसापेक्षा मोठ्या व 
डधप्पाड आहेत. प्रत्येक बौद्ध लेण्यात बुधाची मूती असतेच. कोरीव कामात फार मेहनत व हुशारी 
डदसते. िाह्मि लेण्यामंध्ये दैवताचं्या मूती आहेत. सुताराचे लेिे देखिे व तीनमजली आहे. एका 
लेण्यात डोके फुटलेला प्रचंड हत्ती डदसतो. त्यावरून जगातली प्रत्येक वस्तू कशी नाशवतं आहे, 
त्याचीच खात्री पटते. सारे डवरघळून जािार आहे व ईश्वरच फक्त राहिार आहे. 

 
४७४६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३००) 
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बाबा पदमनजी कळडवतात की : इंग्रजी–मराठी कोशाची छपाई पाच वष े चालू होती. आता तो 
लवकरच तयार होईल. ७०० पषृ्ठे होतील. आधी प्रती नोंदडवल्या तर ६ रुपये पडतील. नंतर एक 
रुपया जास्त पडेल. नंतर टपालाचे हसीलही भरावे लागेल. मंुबईत जनादयन रामचदं्र, टौन हाल 
लकवा पुण्यात नारायि डवष्ट्िु जोशी, लष्ट्कर याजंकडे प्रती नोंदवाव्यात. गरीब डवद्याथ्यांना दरमहा 
एक रुपया देण्याची सवलतही आहे. काही छापलेले कागदही पाहावयास डमळतील. या कोशात 
जेवढे शब्द, वा द्वथय व वाक्ये आहेत, तेवढी दुसऱ्या कोित्याही कोशात पाहावयास डमळिार 
नाहीत. इंग्रजी शब्दाचें ग्रीक, लें डटन, संस्कृत अथय डदले आहेत. याचा इंस्यलश भाग म्हिजे 
बेबस्तरच्या नवीन डडक्षनरीचा संके्षप आहे. तरी डवद्यावृदे्धच्छू गृहस्थानंी जरूर आश्रय द्यावा. पैसे 
अगोदर द्यावेत. उगरािीची वळे आिू नये. 

 
४७४७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१) 

कडव आ. म. गोखले आपल्या काव्यामध्ये डलडहतात की : जेथे अबलाच प्रबळ होते, राजा बाळ 
असतो, मंत्री अज्ञानी असतो, तेथे राहून काही फायदा नाही. वाईट गावात राहिे, हलक्याची सेवा 
करिे, दुष्ट पुत्र, दुष्ट पत्नी, नेहमीच रूक्ष जेवि, या गोष्टी असल्या की, आगीवाचून शरीर 
जळाल्याप्रमािे वाटते. एक वळे अरण्यात जाऊन झाडाखाली बसावे, पि संुदर घरात दुष्टाच्या 
संगतीत राहू नये. सज्जनाशी वाद झाला, तरी चालेल, परंतु दुजयनाशी बोलण्यापेक्षा मरिही 
सुखदायक वाटते. 

 
४७४८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

अमेडरकेतील इंडडयन लोक िूरपिाने दंगे करीत आहेत. 
 
४७४९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

दडक्षि अमेडरकेत इके्कडोर व पेरू देशातं भयंकर धरिीकंप होऊन २२ हजार मेले व करोडो रुपयाचें 
नुकसान झाले. 

 
४७५० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

इंयलंडच्या डकनाऱ्यावर तुफानाने डकत्येक गलबते फुटली. 
 
४७५१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

मानचेस्टरमध्ये दंगे केल्यामुळे अनेक मरफी लोकानंा कैद झाली. 
 
४७५२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

महारािीसाहेब स्स्वत्सलंडाहून डवनजर येथे दाखल झाल्या. 
 
४७५३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

अलाबामा प्रकरिाचा वाद डमटडवण्यासाठी ना. रेवदी ज्यानसन इंग्रज दरबारात वकील म्हिून 
आले. 

 
४७५४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

इंयलंडमधील डवदु्यत्तारा टाकिाऱ्या मंडळ्यानंीच सवय लोखंडी रस्ते तयार करण्याचेही कंत्राट 
यायाव,े असे लोकानंा वाटते. 

 
४७५५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

आबगील येथे आगगाडीच्या अपघातात सरदार घराण्यातील ३३ लोकाचंा मृत्य ूझाला. त्या सवांना 
एकाच डठकािी पुरले. 

 
४७५६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

लाडय नेडपयर यानंा एडडन्बरो शहरातील योययता डमळाली. 
 
४७५७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

दा. ज्याकसन या वेस्स्लयन उपदेशकाने इंस्यलश मंडळीडवषयी पोक्त व यथाथय अहवाल पाठडवला. 
 
४७५८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

लंडन टैम्सचे मत आहे की, दार्थजललग ही लहदुस्थानची राजधानी व्हावी. 
 
४७५९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

धोरला कापसाचा भाव ७॥ पेनी आहे. 
 
४७६० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

आडस्त्रयाचे प्रधान कौंट डबस्माकय  घोड्यावरून पडून जखमी झाले. त्यानंा डवशषे इजा झाली नाही. 
 
४७६१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

पाडरसच्या पत्रकारानंी पु्रडशयन सरकारवर कडक टीका केल्यामुळे फ्रें च बादशहाने उघडपिे 
नापसंती व्यक्त केली. 

 
४७६२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

गाडरबाल्दीने आजारीपिामुळे इटाल्यन पालयमेंटचा राजीनामा डदला. 
 
४७६३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

रडशयन बादशहाने बुखाऱ्याच्या तहनाम्यावर अजून सहीमोरतब केला नाही. 
 
४७६४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डवजुव्यस पवयतातून पुन्हा अयनी डनघू लागला. 
 
४७६५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डजिाल्टरला धरिीकंप झाला. 
 
४७६६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्पॅडनश बडंखोरानंी अनेक शहरे लजकली. बडंखोर सेनापती डप्रम माडद्रदजवळ आल्यामुळे स्पॅडनश 
प्रधानानंी राजीनामे डदले. 

 
४७६७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

शरेअलीने अजीमखानाचा पराजय करून गजनी शहर लजकले. अजीमच्या सैन्यात डफतुरी 
झाल्यामुळे तो पळून गेला. 

 
४७६८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

बुखाऱ्याचा अमीर मरि पावल्यामुळे त्याचा मुलगा राज्यावर बसला. आता पुन्हा लढाईची शक्यता 
डदसते. 

 
४७६९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

न्यझूीलंडच्या लोकानंी इंस्यलशाशंी पुन्हा लढाई सुरू केली. 
 
४७७० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

ज्यापानात मोठी गडबड सुरू आहे. 
 
४७७१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

चीनमध्ये दोन डठकािी डमशनऱ्यावंर हल्ला झाला. 
 
४७७२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

छोटा नागपूर प्रातंातील जमीनदार डिस्ती लोकाचंी उभी डपके कापून नेतात व मालमत्ता लुटून 
नेतात. इतरानंाही असाच जुळूम सहन करावा लागतो. सरकारने जर बदंोबस्त केला नाही, तर 
बडंावा लकवा स्थलातंर अटळ आहे. 

 
४७७३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

अरबस्थानातून आलेला सयद अहमद मुखी हा गृहस्थ काही भारी वसे्त्र दाखवनू ती महंमद 
पैगंबराची आहेत, असा दावा करतो. भोळे मुसलमान त्यास खूप पैसेही देतात. 

 
४७७४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

कोटगडच्या डमशनरीसाहेबाची कन्या घोड्यावरून खड्ड्यात पडून मृत्य ूपावली. घोडाही मेला. 
 
४७७५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

उत्तर लहदुस्थानात थोडा पाऊस झाल्यामुळे दुष्ट्काळाची तीव्रता कमी झाली. 
 
४७७६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

तारेचे दर बदलले. १० शब्दाचं्या बातमीस १ रुपया पडेल. 
 
४७७७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मारवाडात पािी इतके महाग झाले की, एक आण्यास अधा शरे आहे. 
 
४७७८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

सरकारच्या ठरावानुसार बास्प्तस्माची व पे्रतडियेची फी माफ झाली. 
 
४७७९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

बगंाल्यात सात डवभाग व बारा लष्ट्करी डिगेड आहेत. म्हिून मंुबईच्या ४ डिगेडच्या डवभागात नगर, 
नीमच, नडसराबाद, या शहराचें लष्ट्करही समाडवष्ट होईल. 

 
४७८० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

ज्या नेडटवानंा वैडदक डवधी आवडत नाही, त्याचं्यासाठी मेनसाहेब अशी तोड सुचडवतात की, त्यानंी 
रडजष्टर लयने करावीत. त्यासं मान्यता देिारा कायदा व्हावा. 

 
४७८१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

सोलापूर रेल्वेच्या महामारीवर डम. वलेब चागंले उपाय करतात. 
 
४७८२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

कराची बदंराच्या सुधारिेसाठी पारकरसाहेबानंी ११ लाख ३५ हजाराचंा अंदाज डदला. 
 
४७८३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

ठाण्याच्या अरुिोदय पत्राने एका साहेबाबद्दल बदनामीकारक मजकूर डलडहला म्हिून कत्यास 
५०० रुपये दंड झाला. सोलापूरच्या कल्पतरूकत्यासही २०० रुपये दंड झाला. 

 
४७८४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डवद्याखात्याचे डडरेक्टर डम. अलेक्झाडंर ग्राटं यानंा पुण्याच्या नागडरकानंी मानपत्र डदले. 
 
४७८५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

पुिे मुक्कामी ६ तारखेस गवरनराचंा दरबार होिार आहे. 
 
४७८६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

सुरत रेल्वचे्या एका मजकुरास बडतफी डमळाली, म्हिून त्याने सूड घेण्यासाठी रूळावर डखटी 
बसडवली. या अपराधाबद्दल त्यास ७ वषांची डशक्षा झाली. 

 
४७८७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डम. करसनदास मुळजींनी जदुनाथ महाराजावर डफयाद केल्यावर ते डवलायतेस गेले, म्हिून 
वाण्यानंी त्यासं वाळीत टाकले. अलीकडे राजकोटच्या वाण्यानंी त्यानंा पसं्क्तवान केले. 

 
४७८८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

सध्या मंुबईत फार उष्ट्मा होतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४७८९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 
मंुबईकरानंीही डम. अलेक्झाडंर ग्राटं यानंा मानपत्र डदले. चीफ जस्स्टस िौच अध्यक्ष होते. 

 
४७९० (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डम. ग्राटं डवलायतेस गेले. त्यानंी खाजगी सरकारी शाळानंा डनाःपक्षपातीपिाने मदत केली, म्हिून 
ते मानपत्रास पात्र आहेत. ग्राटंसाहेबाऐंवजी मंुबई युडनवर्थसटीचे वैस चान्सलर म्हिून डम. दाक्तर 
डवल्सन याचंी नेमिूक व्हावी, अशी सूचना आहे. 

 
४७९१ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डवल्सन याचं्या शाळेत एका डमशनेरीसाहेबाचे भाषि झाले. 
 
४७९२ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डम. पेरोजशा मेखानजी मोना बडॅरस्टर होऊन आले. 
 
४७९३ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

खुनाच्या गुन्ह्यावरून दोघा मुसलमानानंा फाशी झाली. 
 
४७९४ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

अंमली पदाथय देऊन चोरानंी एका स्त्रीचे सवय दाडगने पळडवले. 
 
४७९५ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

डवहाडचा नळ फुटल्यामुळे मंुबईचे पािी अचानक बदं झाले आहे. अशा वळेी नगरपाडलकेने 
पूवयसूचना द्यावी. 

 
४७९६ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

मंुबई येथील नव्या बाजारात अस्पशृ्यानंा जाण्याची मनाई आहे. त्या बापड्यासं फार दुाःख होते. 
 
४७९७ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

भायखळ्यास रेल्वचेे नव ेस्टेशन होिार. 
 
४७९८ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

आत्महत्या व अपघात या प्रकरिातं ४ मािसे मेली. 
 
४७९९ (२७ : १९, १ आक्टोबर ६८, ३०१–३०४) 

तुल्याथयदशयक नवा करार : हा गं्रथ संुदर टैपावर छापलेला असून दर पषृ्ठाच्या खाली टीप देऊन 
समानाथी शास्त्रवचनाचंी डठकािे डदली आहेत. पषृ्ठे ६०० असून बाधंिी उत्तम आहे. शवेटी 
अनुिमडिकाही आहे. लकमत १ रुपया आहे. इच्छुकानंी जरूर डवकत यायाव.े 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २०, मुांबई, १५ आक्टोबर १८६८ 
 
४८०० (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३०६–३०८) 

रे. दा. डवल्सनचे डचरंजीव डम. आंद्र डवल्सन डलडहतात की : बडंखोर तैलपग लोकाचंा पुढारी 
हंगस्युच्युयन उफय  डटयनवगं हा आहे. तो रानटी जमातीतून पुढे आला. शाळेच्या परीके्षत अनेकवेळा 
नापास झाल्यामुळे त्यास नोकरी डमळेना. तो भ्रडमष्ट झाला होता. पुढे स्वताःचे महत्त्व 
वाढडवण्यासाठी त्याने एक नवाच धमय सागंण्यास सुरुवात केली. स्वताःस पे्रडषत समजून तो बोले. 
१८५० मध्ये त्याने बडं सुरू केले. तीन वषांत नानलकग लजकले. डचनी सरकारचे त्यावेळी 
इंग्रजाशंीही युद्ध सुरू होते. या गडबडीत तैलपगची धूमधाम झाल्यामुळे काही काळ ते यशस्वी झाले. 
त्याचं्यातं राज्यकारभाराचा काही वकूब नाही. खाण्यास कमी पडले की, ते नवा प्रदेश लजकून 
घेतात. डचनी राजाच्या डवनंतीवरून करनल गाडयन याने हे बडं मोडण्यास मदत केली. इंग्रज 
फौजेने अप्रडतम शौयय दाखवले. तैलपग कैद्यानंाही दयाबुद्धीनेच वागडवले. याखेरीज चीनमध्ये 
डनयनफोई नावाचे लुटारूही डफरतात. त्याचें वागिे पेंढाऱ्यासंारखे असते. सरकारी फौजेने 
डकत्येकवेळा त्याचंी दािादाि उडडवलेली आहे. इंग्रजानंी त्याचंाही बीमोड केला. वायव्य प्रातंात 
मुसलमान लोकाचंी बडें होतात, तर मीऔत्स नावाचे जंगली लोकही सतत गडबड करीत 
असतात. तरीही अशी खात्री देता येईल की, डचनी सरकार या दरोबस्त शत्रूवर डवजयी झाले आहे. 
या डवस्तीिय देशामध्ये लवकरच नीतीचा व सद धमाचा प्रसार होईल. 

 
४८०० अ (इंम : ३०५–३०६) 
 
४८०१ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३०८–३१२) 

‘एक नूतन डिस्ती’ पत्रात डलडहतो की : कल्पतरू मनाने इस्च्छलेले देतो, म्हिून घाबरलेल्या 
िाह्मिास त्या झाडाखाली राक्षसाचा भास झाला. त्याप्रमािे सोलापूरचा कल्पतरूकता आपल्या 
कादंबरीत हव्या त्या कल्पना करतो. कल्पतरूतून राक्षस उत्पन्न होऊन त्याने प्राथयनासमाजावर 
तरवार धरली. होळीमध्ये स्वताःच्याच घरातील डस्त्रयाचंी लटगल करिाऱ्या छाकयाप्रमािे तो 
िह्मदेवावर टीका करून लहदंूत शहािे लोक डनमाि केले नाहीत, म्हिून त्यास दोष देतो. 
समाजास ‘डवद्वन्मिीची टोळी’ असे नाव देऊन सवय डठकािी ईश्वर पाहण्याच्या वृत्तीची थट्टा करतो. 
देव जर डनराकार आहे, तर कोिाची प्राथयना ऐकण्यास त्यास कान आहेत का ? डिस्ती लोकाचंा 
‘वकील’ येशू सुळावर गेला. त्याप्रमािे तुरंुगातील एखाद्या कैद्यास फाशी देऊन त्यालाच तारक 
मानाव,े असा आचरट सल्ला त्याने डदला आहे. पि येशू डनरपराधाचे पाप धुऊ शकत नाही. येशूच्या 
शुद्ध वतयनामुळे डचडलेल्या यहुदी याजकानंी त्याचा मृत्य ू घडवनू आिला. लोक डकती थटे्टने व 
हलकटपिाने डलडहतात, याचा तो एक नमुना डदसतो. यावर ज्ञानोदयाचे संपादक डलडहतात की : 
ही असभ्य रीत आहे. अशी कुचेष्टा करू नये. वृत्तपत्रानंी असल्या लेखनास उते्तजन देऊ नये. 
काहीतरी डलडहिे, हा धंदाच आहे. पि वाचकाचा अमूल्य वळे असा वाया घालव ूनये. बुडद्धवादाने 
व डनाःपक्षपातीपिाने डलहावे. 

 
४८०२ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१२–३१४) 

‘समाजास जािारा’ पत्रात डलडहतो की : प्राथयनासमाजाच्या सभेत व्याख्यान देताना सरकारी बुक 
डीपोचे क्युरेटर माधवराव नारायि म्हिाले की, अिाहामाने आपला मुलगा बळी डदला, हा 



 

 

अनुक्रमणिका 

धमयभोळेपिा आहे. पि या वक्त्याने शास्त्र नीट वाचलेलेच नाही. ईश्वराच्या वचनास मान्य होऊन 
त्याप्रमािे वागण्यास तो सुज्ञपिे तयार झाला होता. म्हिून अिाहम हा ईश्वराचा खरा आज्ञाडंकत 
आहे. ‘धमयडपसे’ या प्रकाराचे डववचेन करताना ते म्हिाले की, डिस्ती लोकाचें मत असे आहे की, 
डिस्तावर जर डवश्वास ठेवला नाही, तर मािूस नरकात जातो. म्हिून धमयडपसे म्हिाव.े पि 
डिस्ती लोक असे सागंतात की, ईश्वर प्रत्येकास कमाप्रमािे फळ देईल. शास्रीय डसद्धातं नीट न 
वाचता कोिालाही धमयवेडे म्हिू नये. डशवाय रा. माधवराव म्हितात की, या समाजामध्येच खरी 
भक्ती आहे. कारि समाडजस्ट लोक पापाचा पिात्ताप करून देवावर प्रीती करतात. परंतु खोटी 
भक्ती करिारे दंडास पात्र होतील, हे त्यानंी साडंगतले नाही. ईश्वरी कृपेचे फळ खऱ्या भक्तालाच 
डमळते. युडनवसयडलस्ट लोक असन्मतवादी व पाखंडी असून ते खऱ्या व खोया अशा दोन्ही 
भक्तानंा ईश्वरी कृपा डमळते, असे समजतात. म्हिून प्राथयनासमाजी लोकाचं्या मनातं मोठी 
डवसंगती डनमाि झाली आहे. त्यानंी जपून उपदेश करावा. मोघम टीका करू नये. 

 
४८०३ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१४–३१६) 

रा. क्ष. आपल्या पत्रात डलडहतो की : पोलीस खाते फार जुलमी आहे. सरकारच्या इतर 
खात्यामंधील नोकर थोडे समजूतदार आहेत. एक वेळ तुरंुगवासाची डशक्षा परवडते, पि वडहमी 
मािसास डमळिाऱ्या यातना नको वाटतात. नीडतमान मािसास ऐकविार नाही, अशा डशक्षा 
संशडयतास डमळतात. गुन्ह्याचा पत्ता लावण्याकडरता वडहमीस जंगलात नेतात, डनदययपिाने 
मारहाि करतात, झाडास उलटे टागंतात, मानेवर अक्षरशाः खडा ठेवनू उभे करतात. मग असला 
त्रास झाल्यावर डनरपराधी मािूसही त्यानंा हवी तसली कबुली देतो. खरे म्हिजे, कायद्याने 
असल्या यातनानंा प्रडतबधं केलेला आहे. आमच्या पोलीस खात्यात मात्र ज्ञान, तकय  लकवा कल्पना 
याचंाच अभाव आहे. या खात्यात हुशार व डवद्वान कोिीच नाही. चेहऱ्यावरून मािूस ओळखिे 
त्यासं जमत नाही. गुन्हा शोधण्याच्या शास्त्रावर गं्रथ नसल्यामुळे ते अडािीपिाने मारहाि करतात. 
इंग्रजीतील पुस्तकाचें तजुयमे करून पोडलसानंा डशक्षि देिे आवश्यक आहे. काहीवळेा आरोपीस 
अमानुष मारहाि केल्याबद्दल पोडलसानंा डशक्षा होतात. व्यापाऱ्यानंाही ते त्रास देतात. इतरापेंक्षा 
दीढी दुपटीचा माल घेतात व पैसे देत नाहीत. यास अंगे्रजी अमलातील मोगलाईच म्हटले पाडहजे. 
कारि व्यापाऱ्यानंाही चाबकाचे फटकारे डमळतात. अडवद्या, वडरष्ठाचें दुलयक्ष, या दोषामुंळे 
पोलीसखाते बदनाम होत आहे. सरकारने लक्ष द्याव.े 

 
४८०४ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

लहदुस्थानात युरोडपअनाचं्या वसाहतीपासून अनेक वास्तडवक फायदे होण्याचा संभव आहे. गोऱ्या 
लोकानंा इकडे वसती केली, तर काही डभण्याचे कारि नाही. आपि स्नेहाने, सचोटीने व 
डवश्वासाने जर वागलो, तर ते डभते्रपिाने वागतील. उदीमधंद्यात सवलत देतील. आमचे पाठबळ 
करून आम्हासं मदत करतील. शतेीत व व्यापारात आम्हासं प्रत्यक्ष उदाहरि हव ेआहे. व्याख्याने 
ऐकून प्रात्यडक्षक ज्ञान वाढत नसते. गोरे लोक इकडे जडमनी व बागा घेऊन काही लागवड 
करतील, डवलायती यंत्राचंा उपयोग करून शतेी करतील, त्यायोगे आमच्या शतेकऱ्यानंा काही 
डकत्ता डमळेल. आमची जर त्याचं्याशंी टीप बसली, तर ते आम्हासं सरकत्तीमध्येही घेतील. 
कापडाचा व सुताचा उद्योग, गोंड्याचे काम, खािी, वगैरेमध्येही ते आदशय ठरतील. 
व्यवहारशास्त्रात ते मोठे वाकब व आनुभडवक असतात. एका धंद्यातील पैसा दुसऱ्या उद्योगात 
गुंतवनू कामधेनुप्रमािे तो फलदू्रप करिे त्यानंा चागंले जमते. पैशाचा व्यय योयय रीतीने करून 
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त्याचंा वारसाकडरता संचय करिे, आपल्या लोकानंाही डशकावयास डमळेल. बगंाल्यातील 
डनळीच्या मळ्यात काही जुळूम चालतो. कारि तेथील युरोडपयन मुलेबाळे डतकडेच कायम 
रडहवासी आहेत. पि जे येथे स्थाडयक होतील, ते नीलदपयिासारखे अत्याचार करिार नाहीत. 
आमच्यातील जाडतबधंने कमी झाली, तर त्याचं्याशी सोयडरक होऊन परचिाच्या काळातही 
आम्हासं मदत होईल. 

 
४८०५ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

अमेडरकनाचें रेड इंडडयन लोकाशंी युद्ध होिार. 
 
४८०६ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

ज्यार्थजया प्रातंाच्या गडबडीत ३५ मािसे मेली. 
 
४८०७ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

डप्रन्स आफ वेल्स डहवाळ्यात पत्नीसह डमसर देशास जािार. 
 
४८०८ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

अमेडरकन बंडखोराचंा पे्रडसडेंट जेफरसन डेवीज लंडन येथे आला. 
 
४८०९ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

इंग्रज सरकार आपली बरीच फौज कमी करिार. 
 
४८१० (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

एरलंडातीस मंडळीस सरकारने आश्रय द्यावा, अशी डवनंती डस्ब्लनचे कापोरेशन स्व्हक्टोडरया 
रािीस करिार आहे. 

 
४८११ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

रडशयात पटकीने फार गुरे मरत आहेत. 
 
४८१२ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

लान्टनय या फ्रें च पत्रकाराने बादशहावर अखेरपयंत टीका करण्याचे ठरडवल्यामुळे त्याचा फार छळ 
होत आहे. 

 
४८१३ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

फ्रें च सरकार ८० हजार डशपाई कमी करिार. 
 
४८१४ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

स्पेनमधील रािी व डतचे प्रधान पराभव पावनू फ्रान्सला पळाले. रािीला पदच्युत करून स्पॅडनश 
प्रजेने पालयमेंटसभा भरडवण्याचे ठरडवले आहे. फ्रें च राजाने रािीला मदत करण्यास नकार डदला. 
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४८१५ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 
डमसरच्या पाछाला ठार मारण्याचा प्रयत्न फसला. या पाछास रािीच्या वतीने स्टार आफ इंडडया 
देण्यास नेडपयर गेले आहेत. 

 
४८१६ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

दा. डललवगस्तन डजवतं असून जंडजऱ्याच्या वाटेवर आहेत. 
 
४८१७ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

काबलूच्या शरे अलीने गवरनर जनरलशी पूवीप्रमािे राजकीय संबंध ठेवण्याची तयारी दाखवली. 
गवरनर जनरलनी संमती डदली. 

 
४८१८ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

ज. गे्रगरी हेन्स हे म्हैसूरच्या अज्ञान राजाचे रेडसडेंट होतील. 
 
४८१९ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

राजस्थानात भयंकर दुष्ट्काळ आहे. लोकानंी जनावरेच काय, पि मुलेही डवकली. प्रजेच्या हालास 
पारावार नाही. 

 
४८२० (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

आपला मुलगा ययानेंद्रमोहन डिस्ती झाल्यामुळे प्रसन्न कुमार ठाकुर यानंी त्याचा वारसा हक्क रद्द 
केला होता. त्याडवरुद्ध ययानेंद्रमोहन यानंी कोटात अजय केला आहे. त्याच्या डनकालाकडे सवांचे 
लक्ष आहे. 

 
४८२१ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

डसमलाप्रदशयनाचे उद घाटन ना. गवरनर जनरल यानंी केले. 
 
४८२२ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

मंुबई, कलकत्ता व मद्रास येथे ‘फीमेल नॉमयल स्कूल’, म्हिजेच मुलींच्या डशडक्षका तयार 
करण्याच्या शाळा काढून दरसाल प्रत्येक शाळेसाठी १२ हजाराचंी तरतूद सरकारने केली. या 
योजनेस स्टेट सेिेटरींनी मान्यता डदली. 

 
४८२३ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

पजंाबच्या सरहद्दीवर इंग्रजाचंी मोठी फौज जमली आहे. स्वातचा आखंुद इंग्रजानंा अनुकूल असून 
त्याने बाहबी फौजेचा मोठा पराभव केला. माजी बादशहा डफरोज डनराश होऊन काबलूकडे डनघून 
गेला. बाहबींनी तहाची डवनंती केली आहे. 

 
४८२४ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

कार्थतकी यात्रा भरण्याआधीच पढंरपुरात वाखा सुरू झाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४८२५ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 
डम. श्रीपाद बाबाजी ठाकूर यानंा मंगलदास त्रावललग डफलोडशप डमळाल्यामुळे ते बोटीने डसडवल 
सर्थवसची परीक्षा देण्यास गेले. 

 
४८२६ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

डम. पील याचंी डवद्याखात्याचे डडरेक्टर म्हिून नेमिूक होिार. 
 
४८२७ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

रे. दा. डवल्सन याचंी मंुबई डवद्यापीठाचे चान्सेलर म्हिून नेमिूक झाली. 
 
४८२८ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

लाडय नेडपयर मडहनाअखेर मंुबईत दाखल होतील. 
 
४८२९ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

टाइम्स आफ इंडडयाची सूचना आहे की, कापसाच्या एका गठ्ठ्याच्या डनयातीवर चार आिे जकात 
बसडवली, तर मंुबई म्युडनडसपालीटीस सालीना २॥ लाखाचें उत्पन्न होईल. 

 
४८३० (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

काही लोकानंी दगाबाजी करून मंुबई ब् याकेंस बुडडवले. त्यापंैकी बाळा माडें याने एक हजाराची 
सरकारी नीट १० हजारासं डवकली. 

 
४८३१ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

डम. आदेसीर होरमसजींनी गुजराथी लोकाचं्या साहाय्याकडरता ६०० गोण्या तादूंळ पाठडवला. 
 
४८३२ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

सध्या मेजर वालडयटन आलकटग डडरेक्टर आहेत. 
 
४८३३ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

डम. िौ, हे साहेब मंुबई इलाख्यातील गावे, शहरे, नद्या व पवयत याचं्या नावाचंा कोश तयार 
करतील. 

 
४८३४ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

कापाच्या मदैानावर नवजात बालक सापडले. 
 
४८३५ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

कोलापूरकर महाराज मंुबईत आले. 
 
४८३६ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

एडलचपूरला सीताफळाची बी घशात अडकून एक मुलगा मेला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४८३७ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 
नगरात गेल्या सप्ताहात हस्तनक्षत्राने बहार केली. 

 
४८३८ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

टाकळी गावचा डहराचदं खुशालचंद याने डा. रामजी येसाजी याचे औषध घेतले. गुि आला नाही, 
म्हिून पैसे परत माडगतले. डाक्तरने नकार डदल्यामुळे डहराचदंाने मोगरीने त्याचा खून केला. 
अवयाया सात रुपयासंाठी हा खून झाला. 

 
४८३९ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

नाडशकचे बुलाभाई दारूवाला याचं्या मुलाचा डाडगण्यापायी खून झाला. डाडगण्याची हौस अशी 
नडते. 

 
४८४० (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

लभगारच्या पद माकर मुळे या िाह्मिाने मोडचिीने डदलेला डवडा खाल्ला, म्हिून त्याचेकडून जातीने 
प्रायडित करडवले. हाच गृहस्थ मोडचिीशी जारकमय केल्यामुळे जाती बाहेर गेला होता. त्यावळेीही 
प्रायडित घेऊन शुद्ध झाला होता. (वृत्तवैभववरून) 

 
४८४१ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३१८–३२०) 

गेल्या आठवड्यात पुण्यात बराच पजयन्य पडला. 
 
४८४२ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३२०) 

पुण्यात इंडजडनअरींग कॉलेजच्या इमारतीत मोठा दरबार झाला. त्यास दडक्षिेचे, करनाटकचे व 
गुजराथचे राजे, सरदार व बरेच साहेबलोक जमले. गवरनरसाहेबानंा मानपत्र देण्यात आले. 
करवीरच्या महाराजानंी मानपत्र वाचले. (ज्ञानचक्षवूरून) 

 
४८४३ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३२०) 

गुजराथेतील लोकानंा मदत करण्यासाठी मंुबईमध्ये फंड जमडवला जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
४८४४ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३२०) 

ज्याचं्याकडे ज्ञानोदयाची वगयिी येिे बाकी आहे, त्यानंी ती लवकर पाठवावी. पैशाबद्दल टपालाची 
डतडकटे पाठडविे झाले, तर ती अधय आिा व एक आिा अशा लकमतींची असावीत. रुपयास एक 
आिा वतावळाही पाठवावा. नाटपेड पत्र पाठव ूनयेत. अंक वळेेवर डमळत नसले, तर मंुबईतील 
भेंडीबाजार कायालयाकडे खबर द्यावी. 

 
४८४५ (२७ : २०, १५ आक्टोबर ६८, ३२०) 

दुसऱ्या पडवत्र इस्त्रायली मंडदराच्या नाशापासून तर आजपयंतचा (म्हिजे इ. स. ७० ते १८६७) 
इडतहास पुस्तकरूपाने डलडहिारास इस्त्रायली मंडळाकडून ७५ रुपयाचें बडक्षस डमळेल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

इिी भाषेतील ‘राजकीय मुगुट’ या पुस्तकाचे मराठी भाषातंर करिारास २५ रुपयाचें बडक्षस 
डमळेल. 
 
सदोबा भागोबा पवार कळडवतात की : डपनाक याच्या अवाचीन बखरीचे मराठी भाषातंर छापण्याचे 
काम चालू आहे. १३५ पषृ्ठाचंी लकमत १० आिे आहे. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६८ 
 
४८४६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३२१–३२२) 

‘ज्याचा तो’ डनबधंात म्हितो की : परमेश्वर सवयसमथय आहे. त्याने केलेल्या नानाडवध सृष्टीवरून 
त्याचे अनंत चातुयय व ज्ञानही डदसते. पथृ्वी व आकाश यावंरून ही गोष्ट डसद्ध होते. भमंूडळावर जे 
अगण्य पदाथय आहेत, त्यातं सजीव, डनजीव व उद डभज्ज, असे तीन प्रकार डदसतात. सजीवातं 
हत्तीपासून तर अिुमात्र लडधष्ट प्राण्यापंयंत अनेक प्रकारचे प्रािी डदसतात. हत्तीची रचना तर 
फारच आिययकारक रीतीने केलेली आहे. त्यास सोंड नसती, तर तो उपाशी मेला असता. पाय 
बारीक असते, तर शरीराचे ओझे त्यास पेलवले नसते. याच्या उलट डकत्येक प्रािी इतके सूक्ष्म 
आहेत की, त्याचें वजन खसखशीच्या दाण्याएवढेही नसेल. त्याचंी रचना ईश्वराने डवचारपूवयक 
केली. डकत्येक प्रािी तयार करून ईश्वराने वश्य केले आहे. डनजीवातही अडतडवशाल 
वटवृक्षापासून बुरशीसारख्या वनस्पतीपयंत आडि सूयापासून धुमकेतूपयंत त्याने चातुयाने सवांना 
घडडवले आहे. त्याच्या चातुयामुळे सृष्टीचा व्यापार व्यवस्स्थत चालतो. मनुष्ट्याचे अवयवही त्याने 
योयय तेच आडि योयय तसेच घडडवले. त्याने जर गुडयायावर डोळे घडडवले असते, तरी त्यातही 
काही योजना ठेवली असती. इतर प्राण्याचें व आकाशातील ज्योतींचेही असेच समजाव.े ईश्वराने 
मनात आिले, तर सृष्टीची रचना वगेळ्या प्रकारे झाली असती. 

 
४८४७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८. ३२२–३२४) 

पडवत्र शास्त्राची आज्ञा आहे कीं : आपले हृदय राखा, का ं की, त्यातून वतयिुकीचे झरे डनघतात. 
त्यात मानवाचे कल्याि आहे. शक्तीचा व धनाचा खूपयोग केला, तर मोठा लाभ होईल. कृपयोग 
केला, तर हानी आहे. येशूवर डवश्वास ठेवा, म्हिजे पापाचंी क्षमा होईल. कूपयोग केला, तर हानी 
आहे. येशूवर डवश्वास ठेवा, म्हिजे पापाचंी क्षमा होईल. आत्मा आकाशात जाऊन सौख्य लोक 
डमळेल. सैतानास हृदय देऊ नये. देवास हृदय द्यावे. देवाच्या इच्छेला व पे्ररिेला मान्य व्हावे, हे 
देवाचे मंडदर बनेल. सैतान व भतेू त्याचा नाश करू शकिार नाहीत. बहकलेल्या मनास देवाकडे 
डफरडवण्याचे सामथ्यय फक्त शास्त्रातच आहे. म्हिून डववकेबुद्धी सदा जागृत ठेवावी. बोध ऐकून 
वाईट गोष्टीपासून दूर राहाव.े बोधाडवषयी डनडद्रस्त राहू नये. डववेक हेही ईश्वराचे कृपादानच आहे. 
प्रत्येक गोष्टीची नीट माडहती करून यायावी. आपले मन डजवतं व बळकट ठेवाव.े डवचार हे हृदयाचे 
भोजन होय. स्वताःच स्वताःची परीक्षा करिे आवश्यक असते. सोन्याची पारख करण्यासाठी ते 
कसोटीवरती लावाव ेलागते. सद गुि व दुगुयि याचंी माडहती करून याया. वाईट काढून चागंले ते 
हृदयामध्ये भरा. सैतानास डभऊ नका अगर आळस करू नका. डववके आंधळा होऊ देऊ नका. मन 
स्वाधीन ठेवा, तरच आकाशात जाल. 
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४८४८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३२४–३२५) 
वाय. आर. पत्रात म्हितात की : कलकत्त्याच्या िह्मसमाजी लोकानंी सरकारकडे अजय केला 
आहे, िह्मधमीय लोकाचंी नूतन रीतीची लयने कायद्याने योयय ठरावीत. डतकडचे बाब ू सुधारक 
असून प्राथयनासमाजापेक्षा पुढारलेले आहेत. मंुबईत प्राथयना मात्र चालते. बाकी सुधारिा डवशषे 
नाही. िह्मसमाजाने आपले उपदेष्टे परदेशातसुद्धा पाठवले आहेत. डववाहाकडरता नवा डवडध तयार 
केला आहे. मन आडि वतयन यातंील डवपयास त्यानंा आवडत नाही. सध्याचे डववाहडवधी 
मूर्थतपूजकाचं्या चालीरीतींप्रमािे असल्यामुळे अयोयय वाटतात. मंुबईतील एका प्राथयनासमाडजस्टाने 
मुलीचा डववाह केला, तेव्हा वयाच्या बाबतीत त्याने सुधारिा घडडवली. पि त्याने कोित्या 
पद्धतीने डववाह केला, ते कळले नाही. लयनखचय, दाडगने, जेविावळी, याचंी बातमी बाहेर आलीच 
नाही. हे सागंण्यात कोिाची कुचेष्टा करण्याचा आमचा डवचार नाही. पि समाडजष्टाचंी कृती कशी 
असते, ते समजिे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने कायदा करावा. वाडरसदाराचंी पचंाईत होऊ 
देऊ नये. ही लयने बेकानू ठरून ते अनौरस ठरू नयेत. 

 
४८४९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३२६–३२८) 

लहदुस्थानच्या डनरडनराळ्या भागातं नेहमी दुष्ट्काळ पडतो. ५७ च्या बडंानंतर उत्तरेकडे मोठा 
दुष्ट्काळ पडला. काही वषांपूवी अुडीसा प्रातंातही दुष्ट्काळाने अनथय केला. सध्या कलकत्त्याच्या 
दडक्षिेकडे लोक अन्नास महाग झाले आहेत. त्याचें प्राि वाचवण्यासाठी फंड जमा होत आहे. हा 
उत्साह चागंला खरा, पि तात्पुरता आहे. सरकारने व लोकानंी एकदाच मोठा खचय करून 
तजवीज करावी. डवद्वान, कल्पक व अनुभवी लोकाचंी यात मदत यायावी. रस्ते, तारायंते्र, पाट, 
याचंी व्यवस्था झाली, तर हजार डहश्श्यानंीं दुष्ट्काळाचे भय नाहीसे होईल. धान्याचाही कायम साठा 
करावा. अन्नाचे गल्ले भरून ठेवाव.े म्हिजे रेल्वेने धान्य पाठवता येईल. धान्याची डनयातही करता 
येईल. आयत्यावळेी जो बेसुमार खचय होतो, तोही टाळता येईल. सरकारचा पैसाही वाचेल. भाव 
वाढले, तर डशलकी साठ्याचा उपयोग करून लोकानंा स्वस्त धान्य देता येईल. सवयत्र तारायंत्राची 
व्यवस्था असावी. म्हिजे डदलरग न लागता दुष्ट्काळाची बातमी कळेल. रत्नाडगरीत अद्यापही तारेची 
सोय नाही. तेथे लोखंडी रस्ते तयार झाले पाडहजेत. कलकत्त्यापासून पेशावरपयंत रेल्व ेगाडीची 
आवश्यकता आहे. म्हिजे धान्याची नेआि सुलभ होईल. 

 
४८५० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३२८–३३०) 

लहदुस्थानची प्रगती दाखडविारे ‘वषयपुस्तक’ प्रडसद्ध झाले. या ‘डयअरबुका’त दशवार्थषक प्रगतीचा 
आलेख डदसतो. एकूि के्षत्रफळ १५ लक्ष ४५ हजार चौरस मलै असून लोकसंख्या १९ कोटी २० 
लाख आहे, यापैकी ९ लाख ४७ हजार मलैाचंा प्रदेश इंग्रज अंमलात असून ४ लाख ८० हजार 
लोकवस्ती आहे. दहा वषांत जमा, खचय व कजय, यातं फार वाढ झाली. जमा १७ कोटीवरून २० 
कोटी झाली. खचय ३१ कोटींवरून ४७ कोटींवर तर, कजय ५४ कोटींवरून ९८ कोटींवर. व्यापारी 
मालाची उलाढाल १४ कोटींवरून ३० कोटींपयंत वाढली. डनयात २६ कोटींवरून ६७ कोटींपयंत 
गेली आहे. कापसाची डनयात तर १ कोटीवरून ३५॥ कोटी रुपयापंयंत वाढली. लोखंडी 
रस्त्यासाठी १८६६ अखेर ६५ कोटी ८७ लाखाचंा खचय झाला. एक वषात १ कोटी लोक रेल्वेने 
प्रवास करतात. दरवषी डनदान ४ कोटींचे उत्पन्न येते. तारायंत्रापासून ११ लाखाचें उत्पन्न डमळते. 
टपालाच्या कचेऱ्या ९६५ वरून २०७० वर गेल्या. ५ लाख ५९ हजार डवद्याथी शाळेत डशकत आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

डशक्षिाचा खचय १७ लाखावंरून ४४ लाखावंर गेला आहे. रस्ते व पूल यावंरील खचय २ कोटी 
रुपयावंरून ५ कोटींवर गेला. यावरून लहदुस्थानचा सवय प्रकारे उत्कषय होत आहे, असे डदसते. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
४८५१ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

‘कडमशनराचंा कडमशनर’ डलडहतो की : शहर स्वच्छ व दुरुस्त राहावे, यासाठी कडमटी असते. 
म्युडनडसपल कडमशनर डनष्ट्पक्षपाती असले पाडहजेत. पि या कामदारानंा गवयच फार. लोकावंर 
अमल चालडवण्यातच त्याचंी हुशारी डदसते. कारकून आडि कामगार यावंर लक्षही ठेवीत नाहीत. 
नौकर लोक पाडहजे तसे करतात व यथेच्छ चरतात. जो पैसे देईल, त्याच्या दारासमोर हेंदराचे 
ढीग पडले, तरी त्यास बोलत नाहीत. आपल्या झाडूवाल्याकडून हळूच भरून नेतात. ‘नावडतीचे 
मीठ आळिी’ या म्हिीप्रमािे रस्तारंुदीच्या ठरावाचीही स्स्थती आहे. ज्याच्याकडून डखरापत 
डमळिार नाही, तेथेच हे ठराव अंमलात येतात. झाडूवाले रस्ते नीट झाडीत नाहीत, मोऱ्या साफ 
करीत नाहीत. त्यानंी न झाडलेला कचरा मोरीत कोंदला की, घरधन्याला मात्र दंड करतात. 
डकत्येकाचें तारतखाने मैले असून त्याचं्या दारासंमोर मुले शौचास बसतात, डबक्यावंर डासाची 
मलई साठते, आडि हेच डास यजमानास तडतडा तोडून म्युडनडसपल आक्ट अंमलामध्ये 
आिण्याचा तगादा करतात. तरी कडमशनराचंी डनद्रा कायमच आहे. नोकर लोक तर सवाई 
आहेत. समजदार कडमशनर थोडे असून अडनावाचे कडमशनरच फार झाले आहेत. त्याचं्या हातून 
काम होत नसेल, तर दुसरे कडमशनर नेमा. 

 
४८५२ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

ध्यानसंग्रहासाठी : 
ध्यान २३–पापाची मजुरी मरि आहे. तर देवाकडचे कृपादान हे सवयकाळचे जीवन आहे. पगार 
देिे, हे पापाचे काम आहे. चाकराचा हक्क पापरूपी धनी कबूलच करतो. चलनी नाण्याचं्या रूपाने 
मरि डमळते. त्याने मन गोंधळते आडि शरीर डबघडते. ईश्वराचा खरा चाकर पगार कधी मागत 
नाही, तर कृपादान मागतो. या कृपेमध्ये सवयकाळचे जीवन सामावलेले आहे. ईश्वराची सेवा केली 
की, आनंद व शातंी डमळत असतात, येशने यासाठी मरि पतकरले की, खासगत शुद्धता व 
धन्यपिाचे सावयकाडलक जीवन प्राप्त व्हावे. 
 
ध्यान २४–ज्याची स्वताःच्या स्स्थरपिाबद्दल खात्री आहे, त्याने स्वतास साभंाळाव.े स्स्थरपि ही 
खऱ्या डवश्वासाची कायम अवस्था आहे. अशी स्स्थरता हे खंबीर मनाचे लक्षि समजाव.े खंबीरपिा 
येईपयंत त्याला पडण्याचे भय असते. डनडद्रस्त जर जागा झाला, तरच तो मेलेल्यामधून उठेल. 
खरा डवश्वासिारा स्वताःला साभंाळू शकतो. ढोंगी मािसामध्ये डवश्वासच नसतो. पाप अनेक 
प्रकारची सोंगे घेऊन त्याचा डवश्वास डळमळीत करू शकते. सैतान त्याच्या मागावर असतो. 
आपले अशक्तपि ओळखून खंबीर बनले पाडहजे. प्रत्येक घडीला ज्ञान, पडवत्रता व शक्ती याचंा 
शोध करावा. आपला अडधपती आपिासं योयय डठकािी नेिार आहे. तो मागय डकतीही भयंकर 
वाटला, तरीही तोच तारिाचा मागय होय. 

 
४८५३ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 



 

 

अनुक्रमणिका 

नागपूरकडे कलंकी पथंाचा बराच प्रसार झाला आहे. चदं्रपूरानडजक वरोड्यात कलंकी लोक 
जास्त डदसतात. हे डपराचे उपासक असून याचं्यात मूर्थतपूजा व जाडतभेद अडजबात नाहीत. ते 
गोमासंही खातात. या पथंाची सुरुवात अशी झाली की, ६० वषांपूवी बऱ्हािपूरचा मुसलमान या 
गावामध्ये आला. त्याच्या जवळच्या आरशात पहािारास आपले पूवयज डदसत. अनेक भोळ्या 
लोकानंा त्याने नादी लावले. आरशामधूनच ईश्वराचे दशयन घेण्याची लालूच त्यानंा लागली होती. 
त्याने डपराची भक्ती वाढडवली. काही काळ त्याचे अनुयायी गुप्तरीतीने गोमासं खात लकवा गुळाची 
गाय करून खात. आता ही भक्ती प्रडसद्धपिे चालते. पि अवातंर लहदू या पथंाशी अन्नाडद व्यवहार 
करीत नाहीत. (ज्ञानचक्षवूरून) 

 
४८५४ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

१८३९ व ५६ च्या गितीवरून डसद्ध झाले की, चीनची लोकसंख्या ४० कोटींपेक्षा जास्त आहे. 
म्हिजे ती जगाच्या एकतृतीयाशं आहे. लहदुस्थानच्या दुप्पट व रडशयाच्या ७ पट आहे. दर चौरस 
मलैास २८० लोक राहातात. दीघयकालीन शातंता व डपकाऊ जमीन, मुलानंा चागंले साभंाळिे, या 
कारिानंी ही लोकसंख्या वाढतच आहे. 

 
४८५५ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

लहदू लोकातंील गळबगाडाची चाल कायद्याने बदं केली, तरी मद्रासकडे असे काही प्रकार घडले, 
तेव्हा सरकारने खास पत्रक काढून याडवरुद्ध इशारा डदला. 

 
४८५६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

पटकीवर उपाय सागंताना एकाने म्हटले आहे की : उत्तम प्रतीचे तादूंळ डनऱ्या दुधात डशजवावे. 
त्यात थोडी साखर, दालडचनी व जायफळाची बुकिी टाकावी. पटकीची बाधा होिार नाही. 

 
४८५७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३०–३३१) 

पेरू देशात धरिीकंपाने मोठा नाश झाला. 
 
४८५८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

पे्र. ज्यानसनने स्पेनच्या नव्या सरकारला मान्यता डदली. 
 
४८५९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

क्यबूात व पोटेडरकोमधील लोकानंी बडं केल्यामुळे स्पेनने आपली जहाजे डतकडे पाठडवली. 
 
४८६० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

ना. डप्रन्स ऑफ वले्स पत्नीसह यलासगो डवद्यापीठाच्या इमारतीसाठी पायाचा धोंडा बसडविार. 
 
४८६१ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

बाडंाच्या व कवीच्या लुटीची वाटिी होिार. 
 
४८६२ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 
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लहदुस्थानची राजधानी मंुबईस असावी, असेही काहींना वाटते. 
 
४८६३ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

दोस्त महंमदाचा पुत्र शरे अली खान याच्याशीही लहदुस्थान सरकार मतै्री ठेविार. 
 
४८६४ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

स्पेनमधील फ्रें चाचं्या रक्षिासाठी स्पेनची जहाजे माडड्रड येथे राहातील. 
 
४८६५ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

रोम शहरात लढाई होिार. 
 
४८६६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

पोपने स्पॅडनश रािीला आश्रय डदला. 
 
४८६७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

माडद्रद शहरात जनरल डप्रमचे मोठे स्वागत झाले. 
 
४८६८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

तुकी सुलतानाडवरुद्धचा कट उघडकीस आला. 
 
४८६९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

ना. डवक्टोडरयाचे पुत्र ड्यूक आफ एडडम्बरा हे स्पेनचे राजे होिार. पि काहीचे मत असे आहे की, 
स्पेनच्या राजाच्या बापास ही गादी डमळेल. 

 
४८७० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

३० हजार फ्रें च डशपाई रजेवर जािार. 
 
४८७१ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मस्कतच्या राजाने बापास ठार मारून राज्य डमळडवल्यामुळे लोकानंी त्यास पळवनू लावले. अजान् 
डबन् घेस हा आता मस्कतचा इमाम मनलI. 

 
४८७२ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

एखाद्या परकीय राजाने लहदुस्थानात आश्रय घेतला, तर त्याचा सवय खचय चालडवण्याचे वैसरायने 
ठरडवले आहे. 

 
४८७३ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

न्यायखात्यातील नोकराचं्या पगारवाढीस सरकारची मान्यता डमळाली. कमीतकमी पगार १५ रुपये 
आहे. 
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४८७४ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 
पजंाबातील राजानंी इंस्यलशाशंी तह व्हावा, म्हिून ओलीस पाठडवण्याचे मान्य केले. 

 
४८७५ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

डदल्लीहून अजमेरकडे धान्य रवाना झाले. 
 
४८७६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

कलकत्त्याचे लाडय डबशप मध्यप्रातंावर देखरेख करिार. 
 
४८७७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

अमीर शरे अली खान गवरनर जनरलना भेटिार. 
 
४८७८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

इंस्यलश सैन्याने हल्लेखोर पंजाबी लोकाचंी गाव ेजाळली. 
 
४८७९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

जयपूरच्या महाराजानंी डनयात होिाऱ्या धान्यावरील कर व जकात रद्द केली, म्हिून इंग्रज 
सरकारने त्याचें आभार मानले. 

 
४८८० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मध्य लहदुस्थानातील दुष्ट्काळामुळे अनेकानंी स्थलातंर केले. 
 
४८८१ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

राजस्थानातील सतीच्या प्रकरिात राजाने त्या स्त्रीच्या नातेवाईकानंा डशक्षा डदली, पि पुरोडहतास 
सोडून डदले. 

 
४८८२ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

वऱ्हाडात कापसाचे उत्तम पीक आले. 
 
४८८३ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

यवाल्हेरच्या महाराजानंी दुष्ट्काळासाठी ३ लाखाचंी मदत डदली. 
 
४८८४ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

अंदामान बेटावरील मेरी नावाची स्त्री इंस्यलश व मलाई भाषा चागंल्या रीतीने बोलते. डतने पारक्या 
मुलासंाठी शाळा काढली. 

 
४८८५ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मारवाडात मोठा दुष्ट्काळ असून पंजाबातही तशी शक्यता आहे. 
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४८८६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 
लखनौत एका वेड्याने ३ ठार केले व ५ जि जखमी केले. 

 
४८८७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

बडोदा रेल्वेचा पूल तयार झाला. 
 
४८८८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

खानदेशात जंगलतोड फार झाल्यामुळे कडमशनरानंी नवीन झाडे लाविारानंा बडक्षसे जाहीर केली. 
 
४८८९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मंुबईत महामारीने अनेकाचंा मृत्य ूझाला. 
 
४८९० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

डमयासाहेब नावाच्या गुन्हेगारास फाशी झाली. मृत्यपूूवी त्याने कबूल केले की, हीच डशक्षा योयय 
होती. 

 
४८९१ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मंुबईचे गोवकेरी वगयिी काढून देऊळ बाधंिार. 
 
४८९२ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

डवद्याखात्याचे डडरेक्टर म्हिून पीलसाहेबाची नेमिूक झाली. सध्या वालडगटन डडरेक्टर आहेत. 
 
४८९३ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मे. दादाभाई मेरवानजी कंपनीने कॉलराग्रस्तानंा फुकट औषधे डदली आहेत. 
 
४८९४ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

ना. डवल्सन चान्सेलर झाल्यामुळे डम. वडयवडू आटयस फॅकल्टीचे डीन झाले. दा. भाऊ दाजींना 
लसडडकेटचे सभासद नेमले आहे. 

 
४८९५ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

म्युडनडसपाडलटीच्या इंडजडनअरींग खात्यावरील खचात दहा टके्क कपात होिार. 
 
४८९६ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

नव े गवरनर जनरल अलय  मायो जेव्हा कामावर रुजू होतील, तेव्हा एलडबराचे ड्यूकही 
त्याचं्याबरोबर राहातील. 

 
४८९७ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

दा. डललवगस्तन जाडंजबारहून मंुबईस येतील. 
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४८९८ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 
डगरगावचे पोलीस कोटय लवकरच सुरू होिार. 

 
४८९९ (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३२–३३६) 

मंुबईच्या ब्याकं कडमशनने डनभीडपिाने काम करून ब्याकेंतील दगाबाजी उघडकीस आिली, 
म्हिून त्याची सवांनी तारीफ केली. 

 
४९०० (२७ : २१, २ नोवेंबर ६८, ३३६) 

साताऱ्यात ‘महाराष्ट्र–डमत्र’ हे वृत्तपत्र सुरू झाले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २२, मुांबई, १६ नोव्िेंबर १८६८ 
 
४९०१ (२७ : २२, १६ नोव्हेंबर ६८, ३३८–३४४) 

अमेडरकन डमशनच्या वार्थषक सभेच्या आधी डमशन शाळेची परीक्षा झाली. मुलाचंा अभ्यास 
समाधानकारक डदसला. रे. फरबाकं याचं्या भाषिाने सभा सुरू झाली. पालक मंडळींची भाषिे 
झाली. त्यात ‘डिस्ती लोकाचें कतयव्य, बरे करताना थकू नये,’ ‘ईश्वराची दया व ज्ञान’ या 
डवषयावंर भाषिे झाली. रे. वुडसाहेबानंी मिैोडनडशया बेटावरील धमयप्रसाराची माडहती साडंगतली. 
डिस्ती कीतयने सतत चालू राहावीत, असाही आग्रह धरण्यात आला. डसदोबा बापूजी डमसाळानंी 
पालकवगाचे काम अडधक चागंले व्हावे, म्हिून सूचना केल्या. प्रत्येकाने प्राप्तीचा दशमाशं डहस्सा 
मंडळीस यावा, म्हिून रे. मोडक यानंीही भाषि केले. रे. आबट म्हिाले की, आपि मूर्थतपूजकाचें 
मन लोहचुबंकाप्रमािे ओढून यायाव.े आपल्या उिेपिाची परीक्षा करून डिस्तकायाकडरता स्वताःस 
वाहून यायावयाचे ठरले. रे. हेग म्हिाले की, ज्ञान वृलद्धगत होते, तशी आस्त्मक श्रद्धाही वाढली 
पाडहजे. नेपोडलयन बोनापाटय राज्यावर होता, तेव्हा त्याला सवयजि भीत. पि तोच कैदी 
झाल्यावरती त्याची आठविही कोिाला राडहली नाही. म्हिून जडगक वैभवाचा मोह सोडून 
डिस्तास अनुसरावे, अशी भाषिे झाल्यावर मंडळीच्या कामासाठी ८०० रुपयाचं्या देियया जमा 
झाल्या. डकत्येकानंी दाडगनेही डदले. प्रभभुोजनाला ३०० लोक हजर होते. रे. महंमद कासम यानंी 
‘येशू हाच सद गुरू’ व कृ. र. सागंळ्यानंी ‘ईश्वर आपला सागंाती,’ या डवषयावंर कीतयने केली. 
ऐक्यसभेचीही बठैक झाली. सदर वार्थषक सभा अहमदनगर एथे झाली. 

 
४९०१ अ (इंम : ३३७–३३८) 
 
४९०२ (२७ : २२, १६ नोव्हेंबर ६८, ३४४–३४७) 

पूवी स्वराज्यात वकील असत. पि ते राजे लोकाचें डहतसंबधं राखण्याचे काम करीत असत. त्यानंा 
‘राजवकील’ म्हिता येईल. इंगरेजी राज्यातले वकील आपल्या अडशलाची बाजू कोित्याही 
कज्जात माडंतात. पक्षकारास कायद्याचा आधार डमळवनू देऊन न्यायही डमळवनू देतात. वडकलीची 
परीक्षा उत्तीिय झाले की, ते सनदी वकील होतात. पि फारच थोडे ममयज्ञ व प्रसंगावधानी असतात. 
वडकलाचे काम काही अनुभवी लोकही करतात. त्यानंा ‘बेसनदी’ म्हितात. ते फौजदारी खटलेच 
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चालव ूशकतात. पि या दोन गटातं उभा दावा आहे. बेसनदी लोकानंा काम डमळू नये, असा सनदी 
लोकाचंा प्रयत्न असतो. बेसनदीस ते जाडाभरडा, बाईबापडी, असली नाव ेठेवतात. एखाद्या वळेी 
जर बेसनदीच्या वडकलाने कज्जा लजकला, तर याचंा अगदी जळफळाट होतो. त्यानंा समाजाची 
मान्यता डमळू नये. असा ते प्रयत्न करतात. बेसनदी लोकही वल्गना करण्यात पटाईत आहेत. 
अथात डवद्वता काही पुस्तकाचं्या संख्येवरून मोजली जात नाही. करारशास्त्र व प्रमािशास्त्र वाचले, 
तरी व्यवहारात समयज्ञतेने त्याचंा उपयोग करण्यास वगेळे कौशल्य आवश्यक असते. म्हिून 
आम्ही म्हितो की : वास्तडवक डवद्वान फारच थोडे आहेत. डशवाय कोटाच्या कामात ज्ञानापेक्षाही 
इमान आवश्यक असते. डवश्वासघात हे मोठे पाप होय. एकाचे पैसे घेऊन दुसऱ्याची बाजू पक्की 
होऊ देिे, हा खरा गुन्हा आहे. वडकलानंी ईश्वरास डभऊन वागाव.े 

 
४९०३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४७–३४८) 

देवाचे वास्तडवक भक्त तारिासाठी येशूवर आश्रयनू राहातात. ज्या कमाच्या योगे देवाचे सद गुि 
प्रगत होतील, अशी कमय करतात. डजतेंडद्रय होतात. उपोषि हे तर शोकाचे लक्षि होय. पापाचा 
जर खेद झाला लकवा भौडतक संकटानंी मन त्रासले, तर उपवास करा वा अंताःकरिात खेद नसेल, 
तर उपाशी राहू नये. ढोंगी लोक उगाच म्लानमुख होऊन वावरतात. म्हिून गुप्तपिे राहिाऱ्या 
ईश्वरास संतुष्ट करण्यासाठी ढोंगाची गरज नाही. प्राथयनेने देवास शोधाव.े देवाने बाियबा आडि 
शामुल यानंा परीक्षक नेमले, तेव्हा येशूने ४० डदवस उपास केला व तो परीके्षत उतरला. मग देवाने 
प्रत्येक मंडळीत वडील मािसे नेमली. नवस करिाराने तनमनधन अपूयन सेवा करावी. कशावरही 
सत्ता ठेव ूनये. नवसाने देवाचे गौरव व प्रशसंा झाली पाडहजेत. याकोबाने आपले सवयस्व देवाला 
अर्थपले. नवसाची पूतयता करण्यात थोडादेखील उशीर करिे अयोयय आहे. जे प्रडतज्ञाडपले, ते 
भरून द्याव.े नाहीतर प्रडतज्ञाच करू नये. महासभेतील स्तवनाच्या वळेी नवस फेडावा. जे भयास 
योयय आहे, ते समपयि करावे. 

 
४९०४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८) 

वृत्तवैभव पत्राने एक गोष्ट छापली. ती बोधकारक आहे. एका मुनसफासमोर एक िाह्मि आरोपी 
आला. त्याच्यावरती खोटी प्रडतज्ञा केली असा वहीम होता. खटल्याचे कामकाज ऐकूनही 
मुनसफाचा डनिय होईना. तेव्हा त्याने दोन डचठ्ठ्या डलडहल्या. ‘खटला करावा’ व ‘करू नये’. 
डपढीजाद अक्कल लढवनू ज्या डचठ्ठीवर माशी बसली, ती उचलली. माशीने कौल डदला की, 
खटला करावा. डबचारा िाह्मि स्वबळावर डनदोष सुटला. पि आमचे जुने न्यायाधीश आपल्या 
कामात डकतपत डनष्ट्िात व लायक आहेत, ते आता वाचकानंीच ठरवाव.े 

 
४९०५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

रडशयातील साराटोप प्रातंातील लोक ‘भ्रष्ट जगात राहिे नको’ म्हिून आत्महत्या करीत आहेत. 
डकत्येक कुटंुबाचा नाश झाल्यावर सरकारने याचा बंदोबस्त केला. 

 
४९०६ (२७ : २२, १६ नोव्हेंबर ६८, ३४८–३५२) 

पाऊस पडण्यासाठी एका डकल्लेदाराने १०० िाह्मिानंा भोजन डदले. पि पाऊस पडला नाही. 
भडवष्ट्य खोटे झाल्यावर त्या िाह्मिानंा कैदेत ठेवले. अशा ठकडवदे्यवर डवश्वासच ठेव ूनये. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४९०७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 
अमेडरकेत तारायंत्राला बाजाची पेटी जोडून डतच्या पोकळीत इंग्रजी मुळाक्षरे डलडहली आहेत. 
पालयमेंटातील वादडववादाचा डरपोटय या अक्षराचं्या साहाय्याने छापखान्यात जाऊन काही तासामंध्ये 
तो छापून तयार होतो. 

 
४९०८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

१८ आगस्टच्या सूययग्रहिाच्या वळेा सयामच्या राजाने अगदी बरोबर साडंगतल्या होत्या. त्याचे 
डशक्षि डमशनऱ्यानंी केले आहे. 

 
४९०९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

न्ययूॉकय  शहराजवळ ४० मलैाचें लोखंडी रस्ते होिार. 
 
४९१० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

दोन जपानी तरुि अमेडरका देशाचा प्रवास केल्यावर डिस्ती झाले. ते आता उपदेशक होिार 
आहेत. 

 
४९११ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

दडक्षि अमेडरकेत गोरे व डशद्दी लोक कलह व मारामाऱ्या करतात. 
 
४९१२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

सान् फ्रास्न्सस्कोत २१ अक्टोबरला धरिीकंप झाला. 
 
४९१३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

ना. डप्रन्स व डप्रन्सेस ऑफ वले्स जमयनी व एडशया मनैर या मागे डमसर देशाचा दौरा करण्यास 
जातील. 

 
४९१४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

लाडय स्टानली यानंी अशी सूचना केली की : अलाबामा हे लुटारू जहाज डलवरपूलाहून 
डनघाल्यावर त्यास मनाई केली नाही. या आरोपीच्या चौकशीसाठी इंग्रज व अमेडरकनाचंी पचंाईत 
नेमावी. 

 
४९१५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

काटंबरीचे आचयडबशप मरि पावले. 
 
४९१६ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

लहदुस्थानचे भावी गवरनर लाडय मायो ६ नोवेंबरला इंयलंडहून प्रयाि करीत आहेत. 
 
४९१७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

ड्यूक आफ एडडनबरो पथृ्वीपययटन करीत असताना शवेटी लहदुस्थानात येतील. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४९१८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 
डप्रन्स आथयर रायल पलटिीचे लेपटेनंट झाले. 

 
४९१९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

पडिम इंयलंडमध्ये भकंूप झाला. 
 
४९२० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

अडबसीडनयन युद्धात डवजयी झालेल्या डिडटश पलटिींच्या डनशािावर ‘अडबसीडनया’ अशी अक्षरे 
राहातील. 

 
४९२१ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

स्पेनचे नवे सरकार कायम झाले, तरी राजेशाही की लोकशाही, या प्रश्नाचा डनकाल झाला नाही. 
 
४९२२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

युरोपातील देशानंी स्पेनच्या नव्या राजवटीस मान्यता डदली. 
 
४९२३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

पोपने पत्र डलहून स्पॅडनश सरकारकडे मैत्रीभाव प्रगट केला. स्पेनच्या रािीस आश्रय देण्यास पोप 
तयार आहे. परंतु डतने इंयलंडकडे प्रयाि केले. 

 
४९२४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

स्पॅडनश सरकार ६५ लाखाचें कजय घेऊन शाळाचंी संख्या वाढडविार आडि सैन्यात कपात करिार. 
 
४९२५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

स्पेनचे सरकार धार्थमक मठ आडि मंडदरे बंद करून त्याचंी डमळकत जप्त करिार आहे. 
 
४९२६ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

बुखाऱ्याचा अमीर रडशयन सरकारच्या हुकमाप्रमािे वागण्यास तयार आहे. 
 
४९२७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

अमीर शरे अली लहदुस्थानात येण्यास तयार नाही. 
 
४९२८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

काबलूमध्ये पुन्हा युद्ध झाले, तर आजीमखान शरे अलीचा सहज पराजय करील, अशी अवस्था 
असल्यामुळे इंग्रज सरकार नवा करार करण्याडवषयी सावधानता बाळगील. 

 
४९२९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

आजान डबन घेसला इमामपदावरून काढून सैयद तुकीला इमाम करावे, असे लोक म्हितात. पि 
अडधकार सोडण्याची आजानची इच्छा नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४९३० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 
सर ज्यान लारेन्स याचंा दौरा डनघिार की दरबार होिार, याबाबत डनडित काहीच कळले नाही. 

 
४९३१ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

पेशावरात शरे अली व गवरनर जनरल याचंी भेट होईल की नाही याची खात्री नाही. 
 
४९३२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

भोपाळात पाऊस पडल्यामुळे दुष्ट्काळाचा धोका कमी झाला आहे. राजस्थानातून हजारो लोक 
डतकडे गेल्यामुळे धान्य महागले. 

 
४९३३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

भोपाळची बेगम डशकंदरा डहचा मृत्य ूझाला. डतचे संस्थान २५ लाखाचें आहे. 
 
४९३४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

जोतपुराहून अनेक लोक डनघून गेले. तरी धारि कडाडलेलीच आहे. धान्याचा भाव रुपयास ४ शरे 
आहे, तर गवत ६ रुपये देऊनही डमळत नाही. राजाचे अनेक घोडे ठािावरच मेले, तर काहींना 
गुजरातेत पाठडवले. गावचे्या गाव ेउजाड झाली आहेत. 

 
४९३५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

िह्मसमाजाचे लोक बाब ूकेशवचदं्र सेन यानंाच देवाचा पुत्र व जगाचा तारक मानतात. 
 
४९३६ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

मद्रासचे गवरनर लाडय नेडपयर व त्राविकोरचे डदवाि टी. माधवराव यानंी डतनवलेी व नागरकाइल 
चचयना भेट डदली. 

 
४९३७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

कलकत्ता युडनवर्थसटीत उमेदवाराचंी संख्या १० वषांमध्ये २४४ वरून २५०० पयंत वाढली आहे. 
 
४९३८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

पुरीकडेही पजयन्याचा अभाव आहे. धान्य महाग व दुर्थमळ झाले. ओडडसा प्रातंात पूवीसारखा 
दुष्ट्काळ पडण्याची शक्यता आहे. 

 
४९३९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

गतवषी देशात डाके व दरोडे यातं २२८ मेले १३१७ जखमी झाले. 
 
४९४० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

१ फेिुवारी ६९ रोजी अयोध्या प्रातंात डशरगिी होिार. 
 
४९४१ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

कलकत्त्याकडे एका भयंकर रोगाने अनेकजि मरत आहेत. 
 
४९४२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

काठेवाडात भयंकर दुष्ट्काळ पडला. अनेकजि कराचीकडे गेले. 
 
४९४३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

नामदार गवरनराचंा मुक्काम मंुबईत आहे. 
 
४९४४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

प्रख्यात अमेडरकन कवी लाँगफेलो याचें डचरंजीव लहदुस्थानात आले. नंतर ते चीन व जपान देश 
पहाण्यास जातील. 

 
४९४५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

येथील म्युडनडसपालटीचे काही सुपडरनटेंडंट सस्पेंड झाले. 
 
४९४६ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

डंकन रोडला वखारीच्या आगीत ९० हजाराचें नुकसान झाले. 
 
४९४७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

डसटी सव्हेच्या कायद्याच्या मसुद्याचे दुसरे वाचन पूिय झाले. 
 
४९४८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

कोल्हापूरचे महाराज स्वगृही रवाना झाले. 
 
४९४९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

गवरनरसाहेबानंी महाबळेश्वरास मोठा वाघ मारला. या वाघाने अनेक जनावरे खाऊन फार उपद्रव 
डदला होता. 

 
४९५० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

मंुबई सरकारने मद्रासकडून २५ िह्मी हत्ती मागडवले. 
 
४९५१ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

मंुबईच्या समुद्रात मोठे मासे डदसतात. म्हिून समुद्रस्नानासाठी कोिीही जाऊ नये. 
 
४९५२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

डगरगावचे नवे पोलीस कोटय सुरू झाले. 
 
४९५३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 

मंुबई मडॅरक्युलेशनची परीक्षा सुरू झाली. 
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४९५४ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३४८–३५२) 
तात्या टोपेस पकडून डदल्याबद्दल मानलसघास पेन्शन डमळेल. 

 
४९५५ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

पजंाबची लोकसंख्या १ कोटी ७५ लाखावंर गेली. 
 
४९५६ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

वैसराय लारेन्स आपल्या कारकीदीचा अहवाल तयार करीत आहेत. 
 
४९५७ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

महाराजा जयाजीराव लशदे देशपययटन करिार असून डदवाि गिपतराव खटके राज्याचा कारभार 
पहातील. (नेडटव्ह ओडपनीयनवरून) 

 
४९५८ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

सवरन व अधा सवरनची डवलायती नािी इकडे चालू होतील व त्याचंी लकमत अनुिमे १० रुपये व 
५ रु. २ आिे राहील. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
४९५९ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

पढंरपुरात कार्थतकी याते्रस ४५ हजार लोक जमले होते. यावळेी जरीमरीचा उपद्रव डबलकुल 
झाला नाही. (ज्ञानचक्षवूरून) 

 
४९६० (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

गुजराथ्याचें महाराज यदुनाथजी याचं्या डशपायाने तालीमवाल्यावर तरवारीचे वार केले, म्हिून 
त्याचंी शसे्त्र काढून घेिे जरूर आहे. 

 
४९६१ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

डम. जोती गोलवदराव फुले यानंी गतभयतृयकाचं्या बालकासंाठी व बाळंतपिासाठी स्वतंत्र मडहलागृह 
सुरू केले. 

 
४९६२ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

चाभंारगोंद्याचे कवळेबाबा तुळशीबागेत कथा करतात. परंतु म्हातारपिामुळे त्याचंी तरतरी कमी 
झाली. अक्कडबाजीचे फक्कड हावभावही गेले. म्हिून ‘कामडनक’ श्रोतेही कमी येतात. 

 
४९६३ (२७ : २२, १६ नोवेंबर ६८, ३५२) 

पुण्यास पाण्याचा पुरवठा सतत व्हावा, म्हिून गोऱ्हे गावी तलाव होिार आहे. तेथील इमारतीच्या 
पायाचा धोंडा नामदार गवरनर बसवतील. या तलावाचा पाट भीमा नदीस करकंब गावाजवळ 
डमळेल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
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मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६८ 
 
४९६४ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३५३–३६०) 

सादंडवज बेटातंील डमशनाचा ३० वा वाढडदवस झाला. तेव्हा ३ हजाराचं्या देियया डमळाल्या. 
त्यातून हनलूलू बेटावर हावायन डमशन सुरू झाले. या भागातील बेटानंा मिैोडनशन म्हितात. 
तेथील रडहवासी रानटी आहेत. उष्ट्िता फार व जमीन सुपीक आहे. म्हिून ते अन्नवस्त्राची डफकीर 
करीत नाहीत. पोनोपी, कसाई, माशयल, लकगस्स्मल, यातंील रडहवाशाचंी राहिी व भाषा 
एकसारखी आढळतात. १८५१ मध्ये डम. स्नो व म्युडलक, तसेच स्तर्थजस, या डमशनऱ्यानंी तेथे 
शुभवतयमान गाजडवण्यास प्रारंभ केला. राजास भेटून त्याची सडदच्छा डमळडवली. राजा ज्याजय याने 
एकाग्रतेने प्राथयना ऐकली. प्रत्येक गावात या डमशनेऱ्याचें स्वागत झाले. भतुाचंी सेवा करिारे लोक 
डिस्ताचे भक्त बनले. गेल्या १४ वषांत तेथे उत्तम रीतीने काम चालते. दारूबाज व स्वैराचारी 
खलाशाचंी हकालपट्टी होऊन सेवाभावी डमशनऱ्यानंा तेथे वाव डमळाला. डमशनऱ्यानंी शाळा सुरू 
केल्या. देवीची लस टोचून घेऊन साथीपासून बचाव करण्यास डशकडवले. मोठे भजनालय बाधंले. 
सेलर लोकाचं्या दुष्टपिास ते पुरून उरले आहेत. सध्या ११६१ लोक प्राथयनेस येतात. बेटावर 
चचयची दगडी इमारत तयार होत आहे. डमशनऱ्यानंी स्वताः दुाःख सोसून डतकडे डिस्त नेला. 
दगडावरील अक्षराप्रमािे तो मुस्तडकम राहील. 

 
४९६५ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६०–३६२) 

‘खरी सुधारिा इस्च्छिारा’ डलडहतो की : अहमदनगरातील िाह्मिातं जाडतप्रकरिी ग्रामण्याचे 
अनेक प्रकार घडत आहेत. एका िाह्मिाने चाभंारिीशी जारकमय केले व नंतर प्रायडित घेऊन तो 
पसं्क्तपावन झाला. नंतर मोडचिीचा डवडा खाऊन पुन्हा प्रायडित घेतले. आपल्या कसिीचे तोंड 
सैल केले की, जाडतवाळ नाहीसा होतोच. एका गृहस्थाने सुनेशी व्यडभचार केला, दुसऱ्याने 
मारवाडिीच्या पे्रतास खादंा डदला, न्हाव्याने पे्रतासमोर घड्याळ वाजवले, िाह्मिाने मद्यपान केले, 
अशा घटनावंरून प्रथम बडहष्ट्कृती होते, नंतर प्रायडित्ताने संपूिय शुद्धता होते. शाक्त तर राजरोस 
मद्यमासं घेतातच. डशवाय हे प्रकार स्पशृ जातीचे स्पृश्याशी घडले, तर कोिीच दोष मानीत नाही. 
अनेक जातींत वशे्या आहेत. व्यडभचारी कमाच्याही घटना डोळ्यादेंखत घडतात. एका संतपुरुषाने 
तर घरात गोकुळे गोळा करून ‘कृष्ट्िलीला’ चालडवल्या आहेत. पि ग्रामाडधकारी त्याडवरूद्ध 
अक्षरही बोलत नाहीत. यावरून डसद्ध होते की, त्याचें डनयम डवलक्षि असावेत. वास्तडवक ज्या 
चालींनी देशाचे शुभ होईल, त्याचें आचरि कराव.े डनरुपयोगी जाडतडनयम मोडून टाकाव.े 
दुराचारी व अघोरी कमास कधीही उते्तजन डमळू नये. बडहष्ट्कृतास जातीत घेण्यासाठी पैसे खािे 
अगदी गैर नाही काय ? म्हिून ग्रामाडधकाऱ्यातं डनलोभी अशा पंचाचंी नेमिूक करावी. 

 
४९६६ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६२–३६४) 

ज्ञानचक्षचेू बातमीदार कळडवतात की : मंुबईमध्ये राजरोस ठकबाजी चालते. ही पडिम 
लहदुस्थानची राजधानी असल्यामुळे एकदा तरी मंुबई पाहावी म्हिून लोक येथे येतात. इमारती, 
कारखाने पाहून थक्क होतात. पि या डवशाल नगरीच्या हरएक भागात लबाड, लुच्चे व ठक लोक 
फसवायास बसलेलेच असतात. याचंी ठकडवद्या इतकी काटेकोर की, सावध राहिारेही हमखास 
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फसतात, नागडवले जातात. ठकबाजीचे अनेक प्रकार आहेत. त्यातं बाजारी डललाव ही एक 
त्रासदायक भानगड आहे. काही लोक प्रडसद्ध रस्त्यावर कापडाचे डललाव माडंतात. त्याचा 
‘सस्तेपिा’ पाहून लोक थाबंतात. सुरुवातीस डललाव कमी रकमेमध्ये होतो. मग हळूच त्याला 
साडंगतले जाते की, ही लकमत एका वाराचीच आहे. मग बाचाबाची होते. डबचारे डगऱ्हाईक 
जवळच्या डशपायाकडे जाते. पि डशपाई डनकाल देतो, तो व्यापाऱ्याला फायदेशीर असतो. यातले 
रहस्य वाचकानंी ओळखाव.े ही भालेराई सहन करावी लागते. काही वळेा गुंड लोक डगऱ्हाईकाला 
मारहाि करतात. ‘तंयाचे तोंड काळे असते.’ म्हिून कोिही वाद करीत नाही. डशवाय हे व्यापारी 
लायसेन्स फी भरून बसलेले आहेत. यावर उपाय म्हिजे भक्कम साक्षीदार ठेवनू त्याचं्यावर कोटात 
डफयाद करिे, हाच आहे. हे काम लोकानंी मनावर यायाव.े 

 
४९६७ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६४–३६६) 

पथृ्वीवरील लोकाचंी डशरगिती केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर ते उपयुक्त ज्ञान आहे. व्यापार व 
कला याचंी आखिी करण्यासही ते उपयोगी ठरते. आरोययाच्या योजना तयार होतात. अज्ञानी 
लोक जनगिनेबद्दल गैरसमज करून घेतात. सुज्ञ व बहुश्रुत लोकानंा त्याचे फायदे कळतात. 
राज्यासाठी बळकट फौज तयार करण्यासही हे ज्ञान उपयुक्त आहे. त्यातून धंदेरोजगाराचंी 
डवभागिीही समजते. पथृ्वीवर सध्या १२८ कोटी लोक राहातात. डतचे के्षत्रफळ २५ अब्ज चौरस 
मलै आहे. एडशया खंड सवांत मोठे असून त्याचे के्षत्रफळ १ अब्ज ७८ कोटी मलै आहे. त्यामध्ये ७२ 
कोटी लोक राहातात. यापंैकी लहदुस्थानात इंग्रजी अंमलाखाली १४ कोटी लोक राहातात. बाकीचा 
मुलूख संस्थानाकडे आहे. २०० चौ. मलै फ्रें चाकंडे, तर ११०० चौ. मलै डफरंगी पोतुयगीज लोकाचं्या 
ताब्यात आहे. लहदुस्थानात लहदू १४ कोटी, मुस्लीम ३ कोटी, नेडटव डिस्ती ११ लाख आहेत. 

 
४९६८ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

लाडय डलहौसीचे अनुयायी ड्यूक आरगैल हे आता लहदुस्थानचे स्टेट सेिेटरी होिार. 
(अरुिोदयवरून) 

 
४९६९ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

डहािू तालुक्यात भाताची लकमत डदढीने वाढली. 
 
४९७० (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

नागपूरकडे महागाई असली, तरी दुष्ट्काळ नाही. 
 
४९७१ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

झाशीत, ललतपुरकडे दुष्ट्काळी कामे सुरू झाली. 
 
४९७२ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

पुण्यास मुठा नदीच्या कालव्यास सरकारची मंजुरी डमळाली. 
 
४९७३ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

डनजामी मुलखात महागाई वाढते आहे. (अरुिोदयवरून) 
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४९७४ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 
पे्रडसडेंट ज्यानसन याचं्या जागेवर उदारमतवादी डम. ग्राटं याचंी डनवड झाल्यामुळे सर्वानंा आनंद 
वाटला. 

 
४९७५ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

अलाबामा जहाजाच्या चाचेडगरीने डनमाि झालेला वाद पु्रडशयाच्या मध्यस्थीने डमटला. 
 
४९७६ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

लाडय व लेडी मायो लहदुस्थानाकडे येण्यास डनघाले. 
 
४९७७ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

काटंरबरीचे आचयडबशप म्हिून दाक्तर काट या धमयशील व दयाळू गृहस्थाचंी डनवड झाली. 
 
४९७८ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

स्पॅडनश रािी इसाबेला फ्रान्समध्ये कायम राहिार, म्हिून फ्रान्सच्या राजाने खास महाल बाधंला 
आहे. 

 
४९७९ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

फ्रें च बादशहाने असा ठराव केला की, उतारवयात लष्ट्कराची नोकरी सोडिाऱ्या लोकानंा मुलकी 
खात्यात खालच्या प्रतीच्या नोकऱ्या द्याव्यात. त्यामुळे लोक नाराज झाले. 

 
४९८० (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

डवजुडवयस पवयतातून पुन्हा ज्वलंत रस डनधू लागला. 
 
४९८१ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६६–३६७) 

मस्कत शहर पुन्हा लजकण्यासाठी सैयद सालीम याने अरबाचंी फौज जमडवली आहे. 
 
४९८२ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

काबलूकडे शरे अलीने रेहमानचा पराजय केला. अब्दुल रेहमान पळाला. 
 
४९८३ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

लाडय मायो कलकत्त्यास पोहोचले. 
 
४९८४ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

बगंालमध्ये आराकाजवळ मोठे तुफान झाले. 
 
४९८५ (२७ २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

कलकत्त्यात रोबनिाफ् ट या ईस्ट इंडडयन मािसाने डवधवा डस्त्रयाचं्या मदतीसाठी गोळा केलेल्या 
फंडाचा अपहार केल्यामुळे त्याला ६ मडहन्याचंी डशक्षा झाली. 
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४९८६ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 
पूवय रेल्ववेर अमेडरकन धतीच्या गाड्या सुरू होिार. 

 
४९८७ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

पेशावरात व जबलपुरात धरिीकंप झाला. 
 
४९८८ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

अलवारच्या राजाचे दारूचे व्यसन वाढत आहे. 
 
४९८९ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

मद्रासच्या नेडटव कडमटीने ठरडवले की, नामयल स्कूलसाठी उंच जातीच्या मुली यायाव्यात. पि त्या 
डशक्षक होण्यास तयार नसतात. 

 
४९९० (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

ठािे व वसई दरम्यान आगबोट सुरू राहिार. 
 
४९९१ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

मंुबई नगरपाडलकेतील कर-खात्याचा हेड यशवंतराव याने पाऊि लक्षाची अफरातफर केली. हे 
प्रकरि उघडकीस आल्यामुळे त्यास अटक करून जामीनावर सोडले आहे. 

 
४९९२ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

एल्डफन्स्तन लादं कंपनीस डदलेले आपले हक्क सरकार परत डवकत घेिार आहे. 
 
४९९३ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

डफनान् श्यल डमडनस्टर डरचडय टेंपल व काटन कडमशनर डरबेट मंुबईस आले. 
 
४९९४ (२७ : २३, १ डदसेंबर ६८, ३६८) 

ना. गवरनर भडोचच्या प्रदशयनाचे उद्घाटन करिार. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २७, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६८ 
 
४९९५ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३७०–३७१) 

डवलायतेतील ‘इवाजंडलकल अलायन्स’ मंडळीने डिस्ती भक्तानंा स्वतंत्र आमंत्रि पाठवनू 
प्राथयनेचा आठवडा पाळण्याचे आवाहन केले आहे. सवांनी एकडचत्ताने प्राथयना करिे आवश्यक 
आहे. ईश्वराचे कृपादान व आशीवादही मागावी. नाशाप्रत जािाऱ्या जगास भक्तीच्या मागावर 
आिण्यासाठी प्रयत्न करावेत. भाषाभेद, मतभेद व देशभेद डवसरून प्रभचूी भक्ती करावी. देवाची 
मध्यस्थी, पाप कबूल करिे, राष्ट्राची आस्त्मक वृद्धी, मुलाकंडरता आशीवाद, डिस्तावर प्रीत 
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करिे, शुभवतयमानाचा प्रसार, जगाच्या प्रत्येक भागात येशू डिस्त, असे डवषय ८ डदवस िमाने 
प्राथयनेस यायावेत. 

 
४९९५ अ (इंम : ३६९–३७०) 
 
४९९६ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३७१) 

नेडटव ओडपडनयनने बातमी डदली आहे की : मंुबईचा बया रामजी रूस्तम हा गृहस्थ वैद्यडवद्या 
डशकण्यास डवलायतेला गेला. त्याची बायको इकडेच होती. परत आल्यावर या डवद्यापडरपूिय 
गृहस्थास आपली बायको अज्ञानी वाटून डतला त्याने काडी मोडून डदली. त्याच्या पत्नीची डफयाद 
कोटाने फेटाळली. पि न्यायाधीश म्हिाले की, डवलायती डशक्षिाचा जर असा पडरिाम घडिार 
असेल, तर जुने लोक आपल्या मुलानंा परदेशात डशक्षिासाठी पाठवीत नाहीत, हा त्याचंा दोष 
नव्हे. 

 
४९९७ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३७२–३७८) 

रे. रामकृष्ट्िपंत मोडक आपल्या अहमदनगर येथील वार्थषक सभेच्या भाषिात म्हिाले की : 
धमयसंबंधी खचाकडरता आपल्या प्राप्तीचा वाटा द्यावा, अशी शास्त्राची आज्ञा आहे. आपि डनयमाने 
प्राप्तीचा दशमाशं डदलाच पाडहजे. मंडळी पालक नेमते, त्याचा पगार देते, अथात प्रत्येकाने 
अमूकच रक्कम द्यावी, असे मंडळी म्हित नाही. प्रत्येकाने प्रामाडिकपिाने द्यावे, अशी अपेक्षा मात्र 
ठेवते. मंडळीचे धार्थमक कायय व्यवस्स्थत चालावे, यासाठी हे सवय आहे. दानाबद्दल डनयम करिे 
अशक्य आहे. नेमाचे शास्त्र म्हिते की, फळे व गुरे याचंा दहावा वाटा देवाकडरता द्यावा. हा डनयम 
गृहस्थाइतकाच याजकानंाही लागू आहे. शाब्बाथाएवढाच हा डनयमही वदंनीय आहे. शुभवतयमान 
सागंिारानंीही हा वाटा डदला पाडहजे. अिाहामाने आपल्या लुटीचा दशमाशं ईश्वरासाठी डदला 
होता. आपि गरीब असलो, तरी जे शक्य आहे तेवढे द्याव.े आपली आर्थथक शक्ती वाढली, तर त्या 
प्रमािात दान वाढवाव.े सरकारी अडधकारी व उदमी व्यापारी याचं्या तर उत्साहाने इलके होईल. 
आपल्या अडचिींचा बाऊ करू नये. ईश्वर बकय त देतच राहातो. अगत्याने उद्योग करा. 
प्रामाडिकपिाने दशमाशं द्या. पानसुपारीची व तंबाखूची व्यसने सोडून द्या. आडि दशमाशं कधीही 
उधार ठेव ू नका. आधीपासूनच तो बाजूला काढून ठेवीत जा. आपल्या प्रभचेू देिे कधीही चुकव ू
नये. आपले कतयव्य कधी डवसरू नये. 

 
४९९७ अ (इंम : ३७८–३८०) 
 
४९९८ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८०–३८३) 

मिैोडनशयन व हवायन बेटाचं्या अयनेय डदशसे मार्थक्वस बेटे आहेत. ती ज्वालामुखीच्या 
अस्यनरसातून उत्पन्न झाली. पाच हजार फूट उंची असिारी ही बेटे मोठी शोडभवतं व हवाशीर 
आहेत. तेथे सवय प्रकारची धान्ये व डहरवळ तयार होतात. लोक मलाई वशंाचे असून सशक्त व 
शहािे आहेत. पि नरभक्षक काही बेटावंर डमशनऱ्यानंा खाऊन टाकण्याची तयारी करीत असत. ते 
अंगावर डचत्रडवडचत्र आकृती गोंदडवतात. डस्त्रया अंगाला हळदकंुकवाने माखतात. कुमारी मुलींना 
आईबापाबंरोबर जेवण्याची सक्ती असते. पुढे एका खलाशाने तेथील नेडटवाच्या मुलीशी लयन 
केले. हे ईश्वरी कृपेने घडले, असे वाटून ईश्वराची स्तुती करण्यासाठी डमशनरी तेथे गेले. 
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डमशनऱ्याचें सौजन्य पाहून लोक आकर्थषत झाले. दररोज १५७ लोक उपदेश ऐकण्यासाठी जमत. 
डबकनेल नावाच्या कुशल काराडगरास तेथे उपदेशक नेमण्यात आले. या धमयशील मािसाने 
डमशनाचा प्रभाव फार वाढडवला. कॅथाडलक डमशनऱ्यानंी त्याच्या कायामध्ये अनेक अडथळे आिले. 
तरीही तो आपले काम डनष्ठने करी. एकदा तर त्याने सावयडत्रक प्रभभुोजन घडवनू सवांना डनमंत्रि 
डदले. तेव्हापासून या बेटावंर सौजन्य व सद भाव वाढत आहे. चोऱ्याही कमी झाल्या. सध्या तेथे 
मुलामुलींच्या शाळा व बोडडंगही चालतात. शास्त्ररूप सूयाचा उदय झाला. अज्ञानरूपी डनडबड 
अंधकार पळून गेला. 

 
४९९९ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

अमेडरकेचे प्रधान डम. सीवडय यानंी अलाबामा प्रकरिामध्ये पु्रडशयाचा लवाद अमान्य आहे, असे 
कळडवले आहे. 

 
५००० (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

डवलायतेचे पंतप्रधान डम. डडझरायली यानंी राजीनामा डदल्यामुळे रािीसरकारानंी डम. यलाडस्टन 
यानंा प्रधानपद देऊ केले आहे. आता डम. िैट लकवा ड्यूक आफ आरगैल्ड स्टेट सेिेटरी होतील. 

 
५००१ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

मंुबई ब्याकेंप्रमािेच लंडन ब्याकेंचीही चौकशी चालू आहे. 
 
५००२ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

डम. डडझरायली याचं्या मडमेस रािीने वैकोंटेस बीकन्सफील्ड हा सरदारी डकताब डदला. डम. 
डडझरायली यानंी लाडय ही पदवी स्वीकारण्यास नकार डदला. 

 
५००३ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

मानचेस्टरमध्ये कापसाचा भाव फारच उतरला आहे. तरी येथील शतेकऱ्यानंी कापसाऐवजी जास्त 
धान्य पेराव.े 

 
५००४ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

तुकय स्थानात व ग्रीसमध्ये बेबनाव झाला, अशी वंदता आहे. 
 
५००५ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

ना. डप्रन्स व डप्रन्सेस आफ वले्स कोपनहेगनला पोहोचले. 
 
५००६ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

स्पॅडनश सरकारने माडड्रडला प्रातेस्तंत भजनालय बाधंण्याचे ठरडवले. ‘जेजूट’ कॅथाडलक धमयगुरूस 
हाकलून डदले आहे. 

 
५००७ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

जुलमी फ्रें च सरकारने पाच संपादकानंा तुरंुगवासाची कठोर डशक्षा डदली आहे. 
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५००८ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 
एटना ज्वालामुखीतून ज्वलंत रस डनघून मोठा उत्पात झाला. 

 
५००९ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

सुएजच्या संयोगी भमूीचा कालवा तयार होऊन त्यातून पडहली आगबोट बाहेर पडली, तेव्हा लाडय 
नेडपयर उपस्स्थत होते. 

 
५०१० (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

बगंालमध्ये एका डवधवचेा डववाह डवधुराशी झाला. हा डववाह आंतरजातीय असून िाम्हपद्धतीने 
साजरा झाला. 

 
५०११ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

मेनसाहेबानंी जो डववाहडवषयक कायदा तयार केला, त्यात आंतरजातीय डववाहाची तरतूद होती. 
पि सनातनी लोकाचं्या मतामुळे ती काढून टाकावी लागली. बगंालमधील सुधारिेवरून असे 
डदसते की, लोक स्वताः होऊन आंतरजातीय डववाह करतात. 

 
५०१२ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

बगंालमधील डपके हातची गेल्यामुळे सरकार काही कारखाने सुरू करिार आहे. 
 
५०१३ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

कपूरथळ्याचा राजा व त्याचा भाऊ याचं्यातं डमळकतीबद्दल वाद सुरू झाला. स्टेट सेिेटरींनी 
महाराजानंा आपली बाजू माडंण्यासाठी ६ मडहन्याचंी मुदत डदली. 

 
५०१४ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

आकारानच्या तुफानामुळे बगंालमध्ये अक्याबमध्ये घराचंा डवध्वंस झाला. होड्या वाहून गेल्या. 
भातशतेी उध्वस्त झाली. 

 
५०१५ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

भडोचचे प्रदशयन २२ तारखेस उघडेल. 
 
५०१६ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

वैसराय लाडय मायो लवकरच मंुबईस येिार आहेत. पूवी टौन हालात गवरनर आले, तेव्हा मायो 
आले, अशी अफवा उठून शकेडो लोक रस्त्यावर दुतफा उभे राडहले होते. कमाडंर इन चीफ 
नेडपयर मागदाला हेही मायो याचं्यासह येिार आहेत. 

 
५०१७ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

जमलखडीचे चीफ पत्नीसह लाडय मायो याचं्या भेटीकडरता मंुबईस आले आहेत. 
 
५०१८ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

लाडय मायोंना कलकत्त्यास नेण्याकडरता गे्र. इं. पे. रेल्वनेे पडहल्या प्रतीच्या दोन आगगाड्या तयार 
केल्या आहेत. या गाड्या अमेडरकेतील आगगाड्याचं्या नमुन्यावरून तयार करण्यात आल्या. 

 
५०१९ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

मंुबई युडनव्हर्थसटीने आटयस डडग्रीकडरता टौनहाल मध्ये परीक्षा घेतली. ८६ उमेदवारातूंन ४० उत्तीिय 
झाले. बी.ए.च्या परीके्षस ७ उत्तीिय झाले. 

 
५०२० (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

वडकलीची परीक्षा ८ फेिुआरीला सुरू होईल. 
 
५०२१ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

दा. भाऊ दाजींना पेस्तर साली मंुबईचे शरेीफ नेमावे, अशी सूचना काहीजिानंी केली, ती अगदी 
योयय आहे. 

 
५०२२ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८३–३८४) 

मंुबईत एका मोगल गृहस्थाने एक गेंडा आिला आहे. तो काठेवाड्यात न्यावयाचा आहे. पि 
परवाना नसल्यामुळे कडमशनरने तो अटकावनू ठेवला. 

 
५०२३ (२७ : २४, १५ डदसेंबर ६८, ३८४) 

१८६८ साल संपत आल्यामुळे वगयिीदारानंी आपली वगयिी पाठवावी. बाकीसुद्धा लवकर पाठवावी. 
टपालाची डतडकटे पाठडविे असेल, तर अधा आिा व एक आिा अशी पाठवावी. डशवाय एका 
रुपयास एक आिा वतावळा न चुकता पाठवावा. डम. शाहू दाजी कुकडे, भायखळा, मंुबई, याचं्या 
नावाने पते्र पाठवावीत. नाटपेड पते्र पाठव ूनयेत. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १, मुांबई, १ ज्यान्युएरी १८६९ 
 
५०२४ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, २–४) 

ज्ञानोदय, २८ व्या पुस्तकाच्या प्रारंभी गेल्या वषात घडलेल्या मुख्य गोष्टींडवषयी डलडहतो. या 
देशातील लोकासं उद्योग करण्याची धमक लकवा कोित्याही गोष्टीची मनाःपूवयक आस्था नाही. ‘जर 
मी या डवषयाचा पुरता शोध करीन लकवा न्यायसूत्राने यावरून काय डसद्धातं होतो, हे समजेपयंत 
याचा डवचार करीन, तर माझ्या मनातील स्स्थती अशा पायरीस जाऊन पोचेल की, तेथून मागे हटून 
येता येिार नाही. असे डवद्याथ्यास वाटत नाही. पडिम देशातील तरुि एखाद्या कठीि कृत्यास 
अगर डसद्धातंास पुष्ट्कळ वळे लागला तरी झटून श्रम करून तो सोडडवतात. तर या गोष्टींची वाि 
दूर होऊन सदरी दशयडवलेल्या प्रकारचे मनुष्ट्य कसे प्राप्त होतील? हे आमचे ज्ञानोदय पत्र हमेशा 
लहदुस्थान व एतदे्दशीय लोक याचें कल्याि इस्च्छिारामंध्ये पुढारी असत आले आहे. 

 
५०२४ अ (इंम : १–२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०२४ ब (२८ : १,१ ज्यान्युएरी ६९, ६–८) 
सुमारे पाविे एकुिीस शतकामागे यहुदी लोकातं येशू हा नामाडंकत पुरुष होऊन गेला. त्याने सवय 
मानवकुळास देवाचा डनरोप साडंगतला. धमयमते सुधारली व नीतीचे डनयम सुधारले. अज्ञान, पाप व 
नाश याकंडून तारिाप्रत नेले. तो खरा जगद्गुरू व मानवाचा तारक होता. हरपलेले शोधण्यासाठी 
तो मानवाचा पुत्र आला. यहुद्याचं्या देशात लहडून त्याने नवा धमय साडंगतला. १२ डशष्ट्य डनवडून 
त्याचं्यामाफय त धमाचा प्रसार केला. त्याच्या महाडसद्धातंात उत्कृष्टपि व सामथ्यय होते. त्याच्या 
मागेही या डशष्ट्यानंी पथृ्वीवर सवयत्र ही तत्त्व ेसाडंगतली. अनेक मंडळ्या हे कायय करीत आहेत. एवढे 
सामथ्यय दुसऱ्या कोित्याही धमात डदसून येत नाही. मन, बुद्धी व डववेक यासं त्याची तत्त्व ेपटतात. 
काही असे लोक होते की, त्यानंी या धमास डवरोध केला. डनाःशास्त्रवादी, डनरीश्वरवादी हे त्याच्या 
डवरोधात अनेक वष ेझंुजले. हा वादरूप संग्राम आज अनेक वषे चालत आला. तो लवकर थाबंेल 
असे डदसत नाही. कारि प्रमािे मान्य करण्याची या पाखंडी लोकाचंी तयारी नसते. डिस्ताचा 
मडहमा त्याचंी तोंडे बदं करू शकला नाही. पि स्वताःचा मागयही डिस्ती मंडळींनी सोडला नाही. 
डनाःपक्षपातीपिा राखून डवचार केला, तर तुमच्या बुद्धीचा कल व ओढा या पथंाकडेच राहातील. 
नास्स्तकपिाचा हटवाद मात्र सोडला पाडहजे. सबल प्रमािे मनमोकळेपिाने मान्य करावी. 

 
५०२४ ब (इंम : ५–६) 
 
५०२५ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, ८) 

ओडरएंटलचे सन १८६९ चे पचंागं प्रडसद्ध झाले. सालाबादप्रमािे ते मोठ्या कागदावर सुरेख छापले 
आहे. मंुबईतील सवय जरूरीच्या गोष्टींची माडहती त्यात डमळते. सुडशडक्षत व व्यापार उदीम करिारे 
यानंा ते उपयोगी असून प्रत्येकाने ते संग्रही ठेवाव.े याचा खूप खप होईल, अशी आम्हासं आशा 
वाटते. 

 
५०२५ अ ब (इंम : ८) 
 
५०२६ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, ८–१०) 

मंुबईत भेंडीबाजारात एक मोगल पते्त घेऊन बसतो. तो गंडजफाच्या खेळाप्रमािे जुवा लावतो की : 
राजा, रािी, एक्का याचं्या पानावंर पावली ठेविारा नक्की लजकेल. मग पते्त उलटे करून 
हातचलाखीने हुकमाच्या जागा बदलतो. भोवतालचे लोभी लोक बारकाईने पाहून पावली ठेवतात. 
पि ते पान हुकमाचे डनघत नाही. जर एखादा लजकला, तर त्यास रुपया डमळतो, पि असा 
एखादाच. सगळे गमावनू शरलमधे होिारे लोकच जास्त असतात. तेथील गदी पाहून लोक येतात 
व पैसे गमावतात. कष्टापेक्षा मािसाला अनायासे डमळिारा पैसा हवा असतो. जुवेबाज मोगलाच्या 
तावडीत अनेकजि सापडतात. एक मुलगा मालकाचे साडहत्य आिण्यास डनघाला व तेथे रुपया 
हरला. शवेटी आईने व्याजाने रुपया आिून त्याची नोकरी वाचवली. भर रस्त्यावर जुवबेाजी 
चालते. जुगार प्रडतबंधक कायदा आहे. पि एकही पोलीस त्याकडे लक्ष देत नाही. या खेळास 
पुरतेपिी बदंी घातली पाडहजे. पोडलसाचें लोक इतके मूढ व मडतमंद आहेत की, स्पष्ट हुकूम 
डमळेपयंत ते कसलीच कृती करिार नाहीत. हा जुवा आहे, याबद्दल कसलाच संशय नाही. अज्ञानी 
व अडवचारी लोकासंमोरून हा मोहपाश व दुगुयि याचें मूळ काढून टाकले पाडहजे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०२७ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १०–१३) 
‘एक नाडशककर’ डलडहतो की : शरिपूरच्या वार्थषक समारंभाच्या वळेी मुलामुलींना बडक्षसे 
वाटण्यात आली. हुशार मुलानंा बडक्षसे देण्यात आली. अध्यक्ष रे. हारस्फाल यानंी सवांना उपदेश 
केला. मुनसफ जनादयन मोरो व रे. आपा बापूजी यानंी भाषिात साडंगतले की : पूवी भट्ट व 
कुलकिी याखंेरीज कोिालाही डशक्षि डमळत नसे. नीच जातीची सावलीसुद्धा अंगावर पडू देत 
नसत. आता सवय जाती एकाच डठकािी डशकत आहेत. ‘लाडंगा कोकऱ्यापासी राहील’ हे 
बायबलातील वचन व भडवष्ट्य खरी ठरली आहेत. शरिपूर बसडविाऱ्या साहेबाचा जन्मडदवस 
दरसाल पाळला जातो. आफय नेज्यासमोर डठकािोडठकािी चागंला पोषाक करून लोक उभे होते. 
पताकावंर उत्कृष्ट बोधाची वाक्ये डलडहलेली होती. देवळात प्राथयना झाल्यावर सभा सुरु झाली. 
देवाने प्राइससाहेबानंा यश डदले. कजाचे डनवारिही झाले, म्हिून सवांनी उपकारस्तुती केली. या 
प्रसंगी रे. नारायि शषेाद्री याचें भाषि इतके अप्रडतम झाले की, त्याचें सवांनी कौतुक केले. देवाचे 
वचन खरे होिार, याबद्दल सवांना भरवसा वाटला. देवाने अशा प्रकारचे उपदेशक सतत तयार 
करावते, अशी प्राथयनाही झाली. प्रभभुोजनाची व्यवस्था डम. गोंडाजी जेविकार याजकडे होती. 
२५० लोक भोजनास आले. सायंकाळी शोभेची दारू उडडवण्यात आली. 

 
५०२८ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३) 

सन १८६९ च्या पचंागंाचा तक्ता छापलेला आहे. ज्या मडहन्याच्या वारावरून तारीख पहािे असेल, 
त्याच्या समोरील त्या वाराच्या अक्षराखाली तारखाचं्या अंकाचं्या घरामध्ये पहावे लागते. आडि 
तारखेवरून वार पहािे असेल, तर त्या तारखेच्यावर व त्या मडहन्याच्या समोर पहाव ेलागते. 

 
५०२९ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

पे्र. ज्यानसन यानंी कान्गे्रसला धाडलेल्या संदेशामध्ये ४ कोटी तुटीचा अंदाज केला. पि 
मकलकसाहेब म्हितात की, ही रक्कम ७ कोटींवर जाऊन कजय वाढेल. म्हिून पे्रडसडेंटचा संदेश 
वाचण्यात आला नाही. 

 
५०३० (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

इंयलंडच्या नवीन मंडत्रमंडळाचे मुख्य प्रधान डम. यलाडस्टन असून डम. ग्राटं डफ लहदुस्थानडवषयक 
बाबींचे मुख्य आहेत. लाडय मेयोऐवजी डम. साडलसबरींना वैसराय करण्यात येिार, ही वदंता खोटी 
ठरली. 

 
५०३१ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

हौस आफ कामन्स १९ फेिुआरीला सुरू होईल. 
 
५०३२ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

अडबसीडनयातील कैदेतून सुटलेले डम. रासाम यानंा ५० हजार, तर ब्लाकं व लप्रडोस प्रत्येकी २० 
हजार अशी बडक्षसे देण्यात आली. 

 
५०३३ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

मंुबई ब्याकेंची चौकशी पूिय झाली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०३४ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 
डप्रन्स आफ वेल्सवर एका काळडवटाने हल्ला केला. परंतु सुदैवाने ते बचावले. 

 
५०३५ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

डप्रन्सेस लुइस यानंा पुत्र झाला. 
 
५०३६ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

िीटच्या बडंखोरानंा ग्रीसने मदत केल्यामुळे त्याचें तुकय स्थानशी डवतुष्ट आले. आता समेटाकडरता 
पचं नेमले आहेत. 

 
५०३७ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

स्पेनमध्ये धमाबाबत स्वतंत्रता देण्यात आली असून आता लोकसत्ताक राज्यही स्थापन होईल. 
 
५०३८ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

न्यझूीलंडचे रडहवासी दंगल करून इंग्रजावंर हले्ल करीत आहेत. 
 
५०३९ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

सर ज्यान लारेन्स यानंी लहदुस्थानचा कारभार उत्तम रीतीने चालडवला, म्हिून त्याचंा पुतळा 
उभारला जाईल. 

 
५०४० (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

कमाडंर इन चीफ मान्सडफल्डची आई मृत्य ूपावली. 
 
५०४१ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

केरौली संस्थानातील दुष्ट्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने दीड लाखाचे चार वषय 
मुदतीचे कजय डदले. 

 
५०४२ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६६, १३–१६) 

जोदपूरची जनता दुष्ट्काळाने गाजंलेली आहे आडि राजाचे जुलुमही चालू आहेत. म्हिून इंग्रज 
सरकारने त्यास ताकीद डदली. जोदपूरनंतर बडोद्याच्या गाइकवाडावरही अशीच पदच्युतीची वळे 
येईल. 

 
५०४३ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

डदल्लीकडे अत्यंत अपुरा पाऊस पडला. जर आिखी पाऊस पडला नाही, तर दुष्ट्काळाचे भय 
कायम राहील. 

 
५०४४ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

डमशनऱ्यानंी साभंाळलेल्या अनाथ मुलाचं्या पोषिासाठी दरमहा २-२ रुपये देण्याची तरतूद 
करण्यात आली आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०४५ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 
खंडेराव गाइकवाडाने आपला भाऊ मल्हारराव यास अत्यंत घािेरड्या जागेत कैदेमध्ये ठेडवले 
आहे. बाहेर मात्र सागंतात की, तो आनंदात आहे. बंबे गझेटने याबद्दल रेडसडेंटास जबाबदार धरले 
आहे. 

 
५०४६ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६१, १३–१६) 

भडोचच्या प्रदशयनाचे उद्घाटन गवरनर ना. डफरस जेराल्ड याचं्या हस्ते झाले. दरबारही भरला 
होता. 

 
५०४७ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

लाडय मेयो व सर नेडपयर मंुबईत येऊन नंतर पुण्यास रवाना झाले. 
 
५०४८ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

मंुबईचे गवरनर भडोचहून परत आले. 
 
५०४९ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

ना. डफट्ट्झरजेरल्डनी मंुबई डवद्यापीठाच्या नव्या इमारतीच्या पायाचा धोंडा बसडवला. 
 
५०५० (२८ ; १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

लाडय मेयो मद्रासमागे कलकत्त्यास जातील. 
 
५०५१ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

गवरनर डफट्ट्झजेरल्डना रािीने ‘एक्स्रा नेट ग्राटं कमाडंर’ चा डकताब डदला. 
 
५०५२ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६१, १३–१६) 

येथील पोस्तमास्तर जनरल डम. हाग डवलायतेस जािार. त्याचं्या जागी मेजर बाटीची नेमिूक 
झाली. 

 
५०५३ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

लाडय मेयो व नेडपयर यानंी सहकुटंुब जाऊन मंुबईतील कारखाने व पूल पाडहले. 
 
५०५४ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

कमाडंर इन चीफच्या मदतीसाठी १५० रु. दरमहाचा एक नेडटव एडडकागं नेमण्यास डवलायतेहून 
मंजुरी डमळाली. 

 
५०५५ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

दा. भाऊ दाजींची शरेीफपदावर नेमिूक झाल्यामुळे सवांना आनंद झाला. ते डवद्वान, शोधक व 
सेवक आहेत. त्यानंा मंुबई लसडीकेटवरही पुन्हा नेमले आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०५६ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 
डम. जेम्स टेलरना मंुबई डवद्यापीठाचे रडजष्ट्रार नेमले. डम. ब्लेनी यानंा कॉरोनर नेमले आहे. 

 
५०५७ (२८ : १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

लाडय मेयोंनी जमशदेजीच्या कुटंुबीयाचंी भेट घेऊन पारशी शाळानंाही भेट डदली. 
 
५०५८ (२८: १, १ ज्यान्युएरी ६९, १३–१६) 

डम. गिपतराव रघुनाथ याचं्या ‘डवद्याथ्यांसाठी मराठी भाषेचे व्याकरि’ या पुस्तकाची प्रत आम्हासं 
डमळाली. अडभप्राय देऊ. 

 
५०५९ (२८ : १, १ ज्यानुएरी ६९, १३–१६) 

पत्र पाठडविारानंी अडभमानी न राहाता पते्र पाठवावी. ‘समाजास जािारा’ च्या पत्राचा अवश्य 
डवचार करू, ‘कायरे’ पत्र लवकरच छापले जाईल. 

 
५०६० (२८ : १, १ ज्यानुएरी ६९, १३–१६) 

वगयिीदारानंी वगयिी लवकर पाठवावी. 
 
५०६१ (२८ : १, १ ज्यानुएरी ६९, १३–१६) 

नॉमयल स्कुलावर युरोडपयन स्त्री डशक्षक नेमण्याचे ठरले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २, मुांबई, १५ ज्यान्युएरी १८६९ 
 
५०६२ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, १८–२१) 

‘जगद वासी आयय’ या गृहस्थाने धमयडववचेन हे पुस्तक डलडहले आहे. ईश्वर एक आहे. मनुष्ट्यमात्राची 
एकच जात आहे. प्रत्येकाला डवचार करण्याचे स्वातंत्र्य असाव.े ही त्याची मते अगदी योयय आहेत. 
पि त्याने डदलेला तपशील डनदोष नाही. खरेपिा, दया, शातंी, या सद्गुिाचें माहात्म्य तो वियन 
करतो. असत्य, चोरी व व्यडभचार याचंा डनषेध करतो. काही वळेा तो सद्गुि हाच धमय, असे 
प्रडतपादन करतो. पि एवढे काही पुरेसे नाही. नीती व डववके याबंद्दल प्रत्येक देशात वगेवगेळी मते 
आढळतात. पापी व स्वच्छंदी लोक स्वमताप्रमािे वागतात. स्वाथयबुद्धी सोडल्याडशवाय पापाची क्षमा 
होिे अशक्य आहे. ईश्वरापासून मानवाला प्रकाश डमळाला पाडहजे. शुभवतमानाचा आग्रह धरिे 
त्याला दुराग्रहाचे वाटते. परस्परडवरुद्ध मताचंा मेळ घालण्याचा त्याने प्रयत्न केला आहे. रोगाच्या 
साथीचे थैमान सुरू झाल्यावर प्रत्येक वैद्य आपल्या परीने औषध देतो. येशू डिस्त हा मात्र खरा वैद्य 
आहे. तो सागंतो की, ईश्वरास लबाडीचा कंटाळा आहे. या पुस्तकाच्या कत्यास कोितेच मौडलक 
तत्त्व सापडले नाही. मन आरशासारखे डनमयळ ठेवावे, सगळी मािसे एका कुटंुबापैकी मानावी, हा 
व्यावहडरक उपदेश ठीक आहे. तो ‘एसेज आंद डरव्यूज’ वरून घेतलेला डदसतो. नुसत्या बोधाने 
कोिी नीडतमान होत नाही. त्यासाठी खऱ्या गुरूची गरज आहे. हे पुस्तक ओडरअंटल छापखान्यात 
छापले. रा. वासुदेव बाबाजी नवरंगे यानंी प्रडसद्ध केले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

५०६२ अ (इंम : १७–१८) 
 
५०६३ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २१–२४) 

युरोडपयन संशोधकाचें असे मत आहे की : लहदुस्थानामध्ये पूवी एकच भाषा होती. अडतप्राचीन 
महाराष्ट्राचे रडहवासी महार हे होते व त्याचंी भाषा मराठी होती. पुढे उत्तरेकडून कुिबी आले. 
त्याचं्या भाषेतील शब्द मराठीत आले. नंतर आयय िाह्मि क्षडत्रय व वैश्य आले. त्याचंी भाषा संस्कृत 
होती. डतच्यातील शब्दही मराठीत आले. नंतर राजकीय स्स्थत्यंतराबरोबर यावनी, उदूय, इंग्रजी, 
शब्दही मराठीने घेतले. लहदुस्थानातील इतर भाषाचंीही हीच स्स्थती असून त्यातं फार डमश्रि 
डदसते. लसधी भाषेमध्ये डमश्रिाचे प्रमाि जास्त असून डतच्यासाठी अनेक डलपींचा वापर होतो. डम. 
वालशयटन मून यानंी म्हटले आहे की : इंग्रजीचीही अशीच स्स्थती डदसते. डतच्यात साक्सन, ग्रीक, 
लॅडटन, रोमन, अशा भाषातंील शब्द डदसतात. हे सारे राजकीय वादळाचें पडरिाम आहेत. रे. 
ज्यान आज्वाल्ड यानंी अशा शब्दाचं्या तपशीलवार याद्या डदल्या आहेत. एकंदरीत भाषा हे डवशाल 
सहस्त्ररंगी इंद्रधनुष्ट्य बनले आहे. एकेक रंग कोठे सुरू झाला व कोठे संपला, ते समजत नाही. 
अगदी प्रारंभी एकच भाषा असेल. सगळे मानव एकाच डठकािी राहात असावेत. ते दुसऱ्या देशात 
गेल्यावर नवीन भाषा तयार झाल्या. रोमी भाषेपासून अरबी व डमसरी, सेल्टीपासून संस्कृत व इतर 
लहदुस्थानातील भाषा, तुतानीतून ग्रीक व लॅडटन आडि गाथी भाषेतून उत्तर युरोडपयन भाषा तयार 
झाल्या. 

 
५०६४ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २४–२६) 

मंुबई ही पडिम लहदुस्थानची राजधानी असल्यामुळे नाना प्रकारचे लोक येथे राहतात. यातं 
मुसलमान लोकाडंवषयीचा अनुभव अजब आहे. त्याचं्यात अरब, मोगल व डसडद्दही आहेत. बोहारी व 
खोजा मात्र गरीब स्वभावाचे आहेत. अफगाि व बलुची फार दाडंगेपिा करतात. तंटा करिे, हा 
त्याचंा स्वभाव आहे. भाडंि व मारामारी याडंशवाय त्यानंा करमत नाही. काहीही झाले, तरी ‘देखता 
क्या, दे बत्ती’ म्हिून ते मारामारीस उघड डचथाविी देतात. हे दाडंगे लोक गडरबानंा बेदम मारहाि 
करीत असतात. डशपाई जवळ असला, तरी हा प्रकार त्याला डदसतच नाही व ऐकूही येत नाही. 
मंुबईच्या अंधेरनगरी राज्यात हे लोक फार धीट बनले आहेत. पोळाप्रमािे रस्तोरस्ती डफरून ते 
डरकाळ्या फोडीत लहडतात. गरीब लोक मुकायाने त्याचं्या डशव्या व धके्क खातात. याचं्यावर 
डफयाद करून काहीही उपयोग होत नाही. प्रत्येक उपनगरात त्याचं्या टोळ्या असून आपले नाव 
पोडलसानंा कळडविारास ते बेजरब मारहाि करतात. कोिी कागाळी केली की, त्याला ते अधयमेला 
करतात. सहा मडहने तो आजारी राहातो. पोडलसाचंा बदंोबस्तही असावा तसा नाही. सरकार 
आपले कतयव्य काही नीट पार पाडीत नाही. या टोळ्याचंा पूिय बदंोबस्त झाला, तर लोकाचें जीव 
अगदी डनभयय होतील. 

 
५०६५ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २६–२७) 

सालाबादप्रमािे मडहन्याच्या डतसऱ्या तारखेपासून १० व्या तारखेपयंत प्राथयनेचा आठवडा 
पाळण्यात आला. रे. कामरन, डवकर, वदेरहेड, या साहेबानंी प्राथयनेचे नेतृत्व केले. पडवत्र शास्त्राचे 
वाचन करण्यात आले. ज्या मंडळ्या बारमहा चालतात, त्यानंीही प्राथयनेसाठी सभा भरडवल्या. रे. 
आबाजी बापूजी हेही प्राथयना सागंत असत. सावयडत्रक मंडळीत येिाऱ्या एतदे्दशीय भावांची संख्या 
यंदा फार वाढली. डनरडनराळ्या भजनस्थानातं लोक डनयडमत जमत होते. प्राथयनेचा आठवडा 
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पाळण्याचा प्रघात अत्यंत उपकारक आहे. अनेक वेळा धमयडवषयक संजीवने झाली. पथृ्वीवरील 
सगळ्या डिस्ती लोकानंी एकडचत्त व्हावे, म्हिून याची फार उपयुक्तता आहे. लोकानंी मन शुद्ध 
ठेवनू बंधुभाव व प्रीती वाढवावी. 

 
५०६६ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २७–२८) 

वक्तृत्त्वोते्तजकसभेच्या स्पधेमध्ये पाच जिानंी भाग घेतला. महादेव गोलवदशास्त्रींचे पुतिे बाळाजी 
नारायि कोलटकर व वामन भास्कर यानंा पाडरतोडषके डमळाली. पि ही डनवड चुकीची होती. 
कोल्हटकराचें बोलिे प्रौढ लकवा शुद्ध नव्हते. जे तोंडास येईल ते, ते बोलत होते; जाडतधमय वाईट 
आहे, वगैरे कुटून कुटून कंटाळवाण्या झालेल्याच गोष्टी बोलत होते. दगड, माती व कचरा एकत्र 
करावा त्याप्रमािे त्याचें भाषि डवसंगत व परस्पर डवरूद्ध होते. वामन भास्कर यानंी मात्र 
बाळाजीसारखे चऱ्हाट न वळता भाषि लवकर संपवले. ‘सवय’ या शब्दाचा ते चमत्काडरक रीतीने 
उच्चार करीत होते. शास्त्री व बीडकर याचंी भाषिे याहून उत्तम असताना त्यानंा बडक्षसे डमळाली 
नाहीत, हा अन्याय झाला. रा. गो. भाडंारकर व डवष्ट्िुशास्त्री पडंडत, दादोबा पाडुंरंग असे असताना 
असे व्हावयास नको होते, असे बातमीदार कळडवतात. ज्ञानोदयकत्याने यावर डटप्पिी करताना 
‘सवय’ शब्दावरून लेखकानंी डमशनऱ्याचंी थट्टा केली, म्हिून नापसंती व्यक्त केली आहे. 

 
५०६७ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २८–२९) 

दडक्षि हैद्राबादेत पुष्ट्पडगरी मठाचे शकंराचायय गेले चार मडहने मुक्काम करून आहेत. काही 
डदवसापूंवी स्वामी माध्वाचायय हेही तेथे आले. स्वामी माध्वाचायय एका डशष्ट्याच्या घरी पुडीच्या 
डनडमत्ताने राडहले. त्या घरावरून जाण्याच्या शकंरचायांच्या बेताचा सुगावा मध्वाच्या डशष्ट्यानंा 
लागला. मग त्यानी कोतवालाकडे अजय करून शकंरचायांना त्या रस्त्याने जाऊ न देण्याचीं डवनंती 
केली. पि सालारजंगाने ती डवनंती अमान्य केली. पि शकंराचायय त्या रस्त्याने हजारो रुपये 
धमादाय वाटीत डनघून गेले. मध्वाच्या डशष्ट्यानंी गुपचूप त्यानंा एका देवळात नेऊन बसडवले. पि 
या घटनेने ते अपमाडनत होऊन स्वस्थानाकडे रवाना झाले. 

 
५०६८ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

मंुबई डवद्यापीठावर फेलो म्हिून दा. आत्माराम पाडुंरंग, दा. डभकाजी अमृत चोबा, बरैामजी 
डजजीभाई, नौरोजी फरदूनजी, रे. दाजी नीळकंठ नगरकर, गोलवद डवठ्ठल करकरे, करसन 
मूळजी, म. मो. कंुटे, या नेडटवाचंी नेमिूक झाली आहे. 

 
५०६९ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

डवषारी झाडावरील मधाच्या पोळ्यातील मध खाल्ल्यामुळे मलपुर या मद्रास प्रातंातील गावात दोन 
मािसे मरि पावली. 

 
५०७० (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

बडोद्याच्या खंडेराव महाराजानंी २५ लक्षाचंा गलेफ तयार केला, तो प्रदशयनातून परत नेल्यावर 
डविीस काढला. पि सावकार लोक अगदी कमी लकमत सागंतात. लोभी कारभारीही त्यानंा 
सामील आहेत. 
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५०७१ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 
ना. डवक्टोडरया रािीच्या आत्मचडरत्राचे डम. गिपत मोरोबा डपतळे यानंी मराठीत भाषातंर केले 
आहे. एक बगंाली पडंडत त्याचे संस्कृतमध्ये भाषातंर करिार आहेत. 

 
५०७२ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

इंयलंडमध्ये गेल्या वषी ७१ कोटी ८६ लाखाचंा वसूल आला. 
 
५०७३ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

तुकय स्थानात व ग्रीसच्या वादात लवादावर काम करण्याकडरता इंग्रजातंफे ड्यूक आफ बलकघमची 
नेमिूक होईल. 

 
५०७४ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

महारािी डवक्टोडरया आसबनय येथे जातील. ना. डप्रन्स आफ वले्स नॉवेच्या राजाच्या भेटीला 
जािार आहेत. 

 
५०७५ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

सर स्टाफोडय नाथयकोट याचंी हडसन्स येथे गवरनर म्हिून नेमिूक झाली. 
 
५०७६ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

ग्रीक व तुकय  याचंा वाद डमटडवण्यासाठी जमलेल्या लवादाची सभा आठ डदवस तहकूब झाली. 
तुकय स्थानातून ग्रीक लोकानंा हाकलून देण्याचा हुकूमही तूतय तहकूब झाला. 

 
५०७७ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

तुकय स्थानने ग्रीसला पाठडवलेल्या पत्रात आके्षपाहय मुदे्द असल्यामुळे उभयतातं मोठा बेबनाव झाला 
आहे. 

 
५०७८ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

िीट बेटावरचे बडंखोर नेते ९०० अनुयायासंह तुकी सरकारास शरि आले. 
 
५०७९ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

पाडरस सभेत तुकांतफे फुआद पाछा भाग घेईल. 
 
५०८० (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

स्पॅडनश सेनापती काबाळरा याने मालागा लोकाचें बडं मोडले. या लढाईत ३०० मालागा लोक 
मेले. 

 
५०८१ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

स्पेनहून क्युबाकडे मोठी फौज रवाना झाली. 
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५०८२ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, ३१–३२) 
फ्रें च बादशहा नेपोडलयन याने युरोडपयन राष्ट्रानंा शातंता राखण्याची डवनंती केली आहे. 

 
५०८३ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

लाडय मेयो ७ जानेवारी रोजी कलकत्त्यास पोहोचले. 
 
५०८४ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

युरोडपयनास ठार मारल्याबद्दल मीर हाजीला फाशी झाली. 
 
५०८५ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

मंुबई इलाख्याची पुनरयचना करून ११ डजल्हे तयार करण्यात आले. ठािे, रत्नाडगरी, बेळगाव 
आडि कारवार हे आता स्वतंत्र डजल्हे असतील. सोलापूर व नाडशक हेही वेगळे डजल्हे होिार. 

 
५०८६ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

१२ जानेवारीस मंुबई डवद्यापीठाचे कान्वोकेशन झाले. रडजष्ट्रार जेम्स टेलर यानंी डरपोटय वाचला. 
वैस चान्सलर डम. डवल्सन व नामदार गवरनर याचंी भाषिे झाली. 

 
५०८७ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

प्रख्यात सावकार कल्यािजी डशवजी याचें डनधन झाले. त्यासं पुत्र नसल्यामुळे दत्तकास त्याचंी सवय 
संपत्ती डमळेल. त्यानंी ५ लाख रुपये धमादाय कृत्यासाठी ठेवले आहेत. 

 
५०८८ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

लहदू डरफामयरचे रा. मंगेश डवश्राम याचें डनधन झाले. ते इंग्रजी भाषेत फार प्रवीि होते. 
 
५०८९ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

एका गोसाव्यास नयनावस्थेत डफरल्याबद्दल दंड झाला. 
 
५०९० (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

डगरगाव डमशनच्या नवीन इमारतीत प्राथयनेस प्रारंभ झाला. 
 
५०९१ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

वाशीम येथे जनावराचें प्रदशयन भरिार. 
 
५०९२ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

उमरावती तालुक्यात खोसापूर येथे एकाने भावाचा खून करून त्यास पुरले. त्याचा शजेाऱ्याशी 
तंटा झाल्यावर हा खून उघडकीस आला. ५ जिानंा खून प्रकरिात अटक झाली. (स. प्र. वरून) 

 
५०९३ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 
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डभ. जगन्नाथ रामचदं्र यास बीभत्स पुस्तके छापून डवकण्याबद्दल ३०० रुपये दंड झाला. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
५०९४ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

कामावर असताना मद्यपान केल्याबद्दल एका युरोडपयनास ५० रुपये दंड झाला. 
 
५०९५ (२८ : २, १५ ज्यानुएरी ६९, २९–३२) 

ज्ञानोदयाची वगयिी उशीरा डदली, तर ४ रुपये द्याव ेलागतील. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८६९ 
 
५०९६ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ३२–३५) 

उपदेशाची दुसरी फेरी सुरू करण्यासाठी पौलस युरोपात गेला. माकदेन्यातून आथेन्सकडे व नंतर 
कलरथ येथे गेला. आपल्या डमत्राबरोबर राहुया डशवण्याचे कामसुद्धा त्याने केले. यहुदी लोकाचंा 
डवरोध मात्र कमी होत नव्हता. तेव्हा आपि डवधमी लोकाकंडे जािार, असे तो म्हिे. कोिच्या 
नाशाचा दोष स्वताःवर घेण्यास तो तयार नव्हता. कलरथातील अनेक लोकानंी बास्प्तस्मा घेतला. 
यहुदी लोकाचंा हटे्टखोरपिा पाहून ईश्वराने त्याला दृष्टातं डदला की, डभऊ नकोस. तेथे दीड वषे 
राहून त्याने धमयप्रसार केला. त्याच्या शत्रूंनी सुभेदार गडल्लयोकडे तिार केली की, हा नेमशास्त्राच्या 
डवरुद्ध प्रचार करतो. म्हिून पौलस यरूशलेमास डनघून गेला. यानंतर कलरथकरामध्ये मोठा कलह 
झाला. म्हिून पौलसाने त्यानंा उदे्दशून एक पत्र डलडहले. उपदेशकानंा ते आजही उपयोगी आहे. 
येशू डिस्ताच्या सेवकानंी खोया उपदेशास बळी पडू नये, असे पौलसाला वाटत होते. आत्म्याच्या 
सामथ्याने शुभवतयमान गाजवाव.े हेवा व फूट वाईट असते. स्वताःचा अडभमान सोडून पौलसाचे 
पे्रडषतपि मान्य करीत जाव.े पापी व अपराधी लोकानंा मंडळीतून बडहष्ट्कृत कराव.े अधार्थमक 
न्यायाधीशाकडे न जाता स्वताःचे कायदे करून तंटे डमटवाव.े मूर्थतपूजा व मद्यपान सोडून द्यावी. 
आपि डिस्ताचे आहोत व डिस्त देवाचा आहे. 

 
५०९७ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ३६–३७) 

डम. गिपतराव रघुनाथ यानंी डवद्याथ्यांकडरता मराठी भाषेचे व्याकरि हे पुस्तक इंग्रजीत डलडहले. 
पषृ्ठे १३९ असून लकमत दोन रुपये आहे. बाधंिी मात्र डटकाऊ नाही. मडॅरक्युलेशनच्या डवद्याथ्यांना 
याचा उपयोग होईल, असा लेखकाचा डवश्वास आहे. संस्कृतमधील उंच शब्द वापरले नाहीत. 
व्युत्पत्ती मात्र डदल्या आहेत. कठीि डवषय सुगम केला आहे. विय व शब्दडवचार याचें डवस्तृत 
डववचेन डदले आहे. रा. दादोबा पाडुंरंग, कृष्ट्िशास्त्री गोडबोले व मोल् स्वथय, मोक्षमुल्लर, याचें गं्रथ 
वाचून हे पुस्तक डलडहले आहे. डवषयाचा उत्कृष्ट पडरस्फोट केलेला आहे. सरकारने यास आश्रय 
देऊन हायस्कुलामध्ये चालू कराव.े युरोडपयनसाहेब, डमशनेरी व नॉमयल स्कुलाचे पडंडत यानंाही 
त्याचा उपयोग होईल. 

 
५०९८ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ३७–३९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

रा. नारायि डवष्ट्िु जोशी यानंी ‘पुिे शहराचे वियन’ हे पुस्तक डलडहले आडि डम. बाबा पदमनजी 
यानंा नजर केले. पषृ्ठे २०० असून लकमत १॥। रुपये आहे. एखाद्या शहराचा इडतहास डलडहण्यास 
मोठी अनुकूलता पाडहजे. सरकारी दप्तरे पहाण्यास वगवडशला हवा. अडधकाऱ्याचं्या डशडथलतेमुळे 
ते शक्य होत नाही. खाजगी दप्तर कोिी दाखवीत नाही. लोकाचं्या वडे्या समजुती यास आड 
येतात. त्यानंा वाटते की, आपले कागद प्रडसद्ध झाले, तर आपली जहागीर बदं होईल. म्हिून 
डवद्वान व वृद्ध लोकाकंडून आठविी ऐकिे हाच मागय होय. सरंजामे व धरफळे याजंकडे चागंल्या 
लेखाचंा संग्रह आहे. लेखकाने ५ वषे मंुगीप्रमािे उद्योग करून माडहती जमडवली. त्याचंी भाषा शुद्ध 
व सरस आहे. पुिे शहर मंुबईपासून ७४ मैलावंर आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासून उंची १८५० फूट 
आहे. लेखकाने पेशवे व इंग्रज याचंी कारकीदय तपशीलवार वियन केली आहे. पुरविीत मोठी 
मनोरंजक माडहती डदली आहे. नारायिरावाच्या मृत्यनंूतर साडेतीन शहाण्यानंी वाळूच्या 
डशवललगासमोर राघोबास धूळ चारण्याची शपथ घेतली. याचे सुंदर वियन तो करतो. असे गं्रथ 
व्हावयास हवेत. दडक्षिा पै्रज कडमटी त्यानंा बडक्षसे देईल. इतर शहराचंी वियनेही प्रडसद्ध झाली, 
तर बरे होईल. 

 
५०९९ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ३९–४१) 

युरोपातील अनेक उपयुक्त शोधापंैकी ययासचे डदवे हा शोध आहे. पुस्तके वाचून त्याची माडहती 
डमळिार नाही. भायखळा स्टेशनावर असे डदवे टागंले आहेत. हे डदवे पसरट व लखलखीत असून 
त्यानंा वात नसते. डदपवाळीच्या रोषनाईप्रमािे ते चमकत असतात. मंुबई शहरात अनेक चमत्कार 
डदसतात. खेड्यातून येिाऱ्या मािसाला समुद्र हासुद्धा चमत्कारच वाटतो. आगगाडी, खडी 
दाबण्याचे रूळ, ययासचे डदव,े हे सवयच चमत्कार आहेत. प्रत्येक मोठ्या रस्त्यावर ययासचे डदवे 
आहेत. पावसाळ्याचे चार मडहने ते रोज प्रकाशतात व एरव्ही फक्त वद्य पक्षात लावतात. पूवीपेक्षा 
डदव्याचंी संख्या कमी केली असून त्यातंील अंतरही दुप्पट केले आहे. खचय कमी करण्यासाठी अशी 
काटकसर केली असे समजते. पूवी पजयन्यकाळात अंधारात डचखलातून जावे लागत असे. जर 
घरात ययासचा डदवा घेतला, तर जादा पट्टी द्यावी लागते. ययासच्या ज्योतीची डचत्रडवडचत्र रचना 
समारंभाच्या प्रसंगी करतात. मंुबईत १२ हजाराहून जास्त असे खाजगी डदव े आहेत. युरोपात व 
अमेडरकेत त्याचंा प्रसार फारच आहे. परळजवळ हा ययास तयार होतो. तेथून सवय शहरास पुरवठा 
केला जातो. 

 
५१०० (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४२–४३) 

अलीकडे मोठाली प्रदशयने भरतात, हे मोठे सुडचन्ह होय. मंुबईला व अकोल्यानंतर भडोचलाही 
प्रदशयन झाले. ज्ञान, माडहती व डवचार याचंी वाढ होण्यास त्याचा उपयोग होतो. भडोच-प्रदशयनाचा 
आनंद मात्र शुद्ध नाही. त्यात दुाःखाची भेळ आहे. गुजराथचे राजेरजवाडेही प्रदशयनास गेले होते. 
वृत्तपत्राचें बातमीदारही होते. त्यानंी पाठडवलेल्या बातम्यावंरून असे डदसते की, अंमलदारानंी 
जुलूम–जबरदस्ती करून प्रदशयन पहािे भाग पाडले. एका राजाची बायको अगदी मरावयास 
टेकली होती. तरी डतला दंडाचे भय दाखवनू आिले. प्रदशयनामध्ये त्याचंा अपमानही केला. 
प्रदशयनाच्या वळेी दरबारही असल्यामुळे त्यानंा सक्ती केली, असे सरकारतफे सागंण्यात आले. 
सबबी सागंिारानंा धाक दाखडवण्यात आला. दंड टाळण्याच्या भीतीने लोक जमा झाले. ऐनवळेी 
लोकानंी फार गदी केली. एकदम २–३ हजार लोक आत घुसले. युरोडपयन लोकासंाठी राखून 
ठेवलेल्या जागेवर डकत्येक जि बसले. तेव्हा पोडलसानंी छडीमार करून त्यानंा घालडवले. लोंढा 
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अडनवार झाल्यावरती प्रत्येकास ताडन करण्याचा सपाटा चालू होता. पैसे खचूयन तेथे आलेल्या 
लोकानंा, अशी मानहानी सोसावी लागली, हे काही योयय नाही. एकंदरीत दोन्ही पक्ष दोषी 
वाटतात. (ज्ञा. च.वरून) 

 
५१०१ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४३–४६) 

‘एक डिस्ती डमत्र’ डलडहतो की : मंुबईमधील सवोत्कृष्ट देवळातं नव्या भजनालयाचा समावशे 
करावा लागेल. इंग्रज सरकारने यासाठी २० हजार रुपये डदले व ३० हजार डमशनाने जमा केले. 
वालुकेश्वर व महालक्ष्मी भागातंील साहेबानंा हे फार जवळ पडेल. पूवी मनीशाळेखेरीज 
भजनालयच नव्हते. चचय आफ इंयलंडचे लोक ईश्वराचे फार आभार मानीत आहेत. शाब् बाथाच्या 
भक्तीकडरता अनेकानंी गदी केली होती. चचय आफ इंयलंड हे डमशन इंजबगयर यानंी १८४८ मध्ये 
स्थापन केले. गवळीतळ्याजवळ तात्पुरत्या डठकािी भजनाची सोयही केली. नंतर ३–४ वषे ते 
मनीशाळेत प्राथयना करीत. पि ईश्वराने हा मोठा आनंदाचा डदवस दाखवला. डम. वदेरहेड याचं्या 
प्रयत्नास चागंले फळ आले. ईश्वराचे भारी उपकार आम्हावंर झाले. आता लोकानंी आपल्या 
धमाचा खरेपिा इतरानंा पटवनू द्यावा. ईश्वर आम्हाकंडून असे चागंले कायय नेहमी घडडविार 
आहे. या प्रसंगी डमशनरीसाहेबानंी फार रसभडरत आडि आग्रहपुरस्सर बोध केला. काळे व गोरे 
अशा सवांनाच हे मंडदर उपयोगी पडेल, अशी आशा त्यानंी व्यक्त केली. वगयिी म्हिून ४५० रुपये 
पोथी वाचल्यावर जमा झाले. फ्री चचय डमशनाचे देऊळही लवकरच तयार होईल. 

 
५१०२ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६) 

२८ जानेवारी ६९ रोजी चदं्रास ग्रहि लागले होते. ग्रहिाचा काळ २ तास ४९ डमडनटे होता. काळ्या 
ढगानंी राहूकेतूची लटपट पहाण्यासाठी उठाविी केल्यामुळे ग्रहि नीटपिे डदसू शकले नाही. 
भीक मागिारे लोक ‘दे दान सुटे डगराि ’चा पुकार करीत काही पैसे व जुने कपडे डमळवीत होते. 
डकत्येकाचंी पहाटेची साकरझोप या गोंधळामुळे उडाली असेल. जुन्या समजुती कमी होऊन लोक 
डवज्ञानाचा दृडष्टकोन बाळगीत आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. तरीही काही धमयभोळे लोक अजून 
राहूकेतूच्या भक्तीत तत्पर आहेत. जोशी लोकाचं्या पंचागंातं डदलेली वळे १० डमडनटानंी चुकली 
आहे, हे कृपया ध्यानात यायाव.े 

 
५१०३ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

अलाबामा प्रकरिाचे कागदपत्र पे्र. ज्यानसन यानंी सेनेट सभेकडे पाठडवले. 
 
५१०४ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

िाझीलच्या फौजेने परायवचेा संपूिय पराभव केला. 
 
५१०५ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

लंडन शहरात डभकाऱ्याचंी संख्या वाढते आहे. 
 
५१०६ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

कापसाचा भाव कमी होत असल्यामुळे लाकेंशायरचे कारखाने अधा वळेच काम करतील. 
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५१०७ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 
ना. डप्रन्स आफ वले्स पत्नीसह डेन्माकय हून बर्थलनला गेले. ग्रीक व तुकय  याचं्या लढाईचा संभव 
असल्यामुळे ते ग्रीसला जािार नाहीत. 

 
५१०८ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

पाडरसच्या सभेने ग्रीक व तुकय  याचंी लढाई थाबंवावी, असा आदेश डदला. जर तो ग्रीसने ऐकला 
नाही, तर त्यास मदत डमळिार नाही. 

 
५१०९ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

लाडय मेयोंनी मद्रासकडे जाताना काही वेळ इंडजनच्या डब्यामध्ये बसून सृडष्टशोभा पाडहली. मद्रासेत 
अर्काटच्या राजघराण्याने त्याचें स्वागत केले. मग नेडपयरसह कलकत्त्यास जाऊन त्यानंी 
कामाचा च्याजय घेतला. शपथडवधीनंतर माजी वैसराय लारेन्स याचंा मानमरातब पूवीप्रमािे चालू 
ठेवण्याचा हुकूम त्यानंी केला. 

 
५११० (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

लाडय लारेन्स यानंी राज्यकारभार नीट चालडवला, म्हिून खास मेजवानी देऊन त्याचंा गौरव 
करण्यात आला. कमाडंर इन चीफ मान्सफील्ड याचेंही भाषि झाले. 

 
५१११ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

जमालपूर व कलकत्ता भागातं मोठा धरिीकंप झाला. डकत्येक इमारती पडल्या. लोक डभऊन 
गेले. आसामासही धक्का बसला. 

 
५११२ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४६–४८) 

कलकत्यात रेल्वचे्या वखारीस आग लागली. ४ बंबानंी ती आटोक्यात आिली. सवय जळून खाक 
झाले. 

 
५११३ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

सरकारने टपाल हशील डनम्म्याने कमी केले, अधय तोळ्यास अर्धा आिा व एक तोळ्यास एक 
आिा, असे हशील पडेल. अशी सवलत वृत्तपत्रानंा डमळाली, तर फार बरे होईल. 

 
५११४ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

रे. डमचेल साथंल लोकात डमशनची स्थापना करिार. 
 
५११५ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

कमाडंर मान्सफील्ड यानंी कप्तान डहदायत अली खान यासं काळ्या पलटिीवर एडीकापं नेमले 
आहे. 

 
५११६ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

शरिपूर एथेही प्राथयनेचा आठवडा पाळण्यात आला. 



 

 

अनुक्रमणिका 

५११७ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 
ठाण्यास पाविे तीन लाख रुपये खचय करून नवा तुरंूग बाधंला जाईल. त्यात ६५५ कैद्याचंी सोय 
होईल. 

 
५११८ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

लाडय डलहौलीचे जामात जेम्स फगुयसन भारतात आले. त्याचंी गवरनरपदावर काम करण्याची 
इच्छा आहे. 

 
५११९ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

बोरघाटातील रेल्व ेअपघातात बरीच मािसे मृत्य ूपावली. 
 
५१२० (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

मनी डवद्यालयाच्या वार्थषक संमारंभात जस्स्ट वाडयनसाहेब अध्यक्ष होते. दा. डवल्सन व यंग याचंीही 
भाषिे झाली. 

 
५१२१ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

मनी शाळेचे डप्रस्न्सपाल रे. टामस कासय यानंा मंुबई डवद्यापीठाचे फेलो नेमले आहे. 
 
५१२२ (२८: ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

रे. फययुयसन चंबा डमशनातून इकडे (मंुबईत) आले. त्यानंी मनी शाळेमध्ये सुरस व्याख्यान डदले. 
 
५१२३ (२८ : ३, १ फेिुएरी ६९, ४८) 

१५ फेिुवारीस दा. डवल्सन यानंा मानपत्र डदले जाईल. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६९ 
 
५१२४ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ५०–५३) 

कलरथच्या मंडळीने पौलसास काही प्रश्न डवचारले होते. त्यासं उत्तर देताना पौलस म्हितो की : 
लयनाचा संबंध पडवत्र आहे. तो क्षलु्लक कारिावरून तोडू नये. डवधमी पत्नीशी व्यवहार ठेवण्यास 
हरकत नाही. मूतीस नैवदे्य देण्यामुळे डवश्वासात अडवळि होईल. त्याने डिस्तास पाडहले होते व 
त्याला लयन करण्यास परवानगी होती. उद्योग न करता मंडळीकडून द्रव्य स्वीकारण्याचासुद्धा 
त्याला अडधकार होता. स्वनाकार करावा. मूतीच्या नादी लागू नये. देवाचे गौरव व तारि यासंाठी 
प्रयत्न करावा. प्राचीन यहुद्याप्रमािे पापात पडू नये. डस्त्रयानंी उघड्या मस्तकाने प्राथयना करू नये. 
सवयच मंडळ्या डिस्ताचे अवयव असल्यामुळे त्याचं्यात उंच व नीच कोिीही नाही. प्रीती हे सवांत 
उत्तम असे कृपादान होय. मंडळीत एकेकाने अनुिमाने बोलाव.े गोंधळ कधी करू नये. पुन्हा 
उठण्याच्या डसद्धातंावरच डिस्ती धमाचा पाया अवलंबनू आहे. मेलेली मािसे गौरवी होऊन 
उठतील. मग त्यानंा आस्त्मक देह प्राप्त होईल. म्हिून आपि आनंडदत होऊन भक्तीत स्स्थर व्हाव.े 



 

 

अनुक्रमणिका 

डवश्वासात स्स्थर राहून एकमेकावंर प्रीती करावी. अशा मजकुराचे पत्र त्याने डततसाच्या हातून 
पाठडवले. पि माकदेन्यास जाताना त्याची डततसाची भेट झाली नाही. कलरथकर मंडळीनेही या 
पत्राचा आदरपूवयक स्वीकार केला. खेडदत होऊन आपल्यामधील अशुद्धपि दूर करण्याचा डनिय 
केला. हे ऐकून पौलसास फार समाधान वाटले. 

 
५१२४ अ (इंम : ४९–५०) 
 
५१२५ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ५३–५५) 

डव. का. डलडहतात की, या देशात डवदे्यची अडभरुची डनमाि होत आहे, ही आनंदाची गोष्ट होय. 
स्वदेशीय लोक यात पुढारी होत आहेत. स्त्रीडशक्षिात मात्र डमस कारपेंटर या एका परदेशीय 
सन्मान्य स्त्रीने पुढाकार यायावा, हे लाजीरवािे आहे. ती स्वताः वयातीत असून तरुि मडमानंा 
मराठी डशकवनू स्वताः सुपडरटेंडेंटपिा करील. डशवि व डवििेही डशकवील. प्रश्न आहे तो मुली 
डमळडवण्याचा. बालडववाहाच्या चालीमुळे डवद्यार्थथनी डमळिे मात्र कठीि जाईल. उपवर मुलींना 
कोिी डशकू देिार नाही. डबनवारशी डवधवाच डशकू शकतील. पि याचीही खात्री देता येत नाही. 
बोडक्यानंा डनयडमत शाळेत येिे दुरापास्त होईल. दैवयोगे काही आल्या, तरी त्या डशकून डशडक्षका 
होण्यास बराच अवधी आवश्यक आहे. नेडटव डिस्ती डस्त्रया या कामास डमळिे अशक्य आहे. 
युरोडपयन डस्त्रयामंध्ये डवदे्यचा प्रसार फार असल्यामुळे युरोपात असा प्रश्न उद भवत नाही. नीच 
जातींत तर सुडशडक्षत डस्त्रया डमळिे अशक्यप्रायच आहे. लहदू धमामधील बंधने जोपयंत कायम 
आहेत, तोपयंत स्पृश्य डस्त्रयानंाही डशडक्षकेचे काम करिे जमिार नाही. म्हिून डमस कारपेंटरने जो 
घाट घातला आहे, तो डसद्धीस जािे जरा कठीि वाटते. 

 
५१२६ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ५५–६१) 

डवडवधज्ञानडवस्ताराने अनुस्वाराडवषयी नवा डवचार माडंला आहे. पेशव्यानंी मराठी भाषेचे 
शुद्धीकरि केले. डतचे डनमयल रूप कायम ठेवले. राज्यकारभारात सवयत्र एकच भाषा चालू केली. 
इंग्रजी राज्यात या भाषेचा डवकासच होत आहे. जी पडंडत मंडळी लेखन करतात, ती कोकिी 
असल्यामुळे अनुस्वाराचे प्राबल्य फार डदसते. त्याचें गेंगािे उचार लबदुरूपानें भाषेत स्स्थरावले 
आहेत. एकारान्त नपुसकललगी नाम, त्याचे प्रथमेचे अनेकवचन, प्रथम पुरुषाचे डियापद, 
इकारान्त व उकारान्त नपुसक शब्द, यावंर इतकेच काय, धातुसाडधतावरही अनुस्वार द्याव े
लागतात. अव्ययेही यातून सुटत नाहीत. एथें-तेथें, एकदा,ं इ. डवभक्ती प्रत्ययातं कोठेही 
नपुसकाची छाया डदसली की, अनुस्वाराचा छाप बसतो. या अनुस्वारानंा व्युत्पत्तीचा काहीही 
आधार नाही. कोकिी लोकाचें सानुनाडसक उच्चार एवढाच बळकट आधार त्याला आहे. नकार, 
ओकार, उकार, चकार, ककार, कोठेही आले की, त्याचं्याजवळपास कोकिी लोक खुशाल 
अनुस्वार देतातच. देशी लोकाचं्या बोलण्यात तो मुळीच येत नाही. भाषेसारख्या सवयसाधारि 
व्यवहारात एकदेशी उच्चार असे सावयडत्रक व्हावे, हे काही योयय नाही. परीक्षकाचं्या भीतीने डवद्याथीं 
तसे डलडहतात. पि त्यानंाही ते पटत नाही. म्हिून हे अनावश्यक वाटिारे अनुस्वार प्रयत्नपूवयक 
घालडवले पाडहजेत. 

 
५१२७ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६१–६२) 
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‘पुिे शहराचे वियन’ पुस्तकावरून ज्ञानोदयने डवचार व्यक्त केला की, इतर शहराचंीही अशी वियने 
डलहावीत. मात्र ती काशीखंड, पढंरपुर याचंी माहात्म्यं यासंारखी काल्पडनक वियने करिारी 
नसावीत. यावर वतयमानदीडपकेत ‘एक लहदूने’ ‘कोंबड्यास रत्नाचा काय उपयोग?’ या नावाचे पत्र 
डलडहले. तो रागाने व अद वातद वा भाषि करून डलडहतो. त्याचा स्वाडभमान जाज्वल्य आहे. पि 
उपडरडनर्थदष्ट गं्रथामंध्ये कोिताही डवशषे गुि आहे, असे तो डसद्ध करू शकला नाही. त्यात धमयभोळे 
बकिे, कोडगेपिा मात्र आहेत. ‘जसा तुमचा धमय व पैगंबर तुम्हासं धमयपुस्तकासह डप्रय वाटतो, 
तसेच इतरानंा वाटते’ असा मातबर कोडटिम त्याने केला आहे. म्हिून या पत्रास उत्तर देण्याची 
जरूरीच नाही. संयुस्क्तक मुदे्द त्यात नाहीत. ‘िह्मचारीबावाने सगळ्या पाद्रीलोकानंा खाली 
पहाण्याची वेळ आिली.’ हे त्याचे डवधान माडहतगार सुज्ञानंी तपासून पहाव.े 

 
५१२८ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

मंुबईचे नवे डबशप कामावर रूजू झाले. 
 
५१२९ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

टौन हालच्या दरबारात नव्या डबशपाचे भाषि झाले. 
 
५१३० (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

शास्त्रप्रसारक मंडळीची सभा दा. डवल्सनच्या अध्यक्षतेखाली झाली. 
 
५१३१ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

डद. ५ रोजी वारा सुटून पाऊस पडला. 
 
५१३२ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

डम. एडलसना कायदे कौस्न्सलचे सदस्य नेमण्यात आले आहे. 
 
५१३३ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

कापसाची भेसळ होऊ नये, म्हिून डम. एडलसनी योजना तयार केली. जकातीच्या पैशातूंन उत्तम 
लागवड करण्याची सूचनाही त्यानंी केली. 

 
५१३४ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

डम. कावसजी जहागंीर रेडीमनी यानंी ग्राटं वैद्य पाठशाळेस स्कालरडशपा तयार करण्यासाठी ५ 
हजाराचंी देिगी डदली. 

 
५१३५ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

इरािचे शहा खोजा लोकाचें गुरू आगाखान याचेंवर रागावले होते. पि आता त्यानंी गुरूला माफी 
डदली. 

 
५१३६ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

एका भयंयाच्या खुनावरून दुसऱ्या भयंयास फाशी झाली. 
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५१३७ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 
मद्रासचे पोस्टमास्तर डपयसय पेन्शन घेत असल्यामुळे त्याचं्या जागेवर डम. स्टुवटय याचंी नेमिूक 
होिार. 

 
५१३८ (२८ : ४, १५ फेिएरी ६९ ६२–६४) 

कडमशनर सूटरना स्टार आफ इंडडया पदवी डमळाली. 
 
५१३९ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

श्री. बाळा मंगेश वागळे बॅडरस्टरीची परीक्षा उत्तीिय झाले. त्यानंी हायकोटात शपथ घेतली. या 
देशातच त्यानी अभ्यास केला. 

 
५१४० (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

बोरघाटात अपघात होऊन ११ मािसे मेली. रेल्वरेूळावरती दव पडले होते. त्यामुळे गाडी 
घसरली. तशातच सुराबाईचा अंमलही असिे शक्य आहे. चौकशी कडमशन नेमण्यात आले आले. 

 
५१४१ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

नामदार मेयोंनी स्वताःकडे कारखाने वगैरे मुख्य खाती घेतली. ते लवकरच डसमल्यास जातील. 
 
५१४२ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६३–६४) 

अमीर शरे अली लाहोर येथे लाडय मेयोंना भेटले. 
 
५१४३ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६३–६४) 

दुष्ट्काळ व धरिीकंप या दुहेरी संकटात उत्तर लहदुस्थान सापडला. तरी काही डठकािी पाऊस 
पडून अवषयिाची तीव्रता कमी झाली. 

 
५१४४ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

उत्तरेकडील भडूमकंपाने झालेल्या नुकसानीची पहािी डजयोलाडजकल सवेअर दाक्तर 
ओल्डहमसाहेब करिार आहेत. 

 
५१४५ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

गेले काही डदवस उत्तरेकडे पाऊस झाला. पि जेथे खरी गरज होती तेथे पडला नाही. संयुक्त 
प्रातंात नद्या व तळी भरली आहेत. 

 
५१४६ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

दुष्ट्काळग्रस्त प्रदेशात धान्य नेता यावे, म्हिून सरकारने जकात माफ केली आहे. महैरीच्या 
चीफनेही जकात कमी करून रेल्वसेाठी जमीन डदली, म्हिून त्यानंा ‘राजा’ डकताब देण्यात आला. 

 
५१४७ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 
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दुष्ट्काळात मजुरानंा काम देण्यासाठी १॥ लक्ष रुपये मंजूर झाले. अन्नछत्रावंर अशक्तानंा अन्न 
देण्यासाठी १॥ लक्षाची वगेळी तरतूद केली आहे. रस्ते तयार करण्यासाठी राजस्थानात ५८ हजार 
व वऱ्हाडात ७॥ लाख रुपये साकं्षन झाले. साऱ्याच्या थकबाकीकडरता मध्यप्रातंात जुलूम होतो, ही 
बातमी खोटी आहे. 

 
५१४८ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

मद्रासेत ४ युरोडपयन मुसलमान झाले, अशी वंदता आहे. 
 
५१४९ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

डदल्ली ययाझेटवरून असे डदसते की, डजल्हा कोटय व हायकोटय येथे येिाऱ्या खटल्याचें प्रमाि कमी 
होत आहे. हायकोटात एका मडहन्यात २० च खटले आल्यामुळे वकीलमंडळी दुष्ट्काळग्रस्त झाली. 
त्यानंी आता पाट व कालवे या कामातं लक्ष घालावे. 

 
५१५० (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

डडसा प्रातंात धान्याची जलद नेआि करण्यासाठी ‘फाल्स पाईंट’ हे तात्पुरते बदंर उभारण्यात 
आले. 

 
५१५१ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६२–६४) 

स्पॅडनश प्राटेस्टंटानंा धमयडवषयक मोकडळक डमळाली आहे. 
 
५१५२ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

ग्रीसच्या नव्या सरकारने तडजोडीचा मसुदा मान्य केला. 
 
५१५३ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

इटालीतील बंड संपून शातंता झाली. 
 
५१५४ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

स्पेनमधील डत्रराज्यास लष्ट्कराची संमत्ती डमळाली. 
 
५१५५ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

फ्रें च सैन्याने अल्जीडरयातील बंड मोडले. 
 
५१५६ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

ना. डप्रन्स आफ वले्स पत्नीसह अलेक्षाडंद्रया बदंरामध्ये दाखल झाले. 
 
५१५७ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

ना. ड्यूक आफ एडडन् बरो नाताळाडनडमत्त केप आफ गुडहोप येथे आले. 
 
५१५८ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 
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डवलायतेतील तुफानाने जहाजाचंा व मालमते्तचा मोठा नाश झाला. 
 
५१५९ (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

प्रकृती नादुरूस्त असल्यामुळे महारािी पालयमेंटसमोर भाषि करिार नाही. 
 
५१६० (२८ : ४, १५ फेिुएरी ६९, ६४) 

अडबसीडनयन लढाईत लहदुस्थान सरकारने केलेल्या खचाची डिडटश सरकारने भरपाई करून 
डदली. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६९ 
 
५१६१ (२८ : ५, १ माचय ६९, ६६–६७) 

पूवी डवजापूर एक लहान गाव होता. त्यास ‘डगडगिहली’ म्हित असत. हली म्हिजे खेडे होय. 
अजूनही खेड्याचे गावकुसू व बुरूज डदसतात. एक जुनाट अपुऱ्या बाधंिीचे नारलसहाचे देऊळही 
तेथे आहे. अखंड धोंड्याचे ठेंगिे खाबं आहेत. पि मूती मात्र नाही. दुसरा मजला अपूिय असून वर 
घुमटासारखा आकार डदसतो. येथे नदी लकवा डोंगर नाही. मग आडदलशहाने या गावास राजधानी 
का बनडवले, हाच प्रश्न पडतो. जमीन डपकाऊ नसून बरड व खडकाळ आहे. याचे ‘डवजयनगर’ 
नाव हास्यास्पद वाटते. दडक्षिेकडील एका तलावातून गावास पािी पुरडवले जाते. नळांची 
व्यवस्थाही अद्यापही कायम आहे. पूवी महाल, बगीचे, राजमंडदरे, यानंी हे गाव शोभायमान असाव.े 
जुन्या राजवटीत बाधंलेल्या मडशदी, घुमट व संुदर कबरीही तेथे आहेत. लोकवस्ती १० हजार 
असून जागोजाग पडक्या इमारतींचे डढगार डदसतात. डकल्ल्याच्या खंदकातून नागंर चालतात. 
जुम्मा मडशदीत प्राथयनेसाठी हजारो मािसे जमत. आता फक्त १०–१२ जमतात. रस्याने पाहावे, 
तर लहदू लोकच जास्त डदसतात. राजकुळाचा मोड झाल्यावर शहरही मोडकळीस आले. अडभमान 
आडि डदमाख लयास जाऊन हे शहर म्हिजे डवशाल थडगेच झाले आहे. मोडकळीस आलेल्या 
अनेक चमत्काडरक इमारती या गावात डदसतात. सरकार काही इमारतींची डागडूज व मरामत 
करते. 

 
५१६१ अ (इंम : ६५–६६) 
 
५१६२ (२८ : ५, १ माचय ६९, ६८–७०) 

सन १८३४ मध्ये रे. गे्रव्ससाहेब महाबळेश्वराला राहण्यास गेले. पि पावसाळ्यात त्याचंा मुक्काम 
साताऱ्यास असे. त्यानंी मुलींची शाळा स्थापन केली. ४० मुली डनयडमत येतात. गे्रव्समडम व डतची 
कन्या त्यानंा डशकवीत असत. सातारकर महाराजही त्याचंा उपदेश लक्षपूवयक ऐकत असत. 
स्नेहपूवयक त्यानंी गे्रव्सना एक वाडा डदला. गे्रव्सचा मृत्य ू १८४३ त झाला. नंतर वुडनी ११ वषे, 
बर्थजसनी २ वष,े मंगरसाहेबाने ८ वषे, दीनने ६ वषे, तर आबटने २॥ वष े डमशनाचे काम केले. 
कृष्ट्िराव बरवे या िाह्मिाने डिस्ती धमय स्वीकारला. १८५५ मध्ये या डमशनाची स्थापना झाली. यंदा 
४१ डिस्ती लोक प्राथयनेसाठी जमतात. डिस्ती धमाच्या खरेपिाडवषयी ते डनष्ट्पक्षपाती मनाने शोध 
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घेतात. भजनालयात रोज उपदेश होतो. शाब्बाथडदवशी तर उभे राहण्यास जागा डमळत नाही. रे. 
आबट स्वदेशी जािार, म्हिून रे, वुड पुन्हा साताऱ्यास जातील. 

 
५१६२ अ (इंम : ६७–६८) 
 
५१६३ (२८ : ५, १ माचय ६९, ६९–७०) 

मंुबई मेडडकल डमशनची पडहली वार्थषक सभा झाली. डम. वाडयन हे अध्यक्षस्थानी होते. अनेक 
साहेबलोकही उपस्स्थत होते. २५ वषांपूवी स्थापन झालेल्या एडडनबरो मेडडकल डमशनवरून स्फूती 
घेऊन ही संस्था सुरू झाली. गोरगडरबानंा मोफत औषधे देऊन रोययास डिस्ती धमासंबधंी बोधही 
देत जावा, अशी त्यामागे कल्पना होती. डाक्तर यंग यानंी गेल्याच वषी मंुबईत या डमशनाची 
स्थापना केली. त्यातून गरीब लोकानंा दैडहक व आस्त्मक लाभ होतात. गेल्या वषी ५ हजार 
रोययावंर उपचार करण्यात आले. सकाळी साडेसहा पासून दवाखाना सुरू असतो. डस्त्रयासंाठी 
वगेळा डवभाग आहे. सकाळी ७ वाजता प्राथयना होते. हे डमशन सुरू केल्यावर अनेक संभाडवतानंी 
यास हरकती केल्या. लोकानंा बाटडवण्याचा हा साळमूद मागय आहे, असा आरोपही केला. पि 
तिार करिारापंैकीच एका सद्गृहस्थाच्या मुलास डाक्तर यंगने उपचार करून रोगमुक्त केले. 
तेव्हापासून सडदच्छा वाढली व डवरोध फार कमी झाला. साहेबमजकूर दोन डवद्यार्थ्यानंा खास 
प्रडशक्षिही देत आहेत. एका सत्रीला दाईपिाचे कामही डशकडवतात. दायाचंा वगयही चालू आहे. फ्री 
चचयमध्ये ५० डवद्याथी रसायनशास्त्र डशकत होते. त्यापंैकी ६ जि यशस्वी झाले. 

 
५१६४ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७०–७२) 

पूवी लाचं खाण्यावरून मोठा डगल्ला झाला होता. मग सरकारने काही बदंोबस्त केला. लांच 
देिारासंही डशक्षा डदली. आता बोभाटा कमी असला, तरी अशी प्रकरिे मनस्वी घडत आहेत. लाच 
देिाराने कबुली डदली, तरच खािाराला डशक्षा होईल, असला भरोसा धरून अंमलदार डनभयय 
झाले. असल्या गोष्टीची काही शाडबदीही देता येत नाही. डशवाय त्याचाच पदर धरून का ं माझी 
आबरू खराब केलीस, म्हिून त्याजवर डफयादही करता येते. लाचखोरानंा दगडावर आपटले, 
तरी भय नाही. त्यानंी ताळ व लज्जा सोडली आहेत. चोराच्या हातची लंगोटी डमळवनू, वाहत्या 
गंगेत हात धुऊन घेत आहेत. त्यानंा डवड्याची पानेसुद्धा चालतात. लाच देिारास तोंड दाबनू 
बुक्याचंा मारा होत आहे. आपले सामथ्यय नसले, तरी एखादा डजन्नस मोडून लाच द्यावी लागते. 
मारवाड्याच्या फासात अडकाव ेलागते. कजापायी तो नाश पावतो. कामदार मात्र वाडे बाधंतात, 
मोठ्या घराण्यात सोयडरकी करतात. वाघाचे वाडे नसतात, पि याचंी घरे मात्र डौलदार असतात. 
व्यवहारात ते पुण्यशील व दैववान समजले जातात. असे अनेक मामलतदार, मुनसफ, डशरस्तेदार 
आहेत. म्हिून सरकारने लाचेचा कायदा दुरूस्त करावा. लाच घेिारास कडक डशक्षा ठेवावी. 

 
५१६५ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७२–७४) 

आमचे लहदू डमत्र अवतारकल्पनेवर डवश्वास ठेविारे आहेत. सािेतीस व प्लेतो याचंाही यावर 
डवश्वास होता. पि परमेश्वराने डनबुयद्ध जनावराचें अवतार घेतले, ही कल्पना हास्यास्पद आहे. 
मासा, कासव, लसह, डुक्कर, असे अवतार तो घेिार नाही. म्हिून नीट डवचार करा. अनाडद व 
अनंत ईश्वराने आपल्या शब्दाने जग व आकाश स्थाडपत केली. तो सवयव्यापक देव कुमारीच्या उदरी 
जन्मला. गोठ्यात डनजला. त्या सुवदं्य भगवानाने अपेष्टा सहन केल्या. पडवत्रलेखावरून समजते 
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की, आपली मूळ आईबापे आपली पडवत्र स्स्थती सोडून पाडपष्ठ व भ्रष्ट झाली; म्हिून लोकानंा 
पापातून मुक्त करण्यासाठी त्याने येशूच्या रूपाने जन्म घेतला. आपले वचन पूिय केले. लहदू व 
डिस्ती शास्त्रांतील अवतारापंैकी एकाची तुम्ही तटस्थतेने डनवड करा. वदे चोरले गेले, म्हिून 
डवष्ट्िू मासा झाला, डहरण्याक्षास मारण्यासाठी तो डुक्कर झाला, डहरण्यकडशपूस मारण्यासाठी अधा 
नर व अधा लसह झाला, या गोष्टींवर कोि डवश्वास ठे वील? सवयसमथय ईश्वर की जो नुसत्या 
तुफानाने अरण्ये उडवनू देतो, तो पशूचा जन्म घेिार नाही. मािसाला पापसागरातून काढून अनंत 
काळचे सुख देण्यासाठी तो येशूचा अवतार घेऊन आला, म्हिून पापाची क्षमा मागून सौख्यलोकाचे 
अडधकारी व्हाव.े लहदू अवतार मनाःकस्ल्पत आहेत. त्यातं व ख्डरस्ती कल्पनेत जमीनअस्मानाचे 
अंतर आहे. 

 
५१६६ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७४–७६) 

ज्याने चोच डदली, तो चाराही देतो, अशी म्हि आहे. ईश्वराने प्रत्येकासाठी अन्नाची सोय केली 
आहे. पि काही लोकाचंी अडभरुची एवढी भ्रष्ट असते की, ते तंबाखू, भागं खातात. यापेक्षा 
डवलक्षडिक सवय माती खाण्याची आहे. नेिती बालके माती फार खातात. माती खाण्याने पोटाचे 
डवकार होतात. काही प्रौढानंाही अशी सवय असते. गरोदर डस्त्रयाचंी मातीवर वासना धावते. 
बारमहा मृडत्तका भक्षि करिारे लोक आहेत. पाढंऱ्या शाडूत लचचा कुटून खातात. गेरू व पाढुंरकी 
माती खािारे लोक आढळतात. चीनमध्ये दगडी भाकर हा दुष्ट्काळातला अन्नपदाथयच आहे. काही 
बेटावंर लाल माती हे अन्न आहे. आडफ्रका खंडात ओडरनाको प्रातंात डचकिमाती खातात. तो 
त्याचंा मेवाच झाला आहे. उष्ट्ि प्रदेशातच नव्हे, तर थंड प्रदेशातही अशी सवय आढळते. 
जमयनीच्या लापलंडमध्ये लोक माती खातात. काही वेळा भाकरीच्या डपठात डमसळतात. हे खरे 
वाटत नाही. पि वस्तुस्स्थती आहे. गरोदर डस्त्रया राखेचे ढेपसे खातात. पि ही अगदी वाईट खोड 
आहे. त्यातून नाना प्रकारच्या व्याधी उद भवत असतात. ही भ्रष्ट रुची आहे. यशाया म्हितो की, 
मूर्थतभक्षकच राख खातात. खऱ्या व डजवंत देवाची भक्ती करा. मूर्थतपूजा सोडा. 

 
५१६७ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७६–७८) 

डनघंटुरत्नाकर हा एक प्रचंड वैद्यकगं्रथ आहे. त्याच्या पडहल्या भागाची हजार पषृ्ठे असून आिखी 
दोन भाग आहेत. सेठ हंसराज करमसींनी आश्रय डदल्यामुळेच हे पुस्तक प्रडसद्ध होऊ शकले. 
आयुवेदास कोिी हलके लेडखत नाही. पि काही वळेा अन्नात माती कालवली जाते, त्याप्रमािे 
डमथ्या, मूखय व बाधक गोष्टी या गं्रथामध्ये आढळतात. त्या गाळल्या असत्या, तर बरे होते. रोगाच्या 
अष्टडवध परीके्षत स्वप्नलक्षिाचंाही समावशे केला आहे. स्वप्नात हजामत लकवा नृत्य पाडहले, तर 
रोययास मृत्यू येतो. गोसावी, काबंळे पाघंरलेले लोक, म्हैस, उंट-गाढवावर बसलेली मािसे 
पाडहली, तर तो मरतो. होम केला नाही, तर उचकीचा रोग लागतो. वैद्याला बोलावयाला जािारा 
मनुष्ट्य रक्तवस्त्राधारी, अंगास तेल लावलेला असेल, तर तो मृत्युरूपी समजावा. असल्या बाडलश, 
मूखय व भयंकर गोष्टी डलहून रोययाचे केवढे अनडहत आपि करतो, याची लेखकाला जािीव 
नसावी. डवशषे म्हिजे आमच्या मेडडकल ग्राज्युएटानंी संभाडवतपिे सहीडनशी या गं्रथाची जोरदार 
डशफारस केली आहे. यातील वडे्या व कस्ल्पत गोष्टींवर भरवसा ठेवनू रोगी भयभीत होऊनच 
मरतील. त्याची जबाबदारी आधुडनक शास्त्राचे डशक्षि घेतलेल्या या दाक्तर लोकावंर येिार आहे. 
आज डनघंटूस डशफारस देिारे डाक्तर, वैदू व वेंक्या यानंा डशफारस देतील व त्या डचठ ठ्या 
झोळण्यावर डचकटवनू ते रानटी झाडपाला डवकतील. 
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५१६८ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 
येथील वृद्ध व सन्मान्य डमशनरी रे. दा. डवल्सन याचंा मोठ्या समारंभात सत्कार झाला. ना. 
गवरनरानंी सर डफ्रयर याचें पत्र वाचून त्याचंी प्रशसंा केली. रे. टेलर यानंी मानपत्र वाचले. ना. 
गवरनरानंी त्यासं चादंीचे तबक डदले. त्यावर डवल्सन याचें उपदेशसमयीचे डचत्र कोरले आहे. रे. 
डवल्सन याचं्या चाळीस वषांच्या अखंड सेवेचा गौरव करण्यात आला. 

 
५१६९ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

कुलाब्याची वेधशाळा सध्याच्याच सुपडरटेंडेंटच्या देखरेखीखाली कायम राहिार आहे. 
 
५१७० (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

मंुबई नगरपाडलका उदमी–व्यापाऱ्यावंर कर बसडविार आहे. 
 
५१७१ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

मंुबईचे हुशार व मेहनती पोस्तमास्तर डम. हॉग याचंी बगंालमध्ये बदली झाली. त्याचं्या जागी डम. 
ब्यारी आले आहेत. 

 
५१७२ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८९) 

मंुबईत डशमययासाठी बाहेरगावचे २०० तमाश ेआले. 
 
५१७३ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

डम. डोसाभाई फ्रामजी बोरघाटातील रेल्वे अपघाताची चौकशी करिार आहेत. 
 
५१७४ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

अलाहाबाद डमशनचे रे. ओएन २८ वषांच्या सेवनंेतर स्वदेशी रवाना होत आहेत. 
 
५१७५ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

फ्री चचयचे नव ेभजनालय समारंभापूवयक सुरू झाले. 
 
५१७६ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

राजकोटच्या एका मेहमानाचा मुलगा नाहीसा झाला. त्याच्या नातेवाईकानंी खोजे लोकाचंा वहीम 
घेऊन सूड उगडवण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात तो मुलगा सापडला. 

 
५१७७ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

सालगुदस्तच्या मानाने यंदा कापसाचे पीक श.े २५ टके्क कमी येण्याचा संभव आहे. 
 
५१७८ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

बोरघाटात पािी घेण्यासाठी सोडलेले गाडीचे एंडजन जोडण्याचा प्रयत्न करीत असता अचानक 
गाडी चालू होऊन एकाच्या डोक्यावरून गेली व तो तात्काळ मृत्य ूपावला. 
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५१७९ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 
डशरवळ येथे चोरानंी टपालाची गाडी लुटली. 

 
५१८० (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

मद्रासकडे पालमकोटा येथे रे. जेलसाहेबानंी ३४ लोकानंा दीक्षा डदली. त्यात २ युरोडपयन होते. 
२२ जिानंा डीकनची दीक्षा देण्यात आली. 

 
५१८१ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

सेलर वगैरे हलक्या जातींमधील चार युरोडपयन मुसलमान झाले. 
 
५१८२ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

फीमेल नामयल स्कुलात येिाऱ्या डस्त्रयानंा १५ ते २५ रुपये स्कालरडशप डमळेल व ४ वषे अभ्यास 
करावा लागेल. ताडमळ व तैलंगी भाषातूंन अभ्यास करावा लागेल. 

 
५१८३ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

मद्रास युडनवर्थसटीच्या बी. ए. परीके्षचे पेपर फुटल्यामुळे तेथे पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल. 
 
५१८४ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

ईशान्य सरहद्दीवरचे लोक खालसा मुलखात येऊन लुटालूट करीत असत. सध्या हा प्रकार थोडा 
कमी झाला आहे. 

 
५१८५ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

पजंाब व वायव्य प्रातंातं महगयता कमी होते आहे. लाहोरला ५००० राजस्थानी लोकानंा, तर 
डफरोजपुरात १००० डबकानेरी लोकानंा डनयडमत अन्न डदले जाते. करनूल एथे १७०० मजुरानंा काम 
देण्यात आले. 

 
५१८६ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

डमरजापुरात लाडंययाचंा मनस्वी उपद्रव होतो आहे. 
 
५१८७ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

पडदानशीन डस्त्रयाचंा बास्प्तस्मा पडद्यातच होतो. पि त्या प्रभभुोजनास येऊ शकत नाहीत, म्हिून 
भजनालयातच पडदे उभारून त्याचं्यासाठी डवशषे सोय केली जाईल. 

 
५१८८ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

दाक्तर डललवगस्तनची काहीच खबर आलेली नाही, म्हिून लोकानंा लचता वाटते आहे. 
 
५१८९ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

डप्रन्स आफ वेल्स पत्नीसह नील नदीची सफर करीत आहेत. 
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५१९० (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 
काबलूचे अमीर शरे अली खान याचंा अंमल मुस्तकीम झाला. ते कजयफेड डनयडमत करतात. जप्त 
केलेल्या जहाडगऱ्या परत देऊन रयतेवर मेहरनजर ठेवतात. 

 
५१९१ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८0) 

लंकेपासून डपनागंपयंतच्या सागराची तार टाकण्याच्या दृष्टीने आगबोटीतून पहािी करण्यात 
आली. 

 
५१९२ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

तुकी फौजा इरािच्या सरहद्दीवर गोळा होत असल्यामुळे त्या दोघाचें युद्ध होण्याचा रंग डदसतो. 
 
५१९३ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

स्पॅडनश लोकानंा राजसत्ताक राज्य हवे असून ते ड्यूकदाओस्त्रा यास गादीवर बसडवतील. 
 
५१९४ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

पाडरस पचंाचं्या सभेचा डनियय ग्रीसने मान्य करून युद्ध थाबंडवले. 
 
५१९५ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

तुकय स्तानचा परराष्ट्रमंत्री पुड मरि पावल्यामुळे त्याच्या जागी अली पाछा याची डनवड झाली. 
 
५१९६ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

महारािीचे डचरंजीव डप्रन्स ल्युपोल्ड फार आजारी आहेत. 
 
५१९७ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

१६ फेिुवारीस रािी सरकारनी पालयमेंटसमोर भाषि केले. पि त्यात लहदुस्थानाचा एका शब्दानेही 
उल्लेख नव्हता. 

 
५१९८ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

जनरल ग्राटंची नेमिूक अमेडरकन पे्रडसडेंटपदी होत आहे. 
 
५१९९ (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

इंस्यलश सरकारने अलाबामा–प्रकरिी सुचडवलेल्या तडजोडीस अमेडरकन कान्गे्रस तयार नाही. 
 
५२०० (२८ : ५, १ माचय ६९, ७८–८०) 

वतयमानदीडपकेत ‘एक लहदू’ व ‘कळवळा बाळगिारा’ याचंा काशीखंड व पढंरीमाहात्म्य याडवषयी 
वाद चालू आहे. क.बा. मयादा सोडून डशवीगाळीवर आला आहे. अशा वळेी वाद करून अमौल्य 
वळे दवडू नये. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६९ 
 
५२०१ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ८२–८४) 

मुसलमानी राजाचं्या उत्कषाच्या काळात मोठ्या इमारती बाधंल्या गेल्या. स्वस्थतेच्या काळात 
त्यानंी हे डशल्प उभारले आहे. सतत परचि असते, तर एवढे काम झाले नसते. यासाठी पैसा हवा, 
म्हिून त्यानंी प्रजेवर जबर कर बसवले असतील. या घुमटाकडे पाडहल्यावर प्रजेचे कण्हिे, पीडिे 
व आसवेच डदसतात. इमारती पाहून काही युद्धाच्या नुकसानीचे दुाःख कमी होत नाही. अडभमानी 
राजानंी स्वताःचे वैभव वाढडवण्यासाठी बागा व इमारती तयार केल्या. हल्लीचे राजे अशी मनमानी 
करू शकत नाहीत. पूवी जबरदस्तीने पैसे घेत व फुकट मजुरीही करू शकत नाहीत. तेथील 
उपली बुरूज ७० फूट उंच आहे. त्यावर २० हाताचंी राक्षसी तोफ आहे. मजुरानंा छड्यानंी मारून 
ही अजस्त्र तोफ वर नेली असिार. सुदैव एवढेच की, हे राजे प्रजेचे परचिापासून चागंले संरक्षि 
करीत असत. पि एवढ्या शोभेचे फळ काय झाले? आज तेथे ओस रस्ते, पडके महाल, शून्य 
पडलेल्या मडशदी, हेलसाडंलेले घुमट मात्र आहेत. ‘गोलघुमट’ ही इमारत तर अजोडच आहे. 
ज्याने डतची रचना केली, तो मोठा बुडद्धमान मनुष्ट्य असला पाडहजे. ‘अली रोजा’ ही सुद्धा एक 
अपुरी इमारत आहे. हे सवय पाडहल्यावर आपले मन दुाःखव्याप्त होते. मोठाल्या भव्य कमानी 
मोडकळीस आलेल्या पाडहल्यावर वाटते की, मनुष्ट्य लकपदाथय आहे व 

 
५२०१ अ (इंम : ८१–८२) 
 
५२०२ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ८४–८६) 

रे. जाजय क्याडंी हे टामस क्याडंी याचें भाऊ होते. १८२१ त दोघे बधूं फौजेत नोकरी धरून या 
देशामध्ये आले. जाजय क्याडंी कप्तान होते. पुढे ते इंटरप्रीटर म्हिजे दुभाषी झाले. मोल्स्वथयच्या 
इंग्रजी–मराठी कोशाकडरता त्यानंी मदत केली. हा प्रख्यात व अडत उपयुक्त कोश तयार झाल्यावर 
जाजयना उपदेशक व्हावसेे वाटले. १८३६ मध्ये मंुबईत त्यानंी उपदेशवगय सुरू केला. १८४० मध्ये 
त्याचंी प्रीस्टपदावर नेमिूकही झाली. मे. फाडरश याचं्या मदतीने त्यानंी पैसा जमा करून डत्रडनटी 
चापेल, म्हिजे त्र्यैक, ईश्वराच्या भक्तीचे देवालय बाधंले. एस. पी. जी. मंडळाची मदत घेऊन 
डवद्यालय सुरू केले. ते चचय डमशनाचे अनेक वषे सेिेटरी होते. आस्थापुरस्सर व डनभीड उपदेश, 
हा त्याचंा डवशषे होता. आपल्या प्रवचनात ते समपयक दाखले देत असत. घरोघर जाऊन 
आजाऱ्याचंा परामशय घेत असत. त्याचं्या डबछाण्यापाशी जागत बसत. २० वष ेत्यानंी पालक म्हिून 
काम केले. १८५७ साली ते डवलायतेस गेले. तेथे आक्सफडय डवभागात पालकाचे काम करीत 
असत. त्याचंा अंत फार शातंपिे झाला. कारि त्याचंा डिस्तावर डवश्वास होता. 

 
५२०३ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ८६–८७) 

या देशात डवदे्यची वृद्धी झाल्यापासून धमयसंबधंी डवचारातही बदल होत आहे. पारंपडरक धमय व रीती 
यावंर कोिाचा डवश्वास नाही. िह्मसमाजाने डववाहाची नवीन रीत स्थाडपत केली. असे डववाह 
कायदेशीर ठरडवण्यासाठी कलकत्त्याच्या कायदे कौस्न्सलाचे सभासद डम. मेन यानंी एक 
कायद्याचा मसुदा तयार करून तो छापला आहे. परंतु पारशी लोकानंी या कायद्यास डवरोध 
दशयडविारे अजय पाठडवले आहेत. डवशषे आियाची गोष्ट म्हिजे प्राथयनासमाजाच्या काही 
सभासदानंी त्यावर सह्या केल्या आहेत. डववाहाची रीत एकसारखी झाली, तर जाडतभेदही कमी 



 

 

अनुक्रमणिका 

होईल, हा डवचारही त्याचं्या मनास डशवत नाही. सुज्ञ व डवचारी देशबाधंवानंी त्यासाठी 
जािीवपूवयक प्रयत्न करावयास हवते. डवधवाडववाहाच्या संततीस वारसा-हक्क देिारा कायदा 
सरकारने केला, तेव्हा अनेकानंी आके्षप घेतला की, बोडक्या आपले केस वाढवतील. डकत्येक 
डस्त्रया मनाजोगे दुसरे नवरे करण्यास कोितेही पातक करतील. हा कायदा होऊन अनेक वषे 
झाली, तरी असा एकही प्रकार घडला नाही. म्हिून नवीन कायद्यास सुज्ञपिाने सवांनी मान्यता 
द्यावी. धमय बुडण्याचे पोकळ कारि पुढे आिू नये. 

 
५२०४ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ८७–९०) 

रास्तगोफ्तारने मंुबई असोडसएशनच्या अजाचे भाषातंर करून त्यावर टीका केली की, नवा कायदा 
फक्त िह्मसमाजासच लागू करावा. अगर जो समाज तशी मागिी करील, त्याला लागू असावा. 
इतर जातीं ना त्यात ओढू नये. कारि धमामध्ये ढवळाढवळ होण्याचा संभव आहे. पि ही डवधाने 
लंगडी आहेत. कारि सध्याचा लयनडवधी काही या डबलाने रद्द होिार नाही. फक्त कोित्याही 
रीतीने लयन लावण्यास वधूवरानंा मुभा राहील. रडजष्ट्रारसमक्ष जरी लयन झाले, तरी ते कायदेशीर 
ठरेल. बगंाल व पजंाबमध्ये िह्मसमाज फैलावत आहे. लोकाचंी वाजवी मागिी मान्य करण्यात गैर 
काही नाही. इतर जातींचीही अडचि या कायद्याने दूर होिार आहे. प्रत्येक जातीसाठी वगेळा 
कायदा असण्याची आवश्यकताही नाही. म्हिजे मंुबई असोडसएशनची अजी गैरलागू व अनावश्यक 
आहे. दुसऱ्या जमातीच्या सदसद डवचारानंा अडथळा करिारी आहे. स्वताःचे हक्क अबाडधत 
राखण्यासाठी दुसऱ्याचं्या अडधकारास कोिीही अडथळा करू नये, असोडसएशनच्या सन्मान्य 
अडधकाऱ्यानंी समंजसपिा दाखवनू ही अजी मागे यायावी. 

 
५२०५ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९०–९१) 

डशमययाचा सि फक्त पाच डदवसाचंा असताना मंुबई शहरात तो दहा डदवस पाळतात. सोंगाचंा 
उपद्रव १०–११ डदवस सोसावा लागतो. डशक्षिाचा प्रसार होऊनही हा सि जोर धरीत आहे. यंदा 
तर ताबुतातल्याप्रमािे जोगी होऊन पोरानंी लधगािा केला. २००–३०० तमाशवेाले दाखल झाले! 
कथेसारख्या त्याचं्या माळा लागल्या होत्या. ११॥ मडहने लोकाचं्या मनाची सुधारिूक होते व या १५ 
डदवसातं डतच्यावर पार बोळा डफरवला जातो. या दुष्ट सिाने सगळे शहािपिच डनष्ट्फळ ठरते. 
डनरुद्योगी लोक तमाश े करून भरपूर कमाई करून घेतात. तमाशातील दुष्टपिाची कडू फळे 
मुलानंाच भोगावी लागतात. प्रथम पेरूची चोरी करिारा आईच्या कानास चावला, तशी ही स्स्थती 
आहे! डशमययाने देशाची हानी व नासाडी होिार आहे. होळीवर डनबंध डलहून डतचा डनषेध 
करिारेही धुळवड खेळतात. या हतभायय देशाची सुधारिा होण्यास एकच उपाय आहे व तो 
म्हिजे प्रभ ूयेशूला शरि जािे. त्यानेच पूिय व डचरकाडलक अशी मुक्ती डमळेल. म्हिून तारिाचा 
अंगीकार करावा. 

 
५२०६ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९१–९३) 

अमेडरकन बोडय आफ कडमशनसय फार फारेन डमशन् या संस्थेची संस्थापना १८१० मध्ये झाली. 
पडिम लहदचे डमशन १८१३ त सुरू झाले. १८५२ अखेर १४ देशातं डतच्या शाखा सुरू झाल्या. हल्ली 
१८ डमशने आहेत. १,३१९ कामदार आहेत. २५,५३८ लोक प्रभभुोजन घेतात. ४७७ शाळा आहेत. 
त्यात १३,९५२ डवद्याथी डशकतात. ६२ लाख ५८ हजार पषृ्ठाचंी पुस्तके या मंडळीने छापली. 
धमाच्या कामासाठी या डमशनानंा मोठी मदत डमळते. गेल्या तीन वषांत १८,३२८ रुपये जमा झाले. 
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इकडे मात्र पुरते एक हजार रुपयेही जमले नाहीत. पालकाचंा खचय स्वताः चालडविाऱ्या ५२ 
मंडळ्या आहेत. अनेकजि स्वखुशीने प्राप्तीचा दशाशं देतात. सगळ्यातं सादंडवच डमशन मोठे आहे. 
तेथे ५२ पालक असून एका वषातच ८२७ लोक नव्याने डिस्ती झाले. हवाई बेटावरील शाळेत २० 
डवद्याथी डशकतात. स्वताःला डरफामयड कॅथाडलक म्हिडविाऱ्या हाय चची लोकाचंा डवरोध असूनही 
त्याचंी प्रगती फार कौतुकास्पद आहे. 

 
५२०७ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

फ्री चचयचे नवे भजनालय बाधंण्यास ५० हजार रुपये खचय झाले. आिखी ११ हजार हवते. तेथे 
प्राथयना सुरू झाली. दोनजिानंा दीक्षा देण्यात आली. 

 
५२०८ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

१ माचय रोजी मंुबईमध्ये डकल्ल्यातील पोस्ट आडफस संपूिय जळून मोठे नुकसान झाले. पत्राचं्या 
बयंया जळाल्या. शजेारच्या कस्टम इमारतीत ठेवलेला व्यापाऱ्याचंा मालही जळून गेला. हा सवय 
प्रताप अधयवट डवझवलेल्या डबडीचा आहे. 

 
५२०९ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

पुस्तके व डनबंध करिाऱ्या मंडळीची वार्थषक सभा झाली. कनयल कबी अध्यक्ष होते. 
 
५२१० (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

प्राथयनासमाजाची दुसरी वार्थषक सभा झाली. 
 
५२११ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

टोंक बदंरावरची आग डवझडवण्यासाठी आगीचा बंब डनघाला असता एक युरोडपयन खाली पडला. 
पि सुदैवाने तो वाचला. 

 
५२१२ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

हायकोटय जज् आरनाल्ड डवलायतेस जािार, म्हिून त्यानंा मानपत्र डदले जाईल. 
 
५२१३ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

डमस कारपेंटरची प्रकृती डबघडल्यामुळे ती स्वदेशी जािार आहे. डतच्या शाळाचंी व्यवस्था राहिे 
मात्र कठीि होईल. 

 
५२१४ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

अलेक्झादं्रा मुलींच्या शाळेची वार्थषक परीक्षा झाली. डम. नेडपयर याचं्या हस्ते बडक्षसे वाटण्यात 
आली. 

 
५२१५ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

फ्री चचयचे डम. जेम्स एट डकन यानंा वऱ्हाडात शाळा खात्याचे इन्स्पेक्टर नेमले आहे. 
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५२१६ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 
दडक्षि हैद्राबादचे डनजाम आफबुलदौला याचंा अचानक मृत्यू झाला. ते १८५७ त राज्यावर बसले 
होते. 

 
५२१७ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९३–९५) 

हैद्राबादच्या डनजामास डवषप्रयोग झाला, अशी अफवा ऐकू येते. त्याचा अज्ञान मुलगा आता 
गादीवर बसेल. 

 
५२१८ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

बोरघाटच्या अपघाताची चौकशी १ एडप्रल रोजी सुरू होिार. 
 
५२१९ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

मद्रासकडे स्पशयजन्य रोगाडवषयीच्या कायद्याचा गैरफायदा घेऊन एका मािसाने गरत स्त्रीबद्दल 
सरकारी अंमलदारास खोटी बातमी डदली. त्याला १०० रुपये दंड झाला. 

 
५२२० (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

सर डरचडय टेंपल ६ एडप्रल रोजी लहदुस्थानचे बजेट माडंतील. 
 
५२२१ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

ना. गवरनर जनरल कलकत्त्याहून अंबाल्यास जािार. 
 
५२२२ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

काबलूचा अमीर शरे अल्ली व लाडय मेयो याचंी भेट अंबाला येथे होईल. या भेटीसाठी जोरदार 
तयारी चालू आहे. पािीपुरवठा व्यवस्स्थत राहण्यासाठी ५० डवडहरी खिीत आहेत. 

 
५२२३ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

इंडडयन डडवोसय आक्टला गवरनर जनरलची संमती डमळाली. धमय बदलल्यावर घटस्फोट घेिे 
त्याने सुलभ होईल. 

 
५२२४ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

ड्यूक आफ एडडन् बरोच्या सन्मानाथय आग्रा येथे दरबार होिार. 
 
५२२५ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

कलकत्ता युडनवर्थसटीच्या कान्वोकेशनच्या वळेी लाडय मेयो अध्यक्ष होते. 
 
५२२६ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

कलकत्त्यात लहदू धमाच्या संरक्षिाकडरता एक सभा स्थापन झाली. 
 
५२२७ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 
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अफगाडिस्तानात अजीमखानाच्या मुलाने बडं करून काही प्रदेश लजकल्यामुळे पुन्हा लढाई 
होण्याचा रंग डदसतो. 

 
५२२८ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९५–९६) 

न्यझूीलंडमधील बंडाचा डिडटश सैन्याने बीमोड करून १२० बडंखोर मारले व ८० कैद झाले. 
 
५२२९ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९६) 

स्पेनमध्ये प्रॉटेस्टंट लोकानंा धमयस्वातंत्र्य डमळाल्यामुळे कॅथाडलक डचडले. त्याचं्या धमयगुरंूनी एका 
गवरनरास देवळातच िूर रीतीने ठार मारले. ५१ लोकानंा अटक झाली. 

 
५२३० (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९६) 

जनरल डप्रमने जाहीर केले की, बुबोन घराण्यामधील व्यक्तीस स्पेनची गादी डमळिार नाही. माजी 
रािी याच कुळामधील होती. 

 
५२३१ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९६) 

स्पेनचे लोक राजाचा शोध करीत आहेत. पोटुयगालचा फर्थदनादं याचेंही नाव सुचडवले गेले आहे. 
 
५२३२ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९६) 

स्पेनमधून हद्दपार झालेल्या यहुद्यानंा परत देशात येण्याची परवानगी डमळाली. ३७५ वषांनी 
डकत्येक यहुदी परत स्वदेशी येतील. 

 
५२३३ (२८ : ६, १५ माचय ६९, ९६) 

४ माचय रोजी जनरल ग्राटं अमेडरकेचे पे्रडसडेंट झाले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६९ 
 
५२३४ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १००–१०५) 

यावषी अनेक मंडळ्या आर्थथक बाबतीत स्वावलंबी झाल्या. आस्त्मक बुद्धीचे वजनदार लोक दशाशं 
देतात. गरीबसुद्धा मदत करतात. यातून ३,०५० रुपये जमा झाले. या जमेमधून पालकाचंा खचय 
भागतो. आट डकन्सन् पडतपत्नी मराठी भाषा डशकून डमशनच्या कामास साहाय्य करतात. 
ज्ञानोदयकते शाहू दाजी कुकडे मंुबई डमशनात आहेत. गेल्या वषीच्या ऐक्य सभेने स्वावलंबनाची 
नवी डदशा दाखडवली. आपल्या प्राप्तीचा दशमाशं देिारे ईश्वरभक्त वाढत आहेत. आता अनेक 
मंडळ्या मध्यवती सभेची मदत न घेताही चालू शकतील. वैद्यशास्त्र व शरीरशास्त्र डशकडवण्यासाठी 
एक वगय सुरू झाला. रे. आबट हे दररोज तेथे व्याख्याने देतात. कुटंुबातील प्रथमोपचार व 
डकरकोळ दुखिी, यासंाठी या वगाचा फार उपयोग होईल. पटकीच्या साथीमध्ये रोययाची कशी 
काळजी यायावी, याचीही माडहती आबट यानंी डदली. ‘तुल्याथयदशयक करार’ व ‘येशूकडे ये’ या 
पुस्तकाचं्या प्रत्येक हजार प्रती छापल्या आहेत. ज्ञानोदय पत्रही वक्तशीर डनघते. ते खऱ्या 
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सुधारिेचा पक्ष धरून भ्राडंतकारक मताचा डनषेध करते. सत्याचे डनभीड प्रडतपादन त्यात 
असल्यामुळे गावकरी लोक आनंदाने त्याचे वाचन करतात. डिस्ती शास्त्र डशकडवण्याचा वगयही 
डनयडमत चालतो. ३८ शाळातं ६९१ डवद्याथी डशकतात. 

 
५२३४ अ (इंम : ९७–९९) 
 
५२३५ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०५–१०८) 

लहदू धमाच्या ठायी डटकून राहण्याची डवलक्षि शक्ती डदसते. झाड तोडले की, ते पुन्हा बहरास 
येते. त्याप्रमािे मूती फोडल्या, देवळे भ्रष्ट केली, तरी हा धमय काही रसातळास गेला नाही. पूवी लहदू 
लोक या देशाचे प्रभ ू होते. मुसलमानानंी त्यानंा लजकले. परंतु त्यानंा आपल्या धमात आििे 
मुसलमानानंा शक्य झाले नाही. अडवरत प्रयत्न व जबरदस्ती करूनही लहदू धमय डटकून राडहला. 
डवजापुरामध्ये टोलेजंग लहदू देऊळे आहे. त्याचं्या टोलेजंग लभती पाहून हा धमय डकती बळकट आहे, 
ते समजते. पि डमथ्याचार व वेड्या चाली यानंी या धमाची डबघाडिूक झाली. ते डपराची 
भक्तीसुद्धा करतात. तेथील असर महलात पैगंबराचे केस आहेत. वषातून एक आठवडा 
मुसलमानाचंी यात्रा भरते. दैवते असंख्य असली, तरी मूळ देव एकच आहे, हे लहदू कबूल करतात. 
मुसलमान तर एकेश्वरवादीच आहेत. पि नेडटवाचं्या धमामध्ये आस्त्मक फेरफार करण्याचे 
कसलेही सामथ्यय नाही. या देशात डिस्ती धमाचा प्रयोग होत आहे. लोकाचं्या लौडकक स्स्थतीमध्ये 
अंतर पडले आहे, तरी मानडसक बाबीत काहीही बदल नाही. मनुष्ट्याच्या अंताःकरिात पालट 
घडवनू राष्ट्रास उर्थजत अवस्था आिण्याचे खरे सामथ्यय फक्त डिस्ती धमातच आहे. म्हिून 
आम्हासं आशा वाटते की, या देशामध्ये शुभवतयमानास मोठे यश डमळेल. 

 
५२३५ अ (इंम : १०५) 
 
५२३६ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०८–१०९) 

चचय डमशनच्या मंुबई शाखेची वार्थषक सभा मंुबईत भरली. नामदार डबशप अध्यक्ष होते. साहेब व 
मडमा याचंा मोठा जमाव उपस्स्थत होता. डम. वदेरहेड यानंी डरपोटय वाचला. डम. फ्रें च व नॉट 
नामयल शाळेचे काम पाहातात. या डमशनाची ८ ठािी असून ११ युरोडपयन व दोन नेडटव उपदेशक 
आहेत, डमस व्हैटमडम मुलींची शाळा चालवते. आठ नेडटव कॅटडकस्टही आहेत. १७ सुवार्थतक 
शुभवतयमान गाजवतात. यासाठी नाशकात दोन वगय चालू आहेत. बास्प्तस्मा पावलेली मािसे ७७२ 
असून १८० मािसे प्रभभुोजन घेतात. मंुबईच्या मनी स्कुलासह चार शाळा चालू आहेत. ८८० 
डवद्याथी डशकतात. या डमशनची मंडळी फारच मेहनती आहे. परंतु डिस्ती शास्त्राचा अभ्यास जेवढा 
व्हावा, तेव्हढा तेथे होत नाही, ही दुाःखाची गोष्ट आहे. यंदा डमशनाने याकडे अडधक लक्ष पुरडवले, 
तर बरे होईल. या डमशनाच्या २४ प्राथडमक शाळा असून ९७२ मुलगे व ३०२ मुली डशकतात. 
सरकारी मदत डमळडवण्यासाठी अडधक प्रयत्न व्हावयास हवते. हे डमशनरी लहदुस्थानी भाषेतही 
उपदेश करतात. त्याचंी मेहनत पाहून आम्हालंा फार कौतुक वाटते. 

 
५२३७ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

टौन ड्यूटीस डबलान्वये कापसावरील जकात हंड्रेडवटेास १ आिा होती, ती खंडीस ४ आिे 
झाली. यामुळे महगयता मात्र वाढेल. डिडटश कारखानदाराचंाच यात फायदा होिार आहे. 
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५२३८ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 
ड्यूक आफ एडडन्बरो यानंा कलकत्त्याहून मंुबईपयंत रेल्वनेे प्रवास करता यावा, म्हिून 
जबलपुरापयंतचा लोखंडी रस्ता ताबडतोब पुरा करावा, असा हुकूम डवलायतेहून आला आहे. पि 
घाई केली की, पूल पडतात, असाही अनुभव आहे. 

 
५२३९ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

गायकवाड महाराजानंी १॥ लक्ष रुपये खचय करून महारािीचा पुतळा नोबल या डशल्पकाराकडून 
तयार करडवला. तो पुतळा मंुबईस नजर केला असून कापाच्या मदैानावर राहील. 

 
५२४० (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

आनराबल एडलस यानंा कलकत्ता कौस्न्सलचे सभासद नेमले असून त्याचं्या जागी जज् टकर याचंी 
नेमिूक झाली. 

 
५२४१ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

डथयोडोर राजाच्या महालात नेडपयर यानंा अरबीतील बबैलची नक्षीदार प्रत सापडली. ती त्यानंी 
पे्र. ग्राटं यानंा नजर केली. 

 
५२४२ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

डमस कारपेंटर १० एडप्रल रोजी डवलायतेत जात आहे. 
 
५२४३ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

डम. कावसजी जहागंीर यानंी रोमन कॅथाडलक शाळेच्या डशखरासाठी ७,५०० रुपयाचंी देिगी 
डदली. 

 
५२४४ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

महाराष्ट्र देशातील लोकाचंी कुळे व जाती, या डवषयावर रे. दा. डवल्सन याचें व्याख्यान झाले. 
 
५२४५ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

धारवाड व कारवार दरम्यान लोखंडी रस्ता तयार करण्यासाठी पहािी होिार. 
 
५२४६ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

सावतंवाडीचे सरदेसाई मरि पावले. 
 
५२४७ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

डम. टेंपलसाहेबानंी लहदुस्थान सरकारचे अंदाजपत्रक माडंले. डवशषे लोकोपयोगी कामामुंळे 
सरकारास ३ कोटी ५१ लाखाचंी तूट येिार. ही कामे नसती, तर ५ कोटी २६ लाख डशल्लक राडहले 
असते. एक कोटीची कजयफेडही करावयाची आहे. म्हिून सरकार ३ कोटींची कजे काढिार असून 
उदीमपट्टी रद्द करून प्राप्तीवर पुन्हा कर बसडविार आहे. सालीना ५०० पेक्षा जास्त उत्पन्न 
असिारानंा हा कर द्यावा लागेल. ५०० ते ७५० सहा रुपये, ७५० ते १,००० साडे आठ रुपये, एक 
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हजार ते दीड हजार बारा रुपये, याप्रमािे हा कर राहील. १५ हजारापंासून एक लक्षापयंत दर 
अडीच हजारासं २५ रुपये द्याव ेलागतील. असा कायदा होतो आहे. 

 
५२४८ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

लाहोरला धरिीकंप झाला. 
 
५२४९ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

मध्यप्रातंात पाऊस पडून लोकानंा डदलासा डमळाला. 
 
५२५० (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

लहदुस्थानसरकारने अफूची लागवड वाढडवण्याचे ठरडवले. ९,००० डबघे जादा जमीन यासाठी 
लागवडीस वापरतील. धान्याची जमीन असल्या घातक पदाथासाठी वापरिे इंग्रजासारख्या सुज्ञ 
सरकारास शोभत नाही. 

 
५२५१ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

लाडय मेयो काबलूच्या अडमरास युद्धोपयोगी तोफा भेट देिार आहेत. 
 
५२५२ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

कलकत्ता हायकोटाने असला फैसला डदला की, एखाद्या डवधवेस नवऱ्याची मालमत्ता डमळाल्यावर 
डतने परद्वार केले, तरी डतचा वारसाहक्क रद्द होत नाही. 

 
५२५३ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

जयपूरला एक छापखाना व वृत्तपत्र सुरू होतील, त्याचंी व्यवस्था डाक्तर बालंटैनकडे राहील. 
 
५२५४ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

ड्यूक आफ एडडनबरो डदसेंबरच्या मध्यास लहदुस्थानात येतील. आपल्या तीन मडहन्याचं्या मुक्कामात 
ते आग्रा येथे दरबार भरवनू काश्मीरमध्ये मुक्काम करतील. 

 
५२५५ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

रे. नारायि शषेाद्री याचं्या जालना येथील नामयल स्कुलात ८५ डवद्याथी-डवद्यार्थथनींची परीक्षा 
झाली. 

 
५२५६ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

डहरातला महामारीने पराकाष्ठेचा प्रलय माडंला आहे. 
 
५२५७ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

बुखारा व आमूनदी प्रातंातं रुडशयाने एक लक्ष खडी फौज ठेवण्याचे ठरडवले आहे. इरािचा शहाही 
त्याचं्या मदतीकडरता १५ हजार तुर्कोमानी सैडनक ठेवील. 
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५२५८ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 
चीनच्या अल्पवयी राजास चडंोलचे व्यसन लावल्याबद्दल रािीने एका खोजा नोकराचा तात्काळ 
डशरच्छेद केला. 

 
५२५९ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

याकोहामात मोठे तुफान झाले. तसेच, एक गवरनर मारेकऱ्याच्या हातून मारला गेला. 
 
५२६० (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

नामदार ड्यूक आफ एडडन्बरो गालडटया नामक आगबोटीने आसते्रडलयाच्या ते्रमाटंल बदंरात 
सुखरूप दाखल झाले. 

 
५२६१ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

न्यझूीलंडमधील बंडवाल्याचंा पुढारी ठार झाल्यामुळे तेथील बंडखोरी थाबंली आहे. 
 
५२६२ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

क्यबून डवभागातील स्पेनडवरोधी बडही थाबंले. 
 
५२६३ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

स्पॅडनश सरकारने देशातील बडं मोडून काढले. 
 
५२६४ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

फ्रान्स व बेस्ल्जयम याचंा सरहद्दीचा वाद इंग्रज सरकारने डमटडवला. 
 
५२६५ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

इटालीत रोमन धमयगुरू डववाह करू लागले आहेत. सध्या ४० डववाडहत पाद्री आहेत. याडवषयी 
कोटात एक खटला चालू आहे. पि त्याचा डनकाल लागला नाही. 

 
५२६६ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, १०९–११२) 

मंुबई इलाख्यात कुिी राजा अफूच्या योगाने मरि पावला, असे समजते. 
 
५२६७ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

माजी व्हाइसराय लारेन्स यांना लाडयची पदवी डमळिार. 
 
५२६८ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

फ्री चचयचे शापूरजी एदलजी यानंा ऑक्सफडयच्या डबशपाने डीकनची दीक्षा देऊन क्यूरेट नेमले. 
त्यानंा या देशामध्ये मात्र डमशनरी होता येिार नाही. 

 
५२६९ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

काप्तन मानडिफकडून सरकारने तोफा ठेवण्याची मजबदू गाडी दीड लाखास डवकत घेतली. 
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५२७० (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 
सर टेंपलने दाखडवलेल्या तुटीवरून पालयमेंटामध्ये फार वाद झाला. 

 
५२७१ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

डम. ग्राटं डफ यानंी साडंगतले की, झाशीच्या लुटीचा सवय पैसा डशपायानंा वाटण्यात आला. 
 
५२७२ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

पालयमेंटने लाडय नेडपयर याचंा पगार वाढडवण्याचा कायदा मंजूर केला. कालव ेकरण्याडवषयी चचा 
चालू आहे. 

 
५२७३ (२८ : ७, १ एडप्रल ६९, ११२) 

लाकेंशरै प्रातंात धरिीकंप झाला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६९ 
 
५२७४ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, ११४–११५) 

रे. नारायि शषेाद्रीची ‘ज्ञानाचे मोल मािकापेक्षा अडधक आहे’ व ‘खरा पिात्ताप’ ही पुस्तके प्रडसद्ध 
केली. 
‘खऱ्या धमाची कसोटी’ मध्ये त्यानंी इतर धमाची परीक्षा केली आहे. खऱ्या धमाची लक्षिे ख्डरस्ती 
धमाडशवाय इतर कोठेही नाहीत. शाहूराव दाजी कुकडे याचंा ‘मोहरमाचा सि’ डनबधं तर फुकट 
वाटण्यात आला. रे. दा. डमचलच्या ‘ख्डरस्ती धमय आडि मूर्थतपूजा याचें झंुज’ याची दुसरी आवृत्ती 
मंडळीने प्रडसद्ध केली. िह्मसमाजाच्या तरुिानंीही ते वाचण्याजोगे असे आहे. पुस्तके व डनबंध 
प्रडसद्ध करिाऱ्या मंडळीने ही पुस्तके छापली. या मंडळीने गुदस्ता १ लाख मराठी व १९ हजार 
मोडी पुस्तके छापली. रे. आबट यानंा असा अनुभव आला की, मंडळीची पुस्तके वाचून अनेकाचंा 
मनाःपालट होतो. रे. शषेाद्रीकडे एक टपालाचा जासूद आला. त्याने फार वषांपूवी ‘हेन्री व त्याचा 
साभंाळिारा’ पुस्तक वाचले होते. लंडनची सोसैटी सतत कागदाचा पुरवठा करते. यंदा लष्ट्करात 
१,५३६ पुस्तके वाटण्यात आली. वषातील एकूि जमा १३,७४६ रुपये, तर खचय १३,६३८ रुपये 
आहे. यंदा मंडळाने ४,२२६६ मराठी पुस्तके खपडवली, त्यात ५,८५४ मोडी होती. 

 
५२७४ अ (इंम : ११३–११४) 
 
५२७५ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, ११६–१२१) 

‘सत्यपक्षी’ डलडहतो की, भाऊ दाजीच्या रक्तीपीतीवरील औषधावरून मंुबई गाद्यनमध्ये वाद 
चालला आहे. रे. आबट यानंी काही रोययावंर स्वताः उपचार केले. महादेव काळे, हरी बापू, हे दोघे 
त्या उपचाराने अगदी बरे झाले. त्याचं्या अंगावरची अनैसर्थगक तकाकीही नाहीशी झाली. अंगावरचे 
गोळेही साफ बरे झाले. तेव्हा आबटने आपली उपचारपद्धती प्रडसद्ध केली. यावर डम. यंग यानंी 
असा आके्षप घेतला की, भाऊरावाने आपली उपचारपद्धती अशीच प्रडसद्ध करावयास हवी. त्याचें 
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डमत्र सागंतात की, ते सरकारला पटेल अशा सबळ प्रमािाची वाट पहात आहेत. एवढी अगत्याची 
गोष्ट ताबडतोब सवांना कळली पाडहजे. औषध, पथ्य, अनुमान, वगैरे कळले पाडहजे. पि भाऊ 
दाजी काहीच बोलत नसल्यामुळे डम. यंग त्याजवर स्वाथीपिाचा आरोप करतात. भाऊच्या 
परोपकाराची व औदायाची ज्यानंा कल्पना आहे, ते असला आरोप सहन करिार नाहीत. भाऊने 
डकत्येकानंा फुकट उपचार केला. त्यात कुतकय  व संशय यासं जागाच नाही. आबटनेसुद्धा 
भाऊकडूनच हे औषध डमळडवले आहे. असा दोष देण्यापूवी डम. यंगने डवचार करावयास हवा होता. 
कोलंबसाने जे केले, ते आपिही केले असते, असे म्हििारे लोक अनेक होते. फक्त त्याचं्यात 
तेवढी कल्पनाशक्ती व धाडस नव्हती. 

 
५२७६ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२२–१२५) 

‘एक डफरस्ता’ डलडहतो की : अमहदनगरपासून हुबळी–धारवाडपयंत प्रवास करून डमशनाची 
ठािी पाडहली. कोलगावात डपके मुरि व करप डदसली, तर साताऱ्यात ती डहरवीगार डदसली. 
नद्या व ओढे कसे स्फडटकासारखे डदसतात. वृक्षाचं्या छायेतून चालताना फार प्रसन्न वाटते. 
सालपा येथे गिपतीचे भव्य व शोभायमान देऊळ आहे. तेथील िाह्मिास उपदेश करून साडंगतले 
की, मनुष्ट्यकृत मूर्तीची पूजा करिे हे पाप होय. त्यातून नास्स्तक मताचीच वाढ होते. प्रत्येक देव 
हा ईश्वरी अवतार मानल्यामुळे सवयसमथय परमेश्वराचा फार अपमान होतो, डनबुयद्ध प्राण्याचें ईश्वराशी 
साधम्यय कस्ल्पिे, हा तर वेडेपिा होय. डमथ्या व कस्ल्पत देवाची भक्ती करण्यापेक्षा खऱ्या ईश्वरास 
भजाव,े डनराकार व दयाळू देव पथृ्वीचा डनमाता आहे. जो मान ईश्वरास द्यावा, तो पाषािास देऊ 
नये. या अपराधास क्षमा मागण्यासाठी खऱ्या देवाकडे शरि जाव.े पाथरवट, सोनार व कासार हे 
कधी देवाचे डनमाते होतील काय? आपि धंद्यावरून जाती मानतो, हीदेखील मोठी चूक आहे. 
आपला समज व डववेक वापरून पाहा, म्हिजे जातीचा फोलपिा लक्षात येईल. डशवाय 
उचनीचपिा मानिे, हा तर त्याहून वडेेपिा आहे. एखादा महार उंच जातीपेक्षा जास्त सदाचारी 
असू शकेल. मग नीचत्व कोठे उरेल? येशू ख्डरस्ताने मानवाच्या उद्धाराचा व पापक्षमेचा खरा मागय 
दाखवला आहे. 

 
५२७७ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

मंुबईतील पटकीचे प्रमाि कमी झाले. देवीने दर सप्ताहास १००–१२५ मुले मरत असत. तेही 
प्रमाि कमी झाले. 

 
५२७८ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

मंुबई हायकोटात डम. मेलडवल, डम. लायड याचं्या जज म्हिून नेमिुका झाल्या. आडवोकेट 
जनरल व्हैट डवलायतेस गेल्यावर त्याचं्या जागी डम. स्काबल काम करतील. 

 
५२७९ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

बोरघाट–कडमशनने असा डनष्ट्कषय काढला की, अपघाताचा दोष गाडीच्या चालकाकडे आहे. 
डरवडसंग स्टेशने मोडून घाटातील रस्ता सारखा करण्याची त्यानंी सुचना केली. 

 
५२८० (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबईत ९०० वशे्या असून स्पशयजन्य रोगाचा कायदा पास झाला आहे, म्हिून दर आठवड्यास ४ 
आिे फी घेऊन त्याचंी तपासिी करण्यात येईल. या पैशातून एक डनधी तयार करून आजारी व 
डनराधार डस्त्रयासंाठी वसडतगृह बाधंण्यात येईल. 

 
५२८१ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

राधनपूरचे नवाब ३०० नोकराचं्या लवाजम्यासह मंुबईत आले. पोडलडटकल एजंट लत्रबकराव 
त्याचंी गवनयरशी भेट घडडवतील. 

 
५२८२ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

सागंलीचे रा. धोंडीराम लचतामि हेही गवरनरानंा भेटतील. 
 
५२८३ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

दादाभाई नवरोजी डवलायतेहून आले असून त्याचें टोनहालात व्याख्यान होईल. 
 
५२८४ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

डमस कारपेंटर डहला डनरोप देण्यासाठी रा. आत्माराम पाडुंरंग याचं्या घरी सभा झाली. 
 
५२८५ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

टैम्सने डलडहले आहे की, जज मोरोबा कानोबा कोटामध्ये लोकानंा भलतेसलते बोलतात. 
 
५२८६ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

गुजराथी लोकही प्राथयनासमाजाप्रमािे मंडळ स्थापिार आहेत. 
 
५२८७ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

मंुबई बदंरात लावण्यासाठी डवलायतेत एक घड्याळ तयार झाले. त्याचा व्यास ८ फूट व वजन 
सवा खंडी आहे. 

 
५२८८ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

भोरच्या पतंसडचवाचं्या वाड्यास आग लागून १५ लाखाचें नुकसान झाले. एका मुलाने हरीि व 
कुत्रा याचं्या गळ्यात फटाक्याचंी माळ घालून ती पेटडवली. ती जनावरे सैरावैरा धावल्यामुळे आग 
लागली. जवळच्या घरात व टपऱ्यात रामनवमीचे याते्रकरू आले होते. त्याचंी घरेही जळाली. 
मनुष्ट्यहानी मात्र झाली नाही. म्हिून शोभेच्या दारूसही बदंी करावयास हवी. 

 
५२८९ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

अमीर शरे अली याचं्या स्वागतासाठी लाडय मेयो यानंी अंबाला येथे मोठा दरबार केला. 
अफगाडिस्तानच्या मतै्रीचे प्रतीक म्हिून २ लक्षाचें नजरािेही डदले. रािी सरकार व अमीर याची 
मतै्री डटकाऊ ठरिार आहे. 

 
५२९० (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

लहदुस्थान सरकार मंुबई नगरपाडलकेस ५ टके्क व्याजावर १५ लाखाचें कजय देिार आहे. 
 
५२९१ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

शरे अली यानंी लाहोरचे रेल्व ेकारखाने पाडहले. 
 
५२९२ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

लेडी मेयोचे वडील लेकनफील्ड याचंा मृत्य ूझाला. 
 
५२९३ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

मेजर डाडंसच्या जागेवर डम. कुडलन िौलनग यानंा डवद्याखात्याचे डैरेक्टर नेमले आहे. 
 
५२९४ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

लाहोरात धरिीकंप झाला. नंतर तुफानी पाऊस होऊन गारा पडल्या. डपकाचंा खराबा झाला. 
 
५२९५ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

नोवेंबरात आग्रा येथे ड्यूक आफ एडन्बरा याचं्या दरबारास सगळे संस्थाडनक व गव्हनयर हजर 
राहातील. 

 
५२९६ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

बगंालच्या ३४ पत्रकत्यांनी सरकारला डवनंती केली आहे की, १५ तोळ्यापंयंत अधय आिा टपाल 
हसील आकाराव.े 

 
५२९७ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

तुरंुगात छापखाने सुरू करून सरकारी छपाई कैद्याकंडून करून यायावी, अशी सूचना आलेली 
आहे. 

 
५२९८ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

दा. डवल्सननी रायल एश्याडटक सोसैटीत व्याख्यान डदले. 
 
५२९९ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

लॉडय मेयो हडरद्वारास जािार. 
 
५३०० (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

केप आफ गुड होपजवळ आगीने २०० कोस लाबं व ७५ कोस रंुद प्रदेश जळून ओसाड झाला. 
 
५३०१ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

डमसरच्या पाछाच्या खुनाचा कट उघडकीस आला आहे. 
 
५३०२ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 



 

 

अनुक्रमणिका 

सुएज कालव्यातून १८ तारखेपासून जहाजे येऊ लागतील. 
 
५३०३ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

स्पेन च्या राज्यव्यवस्थेचा मसुदा प्रडसद्ध झाला. त्यात राजा, सनेट म्हिजे प्रडतडनधी सभा, काँगे्रस 
म्हिजे डनवडलेल्याचंी सभा राहातील, रोमन कॅथडलकापं्रमािेच इतर पथंानंाही नेमिूकीचे व 
प्रचाराचे स्वातंत्र्य डमळेल. 

 
५३०४ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

स्पेनचे प्रधान पोटुयगालच्या फर्थडनाडंला राजा बनडवण्यास तयार आहेत. पि तो यास कबूल नाही. 
 
५३०५ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

स्पेनमधील काही गुप्त कट उघडकीस आले. 
 
५३०६ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

ऐडरश मंडळीचा व डिडटश सरकारचा संबधं तोडावा, असे जोरदार प्रडतपादन डम. यलाडसन यानंी 
पालयमेंटात केले. 

 
५३०७ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

सर ज्यान लारेन्सना ‘व्यारन आफ पजंाब आंद िेटली’ अशी बहुमानाची पदवी डमळाली. 
 
५३०८ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२५–१२७) 

महाराजा दललपलसग सफॉक प्रातंाचे माडजते्रत झाले. 
 
५३०९ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 

कापसाच्या व्यापारात मंदी आल्यामुळे पे्रस्टनचे कारखानदार मजुराचंा रोजमुरा कमी करिार. 
 
५३१० (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 

डम. फोल्के हा इसम १०–१२ वषे रोमन कॅथाडलक मंडळात होता. त्याने पोपला पत्र डलहून 
परखडपिे त्याच्या पथंाचा डनषेध केला. या पत्राच्या ९ आवृत्ती खपल्यामुळे कॅथडलक लोक 
घाबरले आहेत. 

 
५३११ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 

ना. डप्रन्स आथयर ऐलंदच्या दौऱ्यावर गेले. 
 
५३१२ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 

गुदस्ता डवलायत सरकारकडे ७२ कोटी ५९ लक्ष रुपये महसूल जमला. त्यात प्राप्तीवरील कर २ 
कोटी ४४ लाखावंर गेला आहे. 

 
५३१३ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेडरकेच्या कान्गे्रसमध्ये डशद्दी लोकानंा प्रवशे डमळावा, म्हिून मेनडै या डशद्दी गृहस्थाने १ तास 
भाषि केले. पि त्याची सूचना शवेटी अमान्य झाली. 

 
५३१४ (२८ : ८, १५ एडप्रल ६९, १२८) 

इंयलंडमध्ये डम. मॉटले याचंी अमेडरकेचे वकील म्हिून नेमिूक होिार आहे. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६९ 
 
५३१५ (२८ : ९, १ मे ६९, १३०–१३३) 

महंमदाची डतसरी पत्नी आयेशा डहच्या डनवदेनानुसार डतच्याबद्दलच्या आवया गावकऱ्यानंा खऱ्या 
वाटल्या. मुलानेही डतला दोष डदला, माहेरची मािसेही डतला अपराधी ठरवीत होती. मग डतच्या 
पतीने अली व उसाम डबन जायद याचंा सल्ला डवचारला. तेवढ्यात महंमदास दृष्टांत झाला की, ती 
डनरपराधी आहे. ईश्वराने अशी खात्री डदल्यामुळे त्याला आनंद झाला. मोकळे मन ठेवनू त्याने ही 
साक्ष जाहीर केली. एरव्ही तलाख हाच पयाय होता. गैरवतयन घडले, तर फटक्याचंी डशक्षाही डदली 
जात असे. आवशेयुक्त करडी नजर आडि डपतृवत् प्रीती याचंाच संगम त्याच्या बोलण्यात डदसे. 
व्यवहाराचा कायदा असा होता की, जर एखाद्याने साध्वी सत्रीवर आरोप केला, तर चार तरी 
साक्षीदार द्यावे, नाहीतर त्यालाच ८० फटके मारावेत. जर सत्रीने शपथेवर प्रामाडिकपिा डसद्ध 
केला, तर ती अगदी डनदोष ठरत असे. लोकाचंा अंदेशा कायम राडहला नाही. नमाज करण्यासाठी 
पािी न डमळाले, तर हातास रेती चोळण्याची सवलतही पे्रडषताने ईश्वराकडून डमळडवली. त्याच्या 
मृत्यनंूतर आयेशाच सवाडधकारी झाली. ती अत्यंत डवद्वान व वहुश्रुत होती. अबूबकरकडे राज्य 
असूनही डतचाच कारभारावर वरचष्ट्मा होता. एकंदर समाजातही डतच्या पक्षाचे बहुमत असावयाचे. 
पि डतच्या शत्रनूी ओम सलमला उते्तजन देऊन डवरोधी प्रबळ पक्ष बनडवला. 

 
५३१५ अ (इंम : १२९–१३०) 
 
५३१६ (२८ : ९, १ मे ६९, १३३–१३५) 

गेल्या मडहन्यात डकतीएक साहेब व मडमा स्वदेशी गेल्या. साताऱ्याचे रे. आबट सकुटंुब स्वदेशास 
गेले. त्यानंी १८३४ पासून या देशात धमाचे काम केले. नगरच्या शाळेचे ते १३ वष े डशक्षक होते. 
डमशनाचे काम करीत असताना त्यानंी होम्योपाथीची डिया चालडवली. तकय शासत्रावर व नवल 
अनुशासनावर पुस्तके डलडहली. काही नवीन यंते्र तयार करून त्यानंी पेटंट डमळडवले होते. स्काच 
डमशनचे कामरनसाहेबही दीड वषे शुभवतयमान गाजवनू न्य ूहालंडकडे रवाना झाले. नाडशक चचयचे 
रे. फ्रास्ट मडमेसह इंयलंडला गेले. रे. वेदरहेड याचंी प्रकृती नादुरूस्त झाल्यामुळे त्यानंाही देशास 
जाव े लागिार. या साहेबानंा व त्याचं्या मडमेस मानपत्र देण्यासाठी डगरगावात सभा झाली. 
वदेरहेडमडमेने डस्त्रयानंा उपदेश केला. ख्डरस्ती बायानंा उपदेश केला. त्याचं्या शासत्रबोधाने देशी 
डस्त्रयावंर उपकार झाला. त्याचं्या यादडगरीसाठी एक चदंनी पेटी नजर करिेत आली. रे. फ्रास्टनी 
डमशनऱ्यानंा ज्या अडचिी सोसाव्या लागतात व दुाःखे भोगावी लागतात, त्याबद्दल कसलीही 
तिार न करता कष्टयुक्त काम केले, म्हिून त्याचे सवांनी आभार मानले. रे. फ्रास्ट म्हिाले की, 



 

 

अनुक्रमणिका 

नजराण्याचे अगत्य नाही. नेडटवानंी ख्डरस्ती धमय स्वीकारल्यामुळे दोन देशातं प्रीती आडि ऐक्य 
वाढते आहे. डम. फेरबाकंसाहेबानंी फ्रास्ट याचं्या कायाचे महत्त्व वियन केले. ‘बापाच्या डठकािी 
लेकरे होतील,’ हे शासत्रवचन पूिय झाले आहे. 

 
५३१७ (२८ : ९, १ मे ६९, १३३–१३५) 

अलीकडे डवदे्यची वृद्धी होत आहे. डशडक्षत लोकाचं्या स्स्थतीत मोठा फेरफार होतो आहे. 
माडरक्युलेशनची अवघड परीक्षा ते देतात. पूवी फक्त ऐडकवात असलेल्या बी.ए.,एम्.ए. च्या 
पदव्याही घेतात. सवाचे पगार वाढत आहेत. बटूमोजे, पाटलोनी-वास्कुटे, कोट, ते घालतात. 
युरोडपयन त-हेच्या गाड्यातं लहडतात. पुस्तके वाचून भाषिे देतात. घराभोवती बागा लावतात. 
शक्तीप्रमािे प्रत्येकजि सुधारिा करीत आहे. अथात् या चालीत काही दोष आहे, असे कोिीही 
म्हििार नाही. पि सद्गुिाबंरोबर युरोडपयनाचें दुगुयिसुद्धा आमच्यातं येऊ पहात आहेत. 
व्यावहाडरक सुधारिाबंरोबर दोषही आले. ते जाडतभेद व मृर्थतपूजा सोडून खया ईश्वराचे भक्त 
बनले. पि काही लोकातं युरोडपयन पद्धतीची नाटके पहाण्याची व करण्याची होस वाढत आहे. 
पोरे व बाया यानंा डफतवनू ते नाटकेही करतात. मडमाचें बालनृत्य पाहाता येत नाही, म्हिून 
वशे्याँस घेऊन सहभोजनास जातात. युरोडपयनाचें अनुकरि करून शापेंनच्या बाटल्या मोठ्या 
ऐटीने उघडतात. ही फार खेदजनक बाब आहे. आपले वास्तडवक कल्याि कशात आहे, याचा 
कोिीही डवचार करीत नाही. बीभत्स नाटके व दारू यामंध्ये लोकानंी पैसा उडवृ नये. योययायोयय 
काय, याचा नीट डवचार करा. ईश्वराची भीती धरून त्यTप्यTन्न 3भामा पाळा. 

 
५३१८ (२८ : ९, १ मे ६९, १३३–१३५) 

“एक डफरस्ता” डलडहतो की : साताऱ्यास उपदेश करून कोल्हापुरास रवाना झाली. रे. आबटनी 
४ अस्पृश्य १ मुस्लीम यानंा दीक्षा डदली. मुस्लीम गृहस्थ प्रथमच ख्डरस्ती होत आहे. त्यामुळे काही 
दंगल होण्याची भीती होती. पि तसे झाले नाही. रस्त्याने अनेक पूल तयार होताना डदसले. 
गवताकडरता अनेक कुरिे राखलेली आहेत. वैल्डरमडमेच्या शाळेत अस्पशृ्य मुलींना वगेळे 
बसडवतात, हे मात्र खेदजनक वाटले. मुलींची संख्या ३० असून व्यावहाडरक डवषयासंह शासत्राचा 
उपदेशही चागंला आत्मसात् करतात, हे फार आनंदाचे लक्षि आहे. वैल्डरसाहेब लहानथोरानंा 
उत्कृष्ट उपदेश करतात. डमशनाचे काही सेवक शतेी करून शासत्राचे घोषिही करतात. कोल्हापूर 
शहर मात्र अडनयडमत व गडलच्छ आहे. राजवाडा तर अवाढव्य व अस्ताव्यस्त आहे. रािीच्या 
आश्रयातील शाळेचा बडक्षस समारंभही पाहावयास डमळाला. यासाठी तंबू उभारला होता. 
राजघराण्यातील सडत्रयासंाठी गोशाचंी व्यवस्था केली होती. आपला मान व पदवी यानुंसार 
सरदार मंडळी बसली. मुलींच्या हस्तकौशल्याच्या वस्तू एका मेजावर माडंल्या होत्या. कप्तान 
वसे्रापमडमेने शाळेच्या सुधारिुकीसाठी फार पडरश्रम केले. मुलींनी ख्डरसमस री लुचाडून बडक्षसे 
घेतली. येथे भजनालयास अगदी खेटून मशीद आहे. वैल्डरसाहेब स्वदेशी गेलेल्या काळात 
शजेारची जमीन डवकली जाऊन मशीद आली, तरी येशू ख्डरस्तास स्स्थरावण्यासठी डम. वैल्डर 
फार पडरश्रम करीत आहेत. 

 
५३१९ (२८ : ९, १ मे ६९, १४१–१४२) 

“एक शोधक” डलडहतात की : डम. रामचंद्र कृष्ट्िाराम जोशी या वैद्यानंी रक्तपीतीवर खातरजमेचे 
औषध शोधले, असा प्रवाद ऐकू येतो. ते प्रडतजे्ञची जाडहरात देतात. आठ सर्थटर्थफकेटेही त्यानंी 
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छापली. हे कोिी महान वैद्यराज असावेत, असे समजून शोध घेतला. पेशव्याचंा काळ असता, तर 
त्याचं्या घरी पालखी गेली असती. खरा प्रकार मात्र डनराळा आहे. एकास त्यानंी औषध डदले, तो 
उलया जुलाबानंी बेजार होऊन शरपंजरी पडला. एकंदरीत या राजवैद्याचे औषध म्हिजे 
मृत्युघंटाच वाटते. दारकू केसू धोंडकर या फू्रट सेलरनेही साडंगतले की, घोटवडी गावचा एक 
रोगी याच वैद्याचे औषध घेऊन पस्तावला. ५० रुपये जाऊनही रोग जसाच्या तसाच आहे. 
वदे्यबावानंी गोड बोलून सर्थटडफडकटे मात्र डमळडवली. वैद्यराज स्वत:न प्रशस्स्तपते्र डलडहतात व 
लोक डभडेस्तव बाळबोधपिाने सह्या करतात. या भौंदू वैद्याने अनेकानंा असेच फसडवले असिार. 
तरी सुज्ञ लोकानंी व संपादकानंी नीट शोध करून या वैद्याचे खरे स्वरूप उघड कराव.े 

 
५३२० (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

गेल्या पधंरवड्यात पावसाची बुरबूर चालू आहे. यावषी पजयन्य लवकर येिार असे डदसते. 
 
५३२१ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

यंदा ताबुताचंा सि फार धामधुमीने झाला. पि दंगा वगैरे कोठेही झाला नाही. सरकारी 
हुकमानुसार ताबतू समुद्रात न टाकता नाखुदाच्या तलावात थंड करण्यात आले. 

 
५३२२ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

डवद्याखात्याचे डैरेक्टर पील डवलायतेहून आले. 
 
५३२३ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

जज् मोरोबा कानोबा डनवृत्डतपूवय रजेवर जात आहेत. 
 
५३२४ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

बडोदा रेल्वेचे मुख्य स्टेशन कुलाब्यास होिार. 
 
५३२५ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

नामदार गवरनर महाबळेश्वरी गेले. 
 
५३२६ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

डम. दादाभाई नौरोजी इंयलंडमधील राज्यरीतीबद्दल गुजरातीतून व्याख्याने देतात. 
 
५३२७ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

मंुबईच्या नाना मोरोजींना जस्स्टस आफ दी पीस नेमले आहे. 
 
५३२८ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

मसकतच्या इमामाचे चुलते सयद तुर्की सध्या मंुबईत आहेत. 
 
५३२९ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 
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अक्कलकोटचा राजा गैरडशस्त कारभार करतो, म्हिून माजी गवरनरानंी माधवराव लवचूरकराकंडे 
कारभार सोपडवला. पि योयय बदंोबस्त होत नाही, म्हिून करनल बामगाटयनर याचंी कारभारी 
पदावर नेमिूक झाली आहे. 

 
५३३० (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

नगर, सोलापूर व बेळगाव येथे पाण्याची फार हाकाहाक आहे. 
 
५३३१ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

ठाण्याच्या तुरंुगात पटकीचा उपद्रव सुरू झाल्यामुळे काही कैद्यानंी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. 
पोडलसानंी गोळीबार केल्यामुळे दोघे मेले. दोन पकडले. एक पळून गेला. 

 
५३३२ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२) 

पुण्यात २२ एडप्रलला लनबाएवढ्या गाराचंा पाऊस झाला. 
 
५३३३ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

पुण्याजवळ कात्रजचा बोगदा काही डठकािी कोसळला. (इं. प्र.वरून) 
 
५३३४ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

राजलपपळे गावात आगीने १५०० घरे जळून ७० हजाराचें नुकसान झाले. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
५३३५ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

अमदाबादचे सेठ डबचरदास अंबईदास यानंी डलवरपूल येथील अंधळ्याचं्या साहाय्याथय ५ हजार 
रुपये डदले. 

 
५३३६ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

बाब ू प्रसन्नकुमार ठाकूर याचें मृत्युपत्र कलकत्ता हायकोटाने कायदेशीर ठरडवल्यामुळे त्याचं्या 
मालमते्तस मुकलेले ज्ञानेंद्र मोहन डप्रव्ही कौस्न्सलपयंत अपील करिार आहेत. 

 
५३३७ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

कलकत्त्याच्या एका गृहस्थाने आपला मुलगा अंधळा आहे, म्हिून पुतण्यास मालमत्ता डदली. पुढे 
अंध वारसास पुत्र झाल्यामुळे जज् नामयन यानंी अंधपुत्रास वारसा डदला. परंतु अडपलात याच्या 
उलट डनकाल लागला. 

 
५३३८ (२८: ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

हलक्या प्रतीच्या लोकानंा सधन होण्याचे साधन दाखवावे, म्हिजे चोऱ्याचें प्रमाि कमी होईल, 
अशी सूचना बंगालच्या आमृती बाजार पडत्रका या वृत्तपत्राने केली आहे. 

 
५३३९ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 
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माजी गवरनर जनरल लाडय एल् गीन याचंा पुतळा इंयलंडात तयार झाला. तो कलकत्ता केथडद्रल 
या देवळात ठेवतील. 

 
५३४० (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

डतरहूतमध्ये डनळीचे पीक कमी येण्याचा संभव आहे. 
 
५३४१ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

मयत राजा डथयोडोरसचा मुगुट एका इरािी सरदाराने डवकत घेऊन इरािच्या शहास नजर केला. 
शहाने तो मुगुट इंस्यलश सरकारकडे डदलेला आहे. 

 
५३४२ (२८ : ९, १ मे ६९, १४२–१४३) 

अलाहाबाद व पजंाब येथे युडनवर्थसया स्थापन होिार. 
 
५३४३ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

हडरद्वारला जत्रा भरली. दोन लक्ष याते्रकरू येऊनसुद्धा रोगाचा उपद्रव झाला नाही. पवयिीचा 
उत्सव पहाण्यासाठी ग. ज. लाडय मेयोही आले आहे. 

 
५३४४ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

लहदुस्थानच्या काही भागातं मनुष्ट्य चोरण्याचे गुन्हे होतात. तेथील अंमलदारानंी अशा 
पळवापळवीची संपूिय माडहती पाठवावी, असा हुकूम सरकारने काढला आहे. 

 
५३४५ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

इंदूर, देवळाली, या भागातं पटकी सुरू झाली. 
 
५३४६ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

बुदेंलखंडाच्या तुरंूगात आगीचा प्रकार घडला. 
 
५३४७ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

खेत्रीच्या संस्थाडनकाने आपले चडरत्र इंग्रजीत डलडहले आहे. त्यावरून डदसते की, राजेराजवाडे 
याचं्या घरात मुसलमान नोकरामुंळे अनीती माजत होती. 

 
५३४८ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

राजपूत महाराजानंी धान्यावरील जकात माफ केली, याकडरता त्याचं्या सन्मानाथय दोन तोफा 
जादा सोडल्या जातील. 

 
५३४९ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

काबलूमध्ये बकरीदच्या सिात गडबड झाली. सरदाराचं्या शत्रतु्वातून शातंता भगं पावते. तेथील 
कोतवाल अस्लम हा तर वेडा असून त्याने एक पत्नी मारली, दुसरीसही मारिार आहे. 
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५३५० (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 
कंदहारमध्ये अजीमच्या सैन्यावर बहारमने हल्ला चढडवला, अजीमने कंदहारला वेढा डदला असून 
तो हे शहर लजकिार आहे. 

 
५३५१ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

इरािचा शहा डहरातवर स्वारी करिार. 
 
५३५२ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

डहरातला रेडसडेंट ठेवण्यास शहाने मान्यता डदल्यामुळे पेशावरचे कडमशनर पोलाक याचंी तेथे 
नेमिुक होईल. 

 
५३५३ (२८ : ९, १ मे ६९, १४३–१४४) 

बुखाऱ्याच्या राजाचा संपूिय पराभव झाला. 
 
५३५४ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

िह्मी राजाच्या खुनाचा कट जनानखान्यातच चालला होता, तो फसला आहे. 
 
५३५५ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

स्पेनची फौज व त्याची लढाऊ जहाजे क्यबूाकडे रवाना होत आहेत. 
 
५३५६ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

स्पॅडनश राजसभेने नव्या घटनेची चचा तहकूब केली. 
 
५३५७ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

नेपल्सच्या कोटाने असा डनकाल डदला की, कॅथाडलक धमयगुरंूनी डववाह करण्यास हरकत नाही. 
 
५३५८ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

वषय अखेरीस रोमला कॅथाडलकाचंी पडरषद भरेल. त्याच वळेी प्राटेस्टंट पथंीयाचंाही मेळावा भरेल. 
 
५३५९ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

डटपेराच्या राजपुत्राने वारसाहक्कासाठी केलेला अजय डप्रव्ही कौस्न्सलने फेटाळला. 
 
५३६० (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

दा. डललवगस्तन जाडंजबारास आले असून सुवजेमागे डवलायतेस जातील. 
 
५३६१ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

िायरीडहलच्या खािीत १३ मािसे १२० तास पाण्यामध्ये अडकून पडली, तरी कोिीही दगावले 
नाही. 
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५३६२ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 
आबरडीनला मोठे धमयसंजीवन सुरू आहे. 

 
५३६३ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

कानडात तुफानाने बर्फाचा वषाव झाला. 
 
५३६४ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

क्यबूाची स्वतंत्रता जाहीर करण्याचा अडधकार पे्र. ग्राटं यानंा देण्यात आला. 
 
५३६५ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

मंुबईच्या पडवत्र शास्त्र प्रसारक मंडळीचा अहवाल डमळाला. 
 
५३६६ (२८ : ९, १ मे ६९, १४४) 

एम. जी. चे पत्र उडशरा डमळाले. त्याचा डवचार नंतर होईल. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६९ 
 
५३६७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १४६–१४७) 

महंमदाची चौथी बायको जयनब डबन खोजयम ही तोफयलची पत्नी होती. डववाहानंतर ती १८ 
मडहन्यानंी डनधन पावली. पाचवी पत्नी हफसा हीदेखील घटस्फोडटतच होती. सन ६२५ मध्ये डतचा 
डववाह झाला. ओम सलम ही स्त्री तर पे्रडषताचा मोठा प्रपचं पाहून डववाहास तयार होईना. डतचे वय 
बरेच होते. डतला अनेक मुले होती. पि डतच्या रूपाचा मोह पडून डतच्याशी त्याने डववाह केला. 
डतच्या सवयच मुलाचंी जबाबदारी घेतली. डतच्या मनातील सवतीमत्सर कमी व्हावा, म्हिून तो 
ईश्वराची प्राथयना करीत असे. डतच्या पडहल्या नवऱ्याची असी इच्छा होती की, आपल्या मृत्यनंूतर 
डतचा होिारा पती आकाशलोकातं स्वतापेक्षा मोठे स्थान डमळडविाराच असावा. महंमदाने डतला 
संसारोपयोगी वस्तू देऊन डतच्यासह तीन डदवस वास्तव्य केले. दोन दोन तोळे कस्तुरीची देिगी 
देऊन तो आपल्या बायकाशंी फार पे्रमळ वतयिूक करीत असे ही पत्नी ८४ व्या वषी मृत्य ूपावली. 
मोरायसीच्या युद्धात त्याने जोवायडरयास पाडहले. त्याने थाडबट डबनकयस यास खंडिी देऊन 
डतजसी डववाह केला. डतचे नातलग हे त्याचे सोयरे झाल्यामुळे त्याचंी त्याने दासपिातून सुटकाही 
केली. 

 
५३६७ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
५३६८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १४७–१५२) 

सुभेदाराने अद्रमुते्तमला जािाऱ्या जहाजावर पौलस आडि इतर कैदी यानंा बसडवले. त्यावंर 
अडधकारी युल्यस होता. तो फार सुजनतेने वागे. पुढे अलेक्षाडंद्रयाकडे जािाऱ्या तारवावर त्यानंा 
चढडवले. क्लौदा बेटाकडे जाताना पौलसाने इशारा डदला होता की, हा जलमागय हाडनकारक 
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आहे. त्याचे भडवष्ट्य खरे होऊन वादळात तारू फुटले. देवदूताने डदलेला इशारा खरा ठरला. चौदा 
डदवस उपवासी राडहलेल्या लोकानंा सवांना भाकर देण्यात आली. डशपायानंी मसलत डदली की, 
कैद्यानंा ठार मारावे, मलीते बेटावर डदसलेला साप त्याने अयनीत टाकला, बेटावरील आजारी 
मािसे पौलसाच्या प्राथयनेने बरी झाली. तेथून रोमातील भावानंा पौलसाने डनरोप डदला व तो पायी 
रोमाकडे गेला. अडधकाऱ्यानंी त्याजवर मेहेरबानीची नजर ठेवली. येशू हाच मसीहा असताना 
आपल्या पंथाची सवयत्र लनदा होते, याबद्दल पौलसाने खेद प्रगट केला. देवाने डवदेशी लोकाचं्या 
तारिाकडरता मसीहा पाठडवला. हे तत्त्व प्रगट करण्यासाठी त्याने डिस्ती मंडळ्यानंा पते्रसुद्धा 
पाठडवली. शौलाकडून उपदेश घेऊन एक गुलाम डिस्ती झाला. कलसैस व एफसस येथील 
नागडरकानंा त्याने जी पते्र पाठडवली, ती आजही प्रडसद्ध आहेत. नीरो बादशाहाने चौकशी करून 
पौलसास दोषमुक्त केले. काही पाखंडी लोकानंी त्याच्यावर पुन्हा बडंदवासाची वळे आिली होती. 
अडतडनदयय राजाने त्याचा डशरच्छेद केला. 

 
५३६९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५२–१५४) 

“एक डफरस्ता” डलडहतो की : कोल्हापुराहून बेळगाव येथे गेलो. पालक योहान महंताप्पाच्या घरी 
राडहलो. एका डमशनऱ्याच्या मगजास डवकार झाल्यामुळे इतर डमशनरी इंग्रजी शाळेचे काम 
पाहातात. शाब्बाथवारी डम. बेनान व स्स्मथ याचंा उपदेश होतो. पाऊलस डसद्दललगप्पा हेही कानडी 
भाषेत प्रवचन करतात. डशवाय डमस्तर अडबशाई हा तडमळ काटेडकस्टही त्यानंा मदत करतो. या 
गुिी लोकामुंळे नेडटव डिस्ती फार लोकडप्रय झाले. अस्पशृ्य जातींतील लोक मात्र कोिीही 
मंडळीत येत नाहीत. मंडळ इंग्रजी, मराठी व कानडी अशा तीन शाळा चालडवते. शहापुरात 
मुलींचीही शाळा चालू आहे. रोज उपदेश ऐकण्यास ४० ते ५० मािसे येतात. डवशषे म्हिजे 
सर्वानंा मराठी समजते. एक गृहस्थ तर आपल्या दोन बायका आडि लेकरे याचं्यासह डमशनात 
आला. धमान्तरानंतरही या डस्त्रया मंडळीत डमसळतात. ही डवशषे आनंदाची गोष्ट होय. बेळगावात 
कुरंूदी दगडाचे भजनालय तयार होत आहे. एक लाखापयंत खचय होईल. 

 
५३७० (२८ : १०, १५ मे ६९, १५४–१५७) 

एम्. जी. डलडहतात की : नाशकापासून १५ मलैावंर अंजनेरी डोंगर आहेत. डोंगरावर मारुतीची 
आई अंजनी डहचे देऊळ आहे. डोंगराच्या पायथ्याशी कोळी, ठाकूर, महार व कुिबी, याचंी वस्ती 
आहे. गावातले वािी त्यानंा व्याजबयाने कजे देतात. कोिी मुशाफर आला, तर कोळी लोक 
ओझी वरती नेतात. डोंगरावरचा रस्ता फार डबकट आहे. कोिी पाय घसरून पडला, तर हाडही 
डमळिार नाही. काही कोळी झोळ्यातूंन मािसानंा वर नेतात. हे रस्ते सरकारने दुरुस्त केले 
पाडहजेत. डोंगरमाथ्यावर ४०० फूट लाबं, ३०० फूट रंुद, असा रमिीय तलाव आहे. तलावात 
डफरण्यासाठी होडी आहे. पि ती मोडून डनरुपयोगी झाली. तलावाकाठी काही बगंले आहेत. 
साहेबलोक उन्हाळ्यात तेथे मुक्काम करतात. तेथे एक पेशव्याचंा डचरेबदंी वाडा आहे. पाण्याचे 
हौदही आहेत. सूयाची आराधना करण्याचे देऊळही आहे. कोरीव सीतागुंफा आहे. शजेारी 
असलेल्या िाह्मितळ्याचे पािी मात्र फार मलीि आहे. डोंगरावर इतकी थंडी पडते की, येथे 
राहिे कठीि आहे. वादळाने पते्रसुद्धा उडून जातात. येथचे हवापािी डनरोगी आहे. या स्थळाची 
जर जास्त प्रडसद्धी झाली, तर थंड हवचेे डठकाि म्हिून याचा डवकास करता येईल. भगूरची 
छाविी कायम झाली, म्हिजे लष्ट्कराची मदत घेऊन अंजनेरीचा डवकास करावा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५३७१ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 
स्काटलंडमध्ये श.े ९७ टके्क मुलानंा देवी काढल्या जातात, तरीही गतवषी २५ मुले देवीने मरि 
पावली. मंुबईत तर दर आठवड्यास १०० मुले देवीने मरतात. आता तरी लोकानंी ओळखाव ेकी, 
देवी काढिे हे मुलासं जीवदान देण्यासारखे आहे. 

 
५३७२ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

मंुबईत उष्ट्मा वाढत आहे. आकाशात अभे्र येऊन डवजा चमकतात. 
 
५३७३ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

मंुबईपासून सुवजेपयंत तार टाकण्याच्या कामाची पहािी करण्यासाठी डमसरचे अडधकारी डगलस 
डगब् स आले आहेत. 

 
५३७४ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

मंुबई व लंका, येथील गाल बदंरातून अफूडवषयक बातम्या तारेने येतात. पि त्यातं दगाबाजी होते, 
अशी तिार आहे. 

 
५३७५ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

हायकोटाचे चीफ जज् अरनोल्ड व जज न्यटून डवलायतेस गेले. ते फार योयय गृहस्थ होते. त्यासं 
पे्रमाचा डनरोप देण्यात आला. 

 
५३७६ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

डम. न्यटूनच्या जागेवर कायदेमंडळाचे सभासद म्हिून डम. टकर याचंी नेमिूक झाल्यामुळे दा. 
भाऊ दाजींनी स्तुडतपर भाषि केले. 

 
५३७७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

दोन नेडटव तरुि डवलायतेस गेले. रा. सीताराम नारायि पडंीत हे डसडवल सर्थवसच्या परीके्षस व 
डम. कृष्ट्िराव गोपाळ देशमुख (लोकडहतवादींचे डचरंजीव) ब्याडरस्टर होण्याकडरता रवाना झाले. 

 
५३७८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७) 

डगरगाव पोलीसकोटाची इमारत सरकारने १ लाख ७० हजार रुपयासं डवकत घेतली. ३० हजार 
खचय करून दुरुस्ती केली. पि डतच्या पायाखाली डवहीर असल्यामुळे ती पडण्याचा धोका आहे, 
असे आता उघडकीस आले. सरकारजवळ एवढे मोठे इंजनेर असताना दोन लाख रुपये पाण्यात 
जािार. 

 
५३७९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डम. दादाभाई नौरोजींच्या भाषिानंा इतकी गर्दी होत असते की, उभे राहण्यासही जागा डमळत 
नाही. डम. डवष्ट्िु परशराम पंडडत यानंी ईस्ट इंडडया असोडसएशनचे उदे्दश समजावनू डदले. त्यानंी 
अशा व्याख्यानाचं्या छापील प्रती वाटाव्यात. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५३८० (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 
बेनी इसत्राएलाचंी परोपकारी मंडळीही फार चांगले कायय करते. १७ गरीब लोकाचंा खचय चालवनू 
त्यानंी एक हजार डशल्लक ठेवले. गोरगडरबासंाठी ते धमयशाळा बाधंिार आहेत. 

 
५३८१ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डम. मोरोबा कानोबा तीन मडहन्याचंी रजा घेिार. त्यानंी अशी जाडहरात डदली आहे की, २० ते ३५ 
वयाच्या मूल नसलेल्या डवधवशेी डववाह करण्याची त्याचंी तयारी आहे. आडि अजयही मागडवले. 
म्हिून त्याचंी फार कुचेष्टा होत आहे. 

 
५३८२ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डकल्ल्यात आग लागून दोन मोठ्या इमारती जळून गेल्या. 
 
५३८३ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डम. इ. सी. बेली यानंा कलकत्त्यास वैसच्यान्सलर नेमले. 
 
५३८४ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

ईस्ट इंडडया रेलवेचे उत्पन्न गेल्या वषापेक्षा दर आठवड्यास एक लक्ष रुपयानंी वाढले. 
इंयलंडमधील गे्रट नारदनय रेल्वचेीही बरोबरी झाली. 

 
५३८५ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

आग्रा येथील सरकारी कचेऱ्या अल्हाबादेस जािार, म्हिून आग्र्याचे सेंट पाल भजनालय बंद 
होिार आहे. 

 
५३८६ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

मध्य लहदुस्थानात डशकारी साहेबानंी १२ डदवसातं ८ वाघ मारले. 
 
५३८७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

नवाबगंजला डवटाचंी भट्टी पडल्यामुळे दोन साहेब जखमी झाले व ५ नेडटव मृत्य ूपावले. 
 
५३८८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

जज्जाच्या डनवाड्यावर टीका केल्यामुळे एका संपादकास ५०० रुपये दंड झाला व १ मडहना कैद 
झाली. 

 
५३८९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

एका मुसलमान स्त्रीने टेलरसाहेबाकडून जमीन खरेदी केली. टेलरने त्यावरचे ११ हजाराचें कजय 
लपवनू ठेवले. तेव्हा त्या स्त्रीने डमसरच्या कोटात दावा केला. माडजसते्रताने टेलरला दोष डदला, 
तेव्हा टेलरने त्याच्याडवरुद्ध इंस्यलशमन पत्रात बदनामीचा मजकूर छापला. याची चौकशी होऊन 
संपादकास डनर्दोष सोडण्यात आले. पि साहेबानंा दंड झाला. टेलरने दंड भरून माफी 



 

 

अनुक्रमणिका 

माडगतली. आजारीपिामुळे त्याची कैदेची डशक्षा रद्द होऊन स्वदेशी जाण्याची परवानगी देण्यात 
आली. 

 
५३९० (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

वधा येथे रेल्वे एडंजनाची धडक बसून डम. राटेस्ली हे मरि पावले, तर बार्न्स जखमी होऊन त्याचे 
हातपाय कापाव ेलागले. 

 
५३९१ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डटपूचा भाऊ करीम याची डवधवा बेगम ११४ वषांची होऊन मृत्यू पावली. डतला काहीही नेमिूक 
नव्हती. 

 
५३९२ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

दा. डवल्सन डसमल्यात लाडय मेयोचे पाहुिे आहेत. 
 
५३९३ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

जबलपुराजवळ नमयदेचा पूल तयार झाला. 
 
५३९४ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

जयपूर हे प्रगडतशील संस्थान असून तेथे सोशय्ल सायन्स सभा स्थापन झाली आहे. शहरडवकास, 
शतेीसुधारिा, राजरीडत सुधारिे, हे या सभेचे उदे्दश आहेत. 

 
५३९५ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

यवाल्हेर, कुरंुदवाड, वगैरे गावी पटकीचा उपद्रव सुरू आहे. 
 
५३९६ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

बल्लारीजवळ नारळाएवढ्या गाराचंा पाऊस पडला. 
 
५३९७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

शुभ्रनील नदीच्या खोऱ्यात गुलामाचंा व्यापार बदं होऊन डमसर देशाची राजवट स्थापन व्हावी, 
म्हिून फौजा रवाना होतील. 

 
५३९८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

केप आफ गुड होपजवळ सोन्याच्या खािी असतील की नाही, याबद्दल शकंाच आहे. 
 
५३९९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

अफूने धान्याच्या जडमनीचा खराबा होतो, म्हिून डचनी सरकारने अफूच्या लागवडीवर बदंी 
घातली. 

 
५४०० (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 



 

 

अनुक्रमणिका 

न्यझूीलंडमध्ये बडंखोरानंी अनेक सोल्जर ठार मारले. 
 
५४०१ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

बुखाऱ्याच्या राजपुत्राने बापास ठार मारले, अशी वदंता आहे. 
 
५४०२ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

जावात लोकानंी गदी करून एक युरोडपयन ठार मारला. 
 
५४०३ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

पोतुयगीजाचं्या साम्राज्यात गुलामाचंा व्यापार बदं करण्यात आला. 
 
५४०४ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

फ्रें च राजपुत्र इंपीडरयल हा १३ वषांचा झाला. 
 
५४०५ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डप्रन्स आफ वेल्स यानंा स्ताबंलूमध्ये मोठी मेजवानी देण्यात आली. ते अथेन्समागे टूडरन येथे गेले. 
 
५४०६ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

माडद्रदची राजसभा जी घटना तयार करील, डतला फ्रें च सरकार मान्यता देिार आहे. 
 
५४०७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

इटलीचा राजपुत्र डाओस्टा स्पेनचे राज्यपद स्वीकारण्यास मान्यता देिार. 
 
५४०८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

स्पेनच्या नव्या घटनेनुसार कॅथाडलक धमाचा व धमयगुरंूचा खचय सरकार चालवील, परदेशस्थानंा 
धमयसंबंधी मोकळीक राहील, इतर पथंानंाही शाळा व भजनालय काढता येतील. 

 
५४०९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १५७–१५९) 

डसडवल सर्थवसमध्ये आता फारसा वाव नाही. म्हिून ड्यूक आफ आरगाइल यानंी आपल्या मुलास 
व्यापार–धंद्यात घातले आहे. 

 
५४१० (२८ : १०, १५ मे ६९, १५९–१६०) 

डबशपाचंी संख्या वाढडवण्यासाठी एका कायद्याचा खर्डा पालयमेंट सभेपुढे ठेवण्यात आला. परंतु 
बऱ्याच चचेनंतर तो नामंजूर झाला. 

 
५४११ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

रािी डवक्तोडरया याचं्या पगारी एडडकागंची संख्या २८ होिार आहे. यापंैकी चार लहदुस्थानातून 
डनवडले जातील व दोघाचंा पगार लहदुस्थान सरकार देईल. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५४१२ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 
डटपेरारीच्या दंगलीत एक न्यायाधीश मारला गेला. 

 
५४१३ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

अलय  रसल यानंा लाडयची पदवी डमळिार. 
 
५४१४ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

बगंालचा नवाब इंयलंडमध्ये गेला असून त्याने दोन मुलासंह रािीसाहेबाचंी भेट घेतली. 
 
५४१५ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

अमेडरकन सरकार क्यबूाच्या वादात पडिार नाही. फक्त क्युबातील अमेडरकनाचें संरक्षि मात्र 
करील. 

 
५४१६ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

अमेडरकन सरकारचे कजय १। कोटीवर गेले. 
 
५४१७ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

पाडसडफक रेलवेचे काम पूिय झाले. 
 
५४१८ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

क्यबूामधील दंगल कमी होत आहे. 
 
५४१९ (२८ : १०, १५ मे ६९, १६०) 

मडक्षको देशात नदीच्या पुराने आलामोस शहर वाहून गेले. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६९ 
 
५४२० (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६२–१६३) 

इआशाची कन्या बरा ऊफय  जयनब ही महंमदाच्या दत पुत्राची पत्नी असून वैधव्य आल्यावर त्याचीच 
पत्नी झाली. ती फार धमयडनष्ठ होती. महमदाच्या पे्रडषतपिावर आडि भडवष्ट्यावर डतचा डवश्वास 
होता. आइशचे्या गैरवतयनामुळे महमंदाने ही आकाशातून आज्ञा डमळवनू नव्याने डववाह केला. 
आपला डववाह सातव्या आकाशातच ठरला, अशी फुशारकी जयनब मारीत असे. या डववाहाच्या 
वळेी शकेडो लोक हजर होते. आजस याने लोिी व खारका आिल्या होत्या. त्यास पे्रडषताने स्पशय 
केल्यानंतर असा चमत्कार झाला की, तेवढे अन्न हजारोंना पुरले. शास्त्रामधील कानाच्या 
जेविावळीसारखाच हाही चमत्कार मानावा. डववाहानंतर पाहुिे जाईनात, म्हिून महंमदाने हुकूम 
काढला की, पैगंबराच्या घरी परवानगीडशवाय जाऊ नये. तेव्हापासून गोशा पद्धत सुरू झाली. 
आपल्या मृत्यूनंतर या डस्त्रयाचंा पुनर्थववाह होऊ नये, असाही हुकूम त्याने डदला. जयनबच्या अंडतम 



 

 

अनुक्रमणिका 

इच्छेनुसार पे्रडषताच्या डतरडीवरूनच डतलाही नेण्यात आले. त्याची आिखी एक पत्नी खहान तर 
यहुदी होती. लढाईमध्ये डतचा पती मृत्यू पावला. म्हिून डतला गुलामीतून मुक्त करून त्याने 
डतजशी डववाह केला. डतला २५ तोळे सोनेही डदले. त्याची आिखी एक पत्नी ओम हवीब हीसुद्धा 
डवधवा होती. डतला ४,००० डदरेमाचा नजरािा देण्यात आला. 

 
५४२० अ (इंम : १६१—१६२) 
 
५४२१ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६३—१६७) 

जंडजरा मंुबईपासून २५ कोसावंर आहे. त्याचा डवस्तार ३२४ चौ. मैल आहे. नदीकाठी बागाईत आहे 
व डोंगरकडेला भाताचे उत्पन्न येते. पावसाची सरासरी १०० आहे. त्यामुळे ताप व नारू फार 
आढळतात. वस्ती ७१ हजाराचंी असून त्यातं कोळी, भडंारी व आगरीही आहेत. मासे, नारळ, 
सरपि, या उत्पन्नावर ते जगतात. सन १४८९ मध्ये नगरच्या डनजामशाहीतील काही डशपायानंी 
हबशाचा वषे करून व्यापाराचा परवाना घेतला व गुप्तपिे डशपाई तेथे नेऊन संस्थान लजकले. 
मराठ्याचें व जंडजरेकराचें कधीच फार सख्य नव्हते. तो नगरच्या राजाचा जहागीरदार समजला 
जाई. पुढे औरंगजेबाकडून त्याने सनद डमळडवली. आजही तो इंग्रजानंा कर देत नाही. गादी 
बळकाविे, जुलूम, अंदाधंुदी, हा जंडजऱ्याचा स्वभावधमय आहे. डशद्दी अब्दुल, इिाहीम, अब्दुल 
सयद, ...असे अनेक ‘सुलतान’ तेथे होऊन गेले. सध्याच्या लालाडमया लहदू स्त्रीचा पुत्र असून त्याने 
सभदला कैदेमध्ये ठेडवले आहे. २७५ गावाचें ५। महाल केले आहेत. जडमनीचा सारा वस्तुरूपाने 
घेतात. शतेकऱ्यानंा खंडीमागे एक रुपया जकात सक्तीने द्यावी लागते. जुलुम व िूरपिा याचंा 
तेथे कळस होतो. रयतेस कसलेही सुख डमळत नाही. सरकारी शाळा स्वप्नातही येिार नाही. 
गावठी शाळेत जुन्या प्रतीचे डशक्षि डमळते. मंुबईच्या शजेारी असिाऱ्या या संस्थानकडे सेवाभावी 
संस्था व डमशनरी यानंी लक्ष डदले पाडहजे. 

 
५४२२ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६७–१६८) 

अरुिोदयाचे संपादक डलडहतात की : काही बुकातं शृगंाडरक लेखन असते. अशा पुस्तकानंा 
सरकारी आश्रय डमळता कामा नये. वृत्तपत्रामधील कडवताही सभ्य-संभाडवत असाव्यात. बीभत्स 
कडवतानंी वाचकाचें मन प्रडतकूल बनते. आमचे नगरकर संपादक बधूं कधीकधी मोहात पडून असा 
मजकूर छापतात. या कडवताचें मासले पाडहल्यावर हे मत कोिासही पटेल. बीभत्स लावण्याही 
छापू नयेत. बीभत्स संस्कृत शब्दानंा अक्षरगुिवृत्ताची चाल डदली, तरी ती लाविीच आहे, हे 
डवसरू नये. या कवींना ईश्वराने चागंले कृपादान डदले. पि ते घािेरड्या कडवता डलहून त्या 
दानाचा दुरुपयोग करीत आहेत. डनदान सृष्टीचे सौंदयय विावे, ईश्वराची स्तुती करावी, रा. ब. 
भास्कर दामोदर यानंा अशा कडवता रचण्याचे फार वडे आहे. व्यावहाडरक डवषय त्यानंा आवडत 
नाहीत. सध्याची जी डवद्या आहे, ती ईश्वरज्ञानहीन आहे. म्हिून असे प्रकार घडतात. संपादकानंी 
या लेखनाचा जो डनषेध केला, तो १०० टके्क योयय आहे. 

 
५४२३ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६८) 

एका कोष्टकात ‘मज ईश्वरासमोर तुला दुसरे देव नसोत’ ही पडहली आज्ञा चमत्कृडतपूिय रीतीने 
छापलेली आहे. 
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५४२४ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६८) 
रक्तपीतीडवषयी : मंुबई गार्द्यनमध्ये दाक्ततर यंग यानंी भाऊ दाजीबद्दल काही मजकूर छापला 
आहे. ते म्हितात की : हा भयंकर डकळसकारक रोग फार प्राचीन काळापासून चालू आहे. ३५०० 
वषांपूवी डमसर व यहुदा देशात इस्त्रायली लोकातं त्याचा प्रादुभाव डदसत असे. सीडरया व इराि 
येथून इसवी सनाच्या सुरुवातीला तो ग्रीसमध्ये व दडक्षि युरोपात पसरला. दहाव्या शतकात त्याचा 
प्रादुभाव डवलायतेतही डदसला. १७९८ साली स्कॉटलंडमध्ये अनेकानंा हा रोग झाला. तरीही हा 
रोग काय आहे, ते नीट समजत नाही. तो रक्तडवकारापासून व जीवजन्य डवषापासून होत असावा. 
त्वचेवर पडरिाम डदसला, तर त्यास रक्तपीती लकवा गोळ्याचंी रक्तपीती म्हितात. जर ज्ञानरज्जूनंा 
बाधा झाली, तर त्याला सुनबडहरी म्हितात. हा रोग काही स्पशयजन्य नाही. नवऱ्यापासून बायकोस 
वा आईपासून मुलास तो बाधत नाही. अगदी दाईस हा रोग असला, तरी दूधडपत्या बाळाला बाधा 
होत नाही. परंतु हा रोग आनुवडंशक मात्र आहे. यावर उपाय शोधण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. क्षलु्लक 
वनस्पतीपासून सपयदशापावतेो अनेक उपायही झाले. पि डटकाऊ फायदा कशानेच होत नाही. 
डाक्तर लोकानंा करमिूक मात्र होते. आता भाऊ दाजीचे औषध डनडित रामबाि ठरत आहे. 

 
५४२५ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १६९–१७०) 

येशू ख्डरस्तापूवी ३०० वषे अगोदर ग्रीक भाषेत जुन्या कराराचा तजुयमा झाला होता. फ्रें च भाषेत 
११६० त, तर स्पॅडनशमध्ये १२८० मध्ये आडि जमयन भाषेत १४६० साली, अशी भाषातंरे झाली. 
लूथरने नव्या कराराचा नवीन तजुयमा १५२२ मध्ये केला. संपूिय शास्त्र १५३२ पूिय झाले. इंयलंडमध्ये 
बीडने ७८२ त, आल्फ्रें ड राजाने सन ९०० त, तर डवस्क्लंफचे १३८० त अशी तीनदा भाषातंरे झाली. 
अरबी भाषेत १८१८, संस्कृतमध्ये तर त्याहीपूवी, म्हिजे १८०८ मध्ये तजुयमे झाले. मराठी तजुयमा 
१८०७ साली मंुबईत झाला. सगळ्या लहदुस्थानी भाषातं बबैल डमळते. जगातील १७० पेक्षा जास्त 
भाषातं त्याचे तजुयमे झाले आहेत. 

 
५४२६ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७०–१७३) 

‘एक डफरस्ता’ डलडहतो की : बेळगावहून धारवाड येथे पोहोचली. तेथे जमयन डमशनाचे ठािे आहे. 
पि इकडे मराठी जाििारे लोक फार थोडे आहेत. त्यामुळे मराठीमध्ये उपदेश करिे अवघड 
आहे. लष्ट्कराच्या हद्दीत भजनालय आहे. शहरात कानडी भाडषकाचंी शाळा आहे. डवद्याथ्यांना 
शास्त्रही डशकडवले जाते. येथे पुष्ट्कळ काम आहे. परंतु कामकरी कॅटडकस्टची नेमिूक झालेली 
नाही. काही शतेी घेऊन त्यातील नफ्यावर इकडच्या डमशनाचंा खचय चालतो, धारवाडचे तुरंुग मात्र 
नामाडंकत असे आहेत. बडंदवानानंा रेशमाचे डकडे बाळगून रेशमाचे उत्पादन करण्यास डशकडवले 
आहे. डवलायती रेशमाशी स्पधा करील, असे रेशीम तेथे तयार होते. डशवाय डविण्याचा कारखाना 
आहे. त्यात टुवालापासून सतरंजीपयंत सवय वस्तू तयार होतात. अपराधी कैद्यानंा चागंला व 
प्रामाडिक उद्योग डशकविे, हेही पुण्याचे काम आहे. स्वच्छता व टापटीपही नाव घेण्याजोगी 
आहेत. पुढे हुबळी मुक्कामी धमयसंबधी वादडववाद झाला. डम. लूथर उत्साहाने येशूचे काम करतात. 
७० जि प्रभभुोजनास येतात, तर ७३ लेकरे दीक्षा घेतलेली आहेत. इकडे िाह्मिाचंी वस्ती फार 
कमी डदसते. डमडल् स्कूल व आर्फन् स्कूलसुद्धा आहेत. 

 
५४२७ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

मंुबईत रोज अभे्र येऊन थोडा पाऊस पडतो. 
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५४२८ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 
ताडदेवला पेटीटच्या कारखान्यास आग लागून पुष्ट्कळ नुकसान झाले. 

 
५४२९ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

रािीच्या बागेतील लेडी डफ्रयरच्या पुतळ्याचे कोिी तरी तुकडे केले, असे आढळले. हा संगमरवरी 
पुतळा फोडिारास शोधून डदले, तर २०० रुपयाचें इमान डमळिार आहे. 

 
५४३० (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

वरळीत काही िाह्मिानंी दगड गोळा करून जडमनीवर रोडवले आडि स्वयंभ ूडशवललग तयार झाले, 
अशी अफवा उठडवली. अनेक लोक दशयनास येत आहेत. 

 
५४३१ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

एका तळ्याजवळ पायरीस भेग पडून पािी बाहेर पडते. तेथेही गंगा उत्पन्न झाली, अशी आवई 
उठवनू उत्पन्न डमळडवण्याचा उद्योग भलेुश्वरात चालू आहे. 

 
५४३२ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

जज मोरोबा कानोबानंी पेन्शनीचा अजय केला. ते डवधवशेी डववाह करण्यास तयार आहेत. पि 
फारच थोडे अजय आले. डवनापत्य डवधवा हवी आहे. 

 
५४३३ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

डा. आत्माराम पाडुंरंग याचं्या घरी पुनर्थववाहोत्तेजक मंडळाची सभा भरली. 
 
५४३३ ब (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

आता डवलायती डाक शडनवार ऐवजी मंगळवारी जाईल. 
 
५४३३ क (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

सपयपूजेचे मूळ वदेात आहे, असे रा. डवश्वनाथ नारायि मंडलीक यानंी प्रडतपादन केले. 
 
५४३३ ड (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७३–१७४) 

दा. डवल्सन उत्तर लहदुस्थानात परत आले. 
 
५४३४ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

प्रडतडष्ठत डस्त्रयाचं्या प्रवासासाठी सोईवार रेल्वगेाड्या असाव्यात, अशी सरकारने सूचना केली आहे. 
 
५४३५ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

गाझीबादहून अंबाल्यास जािारी रेल्व ेडठिययामुंळे पेटली. डकत्येक मनुष्ट्ये व मडमा जळून मेल्या. 
 
५४३६ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

लाडय मेयोंना डसमला शहर आवडत नाही, म्हिून ते दरवषी नीलडगरीस जातील. 



 

 

अनुक्रमणिका 

५४३७ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 
अनेक शूद्र लोकानंी केशवचदं्र सेनना पत्र डलहून िह्मसमाजाचा स्वीकार करण्याची तयारी 
दशयडवली. 

 
५४३८ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

एका िह्मसमाजी इसमाने आपल्या पंथाडवरुद्ध गैबी पुस्तक डलहून त्याच्या प्रती सगळीकडे 
वाटल्या. 

 
५४३९ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

ईस्ट इंडडया रेल्वनेे प्रत्येक स्टेशनावर पटकी-प्रडतबधंक औषधे ठेवण्याची व्यवस्था केली. 
 
५४४० (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

कलकत्त्याचे डकसीरीमोहन चातर्थजया व डशवचदं्र मळीक डवलायतेस गेले. यापंैकी डम. डकशोरी 
राजा राममोहन राय याचें नातू असून बडॅरस्टरीचा अभ्यास करतील. 

 
५४४१ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

दडक्षि रेल्वेचे काम बल्लारीपासून २४ मैल गुटी या गावापयंत पूिय झाले. 
 
५४४२ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

दडक्षि रेल्वेचे कामावर ८ मजूर अंगावरती दरड कोसळून मृत्य ूपावले. 
 
५४४३ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

एका वहाबी धमयगुरूने आदेश डदल्यामुळे वलेोर एथे दययाची गडबड झाली. वेलोरचा माडजस्रेट या 
प्रकाराची चौकशी करीत आहे. 

 
५४४४ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

मद्रासच्या पशुसंग्रहालयात लसडहिीच्या शपेटीस एका वाडघिीने चावा घेतला. त्याची जखम 
सडल्यामुळे डाक्टरानंी लसडहिीस बेशुद्ध करून शपेटी कापली. 

 
५४४५ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

तेहरानमध्ये मोहरमच्या वळेी मोठी दंगल होऊन ३०० लोक मेले. ५०० जिानंा अटक झाली. 
 
५४४६ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

डमसरचा पाछा युरोपचा दौरा करीत आहे. 
 
५४४७ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

दडक्षि आडफ्रकेच्या खािीत एक डहरा सापडला. त्याची लकमत २॥ लक्ष रुपये आहे. 
 
५४४८ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 



 

 

अनुक्रमणिका 

हाबशी देशात मानडलक व गाबाज्ये याचंा सरदीवरून तंटा सुरू आहे, पि लढाईचा संभव कमी 
आहे. 

 
५४४९ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

तुकय स्थानच्या सुलतानाने रेल्व ेआडि इतर सुधारिा करण्याची घोषिा केली. 
 
५४५० (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

डप्रन्स आफ वेल्स सुवजेमागे पाडरसला गेले. 
 
५४५१ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

नेपोडलयन बोनापाटयची जन्मशताब्दी यंदा साजरी होईल. 
 
५४५२ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

पोर्टुगालमध्ये सेनेच्या बंडाचा कट फसला. 
 
५४५३ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

माडद्रदच्या सभेत ठराव झाला की, आपले बळ वाढल्यावर डजिाल्टरचे ठािे इंग्रजाकंडून परत 
यायाव.े 

 
५४५४ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

कास्टेलर या राजकारिी गृहस्थाने धमयसंबधंी स्वतंत्रतेबद्दल उत्कृष्ट भाषि डदले. 
 
५४५५ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

स्पॅडनश सरकारने वृत्तपत्रानंा पूिय मोकळीक डदली. 
 
५४५६ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५) 

स्पेनचे राज्य स्पॅडनश गृहस्थालाच द्यावे, असा ठराव तेथील सभेने केला आहे. 
 
५४५७ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 

ना. रािीसाहेब डवनजरहून ओबार्न येथे गेल्या. 
 
५४५८ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 

उलडवचचे अनेक कारागीर अमेडरकेत कायम राहिार आहेत. 
 
५४५९ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७४–१७५) 

बायको मेली, तर मेव्हिीशी लयन करण्यास हरकत नाही, असा ठराव पालयमेंटने बहुमताने मंजूर 
केला. 

 
५४६० (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

डमसर डमशनच्या साहाय्यासाठी सभा होऊन महाराजा दडलपलसग व लारेन्ससाहेब याचंी भाषिे 
झाली. 

 
५४६१ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 

डसस्व्हल सर्थवस परीके्षत ४६ इंग्रज व ५ लहदुस्थानंी पसार झाले. बाबू रमेशचदं्र दत्त, बेहारीलाल 
गुप्त, सुरेंद्रनाथ बानर्थजया, श्रीपत बाबाजी ठाकूर व आनंदराम बारूआ यापंैकी बारूआची प्रकृती 
नादुरुस्त असल्यामुळे थोडे माकय  कमी पडले. त्यास पुन्हा परीके्षचा प्रसंग देण्यात येिार आहे. 
काही बगंालीही डतकडे गेले होते. त्याचं्या पालकानंी त्याजंकडून लयन न करण्याचे वचन घेतले 
होते. 

 
५४६२ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 

ना. माटले हे अमेडरकेतफे इंयलंडमध्ये वकील राहातील. तसेच डम. बासेट हा डशद्दी गृहस्थ हेयटी 
दरबारात राहील. यात त्या देशाची डनभदे वतयिूकच डदसते. 

 
५४६३ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७५–१७६) 

वर्थजडनया व डमडसडसपी देशानंी संयुक्त संस्थानातं सामील व्हावे, म्हिून डम. ग्राटं प्रयत्नशील 
आहेत. 

 
५४६४ (२८ : ११, १ ज्यनू ६९, १७६) 

मंुबई त्राक्ट सोसैटीने जाहीर केले आहे की : ज्यायोगे खरा तारिोपाय डदसून येईल, असा डवषय 
घेऊन त्यावर पद्यात्मक डनबंध डलडहिारानंा ७५ व २५ रुपयाचंी इनामे डदली जातील. उधळ्या पुत्र, 
पौलसाचे धमांतर, असा एखादा शासत्रोक्त डवषय यायावा. मयादा २४ पषृ्ठाचंी आहे. आपले डलखाि 
डम. बोयन याजंकडे पाठवाव.े 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६९ 
 
५४६५ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १७८–१८१) 

सफीया ही यहुदीि सल्लमची घटस्फोडटत पत्नी होती. महमदाच्या सैन्याने खयबर शहर घेतले, 
तेव्हा इस्त्रायली दासींमध्ये डतचा समावशे होता. डतच्या रूपाचा मोह पडून त्याने डववाह करण्याचे 
ठरडवले. ती प्रथम यास मान्य नव्हती. परंतु पुढे तयार झाली. पे्रडषताने डतजबरोबर बराच काळ 
आनंदात घालवला. त्याचा सेवक आब ूअय्यूब मात्र तलवार घेऊन त्याचे संरक्षि करी. आपल्या 
धन्यास धोका आहे, असे त्याला वाटे. सफीया यहुदी असल्यामुळे ती स्वरूपसुंदरी असूनही इतर 
डस्त्रयानंा डतच्याबद्दल डतरस्कार वाटे, मरिसमयास डतची मालमत्ता एक लाखावर गेली. मयमुना 
डहलाल कुळातील व फाडतमा डकलाब जातीची होती. आस्मा ही तर राजकुळाची होती. डतच्या 
बापाने डवनंती केली, म्हिून महमदाने डतचा स्वीकार केला. डतलाही २५ तोळे सोने डदले. या स्त्रीला 
त्याने थोड्याच अवधीत तलाख डदला, असे म्हितात. त्याची व्रात्य पत्नी आयेशा डहने काही 
गैरसमज करून देऊन डतला डचथावले होते, असाही एका डठकािी उल्लेख आढळतो. पुढे आपला 



 

 

अनुक्रमणिका 

मान न राखिाऱ्या डस्त्रयानंा मुक्त करण्यास त्याने संमती डदली. स्वताः डनवड करण्याचे स्वातंत्र्य 
डदल्यावर बऱ्याच डनघून गेल्या. त्याने फाडतमेसही सोडले. ती उंटाच्या लें ड्या डवकून उदरडनवाह 
करीत असे. 

 
५४६५ अ (इंम : १७७–१७८) 
 
५४६६ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८१–१८२) 

पडवत्र शास्त्र प्रसारक मंडळीच्या अहवालात म्हटले आहे की : नव्या कराराचा पडहला भाग छापला. 
त्यात ४ शुभवतयमाने व पे्रडषताची कृत्ये असून लकमत ४−४ आिेच ठेडवलेली आहे. पते्र ब प्रगटडविे 
या पुस्तकानंा फारशी मागिी नसते. ४ वषांपूवी छापलेल्या प्रती पडून आहेत. म्हिून दुसरा भाग 
छापिे परवडिारे नाही. मराठी भाषातंराची तपासिी चालूच आहे. गुजरातीतही ५ हजार प्रती 
छापल्या जातील. लंडनच्या मंडळाने ३७९५ रुपयाचंा कोरा कागद डदला. १८६७ मध्ये १०६१७ प्रती 
खपल्या. हा एक डविम आहे. एकया मद्रासमध्ये ७१५० प्रती खपल्या. आमहाडरक भाषेत शास्त्र 
छापून २ हजार प्रती बोटीने पाठडवल्या. सध्या त्या झलूा बंदरात असून डविेत्याबरोबर 
अडबसीडनयात पाठव.ू मराठी प्रती ४५९३ डवकल्या गेल्या. एकूि ६६९८ रुपये जमा झाले. खचय 
९१८८ रुपये झाला. तोंडडमळविीसाठी साहाय्य माडगतले, पि फारशी मदत डमळाली नाही. 

 
५४६७ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८२) 

गेल्या अंकात आम्ही अरुिोदयातून बीभत्स कडवताडंवषयी काही मजकूर उतरून छापला. आमचे 
नगरकर बंधू म्हितात की, त्या कडवता नव्या नसून प्राचीन गं्रथातील आहेत. पि कडवता नवी असो 
की जुनी, वतयमानपत्रानंी अशा कडवता छापू नयेत. बहुमान्य डवद्वानानंी कडवता डलडहली, सरकारने 
आश्रय डदला, शृगंाररसाची उच्च पदवी डदली, तरी त्याचंा डवटाळ नाहीसा होत नसतो. काहींची 
आवड, उघड तर काहींची झाकली असते. आमच्या बधंूंना ते अयोयय वाटत नसेल, परस्त्रीकडे 
पाहून डवषयलंपटाच्या मनात ज्या कामवासना येतात, त्याचें वियन करिाऱ्या कडवतानंा बीभत्स 
म्हिू नये, तर मग काय म्हिावे? यात उंच, प्रौढ संस्कृत भाषा असते व लाविीत साधारि व 
हलकट शब्द असतात. म्हिून काय मडथताथय बदलतो? आमच्या ठािेकर बंधंूचा मुद्दाच बरोबर 
आहे. वृत्तपत्रानंी बीभत्स कडवता छापू नयेत. 

 
५४६८ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८२–१८५) 

रे. लैंगसाहेबानंी खानदेशात १९ वषे देवाचे काम केले. ते स्वदेशी जािार, म्हिून रे. मेंगी याचं्या 
अध्यक्षतेखाली त्यानंा मानपत्र देण्यात आले. मानपत्रात म्हटले आहे की : या साहेबावंर ईश्वराची 
फार कृपा आहे. त्याचं्या उपकाराची फेड प्रभूनेच करावी. आमच्या आस्त्मक कल्यािासाठी ते 
कळवळ्याने बोध आडि प्राथयना करीत असत. उपदेशकाचंी प्रकृती डबघडली, तर ते औषधोपचार 
करीत. इंग्रजी व मराठी शाळाही त्यानंी चालडवल्या. मडमसाहेबानंी तर फारच कष्ट केले. त्यांची 
प्रकृती चागंली नसतानाही त्या मुलींच्या शाळेत जाऊन उपदेश करीत. बायानंी दर मडहन्याला 
प्राथयना करावी, असे त्या सागंत असत. डमशन शाळेतील मुली या त्याचं्याच कन्या असून 
मडमसाहेबानंी उदारपिे वागण्याचा डकत्ताच डदला आहे. परमेश्वराने त्यानंा बोटीवरील 
प्रवासामध्ये सुखरूप ठेवाव.े आडि दीघय आयुरारोयय द्याव.े अशा मजकुराचे सन्मानपत्र डदले व 
पडवत्र शासत्राची प्रतही त्यानंा देण्यात आली. यावर ज्ञानोदयकते डलडहतात की, असे पे्रमळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

च्यापलेन डवरळाच सापडतात. मालेगावकरानंीही जी कृतज्ञता दाखडवली, तीसुद्धा अनुकरिीय 
आहे. परोपकार व ख्डरस्ताची सेवा या दोन्ही बाबतीत रे. लैं ग अजोड आहेत. आमचे नेडटव बंधू 
कृतज्ञ असून त्यानंा संकुडचत स्वाथाचा लवलेशही झालेला नाही. 

 
५४६९ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८५–१८८) 

“एक डफरस्ता” डलडहतो की : गुळेदगुडच्या वाटेवरती नरगंुद येथे मुक्काम पडला. येथील 
संस्थाडनक डफतुरी करू लागला, म्हिून सरकारने त्याचा डकल्ला पाडला. येथे पाण्याची फारच 
तंगचाई आहे. रस्त्यावरील ताबंड्या वाळूतून गाड्याही चालत नाहीत. येथील लोकानंा मराठी 
कळत नसल्यामुळे कानडी उपदेश डम. सालोमन भास्कर यानंी केला. डमशनचे २ चाकर शतेीही 
करतात. हे पूवाश्रमींचे महार होते. येथील डिस्ती डविकराचंा तर धमय बदलल्यामुळे त्याचें 
चोळखि खपेनासे झाले. गुळेदगुडचे चोळखि सगळीकडे प्रडसद्ध असतानाही त्याचंा व्यापार २ वषे 
बदं पडला. काही काळाने प्रभचूी कृपा होऊन तो पुन्हा सुरू झाला. आता तर एक डिस्ती 
नगरपाडलकेचा कडमशनर झाला आहे. गाव डोंगराळ आहे. इकडे इमारतीसाठी लाकूड कोिी 
वापरीत नाही. पातळ ताबंडा कुरंुद दगडच घेतात. येथील डिस्ती मंडळी गरीब असून ही मनोभाव े
देवाची सेवा करतात. म्यागंलोर येथे तर ५०० लोक प्रभभुोजनास येतात. सोलापुरातही उपदेशाचा 
प्रसंग आला. इंग्रजी शाळेत ६०–७० लोकाशंी संभाषि केले. मग डमरजगावमागे नगर येथे आली. 

 
५४७० (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८८–१८९) 

रा. कृष्ट्िराव गोपाळ देशमुख पत्रात म्हितात की : बोटीवर प्रवाशाचं्या सोयीसाठी अवियनीय 
तजवीज आहे. एखाद्या बादशहासही अपार द्रव्य खचूयन जी सोय डमळिार नाही, ती येथे लाभते. 
मािसाची अकल व डवद्या याचं्या योगे महासागरात असूनसुद्धा सौख्यमंडदरात आहोत, असा भास 
होतो. समुद्रातील मासे उडताना डदसतात. सूयोदय व सूयास्त हे तर रमिीय देखाव ेआहेत. येथे 
स्नानाचे हौद संगमरवरी आहेत. डकल्ली डफरडवली, म्हिजे समुद्राचे पािी आत येते. पजयन्याप्रमािे 
मस्तकावर पाण्याची धार पडते. बर्फाचे पािी प्यावयास डमळते. सुका मेवाही भरपूर आहे. स्तोत्र 
व गीता याचें पठि करण्यास वळे डमळतो. साहेबासह गोष्टी करण्यात व खेळण्यात वळे उत्तम 
जातो. धमाप्रमािे वागण्यास येथे थोडासुद्धा अटकाव नाही. आता ही बोट बाबेलमाडंव ेम्हिजे बावा 
डसकंदडरयाच्या सामुद्रधुनीत आली असून अरबस्तानचे डोंगर डदसत आहेत. 

 
५४७१ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १८९–१९०) 

कलकत्त्याच्या ख्डरस्यन इंटेडलजन्स पत्रात एक अजब हकीगत आली आहे, चीनमध्ये एका 
प्रडतडष्ठत गृहस्थाचा मुलगा आजारी होता. त्यास बरे वाटावे, म्हिून त्याने देवाला डकत्येक अपयिे 
वाडहली. परंतु गुि न येता मुलाचा मृत्य ू झाला. तेव्हा बापाने देवावर डफर्याद केली. देवाचा 
बुडद्धभ्रंश झाल्यामुळे तो करार पूिय करू शकत नाही, असा आरोप ठेवण्यात आला. प्रडतवादी 
देवाची मूर्ती कोटामध्ये होती. पि ती काय बोलिार? शवेटी न्यायाधीशाने देवास हद्दपारीची सजा 
सुनावली. 

 
५४७२ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

यंदा पजयन्य वेळेच्या अगोदर सुरू झाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५४७३ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 
मंुबईजवळ तारू फुटून १५ जि बुडाले. 

 
५४७४ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

८ मोठे व २७ लहान हौद व घड्याळ यासंाठी मंुबई पाडलकेस कावसजी जहागंीर यानंी १८ हजार 
रुपये डदले. 

 
५४७५ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

रा. मोरोबा कानोबाच्या जागेवर डम. भास्कर दामोदर पाळंदे जज् ज म्हिून काम पाहातील. 
 
५४७६ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

जस्स्टसाचं्या सभेत सुधारिुकीचे धैयय डदसले नाही. 
 
५४७७ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

मंुबईत आज २ पुनर्थववाह होिार. 
 
५४७८ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

आमनी बस कंपनीचे जनरथ डम. नारायि कृष्ट्ि यानंी डवकत घेतले. 
 
५४७९ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

बडोदा रेल्वेंने ताडदेवऐवजी ग्राटं रोड स्टेशन सुरू केले. दोन्ही रेल्वेंनी वळेापत्रकात बदल केले. 
 
५४८० (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

भे. ई. पे. ने माहीम स्टेशन बंद केले. 
 
५४८१ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

देशावर तुफानी पाऊस होऊन अनेकजि मेले. 
 
५४८२ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

टाकळी गावी वीज पढून तीन जि मेले. यापूवी उन्हाच्या तडाख्याने लोक मेले. परकीही सुरू 
आहे. 

 
५४८३ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

पढंरपुरात तर याते्रच्या आधीच जरीमरी सुरू झाली. 
 
५४८४ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

क. डगबडय यानंी महूस १२ वाघ मारले. 
 
५४८५ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 



 

 

अनुक्रमणिका 

गायकवाडमहाराजानंी मरीची शातंी करण्याकडरता वनभोजन आयोडजत केले. 
 
५४८६ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

उत्तरेतही उष्ट्िता व पजयन्य यानंी फार नुकसान झाले. ढाक्यात तुफानाने १० हजार मेले, असे 
म्हितात. 

 
५४८७ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९२) 

कपूरथळ्याच्या राजाने आपल्या दोघा भावानंा प्रत्येकी ६० हजार रुपये द्यावते, असा सरकारने 
डनियय डदला. 

 
५४८८ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९२) 

स्वगयप्राप्तीसाठी १०० वष ेवयाच्या एका बैराययाने गंगेत सुरीने गळा कापण्याचा प्रयत्न केला. त्यास 
अटक झाली. 

 
५४८९ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

मारवाडात दुष्ट्काळाने मेले, त्याचंी पे्रते जागोजाग पडली आहेत. गावचे्या गाव ेउद्ध्वस्त झाली. 
 
५४९० (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

सदेब या कारकुनाने साहेबाच्या टपालातून नोटा चोरल्या, म्हिून त्यास २०० रु. दंड झाला व १ 
मडहन्याची सजा डमळाली. 

 
५४९१ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

मेलेल्या मािसाचे खरे मृत्युपत्र छपवनू बनावट कागद केल्याबद्दल काही काही आर्थमनी लोकावंर 
खटला भरण्यात आला. 

 
५४९२ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

मध्यप्रातंात युरोडपयनानंी २१ श्वापदे मारली. 
 
५४९३ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

कलकत्याच्या ब्याकेंचा खज्यानीस उष्ट्ितेने मरि पावला. 
 
५४९४ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

तुकारामाच्या अभगंाचंी २ हजार पुस्तके मंुबई सरकारने यायावी, यासाठी लहदुस्थान सरकारने 
साकं्षन डदले. प्रत्येक प्रतीची लकमत १० रुपये आहे. 

 
५४९५ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९१) 

“कोटाचा खेळ” खेळून काही मुलानंी एका मुलास खरी फाशी डदली. त्याचं्यावर खटला सुरू आहे. 
 
५४९६ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

अलीरागपूर संस्थानात गैरडशस्त कारभार होतो व बेफाट खचय होती म्हिून चीफची नेमिूक झाली. 
 
५४९७ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९०–१९२) 

पजंाबात टोळधाड आली. डतचा बदोबस्त करिे जरूर आहे. 
 
५४९८ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

लाहोर येथे युडनवर्थसटी होिार नाही. परंतु एक कॉलेज सुरू होईल. त्यासाठी सनेट नेमिार 
आहेत. 

 
५४९९ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९१–१९२) 

शरेअली काबूलला पोहोचले. इंग्रजी राज्याप्रमािेच ते सुधारिा घडडविार आहेत. 
 
५५०० (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

डप्रन्स ऑफ वले्सची नालस्ती केल्याबद्दल एका ग्रीक पत्रास सरकारने बदंी केली आहे. ना. रसेल 
डप्रन्सबरोबर युरोपचा प्रवास करून गं्रथ डलडहिार आहेत. 

 
५५०१ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

ऐडरश चचय डबल मंजूर झाल्यामुळे टीका होत आहे. 
 
५५०२ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

स्व्हटसन टैडच्या सिात अनेक लोकानंी पोडलस डशपायावंर हल्ला केला. 
 
५५०३ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

लाडय रसल याचं्या ‘लैफ डपयरेज’ डबलाचा हेतू असा आहे की : काही लाडय तहह्यात असावते, तर 
काहींची नेमिूक त्याचं्या वंशातही चालू राहावी. दर वषी २ नवे लाडय नेमाव.े 

 
५५०४ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

ना. रािीने वाढडदवसाडनडमत्त धोलपूरचे, व कोचीनचे राजे, सयद अहमद, मीर अकबर व कावस 
जहागंीर यानंा नैटच्या पदव्या डदल्या. 

 
५५०५ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

अमेडरकन काँगे्रसमध्ये समनर यानंी अलाबामाप्रकरिी इंग्रज सरकारवर टीका केली. ती पे्र. ग्राटं 
यानंा आवडली नाही. 

 
५५०६ (२८ : १२, १५ ज्यनू ६९, १९२) 

शवेाडलयर हा प्रख्यात वैमाडनक अटलाडंटक महासागरावरून युरोपपयंत प्रवास करिार आहे. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६९ 
 
५५०७ )२८ : १३, १ ज्युलै ६९, १९२ –२००(  

रा. मोरोबा कानोबा याचं्या घरी एका िाह्मिी डवधवचेा पुनर्थववाह झाला. समारंभास २ हजार लोक 
आले होते. नोवऱ्याचे नाव पाडुंरंग डवनायक करमरकर असून तो २५ वषांचा आहे. नोवरी प्रभाकर 
कृष्ट्िाभट पराजंपे याचंी कन्या असून डतला ९ व्या वषीच वैधव्य आले होते. प्रथम नोवऱ्याचे नाव 
नारायि डवष्ट्िु बापट. सध्या ती १७ वषांची आहे. ‘डवधवेच्या लयनास हजार डवयाने’ या म्हिीनुसार 
डतचे भाऊ यास अनुकूल नव्हते. फक्त एक भाऊ अनुकूल होता. समारंभास ३ हजार रुपये खचय 
झाला. काही वृत्तपत्रानंी या डववाहावर चावट शब्दातं टीका केली. नवरी पळून गेली, अशा 
अफवाही उठल्या. वादंऱ्यात व पुण्यात गुप्तपिे ३ पुनरड्ववाह झाले. पि हा मात्र प्रडसद्धपिे व 
पारंपडरक रीतीप्रमािे झाला. भोजनासही ७५ लोक आले होते. इंदुप्रकाश पत्राने डववाहसोहळ्याचे 
तपशीलवार वियनही डदले होते. वैधव्याच्या दुाःखसागरात बुडिाऱ्या एका स्त्रीस वाचडवल्याबद्दल 
आनंद व्यक्त केला. या डववाहास िाह्मिाचंा मोठा समुदाय उपस्स्थत होता. लक्ष्मीपूजनासह सवय 
डवधी व्यवस्स्थत पार पडले. रा. मोरोबानंी स्वताःच्या घरचेच कायय समजून फार मेहनत घेतली. हा 
आवशे आडि उल्हास ही कायम राडहली पाडहजेत. शवेटी न्यायाचाच डवजय होिार आहे. आम्हासं 
मात्र वाटते की, मूर्थतपूजकाचं्या चालीऐवजी पुनर्थववाह मंडळाने नवी डववाहाची रीत सुरू करावी. 

 
५५०७ अ (इंम : १९३–१९५) 
 

५५०८ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २००–२०१) 
रा. गिपतराव बाबुलजी यानंी ‘मीराबाई’ नावाची गोष्ट रचली आहे. खेरात्री नामक सावकाराची ती 
पत्नी होती. सावकार दूर देशास गेल्यामुळे ती मुलासह आई मीना डहच्या घरी राहात असे, पि 
मीना रफा दुष्ट होती. एका दुष्टाशी संगनमत करून डतने मीरेस वाईट मागास नेण्याचा प्रयत्न केला. 
आपला नातूच डवश्वासघाताने मारला, ही गोष्ट कळल्यावर मीरा दुाःखाडतशयाने मृत्य ू पावली. 
मीनाला लुटारंूनी ठार मारले. मुलाचं्या मनात नीडततत्व ेठसडवण्यासाठी डवलायतेत अशी पुस्तके 
रडचली जातात. पि कथेतील कुपात्र फारच दुष्ट आहे. एवढा जहालीम प्रकार ठेव ूनये. दुगुयिापेंक्षा 
सद्गुिाचें जास्त वियन करून डबकट मोहातही बायका व नाडयका डटकून राहातात, अशी कथा 
योजावी. सद्गुिाचंा डवजय झाला, असे दाखवाव.े या गोष्टीत अपशकुनाचंीही योजना केली आहे. 
त्यामुळे दैववादच वाढतो. तरी अशा गोष्टी रचताना नीट डवचार करावा. 

 

५५०९ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०१–२०३) 
आमच्याकडील लयनपद्धतीत गैरसमजुती व वडे्या चाली फार आहेत. सोयरीकच करण्याची रीतच 
डवलक्षि आहे. नवरानवरीचा डवचार न घेता डववाह पक्का करिाऱ्या पालकानंा भटु्टचोर म्हटले 
पाडहजे. नेडटव लोक फार लहानपिीच लयने करतात. नवरानवरीचे वय १८ पेक्षा जास्त असले 
पाडहजे. बायकोचे पोट भरिे व डतचा साभंाळ करिे, याचे सामथ्यय नवऱ्यास असले पाडहजे. म्हिून 
त्याने स्वताः पत्नी आधी पहावी, हे बरे आहे. डतचे गुिावगुि त्याने जातीने पाहावते. मुलीनेही 
आपली खातरी करून यायावी. काही आईबापे अशी अपेक्षा ठेडवतात की, मुलीने लयनानंतर आपला 
व आपल्या लेकराचंा साभंाळ करावा, म्हिून ते अहेराचंा अगदी वषाव करतात. जावयाने 
आईबापापेक्षा सासऱ्यास मान द्यावा, असेही त्यानंा वाटते. पि हा लोभ खोटा आहे. मुलीने 
लयनानंतर डवचारपूस केली नाही, तर म्हितात की, ‘नऊ मडहने कारटीचे ओझे वागडवले आडि 
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खस्ता खाल्ल्या, मग आम्हासं काय लाभ झाला बरे?’ म्हिून असली स्वाथी बुद्धी ठेव ूनका. ज्यानंा 
उपवर मुली आहेत, त्यानंी डनाःस्वाथीपिाने वागाव.े पोटच्या लेकीच्या संसारामध्ये माती कालवून 
डतला डवभक्त राहण्याचा सल्ला देऊ नये. 
 

५५१० (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०३–२०४) 
इंग्रज लहदुस्थानात आले, तेव्हा त्याचंी सावलीही अंगावर पडू नये, म्हिून लोक जपत. कचेरीत 
काम करिारे लोक घरी आल्यावर सचैल स्नान करीत. पि आता व्यापारात व नोकरीत त्याचंा 
सहवास घडला, तरी लोक काही डवटाळ मानीत नाहीत. पि डवलायतेहून परत येिारास प्रायडित्त 
मात्र ध्यावयास भाग पाडतात. व्यापार, डसडवल सस्व्हयस, यासंाठी डवलायतेस जािाराचें प्रमाि फार 
वाढत आहे. ते पेका डमळवनू लकवा हुदे्द वाढवनू आले की लोकातं त्याचंा दबदबा वाढतो. त्यासं 
अपाकं्त करण्यास कोिीही धजावत नाही. परदेशात जाऊन डवद्या संपादन केल्यावर लोकाचं्या 
अंगी भलतीच गोम जडते. कोिी डभते्र होतात, तर कोिी ढोंगी बनतात. बोटीवर सगळे िह्मकमय 
यथासागं करतो, असा डौलही डमरडवतात. कोिी बायकोस टाकतो, तर कोिी स्वदेशान्ती प्रीती 
घालवनू बसतो. काही जि तर जन्मभडूमकेचे तोंड पहायला परत येतच नाहीत. डतकडे मोठी 
तलवार मारावी व नंतर भटडभक्षकुापंुढे डभते्रपिा दाखवावा, हे मात्र नीचत्व आहे. जे सुज्ञ, डवचारी 
व धैययवान आहेत, ते असे करिार नाहीत. आपिासं नीट वागता येत नसेल, तर ते काम पारशी 
वगैरे लोकाकंडे सोपवाचे. 
 

५५११ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
यंदा पाऊस उडशरा, म्हिजे १८ ज्यनूला सुरू झाला. गेल्या सप्तकात ३ डदवस झड लागली. 
पावसाळ्यात रस्त्यावरील ययासाचे डदव ेरात्रभर चालू ठेविे जरूरीचे आहे, कारि फाजेटी अंमल 
गेल्यापासून चोरटे शरे झाले आहेत. 
 

५५१२ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
गेल्या गुरुवारी पािी सुटिार नाही, असे जाहीर झाले, परंतु बुधवारीच नळ फुटून पािी बदं झाले. 
काही वळेा डदवसभर नळ चालू राहातो, तर काही वेळा अचानक बदं होतो. अशा वळेी अगोदर 
जाडहरात लकवा थाळी डदली पाडहजे. 
 

५५१३ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
नव ेपुनर्थववाहाचे डम. पाडुंरंग डवनायक करमरकर आडि वामन प्रभाकर पराजंपे हे पुण्याच्या डमशन 
शाळेत डवद्याथी होते. 
 

५५१४ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
ठाकुरद्वारला पुनर्थववाहाचा डनषेध करण्यासाठी डभक्षकुाचंी सभा झाली. काहींनी पुनर्थववाहाची बाजू 
घेतल्यामुळे वाद झाला. ८ जिावंर डफयादही झाली. पि खोटे आरोप पाहून काननसाहेबानंी 
खटला सोडला. 
 

५५१५ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
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लहदू पचं पत्राने आपल्या स्वभावानुसार पुनर्थववाहाडवषयी बीभत्स डचते्र छापल्यामुळे कते वीरेश्वर 
सदाडशव छते्र याजंवर मोरोबा कानोबानंी डफयादं केली. 
 

५५१६ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
पुनर्थववाहडनधीसाठी २३०० रुपये जमा झाले. 
 

५५१७ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
एक मारवाडी गृहस्थ इंयलंडमध्ये आपली सावकारी पेढी स्थापन करिार असून सहा गुमास्ते 
डवलायतेस पाठडविार आहे. 
 

५५१८ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
टैम्स ऑफ इंडडयात म्हटले आहे की, हावाडयसाहेबाचंी पुस्तके कठीि व उंच भाषेत असल्यामुळे 
मुलानंा अवघड वाटतात. त्यापेक्षा डिस्स्तयन मंडळाची पुस्तके चागंली आहेत. 
 

५५१९ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
डमत्रोदयने म्हटले आहे की, एल् डफन्स्टन हायस्कुलात जागा नसल्यामुळे अनेक डवद्याथी डनराश 
होतात. काही वळेा बरे लोक घालवनू वाईटानंा घेतात. 
 

५५२० (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
ग्राटं वैद्य पाठशाळेत डम. राजसय या डवद्वान व दक्ष साहेबानंा प्रोफेसर नेमले; तसेच डस्त्रयाचं्या 
डवभागाचे मुख्य नेमले. डा. भाऊ दाजींचे बधूं नारायि दाजी यानंा मटेडरया मेडडकाचे प्राध्यापक 
नेमले. नेडटव गृहस्थास प्रथमच प्रोफेसरची नेमिूक डमळाली म्हिून आम्हासं आनंद वाटतो. 
 

५५२१ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
डम. डोसाभाई फ्रामजी याचंी नेमिूक इन्कमटॅक्सचे कलेक्टर म्हिून झाली. त्याचें वतेन १५९० रु. 
राहील. 
 

५५२२ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
रा. गोपाळराव हडर पुनर्थववाहाच्या संबंधाने एथे आले होते. 
 

५५२३ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०४–२०६) 
खंबायतजवळ तुफान होऊन एक तारू बुडाले व कापसाचे गठे्ठ असलेल्या १३ फते्तमार बोटी 
बुडाल्या. 
 

५५२४ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०६) 
लसध हैदराबादेत ययानजीमल या डवद्याथ्याने डिस्ती धमय स्वीकारल्यामुळे गावात गडबड झाली. तो 
नुकताच माडरक झाला होता. बऱ्याच मुलाचंी नाव ेडमशन शाळेतून काढून घेण्यात आली. सरकारी 
शाळेने फी कमी ठेवली, तर डतकडे मुले पाठव,ू असा अजय कडमशनरसाहेबाकंडे देण्यात आला. 
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५५२५ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०६) 
बडोदा रेल्वेने एका म्हशीस टक्कर डदल्यामुळे अपघात होऊन ११ जि मृत्य ूपावले. या रेल्वेचा हा 
पडहला अपघात आहे. 
 

५५२६ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
कलकत्त्यात ताशी ११४ मलै वगेाचे तुफान झाले. १०० होड्या बुडाल्या. एक प्रसूडतगृह पडून २ 
डस्त्रया मृत झाल्या व १०४ जखमी झाल्या. 
 

५५२७ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
तुरंुगात जागा नसल्यामुळे पजंाबातील अनेक कैदी सोडून देण्यात आले. रेडसडेंट लारेन्स व 
तेजलसघ याचं्या खुनाचा कट करिाऱ्या कैद्याचंी जाडमनावर मुक्तता झाली. 
 

५५२८ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
दोन एत्तदे्दशी डस्त्रयानंी कलकत्त्याच्या मडॅरक परीके्षस बसण्याची परवानगी माडगतली आहे. 
 

५५२९ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
 

ताजमहालावरून पडून दोन डस्त्रया मरि पावल्या. 
 

५५३० (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
स्टेट सेिेटरींचे असे मत आहे की, सेिेटरी, रडजष्ट्रार अशा जागावंर नेडटवानंा नेमण्यास हरकत 
नाही. जेथे युरोडपयनाचंा जास्त संबंध येतो त्या जागेवरच युरोडपयन नेमाव.े हायकोटात दोन नेडटव 
जज नेमावते. 
 

५५३१ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
बालासोरकडे जनावरे लाळ्या रोगाने मरत आहेत. (इंदुप्रकाशवरून). 
 

५५३२ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
१८७१ ची डशरगिती सवय लहदुस्थानात एक्याच्या डदवशी व्हावी अशी व्यवस्था सरकार करील. 
(इंदुप्रकाशवरून) 
 

५५३३ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
शतेीच्या सुधारिेसाठी लाडय मेयो एका स्वतंत्र अडधकाऱ्याची नेमिूक करिार आहेत. 
(इंदुप्रकाशवरून) 
 

५५३४ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
या वषी डनरडनराळ्या कामासंाठी मंजूर झालेल्या रकमा खची पडल्याच पाडहजेत, असे पत्र लाडय 
मेयोंनी पाठडवले आहे. 
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५५३५ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७) 
डशवगावं ते खामगाव रेल्वचेा फाटा होिार आहे. (इंदुप्रकाशवरून) 
 

५५३६ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
सुवझे कालवा सवांना वापरता यावा, असे डमसरचा पाछा म्हितो. त्यास आडस्त्रया, प्रडशया व 
इंयलंड याचंी मान्यता आहे. पि फ्रें च सरकारला ते कबूल नाही. 
 

५५३७ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
स्पेनचा राज्यकारभार जनरल सेरेनो याचं्या हाती गेला आहे. 
 

५५३८ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
क्यबूाकडे ५ हजार स्पॅडनश डशपाई रवाना झाले. 
 

५५३९ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
पाडरसच्या दंययात अनेक मेले व डकत्येकानंा अटक झाली. 
 

५५४० (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
डमसरच्या पाछाच्या सन्मानाथय रािीने मेजवानी डदली. 
 

५५४१ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
मंुबईचे माजी गवरनर डफ्रयर आडि स्टेट सेिेटरी डम. आरगेल यानंी डसस्व्हल सर्थवसच्या परीके्षमध्ये 
उत्तीिय झालेल्या उमेदवारानंा मोठी मेजवानी डदली. 
 

५५४२ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
नेडटव डसडवल्यनापंैकी डम. श्रीपत बाबाजी ठाकूर व एक बगंाली यानंी खोटे वय लावल्यामुळे त्याचंी 
नेमिूक रद्द होऊन चौकशी होिार आहे. 
 

५५४३ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
लहदुस्थानच्या कारभारडवषयक सुधारिा कायद्याचे हौस आफ कामन्समध्ये दुसरे वाचन झाले. 
 

५५४४ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
अडबसीडनयातील लढाईच्या खचाची चौकशी करण्याकडरता सरकारने सडमती नेमली. 
 

५५४५ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
लाडय नेडपयर आफ मागदाला यानंी मंुबईच्या कमाडंर इन चीफच्या कामाचा राजीनामा डदला असून 
त्या जागेवर सर आगस्टस स्पेन्सर याचंी नेमिूक होईल. 
 

५५४६ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०७–२०८) 
डथयोडोर राजाचा मुलगा लहदुस्थानातं येिार आहे. 
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५५४७ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०८) 
बाब ूडबपनडबहारी दत्त नामे एक बगंाली डाक्टरी परीके्षत उतरला असून तो सनदी डाक्टर होऊन 
परत येईल. 
 

५५४८ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०८) 
अमेडरकन लोकानंी क्यबूाच्या फौजेत भरती होऊ नये, म्हिून त्या सरकारने हुकूम केला आहे. तरी 
८०० जि अडधकाऱ्याचंी नजर चुकवनू डतकडे गेले. 
 

५५४९ (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०८) 
क्यबूाच्या वडकलाची अमेडरकन सरकारने जर भेट घेतली, तर आपि अमेडरका सोडून जाऊ, असे 
स्पेनच्या वडकलाने बजावले आहे. 
 

५५५० (२८ : १३, १ ज्युलै ६९, २०८) 
क्यबूा बेट स्वतंत्र आहे, असे मानण्यास अमेडरकन सरकार कबलू नाही. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६९ 
 
५५५१ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २१०–२१२) 

रे. वैल्दर यानंी कोल्हापूर डमशनाचा अहवाल पाठडवला आहे. डमशनात डनयडमत उपदेश चालतो. 
शास्त्र वाचनाचे वगयही चालतात. गावगन्ना उपदेश व फे्ऱ्याही व्यवस्स्थत होतात. एकूि १०५२ 
गावातं उपदेश केला आहे. कामाचे फळ उडशराच डमळत असते. लोकाचंी मने प्रकाडशत होत 
आहेत. आपल्या तारकाबद्दल प्रीत वाढते आहे. आम्ही प्रत्येक गावी एकेक धमयपुस्तक ठेवले आहे. 
या भागात एकेक गाव कमीत कमी २ हजार व जास्तीत जास्त तीस हजार वस्तीचे आहे. १२० 
गावातं गावठी शाळाही आहेत. िाह्मि पतंोजीजवळ मुले धूळपाया डगरवीत राहातात. १४०० 
गावातं शाळा नाही. ८६५ गावातं एकही साक्षर मािूस नाही. गुदस्ता ४०६२ पुस्तके खपली. ८ 
वषांत २५,७७८ खपली. एका गावात एक वाचिारा होता. तेथे वीस आहेत. येथे १६ वषांपूवी 
मुलींची शाळाही सुरू झाली. रािीसाहेब व पोडलडटकल एजंटसाहेब याचं्या प्रयत्नाने ६७ मुली 
डशकण्यास येतात. वैल्दरमडम तेथे उपदेश करते. सुधारिेचे सुडचन्ह सवयत्र डदसते आहे. गतवषी ४ 
लहदंूचा बास्प्तस्मा झाला व २० जि प्रभभुोजनासाठी येतात. ते ज्ञानात व देवाच्या कृपेत वाढत 
आहेत. 
 

५५५१ अ (इांम : २०९–२१०) 
 
५५५२ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २१३–२१४) 

रा. कृष्ट्िरावानंी (लोकडहतवादीपुत्र) मातोश्रीस डलडहलेले पत्र छापले आहे. त्यावरून आगबोटीवर 
लहदू धमय पाळता येतो, असे बऱ्याच जिानंा वाटू लागले. यातली गोम अशी आहे की, आइबापाचें 
समाधान व्हाव,े म्हिून असा मजकूर डलडहला जातो. सत्यदीडपका म्हिते की : सुधारक लोक 
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सनातन्याचं्या डोळ्यातं कशी माती फेकतात, त्याचे हे उदाहरि आहे. आगबोटीवर जर स्नानसंध्या 
व िह्मकमय करता येते, तर मागंवाड्यामध्ये लकवा गायकसाबाच्या दुकानात का करू नये? लहदंूच्या 
शास्त्रानुसार आगबोटही अपडवत्रच आहे. तेथे अठरापगड जात गोळा होते. गायीचेच काय, अनेक 
प्राण्याचें मासं डशजवतात. दारूच्या वासाचा घमघमाट सुटतो. तेथे आवढंा डगळिे लकवा तंबाखू 
खािेही प्रशस्त वाटिार नाही. असल्या वातावरिात िह्मकमय यथास्स्थत कसे होिार? कृष्ट्िरावानंी 
वडलानंा इंग्रजीत पत्र पाठवले आहे. त्यात डखचडी व बटायाची भाजी खातो, असे म्हटले आहे, 
तर मातोश्रीच्या पत्रात फळे, सुकामेवा, लोिची, याचंा ‘आहार’ वर्थिला आहे. एडन येथे ते स्वताः 
स्वयंपाक करिार आहेत. आता यातली डवसंगती वाचकानंीच लक्षात यायावी. 
 

५५५३ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २१४–२१६) 
डम. ब्लाकमन याचं्या डनबधंात अशी माडहती आहे की : अकबराने लहदू धमाचाही अभ्यास केला, तो 
कोित्या तरी साधूचा अवतार आहे, असे लहदू समजत. त्याचे लयन लहानपिी एका लहदू स्त्रीशी 
झाले. लहानपिापासून त्याच्याभोवती लहदू वातावरि होते. लहानपिी लयने करू नयेत, उपास 
करू नयेत, यात्रा करू नयेत, अरबी भाषा डशकण्याची गरज नाही, असे हुकूम त्याने सोडले होते. 
डुकर हा अपडवत्र प्रािी आहे, असे त्याला वाटत नव्हते. म्हिून त्याने स्वताःच नवा पथं सुरू केला. 
वदेाचें व महाकाव्याचें भाषातंर करण्यास उते्तजन डदले. हलके मासं खािे बंद केले. दरबारात गंध 
लावनू तो बसे, असेही सागंतात. त्याने स्मशानभमूीचेही डनयम करून डदले. लहदंूकडरताही अन्नछते्र 
त्याने सुरू केली. डवधवानंा पुनर्थववाहाची मोकळीक डदली. पारशी लोक तर असे मानतात की, 
अकबरास त्याचंाच धमय जास्त आवडत होता. तो नवीन धमयस्थापक व ईश्वरी अवतार आहे, असे 
लोकानंा वाटते. 
 

५५५४ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २१६–२१८) 
उद्धार महीमा –स्वगयवासी हडर रामचदं्र डिस्ती आपल्या काव्यात म्हितात, येशू हा देवनंदन होता. 
त्याच्या जीवनाबद्दल अनेकानंी साक्ष डदली आहे. सुवार्ता गाजडवण्यासाठी तो जन्मला. बापाचे 
मनोगत त्याने प्रगट केले. सुरुवातीला फक्त शब्दच होता. त्याने स्वताः जग डनमाि केले. तो अक्षय 
जीवनाचा उगम आहे, लोक अंधाराने व्यापून जाऊ नयेत, म्हिून शब्दरूपी सूयय उगवला. 
जगाबद्दल दया वाटून ईश्वराने पे्रडषताची पाठविी केली. योहान्न हा त्याचा ताबेदार होता. सत्यतेचा 
सूयय ख्डरस्त जन्मिार, हे भडवष्ट्य तो सागें. देवाने इस्त्रायलींची डनवड करून त्याचं्यात येशूस 
पाठडवले. त्याला पुत्रत्वाचे अडधकार डदले. देवाच्या दयेनेच त्याचा जन्म झाला. आमच्यातं मुक्काम 
करून ईश्वर राडहला. बापाच्या एकुलत्या पुत्राचे गौरव आम्ही स्वताः पाडहले. डदव्य तेजाचे दशयन 
घेतले. 
 

५५५५ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २१८–२२०) 
लेकीचे लयन झाले तरी ती दुराव ूनये, म्हिून काही लोक घरजावई करतात. मुलगा नसेल, तर हे 
ठीक आहे. परंतु यात जावयाचा तोटा असतो, कारि त्याचा बायकोवर अडधकार चालत नाही. 
आपल्या लाडूबाई कन्येसाठी गरीब, थापडवाईक मािूस शोधतात. मुलीला सासरी कष्ट कराव े
लागू नयेत, म्हिून ही व्यवस्था आहे. जावई बाईलबुध्या बनतो. त्याची बुद्धी पािक्या लकवा 
डबगाऱ्यासारखी होते. ज्यास हे सहन हात नाही, तो घटस्फोट घेऊनच डनघून जातो. सरकार 
दरबार हातात. काडीमोड होऊन दुवयतयन वाढते. म्हिून तरुिानंी घरजावई कधी हाऊ नये. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मुलीनेसुद्धा गिगोत व बापाचे घर डवसराव.े घरसुनेचा प्रकार यापेक्षा वगेळा आहे. सून आली की, 
सासू आळशी होते. आजाराचे डनडमत्त सागंून काम टाळू लागते. ‘खािे खाण्यासारखे व दुखिे 
पडहल्यासारखे’ ही म्हि अशा सासवानंा योयय वाटते. डबचारी सुन रातं्रडदवस कामाचा गाडा रेटते. 
थोडी थाबंली, तर डतला बोलिी बसतात. साडंलवडं होऊन नुकसान झाले, तर माराची रेलचेल 
होते. सासू मात्र चौंढाळपिा करीत लहडते. ज्यानंा मुलाचे भले व्हाव ेअसे वाटते, त्यानंी सासुरवास 
करू नये. मुलानंीही आईचे ऐकून बायकोस रागाव ूनये. तारतम्याने वागावे. 
 

५५५६ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
यंदा धान्य महाग झाले. प्रत्येक गावी पािीटंचाई आहे. दुष्ट्काळात काही लोकानंी मुले डवकली, 
अशाही बातम्या आहेत. पि या आठवड्यात पाऊस होऊन मोठे संकट गेले. 
 

५५५७ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
देशावरील डमशनऱ्याचंी संख्या कमी होत आहे. रे. फ्रास्ट, रे. फूट, आबट, इजेंबगय, फेरबाकं ही 
मंडळी स्वदेशी गेली. डम. स्वादृय त्सची मडम मृत्य ूपावली. रे. हाडडंग व बेकर परत येिार आहेत. 
 

५५५८ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
ना. गवरनरानी पुण्यास दोन डदवसाचंी भेट डदली. 
 

५५५९ (२८ : १४, १५ ज्युल ६९, २२०–२२२) 
एक फ्रें च उदमी रक्तडपतीने ग्रस्त होऊन दा. भाऊ दाजी याजंकडे औषधासाठी आला. 
 

५५६० (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
सोलापुरापासून कारवार व धारवाड या गावापंयंत रेल्व े रस्ता व्हावा, असा अजय व्यापाऱ्यानंी 
पाठवला. 
 

५५६१ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
ज्ञानबोधक पत्राचा कता वीरेश्वर सदाडशव छत्र यानंी पुनर्थववाहाडवषयी आपल्या पत्रातून डफयादी 
डवष्ट्िु परशराम पडंडत व त्याचें डमत्र अनीडतमान आहेत, असा आरोप केला होता. पि त्यानंी जाहीर 
माफी माडगतली आहे. सदरहू माफीपत्र रा. पडंडतानंी मान्य केले. मागे उल्लेडखल्याप्रमािे मोरोबा 
कान्होबा डफयादी नव्हे. 
 

५५६२ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
आगगाडीतील उतारंूची खबर गार्डास कळडवण्याचे एक यंत्र एका पारशाने तयार केले. त्याचे 
प्रात्यडक्षक अनेक लोकानंी करून पाडहले. 
 

५५६३ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२०–२२२) 
मंुबई म्युडनडसपाडलटीचा नोकर डोसाभाई पेस्तनजी यास डवश्वासघाताबद्दल दोन वषांची कैद 
झाली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५५६४ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
लष्ट्करातून डनवृत्त होऊन रेल्वकेडे नोकरी करिाऱ्या साडवज्ज नामक अडधकाऱ्यास दोन बायका 
केल्याबद्दल तीन मडहने कैदेची डशक्षा झाली. 
 

५५६५ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
डवल्यम इगरटन उफय  ओिायन याने लष्ट्करी अडधकाऱ्याचा वषे करून तलवार डवकत घेतली, 
म्हिून त्याला १८ मडहन्याचंी डशक्षा झाली. 
 

५५६६ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
कायदे कौस्न्सलवर डम. अलेक्झाडंर ग्राटं याचं्याऐवजी ए. एफ्. बेलाडसस याचंी नेमिूक झाली. 
 

५५६७ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
डम. दादाभाई नौरोजी पुन्हा इंयलंडला जािार, म्हिून त्यानंा मानपत्र देण्यात येईल. 
 

५५६८ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
सत्रीडशक्षक तयार करण्याच्या शाळेत डवद्यार्थथनींना १० ते २५ रु. स्कालरडशप डमळेल. जातीचा 
भेदाभेद नाही. 
 

५५६९ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
बलैास इजा केल्याबद्दल एका गाडीवाल्यास दंड झाला. 
 

५५७० (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
१ जुलैपासून नाडशक हा पृथक् डजल्हा झाला. 
 

५५७१ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
नाशकात महामारीने रोज २५-३० मािसे मरतात. 
 

५५७२ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
शरिपुरात एका वजंाऱ्याचा बास्प्तस्मा झाला, त्यावरून काही गडबड झाली. 
 

५५७३ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
धुळे, चरिगाव व अकोला येथे भकंूपाचे धके्क बसले. 
 

५५७४ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
एका डवधवा स्त्रीचा खून करून दाडगने चोरल्याबद्दल एका गोसाव्यास अटक झाली. 
 

५५७५ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
सागर डजल्ह्यात एका आठवड्यात पटकी रोगाने ८११ मािसे मृत्य ूपावली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५५७६ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२२–२२३) 
पजंाबचे गवरनर डोनाल्ड मक्लौड गेल्यावर तेथे सर डरचडय टेंपल याचंी नेमिूक होईल. 
 

५५७७ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
पाटण्यात चागंला पाऊस पडून पेरण्या झाल्या. 
 

५५७८ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
िह्मी राजाने तोफा आोतण्याचे काम डशकण्यासाठी अठरा तरुि कलकत्त्यास पाठडवले आहेत. 
 

५५७९ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
चीनच्या बादशहाचे वय १५ असून आता त्याचे लवकरच लयन होिार आहे. 
 

५५८० (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
डचनी लष्ट्कराने मुस्स्लमाचें बडं मोडले. 
 

५५८१ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
सुवजेचा कालवा आक्तोबरात सुरू होईल. 
 

५५८२ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
फ्रें च रािी यजेूनी स्ताबंूलमागे डमसरला जाईल. 
 

५५८३ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
फ्रान्स ते अमेडरका या देशाचं्या दरम्यान २ हजार मलैाचंी तार टाकण्याचे काम गे्रट ईस्टनय कंपनी 
करीत आहे. 
 

५५८४ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
गेल्या ३ मडहन्याचंी जमाबदंी १८ कोटी ४४ लाख झाली. 
 

५५८५ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
डथयोडार राजाचा मुलगा २६ जूनला इंयलंडहून डनघाला. 
 

५५८६ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
डप्रव्ही कौस्न्सल कोटात अनेक अडपले झाली. 
 

५५८७ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
डवलायती रेजरीने असे जाहीर केले की, संस्थाडनकाचं्या प्राडमसरी नोटा इनामात धरल्या जािार 
नाहीत. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५५८८ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
शकेडो इंग्रज अमेडरकेत स्थलातंर करीत आहेत. 
 

५५८९ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
करनल रायनने हुकूम मोडून क्यूबासाठी फौज जमडवली, म्हिून अमेडरकन सरकारने त्यास अटक 
केली. 
 

५५९० (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
अमेडरकन सेिेटरी सीवडय साहेब कॅडलफोर्थनयास गेले. 
 

५५९१ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२३–२२४) 
मासाचुसेटस संस्थानात दारूचा व्यापार कायद्याने बदं झाला. 
 

५५९२ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२४) 
जंडजऱ्याच्या पत्रलेखक डमत्राने ज्ञानोदय कचेरीमध्ये येऊन संपादकास भेटाव.े 
 

५५९३ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२४) 
पुनर्थववाहासाठी स्वतंत्र डववाहडवधी असावा, अशी सूचना ज्ञानोदयाने केली, म्हिून 
वतयमानदीडपकेत एका लहदूने लेख डलहून डशव्या, चावटपिा व डनराधार तकय  याचंी कमाल केली. 
त्याने काही सयुस्क्तक डलडहले, तर आम्ही त्यास आनंदाने उत्तर देऊ. 
 

५५९४ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२४) 
डवद्याकल्पतरू माडसकाचे अंक पाठडवल्याबद्दल आम्ही रावजी डबन केशवराव साबंारे याचें आभारी 
आहोत. 
 

५५९५ (२८ : १४, १५ ज्युलै ६९, २२४) 
छत्रपती डशवाजीराजे भोसले याचंा ‘पवाडा’ हे पुस्तक पाठडवल्याबद्दल कत्याचे आभारी आहोत. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १५, मुांबई, २ आगस्ट १८६९ 
 
५५९६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २२६) 

दा. आत्माराम सदाडशव जयकर यानंी ऐडरश डमशनामध्ये र. वालेस याजंकडून डिस्ती धमाची 
दीक्षा घेतली. २०० एतदे्दशीय तरुि हा समारंभ पहाण्यास आले होते. आत्माराम याचंा अभ्यास फ्री 
चचयमध्ये झाला. १०-१२ वषांपूवीच त्यानंी डिस्ती शास्त्राची माडहती करून घेतली. ते बी.एम् म्हिजे 
डाक्तरची पदवी डमळवनू मंगळदास नथूभाई स्कालरडशप घेऊन डवलायतेस गेले. तेथे सनदी 
दाक्तराचे काम त्यानंी डमळडवले. ते आज्ञाडंकतपिे प्रभचूी सेवा करून धमास भषूिभतू होतील अशी 
आशा वाटते. आस्त्मक ज्ञानावाचून आपि दैन्यहीन आहोत, याची जािीव तरुिानंा होत आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

शाळेत असताना त्याचंी खात्री पटली की, आपला धमय ईश्वरदत्त असण्याडवषयी काही प्रमाि नाही. 
पुढे येशूच्या तत्त्वज्ञानाची ओळख झाल्यावर मािूस व ईश्वर यामंध्ये तोच खरा मध्यस्थ आहे, 
याबद्दल त्याचंा डनश्चय झाला. म्हिून ते ख्डरस्तगुरूस शरि आले. 

 
५५९६ अ (इंम : २२५) 
 
५५९७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २२६–२३०) 

आमचे एक प्रवासी डमत्र डलडहतात : आमचा पडहला मुक्काम एदन येथे झाला. एदन अगदी नापीक 
गाव आहे. इमारती मात्र संुदर आहेत. तीन वषांतून एकदा पाऊस पडत असल्यामुळे पाण्याची 
कायम टंचाई असते. अस्वच्छतेमुळे दहा टके्क लोकाचं्या पायास व्रि होतात. ताबंड्या समुद्राजवळ 
ओसाड बेटे आहेत. सुवजे तर फार घािेरडे आहे. जमीन वाळवटंी आहे व वातावरि उदास वाटते. 
इकडील डस्त्रया बुरखा घेतात. डोळे मात्र उघडे ठेवतात. गाढवावर बसून लहडिारे लोक पाहून 
मौज वाटते. डशकंदडरया येथे डिस्ती धमाचे काम फार समाधानकारक चालते. माल्टा बेटावर 
रोमन कॅथाडलक लोक जास्त आहेत. तेथे देवळांची गर्दी व मूर्तींची रागं डदसते. गवरनर 
हाऊसची इमारत फार भव्य आहे. बोटींपासून १७ लाखावंर उत्पन्न डमळते. येथे कायद्याची शाळा 
आहे व मेडडकल कॉलेजही आहे. कॉर्थसका बेटावर गाडरबाल्डीचे घर पाडहले. तेथून पाडरसला 
आली. हे शहर फार संुदर आहे. थोरल्या प्रदशयनाची इमारत, बादशहाचा महाल, व भजनालय, या 
इमारती अप्रडतम आहेत. हावरे हे गाव तर अगदी अमेडरकन गावासारखे वाटते. सौदाम्पटनला ८ 
शतकापूंवी बाधंलेला जुनाट महाल आहे. येथे लष्ट्करी हॉस्स्पटलसुद्धा आहे. 

 
५५९८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३०–२३१) 

डवद्याकल्पतरू हे माडसक पुस्तक रावजी डबन केशव साबंारे डशलेदार यानंी सुरू केले व रा. 
खंडेराव महाराजासं नजर केले. नाना डवद्या, कारखाने, औषधे, गृहव्यवस्था, वगैरे डवषयावंर त्यात 
लेख येतात. वार्थषक वगयिी ३ रुपये आहे. आम्हासं असे वाटते की, हे अगत्याचे डवषय आहेत. 
अधयशीशी झाल्यास डोळ्यातं औषध घालाव े म्हिजे रोगी हमखास बरा होतो, असा उपायही 
सुचडवला आहे. परंतु यात भगूोलावर एकही लेख नाही, ही उिीव फार खटकते. डशवाय डमथ्या 
गोष्टींचा संग्रह बराच आहे. छपाईच्या काही चुका तशाच राडहल्या आहेत. साबंारे ही एक उद्योगी 
असे गृहस्थ आहेत व त्याचंा हा उद्योग महान ठरिार आहे. हे माडसक पुस्तक अरुिोदय 
छापखान्यात संुदर टैपावर छापले जाते. 

 
५५९९ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३०–२३३) 

उद्धार मडहमा–यहुद्यामध्ये महान हेरोदाचे राज्य चालू असताना जखार्या हा देवाचा याजक होता. 
अहरोनाच्या वंशातील कन्या अलीसावेत ही त्याची पत्नी होती. हे जोडपे धार्थमक असून प्रभचूी सेवा 
मनापासून करी. परंतु त्यासं पुत्र नसल्यामुळे ती दोघे फार दुाःखी होती. एकदा देवळाच्या आत धूप 
जळत असताना तेथे देवदूत प्रगट झाला. त्याने भडवष्ट्य वतयडवले की, जखायाची इच्छा आता पूिय 
होिार आहे. जो पुत्र जन्मेल, त्याचे नाव योहान्न असेल. हा पडवत्र आत्मा दारूडपिार नाही. उत्तम 
आचरि ठेवील. बहकलेल्या इस्त्रायली लोकानंा चागंल्या वाटेवर आिील. येशू ख्डरस्ताची दीक्षा 
त्याच्या हातून होईल. योहान्न हा एडलयाचा आत्माच आहे. प्रथम हे भडवष्ट्य जखायाला खरे वाटले 
नाही. देवदूताने साडंगतले की, मुलाचा जन्म होईपयंत जखायाला मुकेपिा येईल. चमत्कार असा 
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की, जखाया बाहेर आल्यानंतर त्याला एक शब्दही बोलता येईना. त्याने खुिेनेच लोकानंा हे 
समजावनू साडंगतले. त्याची पत्नी अलीसावते गरोदर राडहली. डतच्यावरचा वाझंपिाचा बट्टा दूर 
झाला. देवाने त्याचं्यावर कृपा केली. 

 
५६०० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३३–२३६) 

नवरानवरीची ताटातूट होण्यास नातलगाइंतकेच काही “नारदमुनी” कारिीभतू ठरतात. घरात 
धुसफूस सुरू झाली की, भाडंिे व मारामाऱ्या होतात. मुळात आपला जोडा नीटपिे जमेल की 
नाही, हे मुलामुंलींनी पाहावयास हवे, म्हिजे नंतरचे डवपद टळेल. लोडभष्ट आईबाप व उतावळे 
वधूवर असले की, लयन फसले म्हिून समजा. नंतर भजंुगासारखे फुसकारे टाकून भाडंत 
बसतात. घरात दुही माजली की, आत्महत्या, देशान्तर लकवा दुराचार याचंी बारी येते. सून नादंत 
नसेल, तर काही लोक पोडलसाचंी मदत घेतात. सासर्या-जावयाची मुडष्टमोदक व चापटपोळ्याचंी 
मेजवानी होते. सोयरे व नातलग मंडळी या भाडंिात तेल ओतीत राहातात. चागंल्या नादंत्या 
घराचा डवचका करतात. मग आपसात त्याचंी कुचेष्टा करीत राहातात. कोिी म्हिावे, मुलगीच 
बालजदी, कोिी सागंाव े मुलययाकडे दोष आहे. वर या खटनटास वागवनू घेण्याचा साळसूद 
सल्लाही देतात. लोकानंी असल्या करटकाचं्या व दमनकाचं्या नादी लागू नये. भाडंिे डवकोपास 
गेली की, सल्ला होिेही कठीि पडते, उभय पक्ष गाळात फसल्यासारखे होतात. मग मध्यस्थाच्या 
नावाने खडे फोडतात. मुलगा व मुलगी मात्र मनात झुरत राहातात. संसाराला कायमचे आचवनू 
बसतात. डबचारे तरुिवयात संन्यासी होतात. म्हिून लोकानंीही भाडंिे लावनू तळतळाट घेऊ 
नये. 

 
५६०१ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

यंदा ४० ते ६० इंच पाऊस झाला. मरीची साथही सुरू आहे. बाजारात धान्य आहे, पि भाव उतरत 
नाही. 

 
५६०२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

डम. दादाभाई नवरोजींना मानपत्र देण्यात आले. 
 
५६०३ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

२३ जुलै रोजी खंडग्रास चदं्रग्रहि झाले. 
 
५६०४ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

सनातनी मंडळींनी पुनर्थववाहाचा डनषेध करून ११ असामी जाडतबडहष्ट्कृत केले. त्यातं (१) डम. 
महादेव गोलवद रानडे, आहेत. (२) महादेव डचमािाजी आपटे व (३) अण्िा मोरेश्वर कंुटे, नंतर 
ठरावाडवरुद्ध बोलले म्हिून त्यानंाही अपाकं्त केले. (४) डवष्ट्िु परशराम पडंडत (५) श्रीकृष्ट्िशास्त्री 
तळेकर (६) डवष्ट्िु मोरेश्वर डभडे (७) वामनराव पराजंपे (८) नारायिराव पराजंपे (९) पाडुंरंग 
डवनायक करमरकर व त्याचंी डवधवाडववाहाची बायको (१०) गोपाळराव हडर देशमुख (११) डवष्ट्िु 
सखाराम रानडे (१२) जनादयन सखाराम गाडगीळ (१३) भास्करशास्त्री ताहमनकर (१४) 
सखारामशास्त्री काळे. या सवांसही पुनर्थववाहाचे पुरस्कते म्हिून जाडतबडहष्ट्कृत लकवा अपाकं्त 
ठरडवले. 
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५६०५ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 
शरेीफाच्या ६ सहकाऱ्यानंा मारहाि झाली आहे, म्हिून नाना मोरोजीच्या कोटात खटला दाखल 
झाला. 

 
५६०६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

मारवाडातील दुष्ट्काळासाठी ११५० रुपये जमा झाले. 
 
५६०७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

ग्राटं वैद्य पाठशाळेत गुजराती वगयही सुरू होईल. 
 
५६०८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

येथील म्युडनडसपाडलटी डवडहरीच्या तोंडास वरवडंा नीट बाधंीत नाही नुकतीच एक स्त्री डवडहरीत 
पडून मेली. 

 
५६०९ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

दा. वीहीच्या जागेवर डम. कुकशाकं याचंी तुरंुगावरचे इन्स्पेक्टर जनरल म्हिून नेमिूक होिार 
आहे. 

 
५६१० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

दारूच्या धंुदीत अडधकाऱ्याचा खून केल्याबद्दल एका सोल्जरास फाशी देण्यात आले. 
 
५६११ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

कुलाब्याजवळ खडकातं एक तारू अडकून पडलेले आहे. त्यावरील खलाशाचें अन्नपाण्यावाचून 
हाल होत आहेत. 

 
५६१२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

गेल्या पधंरवड्यात वादळाने इमारतींचे पते्र उडून गेले. 
 
५६१३ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

मागदाला बोटीतून मोठा वाघ डवलायतेस रवाना झाला. 
 
५६१४ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

डम. कानन चीफ माडजसे्त्रट म्हिून कायम झाले. 
 
५६१५ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

यदा गतवषीच्या डतप्पट लोक पढंरपूरच्या याते्रस आले. आळंदीच्या रस्त्यावर काही लोकानंा 
पटकीचा उपद्रव झाला. 

 
५६१६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 
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पढंरपूरच्या देवळाचा दरवाजा मोठा करण्याचा हुकूम हायकोटाने डदला आहे. खरे तर सवयत्र 
दरवाजे मोठे करावते. 

 
५६१७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

एका पारशी स्त्रीने द्रव्यलोभाने भावाचा खून करण्याचे ठरडवले. पि अंधारात चुकून मुलासच गळा 
कापून ठार मारले. 

 
५६१८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

नाडशकला व चादंवडला धरिीकंप जािवला. 
 
५६१९ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

रत्नाडगरीपासून अकोल्यापयंत पुनर्थववाहप्रकरिी ग्रामण्य उदभवले, असे वतयमानपत्रावंरून 
समजते. 

 
५६२० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

काही गावातं अजून पाऊस नाही. डकत्येक लोकानंी अफू खाऊन जीव डदला. 
 
५६२१ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

पुिे नेडटव लैिरीस फार कजय झाले, म्हिून पुस्तके डवकून कजयफेड करिार आहेत. डवद्याव्यसनी 
लोकानंा हे लाछंन आहे. 

 
५६२२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

ना. ड्यूक आफ एडडन्बरा याचं्या भेटीच्यावळेी कायद्याचे कौस्न्सलची बठैक भरडविार आहे. 
 
५६२३ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

काश्मीरात तुफानी पावसाने बगंले पाण्यात बुडाले. 
 
५६२४ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

डसमल्यानजीक अगदी नवीन धातू सापडली. 
 
५६२५ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३६–२३७) 

चदं्रग्रहिाच्या वेळी अयोध्या व रोडहलखंड डवभागामंध्ये शकेडो भाडवक लोक रेल्वनेे 
गंगास्नानाकडरता गेलेल्या काळात रेल्वचेे उत्पन्न बरेच वाढले. 

 
५६२६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

चादं्याच्या खािीतील कोळशाची परीक्षा केली जाईल. 
 
५६२७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

बगंालचे सेिेटरी डम. टामस जोन्स यानंा छापखान्याचे अडस. इन्स्पेक्टर नेमले असून वेतन १५०० 
डमळेल. 

 
५६२८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

आपिासं न डवचारता सून दूध प्याली, म्हिून सासऱ्याने सुनेचा खून केला. त्याला फाशीची डशक्षा 
झाली. 

 
५६२९ (२८: १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

बामऱ्याचा राजा सपयदंशाने मृत्य ूपावला. 
 
५६३० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

एका माडंत्रकास मनुष्ट्यबळी प्रकरिावरून फाशी देण्यात आले. 
 
५६३१ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

बगंाली डस्त्रयानंा मडॅरकच्या परीके्षसाठी प्रवशे डमळाला. त्याचें पडतराज पदवीधर आहेत. 
 
५६३२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

बरेलीच्या दवाखान्यात सुइिींचे वगय चालतात. तसे वगय सवयत्र उघडण्याचा सरकारचा डवचार 
आहे. 

 
५६३३ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

कलकत्यात आिखी एक डवधवाडववाह झाला. 
 
५६३४ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

मद्रासचे ‘चचय न्यजू’ वृत्तपत्र बदं होिार. 
 
५६३५ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

इस्लामी धमय स्वीकारलेल्या युरोडपयनानंी त्या धमाचा त्याग केला आहे. ते पुन्हा डिस्ती होतील. 
 
५६३६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

न्यझूीलंडमधील लढाई डहवाळ्यामुळे थाबंली. 
 
५६३७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

रडशयात डकरडगझ लोकानंी बडं सुरू केले. 
 
५६३८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

दडक्षि आडफ्रकेत डहऱ्याच्या खािी सापडल्या. 
 
५६३९ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

चीनमध्ये टैलपग लोकानंी बंडाचा कट केल्यामुळे तीन लोकाचंा डशरच्छेद करण्यात आला. ५० 
हजार लोक कटात सामील होते. 

 
५६४० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

सुवजेचा कालवा १७ नोव्हेंबर रोजी सुरू होईल. 
 
५६४१ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

पॅडरसमधील दगलीने ४२ हजार लोक गाव सोडून गेले. 
 
५६४२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

स्पेनमध्ये सेरानोस मारण्याचा कट उघडकीस आला. 
 
५६४३ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

सुलतानाच्या आमंत्रिावरून डमसरचा पाछा तुकय स्थानात गेला. 
 
५६४४ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

स्ताबंूल येथे फ्रें च रािीचे जंगी स्वागत होिार. 
 
५६४५ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

ऐडरश चचय डबलास रािीने संमती डदली. 
 
५६४६ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

वैगनला कोळशाची खाि पेटून ४८ लोक मेले. 
 
५६४७ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २३८–२४०) 

डम. टनयर यानंी चौकशी सडमतीला साडंगतले की, पावसाळ्यामुळे भाड्याची तारवे पुष्ट्कळ काळ 
ठेवावी लागली व अबीसीडनयातील लढाईचा खचय फार वाढला. 

 
५६४८ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २४०) 

लहदुस्थानचा जमाखचय व चीनचा तहनामा यावंरून हाऊस आफ लाडयस सभेत मोठा वाद झाला. 
 
५६४९ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २४०) 

मे १८७१ पासून ऐडरश मंडळीशी असलेले संबधं तोडावते, असे लाडयसभेने ठरडवले. 
 
५६५० (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २४०) 

फ्रान्सपासून अमेडरकेपयंत तार टाकण्याचे काम पूिय झाले. 
 
५६५१ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २४०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

वतयमानदीडपकेत “एक लहदू” ने आिखी (पुनर्थववाहसंदभात) चेष्टखोर पत्र डलडहले. तो जर 
सभ्यपिाने व सयुक्तीने डलहील, तरच त्यास ज्ञानोदय उत्तर देईल. 

 
५६५२ (२८ : १५, २ आगस्ट ६९, २४०) 

क्युबातंील बंड कमी होत आहे. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १६, मुांबई, १६ ऑगस्त १८६९ 
 
५६५३ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २४२–२४४) 

रा. कृष्ट्िराव गोपाळ देशमुख डलडहतात की : ईश्वराच्या कृपेने पाडरस एथे सुखरूप पोहोचलो. 
येथील पोचखाने लकवा हाटेले मोठी प्रशस्त व संुदर आहेत. ते स्वताः पाडहल्याखेरीज त्याचें वियन 
करिे कठीि आहे. एकाएका उतारशाळेत २०० कोठड्या असतात. खुर्च्या, पलंग, डबछाने, 
आरसे अगदा उत्कृष्ट असतात. भोजनाप्रमािे धूम्रपानासाठीही स्वतंत्र खोल्या असतात. ही मनोहर 
नगरी म्हिजे माते्रने डनमाि केलेले शहर असून ते मंुबईपेक्षाही संुदर आहे. येथे रेशमाचे उत्कृष्ट 
कापड डमळते. त्या कापडावर नेपोल्यन बादशहाचे डचत्र डविलेले आढळले. येथील लोक 
कॅथाडलक असून मूर्थतपूजेची वडेी चाल त्याचं्यातं डदसते. ते धूप जाळतात. मक महंताच्या पाया 
पडतात. संपूिय पाडरसगाव हा मेहनतीने व डनगेने केलेल्या बागेप्रमािे वाटतो. चौकातं व 
चवाठ्यावंर बागा आहेत. प्रत्येक रस्त्याला आखीव पायवाट आहे. पाकय नामक संुदर उपवनात 
तऱ्हेतऱ्हेच्या संुदर फुलाचें तटव े असून तेथे पंचरंगी फुले डोलत असतात. ऱ्होन नदीवर मुले 
होड्या चालडवतात. नदीकाठी काचेच्या घरात पक्षी ठेवलेले आहेत. हे सवय पाहून अनुपम्य आल्हाद 
होतो. सवय शीि नाहीसा होतो. 

 
५६५३ अ (इंम : २४१–२४२) 
 
५६५४ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २४४–४८०) 

रा. जोती गोलवदराव फुले यानंी “पवाडा छत्रपती डशवाजी राजे भोसले याचंा” रचला. प्रस्तावनेत 
ईश्वराने इंग्रजास राजे करून शूद्रासं िह्मराक्षसाच्या दाढेतून सोडडवल्याबद्दल आनंद दशयडवला 
आहे. स्वताःला डदमाखाने उंच मानून भेद रचले. त्यासंच ‘वदे’ हे नाव डदले. क्षडत्रयानंा कायमचे 
दास बनवनू त्यासं ‘महार’ केले. खरे म्हिजे ते ‘महा अडर’ आहेत. थोताडंी पोथ्या करून मािसाचंी 
किसे बनडवली. िह्मदेवाच्या पायातून शूद्र जन्मले, अशी थाप मारली. हा सगळ्या 
लटक्यामुटक्याचा खेळ आहे. म्हसोबा उफय  महासुभा हा वीर क्षडत्रय होता, पि शौर्याचा लोप 
होऊन भटशाई माजली. त्याचं्या पुढे कलेक्टरही बापुडवािा होतो. डवडवधज्ञानडवस्ताराने या 
डवचारानंा कडू कारल्याची उपमा डदलेली आहे. महासुभा पासून म्हसोबा शब्द होिे त्यानंा अतक्यय 
वाटते आहे. अडतशूद्र लोक डगडरकंदरी राहून िाह्मिाचं्या गुलामडगरीतून मुक्त झाले, असे 
जोतीराव म्हितात. पि यास काही ऐडतहाडसक आधार डदला पाडहजे. या शाइररावानंी डवचार 
करून ठरवावे की, आर्यापंैकी िाह्मि व क्षडत्रय हे दोघेही बाहेरूनच आले की नाही? महाअडर 
शब्द क्षडत्रयसूचकच कशावरून? मोठा शत्र ू हे डवशषेि महारानंाच लागू पडते, याला तरी काय 



 

 

अनुक्रमणिका 

आधार आहे? नुसत्या कल्पनेलाही काही आधार नसतो. हा पवाडा ओडरअंटल छापखान्यात 
छापला. परमहंस सभेचे अध्यक्ष रा. ब. रामचन्द्र बाळकृष्ट्िजी रािे यासं अपयि केला आहे. 

 
५६५५ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २४८–२५०) 

ख्डरस्तावर डवश्वास ठेवल्यामुळे मनुष्ट्याचा व देवाचा समागम होतो. पापी व भ्रष्ट मािूस ईश्वरी बुद्धी 
डमळडवतो. ख्डरसताचे कुटंुबच त्याला धाकटा भाऊ मानते. म्हिून बापाची इच्छा नेहमी मानावी. 
आपल्या भावावर डनष्ठा व प्रीती ठेवावीत. सर्वाचंी मने एका सूत्रात बाधंली जावीत. ईश्वरास 
संतोडषत कराव.े दुगुयि मोडावते व दुष्ट डियाचंा त्याग करावा. ईश्वराच्या स्वभावास अनुकूल असे 
गुि डमळवावेत. अपकीर्ती व हानी टाळावी. जोपयंत आपिास ईश्वरी गुि येत नाहीत, तोपयंत 
स्वस्थ बसू नये, तर ख्डरस्तास अनुसरून धैर्याने धाववेरून धावावे. डवश्वासाने स्वताः युद्ध करावे. 
तारि डमळडवण्यासाठी इतर भक्तानंा साहाय्य कराव.े येशू म्हितो, “जसी म्या ंतुम्हावंर प्रीत केली, 
तसी तुम्हीही एकमेकावंर प्रीडत करा.” उपकाडरक मायाळू व्हा. क्षमा करा. एकमेकाचें सहन करा. 

 
५६५६ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २४८–२५०) 

पे्रताची उतरडिया करण्याच्या अनेक रीती डनरडनराळ्या देशातं वगेवगेळ्या आहेत. या डवधींचे उदे्दश 
आज नीट समजत नाहीत. प्राचीन डमसरी लोक पे्रतामंध्ये मसाला भरून त्याचें जतन करीत. शरीर 
सुरडक्षत राडहले, तरच आत्मा राहातो, असे त्यानंा वाटे. उलट शरीर नष्ट झाले, म्हिजेच आत्मा 
मुक्त होतो, असे यहुद्यानंा वाटत असे. आडफ्रकेचे रडहवासी झाडाच्या पोकळ खोडात पे्रत ठेवीत. 
लहदू लोकातं पे्रतदहनाची चाल आहे. पारशी लोक एका लोखंडी जाळीत पे्रते ठेवतात. मासंभक्षक 
पक्षी त्याचंा नाश करतात. या जाळ्यानंा ‘दखमा स्तब्धतेचे मंडदर’ म्हितात. अमेडरकेतील इंडडयन 
लोक पे्रतानंा चवाळ्यात बाधूंन रानातील झाडावर ठेवतात. मेलेला मािूस सुखाच्या मृगयावनामध्ये 
जातो, म्हिून त्याच्याबरोबर अन्न, डशकारीची हत्यारे, इयादी साडहत्यही ठेवतात. परमेश्वर दडक्षि 
डदशकेडे आहे, असे त्यानंा वाटते, म्हिून मृताचे तोंड डतकडे करतात. 

 
५६५७ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५०–२५३) 

उद्धारमडहमा–दाडवदाच्या कुळात योसेफ नावाचा गृहस्थ जन्मला. माडरया ही त्याची वायदत्त वधू 
होती. एकदा एक देवदूत डतच्याकडे गेला त्याने साडंगतले की “तुझा पुत्र येशू जगाचा तारक 
होईल.” देवपुत्राचा डकताब त्याला शोभेल. इस्त्रायलींचा अंमल चंद्रसूयय असेपयंत डटकेल. 
पुरुषसंगावाचूनच हा अलौडकक पुत्र जन्मेल. अलीसावते ही गरोदर स्त्री तुझी गोत्रज आहे. डतच्या 
मुलाकडून त्यास दीक्षा डमळेल. परमशस्क्तमान देवाला काही कठीि नाही. त्या वृद्ध नारीलाही 
पुत्रप्राप्तीचा चमत्कार त्यानेच घडडवला. “त्याचे बोलिे ऐकून मारयेचा डवश्वास बसला. मारयेने 
अलीसावेत डहची भेट घेतली. डोंगरनद्या ओलाडूंन त्याचंी भेट झाली. सोबती डतला म्हिाली की : 
तू धन्य आहेस. तुझा भाययोदय जवळ आला. तुझा पुत्र प्रभचेू आश्वासन पूिय करील. अनेक 
डपढ्याचें कल्याि होईल. ईश्वरी इच्छा प्रमाि आहे. ईश्वर गर्थवष्ठानंा उच्चासनावरून खाली ओढून 
गडरबानंा त्यावर बसडवतो. भकेुले जे त्यानंा अन्न देतो. आिाहामाचे संतानच जगाला आशीवाद 
देिार आहे. इस्त्रायलींच्या वशंाची सोडविूक करिार आहे. माडरया डतच्या सहवासामध्ये तीन 
मडहने राडहली. 

 
५६५८ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबईत उष्ट्ितेच्या आजाराने आठवड्यात १०० मृत्य ूहोतात. 
 
५६५९ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

२७ जूनला १४ इंच पाऊस पडला. घरातल्या ओलीने जागोजाग मािसे आजारी पडली. 
 
५६६० (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

कुलाब्यात आगीने ६५ हजाराचंा कापूस जळाला. 
 
५६६१ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

मंुबईत सट्टारूपी आकाबाई पुन्हा घुसली आहे. 
 
५६६२ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

कप्तान हान्स्कीम यानंी समुद्रात बुडिाऱ्या ५ मािसानंा वाचवले, म्हिून त्यानंा सुवियपदक देण्यात 
आले. 

 
५६६३ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५६–२५५) 

रे. जे. टेलर स्वदेशी जािार म्हिून त्यानंा मानपत्र देण्यात आले. 
 
५६६४ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

डवष्ट्िुशास्त्री पडंडत व गोपाळराव हडर यानंी सुधारिेचा पक्ष सोडू नये, असा डनश्चय केला आहे. 
सनातनी लोक त्यानंा धमक्या देत आहेत. 

 
५६६५ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

मंुबईत तरुि मुलासाठी तालीम बाधंली आहे. 
 
५६६६ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

बडोद्याचे खंडेराव महाराज बाल डान्स इतका उत्कृष्ट करतात की, गोऱ्यानंाही त्याचें कौतुक 
वाटते. 

 
५६६७ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

जंडजऱ्याच्या संस्थानावर सरकार कारभारी नेमील. 
 
५६६८ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

पुण्याची नेडटव लैिरी चालू राहिार असून डतच्याकडे २५०० रुपये डशल्लक आहेत. १९० वगयिीदार 
आहेत. 

 
५६६९ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

लसधमध्ये मोठी टोळधाड आली. डपकाला धोका आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५६७० (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 
रेल्वचेा एक नोकर डवडहरीत पडून मृत्यू पावला. 

 
५६७१ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

राजकोटचा एक िाह्मि रे. डगलसेपीकडे दीके्षसाठी गेला. तेव्हा त्याच्या नातलगानंी गर्दी करून 
मारामारी केली. 

 
५६७२ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५५) 

जयपूरच्या राजाची कायदे कौस्न्सलवर नेमिूक झाली. 
 
५६७३ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

बाब ूश्रीनाथ दोस याचं्या मुलाने आगरी डवधवशेी पुनर्थववाह लावला. 
 
५६७४ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

टोकचा माजी नबाब लहदंूवर फार जुलूम करीत असे. आता त्याचा अल्पवयीन पुत्र राजा होईल. 
 
५६७५ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

कलकत्त्यात दोन मोठे डवषारी नाग सापडले. 
 
५६७६ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

वायव्य इलाख्यात कालव्याच्या पाण्याने १४ लाख एकर जडमनीस पािी डमळाले. 
 
५६७७ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

गुराचंी कातडी कमाविाऱ्या व्यापाऱ्यानंी जनावरानंा डवष डदल्यामुळे दीनापुरात अनेक गुरे मेली. 
 
५६७८ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

त्राविकोरच्या राजाने धमडतडरत लोकाचंा वारसा हक्क व संपत्तीचा हक्क मान्य केला. हे महाराज 
लवकरच सुवियतुला करून िाह्मिानंा सोने वाटिार आहेत. 

 
५६७९ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

रािीपेठच्या डमशन दवाखान्याची मद्रासचे गवरनर डम. नेडपयर यानंी तारीफ केली. 
 
५६८० (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

काबलूचा अमीर शरे अली याजवर गोळी झाडली गेली, ही बातमी खोटी ठरली. 
 
५६८१ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

अजीमखानाने डहरात शहर लजकले असून तो आता काबूलकर हल्ला करिार आहे. 
 
५६८२ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाडरसच्या चेंबर सभेत सगळे नव ेसभासद डनवडून आले. त्यानंी पूवीच्या कारभारावर फार कडक 
टीका केली. नवी घटना मंजूर झाली आहे. कारभार व्यवस्स्थत चालला, तर फ्रान्समध्ये अनेक 
सुधारिा होतील. 

 
५६८३ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

लुई नेपोल्यन म्हितो की, माझ्या प्रयत्नामुळेच राज्यकारभार सुधारला. लंडन टैम्सने म्हटले आहे 
की, यापुढे त्याच्या वंशजानंा राज्य डमळिार नाही. 

 
५६८४ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

येथील उदार पारशी गृहस्थ डम. कावसजी जहागंीर यानंी रीजंटस पाकय मध्ये पािी डपण्यासाठी एक 
संुदर हौद बाधंला आहे. 

 
५६८५ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–९५६) 

साडलस्बरीचा डबशप मरि पावला. 
 
५६८६ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

कनाटकच्या नवाबाला कजयफेडीसाठी सरकार २७ लाखाचें कजय देईल. 
 
५६८७ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

क्यबूा बेट खरेदी करण्यासाठी अमेडरकन सरकार स्पेनशी बोलिी करीत आहे. 
 
५६८८ (२८ : १६, १६ आगस्ट ६९, २५३–२५६) 

सान्फ्रास्न्सस्को येथे डवमान चालडवण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १७, मुांबई, १ सप्टेंबर १८६९ 
 
५६८९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २५७–२५९) 

नगर डमशनाचें रे. फेरबाँक प्रकृती डबघडल्यामुळे मडमेसह स्वदेशी गेले. सुमारे २३ वष ेत्यानंी या 
देशात धमाचे काम केले. त्याचं्या सन्मानाथय मंुबईत तीन डठकािी सभा झाल्या. साहेबानंा पडवत्र 
शासत्राची संुदर प्रत व सोन्याचा टाक या वस्तू नजर करण्यात आल्या. मडमेसही कंठभषूि 
देण्यात आले. या साहेबानंी मंुबईत छापखान्याचे कामही केले. काही काळ ज्ञानोदय हे पत्रही 
समथयपिे चालवले. त्यात उपयुक्त डवषय डदले. वडाळा येथे राहून उपदेश केला. त्यानंी डदलेले 
आस्त्मक अन्न हा सवांचा बहुमोल ठेवा आहे. ते प्रीतीने व सौम्यतेने वागत. भजनालयाचंी दुरुस्ती व 
सुधारिा त्यानंीच केली. 
मडमसाहेब तर या देशातच जन्मल्या. त्या चागंले मराठी बोलतात. बायानंा शासत्राचा उपदेश 
करतात. जनाना डमशनमध्येही त्यानंी काम केले. ईश्वराचा पडवत्र आत्मा त्या दोघाचें संरक्षि 
करील. 
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५६८९ अ (इंम : २५७) 
 
५६९० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २५९–२६०) 

शरिपूर शाळेला ५२४२ रुपयाचंी मदत डमळाली. संस्थेस ४०० रुपयाचें कजय आहे. ७१ मुलाचंी 
व्यवस्था तेथे केली आहे. रस्त्यावर टाकून डदलेल्या लहदू मुलाचंीही व्यवस्था केली जाते. डिस्ती 
लोकाचंी पोरकी मुलेही तेथे आहेत. काही गरीब लोक मुले तेथे ठेवनू दरमहा ठराडवक मदत 
पाठवतात. त्यानंा उत्तम डशक्षि डमळते. सकाळीच प्राथयना करतात. दळि व स्वयंपाक वगैरे काम 
करतात. स्वताः कपडे डशवनू डवकतात. शाबाथ शाळा स्वतंत्र आहे. ही मुले ख्डरस्ताकडे डफरतील, 
असा चालकाचंा डवश्वास आहे. पि या परोपकाडरक कृत्यास साहाय्याची फार गरज आहे. अंध व 
पगंू मुलानंाही ते साभंाळतात. सध्या रक्तडपतीने ग्रासलेल्या ६ लोकानंा मदत देत आहेत. आपली 
मदत रे. कुक याजंकडे पाठवावी. 

 
५६९१ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६१) 

मालती अथवा दोन गड (प्रकरि १ ले) कादंबरी : 
आनंदगड नामक डकल्ल्यावर सत्त्वसेन नामक डकलेदार राहात असे. त्याच्या पत्नीचे नाव सुलक्षिा 
होते. त्यानंा मालती नावाची मुलगी होती. ते सवयजि ईश्वरावर प्रीडत करून संतोषाने राहात. 
सत्वसेन जरी राजदरबारी राडहला, तरी सुलक्षिेने मालतीचा साभंाळ करावा, ती सुस्वभाडवक 
व्हावी म्हिून डतला डशकवावे, पडवत्र शास्त्रातील येशूच्या गाड कथासुद्धा सागंाव्यात, असा िम 
चालू होता. येशूच्या मृत्यचेू वतयमान ऐकून छोया मालतीच्या डोळ्यातूंन अश्रु गळत. डतची आई 
हातानंी कपडे डशवनू गडरबानंा देत असे. संभाडवत व मातबर असूनही कामाला लाजत नसे. आता 
तर डभकारीही काम करण्याची लाज बाळगतात. आळशीपिाने फुकटचे तुकडे मोडिे त्यानंा 
आवडते. पि मालतीची आई म्हिे की, मातबराचे गरीब होतात, म्हिून कामाची सवय असावी. 
कोिी सागंावे, कधी झोपडीत राहून दुसऱ्याची चाकरी करण्याची वेळ येईल? मालती स्वयंपाकात 
तर हुशार होतीच, परंतु बागकामातही प्रवीि होती. तेथील डशपाई डवश्रामजी याची मुलगा पे्रमवल्ली 
ही डतची मडैत्रि होती. सायंकाळी त्या मधुर गािी गात. येशूची प्राथयनासुद्धा करीत. डवश्रामजी 
लोहाराचा धंदा करीत असे. दोघींच्या स्स्थतीत अंतर असूनही त्याचंी मतै्री डटकून राडहली. 
आपल्याजवळचे गोड पदाथय मालती डतला देत असे. एकमेकींचे साह्य करण्याचे त्यानंी वचन डदले 
होते. 

 
५६९२ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६२) 

लंकेपासून चीनपयंत व आसे्त्रडलयापयंत समुद्रातून तार टाकण्यासाठी डवलायतेत एक कंपनी उभी 
झाली आहे. 

 
५६९३ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६३–२६५) 

उद्धारमडहमा : यथावकाश अलीसाबेतीस पुत्र झाला. त्या मुलाचे नाव डतने पाटीवर डलहून 
दाखडवले व तत्क्षिी डतची वाचा परत आली. भोवतालचे रडहवासी आश्चययचडकत झाले. लोकाचंी 
खात्री झाली की, हा ईश्वरी चमत्कार आहे पडवत्र आत्मा तेथे वसतीस आला. देवदूताचे वचन खरे 
झाले. याहोनाचा मडहमा लोक गाऊ लागले. इस्त्रायलींना संकटातून सोडडवतो, हे त्याचे महान 
कृत्य होय. येशू ख्डरस्त हा याच कुळाचा तारक शृगं ठरिार होता. सैतान व पाप याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

कचायातून ता लोकानंा सोडवील. जखाया म्हिाला की : या मुलास फार प्रडतष्ठा डमळेल. 
परात्पर देवाचा तो दूतच आहे. दयासंपन्न अशा देवाने आतडी कळवळून योहान्नास जगात पाठवले, 
ही ईश्वराची कृपाच होय. आमच्या पूवयपुण्याईने नीतीचा सूयय येथ ख्डरस्त जन्मिार आहे. ही अडत 
गोमट सुवार्ता जगभर पसरेल. मरिाच्या सावलीत बसून अंधारात जगिारे लोक उजेडात 
येतील. जे सन्मागापंासून भटकले आहेत, त्यानंा पुण्याचा मागय सापडेल. हा बास्प्तस्मा करिारा 
योहान रानावनात व एकातंात राहात असे. 

 
५६९४ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६५–२६७) 

‘एक शोधक’ डलडहतो की : बाडी वैद्य रामचदं्र कृष्ट्िराम जोशी याचं्या औषधाबद्दल जाहीर 
गौप्यस्फोट करूनही त्याची कोिी दखल घेतली नाही. खोटी सर्थटडफडकटे व बनावट औषधे देऊन 
वैद्यबोआ लोकानंा लुबाडतात. या मंुबईत हजारो डवद्वान, शहािे, शोधक व ढोंगदे्वष्टे असता एकाही 
वृत्तपत्रातून डनषेधाचा शब्दही आलेला नाही. खरेपिाचा पक्ष अगदी संपला की काय? एक भोई, 
प्रभचूा १४ वषांचा मुलगा, एक कोळीि, त्याच्या औषधाने प्रािास मुकले आहेत. पटवधयन नावाचा 
एक तरुि भाऊ दाजीस भेटण्याकडरता इकडे आला, परंतु कमी पैसे पडतात म्हिून जाशी 
वैद्याकडे गेला. या डगराडहकास औषध डमळाल्यावर त्यास उलया व जुलाब होऊन प्राि कंठात 
आले. पि वैद्यबुवा मात्र प्रत्येकास सागंत की, हा बरा झाला. त्यास तसे पढवनूसुद्धा ठेवले होते. 
सातारा मुक्कामी तो जास्तच आजारी झाल्यावर नातलगानंी भाऊरावाचे औषध सुरू केले. मग मात्र 
त्यास गुि आला. तो म्हितो की, आपि डोक्याने चालली तरीही भाऊ दाजीचे उपकार 
डफटावयाचे नाहीत. तरी आता सरकारनेच बाडी वैद्याचंा समाचार यायावा. 

 
५६९५ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६७) 

डम. बाबा पदमनजी डलडहतात की : रा. जोतीबा फुल्यानंी जो डशवाजीचा पवाडा छापडवला, त्यास 
आपि फक्त प्रुफे तपासण्यापुरतीच मदत केली आहे. त्यानंी प्रस्तावनेत आभार मानले म्हिून 
पत्रकाराचंा गैरसमज झाला. ही मते इडतहासाच्या डवरूद्ध आहेत, असे मी त्यानंा पूवीच सुचडवले 
होते. परंतु ते म्हिाले : ‘आमचे जे डवचार आहेत ते छापलेच पाडहजेत. कोिी दोष डदला तर 
आम्ही, त्यास उत्तर देऊ.’ डवडवधज्ञानडवस्तारकत्याने मात्र व्यंगोक्तीने माझे नाव टीकेमध्ये गुंतडवले 
आहे. 

 
५६९६ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६७–२६९) 

आमचे लोक लयनकायात फार खचय करतात. त्याचंा पोषाखही धेडगुजरी असतो. बटूपाटलोि व 
िाह्मिी अंगरखा असे डमश्रि डदसते. काहीजि धोतरास गाटयर लावतात. पँट घातल्यावर पागोटे 
बाधंतात. खाण्याडपण्याच्या रीतीही पालटल्यामुळे मनस्वी खचय होतो. डाडगण्यावंाचून लयनच होत 
नाही, असे वाटून कजय काढून डाडगिे करतात. कजय म्हिजे खोबऱ्याची आई असते. त्याचे व्याजच 
डाडगण्याचंा खग्रास करते. शासत्राने अलंकाराचंा डनषेध केला आहे. अशा अमोल्य बोधाचा डवचार 
करून दाडगने अगदी थोडे कराव.े उंच कापडावाचून लयनच होिार नाही, अशीही याचंी समज 
आहे. अगदी कंगाल लोकही भारी लकमतीच्या शलेाऱ्या घेतात. कजापायी घर व शतेी गमावनू 
बसतात. अंथरूि पाहून पाय पसरीत जाव.े लयनात जातीला जेविावळ ही द्यावीच लागते. हार-
गजऱ्याची शोभाही करावीच लागते. हल्ली युरोडपयन पद्धतीचे मासंाहारी खाने होतात. त्याने फार 
खचय होतो. डकत्येकानंा कायाचमच्याचंा उपयोगही ठाऊक नसतो. पि खचय मात्र वाढतो. डशवाय 
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डवलायती दारूचा भडमार करून लोक पैसा अक्षरशाः पाण्यात घालडवतात. ‘म्यारेज बाल’ करून 
भ्रडमष्टाप्रमािे नाचत असतात. म्हिून डमथ्या चाली बदं करून पैशाचा अपव्यय थाबंवावा. 

 
५६९७ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

पाऊस पडला तरी मंुबईचा उष्ट्मा कायम आहे. 
 
५६९८ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

आल्बटय लैफ आशुरन्स कंपनीने धंदा बदं केला असल्यामुळे, अनेकजि बुडाले. ते खटला भरिार 
आहेत. 

 
५६९९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

फीमेल नामयल स्कूलसाठी उमेदवाराचंी परीक्षा चालू आहे. 
 
५७०० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

ग्राटं वैद्य पाठशाळेतील गुजराथी वगास अनेक देियया आल्या. 
 
५७०१ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

लहदुस्थान सरकारने नाचगािे करिाऱ्या कसडबिींकडून कर घेण्यास संमती डदली आहे. आमचे 
मत असे आहे की, अनीतीच्या कामाकडून पैसा जमव ूनये. 

 
५७०२ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

इंग्रज खलाशानंी डकत्येक डशद्दी गुलामानंा मुक्त केले. कोिी संभाडवत गृहस्थ त्यानंा संभाळण्यास 
तयार असतील, तर त्यानंी मे. सूटर यानंा भेटावे. 

 
५७०३ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६६, २६९–२७०) 

डेप्युटी पोलीस कडमशनर डम. डनलाप हे होडीतून जात असताना डमरगी आल्यामुळे समुद्रात पडून 
मरि पावले. 

 
५७०४ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

नव े कमाडंर इन चीफ डम. स्पेन्सरसाहेब मंुबईत आले, तेव्हा त्यानंा थाटाची मानवदंना देण्यात 
आली. 

 
५७०५ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

लसधचे दा. लावरी गवरनराचें वैद्य झाले आहेत. 
 
५७०६ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

डम. मोरोबा कान्होबा यानंा पेन्शन घेतल्यावरही वडकलीचे काम करण्यासाठी सनद डमळिार आहे. 
 
५७०७ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 
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एल्. एम. व माडरक्युलेशनचा परोक्षा सुरू होत आहेत. 
 
५७०८ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

मंुबई डवद्यापीठाने परीक्षा-फी दुप्पट केली आहे. 
 
५७०९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २६९–२७०) 

देवी काढण्याबाबत सरकार कायदा करिार असून सवय लोकानंा देवीची सक्ती करिार आहे. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
५७१० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

मुनसफ व वकील याचं्या परीके्षचे नवे डनयम प्रडसद्ध झाले. (ई. प्र.वरून) 
 
५७११ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

पोडलसाला मारहाि केल्याबद्दल एका मुस्स्लमास १०० रु. दंडाची डशक्षा झाली. 
(वतयमानदीडपकावरून) 

 
५७१२ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

रत्नाडगरीचे हेडमास्तर वामन आबाजी मोडक डवधवाडववाहाचा प्रचार करतात, म्हिून त्यानंा 
िाह्मिानंी बडहष्ट्कृत केले आहे. त्यानंा नोकरीवरून काढावे, असे अजयही गेले आहेत. तरीही त्याचंी 
मते कायम आहेत, हे पाहून आनंद वाटतो. 

 
५७१३ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

अनेक बाबतीत बदनाम झालेला महेश्वर हडर हा गृहस्थ गुहागर येथे मरि पावला. 
 
५७१४ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

नडशराबादेत धान्यटंचाई असून महगयता वाढते आहे. 
 
५७१५ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

अबू पहाडाकडील दुष्ट्काळासाठी २६०० रुपये जमा झाले. 
 
५७१६ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

आदनचे प्रडतडनधी अरब चीफच्या स्वागतासाठी मंुबईत २० हजाराचंा वाडा खरेदी करीत आहेत. 
 
५७१७ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

लनदास्पद मजकूर प्रडसद्ध केल्यावरून अरुिोदयच्या संपादकास ३५० रु. दंड झाली. 
(सूयोदयवरून ) 

 
५७१८ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 
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नाडशक ते लत्रबक अशी पक्की सडक होिार आहे. यासाठी ६५ हजार खचय होईल. तेथील 
रडहवाशाकंडूनही मदत घेिार आहेत. 

 
५७१९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

मंुबईत हेल्थ ऑडफसरची नेमिूक होिार. 
 
५७२० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

रा. डवष्ट्िु मोरेश्वर डभडे डप्रस्न्सपल सदर अमीन झाले. 
 
५७२१ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७०–२७१) 

डम. करनालकर नाडशक म्युडनडसपालटीचे चेअरमन झाले. त्यानंी स्वच्छतेच्या कामास वगे डदला 
आहे. १० वषांत स्वच्छ न केलेले तारतखाने साफ करण्यात आले. 

 
५७२२ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

जयपूरच्या महाराजानंी लाडय मेयोंना मेजबानी डदली. 
 
५७२३ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

डथओडोरचा राजपुत्र अलमायो कलकत्त्यास आला. 
 
५७२४ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

अमृतसर व यवाल्हेर येथे महामारीने २१२९ मृत्यु झाले. इंदुरात रोज ४० तरी मरतात. 
 
५७२५ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

दारूच्या धंुदीत एका डशपायास ठार मारले, म्हिून एका सोल्जरास जन्मठेप झाली. 
 
५७२६ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

जबलपुरात पाण्याची तीव्र टंचाई झाली आहे. तेथील अन्नसत्रात १२०० लोक जेवत आहेत. 
 
५७२७ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

एजु्जकेशनल गाजेटात म्हटले आहे की : गहन शास्त्रीय डवषयावर देशभाषेत एकही पुस्तक तयार 
झाले नाही. लोकानंा उते्तजन देऊन गं्रथ डलहून यायावते. 

 
५७२८ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

कोटाची बेअदबी केल्याबद्दल कलकत्ता न्यूसच्या कर्त्यास ५० रुपये दंड झाला. 
 
५७२९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

ओडरसा व छोटा नागपूर प्रातंाचं्या रडहवाशानंा सरकारने प्राप्तीवरील करातून सूट डदली आहे. 
(इदुप्रकाशवरून) 
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५७३० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 
बाब ूकेशवचद्र सेन डवलायतेस जािार. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
५७३१ ( २८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

फ्रान्सची नवी घटना राजसभेने मंजूर केली. 
 
५७३२ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

तुकय स्थानात व डमसरमध्ये डवतुष्ट आले. 
 
५७३३ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

साक्सनच्या खािीत ३२१ मािसे अडकून पडली. 
 
५७३४ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

स्पेनमधील बंडखोरानंा देहातंाची डशक्षा झाली. 
 
५७३५ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७१–२७२) 

मेसापोटेम्या देशात लोखंडी रस्ते करण्यासाठी पहािी सुरू झाली. 
 
५७३६ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७२) 

ऐडरश मंडळ्यापं्रमािेच वले्समधील मंडळ्याशंीही संबधं ठेव ू नये, अशी सूचना कॉमन्स सभेस 
करण्यात आली. हा तर सुधारिेचा पाया आहे. 

 
५७३७ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७२) 

अबीसीडनयन लढाईच्या खचाची चौकशी पूिय झाली. कडमशनने डरपोटय डदला आहे. 
 
५७३८ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७२) 

लंडनच्या आल्बटय लाईफ इशुरन्स कंपनीची सरकारने चौकशी सुरू केली. 
 
५७३९ (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७२) 

ठाण्याचे सूयोदय व डवद्याकल्पतरू ज्ञानोदय कचेरीकडे आलेले नाहीत. 
 
५७४० (२८ : १७, १ सप्टेंबर ६९, २७२) 

इडलचपूरच्या ‘सुबोधप्रकाश’ पत्राने ‘डनरडनराळ्या देशातंील पे्रतडिया’ लेख छापला, पि 
ज्ञानोदयाचे ऋि उल्लेडखले नाही, हे बरोबर नाही. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १८, मुांबई, १५ सप्टेंबर १८६९ 
 
५७४१ (२८ : १८, १५ सप्टेंबर ६९, २७३–२७५) 

डिस्ती धमय स्वीकारल्यामुळे आस्त्मक लाभ होतात, तसे व्यावहाडरक फायदेही होतात. 
शुभवतयमानाने मनुष्ट्याची सवांगीि सुधारिा होते. मिैोनेडशयन लोक दुगुयिामुळे शारीडरक शक्ती 
घालवनू बसले, पि ख्डरस्तास शरि आले व त्याचंी कुटंुबे बहरली. लहदुस्थानातही सरकारने 
नवनवी लोकोपयोगी कामे काढल्यामुळे मजुराचं्या जीवनात पालट झाला. तुकय स्थानात मळिीच्या 
जुन्या पद्धती होत्या, त्यानंी धान्य वाया जात असे. आता परदेशी यंत्रानंी शतेी सुधारली. रबराची 
डगली घातल्यामुळे चागंला उपदेश करता येतो, असे देशी उपदेशकाचें मत आहे. चीनमध्ये बदुंका, 
वाफयंते्र, याडंत्रक नागंर याचंा प्रसार वाढत आहे. मनुष्ट्याचे ऐडहक सुख डिस्ती राष्ट्रानंी वाढडवले. 
अमेडरकेने असे ठरडवले की, साडडवच् बेटातंील व्यापारातून येिाऱ्या उत्पन्नाच्या एक टक्का रक्कम 
धमासाठी खचय करावी. झुलू येथील डभशनचा इरा आदम हा गृहस्य डिस्ती झाला व नंतर त्याचे 
ऐडहक जीवन संपूिय पालटले. त्याचा मुलगाही मोठा बुडद्धमान होता. तो उसाचा चरक चालवतो. 
व्यापाराएवढाच तो उपदेश करण्यातही प्रवीि आहे. या बेटावर ६० अमेडरकन नागंर चालतात. 

 
५७४१ अ (इंम : २७३) 
 
५७४२ (२८ : १८, १५ सप्टेंबर ६९, २७५–२७७) 

ज्ञानोदयाच्या वाचिाऱ्या, तु पून्हा जन्मलास काय? तू हृदयातली दुष्टाई ओळख. आपले 
अमंगळपिही जािून घे. चुना लावलेल्या कबरीप्रमािे आपि आतून घािेरडे आहोत. तारि 
पावण्यासाठी नवीन मनाचे अगत्य आहे. येशू ख्डरस्त हाच आमचे जगिे आहे. नुसती नीडत 
उपयोगाची नसते, तर मनाचा पालट होऊन पुनजयन्म डमळाला पाडहजे. तू ईश्वराचा खरा भक्त 
झालास, तरच ते शक्य आहे. पाप लकवा पडवत्रता याचं्या पायऱ्या असतात. पुनजयन्माला पयाय 
लकवा मध्यस्स्थती नाही. मग आपल्या अंताःकरिामध्ये खरा पालट झाला की नाही, याची तंू परीक्षा 
करिाऱ्याचे मूळ कळत नाही, तसा हा पालटही समजत नाही. पि तुझी वतयिूक तंू तपासून 
पाडहल्यावरच तुला कळेल. थेट देवापासून नवा स्वभाव यायावा. पडवत्रता आनुवडंशक नसते. तर ती 
डमळवावी लागते. डवद्याभ्यास व्यावहाडरक असतो, तर पुनजयन्म आस्त्मक व मानडसक असा असतो. 
शासत्रातून देवाचे चडरत्र पुन्हापुन्हा वाचाव.े ख्डरस्ताकडे खऱ्या मनाने पाहाव.े वधस्तंभाचा डवचार 
मनात ठसेल, तरच पुनजयन्म होईल. मनाःपालट होईल. म्हिून स्वताःची परीक्षा स्वताःच कर. 
(डिडटश हेरल्डवरून) 

 
५७४३ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २७७–२७८) 

डशवाजी राजाच्या पवाड्याच्या रचनेत बहुत दोष डदसतात. पवाडे, लावण्या व कलगीतुऱ्याची 
रचना अगदीच वृत्तासारखी नसली, तरी त्यानंा डनयम असतातच. या पवाड्यास धु्रवपद नाही. 
‘चा’ यमकाच्या ६ ओळी असल्या, तरी त्याला यमक म्हिता येिार नाही. डमळविीच्या ओळींची 
संख्या ४ पासून १६ पयंत आहे. त्याचं्यातं काही मेळ नाही. प्रत्येक कडव्यात समान ओळी 
असाव्यात, हा डनयमही पाळलेला नाही. त्याचंी संख्या ४० पासून ११६ पयंत आहे. प्रत्येक 
कडव्यास दोन चाली आहेत. पि डतसऱ्या कडव्यास एकच चाल आहे. यमकाचे अक्षरही बदलले 
आहे. ‘डवठूचा गजर’ च्या चालीवर ‘डशवनामाचा गजर’ अशी भजनाची चाल आली आहे अक्षराचंी 
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संख्याही दर ओळीस बदलते. जास्त अक्षरे आली की, चटपट ओळ म्हिावी लागते, कमी अक्षरे 
आली की, जात्यावरच्या गाण्याप्रमािे हेल ओढावा लागतो. अप्रशस्त शब्दही वापरले आहेत. भाषा 
सुलभ आहे, पि कडवतारस मात्र नाही. कथाभागाडवषयी पुढे डलहू. कवीने बरेच पडरश्रम घेतले, 
यात मात्र संशय नाही. 

 
५७४४ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २७८–२८०) 

कादंबरी–प्रकरि २–मालती १४ वषांची झाल्यावर संकटानंा प्रारंभ झाला. डतच्या आईचा मृत्यू 
झाला. आईने डदलेल्या अमोडलक बोधाप्रमािे ती वागे. बापाच्या आजे्ञत वागत असे. एका लढाईत 
सत्त्वसेन इतका जखमी झाला की, बहुत डदवस त्यास घरी राहाव ेलागले. मालतीने त्याची शुश्रूषा 
केली. बापाची अवस्था पाहून डतला गडहवर दाटून येत असे. तरीही ती बापास गािे म्हिून दाखवी. 
त्याचे मन रंजवी. काही काळाने देशावर परचि आले. सत्त्वसेनचे डशपाई लढाईसाठी गेले. 
कारागडाचा डकल्लेदार विसेन हा त्याचा हाडवैरी होता. सत्त्वसेनच्या स्पष्टवक्तेपिामुळे ते शत्रू 
बनले. राजा सत्त्वसेनाची स्तुती करी म्हिून तो रागावला. विसेनाच्या डकल्ल्यात अनेक 
अंधारकोठड्या होत्या. त्याची बायको धार्थमक असली, तरी तो फार िूर होता. त्याने दरबारात येऊ 
नये, असा हुकूम राजाने सोडला होता. डकल्ल्याच्या बदंोबस्तासाठी सत्त्वसेनाने डवश्राभजीला 
चागंल्या सूचना डदल्या होत्या. त्याची मुलगी पे्रमवल्ली ही मालतीची चागंली मैत्रीि होती. 
सत्त्वसेनचा एक डशपाई डफतूर झाला होता त्याने चोरी केली. पि डकल्लेदाराने त्याला क्षमा केली 
होती. तरी मनात दे्वष बाळगून त्याने विसेनास चोरदरवाजाने डकल्ल्यात प्रवशे देण्याचे कबलू केले 
होते. 

 
५७४५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८०–२८३) 

‘एक डमत्र’ डलडहतो की : जंडजऱ्याचा संस्थाडनक इभरामखान २० वष ेसते्तवर आहे. त्यास फक्त 
उडदू भाषाच येते. दोन बायका असूनही तो सयदाबाई नावाच्या रखेलीच्या तंत्राने वागतो. ती 
मूळची कासार जातीतली आहे. राजाचे १८ अपराध इंग्रजानंी नोंदवले, पि खरे चौपट आहेत. हा 
फार जुलमी व िूर राजा आहे. आपला सासरा डशद्दी हुसेन व पनी फाडतमा यानंा त्याने कैदेत 
ठेवले. तीन वषांनंतर डशद्दी हुसेन तुरंुगातून डनसटला आडि त्याने इंग्रजाकंडे तिार केली. पि 
इंग्रज सरकार काहीच हस्तके्षप करीत नाही. फाडतमाबीचा डकल्ल्यावरच संशयास्पद रीतीने मृत्यू 
झाला. ‘ती मोडशीने मृत्य ू पावली’ असे खान सागंतो. या राज्यात डकत्येकाचें खोकल्याने मृत्यू 
झाले. हे सवय राजाचे कपट आहे, यात संशय नाही. हा अनथय लवकर थाबंवला पाडहजे. फाडतमाचा 
मृत्य ू २२ व्या वषी झाला आहे. वतयमानपत्रानंी जर मनावर घेतले, तरच इकडच्या कृष्ट्िकृत्यानंा 
प्रडसद्धी डमळेल. इंग्रज सरकार अगदी जािूनबजून डोळेझाक करते. डम. सखाराम मुत्सद्दी यानी 
अजय पाठवनू पाडहले. पि शवेटी नाद सोडला. माजी गवरनर ना. डफ्रयर काही कृती करण्याच्या 
डवचारात होते, पि गवरनर जनरलकडून प्रडतसाद डमळाला नाही. 

 
५७४६ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

यरूशलेमच्या पािीपुरवठ्यासाठी डम. बर्डेस कौटस या श्रीमान मडमेने एक योजना तयार केली 
आहे. 

 
५७४७ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 
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डम. डगलबटय डहके या साहेबाने केरकचऱ्यापासून ययास तयार करण्याची योजना दार्थजललगच्या 
नगरपाडलकेस सुचडवली आहे. 

 
५७४८ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

३ एडप्रल रोजी कंबरलंड प्रातंात एक डवशाल उल्का तुटली. हा अस्यनगोल अस्यनस्तंभाप्रमािे 
तेजस्वी होता. 

 
५७४९ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

मंुबईत १०० इंच पाऊस पडला. धान्य मात्र महागच आहे 
 
५७५० (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

यंदा जास्त पाऊस पडूनही डवहाड तलावात पाण्याचा साठा कमी आहे. कारि लोक पािी वाया 
घालवतात. 

 
५७५१ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

लाडय नेडपयर आफ मागदाला डवलायतेस गेले, तेव्हा त्याचं्या सन्मानाथय पुिे व कल्याि येथे सभा 
झाल्या. 

 
५७५२ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

फीमेल नामयल स्कूल सुरू झाले. ज्या मुलींना प्रवशे नाकारला, त्यानंा कोितीही कारिे डदली 
नाहीत. वृत्तपत्रात वाद होऊनही कडमटीचा अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला. 

 
५७५३ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

एलडफन्स्तन शाळेची फीवाढ रद्द झाली. 
 
५७५४ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

सर्थटडफकेट टॅक्सचे उत्पन्न लायसेन्स टॅक्सपेक्षा १ लाख ८५ हजारानंी जास्त आले. प्रत्यक्ष 
वसुलीचा खचयही अगदी कमी आला. 

 
५७५५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८३–२८४) 

मोरोबा कानोबा यानंा डनवृत्तीनंतरही वडकली करता येईल. पि नव्या डनयमानुसार त्यानंाही परीक्षा 
द्यावी लागेल, असा मुद्दा उपस्स्थत झाला आहे. 

 
५७५६ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

डम. मोरोबा कानोबाचंी पेन्शन डनयमानुसार मंजूर होईल. ( इंदुप्रकाशवरून) 
 
५७५७ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

जन्माष्टमीच्या डदवशी स्वामी वल्लभाचार्याचं्या दशयनास इतकी गर्दी झाली की, एक मुलगी 
चेंगरून मेली. या मंडदरात अनाचार होतात, म्हिून खटला दाखल झाला आहे. 
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५७५८ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 
भायखळ्याच्या आगीत १६ हजाराचें गवत जळून गेले. 

 
५७५९ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

एका कोळशाच्या जहाजास बदंरातच आग लागली. 
 
५७६० (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

एका कचरापेटीत मृत बालक सापडले. 
 
५७६१ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

एका पारशी स्त्रीने गळफास घेऊन जीव डदला. 
 
५७६२ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

डवद्याखात्याच्या डडरेक्टरानंी जैन धमाडवषयी गुजरातीत डनबंध डलडहिारास इनाम जाहीर केले. 
तसेच स्मलैच्या ‘सेल्फ हेल्थ’चे भाषातंरासही इनाम डमळेल. 

 
५७६३ (२८ : १८, १५ सप्टेंबर ६९, २८४–२८५) 

मंुबईच्या डबशपानंी ‘मृर्थतपूजक लोकातं चाललेले डमशनाचे काम’ या डवषयावर सुरस भाषि केले. 
ते फार नम्र व डनगवी आहेत. ते काळ्या लोकावंरही प्रीडत करतात. 

 
५७६४ (२८ : १८, १५ सप्टेंबर ६९, २८४–२८५) 

एक कजयबाजारी मामलतदार नाशकात आले असून त्याचं्या धार्थमकपिामुळे लोक त्याचं्या दशयनास 
गर्दी करतात. देवाची त्याचं्यावर जर एवढी कृपा आहे, तर देव त्याचें कजयडनवारि का करीत 
नाही? 

 
५७६५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

एक भोंदू फकीर झोपडपट्टीत राहातो. तो कागदावरती मंत्र डलहून देतो. पि रोययानंा गुि मात्र येत 
नाही. 

 
५७६६ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८४–२८५) 

डवद्याखात्याचे डडरेक्टर डम. पील यानंी नाशकात व शरिपुरात शाळानंा भेटी डदल्या. 
 
५७६७ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

मंुबईच्या डबशपानंी शरिपुरात सुरस उपदेश केला. 
 
५७६८ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

डम. लुकास मल्हारी या उद्योगी डशक्षकाच्या कष्टामुळे नाडशकमधील शाळा सुधारली. 
 
५७६९ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 
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पजयन्य चागंला झाला, तरी धान्याचे भाव उतरत नाहीत. 
 
५७७० (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

डथयोडोरचा राजपुत्र अलमायो याच्या डशक्षिासाठी सरकार दरमहा ५०० रुपये देईल. 
 
५७७१ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

अमृतसरमध्ये महामारीने आगस्टमध्ये २,२४४ जि मेले. 
 
५७७२ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

कलकत्त्याच्या एका मुसलमान गृहस्थाने डववाहडवषयक सुधारिेचे पुस्तक डलडहले. त्यास 
सरकारने एक हजाराचे बडक्षस डदले व २ हजार प्रती डवकत घेतल्या. 

 
५७७३ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

मारवाडातील दुष्ट्काळासाठी मंुबईत डनधी जमा झाला. 
 
५७७४ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

भलेुश्वरच्या तलावात पडून २ मुले मेली. 
 
५७७५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

रोमन कॅथाडलकाचं्या सिात मूर्तीस नवस करण्यामध्ये लहदू व पारशी लोकानंी फार उत्साह 
दाखडवला. 

 
५७७६ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

वडकलाची सनद-परीक्षा देशीभाषातूंनही होईल. परंतु उत्तीिय होण्यासाठी शकेडा ६० गुि 
आवश्यक आहेत. 

 
५७७७ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

अमदाबादेत वल्लभाचायय पथी महाराजाचं्या दशयनासाठी डस्त्रयाचंी गर्दी फार होते. आयनेमहालात 
उंची पोषाख व दाडगने घातलेल्या डस्त्रया येतात. तेथील नोकरही उन्मत्त होऊन डस्त्रयाशंी गैरप्रकार 
करतात. परंतु त्यानंा कोिी प्रडतबंध करीत नाहीत. उलटे कौतुक होते. वरमायच ओढाळ, तर 
वऱ्हाडिीस काय बोल? 

 
५७७८ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८५–२८६) 

रेवाकाठाच्या दामोदर शासत्रींनी वल्लभपंथी गुरूच्या अमंगळ आचरिावर ‘पाखंडधमयखंडि’ हे 
संस्कृत नाटक डलडहले. डम. करसनदास मूळजींनी गुजराथी भाषातंर केले. 

 
५७७९ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

कराचीचा डेपुटी कलेक्टर डगलेस्पी याने अल्पवयीन मुलीवर जुलूम केल्यामुळे ती मृत्य ू पावली. 
गुन्हेगारास अटक झाली आहे. त्याची चौकशी होईल. 
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५७८० (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 
कृष्ट्िगडच्या एका डिस्ती मािसाने बायको नादंत नाही, म्हिून दुसरे लयन केले. नंतर पडहलीचे 
पत्र आले की, नादंण्याला येत आहोत. 

 
५७८१ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

कोइंबटूरला एका वाडघिीने १४० मािसे मारली. शवेटी डेवीज या डशकाऱ्याने ही वाघीि मारली. 
 
५७८२ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

नीलडगरीत १५ फुटी अजगर मारण्यात आला. 
 
५७८३ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

फ्रान्सचा बादशहा गंभीर आजारी आहे, म्हिून रािी दौरा अधयवट सोडून पाडरसला गेली. 
 
५७८४ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

आडस्त्रया व प्रुडशया याचं्या वादात पडू नये, असे फ्रें च बादशहाने ठरडवले आहे. 
 
५७८५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

अमेडरकेने क्यूबा बेट डवकत घेण्याचे ठरडवल्यावर स्पॅडनश फौज क्यबूाकडे रवाना झाली. 
 
५७८६ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

जनरल डप्रम यानंी सूचना केली की, पोर्टुगालच्या लुईस राजास स्पेनच्या तख्तावर बसवाव.े 
 
५७८७ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८७–२८८) 

चीनपासून अमेडरकेपयंत समुद्रातून तार टाकण्यास युरोडपयन राष्ट्र व अमेडरका यानंी मान्यता 
डदली. 

 
५७८८ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

डमसरच्या पाछाने सैन्य वाढडवण्याचा बेत केल्यामुळे तुर्की सुलतानाची खप्पा मजी झाली. पुढे 
पाछाने त्याचे स्पष्टीकरि देऊन आश्वासन डदले का, आपि सुलतानाचा अवमान करिार नाही. 
आता त्याने सैन्य अगर आरमार वाढव ूनये, म्हिून त्याला ताकीद झाली आहे. कजय घेऊ नये व 
डहशबे डनयडमत द्यावा, असेही साडंगतले. 

 
५७८९ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

कमाडंर इन चीफची पत्नी लेडी स्पेन्सर लहदुस्थानात येिार. 
 
५७९० (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

डमस कापने्टर लौकरच परत येिार. 
 
५७९१ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 
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डमसर पाछाचा पुत्र डवलायतेत डशक्षिासाठी राहिार. 
 
५७९२ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

आलबट लैफ इन्शुरन्स कंपनीस ७ वषांत १ कोटी २५ लाखाचंा तोटा झाला असे समजते. 
 
५७९३ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

बाब ूखेतर मोहन दत्त यानंी डसडवल सर्थवसच्या उमेदवारानंा वयाचे खोट दाखले डदल्यामुळे त्यानंा 
कामावरून दूर करण्यात आले. लंडन कॉलेज तसेच ईस्ट इंडडया कौस्न्सलमधूनही काढून 
टाकले. (ई. प्र. वरून) 

 
५७९४ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

७ ऑगस्टचे खग्रास सूययग्रहि फक्त अमेडरकेत डदसले. 
 
५७९५ (२८ : १८, १५ सप्तेंबर ६९, २८८) 

न्ययूॉकय ला सोन्याचा भाव फार चढला आहे. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक १९, मुांबई, १ आक्तोबर १८६९ 
 
५७९६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २८९–२९०) 

सापं्रत अनेक गावी महामरीने अनेक जि मरताहेत. रे. वुडसाहेबानंी डलडहले आहे की : रे. 
भाबटसाहेबानी साताऱ्याचे होम्योपाथीचे खटले आपल्याकडे सोपवले आहे. सवय साह्यकारी 
उपदेशकानाही औषधाची माडहती डदली आहे. तीन मडहने अनेकानंा औषधे डदली. एक नेडटव एजंट 
रा. नीळकंठराव भागवत यानंीही माडहती करून घेऊन ३२ लोकानंा औषध डदले. त्यापंैकी ३० जि 
बरे झाले. िाह्मि लोकही औषध घेतात लहदुस्थानात महामारीने मोठी मनुष्ट्य हानी झाली आहे. 
अमदाबादेत डम. स्स्रप नावाचा युरोडपयन शतेकरी आहे. तो कपराचा अकय  देऊन लोकानंा बरे 
करतो. डम. बोरोडोलने डशफारस केली की, सरकारी दवाखान्यामध्ये हे औषध देऊन पहा. 
इन्स्पेक्टर जनरलनी हे औषध तेथे ठेवण्यास साडंगतले आहे. आबटसाहेबानंी या औषधाने 
अनेकानंा रोगमुक्त केले. 

 
५७९६ अ (इंम : २८९) 
 
५७९७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९०–२९३) 

एक डमत्र कळडवतो की : डदल्लीहून एक ठक इकडे आला आहे. त्याच्याजवळ लेज्जरसाहेबाचे 
सर्थटडफकेट आहे. त्यात म्हटले आहे की, तो सवदागर असून सचोटीचा मािूस आहे. तो स्वताःला 
धमयप्रसाद लकवा मशीहप्रसाद म्हिडवतो. त्याच्याबरोबर डिस्ती झालेली एक बैरागीिही आहे. 
दोघाचं्या बोलण्यात बरीच डवसंगती आढळते. तो अनेक गावी लहडला व मद्रासच्या लोकानंा गंडा 
घालण्यास जािार आहे. हा उंच व सशक्त गृहस्थ असून एका डोळ्याने आंधळा असून एका 
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डोळ्यात फूल पडलेले आहे. कधी धोतर-सदरा, तर कधी इजार असा त्याचा पोषाख असतो. 
आपि जाळण्यास माल खपडवण्यासाठी गेली होतो, पि नोकर आपले पैसे घेऊन पळाला, असेही 
तो सागंतो. एकदा त्याला वाटखर्चीसाठी पैसे गोळा करून डदले. पि काहीतरी सबब सागंून तो 
तेथेच राडहला. थोडेफार कजय काढून त्याने कापड डवकण्याचा उद्योग केला. लोकानंा २७० 
रुपयानंा बुडवले. गडरबाचंा कळवळा करून आपि त्यासं मदत करतो, पि असले ठकसुद्धा असू 
शकतात. डवद्याशरि ऊफय  कालेखान आडि करीमखान याचं्यासारखे प्रत्येक गावी नव ेनाव व नवा 
पोषाक धारि करिारे तोतये येऊन गेले. धमयप्रसाद काही वळेा सागंतो की, आपली पत्नी सुडशडक्षत 
असून डदल्लीत आहे आडि ही राख बरोबर घेऊन लहडतो. तरी लोकानंी सावध व्हावे. 

 
५७९८ (२८ : १९, १ आक्तोवर ६९, २९३–२९६) 

कादंबरी प्रकरि ३–राज्यावर परचि आल्यामुळे सत्त्वसेनाने आपल्या जवळचे सैडनक लढाईवर 
पाठडवले. तो स्वताः आजारी असल्यामुळे जाऊ शकला नाही. या गोष्टीचा गैरफायदा विसेनाने 
घेऊ नये, म्हिून त्याने चागंला बंदोबस्त ठेवला. मालतीच्या मृत मातेने एक लहान पुस्तक डलडहले 
होते. त्यात म्हटले होते की, कधीही आळस करू नये, परमेश्वराचे उपकार स्मरून वागाव.े 
आपल्या आईची प्रत्येक वस्तू मालतीस आनंद व स्फूर्ती देत असे. मालती बापासंगे सारंगीवर 
मधुर गािी गात असे. पि एक डदवस डफतुरखोरानंी डकल्ल्याचा गुप्त दरवाजा उघडून विसेनाच्या 
सैडनकानंा आत घेतले. वैऱ्याने दावा साधून डकले्लदारास कैद केले. मालतीला तर मूछयना येऊन ती 
जडमनीवर पडली. ती शुद्धीवर आली, तेव्हा बापाने डतची रवानगी डवश्रामजीच्या घरी केली. गाडी 
करून अलंकारासंडहत सवय सामानही डतच्याबरोबर डदले. डनघून जाताना डतला फार वाईट वाटले. 
व ती बापाच्या गळ्यात पडून ढसदसा रडली. विसेनाचे दुष्ट लोक मात्र थोरल्या महालामध्ये बसून 
पक्वाने्न खात होते व द्राक्षरस पीत होते. त्याचें मोठ्याने हसिे व त्याचंी कुई ऐकून सत्त्वसेन दुाःखी 
झाला. 

 
५७९९ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९६–२९७) 

उद्धारमडहमा–दावीदसुत योसेफ आनंदाने काळ घालवीत असताना देवदूताने स्वप्नामध्ये त्याला 
दृष्टातं डदला की, माडरयेचा गभय मनुष्ट्याचा नाही. त्याच्यात पडवत्र आत्मा वसतो आहे. डतला जो पुत्र 
होईल, त्यास येशू असे नाव ठेवाव.े योसेफ हा फार नीडतमान असून बायकोवर त्याचे फर पे्रम होते. 
डवश्वासू भाडवकानंा तारिारा येशू जन्म घेिार आहे, असे कळल्यावर योसेफाला फार आनंद 
झाला. आपला पुत्र पापसत्तेपासून व नरकापासून लोकानंा वाचडविार, म्हिून तो आनंडदत 
झाला. इमान्वेल म्हिजे मनुष्ट्यासडहत देव येथे राहील म्हिून त्यास फार अडभमान वाटला. त्याची 
भ्रातंी नाहीशी झाली. दूताची आज्ञा मान्य करून आपल्या डनर्दोष पत्नीचा त्याने स्वीकार केला, 
पि डतचे कुमारीपि त्याने कायम राखले, नऊ मास भरल्यावर येशूचा जन्म झाला. 

 
५८०० (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९७–२९९) 

आमच्या देशात लहानपिी लयने करण्याची फार डवपरीत चाल आहे. नवरी अज्ञान असल्यामुळे 
डतच्याबरोबर एखाद्या ममतेच्या बाईस पाठडवतात. डतला ‘बोळावा’ म्हितात. परदेशात मोठेपिी 
डववाह होतात, म्हिून अशा बोळाव्याची गरज भासत नाही. आपल्याकडे मात्र नवराबायकोचा 
पूवयपडरचय असतानाही बोळाऊ पाठवतात. अशा स्त्रीची फार बडदास्त ठेवावी लागते. डतला सतत 
चागंले अन्न देऊन वर चोळी-बागंडी करावी लागते. डशवाय ती स्त्री म्हिजे नवरीच्या पायातळी 
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अडखूळ बनते. युरोडपयनात हनीमूनमुळे दोघानंा एकातं डमळतो. इकडे मात्र सक्तीचा सहवास 
सहन करावा लागतो. तशात बोळावा जर लहान मुलगा असेल, तर डतचा डवद्याभ्यासाच्या नावाने 
गाडीच्या चाकाएवढे पूज्य होऊन डतला लयनडवदे्यचे मात्र ज्ञान होते. सुज्ञानंी याचा डवचार करावा. 
बोळावा नाखूष झाला, तर ती नवरीस नवऱ्याडवरुद्ध डफतडवती. मुलीच्या आईबापानंा खोटेनाटे 
सागंून सोयऱ्यासोयऱ्य मध्ये भाडंि लाडवती. म्हिून बोळावा पाठडवण्याची चाल अनथयकारक 
आहे. ही नीच, घातकी व मूखय चाल अगदी सोडून द्यावी. 

 
५८०१ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

मंुबईत यंदा ११६ इंच पाऊस पडला. रोगराई नाही. 
 
५८०२ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

डवलायती टपालाची आगबोट बुडाल्यामुळे ७ लक्षाचें नुकसान झाले आहे. 
 
५८०३ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

मारवाडातील दुष्ट्काळडनवारिासाठी जमलेले ३८ हजार रुपये सरकारच्या स्वाधीन करण्यात 
आले. 

 
५८०४ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

कुलाब्याचा गनक्यारेंजचा कारखाना बडोदा रेल्वेस डमळिार आहे. मरीन पलटिीजवळ उतारू 
स्टेशन होईल. 

 
५८०५ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

संुदर रावजी या मंुबई पाडलकेच्या हेड कारकुनास पैसे खाण्यावरून १८ मडहन्याचंी डशक्षा झाली 
आहे. 

 
५८०६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

पावसाळा संपल्यामुळे डवलायतची डाक मंगळवारऐवजी शडनवारी जािार आहे. 
 
५८०७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

डम. मािकजीचे डचरंजीव करसेटजी बी.ए. व बडॅरस्टर होऊन डवलायतेहून परत आले. 
 
५८०८ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

सेवाडनवृत्तीनंतर वडकली करण्यास डम. मोरोबा कानोबा यानंी परीक्षा देण्याचे कारि नाही, असे 
कोटाचे मत आहे. 

 
५८०९ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

मंुबईतील नळात ४ फुटी मासा सापडला. 
 
५८१० (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 
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इरािच्या आखातातही तार टाकली जाईल. 
 
५८११ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

यंदा सेशन कोटाने ३१ असामींना डशक्षा सुनावल्या. (इं. प्र. वरून) 
 
५८१२ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

मंुबईचे हायकोटय शडनवारखेरीजकरून दररोज दोन ते चार चालू राहील. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
५८१३ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, २९९–३००) 

बडोदा रेल्वचे्या सात कमानी पुराने पडल्या. लसधू रेल्वेचा मुलर पूल वाहून गेला. 
 
५८१४ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

खंडेराव महाराजाचंी ४० कोटींची डशल्लक मल्हाररावानंी मेजवानीत व नाचगाण्यात उधळली. 
गिपतीच्या डवसजयनासही तोफाचंी सरबत्ती डदली. 

 
५८१५ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

गुजराथेत एका िाम्हिाने आपल्या ११ वषांच्या मुलीचे लयन ८० वषांच्या वृद्धाशी करून डतला 
दुाःखात लोटले. 

 
५८१६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

राजकोटात जरीमरीवर क्लोरोडैनचा उपाय लागू पडला. 
 
५८१७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

डीसाच्या दुष्ट्काळात २०० मुले टाकून देण्यात आली. त्याचें वय १० वषांच्या आत आहे. डम. रे हे 
डमशनरी त्याचं्याकडरता मदत डमळवीत आहेत. 

 
५८१८ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

अमदाबादच्या एका गृहस्थास घशाचा रोग झाला. आयुवेदीय उपचार अयशस्वी ठरले, तेव्हा डा. 
जयकर यानंी त्याच्या घशास रुपेरी नळी बसवनू त्याला बरे केले. 

 
५८१९ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

नगरमध्ये कुत्र्याचंी संख्या बेसुमार वाढली. त्याचं्या भुकंण्याने लोकानंा झोप येत नाही. पावसाने 
रस्त्यावर डचखलही फार होतो. संडासातील मैला वाहून नेला जात नाही. त्यायोगे दुगंधीही वाढते 
आहे. कडमटीदारानंी काळजी यायावी. 

 
५८२० (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

शरिपुरात डबशप डगलास याचें प्रवचन झाले. डमशनातफे गायनाचा कन्सटयही झाला. डबशपानंी 
९६ भाडवकानंा स्स्थरीकरि डदले. नंतर ते मनमाडकडे गेले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५८२१ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 
यंदाच्या जमाखचात २७ लक्षाचंी तूट आल्यामुळे सरकारने काटकसर करण्यास सुरुवात केली. 

 
५८२२ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३००–३०२) 

डनरडनराळ्या प्रातंाचंी पुनरयचना करण्याचा डवचार चालू आहे. 
 
५८२३ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

मंुबई इलाख्यातील लहदी भाडषक डवभाग अलाहाबाद डवभागाकडे डदला जािार आहे. लसध प्रातं 
पजंाबात सामील होईल आडि उडरसाकडरता कडमशनरची नेमिूक होईल. 

 
५८२४ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

पेशावरात महामारीने अनेकाचें मृत्य ूझाले. 
 
५८२५ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

भोपाळात बेगमेने उद्योगशाळा सुरू केली. 
 
५८२६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

जोतपूरचे महाराज आपल्या संस्थानात मुरमाची सडक तयार करिार आहेत. 
 
५८२७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

टोकच्या नबाबाचे अपील डवलायत सरकारने फेटाळले. 
 
५८२८ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

अन. एडलस यानंी गवरनर जनरलच्या कौस्न्सलमधील सभासदत्वाचा राजीनामा डदला, पि 
सरकारने तो स्वीकारण्यास नकार डदला. 

 
५८२९ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

नसराबादचे दोन राजपुत्र इंयलंडमध्ये डशकण्यासाठी राहातील. 
 
५८३० (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

यवाल्हेरातील दुष्ट्काळासाठी ३० हजाराचंी मदत डमळाली आहे. 
 
५८३१ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

मध्यप्रातंात डशकारी लोकानंी ८७० जंगली जनावरे मारली. त्यानंा २९,५५२ रुपयाचंी इनामे 
डमळाली. 

 
५८३२ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

मध्यप्रातंात उत्कृष्ट डपके आली आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५८३३ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 
लाडय मेयो डदसेंबरमध्ये कलकत्त्यास परत जातील. 

 
५८३४ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

कलकत्त्याच्या शपेडय या लुटारूस १० वषांची कैद झाली. 
 
५८३५ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

केरवलीचा राजा वारल्यामुळे त्याच्या पुतण्यास सरकारने राज्यावर बसडवले. 
 
५८३६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०२–३०३) 

बगंालमधील नोकरानंा १५ रुपये महगयताभत्ता मंजूर झाला. 
 
५८३७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

आडस्त्रलेडयन समुद्रात मोती सापडू लागले. 
 
५८३८ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

चीनमध्ये २० डमशनऱ्याचंी हत्या झाली. ते काथडलक होते. 
 
५८३९ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

सारोवाकचा राजा इंग्रज स्त्रीशी लयन करिार. 
 
५८४० (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

आपि पडटयालच्या राजाचे भाऊ आहोत, असे सागंिाऱ्या एका इसमास पोडलसानंी तुरंुगात 
ठेवले. 

 
५८४१ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

फ्रान्सचा राजपुत्र इंपीऱ्यल याच्या डशक्षिाकडरता रे. मेनडय याचंी नेमिूक झाली. 
 
५८४२ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

स्पेनची माजी रािी राज्यत्याग करिार. 
 
५८४३ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

रोमन कॅथाडलक लोक आपल्या वार्थषक सभेस असे ठराव करिार आहेत की, पोप कधीही चुकत 
नाही आडि मायाकुमारी सदेह स्वगास गेली, अशा कल्पनानंा शासत्रामध्ये काही आधार नाही. 

 
५८४४ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

रािीचे पुत्र दौऱ्यावरून परत आले. 
 
५८४५ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ख्डरस्स्तयन वनाकुलर सोसैटीचा अहवाल प्रडसद्ध झाला. 
 
५८४६ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०३–३०४) 

गुजरातच्या महाराजाचंी डगलस्पीशी तुलना करू नये, असे डमत्रोदयकते म्हितात. त्याचें मत 
बरोबर आहे. 

 
५८४७ (२८ : १९, १ आक्तोबर ६९, ३०४) 

पुस्तक मंडळीने पद्यात्मक डनबधंाकडरता जाडहरात डदली होती. असे डनबधं सादर करण्याची मुदत 
आता दोन मडहन्यानंी वाढडवण्यात आली आहे. तरी पुस्तके करिारानंी १ डदसेंबरपयंत आपले 
डनबधं पाठवावेत. 

 
५८४७ अ (इंम : ३०४) 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८६९ 
 
५८४८ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३०५–३०४) 

आर्थमडनयन म्हिजे डबघडलेल्या डिस्ती लोकातं होहानेस लकवा योहान्न नावाचा अंधळा उपदेशक 
होता. त्यास ईश्वरी शासत्राची इतकी उत्कृष्ट माडहती होती की, तो कोितीही ओवी म्हिू शकत 
असे व डतचा संदभयही देत असे. तारकावर डवश्वास ठेवनू त्याचे अनुसरि करीत असे. प्रत्येक 
भाडवकाने आपल्या प्राप्तीचा दशमाशं मंडळीसाठी द्यावा, असा त्याचा आग्रह असे. तो खरा डिस्ती 
होता. तो नुकताच मरि पावला. खरी प्रीती करून त्याने लोकाचंी मने लजकली. प्राप्तीचा दशाशं 
देण्याने ईश्वराचा आशीवाद डमळतो, यावर त्याने सुरस व्याख्याने डदली. भमूीच्या उत्पन्नाचा दहावा 
डहस्सा वाटा ईश्वराचा आहे, असे तो प्रडतपादन करी. प्रवासी, अनाथ व डवधवा याचंी ती बेगमी 
असते. स्वाथाची बुद्धी असिारे झाड तोडावे. द्या म्हिजे देव तुम्हासं देईल, दोन धन्याचंी चाकरी 
करू नका. सैतानाचा प्रवशे तुमच्या मनात होऊ देऊ नका. ईश्वराच्या सेवते डजवालाही गौित्व 
येते. परलोकचे सवयकाळचे जीवन डमळडवण्याकडरता त्याग करा. गडरबानंा देिे हे डवश्वासाचे फळ 
आहे. योजना आडि उपाय देवच करतो. कठीि कामही तो सोपे करून देतो. तो आशीवाद देईल, 
तर तुम्हासं बरकत डमळेल. आपल्या प्राप्तीचा दशाशं देण्याने मंडळी प्रभचेू काम करू शकेल. 

 
५८४८ ब (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३०७–३१२) 

दहाव ेभाग व अपयिे याडंवषयी डलडहले आहे की : ही चाल फार प्राचीन आहे. ती वरून देिाराचे 
मोठे डहत होऊन त्यावर देवाचे आशीवाद आले. प्राप्तीचा दशमाशं ईश्वरास देण्याची आज्ञा व 
वडहवाट जुन्या तसेच नव्या करारावरूनही डदसून येती. उत्पत्तीचा चौदावा अध्याय, अठ्ठाडवसावा 
अध्याय, गिना अध्याय, वगैरे ईश्वरी शासत्रावरून हे दाखडवता येते. मात्थी २३ : २३, लूका ६ : 
३८ वगैरेवरूनही डदसून येते. अपयिामुळे परमेश्वराचा आशीवाद कसा लाभतो, याडवषयी एका 
मडमेचा अनुभव सडवस्तर वर्थिला आहे. त्यावरून एत्तदे्दशीय मंडळ्यातंील सवय भावानंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपआपली मंडळी स्वतंत्र व मोठी होण्यासाठी मंडळीस प्राप्तीचा दशमाशं द्यावा व मंडळीडवषयीचे 
आपले कतयव्य कराव.े 

 
५८४९ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१२–३१४) 

कादंबरी–प्रकरि ४–आनंदगडात विसेन डशपायासंह चैन करीत होता. सत्त्वसेनास खात्री होती 
की, आपि जर गड सोडून डनघालो, तर आपला शत्र ू डकल्ला जाळील. सूड म्हिून आपल्या 
डशपायानंाही त्रास देईल. सावधडगरी म्हिून त्याने मालतीला गडातून सुरडक्षतपिे पाठवनू डदले. 
डतच्या गळ्यात एक सोन्याचे पदक होते. त्यावर ‘जर देव आम्हासं अनुकूल तर प्रडतकूल कोि?’ 
अशी अक्षरे कोरली होती. कारि ईश्वर आपल्या भक्ताचें रक्षि करतो. ज्या डवश्वासघातक्याने 
डफतुरी केली, त्यालाही विसेनाने डकल्ल्याचे आसपासच्या दहा कोसातं डफरण्याची बदंी केली. 
पैशावर नजर ठेवनू स्वताःच्या धन्यास पराधीन करिारास पैसे देऊन त्याने घालडवले. सत्त्वसेनाच्या 
डवश्वासू व प्रामाडिक नोकरास बजावले की, ‘तो आता तुमचा धनी नाही.’ एक वृद्ध कारभारी तर हा 
दुष्टपिा पाहून डनघून गेला. सत्त्वसेनास कारागडच्या भयानक अंधारकोठडीत ठेवण्याचे त्याने 
ठरडवले. डबचारा सत्त्वसेन ईश्वरावर भरवसा ठेवनू स्वस्थ बसला. देवाने आपल्या बापास सुरडक्षत 
ठेवाव,े म्हिून डबचारो मालती अंताःकरिापासून प्राथयना करीत होती. 

 
५८५० (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१४–३१७) 

‘एक नगरकर’ डलडहतो की : पालनपुरात टोळधाड आली. दाट झंुडीमुळे त्याचें ढग तयार होतात. 
बारीक रेती आकाशात उडाली आहे, असा भास होतो. इच्छामाते्रकरून ईश्वराने हे क्षदु्र प्रािी 
डनमाि केले. ती एका क्षिात सृष्टी नष्ट करू शकेल. हे प्रािी शतेेच काय जंगलेही नष्ट करतात. 
सापाने कात टाकावी, त्याप्रमािे ते कवच टाकतात. शतेी नष्ट झाल्यामुळे धान्याची महगयता 
वाढिार आहे. टोळाचं्या बेसुमार झंुडी सगळीकडे डदसत आहेत. सगळ्या राजपुताना प्रातंात टोळ 
आले आहेत. मारवाडातील तयार डपकेही त्यानंी खाऊन टाकली. खरीप तर त्यानंी खाल्लाच आहे; 
रबीपयंत ते राडहले, तर नक्कीच दुष्ट्काळ पडेल. लसधच्या थळपारकर भागात गवत पेटवनू त्यासं 
जाळण्याचे काम चालू आहे. दुष्ट्काळाने उपास कठिारे लोक मोठाले टोळही खातात. 
इदुप्रकाशाच्या बातमीपत्रात म्हटले आहे की, १२–१२ मलैाचं्या प्रदेशात टोळ डदसतात. शतेाचंा 
आडि झाडाचंा त्यानंी फन्ना उडडवला. टोळधाड इतकी दाट आहे की, उन्हाचे डकरिही जडमनीवर 
येऊ शकिार नाहीत. पडरस्स्थती गभीर आहे. 

 
५८५१ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

यंदा मंुबईत पाऊस १२७ इंच पडला. 
 
५८५२ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

ठाकुरद्वारच्या सभेने पुनर्थववाहासंबधंी बडहष्ट्काराचा ठराव केला. परंतु या बडहष्ट्काररूपी गाडुंळास 
लोक पायाखाली तुडवीत आहेत. 

 
५८५३ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

सेठ द्वारकानाथ वसनजी व लखमीदास गुजराथी हे महाराजाचंा डतरस्कार करतात, म्हिून 
सूडबुद्धीने काही लोकानंी त्याचं्यावर खटला भरला आहे. 
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५८५४ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 
कप्तान वायलीने एका साहेबास बेड्या घातल्या, म्हिून कोटाने त्यास १४ डदवस कैदेत ठेवले. 

 
५८५५ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

पेस्तनजी मसालवाला याचंी १५० रुपये असलेली थैली हरवली होती. ती नानाभाई शकंर यानंा 
डशग्रामामध्ये सापडली. ती थैली प्रामाडिकपिाने परत केल्याबद्दल त्यासं १० रुपये बडक्षस देण्यात 
आले. 

 
५८५६ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

रे. लीग कलकत्त्यास आले होते. परंतु डिस्ती भावानंा त्याचंी भेट घेण्यास परवानगी डमळाली 
नाही. 

 
५८५७ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

मंुबईत इडडयन चचय डरव्य ूनावाचे पत्र सुरू झाले. ते डरच्वडलस्ट आहे. 
 
५८५८ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

आगाखानाचं्या वाढडदवसाडनडमत्त बोहरी लोकानंी मोगल मडशदीत मोठी रोशनाई केली. 
 
५८५९ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१५) 

कापसाची लागवड वाढल्यामुळे धान्याचे उत्पादन कमी झाले. इरािचे धान्य गुजरातेत येत आहे. 
 
५८६० (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७) 

टैम्स आफ इंडडयावरून समजते की, दुष्ट्काळाने अनाथ झालेल्या मुलाचंी संख्या फार मोठी आहे. 
 
५८६१ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

महाराष्ट्रातही टोळधाड येण्याचा संभव आहे. 
 
५८६२ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

पुण्यास गुदस्तापासून शतेकी-प्रदशयन सुरू झाले. 
 
५८६३ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

बडोद्याचे राजे १९ लक्ष खचय करून राजवाडा बाधंिार. 
 
५८६४ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

कराचीत व कोठरीत पटकीचा फार उपद्रव आहे. 
 
५८६५ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

मुडलयरचा पूल दुरुस्त होण्यास एक वषय लागेल. 
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५८६६ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 
नगरमध्ये पावसाने घरे गळाली, आजार वाढले, तसेच बाजरीचे पीक खराब झाले. 

 
५८६७ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

नगरात पावसाने रस्ते खराब झाले, पि ज्या रस्त्याने कलेक्टर जािार, तेवढाच रस्स्ता दुरुस्त 
करण्यात आला. पडलेली घरे बाधूंन घेण्यास कडमटी फार अडथळे कडरते. वाहतुकीचे रस्तेही नीट 
दुरुस्त केले जात नाहीत. 

 
५८६८ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

नगरच्या धान्यबाजारात बालाजीच्या देवळाचे व्यवस्थापक गाडीमागे शरेभर धान्य हक्काने घेतात. 
यासही जकातच म्हिाव ेकाय? 

 
५८६९ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

सोलापुरातील पावसाची झोड थाबंली. दहा वषांत प्रथमच तळी व खंदक भरले आहेत. 
 
५८७० (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

बगंालचे अनेक तरुि लहदू डसडवल सर्थवसच्या व बडॅरस्टरीच्या परीक्षासंाठी गेले आहेत. 
 
५८७१ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

डशक्षिासाठी परदेशी जािारानंा बडहष्ट्कृत करण्यावरून ठाकुरद्वारच्या धमयसमेत मतभेद डनमाि 
झाला. 

 
५८७२ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१७–३१८) 

डमदनापुरात नरपतलसघ या गृहस्थास काही लोकानंी डदवसाउजेडी ठार मारले. 
 
५८७३ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

कलकत्त्याच्या कायदे कौस्न्सलचे सभासद डम. मेन मंुबईमागे डवलायतेस जातील. 
 
५८७४ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

अल्हाबादेत कॉलेज सुरू करण्यासाठी १७ हजाराचंी देिगी जमली. गवरनरानंी दोन हजार रुपये 
डदले. 

 
५८७५ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

५२ राज्याचें कारभारी व मुकत्यार यानंा प्राप्तीकरातून वगळण्यात आले आहे. 
 
५८७६ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

राजस्थानात ओल्या दुष्ट्काळामुळे धान्य महाग झाले. 
 
५८७७ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 
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अयोध्या प्रातंात १८६८ त सपयदंशाने १,४२७ मृत्य ूझाले. 
 
५८७८ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

धारकरमहाराज गंभीर रीत्या आजारी आहेत. 
 
५८७९ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

कपूरथळ्याचा राजा व त्याचा भाऊ याचं्यातं तडजोड होऊन भावास वषाला ६० हजाराचें वतेन 
देण्याचे ठरले. 

 
५८८० (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

महामारीने पेशावरात १८० युरोडपयन व १,५०० नेडटव मृत्य ूपावले. 
 
५८८१ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

आग्रा येथून राजस्थानात ४ लक्ष मि धान्य पाठडवले जाईल. 
 
५८८२ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

नामदार ड्यूक आफ एडडन्बरो जपानची राजधानी यद्दो येथे पोहोचले. 
 
५८८३ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

त्राविकोरच्या राजपुत्राची कायदेकौस्न्सलवर नेमिूक होिार होती. पि त्यानंी ‘आपि अननुभवी 
आहोत’ असे सागंून काम करण्यास नकार डदला. 

 
५८८४ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१८–३१९) 

तुर्की अंमलदार अरबाकंडून जबरदस्त कर घेतात, या कारिावरून अरबानंी दंगल केली. 
तारायंत्राच्या स्टेशनावर हल्ला करून आगबोटींची नासाडी केली. 

 
५८८५ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

कोिीतरी अशी गप्प सागंतो आहे की, करबला येथे एक डशपाई तलवार घेऊन हुसेनच्या 
कबरीपाशी गेला, तेव्हा हुसेनने (!) त्याच्या थोबाडीत मारली !! 

 
५८८६ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

डाक्तर डल. लवगस्तन सुखरूप आहेत. 
 
५८८७ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

डमस डटने नावाची तरुि देशशोधक मडम प्रवास करीत होती. डतच्या २ युरोडपयन नोकरानंी डतला 
ठार मारले. 

 
५८८८ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

न्यझूीलंडच्या खािीत फार सोने सापडते. 
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५८८९ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 
फ्रें च सम्राटाची प्रकृती चागंली झाल्यामुळे रािीचा तुकय स्थानचा दौरा पुन्हा सुरू होईल. हा सम्राट 
आपल्या १४ वषांच्या मुलास राज्य देिार आहे. 

 
५८९० (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

पोपाच्या बड्या सभेस फ्रें च प्रडतडनधी जािार नाही. 
 
५८९१ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

स्पेनहून क्यबूाकडे २४ हजार फौज रवाना होईल. 
 
५८९२ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३११–३२०) 

माजी ग. ज. ज्यान लारेन्स यानंा सालीना २० हजार रुपये पेन्शन डमळेल. त्याचं्यामागे त्याचं्या 
वारसालाही हे वेतन डमळेल. 

 
५८९३ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३११–३२०) 

डवलायतेतील आिखी काही डवमा कपन्याचें डदवाळे डनघेल, असा गवगवा चालू आहे. आल्बटय 
कंपनी जरी बुडत असली, तरी वेळेवर हप्त भरिारानंा भरपाई देिार आहे. 

 
५८९४ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३११–३२०) 

एडडनबरो शहरात वाफेचा आमनी बस म्हिजे जनरथ सुरू होिार. 
 
५८९५ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

क्यबूा बेट खरेदी करण्याचा अमेडरकेचा कधीच डवचार नव्हता, असे कळते. 
 
५८९६ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३१९–३२०) 

आमच्याकडे ‘सूयोदय’ चा अंक येिे बदं झाले आहे. 
 
५८९७ (२८ : २०, १५ आक्तोबर ६९, ३२०) 

पद्यात्मक डनबधं सादर करण्यासाठीची मुदत आिखी २ मडहन्यानंी वाढडविेत येत आहे. 
डनबधंकारानंी १ डदसेंबरपयंत आपले डलखाि रे. बोयन याचेंकडे पाठवाव.े 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६९ 
 
५८९८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३२२–३२३) 

रोमच्या पोपचा वडील बधूं कौंट मास्ते फेरेटी हा वयाच्या ८७ व्या वषी मृत्य ूपावला. ‘एयझाडमनर’ 
या पत्रात म्हटले आहे की : स्वामी सातंा स्केला हा अवघड व पडवत्र डजना गुडयायानंी चढला. गंभीर 
आजार असतानाही असे केल्यामुळे त्याचा मृत्यू ओढवला. त्याच्या सेवकानंी त्याला सल्ला डदला 



 

 

अनुक्रमणिका 

होता की, असे करू नये. पि आपल्या भावास बरे वाटावे, यासाठी त्याने हा डवधी केला. या 
डजन्याबद्दल अशी कस्ल्पत कथा आहे की, येशूला पतंयस डपलातसाच्या कचेरीत या डजन्यावरून 
नेण्यात आले. हा डजना गुडयायानंी चढले, तर मोठा मान डमळतो, असे कॅथॉडलक लोक समजतात. 
आपले पूवयज पर्गेटोरीच्या डवस्तवात पडू नयेत, असेही त्यानंा वाटते. जो न्यायी आहे, तो 
डवश्वासावर जगतो. तरी पापाकडून डबघडलेले अंताःकरि पुण्याचे पाघंरूि घालून सुधारिार 
नाही. म्हिून असली डनजीव व डनरथयक कामे करू नयेत. कारि हे नुसते अयुस्क्तक नाही, तर 
ढोंगाचे कृत्य आहे. सेनापतीचे डगले काठीस बाधूंन भलत्याच मागाने जािे व आपल्या कृत्यास 
त्याने संमती डदली, असली बाष्ट्फळ बडबड करण्याचाच हा प्रकार आहे. ईश्वराची आज्ञा 
मोडिारानंी भक्तीचा आव आिू नये. 

 
५८९८ अ (इंम : ३२१–३२२) 
 
५८९९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३२३–३२४) 

‘डिस्ती धमयप्रकरिी प्रश्नोतरावली’ हे नव े पुस्तक जुन्नरचे रे. श्वात्सय यानंी भाषातंडरत केले. 
भाषातंर चागंले असून भाषाही शुद्ध आहे. डिस्ती धमाचे डसद्धातं यात प्रश्नोत्तररूपाने डदले आहेत. 
३० पषृ्ठ आहेत. साहेबानंी स्वताः खचय करून पुस्तक छापले. तरी लोकानंी डवकत घेऊन ते वाचावे व 
अभ्यास करावा. 
‘िाह्मिाचे कसब’ हे पुस्तक पुिेकर ज्योडत गोलवद फुले यानंी लोकडहताथय केले. ते आम्हासं 
डमळाले. 

 
५९०० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३२४–३२५) 

सभ्यपिा हा फार उपयुक्त गुि आहे. हा गुि नसता. तर लोकातं तटे बखेडे माजले असते. 
यादवापं्रमािे एकमेकाचंा संहार केला असता. म्हिून हा अमौल्य गुि प्रत्येकाने ठेवावा. सभ्यता 
याचा अथय सभेत शोभेल असे आचरि असा आहे. चारचौघातं मन सुप्रसन्न ठेवनू वागावे, परंतु याचा 
दुसरा अथय असाही होईल की, प्रत्यक्ष आचरि कसेही असले, तरी लचता नाही. ठक व तमासगीर 
एरव्ही भलेपिाने वागतात, म्हिून त्यानंा सज्जन म्हिण्याची वळे येईल. असा भलेपिा खोया 
सनगाच्या वरघडीप्रमािे खोटा ठरतो. असा मािूस हलका व वेषधारी समजावा. तोंडापुरती 
सभ्यता नसावी. आपले मनही प्रामाडिक असाव.े डमत्र काय लकवा शत्र ूकाय, सगळ्याशंी खरेपिाने 
वागाव.े कोिी आपल्याशी असभ्य वतयन केले, तरी सभ्यता सोडता कामा नये. डवद्या व सत्समागम 
याचं्या साहाय्याने संभाडवत व्हाव.े काही अधीर लोक मनाडवरुद्ध घटना घडली की, लगेच 
डशवीगाळ करतात, अिवूरसुद्धा उठतात. ते जरी डवद्वान्, द्रव्यवान् व सभ्यतेचा डौल डमरडविारे 
असले, तरी ते वास्तवात असभ्य समजावते. कोिी गाडलअसत्राचा वषाव केला, तरी पवयताप्रमािे 
स्स्थर राहाव.े 

 
५९०१ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३२५–३२७) 

उद्धारमडहमा : येशूच्या जन्मकाळी काइसर औगुस्त हा रोमचा सम्राट होता. त्याने कानन देशाची 
डशरगिती करण्याचा हुकूम सोडला. कुरेडनयस या सुभेदाराने तशी दवडंी डपटडवली. तेव्हा 
अनेकजि गावाकडे जाण्यास डनघाले. येशूचा डपता योसेफही बेथलहेम या गावात आला. तेथे 
मारयेस पुत्र झाला. उतारशाळेत बाळंत झाल्यामुळे मुलास बाळंत्यात गुंडाळून डतने गोठ्यात 



 

 

अनुक्रमणिका 

डनजडवले. प्रवाशाचंी गर्दी इतकी होती की, या जगाच्या मालकाला जागा डमळाली नाही. 
पालकाला पाळिाच डमळाला नाही. एका देवदूताने हे वृत्त सौम्य वािीने मेंढपाळानंा कळडवले. देव 
राजमंडदरात नसून गोठ्यात आहे, हे समजल्यावर हजारो लोक त्याच्या दशयनासाठी आले. त्यानंी 
स्तुडतपर गािीसुद्धा गाईली. तारक ख्डरस्त जन्मला, ही बातमी सवयत्र जाहीर झाली. दूताचे 
बोलिे खरे असल्याबद्दल सवांची खात्री पटली. ८ व्या डदवशी शास्त्रडवधीप्रमािे त्याची संुता 
करण्यात आली. खरा देव असूनही हे उपचार कराव े लागले. त्याचे नाव ‘येशू’ असे ठेवण्यात 
आले. 

 
५९०२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३२७–३३०) 

कादंबरी : प्रकरि ५–मालती आनंदगडहून पायी डनघाली. बापाने ज्या खािाखुिा साडंगतल्या 
त्याचं्या आधारे चालत राडहली. ईश्वर सवय डठकािी आहे, अशी डतची खात्री होती. ‘जेव्हा मला भय 
लागेल, तेव्हा मी तुजवर डवश्वासेन’ हे तत्त्व डतच्या मनावर लबबले होते. जेथे तीन वाटा डदसतील, 
तेथे धुराच्या डदशनेे जा, असे डतला बापाने साडंगतले होते. पि अंधार व ढगाळ हवा यामुंळे तेथेच ती 
थाबंली. डतला एका लाकूडतोड्याची झोपडी डदसली. तेथे रात्रभर राडहली. सूययडकरिाचंा 
हषयकारक प्रकाश पथृ्वीवर पडल्यावर ती पुन्हा चालू लागली. अखेर डतला डवश्रामजी डदसला. 
त्याला पाडहल्यावर डतच्या डोळ्यातूंन अश्रू आले. आनंदगडावर सत्त्वसेनाला जो जुलूम भोगावा 
लागला, त्याची माडहती एखाद्या डशपायाच्यामाफय त राजाला कळडवण्याचे त्याने ठरडवले. काही 
वळेाने पे्रमवल्लीही तेथे आली. डवश्रामच्या पत्नीने मालतीस नवे कपडे डशवले. त्या दोघानंी डतला 
मुलीप्रमािे पे्रमाने वागडवले. डवििे व कातिे या कामातं मालती त्यानंा साह्य करीत असे. मालतीचे 
दाडगने डवश्रामजीने एका मजबतू संदुकीमध्ये ठेवनू डदले. ती आनंदात राडहली. पि वडलाचंी 
काळजी डतचे मन पोखरीत होती. 

 
५९०३ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

अल्हाबादचे गवरनर डम. म्युअर यानंी डिस्ती गं्रथास उते्तजन देण्यासाठी १,५०० रुपयाचंी बडक्षसे 
जाहीर केली. 

 
५९०४ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

पावसाळा संपल्यामुळे लोक महाबळेश्वरास जात आहेत. कारि उकाडा व डास यानंी ते हैराि 
झाले. 

 
५९०५ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

मंुबईच्या कोटांना सुटी लागली. 
 
५९०६ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

लहदुस्थानच्या जमाखचात टेंपलसाहेबाच्या चुकीने काही घोटाळा झाला, म्हिून बराच नोकरवगय 
कमी केला जाईल. 

 
५९०७ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबईचे २ कामाठी तरुि डिस्ती होण्याच्या इराद्याने डमशनऱ्याकंडे ८ डदवस राडहले. घरी गेल्यावर 
पुन्हा लहदू धमाप्रमािे वागू लागले. पुजाऱ्यानंी देवळात जाण्यास त्यानंा प्रडतबधं केला. त्या 
तरुिानंी कोटात डफर्याद केली. जज्जाने प्रडतवादीच्या बाजूने डनकाल डदला. पुजाऱ्याचें मत ग्राह्य 
धरले. डनकालानंतर डहदंूनी त्यानंा घरी नेले. 

 
५९०८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

मंुबईचे डडटेस्क्टव मीर अबदुल यानंी चोरयाचंी एक टोळी पकडली आहे. 
 
५९०९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

इरािच्या आखाताकडे डवदु्यत् यंत्राची तार रवाना झाली. 
 
५९१० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

पुढील सालापासून डजल्ह्यातील हायस्कुलाचं्या परीक्षा एल्डफन्स्तनचे दोन प्रोफेसर घेतील. 
 
५९११ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

टोळाचंी स्वारी राजकोटहून महाराष्ट्रातही घुसली. तीन मलैाचं्या प्रदेशात त्याचंा दाट थर डदसतो. 
उभी डपके ते खाऊन टाकतात. डहािू व वसई भागातं त्यानंी धुमाकूळ घातला. मारवाडात ५० टके 
डपकाचे, तर जयपुरात १० टके्क डपकाचे नुकसान झाले. 

 
५९१२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

मारवाडात दुष्ट्काळामुळे गाडीभाडे दुप्पट झाले. 
 
५९१३ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

कोल्हापूरचे तरुि महाराज डवलायतेस जािार. 
 
५९१४ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

मंुबईच्या गवरनरानंी गोंडलच्या राजाची भेट घेतली. 
 
५९१५ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

ना. गवरनर महाबळेश्वरास गेले. 
 
५९१६ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

कापसामध्ये भेळाभेळ होऊ नये, यासाठी तयार केलेले कॉटन फ्रॉड डबल मंजूर झाले. 
 
५९१७ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३१–३३२) 

शटे सखीदास हरजीवनदास या तरुिाने मनाजोगत्या रूपवती स्त्रीशी डववाह झाल्यामुळे िाह्मिानंा 
भोजन डदले. डवद्यार्थ्यानंा डमठाई वाटली. प्रौढानंा अफू डदली. 

 
५९१८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३२–३३४) 



 

 

अनुक्रमणिका 

कलकत्त्याचे रे. लागं व मेजर क्याडंी यानंी पुण्याच्या गं्रथालयास भेट डदली. रा. कृष्ट्िशास्त्री 
डचपळोिकर व बाबा गोखलेही हजर होते. डवदे्यच्या कामात डस्त्रया मागे असल्याबद्दल सर्वानंी 
दुाःख व्यक्त केले. याचवेळी कळले की, बंगाल्यातले प्रडतडष्ठत डवद्वान दारूचे दास झाले आहेत. 

 
५९१९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३२–३३४) 

हस्त नक्षत्र कोरडे गेल्यामुळे पाण्याची टंचाई वाढली आहे. 
 
५९२० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३२–३३४) 

नाडशक कडमटीने बाजाराची जागा बदलली. कलेक्टर डम. ओवन्सनी सूचना केली की, रस्ते 
दुरुस्त करावेत आडि रस्त्याने घासलेटचे डदव ेलावावेत. 

 
५९२१ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३२–३३४) 

रे. लागंसाहेबानंी शरिपुरास भेट डदली. साहेबमजकुरानंी प्रभभुोजन मात्र केले नाही. मंुबईच्या 
भजनालयातसुद्धा कान्सेिशन व्हाव.े असा त्यानंी आग्रह धरला. 

 
५९२१ ब (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३२–३३४) 

दुष्ट्काळामुळे ड्यूक आफ एडडन्बराचा दरबार रद्द झाला. 
 
५९२२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

लखनौला व लाहोरला राजपुत्रासाठी स्वागत-समारंभ होईल. 
 
५९२३ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

कलकत्त्यात एक प्रौढ डववाह झाला. वराचे वय २६, तर वधूचे १८ आहे. जुन्या चालीरीतींना अगदी 
फाटा देण्यात आला. 

 
५९२४ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

तेहरानमध्ये महामारीने रोज २७ लोक मरत आहेत. 
 
५९२५ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

बुदेंलखंडात पटकीचा जोर कमी झाला. 
 
५९२६ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

रे. फ्रें च व नॉट लाहोर येथे उपदेशकाचंी शाळा सुरू करिार. 
 
५९२७ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

कायदे कौस्न्सलचे सभासद डम. एडलन याचं्या जागेवर डम. चापमन याचंी नेमिूक होईल. डम. 
रावने्सिाफ्ट हे मंुबईचे चीफ सेिेटरी होतील. 

 
५९२८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 
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लहदू देवस्थानातंील कसडबिींचा दुष्ट व्यापार थाबंावा, म्हिून त्याचं्यावर कर बसडवण्याची सूचना 
हायकोटाने केली. 

 
५९२९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

यवाल्हेरचे राजे लशदे पजंाबला भेट देिार. 
 
५९३० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

भदयवानकडे तळ्याचे अस्वच्छ पािी प्याल्यामुळे अनेकजि मृत्यू पावले. ताप आला की, तापलेल्या 
वाळूने अंग शकेण्याच्या गावठी उपचारानेही अनेक लोक मरतात. 

 
५९३१ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

इरािात रेशमाच्या डकड्यावंर रोग पडला आहे. 
 
५९३२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

मध्य एडशयात खुशबेगी व रडशयन फौजाचंी लढाई झाली. 
 
५९३३ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

काबलूचा अमीर शखे अल्ली याचा भाऊ आजीमखान याचा मृत्य ूझाला. आता तेथे शातंता राहील, 
असे वाटते. 

 
५९३४ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३४–३३५) 

रडशयाच्या हल्ल्यापासून आपल्या देशाचा बचाव व्हावा, म्हिून तुकय स्थानने इराि, काबलू, बुखारा 
येथील सत्ताधाऱ्याचें ऐक्य करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 

 
५९३५ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

काही अरबानंी एका डिडटश जहाजावर गोळ्या सोडल्यामुळे त्याचंी चौकशी होईल. 
 
५९३६ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

आडफ्रकेचा शोधक कप्तान बटयन याची दमास्कस येथे वकील म्हिून नेमिूक झाली. 
 
५९३७ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

ज्यावा बेटात लोखंडी रस्ता तयार झाला. 
 
५९३८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

न्य ूहॉलंडमध्ये धमयखात्याकडे दरसाल १ लक्ष रुपये खचय होतो. तो ५ वषांत बंद केला जाईल. 
 
५९३९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

डमसरचा राजपुत्र ऑक्सफडय येथे डवद्याभ्यास करिार. 
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५९४० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 
मंुबईचा एक पारशी कन्येसह पथृ्वीप्रदडक्षिा करीत आहे. 

 
५९४१ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

स्पेनच्या जनरल डप्रमने अमेडरकेशी वाटाघाटी केल्या. 
 
५९४२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

स्पेनचा बालराजा वयात येईपयंत पोतुयगालचा राजा डॉन फरनाडंो त्याच्या वतीने राज्यकारभार 
चालवील. 

 
५९४३ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

प्रुडशयाचा राजा काडनयसबगयला गेला असता त्याच्या स्वागतास इतकी गदी झाली की, पूल मोडून 
५० जि मेले. 

 
५९४४ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

प्रुडशयाच्या राजपुत्राचे डवयना येथे थाटाचे स्वागत झाले. 
 
५९४५ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

मारसेल्स येथून गोदावरी नामक फ्रें च आगबोट डनघाली, ती सुवझे मागे कलकत्त्यास येईल. 
 
५९४६ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

कनाटक बोट बुडाली, त्याबद्दल सरकार चौकशी करील. 
 
५९४७ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

रगबी शाळेचे हेडमास्तर व नास्स्तक गं्रथाचें कते डम. टेंपल यानंा एयजेटर येथे डबशप नेमले आहे. 
 
५९४८ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३५–३३६) 

लाई डलनग यानंी ऐरलंडप्रमािे सगळ्या देशातं धमांवरचे राजकीय वचयस्व नाहीसे होण्याची आशा 
प्रगट केली. 

 
५९४९ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३६) 

लाडय नेडपयर लहदुस्थानचे सरसेनापती होिार आहेत. 
 
५९५० (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३६) 

शटे मूळजी ठाकरसी डवलायतेहून अमेडरकेस रवाना झाले. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
५९५१ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३६) 
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पेंटोडवलेच्या तुरंुगातील एका कैद्याने काही वषांपूवी िौनचे नािे डगळले होते. तो रक्त ओकू 
लागल्यावर ऑपरेशन झाले, त्यात हे नािे सापडले. पुढे ११ मडहने झाल्यावर तो मृत्यू पावला. 
अन्ननडलकेवर नािे बसले असता तो अन्न कसे डगळू शकला, हे गृढच आहे! 

 
५९५२ (२८ : २१, १ नोवेंबर ६९, ३३६) 

आमच्या लोकाचं्या लयनसंबंधी रीती व त्याचें पडरिाम हा लेख पुढील अंकात येईल. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६९ 
 
५९५३ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३३६–३४१) 

मंुबई गार्द्यनने म्हटले आहे की : गेल्या मडहन्यामध्ये अहमदनगर डमशनाची वार्थषक सभा झाली. 
मुलाचं्या शाळेची वार्थषक परीक्षाही झाली. डिस्ती पालक, डशक्षक, डमशनेरी, वगैरे कामदार 
शुभवतयमानाचे डनयडमत घोषि करतात. नामयल स्कुलाचे कामकाज समाधानकारक असून नवे 
डशक्षक तयार होतात. डमशनऱ्याचंी संख्या कमी असूनही धमाच्या कामामध्ये फार बढती होत आहे. 
डबसेलमडमेने मुलींच्या अभ्यासाबद्दलही फार चागंला अडभप्राय डदला. रडववारी घाटी वाजू लागली 
की, लोक डशस्तीत प्राथयनामंडदराकडे जातात, हे पाहून अनेक साहेबानंी आश्चयय व्यक्त केले, 
वार्थषक सभेसाठी ५०० लोक जमले होते. या देशावर पडवत्र आत्म्याची वृष्ठी व्हावी, म्हिून प्राथयना 
करण्यात आली. मंडळ्या स्वावलंबी व्हाव्यात, असेच सर्वाचें मत पडले. प्राप्तीचा दशमाशं 
डनयडमतपिे देण्याचे ठरले. ख्डरस्तवासी ह्यमू याचं्या कन्येने अंतकाळी प्रगट केलेली इच्छा आता 
पूिय होते आहे. दरसाल सभा भरडवण्याने फार फायदा होत आहे. प्रभभुोजनास ३०० लोक आले 
होते. या देशात ख्डरस्ताचे राज्य वाढते आहे, म्हिून सवांना फार समाधान वाटले. परमेश्वर या 
कायास आशीवाद देत आहे. 

 
५९५३ अ (इंम ३३७–३३८) 
 
५९५४ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४२–३४४) 

दाक्तर मक्लौड यानंी बगंलोर येथे साडंगतले की, डवदे्यचा प्रसार वाढला की वडे्या चालीरीती बंद 
होतील. 

 
५९५४ अ (इंम ३४१–३४२) 
 
५९५५ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४४–३४५) 

मंुबई शहराची वसती १० लक्ष, म्हिजे इतर सवय शहरापेंक्षा जास्त आहे. दाट वस्तीमुळे ते रोगाचें 
माहेरघर बनले होते. नारू, खरूज, रक्तडपती व महामारी याचंा प्रलय नेहमी चालावयाचा. आता 
कमेटी झाल्यापासून शहराची स्वच्छता व पािी याचंा चागंला बदंोबस्त झाला. तरी ताप व 
वारूळासारख्या व्याधी नादंतच आहेत. या डवशाल वस्तीला पुरतील एवढे दवाखाने मात्र नाहीत. 
पलटिींचे दवाखाने इतराचं्या उपयोगाचे नाहीत. जनरल हॉस्स्पटलात फक्त युरोडपयनानंाच 
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औषधे देतात. बाकीच्याकंडरता बाटलीवाल्याचे इस्स्पतळ आहे. परंतु ते फार दूर पडते. आग, 
अपघात, आकस्स्मक आजार, यानंी जर कोिी व्याडधग्रस्त झाला, तर तो रोगी डजवतं पोहोचिे हा 
नडशबाचा खेळ आहे. बाटलीवाल्याच्या दवाखान्यात स्वतंत्र प्रसूडतगृह आहे आडि धमाथय 
दवाखानाही आहे. परंतु त्या दवाखान्याचे अपे्रस्ण्टस, म्हिजे डशकाऊ वैद्य लोक फार दाडंगेपिाने 
वागतात. ज्ञानचक्ष ू पत्राचे संपादक एकदा तेथे गेले असता त्यानंाही त्याचंी कडकड, दरडाविी 
डनमूटपिाने ऐकून यायावी लागली. शवेटी असे वाटते की, दा. भाऊ दाजी, आत्माराम पाडुंरंग, 
धीरजकुमार मथुरादास, सैक्स व यंग, ब्लैनी वगैरेंच्या दवाखान्यात पैसे पडतात, तरी वागिूक 
चागंली डमळते, म्हिून त्याचं्याकडेच जावे. डशवाय गुिही हमखास येतो. 

 
५९५६ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४५–३४७) 

मुलीचे लयन लहानपिी होत असल्यामुळे ती वयात येईपयंत मधूनमधून डतला माहेरी ठेवतात. 
नवराबायकोच्या वयात अंतर असल्यामुळे ओळख, होिे प्रीडत जडिे व मन डमळिे होतच नाही, 
मुलगी मोठी होऊन डतला आपले नफानुकसान कळू लागल्यावर माहेरच्या फेऱ्या कमी होतात. 
एकतर लयनाच्या खचाने मािूस व्यापून जातो. आमच्याकडे गडरबी फार आहे. बहुतेक घरी 
जात्यासुप्याचे भाडंि असते. माहेरी अशी स्स्थती, तर डतकडे नवराही बायकोस वाटखचय देण्याने 
कंटाळून जातो. दोन्हीकडे कजाचे डोंगर साचतात. शकेडा ९५ लोकानंा कजय आहेच. डशवाय 
मुलीस नेहमी माहेरी जाण्याची सवय लागली की, ती मडैत्रिींत गुंतून पडते. डतच्या मनाची ओद 
आईबापाकंडेच राहाते. याने नवराबायकोच्या मनात परस्पराडंवरुद्ध गाठी पडतात. बायको माहेरी 
राडहली की, नवरा सैरभरै होतो. अगत्याच्या कामातही तो लक्ष घालीत नाही. त्याचे 
खाण्याडपण्याचे हाल होतात. दुसऱ्याची अजयव े करून भाकरी थापून यायाव्या लागतात. घरातील 
वस्तंूच्या चोऱ्या होतात. उंदीर चागंले कपडे फाडतात. घरची लक्ष्मी नाही, मग संसाराची 
अफरातफर होिारच. ती नसली, म्हिजे घराला शोभा राहात नाही. म्हिून मुलीला माहेरी आिून 
डतचे संसारसुख कमी करू नये. 

 
५९५७ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

सध्या मंुबईत हवा चागंली आहे. पि आभाळ मात्र येते. 
 
५९५८ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

यंदाच्या डदवाळीत आराश व दीपोत्सव चागंली झाली. 
 
५९५९ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

डवहाडला पाण्याचे नळ फुटल्यामुळे ४ डदवस पािी आले नाही. लोकाचें फार हाल झाले. 
कडमशनर िाफर्ड यानंी इंडजडनयर लोकानंा ५-५०० रुपये दंड केला. गावात जागोजाग हौद 
बाधंण्याची फार आवश्यकता आहे. 

 
५९६० (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

मंुबईतही टोळधाड येऊन गेली. 
 
५९६१ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 
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गाइकवाडमहाराजानंी पुनर्थववाह प्रकरिात लक्ष घातले. पि अद्याप डनियय डदलेला नाही. 
 
५९६२ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

रत्नाडगरीचे डम. वामन अबाजी मोडक यानंी पुनर्थववाहाडवषयी व्याख्यान डदले. 
 
५९६३ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

प्राथयना समाजाच्या सदस्यानंी रे. लागं याचंी भेट घेतली. बगंाली सुधारकात दारूचे व्यसन वाढत 
असल्याकारिाने सवांनी खेद व्यक्त केला. 

 
५९६४ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

जमाखचात तूट आल्यामुळे लहदुस्थान सरकार यंदा १२। लक्ष रुपयाचंी काटकसर करील. मंुबई 
सरकारने तूतय ७। लक्ष रुपये कमी खचय करण्याचे ठरडवले आहे. 

 
५९६५ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

रामचदं्र कृष्ट्ि जोशी हा वैद्य रक्तडपतीच्या रोययाकडून २५ रुपये उकळतो व थातुरमातुर औषधे 
देतो, तरी सरकारने त्याचा त्वडरत बदंोबस्त करावा. दा. भाऊ दाजी यानंी १०० रोययानंा औषध 
डदले. त्यापंैकी ३ जि संपूिय रोगमुक्त झाले. इतरही बरे होत आहेत. (लहदुस्थान डरव्ह्यवूरून) 

 
५९६६ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

डम. मोरोबा कानोबानंा वडकलीची सनद डमळाली. 
 
५९६७ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

हायकोटय जज् डम. वॉडयन चाकरी सोडून जािार. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
५९६८ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

ग्राटंरोड स्टेशनवर उतारूच्या दोन गटामंध्ये मोठी चकमक झाली. डकत्येकजि जखमी झाले. 
(वतयमानदीडपकावरून) 

 
५९६९ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

दादरला मालगाडी पडून रेल्वचेे नुकसान झाले. 
 
५९७० (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

जस्स्टस वसेत्राप यंदाच्या डिडमनल सेशनचे काम पहातील. (डमत्रोदयवरून) 
 
५९७१ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४७–३४८) 

ड्यूक आफ एडडन्बरा याचं्या डदल्लीमधील काययिमास नामदार गवरनर जािार आहेत. 
 
५९७२ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 



 

 

अनुक्रमणिका 

कनाटक बोट बुडाल्यामुळे त्यावरील माल काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी ९० फूट पाण्यात 
उतराव ेलागते. टपालाचे नुकसान होऊन पते्र अगदी धुतली गेली. 

 
५९७३ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 

मंुबई ते एडनपयंत टाकावयाची तार गे्रट ईस्टनय ही आगबोट घेऊन येईल. 
 
५९७४ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 

बडोदा रेल्वचे्या खचात २० हजाराचंी काटकसर केलेली आहे. 
 
५९७५ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 

काटन फ्राडच्या कायद्याडवरुद्ध मंुबई असोडसएशन अजय करिार आहे. 
 
५९७६ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 

डम. डोसाभाई फ्रामजी यानंा म्युडनडसपाडलटीचा कर वसूल करण्यासाठी दरमहा ३०० रुपये जास्त 
देण्याची डशफारस ना. गवरनर जनरलनी फेटाळली. ऑडफसच्या वळेेत करण्याच्या कामाबद्दल 
वगेळे वेतन देऊ नये, असे त्यानंी मत डदले. 

 
५९७७ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३४९–३५०) 

चदंनवाडीत सरकारी फीमेल नामयल स्कूल सुरू झाले. १२ लहदू व ३ पारशी मुली डशकतात. 
 
५९७८ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 

जंडजऱ्याचा डसद्दी नवाब इिाहीम याकृत याच्या जुलमाच्या हकीगती ज्ञानोदयात प्रडसद्ध झाल्यामुळे 
सरकारने डम. लाकय म याचंी रेडसडेंट म्हिून नेमिूक केली. त्यानंा फौजदारी अडधकार डदले आहेत. 
गाइकवाड वगैरे जुलमी संस्थाडनकानंी आता तरी सावध व्हाव.े 

 
५९७९ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 

कनयल डगलेस्पीची डनर्दोष सुटका झाली. 
 
५९८० (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 

टोळानंी बेलापुरातील धान्याचा पार डवध्वंस केला. 
 
५९८१ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–१५१) 

सोलापुरापासून कलबुययापंयंत रेल्वमेागय तयार झाल्यामुळे आता १ जानेवारीपासून रेल्वनेे टपाल 
पाठडवले जाईल. 

 
५९८२ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–१५१) 

माडरक्युलेशनच्या परीके्षसाठी मंुबईस जािाऱ्या डवद्याथ्याची नीट व्यवस्था व्हावी, यासाठी डम. 
बाबा गोखले यानंी पुण्यामध्ये सभा भरवनू १,२१५ रुपये जमडवले. राहण्याची जागा, आचारी व 
डदवाबतीची सोय या पैशातूंन होईल. अन्नखचय डवद्याथी करतील. (ज्ञानप्रकाशवरून) 



 

 

अनुक्रमणिका 

५९८३ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 
खंडवा स्टेशनजवळ आगगाडीस अपघात होऊन इंडजनाचा चुराडा झाला. काही प्रवासी जखमी 
झाले. 

 
५९८४ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 

पुनर्थववाह प्रकरिावर बोलताना गाइकवाडमहाराजानंी अनुकूल मत व्यक्त केले. रा. गोपाळ हरी 
देशमुखाशंी चचा करताना ते म्हिाले की, मुलीचे डववाहाचे वय १२ असाव.े मुलाचे १८ असावे. 
महाराज स्तुतीस पात्र आहेत. (डमत्रोदयवरून) 

 
५९८५ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५०–३५१) 

चीनमध्ये अफूची लागवड वाढल्यामुळे डनयात कमी झाली व महसुलास धक्का बसला. आता 
सरकार अफूची जास्त लागवड करून चीनशी स्पधा करिार आहे. 

 
५९८६ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

लाडय मेयी यानंी सवयच इलाख्यानंा खचय कमी करण्याचे हुकूम पाठवले. बगंालने २५ नोकर कमी 
करून एक लक्ष रुपये वाचवले. पुढील वषी १॥ कोटीची तूट येिार आहे. 

 
५९८७ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

लहदुस्थान सरकारला ६६ साली २५ लाख, ६७ मध्ये १ कोटी, ६८ साली २ कोटी २७ लाख तूट 
आली. आता दरसाल डनदान १ कोटी ९३ लाख तूट येईल. हा नवीन कराचा उगम आहे. 

 
५९८८ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

पोलीस अडधकाऱ्यानंा इन्कम टॅक्समधून वगळले आहे. 
 
५९८९ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

राजपुताना रेल्वचेे काम सुरू झाले. 
 
५९९० (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

बगंालचे बाबू गोलवद कृष्ट्ि व केरोचदं याचं्या बायका नवऱ्यास घेऊन डवलायतेस जािार आहेत. 
लहदुस्थानमधील डस्त्रया प्रथमच इंयलंडला जात आहेत. 

 
५९९१ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

म्हैसूरच्या महाराजाचें सालीना वतेन १३ लाखाऐंवजी आठ लक्ष करण्यात आले. कारि त्याचें कजय 
वाटण्यासाठी सरकारला वीस लक्ष रुपये द्याव ेलागले. त्यानंी नोकरवगय कमी केला, तरी अजून 
३,१९६ नोकर आहेत. 

 
५९९२ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

नाडसकवृत्त हे नवीन पत्र सुरू झाले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

५९९३ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 
‘लहान गोष्टीचा डदवस’ हे रे. डवष्ट्िु भास्कर याचें उपदेशपर व्याख्यान छापून प्रडसद्ध झाले. 

 
५९९४ (२८ : २२, १५ नोवेंबर ६९, ३५२) 

बाबा पदमनजी कळडवतात की, इंस्यलश व मराठी कोशाची छपाई तीन चतुथांश पूिय झाली. बाकीचे 
काम दोन मडहन्यातं पूिय होईल. 

 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६९ 
 
५९९५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३५४–३५७) 

बडोद्याचे महाराज खंडेराव गाइकवाड याचंा डवचार आहे की, िाह्मि आडदकरून लहदू जातींत 
पुनर्थववाह होत नाही, त्यास काय शासत्राधार आहे ते पाहाव.े समक्ष वादप्रडतवाद घडडवण्याचाही 
त्याचंा मानस आहे. इंदुप्रकाश डलडहतो की : बडोद्यात डवष्ट्िु परशरामशास्त्री, म. गो. रानडे, वा. आ. 
मोडक, ज. स. गाडगीळ, डव. ना. पाठक, बाळाजी नारायि कोलटकर ही मंडळी आली. सप्तपदी 
झाल्यावर पुनर्थववाह करण्यास सात ऋषींची संमती आहे, असे सवांनी पुराव्यासह डसद्ध केले. 
सरकाराचंा साधेपिा व आपली राजकीयपिाची थोरवी न दाखडवता लोकामंध्ये डमसळण्याची रीत 
पाहून सवांना समाधान वाटले. पु. डव. पक्षाकडे बारा आिे बहुमत झुकते आहे. रा. गोपाळराव 
देशमुखानंी व खंडेराव डचमिराव बेदरकरानंी ह्यामध्ये पुढाकार घेतला. सभेच्या चचेचा लेखी 
अहवालही दप्तरी दाखल करण्यात आला. 

 
५९९५ अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
५९९६ (२८ : २३, डदसेंबर ६९, ३५७–३६०) 

रे. फेरबाकं अमेडरकेस गेले, तेव्हा त्यानंा मानपत्र देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की : परोपकारी 
पुरुषानंा आपली स्तुती आवडत नाही. परंतु आम्हासं आपली कृतज्ञता व प्रीती व्यक्त केल्यावाचून 
राहावत नाही. साहेबानंी या देशात २३ वषे शुभवतयमान साडंगतले. आमच्या आस्त्मक कल्यािासाठी 
आप्त, सखे, सहोदरही सोडून डदले. त्याचंा दृढ संकल्प डकता घेण्याजोगा आहे. त्याचंी स्तुती 
करताना आमचे अंताःकरि उचबंळून येते. त्याचं्या प्रयत्नामुळे बहुतानंी असल्याचा मागय सोडून 
ख्डरस्त स्वीकारला. ‘गायनामृत’ हे पुस्तक छापून त्यानंी भजनाची सोय केली. लोकानंा वाईट 
आचरिापासून परावृत्त केले. दुखिाइताचा औषधोपचार करून त्यानंा बरे केले. लोकानंा 
डमतव्ययाचे तत्त्व डशकवनू त्याचें संसार सुखाचे केले. बहुडप्रय फेरबाकं मडमसाहेबानंीही असाच 
त्याग केला. या देशास त्या आपली जन्मभमूी समजतात. त्याही शुभवतयमानाचे घोषि करीत 
असतात. खेडेगावच्या लोकांचा त्यानंी कधीही कंटाळा केलेला नाही. मुलींची शाळा चालडवली. 
बायानंा उपदेश केला. त्याचें मन परकेपिा ओळखीत नाही. या दोघानंा परमेश्वराने भागीपिाचा 
उजवा हात द्यावा, अशी आम्ही प्राथयना करतो. 

 
५९९७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६०–३६३) 



 

 

अनुक्रमणिका 

उद्धार मडहमा : बाळंतपिाच्या डवटाळाचे ४० डदवस पूिय झाल्यावर मार्या शुद्ध होऊन उठली. 
प्रभलूा अपयि देण्यासाठी यरूशलेमास पतीबरोबर गेली. देवाला डनदान सहा रुपये द्यावते लकवा 
गरीब लोकानंी कपोताची जोडी अर्पावी, असा डनयम होता. पि त्याचं्याजवळ एकही पैसा नव्हता. 
तेवढ्यात त्यानंा डशमोन नावाचा ईश्वरभक्त म्हातारा भेटला. येशूचे दशयन व्हावे, म्हिून तो कंठात 
प्राि धरून राडहला होता. कारि ईश्वराने त्याला आशीवाद डदला होता की, ‘बाळ येशू डदसला, 
म्हिजे तुला मृत्य ू येईल’. येशूकडे कौतुकाने पाहून डशमोन म्हिाला की, हा मुलगा इस्त्रायली 
लोकाचंा उद्धार करील. याच्यावर दुभाषिाचंा भडडमार होईल, पि त्याच्या मनाची शातंता 
ढळिार नाही. याला इतके दुाःख भोगाव े लागेल की, ते पाहून तुझे अंताःकरि फाटून जाईल. 
डशमोनाखेरीज त्या गावात आशीर वशंातील एक सत्री हन्ना ही राहात होती. ती भडवष्ट्यवादी होती. 
डववाहानंतर सातच वषांत डतला वैधव्य आले. यरूशलेमच्या देवळाजवळच राहून ती उपवास 
करीत असे. डतनेही डशमोनाप्रमािे येशूचे दशयन घेतले. ही जुनी खोडे म्हिजे ‘सदा सफळ झाडे’ 
समजावी लागतील. डतनेही देवास अपयिे डदली. 

 
५९९८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

बगंलोर स्पेक्टेटरने बातमी डदली आहे की, ४ सप्तेंबर रोजी आकाशात दोन सूयय डदसले. दुसरा 
सूयय खऱ्या सूयाच्या उत्तरेला ३० अंशावर होता तो धुक्यामध्ये असल्याप्रमािे भासला, त्याला रुपेरी 
रंगाचे खळे होते. (ज. डम. वरून) 

 
५९९९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

अकोटजवळ मुडगावात एक गरोदर स्त्री डवडहरीत पडली. कोनाड्याच्या खोबळ्यात पाय रोवनू 
उभी राडहली. तेवढ्यात डतला मुलगा झाला. डतचे ओरडिे ऐकून लोकानंी डतला वर काढले. आता 
बाळबाळंतीि सुखरूप आहेत. (व. स. वरून) 

 
६००० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

मंुबईत थंडीची सुरुवात असून थोडा पाऊस पडला. 
 
६००१ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

एका गुरूच्या मोरीत नवजात बालक सापडले. 
 
६००२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

डवहाडच्या पािीपुरवठ्यात पुन्हा व्यत्यय आला. 
 
६००३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

दा. डवल्सन याचें फ्री चचय डमशनात व्याख्यान झाले. 
 
६००४ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

डमस कापने्टर परत आली. डतने स्त्रीडशक्षिावर भाषिही डदले. ती अमदाबादेस जािार आहे. 
 
६००५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 
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माडरक्युलेशन परीके्षसाठी ८३५ उमेदवार आले आहेत. 
 
६००६ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

हायकोटाचे डिडमनल सेशन चालू आहे. 
 
६००७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

रे. वदेरहेड डवलायतेस जािार, म्हिून त्यानंा मानपत्र देण्यात आले. त्यानंीही सुरस भाषि करून 
उत्तर डदले. 

 
६००८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

रे. राबटयसन् डवलायतेहून आले. ते डमशनाचे सेिेटरी म्हिून काम करतील. 
 
६००९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

रे. वले्स पत्नीसह नगर डमशनात राहातील. 
 
६०१० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

मद्रासचे रे. बेल यानंी डमशनात व्याख्यान डदले. 
 
६०११ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६३–३६५) 

ड्यूक आफ एडडन्बरो यानंा मानपत्र देण्यासाठी सर जमशदेजी डजजीभाईच्या अध्यक्षतेखाली 
सडमती नेमण्यात आली. 

 
६०१२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

सुवजे कालवा उघडण्याच्या समारंभासाठी मंुबई टाईम्सचे व गाजेटचे बातमीदार डतकडे गेले. 
 
६०१३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

युिेडटश नामक आगबोटीस व्हेल माशानंी धडका डदल्या. एक मासा तर ५० फूट लाबंीचा होता. 
 
६०१४ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

मंुबईच्या कोळ्यानंी एक प्रचंड कासव पकडले. त्याचे वजन ४० मि आहे. अंगावर डहरव े डठपके 
आहेत. 

 
६०१५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

राजपुत्र ड्यूकला भेटण्यासाठी सर खरसेट, मािकजी व कावसजी हे डतचे आपल्या मुलासंह 
जािार आहेत. 

 
६०१६ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

नागपाड्यामध्ये तीन युरोडपयन दारू डपऊन रस्त्यावरती पडले होते. सरकारने या प्रकाराचंा 
बदंोबस्त करावा. 
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६०१७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 
स्टुअटय या इन्स्पेक्टरने एका नेडटवास गोळी मारून जखमी केले, म्हिून त्यास ८ मडहन्याचंी कैद 
झाली. 

 
६०१८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

मंुबईत एक कसबीि मेली, डतच्याजवळ ७,५१० रुपयाचें धन सापडले. पि ती बेवारस असल्यामुळे 
ते बतैनमालात गेले. 

 
६०१९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

डायोसेशन बोडय आफ एज्युकेशनतफे मंुबईत कालेज्ज होिार असून त्याच्या शाखा कराची, पुिे, 
पाचगिी व बेळगाव या गावी सुरू होतील. 

 
६०२० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

महाडपासून महाबळेश्वरपयंत पका रस्ता होिार आहे. 
 
६०२१ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६५–३६६) 

मंुबईचे डशक्षिखाते ७५ हजाराचंी काटकसर करिार आहे. नोकरवगात कपात होईल. 
 
६०२२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

डडकसळपासून सोलापूरपयंत मोठी वृष्टी झाली. 
 
६०२३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

नडसराबादेकडे दुष्ट्काळाच्या जोडीस तापाची व हगविीची साथ आली. काही गावातंले तर डनम्मे 
लोक मेले. 

 
६०२४ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

बलसाऱ्यास रेल्वचेी टक्कर होऊन फायरमेन जखमी झाले. 
 
६०२५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

नामदार ड्यूक २० डदसेंबर रोजी लहदुस्थानात येतील. आग्रा येथे ते सर डवडलयम म्युअर याचं्या 
घरी राहातील. 

 
६०२६ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

कपूरथळ्याबद्दल सरकारने उदार धोरि ठेवले, म्हिून तेथील राजा डवलायतेस जाऊन आभार 
मानिार आहे. 

 
६०२७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

डुकराच्या डशकारीस गेलेले ३ युरोडपयन जखमी झाले. 
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६०२८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 
जस्स्टस नामयन डशकारीस गेले असता त्याचं्या हातून चुकून एका नेडटवास गोळी लागली, पि 
त्याला धोका नाही. 

 
६०२९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

माशय हा युरोडपयन अडत मद्यापानाने मरि पावला. 
 
६०३० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

लाडय नेडपयर पत्नीसह कलकत्त्यास जाऊन राजपुत्रास भेटतील. ते स्वताः प्रवासखचय करिार 
आहेत. 

 
६०३१ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

अर्काटच्या एका िाह्मि डवधवनेे इस्लामी धमय स्वीकारून मुस्स्लमाशी डववाह केला. 
 
६०३२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

राजपुत्र ड्यूक चीनमध्ये गेले, पि तेथील सरकारने त्याचंा काही सत्कार केला नाही. ते साधारि 
मािसाप्रमािे राडहले. 

 
६०३३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

सुवजे कालवा उघडण्याचा सभारंभ १७ नोवेंबरला झाला. इंडजडनअर लेसेपसाहेबाचे या 
कालव्याबद्दल फार कौतुक होत आहे. 

 
६०३४ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

मादागास्करच्या रािीने अगदी प्रडसद्धपिे डिस्ती धमाचा स्वीकार केला आहे. 
 
६०३५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

स्पेनमधील बंडाचा संपूिय बीमोड झाला. आता तेथे ड्यूक आफ डजनोवा राजा होईल. 
 
६०३६ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

फ्रान्सचा बादशहा संडधवायचू्या दुखण्यातून बरा झाला. फ्रान्सची रािी स्ताबंूलमागे डमसर देशास 
गेली. 

 
६०३७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

आडस्त्रयामध्ये बडाळी सुरू झाली. 
 
६०३८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६७) 

इटालीचा राजा तापाने आजारी आहे. 
 
६०३९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 
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जमयनीत अनेक वळेा धरिीकंप झाले. 
 
६०४० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 

पोप पायस ९ वा याला डबडी ओढण्याचे व्यसन आहे. 
 
६०४१ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 

बुखाऱ्याचा अमीरपुत्र रूडशयन बादशहास भेटला, त्यावळेी सम्राटाने त्यास स्नेहभावाने वागण्याचे 
आश्वासन डदले. 

 
६०४२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 

ऐडरश लोकानंी डवनंती केली होती की, फेडनयन बडंखोरानंा माफी द्यावी. इंयलंडचे सरकार ही 
डवनंती ऐकिार नाही. 

 
६०४३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 

डाक्टर टेंपल एयजेटरचे डबशप झाल्यानंतर त्याचं्यावरचा नास्स्तकपिाचा आरोपही कमी झाला. 
 
६०४४ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६७–३६८) 

डवलायतेच्या डकनाऱ्यावर वादळाने तारवे फुटली. 
 
६०४५ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६८) 

डमसरचा डप्रन्स हसन आक्सफडय येथे िेस्ट चचयच्या डीनजवळ राहून डशकिार आहे. 
 
६०४६ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६८) 

सरदार डबी याचें डनधन झाले. 
 
६०४७ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६८) 

मद्रासच्या अरण्यखात्याचे कॉन्सरवटेर टनयबुल याचं्यावर ३४ हजारंाची अफरातफर केल्याचा 
आरोप आहे. 

 
६०४८ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६६–३६८) 

दोघा मािसानंी तोतयेडगरी करून बाडंाया व कर्वीच्या लढाईचे इनाम घेतले. म्हिून त्यानंा ५–५ 
वषांची कैद झाली. 

 
६०४९ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६८) 

जाजय पी बडी हे डवख्यात परोपक री अमेडरकन व्यापारी ५ नोव्हेंबर रोजी मृत्य ूपावले. 
 
६०५० (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६८) 

अमेडरकन सरकारचे कजय ७ अबय रुपयावंरून ५ अबय रुपयावंर आले. ते १४ वषात फडशा होईल. 
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६०५१ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६८) 
‘महाराष्ट्र भाषेची लेखनशुद्धी’ हे पुस्तक ज्ञानोदयाच्या संपादकानंा डमळाले. त्यावर नंतर अडभप्राय 
देऊ. 

 
६०५२ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६८) 

अरुिोदयचा गेल्या रडववारचा अंक डमळाला नाही. 
 
६०५३ (२८ : २३, १ डदसेंबर ६९, ३६८) 

१८६९ साल संपत आले आहे, तरी वर्गिीदारानंी आपली वगिी बाकीसह त्वडरत पाठवावी. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक २८, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६९ 
 
६०५४ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३७१–३७५) 

महंमदाने आपल्या जीवनाच्या शवेटच्या २ वषांत जनानखान्यात मोठी भरती केली. अनेक राजानंी 
त्यास खूष करण्यासाठी मुली देऊन नजरािे अपयि केले. आस्मा इने पे्रडषताचा अपमान केला, 
म्हिून डतच्या नातलगानंी कोतायला नामे लाविकन्या डदली. एक स्त्री तर लयनापूवीच मरि 
पावली. ओमहानायचा नवरा मूर्थतपूजक होता, म्हिून पे्रडषताने ते लयनच रद्द ठरडवले. पि डतने 
आपला पडतव्रताधमय कधीच सोडला नाही. डकत्येक डस्त्रयानंी म्हटले, ‘आपिासं महंमदाप्रत डदले 
होते.’ तशी चाल होती. या चालीने डस्त्रया मृत्यनंूतर स्वगास जातात, अशी समजूत होती. मदीनाची 
खाडतमकन्या लागला डहनेसुद्धा असेच लयन केले. याखेरीज लढाईच्या लुटीमध्ये डमळालेली 
मडरयम ही स्त्री तर ठेवलेली होती, मडरयमप्रकरिामुळे त्याची पत्नी हाफसा फार नाराज झाली. पुढे 
मडरयमचा एका डमसरी गृहस्थाशी संबंध राडहला, असे डसद्ध झाले. त्याच्या डस्त्रया शजेारीपाजारी 
झोपड्या बाधूंन राहात. अरबानंा बहुपत्नीत्वात काहीच गैर वाटत नसे. डनमाजाइतकेच त्यानंा 
डस्त्रयाचें व खुशबोईचेही वडे असावयाचे, शलमोनास तर १०० बायका होत्या. दाडवदाची दंतकथा 
अशीच आहे. महंमदाच्या मृत्युसमयी ९ डस्त्रया हयात होत्या. तो ८ जून ६३२ रोजी मरि पावला. 

 
६०५४ अ (इंम : ३६९–३७१) 
 
६०५५ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६१, ३७५–३८१) 

उद्धारमडहमा : भडवष्ट्यगं्रथानुसार येशूच्या जन्माची वळे आल्यानंतर शकेडो धनगर त्याच्या दशयनास 
आले. नीतीचा राजा मसीहा जन्मास आला, आता दुष्टानंा धाक बसेल, अन्यायास शासन होईल, 
अंधारात भतू डदसाव े त्याप्रमािे त्यांची पाचावर धारि बसेल, असे सवयजि म्हिाल्यामुळे राजा 
हेरोद घाबरला. मागी धमयगुरंूकडून त्याने येशूच्या जन्माचा तपशील डवचारून घेतला. राजाचे 
कपट धमयगुरंूना कळले नाही. राजाची आज्ञा ऐकून ते सवयजि योसेफाच्या घरी आले. बालयेशूला 
साष्टागं नमस्कार घालून मोलवान नजरािा डदला. परंतु ईश्वरास त्याचें दुष्ट बेत ठाऊक 
असल्यामुळे त्याने देवदूत पाठवनू यरूशलेमात न जाण्याचा सल्ला डदला. योसेफाने बेथल्हेम शहर 
सोडून जावे, कारि या मुलाबद्दल अनेक डवडचत्र वाता पसरत आहेत. हेरोद राजाने त्याला आपला 
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वैरी मानले आहे. आपले राज्य येशू ख्डरस्ताकडे जाईल, अशी त्याला भीती वाटते. योसेफाने 
पत्नीसह डमसर देशास प्रयाि केले. हेरोदाने त्याची फार वाट पाडहली, पि योसेफ आला नाही, 
म्हिून तो फार रागावला. आपल्या पाषािहृदयी हस्तकानंा त्याने हुकूम डदला की, येशूचा तत्काळ 
शोध व्या व त्याला ठार मारा. तो सापडला नाही, तर दोन वषांच्या आतली सगळी बालके मारून 
टाका. ज्ञानोदयकत्याची टीप : हा गं्रथ इतकाच झाला. कोिी पुढे चालवून शवेटास नेईल तर बरे 
होईल. 

 
६०५६ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८१–३८३) 

‘बाधंवडहतेच्छू’ डलडहतो की : अल्पवयामध्ये कोिी लयन करू नये. प्रौद वयातही नीट डवचार करून 
हा डनकटसंबधं करावा. जडगक मोहापासून दूर राहून ईश्वरभक्ती डनर्डवयानपिाने पार पडावी, हा 
डववाहडवधीचा उदे्दश असतो. बायकोचे पोट भरण्याची ऐपत असल्याडशवाय लयन करू नये. दोन 
पैसे डशल्लक टाकून मगच लयन करा. कजय काढून डामडौलाने लयन करू नका. त्यातून दडरद्राचा 
अंमल वाढतो. लयन झाल्यावरती वगेळे राहाव.े एकत्र कुटंुबात कटकटी फार होतात. अयोयय 
सोयरीक करू नये. बरोबरीचा सोयरा पाहावा. शोध करून सोयरीक पक्की करावी. मेजवान्या 
आडि अडदि यासं भलूु नये. घरजावई लकवा घरसून होऊ नये. बायकोच्या माहेरी डलप्ताळे होऊन 
राहू नये. मुलीबरोबर बोळावा लकवा मूल पाठव ूनये. भाडंि झाले, तरी कोटात जाऊ नये. कुटंुबाचे 
सुख हेच पयायाने समाजाचे सुख असते. वाचकानंी डवचार करावा. 

 
६०५७ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३) 

इवाडंजडलकल अलायन्सने प्राथयनेचे आठवड्याचे डवषय जाहीर केले आहेत. डद. २ जानेवारी ते ९ 
जानेवारीपयंत प्राथयना करावी. पडवत्र आत्मा आडि त्याचे काम, ईश्वराची उपकारस्तुती, न्यायीपिा 
व जागडतक शातंी, कुटंुब व समाज, डिस्ती लोकाचें ऐक्य, खोटी मते लयाला जाऊन धमयसंजीवन 
होिे, पडवत्र शासत्राचा प्रसार, असे डवषय आहेत. 

 
६०५८ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

मंुबईत यंदा जास्त थंडी पडते. 
 
६०५९ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

ड्यूकच्या काययिमासाठी ना. गवरनर कलकत्त्यास गेले. 
 
६०६० (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

फौजेच्या डरव्यसूाठी पलटिींची कवायत चालू आहे. 
 
६०६१ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

फ्री चचय वक्तृत्वोते्तजक सभेच्या परीके्षत वामन भास्कर केळकर यास ६० रुपयाचें, तर वामनशास्त्री 
इस्लामपूरकर यास ४० रुपयाचें बडक्षस डमळाले. इतर भाषिे साधारि झाली. श्रोत्यानंी काही 
वक्त्यानंा काठ्या आपट्टन नाराज केले, हे मात्र वाईट आहे. 

 
६०६२ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 
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दा. मरे डमचेल मंुबईस आले. 
 
६०६३ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

सर ग्राटं याचं्या घरी रे. मक्लौडबरोबर चहा-रोटी-सेवन केल्यावरून अनेकावंर ग्रामण्य बसले. 
 
६०६४ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

नाडशकचे गोपाळशास्त्री पुरोडहत पाद्री लोकानंा गीवाि भाषा डशकडवतात; सबब त्याजवर ग्रामण्य 
करावे, असा मजकूर गिेश वामन रानडे यानंी डलडहल्यावरून त्याचेंवर डफयाद झाली. 
गोपाळशास्त्रीची अब्रूनुकसानी केल्याबद्दल रानड्यानंा १५० रुपये दंड झाला. आता ते अपील 
करिार आहेत. 

 
६०६५ (२८ : २४, १५ डदसेंबर ६९, ३८३–३८४) 

नाशकास ‘ज्ञानमंडदर’ नावाचे नवीन पत्र डनघाले. त्याचा अंक डमळाला. 
 
मंुबई, ओडरअंटल पे्रस 
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एका वृद्ध डिस्ती गृहस्थाची शवेटची डवनंती ३३४१. 
एकातंीचे भजन ४४५३. 
एतदे्दशीय डिस्ती लोकासं सूचना २७०७. 
औरंगाबाद डमशन ३८४३ (३८४३ अ). 
कलरथकरास पडहले पत्र–याचा उपोदघात ५०९६ (५०९६ अ), ५१२४ (५१२४ अ). 
कलकत्ता एथील स्वतंत्र एतदे्दशीय डिस्ती मंडळी ३०१२ (३०१२ अ). 
कलकत्त्याचे लाडय डबशपसाहेब याचंा मृत्यू ३८९१ (३८९१ अ). 
काडशनाथ डवश्वनाथ याचंा मृत्यू ३५४८. 
कुलीन िाह्मिाचा बास्प्तस्मा २६६६ (२६६६ अ). 
केवळेश्वर मताचे डनराधारत्व २४५८ (२४५८ अ). 
केशवचदं्र सेन याचें येशू डिस्तावर व्याख्यान ३५४७ (३५४७ अ). 
कोल्हापूर डमशनाचा डरपोटय ५५५१ (५५५१ अ). 
खरा अवतार ५१६५. 
खरा जगस्न्मत्र २७९५. 
खंडोबा लभगारडदव े ४२८८ (४२८८ अ) 
डिस्ती धमाकडून सुधारिा ५७४१ (५७४१ अ). 
डिस्ती धमाची वृद्धी २७९२ (२७९२ अ). 
डिस्ती धमाडवषयी थोडा डवचार ५०२४ ब, ५०२४ ब (अ). 
डिस्ती लोकानंी देवळात कसे वागावे ३९९३, ४०२५. 
डिस्तावर डवश्वास ठेविारा हा ज्योती देिारा ४१६३. 
डिस्तावर डवश्वासिारा हा धाव मारिारा ४०९१. 
डिस्तावर डवश्वासिारा हा देवाचा वतनदार ४२४४, ४३७१. 
डिस्तीशास्त्र २७७९ (२७७९ अ). 
डिस्तीशास्त्र व डवद्या याचंा सुमेळ २८६२ (२८६२ अ). 
डिस्तीशास्त्र वाचल्यावरून एका एवशे्वरवाद्याचे मतातंर ४६३१ (४६३१ अ). 
डिस्तीशास्त्राची भाषातंरे ५४२५. 
ग्रीस देशाचा राजा पडहला जॉजय २६७६ (२६७६ अ). 
गे्रवस मडमसाहेबाचें मरि ३३८९ (३३८९ अ). 



 

 

अनुक्रमणिका 

घड्याळ करिारा आडि त्याचे कुटंुब ३००३, ३०१६, ३०३०, ३०३१, ३०५३. 
चमत्काडरक कोष्टक ४७४२ (४७४२ अ). 
चचय डमशनचा डरपोटय ४५०९, ५२३६. 
चचय डमशनाचे नव ेभजनालय ५१०१. 
चीन देशातील डिस्ती लोकाचंा पाठलाग २४८२ (२४८२ अ). 
चेपीनसाहेब (रे) याचा उपदेश २९५१, २९५९. 
चेपीनसाहेबाचा (रे) मृत्यू २८६० (२८६० अ), २८६६ (२८६६ अ). 
जाजय क्याडंीसाहेब (रे) याचंा मृत्यू ५२०२ (५२०२ अ). 
डजवापेक्षा अडधक ४४०८ (४४०८ अ). 
डफसाहेब (रे) (डॉ) याचें स्वदेशी जािे २४५५ (२४५५ अ). 
डतघे मुसलमान डिस्ती झाले त्याचंा वृत्तातं २९४६ (२९४६ अ). 
तू पुन्हा ंजन्मलास ५७४२. 
दशमाशं देण्याच्या अडचिीडवषयी डवचार ४९९७ (४९९७ अ). 
दशमाशं देण्याच्या आवश्यकतेडवषयी आख्यान ५८४८ ब. 
दाजी डनळकंठ वैद्य (डम.) याचें मरि ३४५६ (३४५६ अ) 
फादरसाहेब (दावतर) याचंा मृत्यू ३३३८ (३३३८ अ). 
धमयसंबंधी स्वतंत्रता २७०५ (२७०५ अ). 
ध्यानसंग्रह लकवा शास्त्रवचनाचें मनन २८१८, २८३४, २८४६, २८८०, २९११, 

२९३१, ३०१७, ३१७१, ४०९२, ४१६५, 
४३४१, ४५९५, ४८५२. 

नगरचे अमेडरकन डमशन २७६३ (२७६३ अ). 
नव्या डमशनऱ्याचें येिे ४१२४ (४१२४ अ). 
नागपूर येथे बास्प्तस्मा २६७७ (२६७७ अ). 
नामस्मरि आडि ज्ञानप्रकाश ३२५१. 
नामस्मरिावर ज्ञानप्रकाशाचा अडभप्राय ३१६९. 
नामस्मरिाडवषयी ३०१३. 
डनरडनराळ्या डमशनाचें ऐक्य राहण्यासाठी डनगम २९८४ (२९८४ अ). 
परमेश्वराची पडहली आज्ञा २४२३. 
पवलसाचे (पौलसाचे) चडरत्र २९८६, ३०५२, ३२९५, ३५८७, ३६२९, 

३७५६, ३८०२, ३९३८, ४०५६, ४१४९, 
४२९२, ४४१०, ४५९३, ५३६८. 

पडवत्र शास्त्राच्या इंस्यलश भाषातंराडवषयी व्याख्यान ४५५४, ४६७२, ४७४४. 
पारशी धमाडवषयी वाद २६२०. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पालकाची गुिलक्षिे ४६७३. 
प्राथयना करण्याचा आठवडा २७६४, ३१६० (३१६० अ), ३९९१ (३९९१ 

अ), ४०५४ (४०५४ अ), ४०८८, ४९९५ 
(४९९५ अ), ५०६५, ६०५७. 

प्राथयनासमाज ४३३७. 
पुिे डजल्ह्यातील पुरंधर तालुका एथील समस्त लोकासं २६१८ (२६१८ अ). 
पे्रडषताचंी साक्ष ३६२७ (३६२७ अ), ३६५८ (३६५८ अ). 
पोपाचे अज्ञान ५८९८ (५८९८ अ). 
डफ्रयर (सर) (वा) याचें लहदुस्थानातील डमशनाडवषयी 
भाषि 

४५५१ (४५५१ अ). 

फेरबाकंसाहेब (रे) याचें जािे (५६८९ अ). 
फेरबाकंसाहेब (रे) यासं मानपत्र ५९९६. 
फ्रें चसाहेब (रे) याचंा मृत्यू ३१६५ (३१६५ अ). 
बगंलोर एथे डॉ. मक्कोड व सुधारलेले लहदू याचें संभाषि ५९५४ (५९५४ अ). 
िह्मसमाजाच्या उपाचायाची दीक्षा २५०४ (२५०४ अ). 
बास्प्तस्मा २८६८, २९२७ (२९२७ अ) (राजस्थान), 

४२९० (मंुबई). 
बाब ूकेशवचदं्र सेन ४२७०, ४३६९. 
बारकर मडमसाहेब इची काही हडककत २४९४. 
बारकर मडमसाहेब याचें मरि २४६३. 
डिसेल (रे) याचें परत येिे ३८९० (३८९० अ). 
बीभत्स नाटके आडि ज्ञानप्रकाश २६२२, २६६८. 
बीभत्स नाटके व डिस्ती शास्त्र २५९२. 
बेंजाडमन डसलमान (दा) २८४३ (२८४३ अ). 
भक्तजनाचंी अन्योन्य कमे ५६५५. 
भगवत्गीतेडवषयी डवचार २९८७, ३००२, ३०१४. 
भगाजी सतुबा काळुखे याचे मरि २५८९ (२५८९ अ). 
भागोबा पवार याचें मरि ३८९२ (३८९२ अ). 
भसापा याचा बास्प्तस्मा २५४८ (२५४८ अ). 
महंमदाच्या बायका ५३१५ (५३१५ अ), ५३६७ (५३६७ अ), 

५४२० (५४२० अ) ५४६५ (५४६५ अ), ६०५४ 
(६०५४ अ). 

महंमदाडवषयी माडहती ३१२९. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मार्थक्वसस बेटातंीलडवषयी ४९९८. 
डमशनऱ्याचें स्वदेशी जािे २५२६ (२५२६ अ), २८७६ (२८७६ अ), 

५३१६. 
डमशनऱ्याचें येिे २५७० (२५७० अ) 
डमशनाचे फळ २४५१ (२४५१ अ). 
डमशनऱ्याडंवषयी एका नेडटव पत्रकत्याचे मत ३७५३ (३७५३ अ). 
डमशनेरी लोकाडंवषयी सर डरचडय टेंपल याचें मत ४०२५ (४०२५ अ) 
मूर्थतपूजक धमय आडि डिस्ती धमय २८३१ (२८३१ अ). 
मंुबई इलाख्यातील डमशनेरी वगैरे २४६४. 
मिैोडनशन बेटातील डमशनाडवषयी ४९६४. 
मंगरसाहेब (रे) याचंा मृत्यू ४५८९ (४५८९ अ). 
योसेफ कारभारी २७६८ (२७६८ अ). 
राजसंसाहेब (रे) याचंा मृत्यू २९७० (२९७० अ). 
रामचदं्र याचक २६४७ (२६४७ अ). 
लुईस हाम्सय याचा वृत्तातं ३५८५ (३५८५ अ). 
लेंगसाहेब (रे) (डस) यास मानपत्र ५४६८. 
लोकातंीचे भजन ४५११. 
लोवेंथलसाहेब (रे) याचें मरि २५७१ (२५७१ अ). 
वडडल–वगाची सभा ४०२४ (४०२४ अ). 
डवद्या आडि नीडत ३६६४. 
डवन्स्लोसाहेब (रे) (दा) याचें मरि २८४२ (२८४२ अ). 
वुडसाहेब (रे) याचें येिे २९६९ (२९६९ अ). 
वदे समाज २८३० (२८३० अ). 
वदेाचंा अथय ३९७०. 
व्यासवदे समाज (मद्रास) २८९४ (२८५४ अ). 
शमुवले याकूब याचा मृत्यू २९५६ (२९५६ अ). 
शखे उमर याचा बास्प्तस्मा ३१२८ (३१२८ अ), ३१५९ (३१५९ अ). 
सातारा येथील अमेडरकन डमशनाची संडक्षप्त हडककत ५१६२ (५१६२ अ). 
सृष्टीवरून ईश्वराचे ज्ञान व चातुयय याडवषयी डवचार ४८४६. 
सेडलम एफेडद ऊफय  (रे) एदवदय डवल्यमस याचंा वृत्तातं ३०३० (३०३० अ). 
हडर रामचदं्र (रे) याचंा मृत्यू २४५६ (२४५६ अ). 
हाडडंगसाहेब (रे) याचें जािे ४२६८ (४२६८ अ). 



 

 

अनुक्रमणिका 

लहदुस्थानातील डिस्ती धमाच्या सापं्रत स्स्थतीडवषयी डवचार २६३२ (२६३२ अ). 
हृदय कसे राथाव े ४८४७. 
हेमनाथ बोज २९७४. 
हेन्री बालटैनसाहेब (रे) याचें जािे ३००० (३००० अ), ३१७३ (३१७३ अ). 
ज्ञानेच्छु सभा (नगर) २८५३. 

बोधकथा : 

अरण्यातील संकट २६२१. 
आडफ्रकेतील लोकाचें अज्ञान २४८१ (२४८१ अ). 
एका थोया शतेकऱ्याची गोष्ट ३७५७. 
एका डमशनेरीच्या आईची गोष्ट ३३०१. 
एका रत्नाची गोष्ट २९८२. 
एका रुपयाचे मोल २४६७. 
एका वृद्ध घोड्याची डफयाद ४५१२. 
घड्याळ करिारा व त्याचे कुटंुब २९७५, २९८८. 
चमत्काडरक पि योयय डनषेध २६५८ (२६५८ अ). 
डोंगरापलीकडील देश ३८४५. 
ढोंग ३८९९. 
देवावर डफयाद ५४७१. 
नव ेवषय ३१७४, 
न्यायाधीशास फाशीची आज्ञा १८६८. 
बाळगावचा पूल ३४५७. 
योयय प्रसंगी बोध घेिारा काबेल २८९५. 
सुखाचे मरि २६१० (२६१० अ). 
संकटाच्या वेळी डवचार कर २९३८ (२९३८ अ). 

णिक्षि – णिक्षिसांस्था – परीक्षा वगैरे : 

अमेडरकेतील स्त्री-डशक्षि २९१० (२९१० अ). 
खाजगी शाळासं सरकारी मदत देण्याचे डनयम ३३४० (३३४० अ). 
डिस्तीयन वनाकुलर एजुकेशन मंडळीचा डरपोटय ४३३६ (४३३६ अ). 
खेड्याचे पतंोजी व शहरचे पतंोजी २८४५. 
ग्रातं वैद्य पाठशाळा २८१७ (२८१७ अ). 
जुन्या व नव्या शाळा २८७८ (२८७८ अ). 



 

 

अनुक्रमणिका 

डमशन शाळा व सरकारी मदत ३९४१. 
डमशन शाळाचं्या पतंोजींची परीक्षा २५९० (२५९० अ). 
डमशन शाळाडंवषयी लहदंूचे मत २५६६, २५९३. 
डवदे्यडवषयी नवा समाज ४४२६. 
शरिपुरातील अनाथ मुलींच्या शाळा वगैरेचे डरपोटय ५६९०. 
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पै्रस (रे) यासं शरिपूरच्या डिस्ती लोकाकंडून सन्मानपत्र ४२७१. 
पोडलस खात्याचा जुलूम ४८०३. 
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िह्मलयन ४८४८. 
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बीभत्स कडवता ५४६७. 
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मद्य-डवियातं िाह्मिाचंी सामलात २७४९. 
मारुतीचा हारीप २४६५ (२४६५ अ). 
डमशनऱ्याडंवषयी लहदंुचे मत २५४७ (२५४७ अ). 
मुलासं सुडशक्षा लावण्याडवषयी ४१६४. 
मंुबईतील प्राथयनासमाज ४०८९. 
म्युडनडसपल कडमशनराची सुस्ती ४८५१. 
मोहरम २६१३, २९२९, 
रक्तपीतीवर औषध देिारा बाडीवैद्य ५३१९, ५६९४. 
रामावर दरखास्त ३४५८. 
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राहुरीकडील वतयमान २५३२. 
रेल्व ेकंपनीची अव्यवस्था ४४११. 
लमाििीची भक्ती २५३३. 
लाडंययाचंा उपद्रव ४२११. 
वक्तृत्वोते्तजक मंडळींची वार्थषक सभा ५०६६. 
वडीलवगाची सभा ३२०९ (३२०९ अ). 
वडीलवगाची सभा, डतसरा वार्थषक डरपोटय ४६३२. 
वतयमानपत्रात बीभत्स लेख नसावे ५४२२. 
वाबंोरी एथील वार्थषक सभा २८३३. 
डवलायतच्या वाटेची हडककत ५६५३ (५६५३ अ). 
डवडवध-ज्ञानडवस्तारास उत्तर ५६९५. 
वशे्याप्रकरिी अजय ३५५१. 
वैडदकशास्त्री पंडडत याचंी पुण्यातील वार्थषक दडक्षिा २५३०. 
शरिपूर एथील अनाथ मुलाचंी शाळा ३५४९. 
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डशमययाचा सिा ४२०३. 
सन्मानपूवयक प्राथयना करण्याची रीत २६१२. 
स्त्री नाटक ३७५८. 
डसद्दाप्पा याचे मरि २५५४ (२५५४ अ). 
सुधारिुकीची वृद्धी २८२९ (२८२९ अ). 
सुधारलेले लहदू ३९३६ (३९३६ अ). 
सुट्टीचे दोन मडहने ४१२७, ४३७०, ४४५०, ४७४५. 
सोलापूर डमशनाचे प्रथम फळ २५५३ (२५५३ अ). 
संपत्तीच्या वळेी शुद्धीवर ऐस २९३९ (२९३९ अ). 
श्राविातला तट टू आडि भादव्यातला भट टू २७२०. 
डहरालशग सुखरामलशग ३८९४. 
लहदुस्थानात युरोडपयन लोकाचंी वसाहत ४४४९. 
लहदु देवाचं्यावतीने सरकारास अजय ४४५१. 
लहदु ज्योडतषाची डवलक्षि शक्ती २९६०. 
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लहदंूचे डवलक्षि देव २६६३ (२६६३ अ). 
ज्ञानप्रकाशाचे अज्ञान ३२५२, ३२९४. 
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अडबडसडनयाकडील आनंदकारक वतयमान ४३६७. 
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कापंावरील दारूकाम २८८२. 
कोल्हापूरकर छत्रपती राजे याचंा मृत्यू ३७१२. 
जाडहरात ४६३०. 
जाडहरात डशक्षकासाठी ४६६७ (४६६७ अ). 
ज्यानडवयरसाहेब (रे) याचें मरि २५४९ (२५४९ अ). 
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महेश्वर हडर डशरस्तेदार २५५०. 
मादागास्करकडील वतयमान ४७४० (४७४० अ). 
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सोलापूर येथे पाण्याचा दुष्ट्काळ ३५८६. 
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वदेरहेड (रे) २७६९, ५०६५, ५२३६, ५३१६, ६००७. 
वलेव ४७८१. 
वलेी. इत्सी. ५३८३. 
वले्व (डम) ४६२५. 
वले्स (रे) ६००९. 
वसे्राप मडम ५३८३. 
वसे्त्राप (जस्स्टस) ५९७०. 
वैद्य दाजी नीळकंठ ३३४१, ३४५६ (३४५६ अ). 
वैल्डर मडम ५३१८. 
वैल्डरसाहेब ५३१८, ५५५१. 
वैशपंायन कृष्ट्िाजी सखाराम ४६६८. 
वैसराय ३६१४.  
वैसराय लारेन्स ४९५६. 
व्यकंाप्पा देसाई २८९९. 
व्याससय (डॉ) (रे) २६३३ (२६३३ अ). 
व्हैट २५७९ (२५७९ अ), २६१८ (२६१८ अ), २८७७ (२८७७ अ), ३२९२ 

(३२९२ अ), ५२५६, ५२७८. 
शहाजादा शहापूरचा 
(पजंाबमधील) 

३३६८. 

शहाजी (सातारा) २९००. 
शहाबाज (पेंढारी) २७५०. 
शकंरदास नथूभाई ३३३२. 
शकंराचायय २९४८, २९५७, ३००१ (३००१ अ), ३०३२, ५०६७. 
शामराव जगन्नाथ ३५०२. 
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शामराव मोरोजी ३६६०. 
शापूरजी एदलजी ५२६८. 
शाफलरसाहेब (रे) ३०३० (३०३० अ). 
शावले ४२०३, ४२८४, ४२८७. 
शाहूराजे (सातारा) २९००. 
शातंाराम नारायि ४१५७, ४१५८. 
डशद्दी ३०५९. 
लशदे २६३५, २६५२, २७५०, ३०५५, ३२२७, ३०१४. 
लशदे जयाजीराव २८८१, २९५८, ३१४९, ३३२५, ४९५७. 
लशदे भाऊ ४२८९. 
लशदे (राजे) ४०११. 
लशदे सरकार ३४०८. 
डशलें गावकर भवानय्या ३२५३. 
डशवचदं्र मलीक ५४४०. 
डशवदीननाथ पंडडत रािे २६५२, २६५३. 
शूलिेद (रे) २४६६ (२४६६ अ), २८५२ (२८५२ अ). 
शके्सपीअर २५८८. 
शके्सपीअर (कीम) २७०३ (२७०३ अ). 
शखे अब्दुला शखे वळद मुताजी ३३४२, ३५५२. 
शखे उमर ३१२८ (३१२८ अ), ३१५९ (३१५९ अ), ३२०७. 
शटे बरैामजी डजजीभाई ४६२७. 
शिेवीिा बनाबाई ४६६८. 
शपेडय ५८३४. 
शरेअली ३४११, ४९३१, ४९८२, ५४९९. 
शरे अलीखान अमीर ३६५०. 
शलेरग २७०३ (२७०३ अ). 
शषेाडद्र नारायि (रे) २५५३ (२५५३ अ), २६०९ (२६०९ अ), २९१५, ३५०२, ३५४८, ३६२६ 

(३६२६ अ), ३८४३ (३८४३ अ), ३८९४, ४४०९, ४५०८, ५०२०, ५२५५, 
५२७४. 

श्रीजत आनंद २७०४ (२७०४ अ). 
सखीदास हरजीबनदास ५९१७. 
सत्यागो ४०१७. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सत्येंद्रनाथ बाब ूठाकूर २५०१, २५२७, ३८३०. 
सद् गोपालाचालूय  २९८७. 
सदानंद स्वामी ४६७०. 
सदेव (?) ५४९. 
सय्यद अहमद ५५o४. 
सय्यद हुसेन अली २९२७ (२९२७ अ). 
सय्यद हसन एकमडदनी ३५२६. 
सरंजामे ५०९८. 
सरदेसाई (सावतंवाडीचे) ५२४६. 
संकेश्वर स्वामी २९४८. 
साक्काला (रे) २७०७. 
साठे कृष्ट्ि प्रभाकर ३१८७, ३६५९, ३६६०. 
साण्डसय रेडसडेंट ४४८३, ४५७१. 
सातारचे पतंप्रधान ३३३२. 
सातारकर महाराज ५१६२. 
सातारकर व्यंकोजी महाराज २८०८, २९००. 
सापकर गंगाधर गोलवद ४५०८. 
सारजेत (रे) २४५१. 
सालारजंग २६३५, २६५२, ४१९३, ४२८०, ५०६७. 
सालीसबडर ५०३०. 
साडवज ५५६४. 
सावतं नारायि महादू ४६६८. 
सासून ए. डी. ४५८६. 
साळव ेलक्ष्मि ४५०७. 
सागंळे कृ. र. २७४८ (२७४८ अ), २८८५, २८८६, २८८७, ३०९६ (३०९६ अ), 

३२०९ (३२०९ अ), ४९०१. 
साबंारे रावजी डबन केशवराव ५५९४, ५५९८. 
डसद्दाप्पा २५५४ (२५५४ अ). 
डसद्दी नवाब इम्राहीम याकूत ५९७८. 
लसक्लेअर (दा) ३५८१. 
डस. बा. डम. ४४५२. 
लसचलेर (डा) ३२४७. 
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सीमोरे डफट्ट्झझेरल्ड (गव्हनयर) ४०३७. 
सुभेदार झाशीचा ३७५०. 
सुरेंद्रनाथ बानर्थजया ५४६१. 
सुलतानखान वस्ताद २८६९. 
सुलतान मरकत ३३९५. 
संुदरदास २६४७ (२६४७ अ). 
संुदररावजी ५८o५. 
सूहरसाहेब २७२४, ४२८३, ५१३८, ५७०२. 
सेलदन २९७५, २९८८, ३००३, ३०५३, ३१३०. 
सैक्स ५९५५. 
सैद अब्दुल फता ४५७५. 
सैयद महंमद २६२८. 
सोनार डवनायक पाडुंरंग ४६६८. 
सोनार रामचंद्र २८६९. 
सोराबजी फ्रामजी ३९५०. 
स्काडर (डॉ.) (रे) २७०६, २९८५ (२९८५ अ). 
स्काबल ५२७८. 
स्टनय २५६३ (२५६३ अ). 
स्टाकसय हेन्री (कमाडंर इन 
चीफ) 

३९७४, ४००२. 

स्टाडकंग (रे) २७६८ (२७६८ अ). 
स्टाडडयसाहेब २७६८ (२७६८ अ). 
स्टाफोडय नाथयकोट (सर) ५०७५. 
स्टुअटय ६०१७, ५१३७. 
स्रीप ५७९६. 
स्टोन (रे) ३४५६ (३४५६ अ). 
स्पेन्सर ५७०४. 
स्स्मथ (क्या) ३३८६, ४१४३, ५३६९. 
स्लेलदग हालस्टीन ४२३२. 
स्वात्झय (रे) ४०८७, ५८९९. 
हडर ययानबा ४१२७. 
हडरचदं लचतामि ३६९५. 
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हडर बापू ५२७५. 
हरी महेश्वर ५७१३. 
हडर रामचदं्र २४५६ (२४५६ अ). 
हबयत एदवदयस (सर) २४५१ (२४५१ अ). 
हळबे लक्ष्मि मोरेश्वर ३९९४. 
हंटर ३७१५, ३७५२. 
हंसराज करमसी ५१६७. 
हाईड ४२९८. 
हाक्स ३०९६ (३०९६ अ). 
हाग ज्याजय ३९४९, ५१७१. 
हाग डमस ५०५२. 
हानस्कोन ५६६२. 
हानेमन वैद्य (होमओपॅथी) ३४१८. 
हारस्फाल ५०२७. 
हारडव्रतसाहेब ३३४१. 
हालरयतन २८१६ (२८१६ अ). 
हाडदंग (हाडडंग) (रे) २७४८ (२७४८ अ), २७९४, ४२४२, ४२६८, ४५०३, ४६२०, ५५५७. 
हानयसाहेब २७०३ (२७०३ अ). 
हाल्वके (रे) २५२६ (२५२६ अ). 
हावडयसाहेब २४८०, २५६६, २५७३, २५९३, २६५५, २७३२ (२७३२ अ), २९५३, 

३०३७, ३१७७, ३२४४, ३४१२, ३९४१, ४६८४, ५५१८. 
डहके डगल्बटय ५७४७. 
डहचकॉक (डॉ) २८४३ (२८४३ अ). 
डहदायत अलीखान ५११५. 
डहराचदं खुशालचंद ४८३८. 
डहरालसग ३८९४. 
डहस्लप (डहस्लॉप) २७५०, २७१५. 
हेग ४२०८, ४९०१. 
हेजन ए. (रे) २५७० (२५७० अ), २७९४, २९०८ (२९०८ अ), ३१७२, ३२०९ 

(३२०९ अ), ३४९८ (३४९८ अ), ४२४२. 
हेजन मडम २८६६ (२८६६ अ), ४२०८. 
हेन्स (डॉ) ३५३६. 
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हेन्सी डयलस (रे) ४६८३. 
हेमनाथ २९७४ (२९७४ अ). 
हेलेना (डप्रन्सेस) ३३०६. 
हेडवक (सर) ४५६७. 
हैदर खान ३९५३. 
हैदर नायक २९३२. 
होरमसजी पेस्तनजी ४२३९. 
होळकर २६३५, २७५०, २८५९, ३०२०, ३०५५, ३१४८, ३१९२, ३२४५, ३३३७, 

३४०२, ३७१४, ३९५५. 
होळकर तुळजाबाई २७५०. 
हौग (डॉ) २६२०, ३२७५, ३३२६, ३३३४. 
हौग मार्थलन ३२३१. 
ह्यमू याचंी कन्या ५९५३. 
ह्यमू (रे) ३५४६ (३५४६ अ). 
ह्य ूरोग (सर) ३६७३, ३८१४. 
ह्यलूलग ४१५६. 
ह्यलेूट (डॉ.) ४५००, ४५८८. 
ह्यलैूनसाहेब २७९३ (२७९३ अ). 
ज्ञानेंदू्रमोहन ५३३६. 

पुस्तके–नवीन पुस्तके 

अनेक डवद्या मूलतत्व संग्रह २४७९, २५३४. 
अवाचीन बखर, मराठी भाषातंर ४८४५. 
आनोटेड पडरग्राफ बैबल ४२६९. 
अयने डदल उफय  हृदयदपयि ४०८७, ४२०७. 
आययधमी लोकाडंवषयी वृत्त ३८४६. 
इंग्रजी-मराठी कोष ४७४६, ५९९४. 
इंस्यलश आडि मराठी कोषाचंा 
संके्षप 

२८४१. 

उत्पडत्त पुस्तकावरील टीका ३२९२ (३२९२ अ). 
ऋतु प्राप्त्युत्तर डववाह २६७९. 
ओल्ड डेक्कन डेज ४३३५. 
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अंमल डनषेधक डनबंध ३२९२ (३२९२ अ). 
कजाडवषयी २८७७ (२८७७ अ). 
कल्पतरू ४७८३, ४८०१. 
काशीखंड ५१२७, ५२००. 
खरा पिाताप ५२७४. 
खऱ्या धमाची कसोटी ५२७४. 
डिस्ती धमयप्रकरिी 
प्रश्नोत्तरावली 

५८९९. 

डिस्ती धमय आडि मूर्थतपूजक धमय 
याचंी झंुज 

४७४३, ५२७४. 

डिस्ती धमाची वजनदारी ४२६९. 
डिस्ती मंडळीची बखर ४२६९. 
गायनामृत ४०९०, ४२०८, ४५१०, ५९९६. 
गालीप्रदान डनषेध ४२९२. 
ग्रामर (इंग्रजीचे) डम. हॉवडयकृत ३४१२. 
गीतगायन ३१७३ (३१७३ अ). 
गीताचें पुस्तक २८७७ (२८७७ अ). 
घड्याळ करिारा व त्याचे कुटंुब 
(भाषातंर) 

४२६९. 

घाशीराम कोतवाल २५६५, २५७३. 
छत्रपती डशवाजीराजे भोसले 
याचंा पवाडा 

५५९५. 

जागती जोत २६४८. 
जाडतभेद डववकेसार (आवृत्ती २ 
री) 

२९०९ (२९०९ अ). 

जुना करार २५८८, ४२०८. 
जेंदा डवस्ता (झेंद अवेस्ता) २६२०. 
ज्योडतषशास्त्र २४७९. 
ताडमळ व इंग्रजी कोष २८४२ (२८४२ अ). 
डतसऱ्या पुस्तकाचा उत्तराधय ३२९२ (३२९२ अ). 
तुकारामाचे अभगं ५४९४. 
तुल्यताथय दशयक नवा करार ४७३८, ४७९९, ५२३४. 
दलालाचंी ठकबाजी २८८३. 
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दादोबा कृत व्याकरि २९०१. 
डदल आयना ऊफय  हृदयदपयि ४०८४. 
दुदेवी मुराद व दैववान 
सालावडदन 

२४७९. 

दृष्टातं दपयि २५७२ (२५७२ अ). 
देवाचे भजन ३२९२ (३२९२ अ). 
धमयडववचेन ४७४३, ५०६२. 
नवसास पाविे २५७२ (२५७२ अ). 
नवा करार ३१७३ (३१७३ अ), ३३३९ (३३३९ अ), ४६६९. 
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