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णनवेदन 
 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळाने िाती घेतलेल्या वाङ्मयीन काययक्रमात दुर्थमळ साहित्याचे 
संकलन, संपादन करून घेऊन ते प्रकाहशत करण्याच्या काययक्रमाचािी समावशे करण्यात आला आिे. मिात्मा 
फुल्याचं्या समग्र वाङ्मयाचे संपादन करण्याचे तसेच “दीनहमत्र” साप्ताहिकातील सत्यशोधक समाजासंबधंीचे 
लेख सकंहलत, संपाहदत करून घेऊन त्याचें प्रकाशन मंडळाच्या वतीने करण्याचा प्रस्ताविी मंडळाच्या 
हवचाराधीन आिे. 
 
मंडळाने िाती घेतलेल्या या काययक्रमाचाच एक भाग म्ििजे हिस्ती हमशनऱयानंी अिमदनगर येथून “ज्ञानोदय” 
माहसक १०० वर्षांवर चालहवले, त्याची सारसूची करून ती प्रहसद्ध करण्याची योजना आलोचना प्रस्थान, मंुबई 
या संस्थेच्या सिकायाने मंडळाने कायान्ववत केली आिे. एकूि ६ खंडात व १२ भागात प्रहसद्ध व्िावयाच्या या 
सारसूचीचे सपंादन अिमदनगर येथे डॉ. गंगाधर मोरजे याचं्या देखरेखीखाली चालू आिे. 
 
या सूचीचा खंड १ (भाग १ व २) मंडळामाफय त या पूवीच प्रकाहशत करण्यात आला असून खंड २, भाग २ चे 
मुद्रिाचे काम शासकीय मुद्रिालय, वाई येथे चालू आिे. डॉ. मोरजे व प्रा. वसतं दावतर यानंी सूचीच्या खंड २ 
भाग १ चे काम पूिय करून हदल्याबद्दल त्याचें आभार. अभ्यासक सूचीच्या या भागाचेिी स्वागत करतील याबद्दल 
शकंा नािी. 
 
 
यशवतं मनोिर, 
अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई-४०० ०३२. 
१५ ऑगस्ट, १९८९. 
  



 

अनुक्रमणिका 

पूववकथन 
 
अिमदनगर कॉलेज सुरू केले, तेव्िा ग्रामीि पहरसरातील लोकानंा उच्च हशक्षिाचा लाभ हमळावा, असा 
संस्थापकाचं्या मनातं एक प्रमुख िेतू िोताच, पि त्याचबरोबर आपल्या सभोवतालच्या पहरसराची, संस्कृतीची 
जाि नव्याने िोऊ घातलेल्या जीवनसंदभात व्िावी, यासाठी नगर कॉलेज सदैव जागृत राहिले आिे. ग्रामीि 
हवकासकें द्र, जीवरसायनशास्त्र, आदी के्षत्रातं नगर कॉलेजने केलेले संशोधन व कायय सवयश्रुत आिे. नव्याने 
येिाऱया हवचारातं, प्रत्येक देशाच्या पहरसराचा हवचार, त्या त्या पहरसराच्या भभूागाशी संबंहधत संस्कृतीच्या, 
समाजधारिेच्या संदभात िोिारे हवचार, यानंा स्थान लाभत आिे. 
 
अिमदनगर शिराला मिाराष्ट्राच्या इहतिासात आहि सासं्कृहतक जीवनात एक मित्त्वाचे स्थान आिे. याच 
शिरात ज्ञानोदय हनयतकाहलक सुरू झाले. हिहटश राजवटीच्या आगमनापासून स्वातंत्र्यपूवय काळातील 
मिाराष्ट्राची सासं्कृहतक, सामाहजक, धार्थमक जडिघडि समजण्यासाठी, ज्ञानोदयाच्या सहंचका म्ििजे 
अभ्यासकाला मित्त्वाची साधनसामग्री आिे. मिाराष्ट्राचा सवांगानंी नव्याने इहतिास हलहिण्यासाठी अशा 
साधनाचंी गरज आिे. अिमदनगर कॉलेजने अशा प्रकारचा प्रकल्प िाती घेऊन, तो हसद्ध करिे, िे कॉलेजने 
स्वीकारलेल्या एका रताताचे फहलत आिे. तसेच, अिमदनगर कॉलेज केवळ कॉलेज चालवनू समाधान न 
मानता, नव्या नव्या ज्ञानहक्षहतजाचं्या अंगानंी झेपावत आिे, याचा नगर कॉलेजला साथय अहभमान आिे. 
 
आमच्या कॉलेजचे मराठी हवभागप्रमुख डॉ. गंगाधर मोरजे मिाराष्ट्रातील एक मावयवर संशोधक आिेत. या 
प्रकल्पाची कल्पना, आखिी आहि प्रकल्प पुरा करण्याची त्याचंी तळमळ व हजद्द लक्षिीय आिेच. पि त्यानंा 
या प्रकल्पहसद्धीसाठी सािाय्य करिारे डॉ. स. वा. मुळे व संपादनसािाय्य करिाऱया प्रा. सौ. पद्मा मोरजे, 
याचंी प्रशसंा करिे, हततकेच मित्त्वाचे आिे. 
 
प्रारंभापासून या प्रकल्पहसद्धीसाठी प्रयत्नशील असिारे डॉ. सुरेंद्र बारललगे, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि 
संस्कृती मंडळ, मंुबई, याचंी सहक्रय पे्ररिा, या प्रकल्पपूतीमागे आिे, िे नमूद करण्यास मला अहभमान वाटतो. 
त्याचं्या मागयदशयनाने आहि सािाय्याने आम्िी काम चालू ठेव ूशकलो आिो. 
 
आलोचना प्रस्थान (मंुबई) चे प्रा. वसंत दावतर याचंा आहि नगर कॉलेजचा हजव्िाळ्याचा संबधं आिे. या 
प्रकल्पास आलोचना प्रस्थानाद्वारा साहित्य आहि संस्कृती मंडळाने मावयता हदली. प्रा. वसंत दावतर यानंी या 
प्रकल्पहसद्धीसाठी जे मागयदशयन आहि अवय सहक्रय सािाय्य केलेले आिे, ते ऋि केवळ आभार मानून संपिारे 
नािी. त्याचें आमचे ऋिानुबधं अहधकाहधक वृलद्धगत िोवोत. 
 
भास्कर पाडुंरंग हिवाळे एज्युकेशन सोसायटी (अिमदनगर)चे हचटिीस व माजी प्राचायय डॉ. टी. बानाबस, िे 
सदैव अशा कामानंा पे्ररिा व प्रोत्सािन देत आले आिेत. त्याचें बळ आमच्या पाठीशी आिे. तसेच प्रा. डॉ. सौ. 
मनोरमा बानाबस, यानंा मिाराष्ट्राच्या सामाहजक, सासं्कृहतक चळवळींत हवशरे्ष रस. कारि तो त्याचं्या 
अभ्यासाचा हवर्षय. या उभयताचें मनःपूवयक आभार. ‘ज्ञानोदयलेखनसारसूची’ मिाराष्ट्राचा सासं्कृहतक, 
सामाहजक, भाहर्षक आदी चळवळींचा इहतिास साधार उभा करण्यास अभ्यासकानंा उपयोगी िोईल, असा 
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भरवसा आिे. जािकार अभ्यासक व सामावय वाचक या कायाची योग्य ती दखल घेतील, याबद्दल मला खात्री 
आिे. 
 
अिमदनगर कॉलेजने स्वीकारलेल्या संशोधन-रताताची ज्योत अशीच अहधकाहधक तेजाने उजळत ठेवण्यासाठी 
आम्िी प्रयत्नशील आिोत, िे खरे. 
 
पी. एस्. जेकब, प्राचायय, अिमदनगर कॉलेज. 
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मनोगत 
 
‘ज्ञानोदय’ िे हनयतकाहलक शभंर वर्षांिून अहधक काळ चालू आिे. याचे जुने अंक अभ्यासकानंा सवयच हठकािी 
सिज उपलब्ध िोण्यासारखे नािीत. मूळ अंक आता इतक्या जीिय अवस्थेत आिेत की, ते िाताळिे म्ििजे ते 
पुढील संदभासाठी योग्य त्या अवस्थेत न ठेविे, असा प्रकार आिे. म्ििनू त्याचें जतन वस्तुसंग्रिालयासारख्या 
पद्धतीनेच (म्युहझयममध्ये) करता येिे शक्य आिे आहि आवश्यकहि आिे. इतक्या दीघयकालातील अंकाचें 
सूक्ष्मपट तयार करिे िे बरेच अवाढव्य काम आहि असे सूक्ष्मपट एखाद्याच हठकािी राष्ट्रीय प्रकल्पात उपलब्ध 
करिे शक्य. 
 
िी पहरन्स्थहत लक्षात घेऊन या अकंाचंी शभंर वर्षांची ‘लेखनसारसूची’ तयार करून प्रकाहशत करण्याची 
कल्पना डॉ. सुरेंद्र बारललगे याचं्या सूचनेद्वारा प्रथम नजरेसमोर आली. त्या अनुरोधाने डॉ. हिवाळे एज्युकेशन 
सोसायटी व अिमदनगर कॉलेज येथील अहधकारीवगाशी आहि अिमदनगर कॉलेजमधील मराठीचे प्राध्यापक 
व हवभागप्रमुख डॉ. गंगाधर मोरजे याचं्याशी हवचारहवहनमय करण्यात आला. मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि 
संस्कृती मंडळाचे त्यावळेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे याचं्याशी सपंकय  साधून चचा केली. या सवय 
हवचारहवहनमयातून व चचेतून ‘लेखनसारसूची’चा आराखडा तयार िोऊ लागला. इ. स. १८४२ ते १९४१ या 
कालावधीतील अंकामंधील सवय लेख-कहवता-इत्यादी साहित्याची िी सार-सूची सिा खंडातं तयार करण्याची 
योजना नक्की करून िा प्रकल्प संघहटत केला. मदतीसाठी तो मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळापढेु 
ठेवला. सवय प्रकारच्या सिकायाची आहि उवयहरत मदतीची जबाबदारी डॉ. हिवाळे एज्युकेशन सोसायटी, 
अिमदनगर कॉलेज, यानंी स्वीकारली. साहित्य आहि संस्कृती मंडळानेिी िा भार उचलण्यास आम्िासं मदत 
करून आश्वाहसत केले. 
 
‘ज्ञानोदय’ या हनयतकाहलकाचे मित्त्व ते शभंर वर्षांिून अहधक काळ चालले आिे. हिस्ती मराठी मंडळींनी ते 
चालहवले आिे, इतकेच नािी. हिस्ती मराठी संस्कृतीचे ते प्रतीक तर आिेच, पि त्याहशवायहि मिाराष्ट्रातील 
धार्थमक, सामाहजक, शकै्षहिक, वाङ मयीन, इत्यादी अनेक जीवनागंामंधील न्स्थत्यंतरे, हवचारमंथने, 
वस्तुन्स्थती, याचें दप्तर म्ििूनिी ते मित्त्वाचे आिे. या हवर्षयातंील अभ्यासकाला व हजज्ञासूलािी या 
हनयतकाहलकातील िे लेखन अवलोकनाथय आहि हचहकत्सेसाठी हमळाले नािी, त्याचा उपयोग करून घेता 
आला नािी, तर त्याच्या अभ्यासात व ज्ञानात बरीच मोठी उिीव राहिल्यासारखे िोईल. म्ििून िी उिीव दूर 
करण्याचा प्रयत्न या लेखनसारसूचीद्वारे केला आिे. या सूचीमध्ये केवळ सारकथन केलेले नािी, तर मुळातंील 
शलैी व भार्षा याचंी जािीविी वाचकाला िोऊ शकेल, अशा धोरिाने संशोधन-संपादन केलेले आिे. 
 
मराठीतील कोित्यािी हनयतकाहलकाची अशी सारसूची केली गेलेली नािी. या दृष्टीने िी अशी पहिलीच सूची 
आिे. इतकेच नव्िे, तर कोित्यािी हवर्षयाची अशी सारसूची मराठीत अजून तयार झालेली नािी. प्रस्तुत 
सूचीने आरंभ करून हदला आिे आहि धडा घालून हदला आिे, िी वस्तुन्स्थती नमूद करण्यात आत्मश्लाघा 
नािी. िा पहिलाच आहि अनोखा असा प्रकल्प आिे. त्यामुळे तो चुकतमाकत झालेला असिे शक्य आिे. प्रयोग 
करीत आहि अनुभव घेत यातील उिीवा दूर िोतील. इतर कािी हवर्षयातं असे प्रयत्न सुरू झाले की, या 
प्रकारच्या सूचीचे प्रारंहभक प्रवतयनाचे कायय म्ििून ‘ज्ञानोदया’च्या या सूचीकडे बघाव ेलागेल. अशा प्रकारच्या 
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कायाचे ‘सूतो उवाच’ करण्याची सधंी आलोचना प्रस्थानला डॉ. हिवाळे एज्युकेशन सोसायटी-अिमदनगर 
कॉलेज आहि मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ याचं्या बिुमोल सािाय्याने हमळाली आिे. 
 
सारसूचीमध्ये प्रत्येक अंकातील मजकुराचे क्रमवार आहि कालानुक्रमाने सारकथन केलेले आिे. त्याचें संदभयिी 
नमूद केलेले आिेत. हवर्षयवार सूचीचीिी जोड हदलेली आिे. उपयुक्तता, संदभय सिजतेने सापडिे आहि 
पद्धतशीर माडंिी, याचं्याकडे लक्ष पुरवनू सारसूचीची रचना केलेली आिे. िे काम हनव्वळ संकलनाचे नािी. 
शास्त्रीय दृष्टी बाळगून, संशोधनपद्धती नजरेसमोर ठेवनू, सार करताना मुळातील हवचार, अनुभव, हनवदेन, 
माडंिी, इत्यादींना धक्का लागिार नािी, याची काळजी घेत, अभ्यासनीती पाळीत सारसूचीतील लेखन व 
त्याची माडंिी केलेली आिे. अभ्यासकाचंी सोय आहि एका मराठी सासं्कृहतक ठेव्याचे मुळाशी संवादी रािून 
जतन, या दृष्टींनी या सारसूचीची पूतयता करण्यासाठी अवश्य ते संयोजन केलेले आिे. असे िे काम करण्यातं 
सिभागी िोण्याची संधी आलोचना प्रस्थानला हमळाली, याबद्दल संबहंधत सवांचेच मनःपूवयक आभार. 
 
पहिल्या खंडाच्या सूचीप्रमािे या सूचीच्या दुसऱया खंडाच्या पहिल्या भागाची मुद्रिाची माडंिी, हतचे मुखपृष्ठ, 
याबंाबत श्री. शातंाराम पवार याचें सािाय्य उल्लखेाहवना जाऊ देिे योग्य िोिार नािी. तसेच, मिाराष्ट्र राज्य 
मुद्रि व लेखनसामग्री सचंालनालयाचे संचालक व उपसंचालक, शासकीय मुद्रिालय, वाई, येथील 
व्यवस्थापक, संबहंधत इतर सवय अहधकारी आहि कामगार-सेवक यानंी ज्या आस्थेने व तत्परतेने या हकचकट 
कामासंबधंी मुद्रिव्यवस्था केली व िे काम पार पाडले, त्याचािी कृतज्ञतापूवयक उल्लखे केला पाहिजे. डॉ. 
मोरजे, प्रा. सौ. पद्मा मोरजे, डॉ. मुळे याचं्या सपंादनकायाचािी खास ऋिहनदेश आवश्यक वाटतो. डॉ. सुरेंद्र 
बारललगे आहि मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे सवय सभासद, अहधकारी व सेवक याचंािी िातभार िे 
काम यथोहचतपिे पार पाडण्याच्या कामी लागला आिे, याचािी हनदेश करिे कतयव्य आिे. डॉ. बारललगे 
याचं्याप्रमािे अिमदनगर कॉलेजचे माजी प्राचायय डॉ. टी. बानाबस, डॉ. सौ. एम्. बानाबस आहि आजी प्राचायय 
डॉ. पी. एस्. जेकब यानंी िे काम आपलेच मानून पाठीशी सदैव उभे रािून या कामाच्या पूतीची हनहिती करून 
ठेवली आिे, याचािी कृतज्ञतापूवयक उल्लखे केल्याहशवाय या मनोगताची पूती करता येिार नािी. 
 
वसंत दावतर, 
आलोचना प्रस्थानकहरता 
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प्रास्ताणवक 
 
ज्ञानोदय हनयतकाहलकाच्या प्रारंभापासूनच्या सहंचका संग्रहित करून, त्या संहचका जोपासण्याची दूरदृष्टी 
ज्यानंी दाखहवली त्या डॉ. भास्कर पाडुंरंग हिवाळे, याचं्या जवमशताब्दीच्या वर्षी ज्ञानोदय लेखनसारसूची खंड 
दुसरा (इ. स. १८५८ ते १८७४) भाग पहिला (इ. स. १८५८ ते १८६३) अभ्यासकाचं्या िाती देताना फार आनंद 
िोत आिे. 
 
या सूहचप्रकल्पासंबंधी पहिल्या खंडात सहवस्तर हववचेन केलेले आिे. तसेच, या सूचीची वगेहळक व हतचे मित्त्व 
याचेंिी पूवी स्पष्टीकरि केलेले आिे. 
 
या सूचीचा उपयोग करिारासाठी कािी स्पष्टीकरिे आवश्यक आिेत. ती अशी– प्रत्येक खंडातील नोंदक्रमाकं 
१ या संख्येने सुरू िोतो. 
 
खंड दुसरामधील नोंदीसंबधंी हववरि– 
उदा. पृ. ४३० वरील नोंदक्रमाकं १४२० 
(या नोंदक्रमाकंामुळे आपिास िवी ती माहिती हमळिार आिे) 
नोंदक्रमाकंाच्या पढेु कंसात येिाऱया बारीक ठश्यातील मजकूरासंबंधी– 
१९ : ज्ञानोदय हनयतकाहलकाचे एकोहिसाव ेवर्षय. 
२३ : ज्ञानोदय हनयतकाहलकाचा तेहवसावा अंक. 
१ हदसेंबर ६० : ज्ञानोदय हनयतकाहलक प्रहसद्धीची तारीख, महिना, सन. 
३५४-३५६ : मूळ हलखाि मुहद्रत झालेली पृष्ठे. 
 
नोंदक्रमाकं १४२० चा मजकूर संपल्यावर १४२० अ, अशा क्रमाकंाची नोंद आिे. व पढेु कंसात बारीक ठशातं 
मजकूर आिे. त्यासंबधंी स्पष्टीकरि– 
 
अ : इंग्रजी मजकुराचे सूचक हचवि. 
 
इंम : इंग्रजी मजकूर. 
 
३५३-३५४ इंग्रजी मजकूर मुहद्रत झालेली पृष्ठे. 
 
याच ४३० पृष्ठावर 
नोंदक्रमाकं १४१९ चा मजकूर संपल्यावर, बारीक ठशातं मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय, असा मजकूर आिे. तो 
ज्ञानोदय हनयतकाहलक कुठे, कुठल्या छापखावयात छापले, मुद्रक कोि, यासंबंंधी माहिती देतो. आहि अंकाचा 
शवेट सुचहवतो. 
तर- 
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याच पृष्ठावरील दोन समातंर रेर्षामंधील ठळक ठशातील मजकूर ज्ञानोदय हनयतकाहलकाच्या नवीन अंकाचा 
प्रारंभ दशयहवतो. 
 
‘ज्ञानोदय’मध्ये कािी वळेा तत्कालीन इतर हनयतकाहलकामंधील मजकूर उद धृत केलेला आिे. तसा हनदेश 
नोंदमजकूराच्या अखेरीस केलेला आिे. 
 
उदा. पृ. ४३० वरील १४१९ नोंदमजकूरानंतर (प्रभोदय) असे कंसात दाखहवले आिे. कािी मजकूर हचत्रासि 
असतो. त्याचा हनदेश मजकूरानंतर कंसात (सहचत्र) असा केलेला आिे. 
 
कािी कहवता आिेत. त्याचें गद्यसार हदलेले आिे, तर कधी (कहवता) असे हनदेहशले आिे. 
 
‘ज्ञानोदय’मधील लेखन अनेक हवर्षयावंर आिे. त्या प्रत्येक लेखनाला मुळातं मथळा आिे. िे मथळे सूचीच्या 
हवर्षयवार सूचीत हदले आिेत. पहिल्या खंडाप्रमािेच सूचीची सूची तयार केलेली आिे. 
 
या प्रकल्पहसद्धीसाठी अिमदनगर कॉलेजमधील मराठी हवभागातील माझे सिकारी डॉ. स. वा. मुळे, एम्.ए., 
पीएच्.डी. याचें संशोधनसािाय्यक म्ििून सिकायय लाभत आिे. तसेच संपादनसािाय्यक म्ििून माझी पत्नी 
प्रा. सौ. पद्मा मोरजे, एम.ए. हिचे नेिमीच्या तत्परतेने आहि हजद्दीने सिकायय लाभत आिे. खरे तर या 
दोघाचं्या सिकायावर िा प्रकल्प उभा आिे. िे नम्रतापूवयक नमूद करिे माझे कतयव्य ठरते. 
 
प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून तो आतापयंत गुरुवयय प्रा. वसंत दावतर याचें मागयदशयन, हवचारहवहनमय व सहक्रय 
सािाय्य या स्वरूपात लाभत आिे. याची कृतज्ञतापूवयक नोंद घेिे आवश्यक आिे. अिमदनगर कॉलेजचे 
प्राचायय डॉ. पी. एस्. जेकब, माजी प्राचायय डॉ. टी. बानाबस व डॉ. सौ. मनोरमा बानाबस याचें प्रोत्सािन आहि 
सिकाययिी या कामी आम्िा सवांना पे्ररक ठरली आिेत, िे नमूद करण्यास मला आनंद िोत आिे. 
 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि ससं्कृती मंडळाचे पूवाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे यानंी या प्रकल्पास मावयता 
देऊन, गं्रथरूपाने सिािी खंड प्रकाहशत करण्याची जबाबदारी मंडळाने स्वीकारली, त्याबद्दल व्यन्क्तशः त्याचंा 
व साहित्य ससं्कृती मंडळाचा मी आभारी आिे. 
 
अिमदनगर मिाहवद्यालयाच्या गं्रथपाल सौ. िळबे व गं्रथालयातील कमयचारी यानंी ज्ञानोदयाच्या सहंचका 
मुक्तिस्ते वापरण्यास परवानगी हदली. त्याबद्दल त्या सवांस मनःपूवयक धवयवाद. 
 
टंकहलहखत मुद्रिप्रत तयार करिारे माझे तरुि, उत्सािी हमत्र श्री. शातंाराम घोलप याचें आभार आवजूयन 
मानीत आिे. 
 
अशा प्रकारच्या कामाला अनेकाचंा अनेक संदभात िातभार लागलेला असतो. अशा प्रकारे ज्याचें ज्याचें 
सािाय्य झाले त्या सवांच्या सािाय्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. 
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गंगाधर मोरजे, 
प्रमुख संपादक 
 

 
डॉ. भास्कर पाांडुरांग णिवाळे 
संस्थापक व प्रथम प्राचायय 
अिमदनगर कॉलेज, अिमदनगर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८५८ 

 
१ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, २) 

सत्राव्या पसु्तकाचा पहिला अंक िी देवाची मोठी व हवशरे्ष दया मानावी लागेल; कारि सात महिने या 
खंडात भयंकर हफतुरी आहि भयंकर लढाया चाललेल्या आिेत. आम्िी लकवा आमच्या बापानंीिी त्या 
पाहिल्या लकवा कन्ल्पल्या नािीत. वाित्या रक्ताचा आवाज आम्िी ऐकला त्याचे हवर्षाक्त थेंब 
आम्िावंरिी उडाले. आता आभाळ फाटून आस्मान हदसू लागेल. कािी वळेाने सारे हनर्थवघ्न िोईल. 
हिस्ती धमय पसरावा म्ििून जुलूम न करता आम्िी प्रयत्न करू. हिस्ती धमाची मदत करिे िा आमचा 
अहभप्राय आिे. एक महिवयातून दोन वळेा ंज्ञानोदय येत जाईल. वार्थर्षक लकमत दीड रुपया रािील. 

 
१ अ (इंम : १–२) 
 
२ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ३) 

हम. िे जि मडमेसि स्वदेशी जात आिेत. त्यानंी ११ वर्षे हमशनाचे काम केले. गेली तीन वर्ष े ते 
ज्ञानोदयाचे काम करीत िोते. ज्ञानोदयाचा मजकूर हितकारक व मनोरंजक व्िावा म्ििनू प्रयत्न 
करीत. सुज्ञानासाठी व सुधारिेसाठी मेिनत घेत असत. िे जि मडमिी उपदेशाचे काम करीत असे. 

 
२ अां (इंम : ३) 
 
३ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ४) 

हम. टकर मडमेसि भारतात परत आले. ते पुविा हतनवल्ली प्रातंात जातील. त्यानंी तेथे १३ वर्षे काम 
केले व दोन िजार मािसानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. ४८ भन्क्तस्थाने बाधंली, त्याच आगबोटीतून हकत्येक 
जेमयन हमशनरीिी मंुबईस येऊन पोिचले आिेत. 

 
३ अ (इंम : ३) 
 
४ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ४) 

फ्रीचचय इनन्स्ततुशनाची आहि जनरल असेंब्लीच्या शाळाचंी परीक्षा मडॅम नेसहबट आहि पेटन यानंी 
घेतली. तेथील हवद्याथी मेिनती असून पहवत्रशास्त्राबद्दल अगत्य दाखहविारे आिेत. मिी स्कूलची नवी 
इमारत तयार झाली. या तीन शाळातं लिदु-मुसलमान-पारशी हमळून ५०० हवद्याथी हशकतात. इंन्ग्लश 
हशकिारी सवय एतदे्दशीय मुलें  मंुबईस सुमारे २५०० असतील. 

 
४ अ (इंम : ४) 
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५ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ७-१०) 

मंुबईच्या टपालखात्यात चौदा वर्ष ेकाम करिारा तैयि आंबू िा लिदू गृिस्थ हिस्ती झाला. गेले ८ 
महिने तो बान्प्तस्मा मागत िोता. लिानपिी काहलकत येथे असताना देव, सपय व भतेु याचंी भक्ती 
पािून तो त्रासला. तामसी व अवयायी देवतानंा कंटाळला. आपल्या भ्रष्ट मनाला सुटका हमळण्याचा 
मागय म्ििजे हिस्तच अशी त्याची खात्री झाली. िह्मचारी बावाची व्याख्याने ऐकून त्यास असे वाटले की 
पाप व पुण्य याचं्या कल्पनातंच मोठा गोंधळ आिे. दयाळू याजक येशू हिस्त यालाच तो शरि गेला, 
कारि हिस्ती धमयच ईश्वरापासून आिे. दोन धमांमध्ये तो लंगडत िोता. आता त्यास आश्रय सापडला. 
खाबं उचलून हिस्तामागे आला. 

 
५ अ (इंम : ५–७) 
 
६ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ११) 

ग्लौसरैन ४ औंस, पेपरलमटाचे तेल २½ औंस आहि, टपैण्टैन तेल ४ द्राम ह्ाचें हमस्त्र करून, शरीराचे 
उघडे भागास चोपडाव.े डासं, मत्सर वगैरे हजवाचं्याने उपद्रव देवविार नािी. 

 
६ अ (इंम : ११) 
 
७ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ११) 

अिमदनगर हजल्ह्ातील शवेगाव तालुक्यात काबंी येथे पन्नास लोकानंी दरोडा घातला िोता. लोकानंी 
३ रोहिले व ४ मिार यानंा पकडले. जड्ज पालटजर यानंी या सात जिानंा फाशी सुनावली व ती 
अंमलात आिली. 

 
८ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, ११–१२) 

लखनो येथे बंडखोराचं्या वढे्यात सापडलेले इंग्रज लिान हकल्ला बाधूंन रािात िोते. जनरल िावलाक 
आहि औटराम यानंी फार प्रयत्न केले. पि बंडखोराचंी संख्या एक लाखावर असल्यामुळे इंग्रजाचंी 
सुटका िोऊ शकली नािी. सर काहंबल यानंी ६ िजार सैहनकासंि त्यावंर िल्ला केला. हशकंदर बागेत 
घनघोर लढाई झाली. १५०० बंडखोर मेले. इंग्रजाचंी सुटका झाली. 

 
९ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १२–१३) 

उत्तर लिदुस्थानातं जागोजाग बंडे िोत आिेत. बंडवाल्याचंा मुख्य जमाव हदल्लीत िोता. पि पराक्रमी व 
शूर इंग्रज सैहनकापंुढे त्याचें कािी चालले नािी. अनेक बंडखोर मृत झाले, हकत्येक पळाले. मोठ्या 
शिरात आता त्याचंा पायरवसुद्धा ऐकू येत नािी. इगं्रजाचं्या इमानी फौजानंी त्यानंा जेरीस आिले. 
इंग्रज सेनेस आिखी मदत हमळून ती फौज एक लक्षावर जाईल. दुष्टाचंी दुष्ट वासना लवकरच लयास 
जािार आिे. ईश्वराने अशीच कृपा लवकर करून आमच्या सरकारास यश द्याव ेअशी आमची इच्छा 
आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
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१० (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १३) 

कनेल जेकब याचं्या हवदु्यल्लतेच्या तारेवरून असे कळते की, गेल्या महिवयाच्या ६ तारखेस अनेकानंी 
बंड करून कोल्िापूर शिर ताब्यात घेतले. गावाची पूिय नाकेबंदी केली. कनेल जेकब यानंी ताबडतोब 
चाल करून बंडवाल्यानंा पकडले. ३६ बंडवाल्यावंर कोटय माशयल करून राजवाड्यासमोर त्याचंी डोकी 
उडहवली. ५० लोक कैदेत ठेवले. कोल्िापूरच्या राजाने मात्र इंग्रजानंाच मदत केली. राजवाडा उडवनू 
देण्याचा बंडखोराचंा बेत इंग्रज फौजेने अयशस्वी केला. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
११ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १३–१४) 

आसे्त्रहलयन बोटीतून इंग्रजी फौजेची नवी कुमक आली आिे. हतने ग्वाल्िेर छाविीतील बंडखोराचंा 
पूिय पराभव केला. दारूगोळा ताब्यात घेऊन इगं्रजाचं्या बायकामुलानंा अलािाबादेत सुरहक्षतपिे 
पोिोचहवले. काल्पी गावाच्या रस्त्याने हकत्येक बंडखोराचंा पाठलाग करून त्यांना मारले. १६ तोफा 
िस्तगत केल्या. इगं्रज फौजेचे मात्र सागंण्याजोगे नुकसान झाले नािी. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१२ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १४–१५) 

प्राचीन काळापासून खबुतरे जलद जासुदाप्रमािे पते्र नेण्याचे काम करतात. त्याचंी गहत हमनटास एक 
मलै असते. आलेप्पोच्या डाक्तर रसेल याने खबुतराचंा उपयोग करून साठ मलैावंर टपाल पाठहवले. 
फ्रावसमधील खबुतरे एका तासात सिा कोशपयंत जातात व पत्र देऊन पूवयस्थळी येतात. धुक्यामुळे 
कािी वळेा त्याचंा मागय चुकतो, उशीर लागतो. जलप्रलयाच्या वळेी सतत वाढिाऱया पाण्याची बातमी 
एका पारव्याने नोिापयंत आिली असे पहवत्र शास्त्रात म्िटलेले आिे. 

 
१३ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १५) 

आजपयंत कोटामध्ये काळ्या सैहनकाचंा पिारा असे. आता ते बदलून गोऱया लोकाचें पिारे ठेहवले 
आिेत. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१४ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १६) 

गेल्या दोन वर्षांत मंुबईकर मंडळी स्टालकग (बूट) व इंग्रजी जोडे वापरू लागली आिेत. सफेद 
अंगरख्याऐवजी आलपाकाचे कपडे वापरीत आिेत. यामुळे धोबी लोकानंा हभक्षादेंिी करावी लागेल, 
लकवा गाव सोडून दूर जाव े लागेल. आता सािेबी टोपी घातली की ते पुरे इंग्रज बनतील! 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१५ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १६) 

सरकारने जािीरनाम्याद्वारे प्रकट केले आिे की बंडवाल्याचंी जी जी हमळकत जप्त झाली ती 
सरकारजमा समजली जाईल. ज्या लष्ट्कराने ती लजकली त्याला सिा महिने जादा भत्ता हमळेल. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 
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१६ (१७ : १, १ ज्यावयुएरी ५८, १६) 

सन १८५८ चे पंचागं छापून तयार आिे. लकमत १ आिा आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २, मुांबई, १५ ज्यान्युएरी १८५८ 
 
१७ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, १७–१८) 

सन १८५८ च्या सरकारी सुट्या जािीर झाल्या. प्रत्येक धमाच्या सिाप्रमािे हवशरे्ष सुट्टी घेता येते. मात्र 
चौकीदारानंा व चपराशानंा िे हनयम लागू नािीत. रहववारी सुटी हदल्यामुळे या सरकारवर ईश्वर 
आशीवाद पाठवील. लोकानंी परधमीय सुटीच्या हदवशी काम करून सरकारी नुकसान टाळाव.े 
यावरील ज्ञानप्रकाशचा अहभप्राय : 
सदरिू सरकारी ठराव फार योग्य आिेत. रहववार जो हवसाव्याचा हदवस त्या हदवशी सरकारी 
िपीसातील कामकाज बंद असाव ेअसा ठराव केल्यामुळे ज्याला सरकार एकच खरा व हजवतं देव असे 
माहनतात त्याचा त्यानंी योग्य सवमान राहखला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१७ अ (इंम : १९) 
 
१८ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, १९–२२) 

मागयशीर्षय पोर्थिमेस माडंवगिला (अिमदनगर) हसदे्धश्वरची जत्रा भरते. पशूप्रमािे हनलयज्जपिे 
व्यहभचाराहद दुष्ट कमे करिाऱया कोल्िाटिी सवांत आधी पाले उभारतात. याते्रचा खचय ५०० रुपयावंर 
जातो. तमाश े पािाताना कजे्ज करिाऱयानंा पकडण्यासाठी पोहलसाचंा बंदोबस्त असतो. यंदा यात्रा 
कमी भरली, कारि मद्यपानावर बंदी आिे! हिस्ती धमोपदेशकानंी तमाशवेाल्याचंी समजूत घालून 
अनेक तमाश े गंुडाळावयास लावले. शास्त्रीलोकाशंी वाद करून खऱया देवाची जािीव हदल्िी. बगाड, 
दारू व तमाशा यानंा बंदी झाली की यात्रा अगदी कमी भरते. खऱया आत्म्याने व सत्यतेने देवाची भक्ती 
केली पाहिजे. 

 
१८ अ (इंम : २२) 
 
१९ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, २२–२३) 

(नेहटव्ि हििन) लक्ष्मीबाई अवघ्या २६ व्या वर्षी अहतसाराने वारली. प्रभ ूयेशूच्या दयाळूपिावर हतचा 
पूिय हवश्वास िोता. आता ती अक्षय सुखात वास करील. कारि की, जो मनाने ईश्वराकडे जातो त्यास 
तो घालवीत नािी. ती लिदूच राहिली असती तर अक्षय नरकवासात पडली असती. नुसत्या 
नामोच्चाराने तारि िोत नसते, तर खऱया भक्तीने मोक्ष हमळतो. असे ‘ज्ञानोदय वाचिारा’ पत्रात 
हलहितो. 

 
२० (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, २३–२५) 

‘हफरस्ता’ आपल्या पत्रात हलहितो की, खेड्यातील लोकाचंी इंग्रजी राज्यावर फार आवड आिे. त्याचंी 
खात्री झाली की पूवीच्या राजवटीपेक्षा इंग्रजी अंमलात लुटारू व परचक्र यापंासून जास्त संरक्षि 
हमळते. बंडाबद्दल ते अगदी अज्ञानी आिेत. इंग्रजी इनसाफावर त्याचंा पूिय हवश्वास असून लुच्च्या 
कामदारामुंळे आपिावंर अवयाय िोतो, असे ते समजतात. मारवाडी-सावकाराचं्या जुलमामुळे ते फार 



 

अनुक्रमणिका 

हखन्न आिेत. शकेडा २५ लकवा ५० टके्क व्याजाच्या योगाने त्याचं्या डोक्यावर कजाचे पवयत तयार 
िोतात. शतेीतील अल्प प्राप्तीमुळे कजय लवकर हफटतिी नािी. सावकार त्याचंी हजनगी व शतेमळे 
हिसकावनू घेतात. कजयबाजारी िोण्याची चालच या देशात पडून गेली आिे. त्याचंी गरज पािून चढ्या 
व्याजाने सावकार पैसा देतो व शवेटी जप्ती आितो. मग याचं्याजवळ कवडीसुद्धा उरत नािी. 
सावकाराला हशव्या देऊन िी भयंकर दशा संपिार नािी. 

 
२० अ (इंम : २५–२६) 
 
२१ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, २६–२८) 

‘स्वदेशस्थ लोकाचें कल्याि इन्च्छिारा’ हलहितो की : पावसाळ्यात धाब्याची घरे कोसळून अनेक 
मािसे मरतात. परदेशस्थ लोकानंा िी घरे बोडखी वाटतात. यातं प्रकाश आहि वारा याचंा अभाव 
असतो. मातीच्या पेंडाने पावसाळ्यात घरे गळत रािातात. उविाळ्यामध्ये मनस्वी उकडते. स्वैपाक 
करिाऱया स्त्रीचे तर अनन्ववत िाल िोतात. ढेकिाचंा त्रास तर इतका की एखाद्या वज्रदेिीलाच सुखाने 
झोप यावी. िे लोक घरास बळद करून त्यात धावय ठेवतात. पि उबाऱयाने धावयिी खराब िोत असते. 
चोरापासून बचाव व्िावा म्ििून िी पेटीसारखी घरे बाधंण्याची चाल पडली. परंतु मानवी प्रकृतीस ती 
अनथयकारक आिेत. िी घरे मळीि व अस्वच्छ रािातात. या घरानंा हखडक्या पाडाव्यात व मनासिी 
शुद्ध व पुण्याचा वारा हमळू द्यावा. 

 
२२ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, २८–२९) 

‘एक ज्ञानोदय वाचिारा’ हलहितो की : अिमदनगरजवळच्या खोकर या गावात मारवाड्याच्या घरावर 
दरोडा पडला. मारवाड्याच्या आईचा हदवस असल्यामुळे घरमंडळी लाडू वळीत िोती. रात्री 
दरोडेखोराचंी टोळी आली. हतने सवांना मारिाि करून ५०० रुपयाचंा ऐवज नेला. थ्याचरसािेबानंी 
वहिमी हभल्लाचंी चौकशी सुरू केली. पोहलसानंी हफरता बदंोबस्त ठेवला आिे. 

 
२३ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, २९–३०) 

(वृक्षवियन चालू) चीन, इराि देशातं व हिमालयाच्या पहरसरात अक्रोडाची झाडे आढळतात. याचंी 
फळे पेरूएवढी असतात. कवच कठीि िोण्यापूवी त्याचे लोिचेिी करतात. जंताच्या उपद्रवावर त्याचा 
और्षध म्ििून उपयोग िोतो. आहश्वन व कार्थतक महिवयातं या फळाचंा िंगाम असतो. पि वृक्ष 
लावल्यावर फळे येण्यास मोठा काळ जावा लागतो. आपल्या नातवडंाकंहरता िे फळ लावले पाहिजे. 
कारि आपल्या आजोबानंी लावलेले अक्रोड आपि खातोच की! दुसऱयाच्या हिताकहरता श्रम करण्यात 
मोठा आनंद आिे. 

 
२४ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३०–३१) 

गवरमेंट ग्याजेटात सरकारने असे प्रहसद्ध केले आिे की, एतदे्दशीय फौजेमधील हफतूर लोकाचं्या 
कुशीत काखेखाली एम् अक्षर कोरण्याचा अहधकार इंग्रज अहधकाऱयानंा देण्यात आला आिे. फरारी 



 

अनुक्रमणिका 

कैदी पकडल्यावर डी अक्षर कोरले जाईल. िा िुकूम ताबडतोब अंमलात येत आिे. (गवनयमेवट 
गजेॅटवरून) 

 
२५ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३१) 

काचेवर हवतळलेल्या मेिाचा थर देऊन त्यावर अक्षरे लकवा ठसा िवा तो कोरावा. सुईने कोरल्यावर 
फ लआरस्पार व गंधकाम्ल तापवनू त्याच्या वाफेवरती िी काच धरावी. म्ििजे अक्षरे हटकाऊ बनतात. 
(ज्ञानप्रसारकवरून) 

 
२६ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३१) 

मद्रास, मंुबई, भडोच व कलकत्ता िी शिरे तारायंत्राने जोडली गेली. (धूमकेतूवरून) 
 
२७ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३१) 

वयजूीम बटेावरील नदीत हदवसाला साडेचार शरे सोने हमळते. (ज्ञानप्रसारकवरून) 
 
२८ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३१) 

तीन वसे्ट इहंडयन पलटिी भारताकडे हनघाल्या. (धूमकेतूवरून) 
 
२९ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३१) 

बाळाराम रामचदं्र अहस. इनाम कहमशनर याचें हनधन झाले. 
 
३० (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

ग्लासगोच्या आस्टीन या सशंोधकाने आगीवर चालिारा नागंर शोधला आिे. एका यंत्रास रोजी ८ 
िंडे्रडवटे कोळसा लागतो. दोन मािसे सिा एकर जमीन रोज नागंरतील अशी या नागंराची क्षमता 
आिे. (जगन हमत्रवरून) 

 
३१ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

फ्रावस देशातील टाकसाळीत एका वर्षात ६० कोटी सोवयाची नािी तयार झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३२ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

हप्रवस नेपोहलयनचे पदाथालय पािण्यासाठी लावलेल्या हतहकटापोटी ५१ लाख ६२ िजाराचे उत्पन्न 
झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३३ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

हवलायतेतील एका देवळासाठी खािीतून काढलेला ४५ िजार पौंडाचा दगड वापरला जािार आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 



 

अनुक्रमणिका 

३४ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 
हवलायतेस एका प्रोफेसराने एक संगमरवरी दगड खािीतून काढला (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३५ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

फार खाल्ल्याने मनुष्ट्य बळकट िोत नािी, तर ते खाऊन हजरहवल्याने िोत असतो. फार पैका 
हमळहवल्याने तो धनवान िोत नािी, तर संचय केल्याने श्रीमंत िोतो. फार वाचल्याने आपि हवद्वान िोत 
नािी, तर स्मृती राखल्याने शिािे िोतो. (वृत्त.) 

 
३६ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

वयूपोटयच्या एका घड्याळजीने अगदी नवीन बाधंिीचे घड्याळ तयार केले. त्यावर जगातील प्रहसद्ध 
हठकािाचंी वळे एकाच वळेी समजत रािाते. नावाड्यानंा या घड्याळाचा फार उपयोग िोईल. 
(जगन हमत्रवरून) 

 
३७ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

खान बिादूर बरजुजी सेट यानंा सुरतेिून अिमदनगर येथे हप्रन्वसपल सदर अमीन नेमले आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३८ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

हवलायतेिून लिदुस्थानकडे २ कोटी ६० लक्षाचें सोने रवाना िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३९ (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

िरमंड नावाच्या इंग्रज हशपायाचे वय १०८ वर्ष े आिे. त्याच्या अंगावर ४० जखमाचें वि आिेत. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४० (१७ : २, १५ ज्यावयुएरी ५८, ३२) 

मंुबई स्तानडडय नावाचे इगं्रजी वतयमानपत्र सुरू झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, टी. मंुबई, गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८५८ 
 
४१ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ३३–३४) 

भरतखंडास अनीहतकारक मिान रोगानंी जजयर केले असून पहवत्र शास्त्राखेरीज दुसरा उपायच नािी, 
असे पहवत्र शास्त्र मंडळीच्या मंुबई शाखेचे मत आिे. फौजेस शास्त्राचा उपदेश केला असता, तर 
गतवर्षीचा बंडाचा अनथय झालाच नसता. सरकारने फौजेस शास्त्रापासून अगदी दूर ठेवले िी मोठीच 
चूक झाली. नान्स्तकपिाचे भयानक पहरिाम सवांनाच भोगाव ेलागले. शास्त्राला वटाड्या केले, तर 
लढाया व बंडे एकदम थाबंतील. बळी तो हनबयळाचा कान हपळी िा अवयाय चालला नसता. 
लिदुशास्त्रातील बोधाने हतळमात्रिी सुखाचे हदवस हदसिार नािीत. तंुबळ युद्ध व रक्ताचे पूर यातंच 
त्याचं्या देवानंा मोठा संतोर्ष वाटत असतो. कुवासना, दुष्टाई, हवश्वासघात िे लढायाचें मूळ आिे. 
त्याऐवजी परोपकार, प्रीत, याचंी हशकवि हदल्िी पाहिजे, म्ििून िा प्रसंग ∧ न गमावता खऱया 
शास्त्राकडे गेले पाहिजे. 
∧ (पहवत्रशास्त्राच्या छापील पसु्तकाला उदे्दशून वापरलेले आिे.) 

 
४१ अ (इंम : ३४–३५) 
 
४२ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ३५–३८) (– अंक २ वरून पुढे चालू) 

‘हफरस्ता’ हलहितो की : सावकारी जुलमाने खेड्यातंल्या कुिब्याचंी दशा फार वाईट िोते आिे. 
कजावर हनयंत्रि घातले, तरच या दुःखाचा थोडासा पहरिार िोईल. जवळ हशवाराई नािी, मुलेबाळे 
नागवी लिडतािेत, असे आजचे दृश्य अगदी करुि आिे. इनसाफ व कायदा याचें हनहमत्त सागंनू 
सावकार सगळेच घेऊन जातो. शतेकरी अन्नालािी मोताद िोतो. सरकारने हनदान घर व शते जप्त 
करण्यावर बंदी करावी. कू्रर सावकारानंी गावचे्यागाव ेउजाड केली आिेत. कूळ म्ििजे सावकाराचा 
गुलाम झाल्याने त्याची बायकोिी त्याच्यावर नाराज िोते. सगळी मानिानी हनमटूपिे सोसावी लागते. 
दैवावर िवाला ठेवावा लागतो. सावकाराची वतयिूक कायद्याहवरुद्ध असते, म्ििून कजयरोख्यावर २ 
साक्षीदाराचं्या सह्ा असण्याची सक्ती पाहिजे. म्ििजे दगाबाजी िोिार नािी. रोख्यात खाडाखोड 
करिाऱया सावकारास हशक्षा झाली पाहिजे. कजाने अनीती वाढते. कािी सावकार तर कजापोटी 
कुळाच्या बायकानंािी कामाला ठेवतात. रुपये देऊन त्यानंा सोडविे भाग पडते. 

 
पत्रावर ज्ञानोदयकत्याचा अहभप्राय : कजय केल्यामुळे लोकातं अनीतीची जी वृद्धी िोते हतजहवर्षयी 
वरील पत्रात जे हलहिले ते अगदी खरे आिे 

 
४२ अ (इंम : ३८–४०) 
 
४३ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४०–४२) 

येसोबा िा अिमदनगर हजल्ह्ातील हकविीचा रहिवासी असून सद्गुिी व सुस्वभावी िोता. लष्ट्करात 
चाकरी केल्यावर तो काशीयाते्रस गेला. तेथील गंगा त्याने लशगव े गावी आपल्या गुरूच्या अस्थीवर 



 

अनुक्रमणिका 

ओतली. १२ वर्ष ेरताते व हनयम पाळले. इकडे त्याचा भाऊ भागोबा हिस्ती झाला. भावाच्या सिवासात 
त्याला पटले की, रताते वगैरे कुचकामी आिेत. दुवासना आहि दुष्ट्कमय टाकून देऊन सुनीती, हवश्वास, 
प्रीत, सदाचार या गुिाचंा अवलंब झाला, तरच तारि िोते. येशूने आमच्यासाठी प्रायहित्त भोगले. 
त्याने जीवनी पाण्याची झारी सादर केली, म्ििून जुवया मताचें लक्तर फेकून तो हखस्ती झाला. पाच 
वर्ष ेशुभवतयमानाचा प्रसार करीत गावोगाव लिडला. हमशनने त्यास लोिी मंडळीचे कारभारी नेमले. 

 
४३ अ (इंम : ४२–४४) 
 
४४ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४४) 

इंदुरात बंड झाले तरी इंग्रज अहधकाऱयानंी बंडवाल्यानंा दयाळू वृत्तीनेच वागहवले. एकूि ३३१ कैदी 
पकडले. त्या सवांची कोटय-माशयलमध्ये चौकशी करण्यात आली. त्याचं्या पुढाऱयास मात्र सवांदेखत 
फाशी हदल्िे. इतरानंा फक्त कैदेमध्ये ठेवले. २५ असामींनी इंग्रज हस्त्रयानंा व मुलानंा मदत केली म्ििनू 
त्याचंी सुटका करण्यात आली. चागंले कमय केलें  तर चागंलेच फळ हमळते. ठार झालेल्या 
युरोहपयनाचं्या दफनहवधीनंतर हरपोटय केला. पि या ३३१ कैद्याबंाबत अजून कािी िुकूम आला नािी. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४५ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४५) 

अयोध्येजवळ आलम् बाग या हठकािी चार िजार गोऱया हशपायानंी तीस िजार बंडखोरावंर चाल करून 
४०० लोक जाया केले. सर जेम्स आऊटरॅम याचं्या फौजेने िा हवजय हमळहवला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४६ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४५–४६) 

मंुबईमध्ये जेवढे जुगाराचे मित्त्व आिे, तेवढे इतरत्र कुठेिी नािी. २-३ वर्षांपूवी रातं्रहदवस जुगारखाने 
चालत व सतत चोऱया िोत. आपली हदवसाची कमाई जुगारात घालवनू लोक कफल्लक िोतात. 
जुगाराच्या भाडंिानंी माहजसे्त्रतासमोर अनेक खटले झाले. हमस्तर स्पेवसरनी कायदा करून जुगारावर 
बंदी घातली, परंतु गुप्तपिे जुगार चालूच राहिला. अिदूार लोकानंा शासन झाले, तरी िे व्यसन 
सुटिार नािी. अनंतऋर्षीच्या वाडीत १५-१६ लोक पकडले. पि ते जाहमनावर सुटले. सुहशक्षा 
पढलेले लोकिी यात असावते, िे त्याचं्या अिसू काहळमा आििारे कृत्य िोय. बंगालपुरा येथेिी 
जुगारी पकडले व त्याचंी जुगाराची रक्कम जप्त करून त्यासं दंड भरावयास लावले. 

 
४७ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४६) 

अनानस या झाडास केवड्यासारख्या पाती असतात. त्याचं्यामध्ये अनानस हपकतो. ताबंूस व हपवळ्या 
रंगाचे िे फळ सुंदर व स्वाहदष्ट असते. ज्येष्ठ-आर्षाढात त्याचंा िंगाम असतो. अननसाची पाती कुजवनू 
त्याचं्या रेशमासारख्या दोऱया वळतात. त्या तागाच्या दोऱयापेक्षा बळकट असून त्याची वसे्त्रिी हविता 
येतात. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

४८ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४६) 
ज्यानुआरीपासून बहुद्धवधयक िे गुजराथी माहसक हनघत आिे. दरवळेी त्यात ३२ पृष्ठे असतात. सालीना 
लकमत १॥ रुपया आिे. 

 
४९ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७) 

ग्राटं वैद्यपाठशाळेत हवर्षबाधेचा प्रकार झाला. प्राध्यापकाचं्या हपण्याच्या पाण्यात कोिीतरी दुष्टपिाने 
वनस्पतीचे हवर्ष टाकले. त्यामुळे एक प्राध्यापक व्याख्यान देतानाच ओकू लागले. याहवर्षयी तपास 
चालू आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
५० (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७) 

गायकवाड सरकारकहरता जिागंीर शापूरजी याचं्या दुकानात एक हशवियंत्र आले आिे. एका 
हदवसात िे यंत्र २० आंगरखे व १०० पासोडे हशवनू देऊ शकेल. िे यंत्र बडोद्यास पाठहवण्यात येईल. 
(वृत्त). 

 
५१ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

युरोहपयन फौजेस खाना देण्यास १५०० रुपये खचय झाले. (धूमकेतूवरून) 
 
५२ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

विेाड तलावाचे काम उपयोगी आिे यास्तव चालूच रािील. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
५३ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

सर जमशदेजी जीजीभाईच्या कुटंुबीयानंी कलकत्ता बोटीस भेट हदली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
५४ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

आग्रा पे्रहसडेवसीतील नािेटंचाई कमी करण्यासाठी ५० लाख रुपये पाठहवले जातील. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
५५ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

पुण्यात एक तीन वर्षांची ‘वधू’ व ३० वर्षांचा वर याचंा हववाि साजरा झाला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
५६ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

सरकारी िुकूम मोडून दंगलग्रस्त हवभागात बायकोमुलास नेण्याबद्दल हरचडयसन या सािेबास सस्पेंड 
करण्यात आले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
५७ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 

खंडाळा ते पुिे रेल्व ेसुरू िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 



 

अनुक्रमणिका 

५८ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४७–४८) 
सर िेन्री लारेवसच्या स्मरिाथय धमयशाळा िोिार आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
५९ (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४८) 

दादोबा पाडुंरंग याचं्या मराठी व्याकरिाची हतसरी आवृत्ती छापून झाली. पृष्ठे ३५२ आिेत. 
 

६० (१७ : ३, १ फेिुएरी ५८, ४८) 
असे म्िितात की : लिदुस्थानप्रमािे जगात कोठेिी कामगारानंा पगार नािीत. गवरनर जनरल यानंा 
सालीना २५ िजार पौंड वतेन आिे. त्याचं्या कौन्वसलमधील सभासदास ९६०० पौंड, तर जड जास 
८३४७ पौंड हमळतात. हसहवल आहफसरानंा ५ िजारापंासून १५ िजारापंयंत वतेन हमळते. मंुबई व 
मद्रासच्या हबशप मंडळींना २५०० पौंड हमळतात. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८५८ 
 
६१ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ४९–५१) 

सरकारी शाळातं शूद्रानंा मज्जाव आिे. हववकेी व ज्ञानी हमशनेऱयाचं्या शाळेमध्ये मात्र त्यानंा प्रवशे आिे. 
धारवाड शाळेत नुकताच एका शूद्रास प्रवशे नाकारण्यात आला. इतर मुलाचं्या भीतीपोटी सरकार 
त्यानंा शाळेत घेत नािी. हवदे्यच्या योगाने मािसाचें भले िोते म्ििून त्यानंािी हशकावसेे वाटते. तेच जर 
मुसलमान झाले, तर त्यानंा शाळेत घेतात व हवहिरीवर पािी भरू देतात. मंुबई सरकारप्रमािेच बंगाल 
सरकारिी शूद्रानंा प्रवशे देत नािी. िा प्रवशे मुख्याध्यापकाच्या लिरीवर अवलंबून असतो. तरी 
सरकारने त्यासं प्रवशे देण्याचा हनहित ठराव करावा. जाहतभेदाची चाल मोडण्याचा िा उत्तम उपाय 
आिे. मंुबई सरकार तसा हवचार करीत आिे. 

 
६१ अ (इंम : ५१–५२) 
 
६२ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ५२–५३) 

लखनौमध्ये कोंडून ठेवलेल्या इंग्रज हस्त्रयानंा व मुलानंा सोडवनू कलकत्ता येथे नेण्यात आले. आगबोट 
कलकत्त्याजवळ आल्यावर या अमोहलक अशा जयाबद्दल तोफाचंी सरबत्ती झाली. डोळे फुटलेले व 
िात तुटलेले लोक बोटीतून उतरले, तेव्िा त्याचं्या चेिऱयावर आनंद हदसला. ताबंड्या 
पायघड्यावंरून त्यानंा सवमानाने घरी पाठहवले. 

 
६२ अ (इंम : ५२) 
 
६३ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ५३–५७) येसोबा-पुढे चालू 

येसोबाजवळ उिेपि लकवा दुगुयि कािीच नव्िते. तो अगदी शुद्ध भारे्षमध्ये शुभवतयमान सागें. आपल्या 
वक्तृत्वाने धमाचे खरेपि पटवनू देई. सािेबास पािी आिून येई. शतेात कामे करिाऱया हस्त्रयानंा मदत 
करी. खाण्याहपण्याची पवा न करता गावोगाव लिडत असे. एकदा तर उपाशी मिारानंा त्याने जवळचे 
सवय दािे वाटून टाकले. मडमसािेबाकडून कपडे मागून घेऊन सवांना देई. बावनकशी शुद्ध 
सोवयाप्रमािे तो पहवत्र िोता. आजाऱयाची हचळस न मानता तो शुश्रूर्षा करीत असे. तो हनरहभमानी व 
नम्र असे. आजाराने म्लान झाल्यावरिी तो पहवत्र शास्त्र वाचीत असे. तो शातंपिे मृत्यलूा सामोरा गेला. 
एका कामकरी सेवकास देवाने स्वतःकडे बोलावले. 

 
६३ अ (इंम : ५७–५९) 
 
६४ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६०) 

अयोध्येचा सरदार युसुफखान एका इंग्रज सेनापतीस म्ििाला की : इगं्रज लोक फार शूर आिेत. 
देवाच्या आच्छादिाऱया पंखाखंाली सवय इंग्रजाचें रक्षि झाले. चार लक्ष लोकाचंा गराडा पडलेला 
असतानािी त्याचंा बचाव झाला. शत्रूंनीिी तारीफ करावी, असे त्याचें शौयय िोते. लसिापेक्षा अहधक 
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लिमत दाखवनू ४०० लोकानंी अशा गदीस तोंड हदले. हस्त्रयानंींिी तोफा हनकामी केल्या. हफरंगी 
लोकाचंा िा हवजय आिययकारक आिे. लखनौच्या बंडावर एक पवाडािी रचला गेला. 

 
६४ अ (इंम : ५९–६०) 
 
६५ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६०) 

शखे िुशने या फते्तपूरच्या रहिवाशाने हिस्ती धमय स्वीकारला. चौदा वर्षांपूवी त्यास येशचूी प्रथम माहिती 
झाली. गोगो येथील फलटिीमध्ये हशपाई म्ििून आल्यानंतर त्याने नवा करार वाचण्यास सुरुवात 
केली. हिस्ती धमय िाच खरा आिे, अशी त्याची खात्री झाली. 

 
६६ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६०–६१) 

बेळगावचा फौजदार मूत् यास गावात बंड िोऊन सािेबलोकानंा ठार मारिार आिेत अशी बातमी 
कळली, तेव्िा त्याने आधीच सूचना देऊन सािेबाचंा बचाव केला. सरकारने त्यास १०० रु. बहक्षस 
हदले. पि त्याच्या िुशारीच्या मानाने िे बहक्षस अगदी कमी आिे. 

 
६७ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६१) 

दामोदर रावजी िा त्र्यबंकेश्वराच्या देवळाचा पुजारी बडं करण्याच्या हवचारात िोता. त्यास दरसाल 
दोन िजाराचंी नेमिकू असून तो हफतूर झाला म्ििून त्यास फाशी देण्यात आले. हनदान सरकारी 
पगार घेिारानंी तरी इंग्रजाशंी एकहनष्ठ असाव.े 

 
६८ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६१–६३) 

अज्ञानी व मूढ लोक स्वतःच्या धमास उत्तम आहि पहरपूिय समजतात. इतर धमांना हनरुपयोगी व 
अशास्त्र मानतात. अकबर बादशिा मात्र अशा दुराहभमानापासून अगदी दूर िोता. त्याची तीरता बुद्धी 
कुरािपठिावर न थाबंता इतर शास्त्राचंािी अभ्यास करण्यात प्रवीि िोती. लिदू मात्र आपले ज्ञान 
इतरानंा देत नािीत. अगर इतराचें ज्ञान समजून घेत नािीत. िे ओळखून अकबराने अबुल फजीलचा 
मुलगा फेजी यास वरे्षातंर करून िाम्ििाकंडे पाठहवले व १० वर्ष े अभ्यास करण्यास लावले. पढेु 
फेजीने िाम्ििाजवळ आपला अपराध कबूल केला. त्या िाम्ििाने त्यास क्षमा केली. पि वदेाचें 
भार्षातंर न करण्याची अट घातली. बादशिाचा उदे्दश सफल झाला नािी. (ज्ञानप्रसारकवरून) 

 
६९ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६३) 

फ्रें च व इंग्रज फौजानंी चीनमधील काटंन शिर लजकले अशी बातमी आली आिे. इंग्रज कम्याडंरने 
हचनी रहिवाशानंा उदार मनाने गावातून हनघून जाऊ हदले. त्यामुळे फारशी प्राििानी झाली नािी. 
(धूमकेतूवरून) 
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७० (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६३–६४) 
मंुबई इलाख्यात ८ हदवािी कामाचे हजल्िे आिेत. ७३ मुनसफ आिेत. जड जानंा ५ िजार 
रुपयापयंतच्या अहपलाचंा फैसल्ला करण्याचा अहधकार आिे. मंुबई इलाख्याची एकंदर जमीन १ लाख 
४० िजार ४०७ चौरस मलै आिे. 

 
७१ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६४) 

इटलीत नेपल  स येथील धरिीकंपात दोन िजार मािसे मेली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
७२ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६४) 

इंहडयन हवकली पोस्ट िे इंग्रजी वृतपत्र सुरू झाले. 
 
७३ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६४) 

अमेहरकन हमशनजवळच्या हवहिरीत जीव देिाऱया एका स्त्रीस वाचवण्यात आले. 
 
७४ (१७ : ४, १५ फेिुएरी ५८, ६४) 

मािनपुरी व आग्रा या शिरामंधील डाक पूवयवत चालू झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८५८ 
 
७५ (१७ : ५, १ माचय ५८, ६५–६६) 

एक हफरस्ता हलहितो की : व्याजाचा दर कायद्याने हनहित करिे जरूरीचे आिे. कजापायी लोक 
फकीर िोत आिेत. एखाद्या रोगाप्रमािे वशंपरंपरा कजयरूपी व्याधी त्याचं्या मानगुटीवर बसलेली आिे. 
त्याचंी घरे तरी जप्त करू नयेत. लेकराबंाळानंा देशोधडीस लाव ू नये. शते व बैलजोडीिी सुरहक्षत 
रािील असा कायदा िवा आिे. प्रत्येकाचे श्रमाचे फळ आजतरी सावकाराच्या घशात जात आिे. मग 
पोटात काट्याकुट्या घालण्यावाचून दुसरा उपायच नािी. सावकार लोक नीतीचे लकवा मािुसकीचे 
बंधारि मानीत नािीत. कायदा केला, तर ऋिमुक्त िोण्याचा सुलभ उपाय सापडेल. 

 
७५ अ (इंम : ६६–६७) 
 
७६ (१७ : ५, १ माचय ५८, ६७–७०) 

मिमदी धमाचा त्याग करिाराला तुकय स्थानात हशरच्छेदाची हशक्षा हदली जात असे. परंतु रहशयन 
परचक्राच्या काळात इंग्रज-फ्रें चानंी तुकी सुलतानास मदत केली म्ििून तुकी सरकारने कायदा 
बदलला. आता धमाच्या कारिास्तव कोिासिी मरिदंडाची हशक्षा िोिार नािी. एक मुसलमान 
जोडपे हिस्ती झाले, तेव्िा त्यापंकैी स्त्रीच्या आईने तक्रार केली, तेव्िा सुलतानाने चौकशी केली. पि 
मनाचा पूिय हनहिय िोऊनच धमावतर झाल्यामुळे तक्रार फेटाळली गेली. एक मुसलमान तर हिस्ती 
पालक झाला आिे. तुकी कायद्याच्या जोडीस नवीन ठरावाचा हवचार करून आता हनवाडे हदले 
जातात. आपल्याजवळ भतुाचें सामथ्यय असून हिस्ती उपदेशकानंा आपि पळवनू लाव ूअसे म्िििाऱया 
काझीचीिी फार फहजती झाली. लोक मनापासून हिस्ती उपदेशकाची व्याख्याने ऐकतात. 

 
७६ अ (इंम : ७०–७२) 
 
७७ (१७ : ५, १ माचय ५८, ७२–७३) 

दादाभाई डोसाभाई याने हिस्ती धमय स्वीकारला म्ििून त्याचे जातभाई त्याचा छळ करू लागले. तो 
कचेरीत जाण्याला हनघाला तेव्िा त्यास धोंडमार झाली. दादाभाई याने माहजसे्त्रत क्राफडय याचं्यासमोर 
अहतशय क्षमाशीलतेची वतयिूक केली. त्याच्या सिनशीलतेने सािेब फार प्रभाहवत झाला. त्याच्या 
संयमशील वागिुकीची फार प्रशसंा झाली. गुविेगाराचंी कानउघाडिी करून सािेब म्ििाला की, 
असले दाडंगाईचे वतयन करीत जाऊ नका. त्यानंा २० रुपये दंड झाला. धमावरून कोिाचािी छळ 
करिे िे गैरहशस्त आिे. सवय पारशानंी जमशदेजीप्रमािे उदारमतवादी व्िाव.े 

 
७८ (१७ : ५, १ माचय ५८, ७३–७८) 

अलािाबाद हमशनाचे उपदेशक रे. गोपीनाथ नंदी फते्तपुरास उपदेशक म्ििून काम करीत िोते. 
हतथला कलेक्टर खान हिस्ती धमाचा दे्वर्ष करी. एकदा तर त्याने गायीची व डुकराची िाडे हवहिरीत 
टाकून हिस्त्यावंर आळ घेतला. मीरत येथे बंड झाल्यानंतर गोपीनाथजी मडमासंि सुरहक्षत हठकािी 



 

अनुक्रमणिका 

जाण्यास हनघाले. रस्त्याने बंडवाल्यानंी त्यानंा फार छळले. पािीिी हमळाले नािी. त्याचं्या बरोबरच्या 
लेकरास ६ हदवस दूधदेखील हमळाले नािी. एका गृिस्थाने रािण्यास जागा हदली. पि त्यानंा ठार 
मारण्याचा प्रयत्न केला. एके मौलवीने मुस्लीम धमय स्वीकारण्याहवर्षयी जबरदस्ती केली. गावोगावची 
प्राथयनामंहदरे बंडखोर हशपाई जाळून टाकीत िोते. अशा संकटातिी गोपीनाथजींनी जखमी 
चौकसािेबाची काळजी घेतली. नंतर मेजर िायरची फौज आली व हतने सवांना सुरहक्षत जागी नेले. 
चौक मृत्यू पावला. गोपीनाथजी प्रािसकंटातून वाचले. 
 
(कलकत्ता हििन ऑबजव्ियर, जावयुअरी यावरून) 

 
७९ (१७ : ५, १ माचय ५८, ७८–७९) 

इंग्रज फौजेने लजकलेले चीनमधील क्याटंन शिर बेटासारखे आिे. त्याची लोकवस्ती वीस लक्ष आिे. 
सभोवती ४० फुटाचंी तटबंदी आिे. इंग्रज-फ्रें चाचंी पाच िजार सेना गोळा झाली व हतने एका हदवसात 
िे शिर लजकले. बंडखोरानंी जागोजाग आगी लावनू शिराचा फार नाश केला. चीनचा राजा तिास 
तयार आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
८० (१७ : ५, १ माचय ५८, ७९) 

मंुबईचे पोलीस-कहमशनर क्राफडय कळहवतात की : मंुबई टापूमधून तरवारी, बंदुका, बंदुकीची दारू, 
हशसे, ताबं्याचे फटाके दुसऱया प्रातंामध्ये नेण्यास बंदी करण्यात येत आिे. जो कोिी या वस्तू नेईल 
अथवा नेण्यास दुसऱयानंा प्रोत्सािन देईल त्यास ५०० रु. दंड िोईल व त्या वस्तू जप्त केल्या जातील. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
८१ (१७ : ५, १ माचय ५८, ७९–८०) 

हबठूर या हठकािच्या एका हवहिरीतून इंग्रज सैहनकानंी ३८ शरे सोने आहि १२६ शरे रुपे शोधून काढले. 
ते नानासािेबाने लपवनू ठेवले िोते. आिखी २ हवहिरींतून बाजीरावाचे जडजवािीर हनघेल, असा 
अंदाज आिे. िे वतयमान कळल्यावर नानाने अक्षरशः ऊर बडवनू घेतले. नेहटव संस्थाहनक त्याला 
आपल्या प्रदेशातून जाऊ देत नािीत. म्ििून तो िात चोळीत बसला आिे. हमनपुरीच्या बंडखोर 
तेजलसगाचे १ लाख १० िजार रुपयेिी जप्त झाले. बादं्याच्या हदवािाकडून २५ लाख ५५ िजाराचं्या 
नोटा जप्त केल्या कारि ते बडंखोरानंा सामील िोते. 

 
८२ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 

हदल्लीचा राजा गंभीर आजारी आिे. अजून त्याचा इवसाफ व्िावयाचा आिे. 
 
८३ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 

पुण्याचा मोलवी नूर उल्ला यास काळ्या पाण्याची ठेप झाली. 
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८४ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 
मद्रासमधील रयतेस ित्यारबंदीचा कायदा लागू िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
८५ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 

चीन व कलकत्यािून ४० लक्ष ९७ िजाराची चादंी आयात झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 

८६ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 
पालयमेंटचे सभासद लेयडय िैदराबाद पािून अजंठा-वरेुळास भेट देऊन इंदूरकडे रवाना झाले. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
८७ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 

कोटय आव डरेक्टसय बंडाच्या कारिाचंा शोध करण्यासाठी ३ कहमशनर नेमिार आिेत. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
८८ (१७ : ५, १ माचय ५८, ८०) 

३२ िजाराचंा हिरा एका व्यापाऱयाकडे ठेव म्ििून ठेवला िोता त्याची लकमत वाढल्याने कोटात खटला 
दाखल झाला आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी, गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८५८ 
 
८९ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ८१–८४) 

‘ब्याँक्रप्त आक्ट’ करण्याची कारिे ‘एक फहरस्ता’ देतो आिे. गहरबाकंडून भागरूप भाडंवल गोळा 
करून हदवाळे काढिाऱया कंपवयापासूंन लोकाचंी बडुविूक िोिार नािी; सावकाराच्या जबर 
व्याजातून कुळाची सुटका िोईल. व्याज तंुबले की सावकार नवनवीन रोखे करतात. त्यातून मूळ रक्कम 
कळत नािी. सावकाराच्या फासात गरीबाचंा गळा गंुतत जातो. इगं्रज सरकार या वागविुकीस 
अनुकूल िोते. प्रारब्धास दोर्ष देऊन लोक सावकार व सरकार या दोघानंा हशव्याशाप देतात. यातून 
नीती हबघडते. ऋिजवय अनथय वाढल्यामुळेच रयत कुभाडें व बंड यातं हनमग्न झाली. प्रजेची खराबी 
थाबंहवण्यासाठी हतच्या पाठीवरचे िे ओझे उतरहवले पाहिजे. अज्ञानी लोक दासपिात रािातात. 
म्ििून ज्ञान व खरा धमय याचंा प्रसार व्िावा. खाण्यावाचून मरिारानंा जगहवण्यासाठी िा कायदा 
आवश्यक ठरतो. 

 
८९ अ (इंम : ८४–८५) 
 
९० (१७ : ६, १५ माचय ५८, ८६) 

बंडाचा विवा हवझल्यानंतर चोटा नागपूरच्या जुलमी जमीनदारानंी हिस्ती लोकाचंा फार छळ केला. 
मालमत्ता तर गेलीच, पि जीव वाचहवण्यासाठी अरण्यात लपाव ेलागले. हतघानंा तर दुगादेवीपढेु बळी 
देण्यासाठी ठेवले. इंग्रज लष्ट्कराने त्याचंी सुटका केली. त्याचंी सिनशीलता व धैयय पािून नवीन १४० 
जिानंी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली आिे. ईश्वराने आपल्या गौरवासाठी त्यानंा हनवडून घेतले आिे. 

 
९० अ (इंम : ८६) 
 
९१ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ८६–९०) 

हदल्लीच्या माजी राजाची चौकशी १७-१-५८ ला सुरू झाली. राजा अत्यंत अशक्त झाला आिे. 
तक्याहशवाय त्यास बसता येत नािी. आरोप वाचल्यावर तो क्षीिपिे िसला. रोिटक येथे जािीरनामा 
काढून त्याने बंड पुकारले. आपल्या नावाची द्वािीसुद्धा हफरहवली. आपले सरदार गोळा करून त्यानंा 
इंग्रजाहवरूद्ध हफतहवले. एका स्वप्नाचा दृष्टातं देऊन इरािच्या फौजेस बोलावले. चपात्या वाटण्यास 
उते्तजन हदल्िे. रहशयन फौजा येिार अशीिी वदंता पसरहवली. अनेक इंग्रजानंा, मडमानंा व मुलानंा 
ठार मारले. चादंीच्या राजलसिासनावरती बसून हफरंग्यानंा िाकलून देण्याचा िुकूम सोडला. बंडाच्या 
काळात एकिी गाय कापली नािी व लिदू प्रजेची सिानुभतूी हमळहवली. यावरून तो कटवाला आिे िे 
हसद्ध झाले. 

 
९२ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९०–९२) 

वलायत अली िा आग्रा येथील एका सधन कुटंुबात जवमला. मके्कची यात्रा त्याने दोनदा केली. पि तो 
धमातील अनीती व हनदययपिा यावंर टीका करीत असे. म्ििून बंडाच्या धामधुमीत त्याचा खून 
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करण्यात आला. कनयल व्िीलरच्या सिवासात तो पहवत्र शास्त्र वाचू लागला. २० वर्षांपूवी त्याने 
बान्प्तस्मा घेतला. त्याच्या दुष्ट नातलगानंी त्यास हवर्ष देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. पि असल्या 
गोष्टींना त्याने दाद हदली नािी. अलीची नेमिूक नेहटव उपदेशक म्ििून झाली. चादंिी चौकात उभा 
रािून तो प्रकटपिे शुभवतयमान सागें. वलायतला जेव्िा दुष्टानंी तरवारीने मारले, तेव्िा हसलास िा 
तेथेच िोता. आपल्या रक्ताचे लशपि करून अलीने मंडळीचे बीज पेरले आिे. 

 
९३ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९२) 

बंडाच्या हवपत्तीत सापडून ज्याचें नुकसान झाले, त्याचं्या दुःखपहरिाथय एक हनधी जमहवला जात आिे. 
तुकय स्थानचा सुलतान आहि इरािचा बादशिा यानंी प्रत्येकी दिा िजार रुपये हदल्िे. यावरून लक्षात 
येते की, बंडवाल्या हशपायाचं्या अघोर कृत्याचा त्यानंा हतरस्कार वाटतो. 

 
९४ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९२–९३) 

‘एक हमत्र’ आपल्या पत्रात २४ प्रश्न हवचारतो. त्यापंकैी मित्त्वाचे प्रश्न असे आिेत : सत्याची आवड 
असताना असत्याचा आश्रय का करता? िे ढोंग नव्िे काय? मूर्थतपूजेने ईश्वराचा सवमान िोतो काय? 
स्वतः पाप करून इतरानंा नीतीचा उपदेश करिे योग्य आिे का? तुम्िी हववकेाप्रमािे का चालत 
नािी? मूतीची पूजा िा बािुल्याचंा खेळ नािी काय? मरिानंतर हचरकाहलक सुख भोगावे, असे तुम्िासं 
वाटत नािी काय? 

 
९५ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९३–९४) 

नेहटवानंा सुख व्िाव े म्ििून वाफेच्या गाड्या धावतात, िे एक परोपकाराचे कृत्य आिे. पि प्रवाशानंा 
मात्र इजा भोगावी लागते. हस्त्रयानंा तर फारच त्रास िोतो. एकाच गाडीत बायका-पुरुर्ष मेंढरापं्रमािे 
कोंबतात. कंपनीने चागंला बदंोबस्त ठेवावा. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
९६ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९४) 

सातारच्या काशीकर मिाराजानंा द. म. २५०० रु. पेवशन हमळत असे. ते सरकारी िुकमाने बंद झाले. 
ते पदरच्या लोकानंा रजा देिार आिेत. (वतयमानपदीहपकेवरून) 

 
९७ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९४) 

हवलायतेत गे्रट ईस्टनय नावाची आगबोट तयार झाली. ती इतकी प्रचंड आिे की, लाबंी २६५ फूट व 
रंुदी ५१॥ फूट आिे. हतचा वगे अकरा िजार पाचश ेघोड्याचं्या शक्तीएवढा आिे. बोटीत १२०० लोक 
रािू शकतात. ताशी वगे वीस मलैाचंा आिे. बोटीवर इशाऱयासाठी तुतारी व बातमीकहरता तारायंत्र िी 
ठेवली आिेत. उजेडाची तजवीज आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
९८ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९४) 

बडोद्याचा माजी हदवाि भाऊ ताबंकेर लुचे्चहगरीमुळे बरतफय  झाला िोता. मग तो नानासािेबाच्या 
आश्रयास गेला. नानािी मोठाच कुलदीपक हनघाला! भाऊ इतका कपटी की नानास पकडून हदल्याने 
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इंग्रजाकडून पन्नास िजाराचें बहक्षस हमळेल म्ििून लोभाने मोहित िोऊन नानाहवरुद्ध डाव रच ू
लागला. तेव्िा नानाने त्यास व त्याच्या ५ कुटंुबीयानंा फासावर चढहवले! 

 
९९ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

हदल्लीच्या राजाचा हचटिीस मुकंुदलाल सगळी कारस्थाने इंग्रजानंा सागंिार आिे. 
 
१०० (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

बंडाच्या संशयावरून धारचे संस्थान खालसा झाले. 
 
१०१ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

साताऱयाच्या सेनापतीजवळ सापडलेल्या पत्रात ‘नाना नमयदा ओलाडूंन येिार व पेशवाईची पवुिा 
स्थापना करिार,’ असा मजकूर आढळला. साताऱयातील हकत्येक बडी बडी धेंडे आता कैदेत आिेत. 

 
१०२ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

मंुबई राज्यातील काळ्या पलटिीमधील हशपायाचंी बंडाच्या वळेी लोकाचंी भावना कशी िोती याचा 
हरपोटय करावा असा िुकूम कमाडंर इन चीफने काढला. 

 
१०३ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

अलािाबाद व कानपूर येथीलप्रमािे फते्तगड व हमनपुरी येथे शूद्राचं्या पलटिी तयार कराव्या. 
 
१०४ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

नगर हजल्ह्ातं चादंवडच्या डोंगरात लपलेल्या हभल्लानंा व हशपायानंा पकडण्यात आले. 
 
१०५ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

काशीच्या तुरंुगातं दंगल झाल्यामुळे इंग्रजानंी गोळीबार केला. १२ बंहदवान मेले, तर १३ जिानंा फाशी 
हदल्िे. 

 
१०६ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९५) 

बंडकाळात उत्तम कामहगरी केल्याबद्दल मुत्तु कुमारैया यानंा पुण्यास हदहस्त्रक्त माहजसे्त्रत नेमले आिे. 
 
१०७ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९६) 

दोन माचयला एक वाघ समुद्राकडून माजगावात हशरला. समुद्रकाठावरील नाववेर चढला. लोकानंी 
गोळ्या घालून त्यास ठार केले. त्याचे वजन १७६॥ शरे व लाबंी ६ िात िोती. अशी चमत्काहरक हशकार 
गेल्या १०-१५ वर्षांत झाली नव्िती. 
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१०८ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९६) 
अयोध्येचा राजा िुसेन अली खाबाने ३५ िजार बंडखोर जमा केले. पि जनरल फ्रयाकंसािेबाच्या 
फौजेने िल्ला करून १८०० सैहनक मारले. तोफा िस्तगत केल्या व दारुगोळािी िस्तगत केला. 

 
१०९ (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९६) 

बंडात भाग घेतल्याबद्दल भडोचच्या मौलवीस सेशन कोटाने दिा वर्ष ेकाळ्या पाण्याची हशक्षा हदली 
िोती, ती मंुबई कोटाने कायम केली. 

 
११० (१७ : ६, १५ माचय ५८, ९६) 

संस्थान वडगावं पेटा मायिी तालुका खानापूर येथील कृष्ट्िाजी बुवा गोसावी यानंा शस्त्राचंा साठा 
केल्याबद्दल सिाश ेरुपये दंड झाला व सिा महिने कैदेची हशक्षा झाली. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ७, मुांबई, १ एपे्रल १८५८ 
 
१११ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, ९७–९८) 

पुस्तक मंडळीच्या सभेत असा ठराव झाला की, धमयसबंंधी पुस्तकाचंी भार्षातंरे करून घ्यावीत व 
छापावीत. गेल्या वर्षी १० पुस्तके प्रकाहशत झाली. उत्तमोत्तम प्रकारच्या पुस्तकाचंा प्रसार करण्यासाठी 
अहधक पसैा िवा आिे. गेल्या वर्षी ३ िजार रुपये जमले. पैसा कमी असूनिी पुस्तकाचं्या लकमती कमी 
ठेवलेल्या आिेत. 

 
मागील साली (१८५७) जी पसु्तके मराठीत नवीनच झाली ती येिेप्रमािे- 
१) पाप कसे आिे व त्याचे पहरिाम काय? 
२) ईश्वर दयाळू असता मनुष्ट्यास दुःखे का ंलागतात? 
३) मात्थीच्या शुभवतयमानावर टीका. 
४) हिस्ती धमाचा प्रसार िोण्याहवर्षयींच्या भहवष्ट्यवचनाचंी पूियता. 

 
भार्षातंहरत पसु्तके : 
५) हिस्तीधमय ईश्वरस्थाहपत आिे याहवर्षयी संवाद. 
६) लिदू शास्त्रातील पदाथयहवज्ञानसबंंधी चुका. 
७) खगोल हवद्या िे पुस्तक पहिल्याने अिदनगर हमशनातील एका सािेबाने केले. त्याची दुसरी आवृहत्त 
या मंडळीने छाहपली. 
८) खरा आश्रय 
९) मतपरीक्षा भाग २ रा 
मागील सालात (१८५७) सरासरी ५० पृष्ठाचें एक अशी ३० पुस्तके छाहपली. 

 
१११ अ (इंम : ९८) 
 
११२ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, ९८–१०१) 

‘नगरचे पालक’ हलहितात की : अिमदनगर हजल्ह्ातील देडगावं येथील उपदेश ऐकण्यास ७० मािसे 
जमली िोती. दोन हस्त्रया असिाऱया एका हिस्ती मािसास मंडळीने प्रवशे नाकारला. अिमदनगर 
हजल्ह्ातील चादं्याच्या मंडळीत २० लोक जमत असतात. देडगावात पृथक मंडळी स्थापना करावी, 
असा हवचार करून रे. फेरब्याकं यानंी कारभाऱयाचंी नेमिूक केली. नेवासा गावात १८५२ पासून 
हमशनाची शाळा चालू आिे. धमयप्रसाराचे चागंले फळ या भागात हदसते आिे. नेवासे तालुक्यात ८ 
शाळा चालतात. आिखी बिुत लोक या मंडळाकडे येतील याची खात्री वाटते. 

 
११२ अ (इंम : १०१–१०२) 
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११३ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०२–१०३) 
मंुबई गार्थडयन पत्रात अशी बातमी आली आिे की : नगर हजल्ह्ात पारनेर येथील डोंगरात एक 
मिादेवाचे देऊळ आिे. तेथे कािी बीभत्स प्रकार चालतात. तेथे एक स्त्री-मिाराज आिे. ती नग्न रािून 
अंगाला भस्म फासते. देवळामध्ये हबड्या ओढीत बसते. लोक भाहवकपिे हतच्या पाया पडतात. 
खंडोबाला वाहिलेल्या मुरळ्या िे तर भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आिे. नेवाशाजवळच्या भेंडीगावी एक 
नंगाबुवा रािात असे. भाहवक हस्त्रया त्याच्या पाया पडत. तो पाऊस बंद करू शकतो, अशी लोकाचंी 
समजूत िोती. पि असले प्रकार एक हदवसिी चालू देऊ नयेत. ज्या सतंानंी इहंद्रयदमन करावयाचे, 
तेच यथेच्छ हवर्षयसुख अनुभवनू लोकानंा पीडा देत आिेत. 

 
११४ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०३–१०७) 

जमयनीतील बर्थलन शिरात गोसनेर िा वयोवृद्ध गृिस्थ धमयप्रसारास मदत करतो. चोटा नागपूरचे जमयन 
हमशन त्याच्या पे्ररिेने स्थापन झाले. १८५६ मध्ये या गावात शकेडो हिस्ती लोक सभेसाठी आले िोते. 
पि मध्य प्रदेशातील लोभी जहमनदार तात्पुरत्या रािण्याबद्दलिी पैसे घेतात. सभा सपंल्यानंतर त्यानंी 
गजप केला की, हिस्ती लोकानंी धावय पळहवले. म्ििनू हकत्येकाचंी घरे लुटली, जाळली. वृद्धानंा 
हनष्ट्कारि कैदेत ठेवले. हस्त्रयाचंी अबरू घेतली. जमीनदार िाह्मि असल्यामुळे वयायाधीश त्यानंा 
हनदोर्ष सोडून देतात, लकवा अगदी अल्प दंड करतात. गतवर्षी बंडखोर हशपायानंीिी हिस्तीजनाचंी 
घरे जाळली. त्याचें सवय गेले. अंगावर पुरता कपडािी नािी. तरी यािी पाठलागामधून हिस्ती लोक 
प्रभचू्या कृपेने सुरहक्षत रािातील, याची खात्री वाटते. 

 
११५ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०७–१०८) 

अयोध्येची रािी पॅहरस येथे मृत्यु पावली. तेव्िा पे्रतामध्ये मसाला भरून हतला भरजरी वसे्त्र लेवहवण्यात 
आली. मिमदी उपाध्यायानंी आपल्या पुस्तकातून मतं्र वाचले. मोठ्या हमरविकुीने अतं्ययात्रा 
कबरस्थानाकडे गेली. रािीचा पुत्र िसमत बिादूर रत्नजहडत मुकुट घालून अग्रभागी चालत िोता. 
सवयजि फार दुःखी झाले. 

 
११६ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०८) 

जालंदरच्या दोन हशक्षकानंी रे. गोलकनाथाकडून बान्प्तस्मा घेतला. 
 
११७ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०८) 

अहलकडे मादाग्यास्करमध्ये हिस्ती लोकाचंा फार छळ िोत आिे. ८ जिानंा हवर्षप्रयोगाने मारण्यात 
आले. ६० जिानंा िातापायात बेड्या घालून कैदेत ठेवण्यात आले. अनेक हिस्ती लोकानंा गुलाम 
करून त्याचंी हवक्री करण्यात आली. शकेडो लोक कैद भोगीत असल्यामुळे सहवस्तर बातमी समजत 
नािी. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

११८ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०८) 
पंजाबी या वृत्तपत्रावरून कळते की, गतवर्षी पुष्ट्कळ हिस्ती लोकाचंा संिार झाला. असले सकंट पूवी 
कधी आले नव्िते. नेहटव हिस्त्याचंी सरास कत्तल करण्याच्या धमक्या हदल्या जात आिेत. पि त्याचें 
रक्त साडंले, तरी ते नवीन लोक हिस्ती िोण्याचे बी समजाव ेलागेल. एकजि मारला गेला, तर शभंर 
नव ेलोक येतील. 

 
११९ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १०८–१११) 

आयुष्ट्य िे वाफेसमान आिे, असे शास्त्र सागंते. पि मृत्यचूी जािीव लोकात हदसत नािी. एखादा हप्रय 
नातलग मृत्यु पावला, तर ते आकातं आहि आक्रोश करीत बसतात. एक हदवस िे जग सोडून जाव े
लागेल व कृतकमांचा झाडा द्यावा लागेल, म्ििून देवाकडे हफराव,े िे त्याचं्या मनासिी येत नािी. 
पुरािश्रवि, जपतप, तीथययात्रा, यासंारखे शुष्ट्क उपाय ते करतात. परंतु ईश्वरप्राप्तीचा नक्की मागय 
त्यासं ठाऊक नसतो. असल्या अज्ञानी लोकापंासून एखाद्या बोकेसवंयाशाचा मात्र फायदा िोतो. 
भक्तीचे रिस्य आपिासं कळले व अकटोपासून हवकटोपयंत आपिासं ज्ञान झाले, अशी त्याचंी 
समजूत असते. मरिोत्तर न्स्थतीचा तकय शुद्ध असा हवचार त्याचं्याजवळ नसतो. परमेश्वराचे भय िा 
ज्ञानाचा आरंभ आिे. ईश्वर वयायी असला, तरी पापदे्वष्टा असतो. ितभाग्य मनुष्ट्य पापात मग्न रािून 
ईश्वरी कृपेस मुकतो. पाप कबूल करून त्याला शरि जािे, िा पुनजयवम िोय. ईश्वराच्या आजे्ञचा 
अवमान करू नये. खऱया मनाने ईश्वरास पतकराव,े िाच योग्य मागय िोय. 

 
१२० (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, १११–११२) 

एक राजा अरण्यात लिडत असताना त्याला फार तिान लागली. तेव्िा समोरच दोन मुले पािून राजाने 
त्यानंा पािी देण्यास फमाहवले. मुलानंी पािी हदले, तेव्िा राजा खूर्ष झाला. ‘तुमच्या इच्छेप्रमािे बहक्षस 
मागा’ असे म्ििाला. तेव्िा एका मुलाने म्िैस माहगतली, तर दुसऱयाने अक्कल माहगतली. एका मुलास 
म्िैस हमळाली, पि ती दोनच वर्षांनी मरून गेली. अक्कल मागिारा राजाश्रयावर शिािा व हवद्वान 
झाला. राजा त्याच्या हवद्वते्तवर खूर्ष झाला व राजाने त्याला दोन गाव ेइनाम हदल्िी. 

 
१२१ (१७ : ७, १ एहप्रल ५८, ११२) 

११ एहप्रल १८५८ रोजी िैलँडर पलटिींनी लखनौंच्या राजमिालाचा हवध्वसं केला. घनघोर लढाई 
िोऊन उभयपक्षाचे अनेक सैहनक मेले. गुरखा सैवयाने इगं्रजानंा चागंली मदत केली. जनरल औटराम 
केसरबागेतून पुढे जाऊन बडंखोराचंा पूिय बीमोड करीत आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१२२ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, ११२) 

पुिे आब्झरवरची बातमी आिे की, तुळशीबागेचे इनामगाव जप्त िोिार. (धूमकेतूवरून) 
 
१२३ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, ११२) 

ज्या शाळेवर बंडखोरानंी जािीरनामा लावला, ती शाळा सरकार बंद करील. (धूमकेतूवरून) 
 



 

अनुक्रमणिका 

१२४ (१७ : ७, १ एपे्रल ५८, ११२) 
१ मे १८५७ पासून बपेत्ता असलेल्या सैहनकानंा जवमठेपेची हशक्षा िोईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१२५ (१७ : ७, १ एहप्रल ५८, ११२) 

सर िेन्री लारेवस यानंी शाळा काढण्यासाठी भाडंवल जमहवले आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ८, मुांबई, १५ एपे्रल १८५८ 
 
१२६ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, ११३–११५) 

चरबी लावलेली कातुयसे व सक्तीने हिस्ती धमयप्रसाराबाबतच्या अफवा यातूंन उत्तर लिदुस्थानात बंड 
झाले. इरािच्या व इंग्लंडच्या लढाईत इरािचा जय िोईल व नंतर इगं्रजानंा लिदुस्थानातून िाकलून 
देिे सोपे जाईल, असे समजून हदल्लीच्या बादशिाने बडंाची तयारी केली. लिदू प्रजेस अनेक प्रलोभने 
दाखहवली. लिदू हशपाई या कृहत्रमी व कावबेाज घोर्षिानंा फसले. जे लिदू मदत करिार नािीत, त्यानंा 
जबरीने गाईचे मासं खाण्यास लावण्याच्या धमक्यािी देण्यात आल्या. दुसरे असे की या देशात 
जबरदस्तीने हिस्ती धमाचा प्रसार कधीिी झालेला नािी. १० मे रोजी मीरतच्या छाविीत प्रथम बंड 
झाले. गावोगावचे हशपाई हदल्लीत येऊन बसले. इंग्रजाचंा पराभव व्िावा, म्ििून प्रत्येक महशदीत 
प्राथयना िोत िोत्या. कैक मौलव्यानंी आपल्या चेल्यासं पते्र पाठहवली. परंतु ईश्वर इगं्रजाचं्या बाजूस 
िोता, म्ििून इंग्रजाचंा जय झाला. बादशिाचे सगळे कुटंुब फासावर गेले. जे प्रभ ू येशूवर हवश्वास 
ठेवतात, त्याचंा नेिमी जय िोतो. 

 
१२६ अ (इंम : ११५–११६) 
 
१२७ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, ११६–१२०) 

हदल्लीच्या राजाचे चौकशीत कप्तान माहटनाने माहिती हदली की : कातुयसानंा चरबी कधीच लावलेली 
नव्िती, तर तूप व मोिोळाचे मेि लावीत असत. हदल्लीकराचंी प्रामाहिक समजूत अशी िोती की, 
इरािी फौजा येऊन सगळ्या युरोहपयनाचंी कत्तल करतील. मिमद साहदक याने बादशिाचा 
जािीरनामा प्रथम लावला. बिादुरशिा तक्ताहधपती झाला असे त्यात प्रकट केले िोते. आपिासं मदत 
करिारानंा बादशिा सोने वाटिार िोता. इगं्रज हमशनरी लोकानंा हिस्ती बनवतात. िाडाचें चूिय 
हपठात टाकतात. अशा बातम्या उठहवण्यात आल्या. यातच दातानंी काडतुसे तोडण्याच्या िुकुमाची भर 
पडली. लिदंूनी तुळसी-शाहलग्रामाची, तर मुसलमानानंी कुरािाची शपथ घेऊन बंडाची तयारी केली. 
बादशिाने व लिदू राजानंी दरबार भरवनू करभार घेण्यास सुरुवात केली. युरोहपयनाचंी हनदययपिे 
कत्तल सुरू झाली. गावोगाव अहधकाऱयाचं्या नेमिकुा झाल्या. इंग्रजाचें खहजने जप्त झाले. 
हठकहठकािचे बंडवाले आपल्या प्रगतीच्या बातम्या हदल्लीकडे पाठहवत िोते. सािेबलोकानंा मारल्यावर 
हमठाई वाटली जात असे. तरीिी आपिासं मदत करिारानंा बंडवाल्यानंी वाईट वागिकू 
हदल्याबद्दलचीिी पते्र हमळाली आिेत. बादशिाची चौकसी पुढे चालूच रािील. 

 
१२८ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२०–१२१) 

लखनौ येथे बंडखोराचं्या ताब्यात सापडलेल्या मडमाचंी सुटका झाली. त्या आता इगं्रजाचं्या छाविीत 
सुरहक्षत आिेत. अत्यतं आजारी व कृश अवस्थेत आिेत. या भयानक संकटात नवा करार वाचिे 
एवढाच त्याचंा हवरंगुळा आिे. धार्थमकास हपडिाराचंा सवयथा नाश िोतो, या देवाच्या वचनावर भरवसा 
ठेवनू आिेत. अत्याचारातून बचावल्यामुळे देवाच्या संजीवक शब्दावर त्याचंा हवश्वास वाढला. अखेरीस 
संकटसमयी शास्त्रातंील वचनाचंा आधार लाभतो. 



 

अनुक्रमणिका 

१२९ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२२–१२४) 
‘एक हफरस्ता’ हलहितो की : आपले सुख व उत्कर्षय आपल्याच गुिस्वभावावर आिखी प्रयत्नावर 
अवलंबून असतात. एकटे सरकार तुमचे दुःख दूर करू शकिार नािी. राजा व प्रजा या दोघानंी प्रयत्न 
केले पाहिजेत. पृथ्वीवरील सवांत वयायी व सुधारलेले सरकार म्ििजे इंग्रजाचें आिे, पि लोकाचं्या 
गैरसमजुतीमुळे सुधारिा अडून रािातात. अज्ञानाच्या व काकें्षच्या शृखंला काढायला लोकच तयार 
नािीत. हवहधहलहखत, प्राक्तनभोग, अशा कल्पनातं ते गंुतून पडतात. पि इच्छा असली की, मागय 
हदसतो. स्वतः प्रयत्न केले, तर देव सिाय्य करतो. नहशबापढेु उपाय नािी, असे म्िििे चूक आिे. 
तुम्िीच तुमच्या नहशबाचे कारागीर व्िा. वहडलोपार्थजत रूढीहवरुद्ध कािीच करू नये, अशी समजूत येथे 
पडली आिे. जुवया चालीवर टीका झाली की, धमय बुडाल्याची िाकाटी ऐकू येते. खोट्या चाली सोडून 
लोकोपयोगी कामे करावीत, म्ििजे लिदुस्थान देश सुधारक राष्ट्राचं्या प्रभावळीत मोठ्या हदमाखाने 
चमकेल. 

 
१२९ अ (इंम : १२१–१२२) 
 
१३० (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२४–१२६) 

‘वाबंोरीचा पतंोजी’ हलहितो की : अिमदनगर हजल्ह्ातील हवळदला म्िसोबाची यात्रा भरते. यावळेी 
तमाशा िोतो. तो पािण्यास हस्त्रयािी येतात. अचकट हवचकट गािी ऐकताना िसतात. तमाशा 
पािण्याऐवजी कीतयने ऐका, अशी हवनंती केल्यावर मारामारी सुरू झाली. एका मािसाचे डोके फुटले. 
सरकारी कामदाराने तंटा हमटहवला. िाह्मिीच्या बरोली देवीच्या याते्रत बकरे कापून मासंाचा प्रसाद 
सगळे खातात. प्रभ ूयेश ूिा नीहतमत्त्वाचा सूयय असून त्याची कोिालािी ओळख नािी. लोक अधंारात 
चाचपडत आिेत. 

 
१३१ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२६) 

सीलोनच्या बंदरातून एहलझाबेथ आरकर नामक जिाज हलव्िरपूल येथे जाण्यासाठी हनघाले. मागात 
मोठे वादळ झाले. ते चोवीस तास हटकले. जिाजाचे सुकािू व नाळ अगदी तुटली. दैवयोगाने हतमाडंा 
िे जिाज तेथे आले, त्याच्या खलाशानंी बुडिाऱया लोकानंा वाचहवले. तरी १ लाख ८० िजार रुपयाचें 
नुकसान झाले. 

 
१३२ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२६) 

सदर हदवािी अदालतीत वहकलीच्या उमेदवाराचंी परीक्षा िोऊन ३३ उमेदवार उत्तीिय झाले. त्यानंा 
वहकलीची सनद हदल्िी जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३३ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 

टेहलग्राफचा बातमीदार कळहवतो की : शवेटी जमखेंडी राजास इंग्रज सेनेने पकडले. त्याच्या 
घोडेस्वाराचंी शसे्त्र काढून घेऊन त्याला बेळगावकडे रवाना केले आिे. जमखेंडीचा हकल्ला संपूिय खिनू 
काढण्याचे ठरले आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 



 

अनुक्रमणिका 

१३४ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 
गोव्याच्या सरिद्दीवर वाडीकर िनुमंत सावतं याने उपद्रव माडंला असून त्याला पकडण्यासाठी ५ 
िजाराचें बहक्षस जािीर झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१३५ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 

नानासािेब उफय  धोंडोपतं पेशवा यास हजवतं धरून देिारास १ लाख रुपयाचें बहक्षस देण्यात येईल. 
पकडून देिारा बंडवाला असेल, तर त्याची हशक्षासुद्धा माफ िोईल. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१३६ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

आयोध्येच्या राजाचा भाऊ हसकंदर याचा मृत्यु झाला. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१३७ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मद्रासचा जज्ज िेन री डेहवसन यास मंुबईचा चीफ जस्टीस नेमले आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१३८ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मंुबईच्या कापड हगरिीसाठी पाच लाखाचें भाडंवल गोळा झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१३९ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मीरतमध्ये बंड सुरू झाले, तेव्िा १ लाख १० िजार ५१७ सैहनक लष्ट्करात िोते. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१४० (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

लखनौ शिर इंग्रजाचं्या िाती आले. २५०० बंडवाले मारले गेले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४१ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

वतयमानपत्रात खोट्या बातम्या देिारानंा कायद्याप्रमािे हशक्षा िोिार आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४२ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

आवा बोट बुडाल्याने सरकारने १० लाखाचंी नुकसानभरपाई हदल्िी. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४३ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मद्रासचे माजी जज् हवल्यम बटयन यानंा १२ िजाराचें हनवहृत्तवतेन हमळेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४४ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

िह्मदेशच्या राजाने हरलीफ फंडास १० िजाराचंी देिगी पाठहवली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४५ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 
मेलबरो कॉलेजाचा िेडमास्तर रे. जी. एल . काटन यास कलकत्त्याचा मुख्य पाद्री नेमला आिे. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ९, मुांबई, १ मे १८५८ 
 
१४६ (१७ : ९, १ मे ५८, १२९–१३२) 

‘एक हमत्र’ पत्रात म्िितो की : ‘मी सरकारी कामदार असून सुखी कुटंुबात िोतो. पि मला 
नाचतमाशाचा नाद जडला. त्यातून एक भयंकर रोग लागला. मग मात्र पिात्ताप झाला. पि 
पिात्तापाने कािी रोग बरा िोत नसतो. आता मरिाबद्दल भीती वाटते. बायकोमुलाचंी लचता वाटते. 
मृत्यूनंतर काय गहत हमळिार, या लचतेने मी ग्रस्त झालो.’ या दुःहखतास उत्तर देताना लेखक म्िितो 
की : वतयमानपत्रामधून मोघम उपदेश करिे कठीि आिे. दुसऱयाची मते आम्िी समजून घेत नािी. 
हवचारलिरी व सद्धमयदीहपका त्याचंी लटगल करते, त्यात आनंद मानतो. ईश्वराने आपल्या कमाची 
झडती घेतली, तर काय िोईल, याचा हवचारिी कोिी करीत नािी. येशूस शरि गेले, तर मरिाची 
नागंी मोडेल; मृत्युलोकाचा पगडा कमी िोईल. हिस्तास शरि जाव ेव आपल्या नातेवाईकाचंी काळजी 
देवावर सोपवावी. 

 
१४६ अ (इंम : १३२–१३५) 
 
१४७ (१७ : ९, १ मे ५८, १३५–१३७) 

मिार लोकानंा सावयजहनक हवहिरीवर कोिी पािी भरू देत नािीत. बोडय ऑफ कवसवयवसीने असा 
कायदा केला की, त्यानंा पािी भरू द्याव,े पि िे आल्िादकारक वृत्त त्यानंा खरेच वाटत नािी. बोडाने 
पोलीसखात्यास कािीच कळहवले नसल्यामुळे पाण्यावरून मिारानंा त्रास हदला, तरी पोलीस शातंच 
रािातात. इतर धमीयानंा पािी भरू देतात, पि मिारानंा ते प्रहतबधं करतात. मंुबईचे मुस्लीम व पारशी 
लोकदेखील मिाराचंा दे्वर्ष करतात. िा प्रकार हकती हदवस चालिार आिे कोि जािे. 

 
१४८ (१७ : ९, १ मे ५८, १३७) 

‘एक हफरस्ता’ याने ब्याकं्रप्त आक्ट मजूंर करण्याहवर्षयी सरकारला जािीर हवनंती केली िोती. 
लसधमध्ये हिगेहडयर जेकब यानंी एक िुकूम काढून कजय देण्यावरच बंदी घातली. तीन महिवयापेंक्षा 
जास्त हदवस राहिले तर ते बुडेल, असा हनयम केला. आता सावकारिी आपल्या कुळाचंी 
चालचालिकू नीट पािूनच कजे देतील, असे वाटते. 

 
१४८ अ (इंम : १३७) 
 
१४९ (१७ : ९, १ मे ५८, १३७–१३८) 

फते्तगडचा जज्ज एडवडय बंडाच्या गदीच सापडला. मडम व चार लेकरे यासंि त्यास पळून जाव ेलागले. 
एका नेहटवाच्या आश्रयास राहिला. त्याची दोन लेकरे मरून गेली. तो स्वतः अत्यंत क्षीि झाला. 
हवश्रातंीसाठी कलकत्त्यास जाण्यास हनघाला, तेव्िा नेहटवाने ५० रुपयाचंी मदत केली. हशपायाचं्या 
दुष्टपिामुळे लोकाचें फार िाल झाले. फते्तपूर आहि बरेली येथे अनेकाचंा घात झाला. आता ते हिस्ती 
नोकरच कामास ठेविार आिेत. 



 

अनुक्रमणिका 

१५० (१७ : ९, १ मे ५८, १३८–१४१) 
शीव नदीच्या तीरावर लासूर गाव आिे. तेथे दाक्षायिी देवीचे देऊळ असून मोगल सरकारचा अंमल 
आिे. िी देवी म्ििजे दक्षराजाची कवया असून हतला तेलाचा व शेंदराचा पोर्षाक चढहवतात. तेथील 
गुरवास २५ रुपये पगार आिे. पि त्याची वागिूक अनैहतक आिे. चैत्री यात्रा ८ िजाराचंी भरते. पि 
तमाशाचंी गदीच फार जमत असते. देवीचा भक्त नाथ अहववाहित असून त्यास इनाम आिे. गळ 
टोचण्याचे काम तो करतो. दारूचे कलाल याते्रत दारू हवकतात, तेव्िा स्वतः नाथच दारू हपऊन 
बेशुद्ध पडत असतो. तरी नवा नाथ नेमताना सदाचारी मािूस नेमावा. याते्रने मािसे दारूबाज व 
आळशी मात्र बनतात. 

 
१५१ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१) 

नामदार गवरनर जनरल जािीर करतात की : फते्तपुरच्या ५६ व्या पलटिीचा मुख्य िौन यास 
दंग्याच्या वळेी मदत केल्याबद्दल सुभेदार गंगालसग, अजागरलसग, परशादीलसग, बाळ गोलवद, 
चोळालसग यानंा ५०० पासून २००० रुपयापंयंत बहक्षसे हदलेली आिेत. फते्तपुरच्या जमीनदारानंा व 
शतेकऱयानंा यंदाचा जमीनसारा माफ केला आिे. या प्रसगंाची आठवि म्ििून तेथे एक हविीर खोदली 
जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१५२ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१–१४२) 

सातारच्या सेनापतीने नानासािेबाशी पत्रव्यविार ठेवल्यामुळे त्याला मतृ्युदंडाची हशक्षा फमाहवण्यात 
आली. त्याने तोफेच्या तोंडी जाण्याची इच्छा प्रगट केली. पि इंग्रजानंी ऐकले नािी. कारि त्याचा 
अपराध मोठा िोता. त्याच्या जबानीवरून कळते की, या दुष्टानंी सगळ्या इंग्रजानंा ठार मारण्याचा बेत 
केला िोता. हकत्येक संभाहवत लोक तोंडावर इंग्रजाचंी तारीफ करीत. पि ते मनातून वैर करीत. 
कोल्िापूरच्या राजासिी काळ्या पाण्यावर पाठहवले जाईल व सेनापतीसिी त्याच मागाने पाठहवले 
जाईल. 

 
१५३ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१–१४२) 

अहजमगड येथे व बरेलीत कािी बंडखोर जमले आिेत. इंग्रजाचें सैवय हतकडे रवाना झाले. झाशीत व 
कोट्यात दंगल केल्याबद्दल ६०० बंडवाल्यानंा काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. दोन िजार बंडवाले 
मारले गेले. 

 
१५४ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

कलकत्त्याप्रमािे मंुबई व मद्रास येथेिी हवद्यापीठे आपली हवद्यालये सुरू करतील. 
 
१५५ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

चाबूक नावाच्या गुजराथी वृत्तपत्रावर सरकारी बंदी आली. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१५६ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 
पुिे व नगर हजल्ह्ातंील िाह्मि लोकानंी भागूजी नाईक हभल्ल याला सरकारहवरुद्ध बंड करण्यास 
हचथावले, असा संशय आिे. 

 
१५७ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

पंजाबात २८२ हिस्ती आिेत. 
 
१५८ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

एका लिदू मोलवीस बंडाच्या संशयावरून पकडण्यात आले. 
 
१५९ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

कोल्िापूर पलटिीतील दोघा सुभेदारानंा सरकारने फाशी हदल्िे. 
 
१६० (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

नानाचंा ३० लक्षाचंा ऐवज सरकारने जप्त केला. अजून त्यास धहरले नािी. 
 
१६१ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

बंगालचे ले. गवरनर िालीरे यानंी नेहटव हिस्ती लोक सरकारी नौकरीत हकती आिेत, त्याची चौकशी 
सुरू केली. पंजाबचे कहमशनर सर जान लारेवस यानंी नेहटव्ि हिस्ती लोकासं सरकारी कामे देण्यास 
सुरुवात केली. 

 
१६२ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

बरासेतच्या बंडखोरानंी ५ लाख लोकाचं्या सभा भरवनू सगळ्या इंग्रजानंा ठार करण्याची प्रहतज्ञा केली 
िोती. हमशनच्या देवळाचंा व शाळाचंा त्यानंी फार नाश केला. 

 
१६३ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

फते्तगडच्या हिस्ती लोकानंा रे. फुलरटन याचं्या तजहवजीप्रमािे तीनश ेरुपयाचंी मदत देण्यात आली. 
 
१६४ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

रहशयन व तुकय स्तान लढाईत तुकी लोकासं मदत करण्यात इंग्रज-फ्रें चाचें १ लाख ३४ िजार २९८ 
सैहनक िोते. 

 
१६५ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

बंडकाळात इंग्रजानंा मदत केल्याबद्दल लझद व पहटयाला येथील राजानंा जिागीर देण्यात आली. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६६ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 
कैद्याचं्या कामातून हमळिाऱया पैक्याचा त्यानंा भावी आयुष्ट्यात उपयोग व्िावा, म्ििून तुरंुगात असताना 
केलेल्या कामाच्या पैक्याची हशल्लक त्यानंा देण्यात येईल. 

 
१६७ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

लंडनमध्ये सभ्य वसतीत रािण्याची कसहबिींना बंदी िोिार. 
 
१६८ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

डाक्तर भाऊ दाजीने मुलाची मंुज केली, पि कसहबिीचा नाच कटाक्षाने टाळला. अशी सुधरिकू 
सवांनी करिे जरूर आिे. 

 
१६९ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

हमसर देशाच्या बादशिाने इगं्रज सरकारास २०० घोडे नजर केले. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८५८ 
 
१७० (१७ : १०, १५ मे ५८, १४५–१४९) 

आपल्या हनवदेनात हवलायत अलीची पत्नी फाहतमा बीबी हलहिते की : ११ मे १८५७ रोजी माझा नवरा 
प्राथयनेस हनघाल्यावर बातमी आली की, गावात बंडाचा उठाव झाला. हकतीिी सकंटे आली तरी 
हिस्तच आपिासं वाचवील, अशी खातरी त्याच्या मनात िोती. पि बंडवाले अचानक आले व त्यानंी 
हवलायतला गोळ्या घालून ठार मारले. बंडवाल्यानंी अभद्र भार्षिे करून हिस्ती धमय स्वीकारल्याबद्दल 
त्याची हनभयत्सयना केली. घरास आग लावनू हदल्िी. शजेाऱयानंा धमक्या हदल्या की, त्याच्या 
बायकोमुलानंा आश्रय हदला, तर तुम्िासं ठार करू. तलवारी पुऱयातल्या खोलीत फाहतमाबीबीस रािाव े
लागले. सगळे हदल्ली शिर बंडखोराचं्या ताब्यात िोते. दळि-काडंि करून ती कसेबसे हदवस 
घालवीत िोती. धाकटे मूल मेले, तर त्याच्या दफनहवधीसिी पैसा उरला नािी. शवेटी आग्रा येथील 
हमशनरीसािेबाने या कुटंुबास आश्रय हदल्िा. 

 
१७१ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५१–१५५) 

एक हफरस्ता पत्रातं हलहितो की : या देशात पराकाष्ठेचे अज्ञान आिे. खडबडीत दगडातून सुंदर मूती 
घडवावी त्याप्रमािे चागंली हवद्या देऊन नेहटवानंा शिािे करता येईल. सरकारने अनेक शाळा सुरू 
केल्या. पि दहरद्र आहि जाहतभेद यामुंळे त्याचंा हवशरे्ष उपयोग िोत नािी. मुलींना हशकहवण्यास ते 
तयार नािीत. पंतोजीचा पगार देण्याचे गावकऱयाचं्या हजवावर येते. बकेु घेण्यासाठी दोन पसेैिी कोिी 
खचीत नािी. असे लोक शाळेचा अधा खचय देतील, अशी आशा करिेिी व्यथय आिे. मुलेसुद्धा काम 
करून पसेै हमळहवतात. त्यानंा शाळेत घातले, तर उत्पन्न बुडेल. म्ििनू त्यानंा शाळाच नको असते. 
यावर उपाय म्ििजे सरकारनेच शाळेचा सगळा खचय चालहवला पाहिजे. अथात फी ठेवावी. कारि 
कोितीिी गोष्ट फुकट हमळाली, तर हतची लकमत वाटत नािी. गावकऱयानंीिी हनदान एक तृतीयाशं 
खचय तरी द्यावा. शाळेतील मुलाचं्या पालकानंी या रकमेची भरपाई करावी. गाव गरीब असेल, तर दोन 
गावासंाठी एकच पतंोजी नेमावा. िुशार व मेिनती पतंोजी हमळाले, तर मुलाचें कल्याि िोईल. 

 
१७१ अ (इंम : १४९–१५१) 
 
१७२ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५५) 

ताजंोरच्या देवळातील एक पुजारी हपतळी मतूी हमरवीत चालला िोता. उविाने मतूी तापली, तेव्िा देव 
आजारी झाला, म्ििून पुजाऱयाने त्यास राजाकडे नेले. राजवैद्याने तीरता ज्वर आहि वाखा असे हनदान 
केले. मूती सावलीत ठेवनू हतच्यावर थंड पािी ओतले. देव बरा झाला, अशा समाधानाने सगळे घरी 
गेले! या गोष्टीवर इतरानंी िसू नये. कारि त्याचं्यािी समजूती अशाच अडािी व भोळसटपिाच्या 
आिेत. 

 
१७२ अ (इंम : १५५) 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७३ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५५–१५७) 
‘एक हिस्ती’ पत्रात म्िितो की : पूवी मी मिार िोतो, तेव्िा माझी जात म्ििजे मला पूवयजवमीच्या 
पापाचे फळ वाटत असे. उषे्ट अन्न व कुजलेले मासं यावंर गुजराि करावी लागे. स्वच्छ पािीसुद्धा 
हमळत नसे. माझा बाप म्िारकी करून थोडेसे जोंधळे हमळवी, मग ज्वारीची भाकर हमळे. कािी वळेा 
भीकिी मागण्याची पाळी येई. फाटक्या लचध्या िेच आमचे वस्त्र िोते. दुखिे आले, तर वैद्याकडे न 
जाता हबबव ेघालिे लकवा डाग देिे, असले उपचार आम्िी करीत िोतो. आमची फार िालिलाकी 
िोती. पोटासाठी आमच्या जातीचे लोक भ्रष्ट कमे करीत. उंच जातीचे लोक आमच्याशी बोलिेिी 
कमीपिाचे समजत. श्रेष्ठ जातींनी धमाचे हनहमत्त करून आमच्यावर पाहिजे तसा जुलूम केला. आम्िासं 
हवहिरीचे पािी भरू देत नािीत. धमयशाळेत मुक्काम करू देत नािीत. सरकारी कचेरीतिी येऊ देत 
नािीत. िा जुलूम हकती हदवस चालिार? सरकारनेच यावर कायद्याने उपाय करावा. 

 
१७४ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५७–१५८) 

पुण्याच्या सरकारी दवाखावयात पुष्ट्कळ रोगी और्षध घेतात. तरीिी या समाजामध्ये इंगे्रजी 
उपचारपद्धतीबद्दल अश्रद्धा असून ती बाडे नेहटव वैद्यानंी हटकवनू धरली आिे. इगं्रजी और्षधे लिदू 
प्रकृतीस मानविार नािीत, असा अपसमज मुद्दाम हनमाि केला जातो. िा दवाखाना १८४४ मध्ये सुरू 
झाला. िल्ली बाळकृष्ट्ि लचतोबा याचं्या और्षधोपचारानंी बरेच रोगी येऊ लागले. अनाथ रोग्याचंीिी ते 
उत्तम व्यवस्था ठेवतात. श्रीमान लोकानंा मदत करण्याची वासनाच नसते. न देत्याचा वार शहनवार 
आिे. अन्नावाचून तळमळिारे, पाण्यावाचून तृर्षाक्रातं िोिारे, आच्छादनावाचून पीडा पाविारे, अशासं 
सािाय्य करिे, िा खरोखर धमय आिे. पोटाथी लोक या कायाची स्तुती करिार नािीत. सुज्ञ मात्र 
करतील. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१७५ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

पुण्याच्या लष्ट्करी छाविीत नेिमी आग लागते; म्ििून चौकशीकोटय नेमण्यात आले आिे. 
 
१७६ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

अरबस्थानातील आदन त्या हठकािी लष्ट्करी छाविीत कुरापती काढिाऱया अरबाचंा इंग्रज लष्ट्कराने 
पूिय हनःपात केला. 

 
१७७ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

हमसर देशातील केरो शिरात फाक्सन या एका दारूबाजाचा श्वास हदव्याने पेटला व भयंकर यातना 
िोऊन त्याचे हनधन झाले. 

 
१७८ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

१८६१ मध्ये लंदन येथे पवुिा १८५१ सारखे पदाथयसगं्रिालय िोिार आिे. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७९ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 
एकट्या वययूॉकय  शिरात ३१,५६३ हशक्षक आिेत. हवदे्यवर ६॥ कोटी रुपये खचय िोतो. 

 
१८० (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

हवलायतेतील हलवायथन या प्रचंड गलबतास ७॥ लाख रुपये खचय आला. 
 
१८१ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

खंबायतच्या खाडीत मनोऱयावरून उजेड पाडण्यासाठी यापढेु फी घेतली जािार नािी. 
(ज्ञानप्रकाशावरून) 

 
१८२ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

कलकत्ता ते एलोर कायम तारयंत्रिा बसहवली जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१८३ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

चचय हमशनरी सोसैटीच्या रीलीफ फंडास एका गृिस्थाने ५०,००० रुपये हदल्िे. नाव कळवले नािी. 
 
१८४ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

(लिदुस्थान) या देशातील रीलीफ फंडास िह्मदेशच्या राजाने १०,००० रुपये हदल्िे. 
 
१८५ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५९) 

भगूोलाच्या एका क्रहमक पसु्तकात हलहिले आिे की : कािी ऋर्षींच्या मते पृथ्वी सपाट, तर दुसऱयाचं्या 
मते हत्रकोिी; कािींच्या मते अंडाकृती, तर इतराचं्या मताने कदंबपुष्ट्पाकृती आिे. मग कोित्या ऋर्षीची 
साक्ष खरी मानावी? हशक्षि खात्याच्या इवस्पेक्तोरानंी िे पुस्तक शाळेत हशकव ूनये, अशी मागिी केली 
आिे. 

 
१८६ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

म्युहनहसपल फंडाच्या नव्या कायद्यानुसार तीन कहमशनराचंी नेमिूक िोईल. त्यापंकैी एक सरकार 
हनयुक्त रािील. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१८७ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

कोल्िापूरच्या राजपुत्रास बंडाच्या आरोपावरून कैद झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१८८ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

हदल्लीच्या बादशिाची ५ लाखाचंी जािागीर जप्त झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१८९ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 
कलकत्ता, मद्रास व मंुबई येथे डेप्युटी शरेीफला कारोनेरचे अहधकार हदले आिेत. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१९० (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

ग. ज. ने असा जािीरनामा काढला आिे की, मौलवी अिमद उल्लाशास पकडून देिारास ५० िजाराचें 
व बाबू कवरलसगला धरून देिारास २५ िजाराचें बक्षीस हमळेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ११, मुांबई, १ ज्युन १८५८ 
 
१९१ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६१–१६४) 

‘लोककल्यािेच्छु’ हलहितो की : ‘हफरस्ता’ िे टोपि नाव घेिारा कोिी युरोहपयन सािेब असावा. 
कजापायी िोिाऱया अनथावर त्याने चागंले हवचार माडंले. परंतु ब्याकं्रप्त आक्ट जर झाला, तर 
सरकारचे स्टापंचे उत्पन्न अगदी बुडेल. मिसुलामध्ये मोठी तूट येईल. हशवाय बारशापासून 
श्राद्धपक्षापयंतच्या कारिासाठी लोक सतत कजय काढीत असतात. लोक व्याजदेखील वळेेवर देत 
नसल्यामुळे हफयाद करिे सावकारास भाग पडते. पणु्याच्या व मंुबईच्या तरुि हवद्वानानंी यावर उपाय 
सुचवावते. जबरदस्त व्याजाने लोक खराबीस आले आिेत. म्ििून मोठ्या शिरात सुज्ञाचें मंडळ नेमून 
एक फंड तयार करावा. सावकारापेक्षा एक चतुथांशाने कमी असे व्याजाचे दर आकारून कजे द्यावीत. 
दंडेलकी व कुभाडें करिारे कूळ असेल, तर मात्र हफयाद करावी. नेहटव राजाकडून देिग्या घेऊन िा 
कजयहनधी वाढवावा. रयतेने स्वावलंबनाने दुरवस्थेतून मागय काढावा. 

 
१९१ अ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६४–१६६) 
 
१९२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६६–१६९) 

‘शुभलचतक’ पत्रात हलहितो की, मनुष्ट्यमात्राचे कतयव्य िे आिे की : इतर मािसानंा प्रीहतपूवयक भेटाव.े 
त्याचं्या बऱयावाईट न्स्थतीत भागीपि असाव.े जो रोगी असेल त्यास आन्त्मक हवचाररूप और्षधोपचार 
द्यावा. देशातंरी गेलेच तर पत्रद्वारे समाचार कळवावा. इतर लोक सुखी असले, तर आपििी आनंद 
करावा. परदुःखाने दुःहखत हवरळाच असतो. हिस्ती लोक मात्र पापाची क्षमा हमळवनू आकाशातील 
अक्षय सुखाचा अनुभव घेतात. परलोकच्या सुखाहवर्षयी तर हवशरे्ष लक्ष हदल्िे पाहिजे. मािसाच्या 
इच्छेची तृप्ती मरि येईपयंत िोत नसते. म्ििून क्षहिक लाभास तुच्छ मानून अक्षय सुखासाठी झटाव.े 
पाप जाण्याचा उपाय ईश्वराने हदलेलाच आिे. पापाची मजुरी मरि असते. आशाभगंाने मािसे गुविेगार 
व अवयायी झाली, तरी हववकेबुद्धीचा उपयोग करिे आवश्यक आिे. दैहिक गोष्टीचे लचतन, िे मरि; 
तर आन्त्मक गोष्टीचे लचतन म्ििजे जीवन व शातंी असतात. 

 
१९३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६९–१७०) 

मुलानंा दाहगने घातल्यामुळे सिस्रावधी मुलाचें खून झाले, तरी या दुष्ट चालीस अनुसरून लोक 
द्रव्याचा व मुलाचंा नाश करून घेतात. एक कैदी मािक्या वल्लद संभ ूयाने एका कुिब्याच्या मुलाचा 
अवघ्या चार रुपयाचं्या कड्याकहरता खून केला. मािक्यास पकडले असून माहजसे्त्रतासमोर िजर 
केले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७०) 

गृिसूत्र म्ििजे संसार कोित्या रीतीने चालला याहवर्षयी मागयदशयन िोय. ससंारात स्त्री व पती या 
उभयतामंध्ये फार स्नेि असला पाहिजे. आईबापाकंडे अमंल प्रीत कमी असली, तरी िरकत नािी. पि 
स्त्रीपुरुर्षातं स्नेि नसला, तर मात्र आईबापाबरोबरच स्वताचीिी फहजती िोईल. स्वामीच्या आजे्ञत 
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रािून त्याचं्या मजीप्रमािे राहिले, तर माताहपत्याचंीिी कीती वाढेल. कािी लोकाचें मुलीवर फार पे्रम 
असते. ती सासरी न जाईल तर बरे, असेिी त्यासं वाटते. गैरवतयिूक व िट्ट करून ते मुलींना त्रासिी 
देतात. पि त्याचं्यामागे भाऊ कािी मुलीचे पालन करू शकिार नािी. हतच्या वाट्यास फार दुःख 
येईल. मुलींनी चदं्री, गोमटी, कृष्ट्िीबरोबर स्नेि करण्यापेक्षा पतीच्याच आजे्ञत रािाव.े 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७०–१७१) 

अलािाबाद ते फते्तपूर या गावादरम्यान लोखंडी सडक पूिय झाली असून रिदारी सुरू झाली. गवरनर 
जनरलची स्वारी पहिल्या गाडीत िोती. रेल्वचेे स्टेशनिी चमत्काहरक शृगंारले िोते. महिनाअखेर 
कानपूरपयंत रेल्व ेजाऊ शकेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१९६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१) 

सरकारी ग्याझेटातंील माहितीनुसार खानदेशातील १२२ गावाकंहरता १७,७८५ रुपये खचय झाला. 
त्यातून ७७ चावड्या, ५ हवहिरी, १ तळे व २ धमयशाळा िी तयार झाली. जुवयाचंी मरामतिी झाली. 
सोलापूरकडील १३ गावाकंहरता २४६० रुपये खचय झाला. हपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली. 
लसधकडील ४२ गावासंाठी २४ िजाराचा खचय झाला. १४ पूल, २० हवहिरी, ७ धरिे व २ शाळा िी तयार 
झाली. सुरतसाठीिी १ िजाराची कामे मंजूर झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१) 

ग्वाल्िेर मुक्कामी दादासािेब खाजगीवाले याचं्या सुनेने मातीच्या बािुला-बािुलीचे लग्न लावले. िजार 
रुपये खचय झाला. यावरून सुज्ञाचं्या लक्षात येईल की, एथील बडे लोकातं पैशाचा व्यय करण्याची 
तऱिा व समजूत कशी आिेत. त्यानंी एखाद्या गरीब िाह्मिाचे लग्न लाहवले असते, तर बिुत श्रेयस्कर 
िोते. परंतु हभक्षुक व आजयवी मंडळी याचं्या हवहचत्रपिामुळे यजमानाचा दुलौहकक िोतो. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१–१७२) 

(प्रािीहवज्ञान पुढे चालू) मंुगूस िा सपाचा पक्का वैरी आिे. िे फार लिान जनावर असते. ते सपास 
मारते, म्ििून फार उपयोगी असते. ईश्वराने त्याच्या हठकािी फार आिययकारक गुि ठेहवले. िी 
ईश्वराची मानवावर कृपाच िोय. सपय दृष्टीस पडला की, त्याच्यावर झडप घालून त्यास हजव ेमारतो. 

 
१९९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२) 

नामदार गवरनरचे सक्रतार जािीर करतात की : चालत्या वर्षात लंकेतील आहरपो टापूत मोत्ये 
काढण्याचे काम सुरू िोईल. ६० बोटी िे काम १५ हदवसातं करतात. इच्छुकानंी २० फेिुवारीपूवी 
गवरनरासंमोर िजर रािाव.े १ माचयला काम सुरू िोईल. आपल्या पैशाचंा भरिा कंपनीकडे करावा. 
सावकारानंा त्याची पावती रीतसर हदली जाईल. मोत्याचं्या हवक्रीचा पैकािी हशरस्त्याप्रमािे हमळेल. 
या कामाकहरता हनदान ५०० रुपये अनामत ठेवाव ेलागतील. 
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२०० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 
जेजुरीच्या खंडोबाचे वर्षासन सरकारने बंद केले. 

 
२०१ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गे्रट हिटनमध्ये ६० लाख हस्त्रया आिेत, त्यापंैकी ४२ लाख हववाहित आिेत. (वृत्त) 
 
२०२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

लखनौ शिरात १० लाखाचंा लुटीचा माल सापडला. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

सुप्रीम कोटाचे चीफ जस्टीस िेन्री डेहवसन यानंी पदाची शपथ घेतली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

लिदुस्थानात बंड सुरू झाले, तेव्िा इंग्रजी फौज २ लाख ९१ िजार िोती. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

यंदा गे्रट इंहडयन पेहनन शुला रेलवसे ६ िजार रुपयाचें जादा उत्पन्न झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

काळ्या पलटिीचा लेफ्टनंट काटगे्रव पार हवलोबी याचा मृत्यु झाला. इराि व रहशयाच्या लढाईत 
त्याने फार मोठी कामहगरी बजाहवली िोती. (वतयमानदीहपकेवरून). 

 
२०७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गुजराथ प्रातंास हबनित्यारी करण्याचे काम सुरू आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२०८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गायकवाड याचं्या िातून पळून गेलेल्या सात बंडखोरानंा पकडून देिारास १० िजार रुपये इनाम 
हमळिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२०९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

पुण्याचे डेपुटी कलेक्टर उइल्यम प्राक्टर याचें हनधन झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२१० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

पाहरस एथे तंबाकूच्या कारखावयातं ११०० बायका आहि ३०० पुरुर्ष प्रहतहदवशी काम करतात. (वृत्त) 
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२११ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 
सुरतेच्या आगीत १५ िजाराचें नुकसान झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२१२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

हदल्लीच्या बादशिाच्या मुकदम्याचे कागद कोटय आव डरेक्टराकंडे पाठहवण्यात आले. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२१३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

लसदमध्ये लोखंडी सडक बाधंण्यास सुरुवात झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२१४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

अमेहरकन संशोधकानंी असे हसद्ध केले की, मािसे समुद्रात २॥ मलै पोित जाऊ शकतात. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२१५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

मंुबईच्या काळ्या हकल्ल्यात आग लागून चार सैहनक जखमी झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२१६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

कंुवरलसघ िा जगदीशपूरचा बंडखोर मृत्यू पावला. त्याचा भाऊ उमर लसघ हिहटशाचं्या ताब्यात आिे. 
 
२१७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

अयोध्या प्रातंात आता चागंला बंदोबस्त असून शातंता नादंत आिे. 
 
२१८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

पुंच येथील बंडवाल्याशंी झालेल्या लढाईत तेथील हकल्ला इंन्ग्लशाचं्या िस्तगत झाला, अवघे बंडवाले 
मारले गेले. 

 
२१९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

नगर येथील एक लंगडा फकीर कलेक्टरला हशव्या देऊन सरकारहवरुद्ध नेिमी बकवा करतो, म्ििून 
त्याची चौकशी झाली. डॉक्टराचं्या मते तो वडेा असून आता त्यास सात वर्षांची ठेप झाली आिे. 

 
२२० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

बंगाल सरकारने १५० नेहटव हिस्ती लोकाचंी सैवयात भरती केली. त्यानंा धमाप्रमािे शास्त्र वाचण्यास 
परवानगी हदली जाते. काम मात्र सवय धमीयानंा सारखे पडते. 
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२२१ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 
इंदूरच्या मिाराजाचंा १९ महिवयाचंा पुत्र मृत्यु पावला. 

 
२२२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

सरकारी शाळेमध्ये मिारमागंानंा प्रवशे हदलाच पाहिजे, असा िुकूम हनघाला आिे. 
 
२२३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

बंगालमध्ये असा डागंोरा हपटण्यात आला की, तीन महिने तेरा हदवसानंी एक पाढंरा हजन्नस दुर्थमळ 
िोईल. ते बिुधा मीठ असाव.े लिदू लोकानंी अशा अफवा उठहवल्या आिेत की, चरबी लावलेले तादूंळ 
आहि मासाचे चूिय लावलेले मीठ सरकार हवकील. कोिी फकीर-गोसावी असल्या गप्पा उठवीत 
असावते. 

 
२२४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

नानासािेब हवठूरािून पळून गेल्यावर हमळालेल्या कागदपत्रावंर गोपाळलसघ आहि मंगूलाल नाना 
याचं्या सह्ा िोत्या. गोपाळलसघाचा शोध लावनू त्याला फाशी हदल्िे. अजून मंगलूालचा हठकािा नािी. 

 
२२५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

मंुबई इलाख्यातून पाठवलेल्या काळ्या पलटिी बंडवाल्याशंी चागंल्या लढतात. संतोर्षाची बाब आिे. 
 
२२६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

फ्री चचय देवळाजवळील कसहबिींना सरकारने िाकलून लावले. 
 
२२७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

लसध प्रातंात तुफान िोऊन बदुंकीच्या गोळीएवढ्या गारा पडल्या. 
 
२२८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

खंडाळ्यापासून पणु्यापयंत आगीची गाडी सुरू झाली. 
 
२२९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

कािी हदवसापूंवी चीनमधून चिाच्या ५१ पेट्या आल्या. पि त्यात भसू भरलेला िोता. िा माल 
आबदुल्ला नूर मिंमद आहि दोसाकीरमल या दोघा खोजा व्यापाऱयाचंा िोता. दगाबाजी हचवयाचंीच 
असावी. 

 
२३० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

आपल्या मालमते्तचा कज्जा घेऊन दोघे भाऊ वहकलाकडे गेले. वहकलाने एका भावास हचठ्ठी देऊन 
दुसऱया वहकलाकडे पाठहवले. पत्रात असा मजकूर िोता की ‘मजकडे दोन पुष्ट तंगड्या आल्या असून 
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त्यापंैकी एक मी तुमच्याकडे पाठवीत आिे. इच्छा असेल हततकी खावी.’ याचा मतलब समजून वादी 
यानंी भाडंि आपसातंच समजुतीने हमटहवले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १२, मुांबई, १६ ज्यनू १८५८ 
 
२३१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १७७–१७९) 

अिमदनगरमधील एका तरुि लिदूने इंग्रजी शाळेत चागंला अभ्यास केला. त्यास प्रहतष्ठेची जागािी 
हमळाली. आपल्या धमातील पोकळ चालीरीतींवरील त्याचा हवश्वास कमी कमी िोत गेला. हिस्ती 
धमयच चागंला, याहवर्षयी त्याची खात्री पटली. पि आईबापानंा दुःख िोईल, या कारिावरून तो 
प्रहसद्धपिे धमय बदलीत नव्िता. पढेु अकस्मात् रोगी िोऊन तो मृत्यु पावला. जिू कािी मृत्यु म्िितो 
की : ‘माझ्या धवयाची आज्ञा मला ताबडतोब अंमलात आिावी लागते. तरुि-म्िातारे, श्रीमंत-गरीब 
असा भेद मी करीत नािी. मी अकस्मात झडप घालीत असतो. सावध िोऊन बोध घ्या. जगाशी मतै्री 
करून धनी ईश्वराशी शत्रुत्व करिे चागंले नव्िे. ईश्वराचा अपमान मी सिन करू शकत नािी. देवाने 
आपल्या पुत्रासिी रोखले नािी. देवाने हसद्ध केलेला तारिोपाय पािा आहि देवास शरि जा. अिो सवय 
ताविेल्यानंो, प्रत्येक पाप्याजवळ या. अहवनाशी, हनमयळ व न कोमिारे वतन हमळवा. उद्याच्या 
हदवसाहवर्षयी फुशारू नकोस. एक हदवस काय प्रसवले िे तुला ठाऊक नािी. चालती घहटका तुझी 
आिे. त्यातच पापाची क्षमा हमळव.’ 

 
२३१ अ (इंम : १७९–१८०) 
 
२३२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८०–१८२) 

‘एक हिस्ती’ आपल्या पत्रात हलहितो की : लिदुस्थानातंील बंडरूपी अग्नीकडे सगळ्या जगाचे डोळे 
लागले आिेत. बंडवाल्याचं्या कू्रर कमावरून मला फार लाज वाटती. पशूनंाच शोभिारी दुष्ट कमे 
करून त्यानंी देशास लाछंन लावले. आपल्या लोकाचंा वास्तहवक स्वभाव बदलला, तरच पहरन्स्थती 
सुधारेल. कू्रर व घातकी लोक सरकारशी भाडंावयास उठले. ते बिकलेले िोते. त्याचं्या हजभानंी कपट 
केले. त्याचं्या ओठाखंाली हवर्ष िोते. त्याचें पाय रक्त पाडावयास उतावीळ झाले. त्याचंी कू्रर कमे 
पािून अंगावर रोमाचं उठतात. पापवासनेने त्याचं्या बदु्धीत पालट झाला. म्ििनू आधी त्याचें अज्ञान 
दूर झाले पाहिजे. योग्यायोग्य व खरेखोटे याचंा समज आला पाहिजे. आज तरी आपला हववके पािून 
एकिी मािसू वागत नािी. सुधारलेल्याचें पढुारी तर झोपी गेले आिेत. हवधवाहववािाचा प्रश्न घेऊन 
बाबा पदमनजींनी ‘यमुनापययटन’ हलहिली. पि लोकानंी त्याचंी फार लनदा केली आिे. हिस्ती धमय 
स्वीकारलेले िजारो लोक धार्थमक वतयन करून चागंले उपदेशक बनत आिेत. धमाने मािसाचे 
कल्याि िोते, याची अनेक प्रत्यक्ष प्रमािे तुमच्या डोळ्यासंमोर आिेत. मनःकन्ल्पत उपाय योजून 
कािीच लाभ िोिार नािी. 

 
२३२ अ (इंम : १८२–१८३) 
 
२३३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८४–१८७) 

अमेहरकेच्या कािी भागात लोक धमाहवर्षयी फार उते्तहजत झाले आिेत. वयूयाकय , बास्तन, 
हफलदेन्ल्फया येथे अनेक मंडळ्या भरत असतात. हतकडे तीन िजार लोक मावतील अशी भव्य 
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प्राथयनागृिे आिेत. पन्नास िजारापंासून एक लाखापयंत लोक हदवसातून तीनदा तरी प्राथयना करतात. 
व्यापारी व कामकरी दुकाने बंद ठेवनू प्राथयनेसाठी जातात. ईश्वरहवर्षयक प्रीतीने त्याचें मन उचंबळून 
येते. अधार्थमक आहि पापी लोक ईश्वराकडे हफरून शुद्ध व पहवत्र आचरि करू लागले. परलोकातील 
सुखाकहरता ते उत्सुक बनले. प्राथयनेची आवड आहि देवावरील िवाला व हवश्वास वाढत आिेत. िी 
कािी सामावय गोष्ट समजता येिार नािी. त्याचें धमोपदेशकिी पे्रमळ व गंभीर आिेत. ईश्वराची 
सद भीती िा ज्ञानाचा प्रारंभ िोय. अनंत काळच्या न्स्थतीकरता देवास शरि जाव.े मनापासून प्राथयना 
केली, तर देव आशीवाद पाठवील. सैवयाचं्या परमेश्वराने असे आश्वासन हदल्िे आिे की, जगात 
हिस्ताचा धमय सतत वाढत रािील. सवय लोक अमेहरकन लोकापं्रमािे शिािे िोतील, तर हकती चागंले 
िोईल. 

 
२३३ अ (इंम : १८३–१८४) 
 
२३४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८७) 

पुण्यातंील मिारमागंाचं्या शाळेच्या अिवालावरून असे हदसते की : अहतशदू्राचंा अभ्यास चागंला 
चालला आिे. २५८ हवद्याथी हशकतात. २८५९ रुपयाचं्या देिग्या हमळाल्या. ७१९ रुपये हशल्लक आिेत. 
िे काम उत्तरोत्तर चागंले चालाव,े अशी ईश्वराजवळ प्राथयना आिे. 

 
२३५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८७–१८८) 

लिान मुलासंाठी पृथ क शाळा काढण्याचा हवचार करण्यासाठी कािी श्रीमंत एतदे्दशीय गृिस्थ एकत्र 
जमले िोते. तेव्िा एका गृिस्थाने सुचहवले की, अमेहरकन हमशनाने छापलेले ‘लेकराचंी पहिली पोथी’ 
िे पुस्तक शाळेत चालू कराव.े मग कािींनी िरकत घेतली की, त्यातील प्राथयना लिदू मुलानंा योग्य 
नािीत. मग त्या पूवीच्या गिृस्थाने त्यानंा सुचहवले की, नीहतपर गोष्टी तर त्यात चागंल्या आिेत. 
प्राथयनेत म्िटले आिे की ‘देवाने जगावर प्रीत करून आपला एकुलता पुत्र जगास हदल्िा’ यापेक्षा ‘देवा, 
मजवर दया करून तू डुक्कर झालास’ िे वाक्य फार चागंले आिे काय? िे ऐकूि सवयजि िसले. 
पाद्याचंी पुस्तके शाळातं चालून करण्याचे कारि उघड झाले व िरकत घेिाऱया लिदू धमीयाचंी फहजती 
झाली. 

 
२३६ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८८–१८९) 

धारवाड हजल्ह्ातं मुनदुगयचे भीमराव, िेमगडचे देसाई, नरगंुदचे जिागीरदार यानंी इंग्रज 
सरकारहवरुद्ध बंड उठहवले, तेव्िा पोहलहटकल एजंट म्यावसनसािेब रामदुगय येथे एकटेच गेले. नंतर 
सोळा स्वारासंि सूरबंद येथे उतरले. नरगंुदच्या जिागीरदाराने १७ लोकासंि तेथे येऊन म्यावसनना व 
इतर १६ जिानंा झोपेतच ठार मारले. सरकारने नरगंुदची जिाहगरी जप्त केली. मेजर ह्मूने स्वारी 
करून भोपाळचा हकल्ला लजकला, तर माल  कमने नरगंुद ताब्यात घेतले. नरगंुदचा जिागीरदार 
बाबासािेब यास सिा असामींसि अटक केली. सरकारहवरुद्ध गेल्यामुळे बंडवाल्याचंा केवढा नाश 
िोतो, िे त्यानंी ध्यानात घ्याव.े 
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२३७ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८९–१९०) 
(हनसगयहवज्ञान– पुढे चालू) : 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर दोनतृतीयाशं पािी आिे. मिासागर, सागर, खाडी, सरोवर, याचं्या रूपाने िे 
जलाशय हमळतात. मिासागर आहि समुद्र यातं पाण्याचे प्रवाि हनमाि िोतात. कारि चदं्रसूयाच्या 
आकर्षयिाने भरती-ओिोटी िोते, हशवाय उष्ट्ितेने पािी पातळ िोते. नद्याचं्या वगेानेिी पािी ढकलले 
जाते. िा हवर्षय िवा प्रकरिाशी संबद्ध आिे. हमस्तर आरगो म्िितात की : उष्ट्ितेच्या फेरफारामुळेच 
प्रवाि उत्पन्न िोतात. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे पािी तापून ते दुसरीकडे वािात जाते. समवृत्ताजवळचा 
ओघ अहतशय उष्ट्ि असतो. या घटनेने पाण्याची खारट चव हकतपत बदलते, याचा मात्र शोध 
लागलेला नािी. 

 
२३८ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

बरेलीत इंग्रज व नेहटव सैवयाचंी लढाई िोऊन बंडवाल्याचंा पुरता बीमोड झालT. 
 
२३९ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

हदल्लीच्या बादशिास कलकत्ता येथे कैदेत ठेविार आिेत. कािी काळानंतर त्याला केप आप गुड िोप 
येथे ठेवतील, असे हदसते. 

 
२४० (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

बंगाल खात्याच्या आठ काळ्या पलटिींच्या जोडीस गोऱया घोडेस्वाराचंी पलटि ठेवण्याचा िुकूम 
झाला आिे. 

 
२४१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

नागपूरजवळ चंदा परगण्याच्या जमीनदाराने आरब व रोहिले दंगेखोर गोळा करून बंड केले व एक 
सािेब मारला. इंग्रज सैवय हतकडे रवाना झाले. 

 
२४२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

मंुबईत सावयजहनक हठकािी मिारास पािी भरण्यास सरकारची परवानगी आिे, पि संरक्षि हमळत 
नािी. त्यासाठी फोर्थजटसािेबाकडे अजय करिे जरूर आिे. 

 
२४३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

सरकारच्या टाकसाळीत गतवर्षी ६ कोटी ७७ लाखाचंी रुपयाचंी नािी तयार झाली. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२४४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

धारवाड हजल्ह्ात गेल्या वर्षी ५७३० रुपयाचंी हवहिरींची कामे करण्यात आली. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 



 

अनुक्रमणिका 

२४५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 
सागर बटेात लोकानंी एक वाघ पकडला. त्याची लकमत दोन िजारावंर गेली. आस्रेहलयात याची 
लकमत दुप्पट येईल. म्ििून िा वाघ हतकडे रवाना िोिार आिे. (जमयनहमशनवृत्तावरून) 

 
२४६ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

मािीमजवळ हभस्तर अल्फावसो यानंी मोठा वाघ मारला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२४७ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

एका वहकलाने आपल्या अहशलास हवचारले की, तुझी हनशािी काय? तेव्िा त्याने साहंगतले की, ‘माझी 
हनशािी झोळी आिे,’ मग वकील म्ििाला की, ‘मला हनशािी नको, तुझ्या इमानावरच माझा भरोसा 
आिे.’ (जगन हमत्रवरून) 

 
२४८ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

सन १८५४ सालात इगं्रज सरकारचा वसूल २८ कोटी १३ लाख ४६० रुपये िोता. (जगन हमत्रवरून) 
 
२४९ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मयत जनरल िावलाक याच्या पत्नीस व मुलास सालीना १० िजार रुपयाचें वतेन हमळेल. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५० (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

एक नेहटव मंुबईतून २०० बंदुका हपशवीतून रवाना करीत िोता, पि िा दगा उमजल्यावर त्यास 
पोहलसानंी अटक केली. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

कलकत्त्याच्या वायव्य प्रातंातील हदवािी कामदाराचंी बनारसला बदली झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२५२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मद्रासची डाक हवजापूरऐवजी सोलापूरमागे जाण्याचा ठराव झाला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२५३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मंुबईच्या पोस्टातील सरक्युलरप्रमािे पते्र त्वहरत हमळाली नािीत, तर सािेबलोकानंी अशी तक्रार 
लगेच नोंदवावी. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

हमस्तर डब्ल्यु. इ. फे्रयर यानंा मंुबई कौन्वसलचे प्रोन्व्िजनल मेंबर नेमण्यात आले आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२५५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 
मंुबई ते पुिे दरम्यान आगीच्या गाडीचे दर पुढीलप्रमािे रािातील. पहिल्या प्रतीस १० रु. ९ आिे ६ पै. 
दुसऱया प्रतीस ६ रु. १ आिा, तर हतसऱया प्रतीस १ रु. १२ आ. ३ पै. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८५८ 
 
२५६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९३–१९५) 

मिीराम मोतीराम िा गृिस्थ रे. डॉ. हवल  सनच्या सिवासात राहिला. हिस्ती धमाचा शोध करून त्याने 
माहिती घेतली व नंतर बान्प्तस्मा घेतला. बाबू हवश्वेश्वर चक्रवती यानंीिी अशी दीक्षा घेतली. दुदैवाने 
खुद्द इंग्लंडमध्ये नान्स्तक मताचा प्रसार िोत आिे. टॉमस कूपर याने अशा नान्स्तकपिाचा प्रचार 
केला. पि नंतर तो हिस्ताचा भक्त झाला. पि नान्स्तक मताचे लोक अत्यतं आग्रिी असतात. अथात 
नान्स्तक मत दुबळे झाले. अमेहरकेत तर धमयसंजीवन जोरात आिे. धमाला सवय उद्योगापेंक्षा ते 
अगत्याचा समजतात. एका महिवयात ५० िजार लोक हिस्ती झाले. ऐन बंडाच्या धामधुमीत नगर 
भागात ५६ जि हिस्ती झाले. हशवाय लंका, आहफ्रका, िह्मदेश, या देशातं शकेडोजि हिस्ती िोत 
आिेत. १८५७ िे वर्षय बंडामुळे व दुष्टपिामुळे कुख्यात झाले, तर १८५८ हिस्ती धमाच्या प्रसाराहवर्षयी 
प्रख्यात िोईल. 

 
२५७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९६–१९७) 

“एक हफरस्ता” या पत्रलेखकाचे मत असे िोते की : कजयहवर्षयक कायदा केला, तर उत्पन्न बुडेल. 
म्ििून सरकार कायदाच करिार नािी. कदाहचत कनयल जेकब याने लसधमध्ये केलेला कायदा रद्द 
िोईल. हम. हलजेटने कौन्वसलास अशी हवनंती केली की, नादार ऋिकोसाठी कायदा करावा. आता 
एक कहमटीिी नेमण्यात आली आिे. ‘फ्रें डस् आव इंहडया’ चा सपंादक म्िितो की : कजयबाजारी 
हभलच दंगली माजवतात. कजाच्या खटल्यानंा दोनश ेरुपयाचंी मयादा घातली, तर लिान कजे कोिी 
देिार नािीत. ऋिकोलोकाचंी अडविूक िोईल. पि कसेिी झाले तरी शतेी... व घरदार कजापोटी 
जप्त िोऊ नये, असा कायदा झालाच पाहिजे. डोळािी फुटू नये, बोटिी दुखाव ूनये, गरीब रयतेच्या 
कल्यािाची सरकार तजवीज करीत आिे. 

 
२५७ अ (इंम : १९५–१९६) 
 
२५८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९७–१९९) 

‘हदनवृत्त’ लेखात एक धमोपदेशक हलहितो की : प्रवासात मी एका हमत्राच्या घरी उतरले. त्याचा वाडा 
सुंदर आिे. त्याला बाग आिे. उत्तम माहसक प्राप्तीिी आिे. पि कुटंुबात सौख्य नािी. मुले 
दाडंगाईखोर व वाडं असून एकमेकानंा हशव्या देतात. नोकर आळशी आिेत. कोठेिी समाधान नािी. 
जेवि गोड लागत नािी व झोपिी येत नािी. कारि तो ऐहिक गोष्टीतच गंुतला आिे. नंतर दुसऱया 
हमत्राच्या गावी गेलो. तो धनवान नािी. पि धार्थमक असल्यामुळे समाधानी व सुंतुष्ट आिे. तारिोपाय 
देिाऱया हिस्तावर हवश्वास ठेवनू तो जगतो. स्तोते्र वाचताना गहिवरून त्याच्या डोळ्यानंा पािी येते. 
सुभक्ती व मनाची तृप्ती िीच खरी दौलत समजावी. 

 
२५८ अ (इंम : १९९–२००) 
 



 

अनुक्रमणिका 

२५९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २००–२०३) 
उद्योगाचे पहरिाम सुखकारक असतात. प्रपंचासंबधंी सुखे त्यातून हमळतात. सुउद्योगात मग्न झाले 
की, कुवासना पळतात. केवळ मजुरी म्ििजेच उद्योग नव्िे, तर हनरुद्योगी मािसू अधम व दुःखी 
समजावा. बादशिा असो की कंगाल मािसू असो, त्याने कािीतरी काम केलेच पाहिजे. आळशी मािसू 
पक्षूपेक्षािी नीच समजावा लागेल. पत्रावळीचा उद्योग हदसण्याला अगदी शुल्लकच आिे. मालवि, 
गोमंतक, वेंगुले, सुरत, या हठकािी पत्रावळी तयार िोतात. वड, मोि, पळस, फिस, इत्यादी याचं्या 
पानापंासून त्या बनहवल्या जातात. हवधवा व गरीब हस्त्रया िे काम करतात. त्यात कुशलता व िुर्षारी तर 
आिेच. वाया जािाऱया पानाचंा िा सदुपयोग आिे. ज्या गहरबानंा ताटे परवडत नािीत, त्याचंीिी सोय 
िोते. सरकारने यावरची जकातिी उदार मनाने रद्द केली. अज्ञानरूप दाहरद्र्याचा उपमदय िोऊन 
ज्ञानरूप सपंतीचा झेंडा लागला पाहिजे. आलस्यरूप कंुभकिी हनद्रा िटली पाहिजे. ख्यालीखुशाली 
कमी िोऊन हवदे्यकडे लक्ष लागले पाहिजे. म्ििजे सद्यःपहरन्स्थती सुधारेल. (ज्ञानप्रसारकावरून) 

 
२६० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०३–२०४) 

सध्या इगें्रजी खुदा आहि हशवराई खुदा याचंा भाव सारखाच आिे. हशवराई नािे पारखून घ्याव ेलागते. 
वजन तोलून पिाव ेलागते. त्यावरील दोन रेघाचं्या योगाने त्यास दुदाडंी नािे म्िितात. हचरा व भेगा 
पडल्या, तर िे नािे अगदी हनरुपयोगी िोते. अशा खटपटीमुळे हशवराई कोिीिी पारखूनच घेतात. 
डोळेफोड मात्र करावी लागते. इंग्रजी नािे सुबक आिे. त्यावरच्या आकृती व िरिे सुबक आिेत. 
सराफलोक त्यात लबाडी करू शकत नािीत. समुद्रहशक्का म्ििजे कवड्याचंी तर गरजच नािी. 
रुपयाचंा खुदा पयामंध्ये घेत जावा. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२६१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

सुरापुरचा राजा व्यंकटप्पा बिादुर यास बंडाबद्दल काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. 
 
२६२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

वयू िॉलंडमधील हवक्टोहरया शिरात ४० हनयतकाहलके चालतात. 
 
२६३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

नरगंुदचे जिागीरदार बाबासािेब यानंा म्यावसनसािेबास मारण्यावरून फाशीची हशक्षा सुनावण्यात 
आली. 

 
२६४ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

कोल्िापूर आहि कराची येथील बंडखोर सैहनकानंा बरतरफ करण्यात आले. 
 
२६५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

इंग्लंडच्या पहवत्र शास्त्र मंडळीस १ कोटी ५३ लाख रुपयाचें उत्पन्न हमळाले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२६६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 
इंग्रज सैहनकानंा उत्तम हवजारी पुरहवण्यासाठी कलकत्याच्या श्रीमंतानंी ६ िजार रुपये जमहवले. 

 
२६७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

कहमशनर गे्रथेड याचंा जीव वाचवल्याबद्दल एका जमादारास िजार रुपये तर माळ्यास ५०० रुपये 
बक्षीस देण्यात आले. 

 
२६८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

जामे जमशीद या गुजराथी वृतपत्रात कािी गैरहशस्त मजकूर आला म्ििून सरकारने त्यावर बंदी 
घातली िोती. चौकशीनंतर ते पुविा सुरू केले आिे. 

 
२६९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

एका काळ्या पलटिीच्या सैहनकांत अफवा पसरली की, सरकार आपिालंा बोटीवर नेऊन समुद्रात 
बुडविार आिे, म्ििून ते बंड करिार िोते. आता ते शातं आिेत. 

 
२७० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

कप्तान गवानचा जीव वाचवल्याबद्दल दोन हशपायानंी इनामी गाव ेहमळाली. 
 
२७१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

२० सोहजरानंी पुण्याच्या एका पुस्तकालयात जाऊन गोंधळ माजहवला. मग ते लिान लेकराचं्या शाळेत 
गेले. मुले व हशक्षक पळून गेली. कािी हशपायानंी धैयय करून त्यानंा पकडले. सोहजराचंी वतयिकू 
दुःखकारक वाटते. 

 
२७२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

काल्पीच्या हशपायानंी बंड केल्यामुळे सर ह् ू रोजच्या सैहनकानंी त्यांजवर िल्ला करून त्याचंा पूिय 
बीमोड केला. दोन तीन लक्षाचंा दारूगोळा जप्त केला. काल्पीस इंग्रजाचंा जय झाल्यामुळे लशदे 
सरकारने मोठा उत्सव केला. पि लशद्याचे सैहनक नाराज िोऊन त्यानंी फुलबाग जाळला. लशदे 
सरकार राण्यानंा घेऊन हसप्री गावाकडे पळून गेले. 

 
२७३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

जलंदर एथे बंडाच्या आरोपावरून २८ हशपायानंा मृत्युदंड देण्यात आला. 
 
२७४ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

बंडकाळात उत्तम कामहगरी केली म्ििून कमाडंर इन चीफ सर कोलीन क्याबंले यानंा लॉडयचा हकताब 
हमळाला. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२७५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 
लॉडय एलेन बरो यानंी भारताच्या सक्रतारपदाचा राजीनामा हदल्िा. 

 
२७६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

लाडय िावलाक यानंी बंडात कामहगरी करून मतृ्यु पतकरला म्ििनू त्याचं्या मुलास बास्तनचा बफाचा 
व्यापारी एक तलवार व हरवाल्वर बहक्षस देिार आिे. 

 
२७७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

अिमदनगरच्या रामचदं्र नगरकरानंी बहििीच्या लग्नात दुष्ट हस्त्रयाचं्या नाचाची, पद्धत मोडली. 
 
२७८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

काशी िलालखोर या स्त्रीला पाच बकँ नोटा सापडल्या. त्या हतने प्रामाहिकपिाने माहजसे्त्रताकडे 
आिनू हदल्ह्ा. प्रािाहिकपिाबद्दल हतला माहजसे्त्रताने रु. १० बहक्षस हदल्िे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२७९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

मंुबईत गेल्या २ आठवड्यातं ५८४ लोक मृत्यु पावले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२८० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

लिदुस्थानात लोखंडी गजाचं्या सडकेवरून वाफेच्या गाड्या चालहविाऱया कंपनीने १९ कोटींचे 
भाडंवल जमा केले. (ज्ञा. प्र. वरून) 

 
२८१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

बोरी नायबजीभाई या व्यापाराचा मुलगा बारीस्तरच्या हशक्षिासाठी हवलायतेस गेला. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२८२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

हवजयादशमीस इंग्रज सरकारतफे सरदारानंा पोशाक देण्याची पद्धत बंद िोिार. त्याऐवजी 
रािीसरकारच्या जवमहदनी देण्यात येिार. (जगन हमत्रवरून) 

 
२८३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

पुण्यात गारपीर स्टेशनवर लोखंडी पट्टट्याचं्या गठ्ठठ्यानंा आग लागनू तीन िजाराचें नुकसान झाले. 
काळ्या पायदळाने आग हवझहवली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२८४ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०८) 

यंत्राने कापड तयार करण्याची नवी हगरिी सुरू करावी म्ििून पुण्यात एक सभा भरली. इहंजहनयर 
बेल व वकील हमस्तर बाकरिी िजर िोते. हगरिीकहरता भाडंवल गोळा करण्याचा ठराव झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

नेहटव लोक उद्योग - व्यापारात लक्ष घालतात, िे पािून आम्िासं फार संतोर्ष झाला. व्यापाऱयानंी िे 
काम मनावर घेतले, तर या देशाची दहरद्रावस्था उत्तरोत्तर क्षीितेस पावले. सूत काढण्याचे यंत्र 
हवलायतेिून मागवाव ेअसे ठरले. माहजसे्त्रत, हप्रन्वसपाल, गावचे मोठे लोक, या सभेस आले. िी सभा 
पुण्यात रास्तापेठेतील रास्तेवाड्यात भरली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२८५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०८) 

फ्रें ड आव इंहडयावरून कळते की : एका इंग्रज गृिस्थाच्या बरगडीजवळ एक हछद्र पडले असून त्यातून 
पोटाचा सवय भाग हदसतो. सध्या त्याला दवाखावयात ठेवले आिे. मनुष्ट्याचे पाचन कसे िोते, त्याचे 
हनरीक्षि करण्याची िी सुसधंी डॉक्टरानंा हमळते आिे. या हनरीक्षिानंतर कािी और्षधयोजनेचािी शोध 
लागेल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८५८ 
 
२८६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २०९–२११) 

हदनवृत्तचा लेखक म्िितो की : माझा धार्थमक हमत्र दररोज सायंकाळी मुलाबंरोबर ईश्वराची प्राथयना 
करतो. ईश्वराच्या खऱया भक्तानंा आकाशलोकात हवसावा हमळेल, िे तत्त्व त्याने मुलाचं्या मनावर 
ठसहवले आिे. खोड्या करिाऱया मुलानंा मात्र तारि हमळिार नािी. प्रभ ू म्िितो की : मुलासं वजूय 
नका. कारि आकाशातले राज्य अशाचेंच आिे. आमच्या जीवनाचा सूयय मावळला, तरी तारिाचा सूयय 
उगवल्यावाचून रािािार नािी. सवयकाळचे सुख भोगण्यासाठी सगळे लोक तेथे भेटतील. एखाद्या 
सावकाराचे हदवाळे हनघाले की एखाद्याचे घर जळून गेले, तरी ज्याचंा प्रभवूर हवश्वास आिे, त्यानंा 
कशाचेिी भय नािी. सवय काळजी देवावर टाकली पाहिजे. देवच आपला साभंाळ करीत असतो. 
ईश्वरास आपले सवयस्व माना म्ििजे गरीबीतिी सुख वाटेल. 

 
२८६ अ (इंम : २११–२१२) 
 
२८७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २१४-२१९) 

‘एक हफरस्ता’ आपल्या पत्रात हलहितो की : सरकारी शाळाचंी संख्या वाढल्यामुळे मुलानंा मोलवान 
हशक्षि हमळेल, अशी आशा िोती. पि तेथे फक्त पाठातंराचीच हवद्या हशकहवली जाते. ज्ञान िे 
स्मरिशक्तीचे भरू्षि झाले आिे. व्याविाहरक ज्ञान मुलानंा हमळत नािी. स्वतंत्रपिे हवचार करण्यास 
कोिी त्यानंा हशकहवत नािी. दंतकथा आहि रूढी याचं्या कचाट्यातून मुलाचंी सुटका िोिे कठीि 
आिे. मुलाचं्या मनावर अयुन्क्तक आहि तकय दुष्ट गोष्टी ठसहवख्या जातात. सत्य व प्रामाहिकपिा याचंी 
बूज राखली जात नािी. देशी तरुिानंा सुहशक्षि हमळाले पाहिजे. म्ििून हिस्ती शास्त्र शाळेत हशकहवले 
पाहिजे. असे केल्यामुळे उंच जातीची मुले शाळा सोडून गेली तरी खालच्या जातीची शकेडो मुले 
हशकण्यासाठी येतील. हवदे्यचे प्रापंहचक लाभ आता सवांना समजले आिेत. धमाहवर्षयी हनःपक्षपात 
रािािे िे सरकारचे कतयव्य असले, तरी अयुन्क्तक गोष्टी सागंून हशक्षिाचा पाया पोकळ ठेवण्यात अथय 
नािी. खोट्या कल्पनानंा आश्रय देऊ नये. पृथ्वीचा आकार गोल आिे या हसद्धातंाएवढीच खऱया 
धमयनीतीची जरूरी आिे. शुद्ध नीती व सचोटी मुलानंा हशकवावी. म्ििून हिस्ती धमयशास्त्र हशकहविे 
अगत्याचे असते. त्यातून लोकाचें गैरसमज दूर िोतील. संशय मुळापासून दूर िोईल. 

 
२८७ अ (इंम : २१२–२१४) 
 
२८८ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २१९) 

नेरळ ते खोपोली दरम्यान रेल्वचेा रस्ता खराब झाला िोता. तो आता दुरुस्त झाला असून रेल्वे-
वाितूक पूवयवत सुरू झाली. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२८९ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २१९–२२२) 
मंगरोळजवळीस एका गावात एका सधन कुिब्याच्या घरावर दरोडा पडला, म्ििून त्याने बंदुकीचे बार 
उडहवले. एक चोर मृत्यु पावला. कुिब्याच्या दुदैवाने तो चोर िाह्मि हनघाला. गावाने कुिब्यास 
वाळीत टाकले. सरकारने त्याचा सवमान केला. पि गावातले लोक त्यास छळू लागले. त्याने 
तीथययात्रा केली. तरी गावकऱयानंी त्याचा अपाकं्तपिा चालूच ठेवला. आमचे धमाहधकारी भावभोळे व 
अपस्वाथी आिेत. एखाद्याने प्रािरक्षिासाठी चोरास मारले, तरी त्यास क्षमा करण्यास तयार नािीत. 
चोराचंा धैयाने प्रहतकार केल्याबद्दल त्याचे कौतुक करावयास कोिीिी गावकरी पुढे आला नािी. भदेूव 
जरी दरोडेखोर असला, तरी तो पूज्यच, अशी खुळचट समजूत सवयत्र हदसते. वास्तहवक अधंारात 
मािसाची जात ओळखिे अहतशय अवघड आिे. अशा घातकी व जुलमी लोकानंा अहधकारी मानिे 
कठीि नािी काय? दुष्ट दरोडेखोरास उंच जातीचा गुरू कसे मानाव,े असा प्रश्न ‘लिदंूचा कळवळा 
करिारा’ने हवचारला आिे. 

 
२९० (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

इंग्लंडमधून आिखी ९ िजार गोरे सैहनक येिार आिेत. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९१ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

लंडनजवळ दरचस्तर िे जिाज बुडून सगळे प्रवासी बुडून गेले. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९२ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

मद्रासकडे ९६ मलैाचंी रेल्वगेाडी तयार झाली. (वृत्तसारवरून) 
 
२९३ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

अमेहरकन ४१,३९१ मलैाचंी तार हवजेच्या यंत्राकहरता बसहवण्यात आली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२९४ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

आता डाकेत फक्त सरकारी बंग्याच स्वीकारल्या जातील. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९५ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

कोल्िापूरचे बाबासािेब राजे यानंा पुत्र झाला. 
 
२९६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

बंडखोर झाशीची रािी इंग्रज सैवयाशी लढत असताना मृत्यु पावली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२९७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

मंुबई ते सावतंवाडी तारायंत्र सुरू झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 



 

अनुक्रमणिका 

२९८ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 
सावकाराच्या जबर व्याजातून लोकाचंी सुटका व्िावी, म्ििून मंुबईतील तरुिानंी गरीब लोकानंा कजे 
देण्यासाठी म्युच्युअल युहनयन फंड उभारला आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२९९ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

हदल्लीच्या बादशिाचा ज्योहतर्षी िासन अस्करी यास फाशी देण्यात आले. 
 
३०० (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

काल्पीजवळच्या इत्रोबा गावी बंडात भाग घेतल्याबद्दल एका स्त्रीला फाशीची हशक्षा झाली. बंडाच्या 
कारिावरून फाशी झालेली िी पहिलीच स्त्री आिे. 

 
३०१ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

नरगंुदच्या बाबासािेब जिाहगरदारानंी बंडात भाग घेतला म्ििून नरगंुदकराची गढी सुरंुगाने उडहवली 
जाईल. नरगंुदकराला फाशी हदल्ह्ावरून सवय बंडवाल्यासं दरारा बसला. 

 
३०२ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

मीरतच्या माहजसे्त्रताने १९ िजार ित्यारे रयतेकडून जप्त केली. 
 
३०३ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

बंगाल प्रातंात इगं्रजाशंी एकहनष्ठ राििाऱया सैहनकाचंी ‘वफादार पलटि’ तयार झाली आिे. 
 
३०३ ब (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

उत्तरेकडील कवी गावच्या बंडखोराकंडून १ कोटी रुपये रोख व ४० जुवया तोफा जप्त करण्यात 
आल्या. 

 
३०४ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

अयोध्येजवळ ‘नवाबगंज’ येथे बंडखोर व इगं्रज सैवयातं युद्ध झाले. त्यात ८०० जि मेले. एकूि 
बंडवाले १८ िजार िोते. त्याचंी दािादाि िोऊन ते पळाले. 

 
३०५ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

एका बंडखोर मौलवीने राजा जगन्नाथलसगाच्या गढीस वढेा घातला. त्यात मौलवीचा मृत्यु झाला. जज्ज 
टक्कर यानंा मारिारा मिबूब खान यास फाशी झाली. 

 
३०६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

बुंदेलखंडामध्ये कािी बंडखोरानंी जािीरनामा काढून दंगल सुरू केली. इंग्रजाशंी मतै्री करिारानंा 
धमक्या देण्यास सुरुवात केली. जो सरकारशी एकहनष्ठ रािील तो पापी ठरेल, असािी प्रचार केला. 
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पि इंग्रजाचंा जय व्िावा अशीच ईश्वराची इच्छा हदसते आिे. अथात इंग्रज सरकार कोिावर सूड 
उगवील, अशी भीती लोकानंी बाळगू नये. 

 
३०७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२४) 

बामदाद नावाचे गुजराथी पत्र सुरू झाले. त्याची १६ पृष्ठ ेअसतात. वगयिी एक रुपया आिे. त्याचे काम 
चागंले चालाव ेअशी ईश्वराजवळ आमची प्राथयना आिे. 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १५, मुांबई, २ ऑगस्ट १८५८ 
 
३०८ (१७ :१५, २ ऑगस्ट ५८, २२५–२२७) 

हदनवृत्ताचा हफरता उपदेशक हलहितो की : एका गावात मुक्काम केला. तेथे एका गरीब स्त्रीचा नवरा 
पटकीने मृत्यु पावला. ती बाई धाय मोकलून रडू लागली. उपदेशकाने हतचे समाधान केले की, संसार 
म्ििजे मायेचा बाजार आिे. देव हनदयय आिे अशी हतची समजूत झाली. यावरून हिस्ती धमय हकती 
अमूल्य आिे, ते हदसते. कारि अशा दुःखात तो मनाला समाधान देतो. आमचे उपदेशक रुग्िाईताचं्या 
घरी जाऊन त्याचें समाधान करतात. दुखिेकरी मािूस संपूियपिे धार्थमक असल्यामुळे तो म्िितो की, 
येशू माझा तारििार असल्यामुळे मला मरिाचे भय वाटत नािी. मरताना लेकरासाठी व बायकोसाठी 
तो आशीवाद मागतो. रुग्िाईत मेला, तरी त्याची बायको म्ििते की, आम्िी हनराहश्रत नािी. ईश्वराचे 
राज्य आहि वयायीपि हमळहवण्याकहरता ते झटत असतात. िे जग द्रव्याकडून सुखावि नािी, तर 
भक्तीकडून आनंददायी आिे. 

 
३०८ अ (इंम : २२७–२२८) 
 
३०९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९) 

टेहलग्राफ आंद कूहरयर पत्राने म्िटले आिे की : एतदे्दशी गृिस्थानंी ‘परस्पर ऐक्य संग्रि’ (म्यूच्यूअल 
युहनयन फंड) स्थापन केला आिे. आता पैक्यावाचून कुळाचे अडिार नािी. जमीन गिाि ठेवावी 
लागिार नािी. व्याजिी िलके पडिार आिे. रा. बाळकृष्ट्ि लत्रबक आहि सीताराम नारायि 
याचं्याप्रमािे गावोगाव असे प्रयत्न िोिे आवश्यक आिे. अवघ्या देशासाठी एकच मोठा फंड कहरतील 
तर हकती बरे! 

 
३०९ अ (इंम : २२८–२२९) 
 
३१० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९) 

सुरतेस एका मुस्लीम गृिस्थाने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. चोटा नागपुरात बडंाच्या गडबडीतून 
स्वस्थता झाल्यानंतर २०० िून अहधक लोकानंी बान्प्तस्मा घेतला. हवशरे्ष म्ििजे एकाच हदवशी शभंर 
जिानंी हिस्ती धमय स्वीकारला. हिस्ती धमाची वृहद्ध यावरून कळते. 

 
३११ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९–२३०) 

एक िौसी भागं्या आपल्या भागं घोटण्याच्या सामानासि सगळीकडे लिडत असे. एका ओढ्याकाठी भागं 
तयार करून तो प्याला. झाडाच्या सावलीत झोपी गेला. झोपताना त्याने कंुडी डोक्याखाली घेतली. 
तेवढ्यात दुसरा भागं्या तेथे आला. त्याने पहिल्याची कंुडी ओढून घेऊन भागं घोटली व ती हपऊन, 
कंुडी उशाशी घेऊन तो झोपला. मग पहिला जागा झाला. आपली कंुडी त्याने शोधली. मग भागेंच्या 
तारेत त्यास कंुडीत आपले डोके आिे असे वाटू लागले. त्याचे डोकीस खाज सुटली. तेव्िा तो 
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दुसऱयाचे डोके स्वतःचे समजून खाजव ू लागला!! खाजहवण्याने दुसरा मािूस जागा झाला, तेव्िा 
पहिल्याने त्याची क्षमा माहगतली. िे काय भागंजवय आत्मज्ञान काय ? वािवा रे! 

 
३१२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३०–२३३) 

‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : नेहटव लोक अज्ञानाधंकाराच्या छायेमध्ये वावरत आिेत. सद्धमाला 
शरि याव,े िे सोडून तीथययात्रा करीत बसतात. भीमानदीच्या उगमाजवळ हभमाशकंर येथे हशवरात्रीस 
मोठी यात्रा भरते. िाह्मिलोक मंत्र म्ििून प्रवाशाचं्या स्नानास पहवत्र बनहवतात. याते्रच्या गदीत स्वस्त 
हजन्नसिी मिाग हवकले जातात. एकादशण्या व िाह्मिभोजन याचंी एकच गदी उडते. या याते्रत ५०० 
लोकानंा प्रभ ू येशूची वचने समजावनू हदल्िी. पि बिुतेक लोकाचें लक्ष गोंधळी, वासुदेव व भोपे 
याकंडेच असते. खेडकडूस या हठकािी तंबू ठोकून मुक्काम केला आहि उपदेश केला. ‘अंधारातील 
हनरथयक कामामध्ये भागी िोऊ नका’ असे येशू सागंतो. जे कािी मागावयाचे ते देवाजवळ मागा. 

 
३१३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३३–२३६) 

रा. गोलवद नारायि यानंी ‘लोखंडी सडकाचें चमत्कार’ या नावाचा गं्रथ हलहिला आिे. त्यात जेम्स 
वोटने लावलेला वाफेचा शोध आहि लोखंडी सडकेचा इहतिास याचें वियन केले आिे. इंग्लंडचा एक 
खेडूत डाक्तर जानसन याने असे सुचहवले की : रस्ते जर गुळगुळीत असतील तर मालाची ने आि 
गाड्यातून करिे सुलभ िोईल. प्रथम त्यानंी सडकाचंी दुरुस्ती करून घोड्याचं्या गाड्या सुरू केल्या. 
त्यानंा ‘ट्र्याम रोडस’ म्िित. िे रस्ते १८०१ मध्ये सुरू झाले. पुढे टॉमस गे्र याने लोखंडी सडकेवरून 
वाफेच्या गाड्या नेण्याची कल्पना सुचवनू अंमलात आिली. आगगाडी िा सुधारिुकीचा खाबं ठरला. 
धहनकाचंा मोठा आश्रय हमळाल्यामुळे १८२४ मध्ये माचेंस्तरपासून हलवरपूलपयंत लोखंडी सडक तयार 
झाली. सन १८३० मध्ये आठ वाफेची यंते्र जोडलेली आगीची गाडी प्रथम चालहवण्यात आली. हतचा 
वगे तासाला ३० कोस िोता. १८५१ पयंत ६८९० मलैाचंा लोखंडी रस्ता तयार झाला. अमेहरकेत 
रेल्वचेा प्रसार फार झपाट्याने झाला. रेल्वचे्या वाितुकीत मोठा लाभ आहि सुख आिेत. लिदुस्थान 
सरकारने चापमन या गृिस्थास १८४४ पासून िे काम साहंगतले. अज्ञानी लोकाचं्या हवकल्पाला न 
जुमानता गावोगाव सडका बाधंण्यात आल्या. खोपवली रेल्व े तयार झाली, तेव्िा लिान मुलाचं्या 
बळीची अफवा उठली िोती. १८५३ मध्ये मंुबईिून ठाण्यापयंत रेल्वगेाडी चालू झाली. पहिल्या गाडीत 
गवरनर व मोठे िुदे्ददार लोक िोते. 

 
३१४ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३६–२३७) 

तळापासून माथ्यापयंत बोरघाटाची उंची २ िजार फूट आिे. यातून आगगाडीसाठी १५ मलै रस्ता 
करावा लागेल. २५३५ वाराचें भयुार कराव े लागेल. सुरंूगासाठी प्रत्येक आठवड्याला १८ खंडी 
बंदुकीची दारू लागते. िे काम २० िजार मजुराचें आिे. पि सध्या ४-५ िजार मजूर काम करतात. 
हमस्तर फाहवएल या कंत्राटदाराने ५९ लक्ष ७२ िजार २२० रुपयासं कामाचे कंत्राट घेतले आिे. िे 
काम ३ वर्षांत पूिय िोईल. 
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३१५ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 
गे्रट इहंडया सबम्याहरन टेहलग्राफ कंपनीने हवलायतेिून लिदुस्थानपयंत जलमागाने तारायंत्र 
बसहवण्याचे कंत्राट १० कोटी रुपयासं घेतले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३१६ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

आप्पासािेब जमलखडीकर यानंा सरकारने हनदोर्ष मुक्त केले. 
 
३१७ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

सदर अदालतीचे वकील फकीर आपानंा नरगंुदकराशी सामील झाल्याबद्दल अटक झाली. 
 
३१८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

अिमदनगरच्या सरकारी शाळेत एका मिार मुलास प्रवशे हदल्यामुळे िाह्मि व इतर जातीची मुले 
शाळेतून हनघून गेली. गावकऱयानंी उंच जातीसाठी वगेळी शाळा घातली आिे. पि त्यानंी नेमलेला 
हशक्षक गौरकाय मद्यपी आिे. हकती हनभावले ते पािू! 

 
३१९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

छापखावयाचा आक्ट मुदत सपंल्यामुळे रद्द झाला. 
 
३२० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

िहर केशवजी पाठारे मागच्या महिवयात मृत्यू पावले. त्यानंी रसायनशास्त्र व इतर अनेक लोकोपयोगी 
गं्रथ केले िोते. ‘अट्टलचोर-दारू’ िा लेख त्याचंाच िोता. 

 
३२१ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

बंडाच्या गडबडीत ज्याचें नुकसान झाले, त्यानंा भरपाई देण्याचे सरकारने ठरहवले आिे. 
 
३२२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

एका अमेहरकन शोधकाने अशी चमत्काहरक खुरशी तयार केली की, उष्ट्िकाळात हतच्या दोविी 
बाजंूच्या भात्यातूंन वारा येतो. (जगन्वमत्रवरून) 

 
३२३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

ताबं्याची नािी पाडण्याकहरता कलकत्त्यात नवी टाकसाळ सुरू िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३२४ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

सागर व ग्वाल्िेर िे वगेळे हजल्िे िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
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३२५ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 
नान लकग शिरात एक घंटा िोती. हतचे वजन ५० िजार रत्तल िोते. पेहकन शिरात ७ घंटा िोत्या. 
प्रत्येकीचे वजन २ लाख २२ िजार रत्तल िोते. मास्कोमधील घंटेचे वजन १ लाख २७ िजार ८३६ 
रतल आिे. के्रमहलनमधील घंटा तर ४ लाख ४३ िजार रत्तल असून ती सवांत मोठी मानावी लागेल. 

 
३२६ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

लंडन शिरात ३० िजार हवके्रते भाजी व मासे हवकतात. इतर व्यावसाहयकाचंी संख्या ३० िजार आिे. 
 
३२७ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

वयूयॉकय  शिरातील १९,१११ हशक्षकापंकैी दोन तृतीयाशं हस्त्रया आिेत. हशक्षिावर ६॥ कोटी रुपये खचय 
िोतो. (ज्ञानदीहपकेवरून) 

 
३२८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

बंडकाळात हिस्ती लोकानंा मारले लकवा मारण्यास मदत केली, अशा अपराध्यानंा ते ३० सप्टेंबरपयंत 
सरकारच्या स्वाधीन न झाले, तर माफी हमळिार नािी, असे सरकारने जािीर केले. स्वाधीन िोऊन 
पुढे चागंले वतयन केले तर त्यानंा अपराधाची माफी िोईल. 

 
३२९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

िैदराबादच्या हनजामास पुत्ररत्नाचा लाभ झाला. गादीस वारस हमळाला. 
 
३३० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

बऱिामपूर येथे रामदोयल चक्रवती या एका िाह्मिाच्या हवधवा कवयेचा पुनर्थववाि झाला. 
 
३३१ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

लंडनिून आिखी ३० िजार गोरी फौज येिार, असे वतयमान आले. 
 
३३२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

लाडय एलेनबरोच्या जागेवर त्याने राहजनामा हदल्िा म्ििून हम. स्टान लीची नेमिूक झाली. 
 
३३३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

कलकत्त्यात यंदा १०० ते १०५ अंश असे हवक्रमी उष्ट्ितामान िोते. २० जि मेले. 
 
१२९ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२२–१२४) 

‘एक हफरस्ता’ हलहितो की : आपले सुख व उत्कर्षय आपल्याच गुिस्वभावावर आिखी प्रयत्नावर 
अवलंबून असतात. एकटे सरकार तुमचे दुःख दूर करू शकिार नािी. राजा व प्रजा या दोघानंी प्रयत्न 
केले पाहिजेत. पृथ्वीवरील सवांत वयायी व सुधारलेले सरकार म्ििजे इंग्रजाचें आिे, पि लोकाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

गैरसमजुतीमुळे सुधारिा अडून रािातात. अज्ञानाच्या व काकें्षच्या शृखंला काढायला लोकच तयार 
नािीत. हवहधहलहखत, प्राक्तनभोग, अशा कल्पनातं ते गंुतून पडतात. पि इच्छा असली की, मागय 
हदसतो. स्वतः प्रयत्न केले, तर देव सिाय्य करतो. नहशबापढेु उपाय नािी, असे म्िििे चूक आिे. 
तुम्िीच तुमच्या नहशबाचे कारागीर व्िा. वहडलोपार्थजत रूढीहवरुद्ध कािीच करू नये, अशी समजूत येथे 
पडली आिे. जुवया चालीवर टीका झाली की, धमय बुडाल्याची िाकाटी ऐकू येते. खोट्या चाली सोडून 
लोकोपयोगी कामे करावीत, म्ििजे लिदुस्थान देश सुधारक राष्ट्राचं्या प्रभावळीत मोठ्या हदमाखाने 
चमकेल. 

 
१२९ अ (इंम : १२१–१२२) 
 
१३० (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२४–१२६) 

‘वाबंोरीचा पतंोजी’ हलहितो की : अिमदनगर हजल्ह्ातील हवळदला म्िसोबाची यात्रा भरते. यावळेी 
तमाशा िोतो. तो पािण्यास हस्त्रयािी येतात. अचकट हवचकट गािी ऐकताना िसतात. तमाशा 
पािण्याऐवजी कीतयने ऐका, अशी हवनंती केल्यावर मारामारी सुरू झाली. एका मािसाचे डोके फुटले. 
सरकारी कामदाराने तंटा हमटहवला. िाह्मिीच्या बरोली देवीच्या याते्रत बकरे कापून मासंाचा प्रसाद 
सगळे खातात. प्रभ ूयेश ूिा नीहतमत्त्वाचा सूयय असून त्याची कोिालािी ओळख नािी. लोक अधंारात 
चाचपडत आिेत. 
 

१३१ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२६) 
सीलोनच्या बंदरातून एहलझाबेथ आरकर नामक जिाज हलव्िरपूल येथे जाण्यासाठी हनघाले. मागात 
मोठे वादळ झाले. ते चोवीस तास हटकले. जिाजाचे सुकािू व नाळ अगदी तुटली. दैवयोगाने हतमाडंा 
िे जिाज तेथे आले, त्याच्या खलाशानंी बुडिाऱया लोकानंा वाचहवले. तरी १ लाख ८० िजार रुपयाचें 
नुकसान झाले. 

 
१३२ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२६) 

सदर हदवािी अदालतीत वहकलीच्या उमेदवाराचंी परीक्षा िोऊन ३३ उमेदवार उत्तीिय झाले. त्यानंा 
वहकलीची सनद हदल्िी जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३३ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 

टेहलग्राफचा बातमीदार कळहवतो की : शवेटी जमखेंडी राजास इंग्रज सेनेने पकडले. त्याच्या 
घोडेस्वाराचंी शसे्त्र काढून घेऊन त्याला बेळगावकडे रवाना केले आिे. जमखेंडीचा हकल्ला संपूिय खिनू 
काढण्याचे ठरले आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१३४ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 

गोव्याच्या सरिद्दीवर वाडीकर िनुमंत सावतं याने उपद्रव माडंला असून त्याला पकडण्यासाठी ५ 
िजाराचें बहक्षस जािीर झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 



 

अनुक्रमणिका 

१३५ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७) 
नानासािेब उफय  धोंडोपतं पेशवा यास हजवतं धरून देिारास १ लाख रुपयाचें बहक्षस देण्यात येईल. 
पकडून देिारा बंडवाला असेल, तर त्याची हशक्षासुद्धा माफ िोईल. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१३६ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

आयोध्येच्या राजाचा भाऊ हसकंदर याचा मृत्यु झाला. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१३७ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मद्रासचा जज्ज िेन री डेहवसन यास मंुबईचा चीफ जस्टीस नेमले आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१३८ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मंुबईच्या कापड हगरिीसाठी पाच लाखाचें भाडंवल गोळा झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१३९ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मीरतमध्ये बंड सुरू झाले, तेव्िा १ लाख १० िजार ५१७ सैहनक लष्ट्करात िोते. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१४० (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

लखनौ शिर इंग्रजाचं्या िाती आले. २५०० बंडवाले मारले गेले.(वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४१ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

वतयमानपत्रात खोट्या बातम्या देिारानंा कायद्याप्रमािे हशक्षा िोिार आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४२ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

आवा बोट बुडाल्याने सरकारने १० लाखाचंी नुकसानभरपाई हदल्िी. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४३ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मद्रासचे माजी जज् हवल्यम बटयन यानंा १२ िजाराचें हनवहृत्तवतेन हमळेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४४ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

िह्मदेशच्या राजाने हरलीफ फंडास १० िजाराचंी देिगी पाठहवली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१४५ (१७ : ८, १५ एपे्रल ५८, १२७–१२८) 

मेलबरो कॉलेजाचा िेडमास्तर रे. जी. एल . काटन यास कलकत्त्याचा मुख्य पाद्री नेमला आिे. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर  
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ९, मुांबई, १ मे १८५८ 
 
१४६ (१७ : ९, १ मे ५८, १२९–१३२) 

‘एक हमत्र’ पत्रात म्िितो की : ‘मी सरकारी कामदार असून सुखी कुटंुबात िोतो. पि मला 
नाचतमाशाचा नाद जडला. त्यातून एक भयंकर रोग लागला. मग मात्र पिात्ताप झाला. पि 
पिात्तापाने कािी रोग बरा िोत नसतो. आता मरिाबद्दल भीती वाटते. बायकोमुलाचंी लचता वाटते. 
मृत्यूनंतर काय गहत हमळिार, या लचतेने मी ग्रस्त झालो.’ या दुःहखतास उत्तर देताना लेखक म्िितो 
की : वतयमानपत्रामधून मोघम उपदेश करिे कठीि आिे. दुसऱयाची मते आम्िी समजून घेत नािी. 
हवचारलिरी व सद्धमयदीहपका त्याचंी लटगल करते, त्यात आनंद मानतो. ईश्वराने आपल्या कमाची 
झडती घेतली, तर काय िोईल, याचा हवचारिी कोिी करीत नािी. येशूस शरि गेले, तर मरिाची 
नागंी मोडेल; मृत्युलोकाचा पगडा कमी िोईल. हिस्तास शरि जाव ेव आपल्या नातेवाईकाचंी काळजी 
देवावर सोपवावी. 

 
१४६ अ (इंम : १३२–१३५) 
 
१४७ (१७ : ९, १ मे ५८, १३५–१३७) 

मिार लोकानंा सावयजहनक हवहिरीवर कोिी पािी भरू देत नािीत. बोडय ऑफ कवसवयवसीने असा 
कायदा केला की, त्यानंा पािी भरू द्याव,े पि िे आल्िादकारक वृत्त त्यानंा खरेच वाटत नािी. बोडाने 
पोलीसखात्यास कािीच कळहवले नसल्यामुळे पाण्यावरून मिारानंा त्रास हदला, तरी पोलीस शातंच 
रािातात. इतर धमीयानंा पािी भरू देतात, पि मिारानंा ते प्रहतबधं करतात. मंुबईचे मुस्लीम व पारशी 
लोकदेखील मिाराचंा दे्वर्ष करतात. िा प्रकार हकती हदवस चालिार आिे कोि जािे. 

 
१४८ (१७ : ९, १ मे ५८, १३७) 

‘एक हफरस्ता’ याने ब्याकं्रप्त आक्ट मजूंर करण्याहवर्षयी सरकारला जािीर हवनंती केली िोती. 
लसधमध्ये हिगेहडयर जेकब यानंी एक िुकूम काढून कजय देण्यावरच बंदी घातली. तीन महिवयापेंक्षा 
जास्त हदवस राहिले तर ते बुडेल, असा हनयम केला. आता सावकारिी आपल्या कुळाचंी 
चालचालिकू नीट पािूनच कजे देतील, असे वाटते. 

 
१४८ अ (इंम : १३७) 
 
१४९ (१७ : ९, १ मे ५८, १३७–१३८) 

फते्तगडचा जज्ज एडवडय बंडाच्या गदीच सापडला. मडम व चार लेकरे यासंि त्यास पळून जाव ेलागले. 
एका नेहटवाच्या आश्रयास राहिला. त्याची दोन लेकरे मरून गेली. तो स्वतः अत्यंत क्षीि झाला. 
हवश्रातंीसाठी कलकत्त्यास जाण्यास हनघाला, तेव्िा नेहटवाने ५० रुपयाचंी मदत केली. हशपायाचं्या 
दुष्टपिामुळे लोकाचें फार िाल झाले. फते्तपूर आहि बरेली येथे अनेकाचंा घात झाला. आता ते हिस्ती 
नोकरच कामास ठेविार आिेत. 
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१५० (१७ : ९, १ मे ५८, १३८–१४१) 
शीव नदीच्या तीरावर लासूर गाव आिे. तेथे दाक्षायिी देवीचे देऊळ असून मोगल सरकारचा अंमल 
आिे. िी देवी म्ििजे दक्षराजाची कवया असून हतला तेलाचा व शेंदराचा पोर्षाक चढहवतात. तेथील 
गुरवास २५ रुपये पगार आिे. पि त्याची वागिूक अनैहतक आिे. चैत्री यात्रा ८ िजाराचंी भरते. पि 
तमाशाचंी गदीच फार जमत असते. देवीचा भक्त नाथ अहववाहित असून त्यास इनाम आिे. गळ 
टोचण्याचे काम तो करतो. दारूचे कलाल याते्रत दारू हवकतात, तेव्िा स्वतः नाथच दारू हपऊन 
बेशुद्ध पडत असतो. तरी नवा नाथ नेमताना सदाचारी मािूस नेमावा. याते्रने मािसे दारूबाज व 
आळशी मात्र बनतात. 

 
१५१ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१) 

नामदार गवरनर जनरल जािीर करतात की : फते्तपुरच्या ५६ व्या पलटिीचा मुख्य िौन यास 
दंग्याच्या वळेी मदत केल्याबद्दल सुभेदार गंगालसग, अजागरलसग, परशादीलसग, बाळ गोलवद, 
चोळालसग यानंा ५०० पासून २००० रुपयापंयंत बहक्षसे हदलेली आिेत. फते्तपुरच्या जमीनदारानंा व 
शतेकऱयानंा यंदाचा जमीनसारा माफ केला आिे. या प्रसगंाची आठवि म्ििून तेथे एक हविीर खोदली 
जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१५२ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१–१४२) 

सातारच्या सेनापतीने नानासािेबाशी पत्रव्यविार ठेवल्यामुळे त्याला मतृ्युदंडाची हशक्षा फमाहवण्यात 
आली. त्याने तोफेच्या तोंडी जाण्याची इच्छा प्रगट केली. पि इंग्रजानंी ऐकले नािी. कारि त्याचा 
अपराध मोठा िोता. त्याच्या जबानीवरून कळते की, या दुष्टानंी सगळ्या इंग्रजानंा ठार मारण्याचा बेत 
केला िोता. हकत्येक संभाहवत लोक तोंडावर इंग्रजाचंी तारीफ करीत. पि ते मनातून वैर करीत. 
कोल्िापूरच्या राजासिी काळ्या पाण्यावर पाठहवले जाईल व सेनापतीसिी त्याच मागाने पाठहवले 
जाईल. 

 
१५३ (१७ : ९, १ मे ५८, १४१–१४२) 

अहजमगड येथे व बरेलीत कािी बंडखोर जमले आिेत. इंग्रजाचें सैवय हतकडे रवाना झाले. झाशीत व 
कोट्यात दंगल केल्याबद्दल ६०० बंडवाल्यानंा काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. दोन िजार बंडवाले 
मारले गेले. 

 
१५४ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

कलकत्त्याप्रमािे मंुबई व मद्रास येथेिी हवद्यापीठे आपली हवद्यालये सुरू करतील. 
 
१५५ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

चाबूक नावाच्या गुजराथी वृत्तपत्रावर सरकारी बंदी आली. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१५६ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 
पुिे व नगर हजल्ह्ातंील िाह्मि लोकानंी भागूजी नाईक हभल्ल याला सरकारहवरुद्ध बंड करण्यास 
हचथावले. असा संशय आिे. 

 
१५७ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

पंजाबात २८२ हिस्ती आिेत. 
 
१५८ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

एका लिदू मोलवीस बंडाच्या संशयावरून पकडण्यात आले. 
 
१५९ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

कोल्िापूर पलटिीतील दोघा सुभेदारानंा सरकारने फाशी हदल्िे. 
 
१६० (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

नानाचंा ३० लक्षाचंा ऐवज सरकारने जप्त केला. अजून त्यास धहरले नािी. 
 
१६१ (१७ : ९, १ मे ५८, १४२–१४३) 

बंगालचे ले. गवरनर िालीरे यानंी नेहटव हिस्ती लोक सरकारी नौकरीत हकती आिेत, त्याची चौकशी 
सुरू केली. पंजाबचे कहमशनर सर जान लारेवस यानंी नेहटव्ि हिस्ती लोकासं सरकारी कामे देण्यास 
सुरुवात केली. 

 
१६२ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

बरासेतच्या बंडखोरानंी ५ लाख लोकाचं्या सभा भरवनू सगळ्या इंग्रजानंा ठार करण्याची प्रहतज्ञा केली 
िोती. हमशनच्या देवळाचंा व शाळाचंा त्यानंी फार नाश केला. 

 
१६३ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

फते्तगडच्या हिस्ती लोकानंा रे. फुलरटन याचं्या तजहवजीप्रमािे तीनश ेरुपयाचंी मदत देण्यात आली. 
 
१६४ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

रहशयन व तुकय स्तान लढाईत तुकी लोकासं मदत करण्यात इंग्रज–फ्रें चाचें १ लाख ३४ िजार २९८ 
सैहनक िोते. 

 
१६५ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

बंडकाळात इंग्रजानंा मदत केल्याबद्दल लझद व पहटयाला येथील राजानंा जिागीर देण्यात आली. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६६ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 
कैद्याचं्या कामातून हमळिाच्या पैक्याचा त्यानंा भावी आयुष्ट्यात उपयोग व्िावा, म्ििून तुरंुगात 
असताना केलेल्या कामाच्या पैक्याची हशल्लक त्यानंा देण्यात येईल. 

 
१६७ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

लंडनमध्ये सभ्य वसतीत रािण्याची कसहबिींना बंदी िोिार. 
 
१६८ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

डाक्तर भाऊ दाजीने मुलाची मंुज केली, पि कसहबिीचा नाच कटाक्षाने टाळला. अशी सुधरिकू 
सवांनी करिे जरूर आिे. 

 
१६९ (१७ : ९, १ मे ५८, १४३–१४४) 

हमसर देशाच्या बादशिाने इगं्रज सरकारास २०० घोडे नजर केले. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८५८ 
 
१७० (१७ : १०, १५ मे ५८, १४५–१४९) 

आपल्या हनवदेनात हवलायत अलीची पत्नी फाहतमा बीबी हलहिते की : ११ मे १८५७ रोजी माझा नवरा 
प्राथयनेस हनघाल्यावर बातमी आली की, गावात बंडाचा उठाव झाला. हकतीिी सकंटे आली तरी 
हिस्तच आपिासं वाचवील, अशी खातरी त्याच्या मनात िोती. पि बंडवाले अचानक आले व त्यानंी 
हवलायतला गोळ्या घालून ठार मारले. बंडवाल्यानंी अभद्र भार्षिे करून हिस्ती धमय स्वीकारल्याबद्दल 
त्याची हनभयत्सयना केली. घरास आग लावनू हदल्िी. शजेाऱयानंा धमक्या हदल्या की, त्याच्या 
बायकोमुलानंा आश्रय हदला, तर तुम्िासं ठार करू. तलवारी पुऱयातल्या खोलीत फाहतमाबीबीस रािाव े
लागले. सगळे हदल्ली शिर बंडखोराचं्या ताब्यात िोते. दळि−काडंि करून ती कसेबसे हदवस 
घालवीत िोती. धाकटे मूल मेले, तर त्याच्या दफनहवधीसिी पैसा उरला नािी. शवेटी आग्रा येथील 
हमशनरीसािेबाने या कुटंुबास आश्रय हदल्िा. 

 
१७१ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५१–१५५) 

एक हफरस्ता पत्रातं हलहितो की : या देशात पराकष्ठेचे अज्ञान आिे. खडबडीत दगडातून सुंदर मूती 
घडवावी त्याप्रमािे चागंली हवद्या देऊन नेहटवानंा शिािे करता येईल. सरकारने अनेक शाळा सुरू 
केल्या. पि दहरद्र आहि जाहतभेद यामुंळे त्याचंा हवशरे्ष उपयोग िोत नािी. मुलींना हशकहवण्यास ते 
तयार नािीत. पंतोजीचा पगार देण्याचे गावकऱयाचं्या हजवावर येते. बकेु घेण्यासाठी दोन पसेैिी कोिी 
खचीत नािी. असे लोक शाळेचा अधा खचय देतील, अशी आशा करिेिी व्यथय आिे. मुलेसुद्धा काम 
करून पसेै हमळहवतात. त्यानंा शाळेत घातले, तर उत्पन्न बुडेल. म्ििनू त्यानंा शाळाच नको असते. 
यावर उपाय म्ििजे सरकारनेच शाळेचा सगळा खचय चालहवला पाहिजे. अथात फी ठेवावी. कारि 
कोितीिी गोष्ट फुकट हमळाली, तर हतची लकमत वाटत नािी. गावकऱयानंीिी हनदान एक तृतीयाशं 
खचय तरी द्यावा. शाळेतील मुलाचं्या पालकानंी या रकमेची भरपाई करावी. गाव गरीब असेल, तर दोन 
गावासंाठी एकच पतंोजी नेमावा. िुशार व मेिनती पतंोजी हमळाले, तर मुलाचें कल्याि िोईल. 

 
१७१ अ (इंम : १४९–१५१) 
 
१७२ (१७ :१०, १५ मे ५८, १५५) 

ताजंोरच्या देवळातील एक पुजारी हपतळी मतूी हमरवीत चालला िोता. उविाने मतूी तापली, तेव्िा देव 
आजारी झाला, म्ििून पुजाऱयाने त्यास राजाकडे नेले. राजवैद्याने तीरता ज्वर आहि वाखा असे हनदान 
केले. मूती सावलीत ठेवनू हतच्यावर थंड पािी ओतले. देव बरा झाला, अशा समाधानाने सगळे घरी 
गेले! या गोष्टीवर इतरानंी िसू नये. कारि त्याचं्यािी समजूती अशाच अडािी व भोळसटपिाच्या 
आिेत. 

 
१७२ अ (इंम : १५५) 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७३ (१७ :१०, १५ मे ५८, १५५–१५७) 
‘एक हिस्ती’ पत्रात म्िितो की : पूवी मी मिार िोतो, तेव्िा माझी जात म्ििजे मला पूवयजवमीच्या 
पापाचे फळ वाटत असे. उषे्ट अन्न व कुजलेले मासं यावंर गुजराि करावी लागे. स्वच्छ पािीसुद्धा 
हमळत नसे. माझा बाप म्िारकी करून थोडेसे जोंधळे हमळवी, मग ज्वारीची भाकर हमळे. कािी वळेा 
भीकिी मागण्याची पाळी येई. फाटक्या लचध्या िेच आमचे वस्त्र िोते. दुखिे आले, तर वैद्याकडे न 
जाता हबबव ेघालिे लकवा डाग देिे, असले उपचार आम्िी करीत िोतो. आमची फार िालिलाकी 
िोती. पोटासाठी आमच्या जातीचे लोक भ्रष्ट कमे करीत. उंच जातीचे लोक आमच्याशी बोलिेिी 
कमीपिाचे समजत. श्रेष्ठ जातींनी धमाचे हनहमत्त करून आमच्यावर पाहिजे तसा जुलूम केला. आम्िासं 
हवहिरीचे पािी भरू देत नािीत. धमयशाळेत मुक्काम करू देत नािीत. सरकारी कचेरीतिी येऊ देत 
नािीत. िा जुलूम हकती हदवस चालिार? सरकारनेच यावर कायद्याने उपाय करावा. 

 
१७४ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५७–१५८) 

पुण्याच्या सरकारी दवाखावयात पुष्ट्कळ रोगी और्षध घेतात. तरीिी या समाजामध्ये इंगे्रजी 
उपचारपद्धतीबद्दल अश्रद्धा असून ती बाडे नेहटव वैद्यांनी हटकवनू धरली आिे. इगं्रजी और्षधे लिदू 
प्रकृतीस मानविार नािीत, असा अपसमज मुद्दाम हनमाि केला जातो. िा दवाखाना १८४४ मध्ये सुरू 
झाला. िल्ली बाळकृष्ट्ि लचतोबा याचं्या और्षधोपचारानंी बरेच रोगी येऊ लागले. अनाथ रोग्याचंीिी ते 
उत्तम व्यवस्था ठेवतात. श्रीमान लोकांना मदत करण्याची वासनाच नसते. न देत्याचा वार शहनवार 
आिे. अन्नावाचून तळमळिारे, पाण्यावाचून तृर्षाक्रातं िोिारे, आच्छादनावाचून पीडा पाविारे, अशासं 
सािाय्य करिे, िा खरोखर धमय आिे. पोटाथी लोक या कायाची स्तुती करिार नािीत. सुज्ञ मात्र 
करतील. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१७५ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

पुण्याच्या लष्ट्करी छाविीत नेिमी आग लागते; म्ििून चौकशीकोटय नेमण्यात आले आिे. 
 
१७६ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

अरबस्थानातील आदन त्या हठकािी लष्ट्करी छाविीत कुरापती काढिाऱया अरबाचंा इंग्रज लष्ट्कराने 
पूिय हनःपात केला. 

 
१७७ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

हमसर देशातील केरो शिरात फाक्सन या एका दारूबाजाचा श्वास हदव्याने पेटला व भयंकर यातना 
िोऊन त्याचे हनधन झाले. 

 
१७८ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

१८६१ मध्ये लंदन येथे पवुिा १८५१ सारखे पदाथयसगं्रिालय िोिार आिे. 
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१७९ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 
एकट्या वययूॉकय  शिरात ३१,५६३ हशक्षक आिेत. हवदे्यवर ६॥ कोटी रुपये खचय िोतो. 

 
१८० (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

हवलायतेतील हलवायथन या प्रचंड गलबतास ७॥ लाख रुपये खचय आला. 
 
१८१ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

खंबायतच्या खाडीत मनोऱयावरून उजेड पाडण्यासाठी यापुढे फी घेतली जािार नािी. ( 
ज्ञानप्रकाशावरून) 

 
१८२ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

कलकत्ता ते एलोर कायम तारयंत्रिा बसहवली जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
१८३ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

चचय हमशनरी सोसैटीच्या रीलीफ फंडास एका गृिस्थाने ५०,००० रुपये हदल्िे. नाव कळवले नािी. 
 
१८४ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५८–१५९) 

(लिदुस्थान) या देशातील रीलीफ फंडास िह्मदेशच्या राजाने १०,००० रुपये हदल्िे. 
 
१८५ (१७ : १०, १५ मे ५८, १५९) 

भगूोलाच्या एका क्रहमक पसु्तकात हलहिले आिे की : कािी ऋर्षींच्या मते पृथ्वी सपाट, तर दुसऱयाचं्या 
मते हत्रकोिी; कािींच्या मते अंडाकृती, तर इतराचं्या मताने कदंबपुष्ट्पाकृती आिे. मग कोित्या ऋर्षीची 
साक्ष खरी मानावी? हशक्षि खात्याच्या इवस्पेक्तोरानंी िे पुस्तक शाळेत हशकव ूनये, अशी मागिी केली 
आिे. 

 
१८६ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

म्युहनहसपल फंडाच्या नव्या कायद्यानुसार तीन कहमशनराचंी नेमिूक िोईल. त्यापंकैी एक सरकार 
हनयुक्त रािील. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१८७ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

कोल्िापूरच्या राजपुत्रास बंडाच्या आरोपावरून कैद झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
१८८ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

हदल्लीच्या बादशिाची ५ लाखाचंी जािागीर जप्त झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
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१८९ (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 
कलकत्ता, मद्रास व मंुबई येथे डेप्युटी शरेीफला कारोनेरचे अहधकार हदले आिेत. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१९० (१७ : १०, १५ मे ५८, १६०) 

ग. ज. ने असा जािीरनामा काढला आिे की, मौलवी अिमद उल्लाशास पकडून देिारास ५० िजाराचें 
व बाबू कवरलसगला धरून देिारास २५ िजाराचें बक्षीस हमळेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक ११, मुांबई, १ ज्युन १८५८ 
 
१९१ (१७ :११, १ ज्युन ५८, १६१–१६४) 

‘लोककल्यािेच्छु’ हलहितो की : ‘हफरस्ता’ िे टोपि नाव घेिारा कोिी युरोहपयन सािेब असावा. 
कजापायी िोिाऱया अनथावर त्याने चागंले हवचार माडंले. परंतु ब्याकं्रप्त आक्ट जर झाला, तर 
सरकारचे स्टापंचे उत्पन्न अगदी बुडेल. मिसुलामध्ये मोठी तूट येईल. हशवाय बारशापासून 
श्राद्धपक्षापयंतच्या कारिासाठी लोक सतत कजय काढीत असतात. लोक व्याजदेखील वळेेवर देत 
नसल्यामुळे हफयाद करिे सावकारास भाग पडते. पणु्याच्या व मंुबईच्या तरुि हवद्वानानंी यावर उपाय 
सुचवावते. जबरदस्त व्याजाने लोक खराबीस आले आिेत. म्ििून मोठ्या शिरात सुज्ञाचें मंडळ नेमून 
एक फंड तयार करावा. सावकारापेक्षा एक चतुथांशाने कमी असे व्याजाचे दर आकारून कजे द्यावीत. 
दंडेलकी व कुभाडें करिारे कूळ असेल, तर मात्र हफयाद करावी. नेहटव राजाकडून देिग्या घेऊन िा 
कजयहनधी वाढवावा. रयतेने स्वावलंबनाने दुरवस्थेतून मागय काढावा. 
 

१९१ अ (१७ :११, १ ज्युन ५८, १६४–१६६) 
 
१९२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६६–१६९) 

‘शुभलचतक’ पत्रात हलहितो की, मनुष्ट्यमात्राचे कतयव्य िे आिे की : इतर मािसानंा प्रीहतपूवयक भेटाव.े 
त्याचं्या बऱयावाईट न्स्थतीत भागीपि असाव.े जो रोगी असेल त्यास आन्त्मक हवचाररूप और्षधोपचार 
द्यावा. देशातंरी गेलेच तर पत्रद्वारे समाचार कळवावा. इतर लोक सुखी असले, तर आपििी आनंद 
करावा. परदुःखाने दुःहखत हवरळाच असतो. हिस्ती लोक मात्र पापाची क्षमा हमळवनू आकाशातील 
अक्षय सुखाचा अनुभव घेतात. परलोकच्या सुखाहवर्षयी तर हवशरे्ष लक्ष हदल्िे पाहिजे. मािसाच्या 
इच्छेची तृप्ती मरि येईपयंत िोत नसते. म्ििून क्षहिक लाभास तुच्छ मानून अक्षय सुखासाठी झटाव.े 
पाप जाण्याचा उपाय ईश्वराने हदलेलाच आिे. पापाची मजुरी मरि असते. आशाभगंाने मािसे गुविेगार 
व अवयायी झाली, तरी हववकेबुद्धीचा उपयोग करिे आवश्यक आिे. दैहिक गोष्टीचे लचतन, िे मरि; 
तर आन्त्मक गोष्टीचे लचतन म्ििजे जीवन व शातंी असतात. 

 
१९३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १६९–१७०) 

मुलानंा दाहगने घातल्यामुळे सिस्रावधी मुलाचें खून झाले, तरी या दुष्ट चालीस अनुसरून लोक 
द्रव्याचा व मुलाचंा नाश करून घेतात. एक कैदी मािक्या वल्लद संभ ूयाने एका कुिब्याच्या मुलाचा 
अवघ्या चार रुपयाचं्या कड्याकहरता खून केला. मािक्यास पकडले असून माहजसे्त्रतासमोर िजर 
केले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७०) 

गृिसूत्र म्ििजे संसार कोित्या रीतीने चालला याहवर्षयी मागयदशयन िोय. ससंारात स्त्री व पती या 
उभयतामंध्ये फार स्नेि असला पाहिजे. आईबापाकंडे अमंल प्रीत कमी असली, तरी िरकत नािी. पि 
स्त्रीपुरुर्षातं स्नेि नसला, तर मात्र आईबापाबरोबरच स्वताचीिी फहजती िोईल. स्वामीच्या आजे्ञत 
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रािून त्याचं्या मजीप्रमािे राहिले, तर माताहपत्याचंीिी कीती वाढेल. कािी लोकाचें मुलीवर फार पे्रम 
असते. ती सासरी न जाईल तर बरे, असेिी त्यासं वाटते. गैरवतयिूक व िट्ट करून ते मुलींना त्रासिी 
देतात. पि त्याचं्यामागे भाऊ कािी मुलीचे पालन करू शकिार नािी. हतच्या वाट्यास फार दुःख 
येईल. मुलींनी चदं्री, गोमटी, कृष्ट्िीबरोबर स्नेि करण्यापेक्षा पतीच्याच आजे्ञत रािाव.े 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७०–१७१) 

अलािाबाद ते फते्तपूर या गावादरम्यान लोखंडी सडक पूिय झाली असून रिदारी सुरू झाली. गवरनर 
जनरलची स्वारी पहिल्या गाडीत िोती. रेल्वचेे स्टेशनिी चमत्काहरक शृगंारले िोते. महिनाअखेर 
कानपूरपयंत रेल्व ेजाऊ शकेल. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
१९६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१) 

सरकारी ग्याझेटातंील माहितीनुसार खानदेशातील १२२ गावाकंहरता १७,७८५ रुपये खचय झाला. 
त्यातून ७७ चावड्या, ५ हवहिरी, १ तळे व २ धमयशाळा िी तयार झाली. जुवयाचंी मरामतिी झाली. 
सोलापूरकडील १३ गावाकंहरता २४६० रुपये खचय झाला. हपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली. 
लसधकडील ४२ गावासंाठी २४ िजाराचा खचय झाला. १४ पूल, २० हवहिरी, ७ धरिे व २ शाळा िी तयार 
झाली. सुरतसाठीिी १ िजाराची कामे मंजूर झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१) 

ग्वाल्िेर मुक्कामी दादासािेब खाजगीवाले याचं्या सुनेने मातीच्या बािुला–बािुलीचे लग्न लावले. 
िजार रुपये खचय झाला. यावरून सुज्ञाचं्या लक्षात येईल की, एथील बडे लोकातं पैशाचा व्यय 
करण्याची तऱिा व समजूत कशी आिेत. त्यानंी एखाद्या गरीब िाह्मिाचे लग्न लाहवले असते, तर बिुत 
श्रेयस्कर िोते. परंतु हभक्षुक व आजयवी मंडळी याचं्या हवहचत्रपिामुळे यजमानाचा दुलौहकक िोतो. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७१–१७२) 

(प्रािीहवज्ञान पुढे चालू) मंुगूस िा सपाचा पक्का वैरी आिे. िे फार लिान जनावर असते. ते सपास 
मारते, म्ििून फार उपयोगी असते. ईश्वराने त्याच्या हठकािी फार आिययकारक गुि ठेहवले. िी 
ईश्वराची मानवावर कृपाच िोय. सपय दृष्टीस पडला की, त्याच्यावर झडप घालून त्यास हजव ेमारतो. 

 
१९९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२) 

नामदार गवरनरचे सक्रतार जािीर करतात की : चालल्या वर्षात लंकेतील आहरपो टापूत मोत्ये 
काढण्याचे काम सुरू िोईल. ६० बोटी िे काम १५ हदवसातं करतात. इच्छुकानंी २० फेिुवारीपूवी 
गवरनरासंमोर िजर रािाव.े १ माचयला काम सुरू िोईल. आपल्या पैशाचंा भरिा कंपनीकडे करावा. 
सावकारानंा त्याची पावती रीतसर हदली जाईल. मोत्याचं्या हवक्रीचा पैकािी हशरस्त्याप्रमािे हमळेल. 
या कामाकहरता हनदान ५०० रुपये अनामत ठेवाव ेलागतील. 
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२०० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 
जेजुरीच्या खंडोबाचे वर्षासन सरकारने बंद केले. 

 
२०१ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गे्रट हिटनमध्ये ६० लाख हस्त्रया आिेत, त्यापंैकी ४२ लाख हववाहित आिेत. (वृत्त) 
 
२०२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

लखनौ शिरात १० लाखाचंा लुटीचा माल सापडला. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

सुप्रीम कोटाचे चीफ जस्टीस िेन्री डेहवसन यानंी पदाची शपथ घेतली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

लिदुस्थानात बंड सुरू झाले, तेव्िा इंग्रजी फौज २ लाख ९१ िजार िोती. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

यंदा गे्रट इंहडयन पेहनन शुला रेलवसे ६ िजार रुपयाचें जादा उत्पन्न झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२०६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

काळ्या पलटिीचा लेफ्टनंट काटगे्रव पार हवलोबी याचा मृत्यु झाला. इराि व रहशयाच्या लढाईत 
त्याने फार मोठी कामहगरी बजाहवली िोती. (वतयमानदीहपकेवरून). 

 
२०७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गुजराथ प्रातंास हबनित्यारी करण्याचे काम सुरू आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२०८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

गायकवाड याचं्या िातून पळून गेलेल्या सात बंडखोरानंा पकडून देिारास १० िजार रुपये इनाम 
हमळिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२०९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

पुण्याचे डेपुटी कलेक्टर उइल्यम प्राक्टर याचें हनधन झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२१० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७२–१७४) 

पाहरस एथे तंबाकूच्या कारखावयातं ११०० बायका आहि ३०० पुरुर्ष प्रहतहदवशी काम करतात. (वृत्त) 
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२११ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 
सुरतेच्या आगीत १५ िजाराचें नुकसान झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२१२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

हदल्लीच्या बादशिाच्या मुकदम्याचे कागद कोटय आव डरेक्टराकंडे पाठहवण्यात आले. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२१३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

लसदमध्ये लोखंडी सडक बाधंण्यास सुरुवात झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२१४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

अमेहरकन संशोधकानंी असे हसद्ध केले की, मािसे समुद्रात २॥ मलै पोित जाऊ शकतात. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२१५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

मंुबईच्या काळ्या हकल्ल्यात आग लागून चार सैहनक जखमी झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२१६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

कंुवरलसघ िा जगदीशपूरचा बंडखोर मृत्यू पावला. त्याचा भाऊ उमर लसघ हिहटशाचं्या ताब्यात आिे. 
 
२१७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

अयोध्या प्रातंात आता चागंला बंदोबस्त असून शातंता नादंत आिे. 
 
२१८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४) 

पुंच येथील बंडवाल्याशंी झालेल्या लढाईत तेथील हकल्ला इंन्ग्लशाचं्या िस्तगत झाला, अवघे बंडवाले 
मारले गेले. 

 
२१९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

नगर येथील एक लंगडा फकीर कलेक्टरला हशव्या देऊन सरकारहवरुद्ध नेिमी बकवा करतो, म्ििून 
त्याची चौकशी झाली. डॉक्टराचं्या मते तो वडेा असून आता त्यास सात वर्षांची ठेप झाली आिे. 

 
२२० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

बंगाल सरकारने १५० नेहटव हिस्ती लोकाचंी सैवयात भरती केली. त्यानंा धमाप्रमािे शास्त्र वाचण्यास 
परवानगी हदली जाते. काम मात्र सवय धमीयानंा सारखे पडते. 
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२२१ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 
इंदूरच्या मिाराजाचंा १९ महिवयाचंा पुत्र मृत्यु पावला. 

 
२२२ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

सरकारी शाळेमध्ये मिारमागंानंा प्रवशे हदलाच पाहिजे, असा िुकूम हनघाला आिे. 
 
२२३ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

बंगालमध्ये असा डागंोरा हपटण्यात आला की, तीन महिने तेरा हदवसानंी एक पाढंरा हजन्नस दुर्थमळ 
िोईल. ते बिुधा मीठ असाव.े लिदू लोकानंी अशा अफवा उठहवल्या आिेत की, चरबी लावलेले तादूंळ 
आहि मासाचे चिूय लावलेले मीठ सरकार हवकील. कोिी फकीर−गोसावी असल्या गप्पा उठवीत 
असावते. 

 
२२४ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

नानासािेब हवठूरािून पळून गेल्यावर हमळालेल्या कागदपत्रावंर गोपाळलसघ आहि मंगूलाल नाना 
याचं्या सह्ा िोत्या. गोपाळलसघाचा शोध लावनू त्याला फाशी हदल्िे. अजून मंगलूालचा हठकािा नािी. 

 
२२५ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७४–१७६) 

मंुबई इलाख्यातून पाठवलेल्या काळ्या पलटिी बंडवाल्याशंी चागंल्या लढतात. संतोर्षाची बाब आिे. 
 
२२६ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

फ्री चचय देवळाजवळील कसहबिींना सरकारने िाकलून लावले. 
 
२२७ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

लसध प्रातंात तुफान िोऊन बदुंकीच्या गोळीएवढ्या गारा पडल्या. 
 
२२८ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

खंडाळ्यापासून पणु्यापयंत आगीची गाडी सुरू झाली. 
 
२२९ (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

कािी हदवसापूंवी चीनमधून चिाच्या ५१ पेट्या आल्या. पि त्यात भसू भरलेला िोता. िा माल 
आबदुल्ला नूर मिंमद आहि दोसाकीरमल या दोघा खोजा व्यापाऱयाचंा िोता. दगाबाजी हचवयाचंीच 
असावी. 

 
२३० (१७ : ११, १ ज्युन ५८, १७६) 

आपल्या मालमते्तचा कज्जा घेऊन दोघे भाऊ वहकलाकडे गेले. वहकलाने एका भावास हचठ्ठी देऊन 
दुसऱया वहकलाकडे पाठहवले. पत्रात असा मजकूर िोता की ‘मजकडे दोन पुष्ट तंगड्या आल्या असून 
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त्यापंैकी एक मी तुमच्याकडे पाठवीत आिे. इच्छा असेल हततकी खावी.’ याचा मतलब समजून वादी 
यानंी भाडंि आपसातंच समजुतीने हमटहवले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १२, मुांबई, १६ ज्यनू १८५८ 
 
२३१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १७७–१७९) 

अिमदनगरमधील एका तरुि लिदूने इंग्रजी शाळेत चागंला अभ्यास केला. त्यास प्रहतष्ठेची जागािी 
हमळाली. आपल्या धमातील पोकळ चालीरीतींवरील त्याचा हवश्वास कमी कमी िोत गेला. हिस्ती 
धमयच चागंला, याहवर्षयी त्याची खात्री पटली. पि आईबापानंा दुःख िोईल, या कारिावरून तो 
प्रहसद्धपिे धमय बदलीत नव्िता. पढेु अकस्मात् रोगी िोऊन तो मृत्यु पावला. जिू कािी मृत्यु म्िितो 
की : ‘माझ्या धवयाची आज्ञा मला ताबडतोब अंमलात आिावी लागते. तरुि-म्िातारे, श्रीमंत-गरीब 
असा भेद मी करीत नािी. मी अकस्मात झडप घालीत असतो. सावध िोऊन बोध घ्या. जगाशी मतै्री 
करून धनी ईश्वराशी शत्रुत्व करिे चागंले नव्िे. ईश्वराचा अपमान मी सिन करू शकत नािी. देवाने 
आपल्या पुत्रासिी रोखले नािी. देवाने हसद्ध केलेला तारिोपाय पािा आहि देवास शरि जा. अिो सवय 
ताविेल्यानंो, प्रत्येक पाप्याजवळ या. अहवनाशी, हनमयळ व न कोमिारे वतन हमळवा. उद्याच्या 
हदवसाहवर्षयी फुशारू नकोस. एक हदवस काय प्रसवले िे तुला ठाऊक नािी. चालती घहटका तुझी 
आिे. त्यातच पापाची क्षमा हमळव.’ 

 
२३१ अ (इंम : १७९–१८०) 
 
२३२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८०–१८२) 

‘एक हिस्ती’ आपल्या पत्रात हलहितो की : लिदुस्थानातंील बंडरूपी अग्नीकडे सगळ्या जगाचे डोळे 
लागले आिेत. बंडवाल्याचं्या कू्रर कमावरून मला फार लाज वाटती. पशूनंाच शोभिारी दुष्ट कमे 
करून त्यानंी देशास लाछंन लावले. आपल्या लोकाचंा वास्तहवक स्वभाव बदलला, तरच पहरन्स्थती 
सुधारेल. कू्रर व घातकी लोक सरकारशी भाडंावयास उठले. ते बिकलेले िोते. त्याचं्या हजभानंी कपट 
केले. त्याचं्या ओठाखंाली हवर्ष िोते. त्याचें पाय रक्त पाडावयास उतावीळ झाले. त्याचंी कू्रर कमे 
पािून अंगावर रोमाचं उठतात. पापवासनेने त्याचं्या बदु्धीत पालट झाला. म्ििनू आधी त्याचें अज्ञान 
दूर झाले पाहिजे. योग्यायोग्य व खरेखोटे याचंा समज आला पाहिजे. आज तरी आपला हववके पािून 
एकिी मािसू वागत नािी. सुधारलेल्याचें पढुारी तर झोपी गेले आिेत. हवधवाहववािाचा प्रश्न घेऊन 
बाबा पदमनजींनी ‘यमुनापययटन’ हलहिली. पि लोकानंी त्याचंी फार लनदा केली आिे. हिस्ती धमय 
स्वीकारलेले िजारो लोक धार्थमक वतयन करून चागंले उपदेशक बनत आिेत. धमाने मािसाचे 
कल्याि िोते, याची अनेक प्रत्यक्ष प्रमािे तुमच्या डोळ्यासंमोर आिेत. मनःकन्ल्पत उपाय योजून 
कािीच लाभ िोिार नािी. 

 
२३२ अ (इंम : १८२–१८३) 
 
२३३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८४–१८७) 

अमेहरकेच्या कािी भागात लोक धमाहवर्षयी फार उते्तहजत झाले आिेत. वयूयाकय , बास्तन, 
हफलदेन्ल्फया येथे अनेक मंडळ्या भरत असतात. हतकडे तीन िजार लोक मावतील अशी भव्य 
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प्राथयनागृिे आिेत. पन्नास िजारापंासून एक लाखापयंत लोक हदवसातून तीनदा तरी प्राथयना करतात. 
व्यापारी व कामकरी दुकाने बंद ठेवनू प्राथयनेसाठी जातात. ईश्वरहवर्षयक प्रीतीने त्याचें मन उचंबळून 
येते. अधार्थमक आहि पापी लोक ईश्वराकडे हफरून शुद्ध व पहवत्र आचरि करू लागले. परलोकातील 
सुखाकहरता ते उत्सुक बनले. प्राथयनेची आवड आहि देवावरील िवाला व हवश्वास वाढत आिेत. िी 
कािी सामावय गोष्ट समजता येिार नािी. त्याचें धमोपदेशकिी पे्रमळ व गंभीर आिेत. ईश्वराची 
सद भीती िा ज्ञानाचा प्रारंभ िोय. अनंत काळच्या न्स्थतीकरता देवास शरि जाव.े मनापासून प्राथयना 
केली, तर देव आशीवाद पाठवील. सैवयाचं्या परमेश्वराने असे आश्वासन हदल्िे आिे की, जगात 
हिस्ताचा धमय सतत वाढत रािील. सवय लोक अमेहरकन लोकापं्रमािे शिािे िोतील, तर हकती चागंले 
िोईल. 

 
२३३ अ (इंम : १८३–१८४) 
 
२३४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८७) 

पुण्यातंील मिारमागंाचं्या शाळेच्या अिवालावरून असे हदसते की : अहतशदू्राचंा अभ्यास चागंला 
चालला आिे. २५८ हवद्याथी हशकतात. २८५९ रुपयाचं्या देिग्या हमळाल्या. ७१९ रुपये हशल्लक आिेत. 
िे काम उत्तरोत्तर चागंले चालाव,े अशी ईश्वराजवळ प्राथयना आिे. 

 
२३५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८७–१८८) 

लिान मुलासंाठी पृथ क शाळा काढण्याचा हवचार करण्यासाठी कािी श्रीमंत एतदे्दशीय गृिस्थ एकत्र 
जमले िोते. तेव्िा एका गृिस्थाने सुचहवले की, अमेहरकन हमशनाने छापलेले ‘लेकराचंी पहिली पोथी’ 
िे पुस्तक शाळेत चालू कराव.े मग कािींनी िरकत घेतली की, त्यातील प्राथयना लिदू मुलानंा योग्य 
नािीत. मग त्या पूवीच्या गिृस्थाने त्यानंा सुचहवले की, नीहतपर गोष्टी तर त्यात चागंल्या आिेत. 
प्राथयनेत म्िटले आिे की ‘देवाने जगावर प्रीत करून आपला एकुलता पुत्र जगास हदल्िा’ यापेक्षा ‘देवा, 
मजवर दया करून तू डुक्कर झालास’ िे वाक्य फार चागंले आिे काय? िे ऐकूि सवयजि िसले. 
पाद्र्याची पुस्तके शाळातं चालून करण्याचे कारि उघड झाले व िरकत घेिाऱया लिदू धमीयाचंी 
फहजती झाली. 

 
२३६ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८८–१८९) 

धारवाड हजल्ह्ातं मुनदुगयचे भीमराव, िेमगडचे देसाई, नरगंुदचे जिागीरदार यानंी इंग्रज 
सरकारहवरुद्ध बंड उठहवले, तेव्िा पोहलहटकल एजंट म्यावसनसािेब रामदुगय येथे एकटेच गेले. नंतर 
सोळा स्वारासंि सूरबंद येथे उतरले. नरगंुदच्या जिागीरदाराने १७ लोकासंि तेथे येऊन म्यावसनना व 
इतर १६ जिानंा झोपेतच ठार मारले. सरकारने नरगंुदची जिाहगरी जप्त केली. मेजर ह्मूने स्वारी 
करून भोपाळचा हकल्ला लजकला, तर माल  कमने नरगंुद ताब्यात घेतले. नरगंुदचा जिागीरदार 
बाबासािेब यास सिा असामींसि अटक केली. सरकारहवरुद्ध गेल्यामुळे बंडवाल्याचंा केवढा नाश 
िोतो, िे त्यानंी ध्यानात घ्याव.े 

 



 

अनुक्रमणिका 

२३७ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १८९–१९०) 
(हनसगयहवज्ञान–पुढे चालू) : 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर दोनतृतीयाशं पािी आिे. मिासागर, सागर, खाडी, सरोवर, याचं्या रूपाने िे 
जलाशय हमळतात. मिासागर आहि समुद्र यातं पाण्याचे प्रवाि हनमाि िोतात. कारि चंद्रचयूाच्या 
आकर्षयिाने भरती-ओिोटी िोते, हशवाय उष्ट्ितेने पािी पातळ िोते. नद्याचं्या वगेानेिी पािी ढकलले 
जाते. िा हवर्षय िवा प्रकरिाशी संबद्ध आिे. हमस्तर आरगो म्िितात की : उष्ट्ितेच्या फेरफारामुळेच 
प्रवाि उत्पन्न िोतात. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे पािी तापून ते दुसरीकडे वािात जाते. समवृत्ताजवळचा 
ओघ अहतशय उष्ट्ि असतो. या घटनेने पाण्याची खारट चव हकतपत बदलते, याचा मात्र शोध 
लागलेला नािी. 

 
२३८ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

बरेलीत इंग्रज व नेहटव सैवयाचंी लढाई िोऊन बंडवाल्याचंा पुरता बीमोड झालT. 
 
२३९ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

हदल्लीच्या बादशिास कलकत्ता येथे कैदेत ठेविार आिेत. कािी काळानंतर त्याला केप आप गुड िोप 
येथे ठेवतील, असे हदसते. 

 
२४० (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

बंगाल खात्याच्या आठ काळ्या पलटिीच्या जोडीस गोऱया घोडेस्वाराचंी पलटि ठेवण्याचा िुकूम 
झाला आिे. 

 
२४१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

नागपूरजवळ चंदा परगण्याच्या जमीनदाराने आरब व रोहिले दंगेखोर गोळा करून बंड केले व एक 
सािेब मारला. इंग्रज सैवय हतकडे रवाना झाले. 

 
२४२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

मंुबईत सावयजहनक हठकािी मिारास पािी भरण्यास सरकारची परवानगी आिे, पि संरक्षि हमळत 
नािी. त्यासाठी फोर्थजटसािेबाकडे अजय करिे जरूर आिे. 

 
२४३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

सरकारच्या टाकसाळीत गतवर्षी ६ कोटी ७७ लाखाचंी रुपयाचंी नािी तयार झाली. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२४४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

धारवाड हजल्ह्ात गेल्या वर्षी ५७३० रुपयाचंी हवहिरींची कामे करण्यात आली. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 



 

अनुक्रमणिका 

२४५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 
सागर बटेात लोकानंी एक वाघ पकडला. त्याची लकमत दोन िजारावंर गेली. आस्रेहलयात याची 
लकमत दुप्पट येईल. म्ििून िा वाघ हतकडे रवाना िोिार आिे. (जमयनहमशनवृत्तावरून) 

 
२४६ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९०–१९२) 

मािीमजवळ हभस्तर अल्फावसो यानंी मोठा वाघ मारला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२४७ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

एका वहकलाने आपल्या अहशलास हवचारले की, तुझी हनशािी काय? तेव्िा त्याने साहंगतले की, ‘माझी 
हनशािी झोळी आिे,’ मग वकील म्ििाला की,‘मला हनशािी नको, तुझ्या इमानावरच माझा भरोसा 
आिे,’ (जगन हमत्रवरून) 

 
२४८ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

सन १८५४ सालात इगं्रज सरकारचा वसूल २८ कोटी १३ लाख ४६० रुपये िोता. (जगन हमत्रवरून) 
 
२४९ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मयत जनरल िावलाक याच्या पत्नीस व मुलास सालीना १० िजार रुपयाचें वतेन हमळेल. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५० (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

एक नेहटव मंुबईतून २०० बंदुका हपशवीतून रवाना करीत िोता, पि िा दगा उमजल्यावर त्यास 
पोहलसानंी अटक केली. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५१ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

कलकत्त्याच्या वायव्य प्रातंातील हदवािी कामदाराचंी बनारसला बदली झाली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२५२ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मद्रासची डाक हवजापूरऐवजी सोलापूरमागे जाण्याचा ठराव झाला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२५३ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

मंुबईच्या पोस्टातील सरक्युलरप्रमािे पते्र त्वहरत हमळाली नािीत, तर सािेबलोकानंी अशी तक्रार 
लगेच नोंदवावी. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२५४ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 

हमस्तर डब्ल्यु. इ. फे्रयर यानंा मंुबई कौन्वसलचे प्रोन्व्िजनल मेंबर नेमण्यात आले आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२५५ (१७ : १२, १६ ज्यून ५८, १९२) 
मंुबई ते पुिे दरम्यान आगीच्या गाडीचे दर पुढीलप्रमािे रािातील. पहिल्या प्रतीस १० रु. ९ आिे ६ पै. 
दुसऱया प्रतीस ६ रु. १ आिा, तर हतसऱया प्रतीस १ रु. १२ आ. ३ पै. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८५८ 
 
२५६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९३–१९५) 

मिीराम मोतीराम िा गृिस्थ रे. डॉ. हवल  सनच्या सिवासात राहिला. हिस्ती धमाचा शोध करून त्याने 
माहिती घेतली व नंतर बान्प्तस्मा घेतला. बाबू हवश्वेश्वर चक्रवती यानंीिी अशी दीक्षा घेतली. दुदैवाने 
खुद्द इंग्लंडमध्ये नान्स्तक मताचा प्रसार िोत आिे. टॉमस कूपर याने अशा नान्स्तकपिाचा प्रचार 
केला. पि नंतर तो हिस्ताचा भक्त झाला. पि नान्स्तक मताचे लोक अत्यतं आग्रिी असतात. अथात 
नान्स्तक मत दुबळे झाले. अमेहरकेत तर धमयसंजीवन जोरात आिे. धमाला सवय उद्योगापेंक्षा ते 
अगत्याचा समजतात. एका महिवयात ५० िजार लोक हिस्ती झाले. ऐन बंडाच्या धामधुमीत नगर 
भागात ५६ जि हिस्ती झाले. हशवाय लंका, आहफ्रका, िह्मदेश, या देशातं शकेडोजि हिस्ती िोत 
आिेत. १८५७ िे वर्षय बंडामुळे व दुष्टपिामुळे कुख्यात झाले, तर १८५८ हिस्ती धमाच्या प्रसाराहवर्षयी 
प्रख्यात िोईल. 

 
२५७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९६–१९७) 

“एक हफरस्ता” या पत्रलेखकाचे मत असे िोते की : कजयहवर्षयक कायदा केला, तर उत्पन्न बुडेल. 
म्ििून सरकार कायदाच करिार नािी. कदाहचत कनयल जेकब याने लसधमध्ये केलेला कायदा रद्द 
िोईल. हम. हलजेटने कौन्वसलास अशी हवनंती केली की, नादार ऋिकोसाठी कायदा करावा. आता 
एक कहमटीिी नेमण्यात आली आिे. ‘फ्रें ड स आव इंहडया’ चा सपंादक म्िितो की : कजयबाजारी 
हभलच दंगली माजवतात. कजाच्या खटल्यानंा दोनश ेरुपयाचंी मयादा घातली, तर लिान कजे कोिी 
देिार नािीत. ऋिकोलोकाचंी अडविूक िोईल. पि कसेिी झाले तरी शतेी... व घरदार कजापोटी 
जप्त िोऊ नये, असा कायदा झालाच पाहिजे. डोळािी फुटू नये, बोटिी दुखाव ूनये, गरीब रयतेच्या 
कल्यािाची सरकार तजवीज करीत आिे. 

 
२५७ अ (इंम : १९५–१९६) 
 
२५८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, १९७–१९९) 

‘हदनवृत्त’ लेखात एक धमोपदेशक हलहितो की : प्रवासात मी एका हमत्राच्या घरी उतरले. त्याचा वाडा 
सुंदर आिे. त्याला बाग आिे. उतम माहसक प्राप्तीिी आिे. पि कुटंुबात सौख्य नािी. मुले 
दाडंगाईखोर व वाडं असून एकमेकानंा हशव्या देतात. नोकर आळशी आिेत. कोठेिी समाधान नािी. 
जेवि गोड लागत नािी व झोपिी येत नािी. कारि तो ऐहिक गोष्टीतच गंुतला आिे. नंतर दुसऱया 
हमत्राच्या गावी गेलो. तो धनवान नािी. पि धार्थमक असल्यामुळे समाधानी व सुंतुष्ट आिे. तारिोपाय 
देिाऱया हिस्तावर हवश्वास ठेवनू तो जगतो. स्तोते्र वाचताना गहिवरून त्याच्या डोळ्यानंा पािी येते. 
सुभक्ती व मनाची तृप्ती िीच खरी दौलत समजावी. 

 
२५८ अ (इंम : १९९–२००) 
 



 

अनुक्रमणिका 

२५९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २००–२०३) 
उद्योगाचे पहरिाम सुखकारक असतात. प्रपंचासंबधंी सुखे त्यातून हमळतात. सुउद्योगात मग्न झाले 
की, कुवासना पळतात. केवळ मजुरी म्ििजेच उद्योग नव्िे, तर हनरुद्योगी मािसू अधम व दुःखी 
समजावा. बादशिा असो की कंगाल मािसू असो, त्याने कािीतरी काम केलेच पाहिजे. आळशी मािसू 
पक्षूपेक्षािी नीच समजावा लागेल. पत्रावळीचा उद्योग हदसण्याला अगदी शुल्लकच आिे. मालवि, 
गोमतंक, वेंगुले, सुरत, या हठकािी पत्रावळी तयार िोतात. वड, मोि, पळस, फिस, इत्यादी याचं्या 
पानापंासून त्या बनहवल्या जातात. हवधवा व गरीब हस्त्रया िे काम करतात. त्यात कुशलता व िुर्षारी तर 
आिेच. वाया जािाऱया पानाचंा िा सदुपयोग आिे. ज्या गहरबानंा ताटे परवडत नािीत, त्याचंीिी सोय 
िोते. सरकारने यावरची जकातिी उदार मनाने रद्द केली. अज्ञानरूप दाहरद्र्याचा उपमदय िोऊन 
ज्ञानरूप सपंतीचा झेंडा लागला पाहिजे. आलस्यरूप कंुभकिी हनद्रा िटली पाहिजे. ख्यालीखुशाली 
कमी िोऊन हवदे्यकडे लक्ष लागले पाहिजे. म्ििजे सद्यःपहरन्स्थती सुधारेल. (ज्ञानप्रसारकावरून) 

 
२६० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०३–२०४) 

सध्या इगें्रजी खुदा आहि हशवराई खुदा याचंा भाव सारखाच आिे. हशवराई नािे पारखून घ्याव ेलागते. 
वजन तोलून पिाव ेलागते. त्यावरील दोन रेघाचं्या योगाने त्यास दुदाडंी नािे म्िितात. हचरा व भेगा 
पडल्या, तर िे नािे अगदी हनरुपयोगी िोते. अशा खटपटीमुळे हशवराई कोिीिी पारखूनच घेतात. 
डोळेफोड मात्र करावी लागते. इंग्रजी नािे सुबक आिे. त्यावरच्या आकृती व िरिे सुबक आिेत. 
सराफलोक त्यात लबाडी करू शकत नािीत. समुद्रहशक्का म्ििजे कवड्याचंी तर गरजच नािी. 
रुपयाचंा खुदा पयामध्ये घेत जावा. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२६१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

सुरापुरचा राजा व्यंकटप्पा बिादुर यास बंडाबद्दल काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. 
 
२६२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

वयू िॉलंडमधील हवक्टोहरया शिरात ४० हनयतकाहलके चालतात. 
 
२६३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

नरगंुदचे जिागीरदार बाबासािेब यानंा म्यावसनसािेबास मारण्यावरून फाशीची हशक्षा सुनावण्यात 
आली. 

 
२६४ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

कोल्िापूर आहि कराची येथील बंडखोर सैहनकानंा बरतरफ करण्यात आले. 
 
२६५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

इंग्लंडच्या पहवत्र शास्त्र मंडळीस १ कोटी ५३ लाख रुपयाचें उत्पन्न हमळाले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२६६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 
इंग्रज सैहनकानंा उत्तम हवजारी पुरहवण्यासाठी कलकत्याच्या श्रीमंतानंी ६ िजार रुपये जमहवले. 

 
२६७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

कहमशनर गे्रथेड याचंा जीव वाचवल्याबद्दल एका जमादारास िजार रूपये तर माळ्यास ५०० रुपये 
बक्षीस देण्यात आले. 

 
२६८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

जामे जमशीद या गुजराथी वृतपत्रात कािी गैरहशस्त मजकूर आला म्ििून सरकारने त्यावर बंदी 
घातली िोती. चौकशीनंतर ते पुविा सुरू केले आिे. 

 
२६९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०४–२०५) 

एका काळ्या पलटिीच्या सैहनकात अफवा पसरली की, सरकार आपिालंा बोटीवर नेऊन समुद्रात 
बुडविार आिे, म्ििून ते बंड करिार िोते. आता ते शातं आिेत. 

 
२७० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

कप्तान गवानचा जीव वाचवल्याबद्दल दोन हशपायानंी इनामी गाव ेहमळाली. 
 
२७१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

२० सोहजरानंी पुण्याच्या एका पुस्तकालयात जाऊन गोंधळ माजहवला. मग ते लिान लेकराचं्या शाळेत 
गेले. मुले व हशक्षक पळून गेली. कािी हशपायानंी धैयय करून त्यानंा पकडले. सोहजराचंी वतयिकू 
दुःखकारक वाटते. 

 
२७२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

काल्पीच्या हशपायानंी बंड केल्यामुळे सर ह् ू रोजच्या सैहनकानंी त्याजंवर िल्ला करून त्याचंा पूिय 
बीमोड केला. दोन तीन लक्षाचंा दारूगोळा जप्त केला. काल्पीस इंग्रजाचंा जय झाल्यामुळे लशदे 
सरकारने मोठा उत्सव केला. पि लशद्याचे सैहनक नाराज िोऊन त्यानंी फुलबाग जाळला. लशदे 
सरकार राण्यानंा घेऊन हसप्री गावाकडे पळून गेले. 

 
२७३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

जलंदर एथे बंडाच्या आरोपावरून २८ हशपायानंा मृत्युदंड देण्यात आला. 
 
२७४ (१७ :१३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

बंडकाळात उत्तम कामहगरी केली म्ििून कमाडंर इन चीफ सर कोलीन क्याबंले यानंा लॉडयचा हकताब 
हमळाला. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२७५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 
लॉडय एलेन बरो यानंी भारताच्या सक्रतारपदाचा राजीनामा हदल्िा. 

 
२७६ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०५–२०७) 

लाड िावलाक यानंी बंडात कामहगरी करून मतृ्यु पतकरला म्ििनू त्याचं्या मुलास बास्तनचा बफाचा 
व्यापारी एक तलवार व हरवाल्वर बहक्षस देिार आिे. 

 
२७७ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

अिमदनगरच्या रामचदं्र नगरकरानंी बहििीच्या लग्नात दुष्ट हस्त्रयाचं्या नाचाची पद्धत मोडली. 
 
२७८ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

काशी िलालखोर या स्त्रीला पाच बकँ नोटा सापडल्या. त्या हतने प्रामाहिकपिाने माहजसे्त्रताकडे 
आिनू हदल्ह्ा. प्रािाहिकपिाबद्दल हतला माहजसे्त्रताने रु. १० बहक्षस हदल्िे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२७९ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

मंुबईत गेल्या २ आठवड्यातं ५८४ लोक मृत्यु पावले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२८० (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

लिदुस्थानात लोखंडी गजाचं्या सडकेवरून वाफेच्या गाड्या चालहविाऱया कंपनीने १९ कोटींचे 
भाडंवल जमा केले. (ज्ञा. प्र. वरून) 

 
२८१ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

बोरी नायबजीभाई या व्यापाराचा मुलगा बारीस्तरच्या हशक्षिासाठी हवलायतेस गेला. 
(वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२८२ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

हवजयादशमीस इंग्रज सरकारतफे सरदारानंा पोशाक देण्याची पद्धत बंद िोिार. त्याऐवजी 
रािीसरकारच्या जवमहदनी देण्यात येिार. (जगन हमत्रवरून) 

 
२८३ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०७–२०८) 

पुण्यात गारपीर स्टेशनवर लोखंडी पट्टट्याचं्या गठ्ठठ्यानंा आग लागनू तीन िजाराचें नुकसान झाले. 
काळ्या पायदळाने आग हवझहवली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२८४ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०८) 

यंत्राने कापड तयार करण्याची नवी हगरिी सुरू करावी म्ििून पुण्यात एक सभा भरली. इहंजहनयर 
बेल व वकील हमस्तर बाकरिी िजर िोते. हगरिीकहरता भाडंवल गोळा करण्याचा ठराव झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

नेहटव लोक उद्योग−व्यापारात लक्ष घालतात, िे पािून आम्िासं फार संतोर्ष झाला. व्यापाऱयानंी िे 
काम मनावर घेतले, तर या देशाची दहरद्रावस्था उत्तरोत्तर क्षीितेस पावले. सूत काढण्याचे यंत्र 
हवलायतेिून मागवाव ेअसे ठरले. माहजसे्त्रत, हप्रन्वसपाल, गावचे मोठे लोक, या सभेस आले. िी सभा 
पुण्यात रास्तापेठेतील रास्तेवाड्यात भरली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२८५ (१७ : १३, १ ज्युलै ५८, २०८) 

फ्रें ड आव इहंडयावरून कळते की : एका इंप्रज गृिस्थाच्या बरगडीजवळ एक हछद्र पडले असून त्यातून 
पोटाचा सवय भाग हदसतो. सध्या त्याला दवाखावयात ठेवले आिे. मनुष्ट्याचे पाचन कसे िोते, त्याचे 
हनरीक्षि करण्याची िी सुसधंी डॉक्टरानंा हमळते आिे. या हनरीक्षिानंतर कािी और्षधयोजनेचािी शोध 
लागेल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८५८ 
 
२८६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २०९–२११) 

हदनवृत्तचा लेखक म्िितो की : माझा धार्थमक हमत्र दररोज सायंकाळी मुलाबंरोबर ईश्वराची प्राथयना 
करतो. ईश्वराच्या खऱया भक्तानंा आकाशलोकात हवसावा हमळेल, िे तत्त्व त्याने मुलाचं्या मनावर 
ठसहवले आिे. खोड्या करिाऱया मुलानंा मात्र तारि हमळिार नािी. प्रभ ू म्िितो की : मुलासं वजूय 
नका. कारि आकाशातले राज्य अशाचेंच आिे. आमच्या जीवनाचा सूयय मावळला, तरी तारिाचा सूयय 
उगवल्यावाचून रािािार नािी. सवयकाळचे सुख भोगण्यासाठी सगळे लोक तेथे भेटतील. एखाद्या 
सावकाराचे हदवाळे हनघाले की एखाद्याचे घर जळून गेले, तरी ज्याचंा प्रभवूर हवश्वास आिे, त्यानंा 
कशाचेिी भय नािी. सवय काळजी देवावर टाकली पाहिजे. देवच आपला साभंाळ करीत असतो. 
ईश्वरास आपले सवयस्व माना म्ििजे गरीबीतिी सुख वाटेल. 

 
२८६ अ (इंम : २११–२१२) 
 
२८७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २१४–२१९) 

‘एक हफरस्ता’ आपल्या पत्रात हलहितो की : सरकारी शाळाचंी संख्या वाढल्यामुळे मुलानंा मोलवान 
हशक्षि हमळेल, अशी आशा िोती. पि तेथे फक्त पाठातंराचीच हवद्या हशकहवली जाते. ज्ञान िे 
स्मरिशक्तीचे भरू्षि झाले आिे. व्याविाहरक ज्ञान मुलानंा हमळत नािी. स्वतंत्रपिे हवचार करण्यास 
कोिी त्यानंा हशकहवत नािी. दंतकथा आहि रूढी याचं्या कचाट्यातून मुलाचंी सुटका िोिे कठीि 
आिे. मुलाचं्या मनावर अयुन्क्तक आहि तकय दुष्ट गोष्टी ठसहवल्या जातात. सत्य व प्रामाहिकपिा यांची 
बूज राखली जात नािी. देशी तरुिानंा सुहशक्षि हमळाले पाहिजे. म्ििून हिस्ती शास्त्र शाळेत हशकहवले 
पाहिजे. असे केल्यामुळे उंच जातीची मुले शाळा सोडून गेली तरी खालच्या जातीची शकेडो मुले 
हशकण्यासाठी येतील. हवदे्यचे प्रापंहचक लाभ आता सवांना समजले आिेत. धमाहवर्षयी हनःपक्षपात 
रािािे िे सरकारचे कतयव्य असले, तरी अयुन्क्तक गोष्टी सागंून हशक्षिाचा पाया पोकळ ठेवण्यात अथय 
नािी. खोट्या कल्पनानंा आश्रय देऊ नये. पृथ्वीचा आकार गोल आिे या हसद्धातंाएवढीच खऱया 
धमयनीतीची जरूरी आिे. शुद्ध नीती व सचोटी मुलानंा हशकवावी. म्ििून हिस्ती धमयशास्त्र हशकहविे 
अगत्याचे असते. त्यातून लोकाचें गैरसमज दूर िोतील. संशय मुळापासून दूर िोईल. 

 
२८७ अ (इंम : २१२–२१४) 
 
२८८ (१७ : १४, ५ ज्युलै ५८, २१९) 

नेरळ ते खोपोली दरम्यान रेल्वचेा रस्ता खराब झाला िोता. तो आता दुरुस्त झाला असून रेल्वे-
वाितूक पूवयवत सुरू झाली. 
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२८९ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २१९–२२२) 
मंगरोळजवळीस एका गावात एका सधन कुिब्याच्या घरावर दरोडा पडला, म्ििून त्याने बंदुकीचे बार 
उडहवले. एक चोर मृत्यु पावला. कुिब्याच्या दुदैवाने तो चोर िाह्मि हनघाला. गावाने कुिब्यास 
वाळीत टाकले. सरकारने त्याचा सवमान केला. पि गावातले लोक त्यास छळू लागले. त्याने 
तीथययात्रा केली. तरी गावकऱयानंी त्याचा अपाकं्तपिा चालूच ठेवला. आमचे धमाहधकारी भावभोळे व 
अपस्वाथी आिेत. एखाद्याने प्रािरक्षिासाठी चोरास मारले, तरी त्यास क्षमा करण्यास तयार नािीत. 
चोराचंा धैयाने प्रहतकार केल्याबद्दल त्याचे कौतुक करावयास कोिीिी गावकरी पुढे आला नािी. भदेूव 
जरी दरोडेखोर असला, तरी तो पूज्यच, अशी खुळचट समजूत सवयत्र हदसते. वास्तहवक अधंारात 
मािसाची जात ओळखिे अहतशय अवघड आिे. अशा घातकी व जुलमी लोकानंा अहधकारी मानिे 
कठीि नािी काय? दुष्ट दरोडेखोरास उंच जातीचा गुरू कसे मानाव,े असा प्रश्न ‘लिदंूचा कळवळा 
करिारा’ने हवचारला आिे. 

 
२९० (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

इंग्लंडमधून आिखी ९ िजार गोरे सैहनक येिार आिेत. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९१ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

लंडनजवळ दरचस्तर िे जिाज बुडून सगळे प्रवासी बुडून गेले. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९२ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

मद्रासकडे ९६ मलैाचंी रेल्वगेाडी तयार झाली. (वृत्तसारवरून) 
 
२९३ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

अमेहरकन ४१,३९१ मलैाचंी तार हवजेच्या यंत्राकहरता बसहवण्यात आली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२९४ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

आता डाकेत फक्त सरकारी बंग्याच स्वीकारल्या जातील. (ज्ञा. प्र. वरून) 
 
२९५ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

कोल्िापूरचे बाबासािेब राजे यानंा पुत्र झाला. 
 
२९६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

बंडखोर झाशीची रािी इंग्रज सैवयाशी लढत असताना मृत्यु पावली. (वतयमानदीहपकेवरून) 
 
२९७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

मंुबई ते सावतंवाडी तारायंत्र सुरू झाले. (वतयमानदीहपकेवरून) 
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२९८ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 
सावकाराच्या जबर व्याजातून लोकाचंी सुटका व्िावी, म्ििून मंुबईतील तरुिानंी गरीब लोकानंा कजे 
देण्यासाठी म्युच्युअल युहनयन फंड उभारला आिे. (वतयमानदीहपकेवरून) 

 
२९९ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

हदल्लीच्या बादशिाचा ज्योहतर्षी िासन अस्करी यास फाशी देण्यात आले. 
 
३०० (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

काल्पीजवळच्या इत्रोबा गावी बंडात भाग घेतल्याबद्दल एका स्त्रीला फाशीची हशक्षा झाली. बंडाच्या 
कारिावरून फाशी झालेली िी पहिलीच स्त्री आिे. 

 
३०१ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२२–२२३) 

नरगंुदच्या बाबासािेब जिाहगरदारानंी बंडात भाग घेतला म्ििून नरगंुदकराची गढी सुरंुगाने उडहवली 
जाईल. नरगंुदकराला फाशी हदल्ह्ावरून सवय बंडवाल्यासं दरारा बसला. 

 
३०२ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

मीरतच्या माहजसे्त्रताने १९ िजार ित्यारे रयतेकडून जप्त केली. 
 
३०३ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

बंगाल प्रातंात इगं्रजाशंी एकहनष्ठ राििाऱया सैहनकाचंी ‘वफादार पलटि’ तयार झाली आिे. 
 
३०३ ब (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

उत्तरेकडील कवी गावच्या बंडखोराकंडून १ कोटी रुपये रोख व ४० जुवया तोफा जप्त करण्यात 
आल्या. 

 
३०४ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

अयोध्येजवळ ‘नवाबगंज’ येथे बंडखोर व इगं्रज सैवयातं युद्ध झाले. त्यात ८०० जि मेले. एकूि 
बंडवाले १८ िजार िोते. त्याचंी दािादाि िोऊन ते पळाले. 

 
३०५ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

एका बंडखोर मौलवीने राजा जगन्नाथलसगाच्या गढीस वढेा घातला. त्यात मौलवीचा मृत्यु झाला. जज्ज 
टक्कर यानंा मारिारा मिबूब खान यास फाशी झाली. 

 
३०६ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२३–२२४) 

बुंदेलखंडामध्ये कािी बंडखोरानंी जािीरनामा काढून दंगल सुरू केली. इंग्रजाशंी मतै्री करिारानंा 
धमक्या देण्यास सुरुवात केली. जो सरकारशी एकहनष्ठ रािील तो पापी ठरेल, असािी प्रचार केला. 
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पि इंग्रजाचंा जय व्िावा अशीच ईश्वराची इच्छा हदसते आिे. अथात इंग्रज सरकार कोिावर खूड 
उगवील, अशी भीती लोकानंी बाळगू नये. 

 
३०७ (१७ : १४, १५ ज्युलै ५८, २२४) 

बामदाद नावाचे गुजराथी पत्र सुरू झाले. त्याची १६ पृष्ठ ेअसतात. वगयिी एक रुपया आिे. त्याचे काम 
चागंले चालाव ेअशी ईश्वराजवळ आमची प्राथयना आिे. 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १५, मुांबई, २ ऑगस्ट १८५८ 
 
३०८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२५–२२७) 

हदनवृत्ताचा हफरता उपदेशक हलहितो की : एका गावात मुक्काम केला. तेथे एका गरीब स्त्रीचा नवरा 
पटकीने मृत्यु पावला. ती बाई धाय मोकलून रडू लागली. उपदेशकाने हतचे समाधान केले की, संसार 
म्ििजे मायेचा बाजार आिे. देव हनदयय आिे अशी हतची समजूत झाली. यावरून हिस्ती धमय हकती 
अमूल्य आिे, ते हदसते. कारि अशा दुःखात तो मनाला समाधान देतो. आमचे उपदेशक रुग्िाईताचं्या 
घरी जाऊन त्याचें समाधान करतात. दुखिेकरी मािूस संपूियपिे धार्थमक असल्यामुळे तो म्िितो की, 
येशू माझा तारििार असल्यामुळे मला मरिाचे भय वाटत नािी. मरताना लेकरासाठी व बायकोसाठी 
तो आशीवाद मागतो. रुग्िाईत मेला, तरी त्याची बायको म्ििते की, आम्िी हनराहश्रत नािी. ईश्वराचे 
राज्य आहि वयायीपि हमळहवण्याकहरता ते झटत असतात. िे जग द्रव्याकडून सुखावि नािी, तर 
भक्तीकडून आनंददायी आिे. 

 
३०८ अ (इंम : २२७–२२८) 
 
३०९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९) 

टेहलग्राफ आंद कूहरयर पत्राने म्िटले आिे की : एतदे्दशी गृिस्थानंी ‘परस्पर ऐक्य संग्रि’ (म्यूच्यूअल 
युहनयन फंड) स्थापन केला आिे. आता पैक्यावाचून कुळाचे अडिार नािी. जमीन गिाि ठेवावी 
लागिार नािी. व्याजिी िलके पडिार आिे. रा. बाळकृष्ट्ि लत्रबक आहि सीताराम नारायि 
याचं्याप्रमािे गावोगाव असे प्रयत्न िोिे आवश्यक आिे. अवघ्या देशासाठी एकच मोठा फंड कहरतील 
तर हकती बरे ! 

 
३०९ अ (इंम : २२८–२२९) 
 
३१० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९) 

सुरतेस एका मुस्लीम गृिस्थाने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. चोटा नागपुरात बडंाच्या गडबडीतून 
स्वस्थता झाल्यानंतर २०० िून अहधक लोकानंी बान्प्तस्मा घेतला. हवशरे्ष म्ििजे एकाच हदवशी शभंर 
जिानंी हिस्ती धमय स्वीकारला. हिस्ती धमाची वृहद्ध यावरून कळते. 

 
३११ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २२९–२३०) 

एक िौसी भागं्या आपल्या भागं घोटण्याच्या सामानासि सगळीकडे लिडत असे. एका ओढ्याकाठी भागं 
तयार करून तो प्याला. झाडाच्या सावलीत झोपी गेला. झोपताना त्याने कंुडी डोक्याखाली घेतली. 
तेवढ्यात दुसरा भागं्या तेथे आला. त्याने पहिल्याची कंुडी ओढून घेऊन भागं घोटली व ती हपऊन, 
कंुडी उशाशी घेऊन तो झोपला. मग पहिला जागा झाला. आपली कंुडी त्याने शोधली. मग भागेंच्या 
तारेत त्यास कंुडीत आपले डोके आिे असे वाटू लागले. त्याचे डोकीस खाज सुटली. तेव्िा तो 
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दुसऱयाचे डोके स्वतःचे समजून खाजव ू लागला!! खाजहवण्याने दुसरा मािूस जागा झाला, तेव्िा 
पहिल्याने त्याची क्षमा माहगतली. िे काय भागंजवय आत्मज्ञान काय? वािवा रे! 

 
३१२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३०–२३३) 

‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : नेहटव लोक अज्ञानाधंकाराच्या छायेमध्ये वावरत आिेत. सद्धमाला 
शरि याव,े िे सोडून तीथययात्रा करीत बसतात. भीमानदीच्या उगमाजवळ हभमाशकंर येथे हशवरात्रीस 
मोठी यात्रा भरते. िाह्मिलोक मंत्र म्ििून प्रवाशाचं्या स्नानास पहवत्र बनहवतात. याते्रच्या गदीत स्वस्त 
हजन्नसिी मिाग हवकले जातात. एकादशण्या व िाह्मिभोजन याचंी एकच गदी उडते. या याते्रत ५०० 
लोकानंा प्रभ ू येशूची वचने समजावनू हदल्िी. पि बिुतेक लोकाचें लक्ष गोंधळी, वासुदेव व भोपे 
याकंडेच असते. खेडकडूस या हठकािी तंबू ठोकून मुक्काम केला आहि उपदेश केला. ‘अंधारातील 
हनरथयक कामामध्ये भागी िोऊ नका’ असे येशू सागंतो. जे कािी मागावयाचे ते देवाजवळ मागा. 

 
३१३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३३–२३६) 

रा. गोलवद नारायि यानंी ‘लोखंडी सडकाचें चमत्कार’ या नावाचा गं्रथ हलहिला आिे. त्यात जेम्स 
वोटने लावलेला वाफेचा शोध आहि लोखंडी सडकेचा इहतिास याचें वियन केले आिे. इंग्लंडचा एक 
खेडूत डाक्तर जानसन याने असे सुचहवले की : रस्ते जर गुळगुळीत असतील तर मालाची ने आि 
गाड्यातून करिे सुलभ िोईल. प्रथम त्यानंी सडकाचंी दुरुस्ती करून घोड्याचं्या गाड्या सुरू केल्या. 
त्यानंा ‘ट्र्याम रोडस’ म्िित. िे रस्ते १८०१ मध्ये सुरू झाले. पुढे टॉमस गे्र याने लोखंडी सडकेवरून 
वाफेच्या गाड्या नेण्याची कल्पना सुचवनू अंमलात आिली. आगगाडी िा सुधारिुकीचा खाबं ठरला. 
धहनकाचंा मोठा आश्रय हमळाल्यामुळे १८२४ मध्ये माचेंस्तरपासून हलवरपूलपयंत लोखंडी सडक तयार 
झाली. सन १८३० मध्ये आठ वाफेची यंते्र जोडलेली आगीची गाडी प्रथम चालहवण्यात आली. हतचा 
वगे तासाला ३० कोस िोता. १८५१ पयंत ६८९० मलैाचंा लोखंडी रस्ता तयार झाला. अमेहरकेत 
रेल्वचेा प्रसार फार झपाट्याने झाला. रेल्वचे्या वाितुकीत मोठा लाभ आहि सुख आिेत. लिदुस्थान 
सरकारने चापमन या गृिस्थास १८४४ पासून िे काम साहंगतले. अज्ञानी लोकाचं्या हवकल्पाला न 
जुमानता गावोगाव सडका बाधंण्यात आल्या. खोपवली रेल्व े तयार झाली, तेव्िा लिान मुलाचं्या 
बळीची अफवा उठली िोती. १८५३ मध्ये मंुबईिून ठाण्यापयंत रेल्वगेाडी चालू झाली. पहिल्या गाडीत 
गवरनर व मोठे िुदे्ददार लोक िोते. 

 
३१४ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३६–२३७) 

तळापासून माथ्यापयंत बोरघाटाची उंची २ िजार फूट आिे. यातून आगगाडीसाठी १५ मलै रस्ता 
करावा लागेल. २५३५ वाराचें भयुार कराव े लागेल. सुरंूगासाठी प्रत्येक आठवड्याला १८ खंडी 
बंदुकीची दारू लागते. िे काम २० िजार मजुराचें आिे. पि सध्या ४−५ िजार मजूर काम करतात. 
हमस्तर फाहवएल या कंत्राटदाराने ५९ लक्ष ७२ िजार २२० रुपयासं कामाचे कंत्राट घेतले आिे. िे 
काम ३ वर्षांत पूिय िोईल. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

३१५ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 
गे्रट इहंडया सबम्याहरन टेहलग्राफ कंपनीने हवलायतेिून लिदुस्थानपयंत जलमागाने तारायंत्र 
बसहवण्याचे कंत्राट १० कोटी रुपयासं घेतले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३१६ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

आप्पासािेब जमलखडीकर यानंा सरकारने हनदोर्ष मुक्त केले. 
 
३१७ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

सदर अदालतीचे वकील फकीर आपानंा नरगंुदकराशी सामील झाल्याबद्दल अटक झाली. 
 
३१८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

अिमदनगरच्या सरकारी शाळेत एका मिार मुलास प्रवशे हदल्यामुळे िाह्मि व इतर जातीची मुले 
शाळेतून हनघून गेली. गावकऱयानंी उंच जातीसाठी वगेळी शाळा घातली आिे. पि त्यानंी नेमलेला 
हशक्षक गौरकाय मद्यपी आिे. हकती हनभावले ते पािू ! 

 
३१९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

छापखावयाचा आक्ट मुदत सपंल्यामुळे रद्द झाला. 
 
३२० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

िहर केशवजी पाठारे मागच्या महिवयात मृत्यू पावले. त्यानंी रसायनशास्त्र व इतर अनेक लोकोपयोगी 
गं्रथ केले िोते. ‘अट्टलचोर–दारू’ िा लेख त्याचंाच िोता. 

 
३२१ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

बंडाच्या गडबडीत ज्याचें नुकसान झाले, त्यानंा भरपाई देण्याचे सरकारने ठरहवले आिे. 
 
३२२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३७–२३८) 

एका अमेहरकन शोधकाने अशी चमत्काहरक खुरशी तयार केली की, उष्ट्िकाळात हतच्या दोविी 
बाजंूच्या भात्यातूंन वारा येतो. (जगन्वमत्रवरून) 

 
३२३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

ताबं्याची नािी पाडण्याकहरता कलकत्त्यात नवी टाकसाळ सुरू िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३२४ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

सागर व ग्वाल्िेर िे वगेळे हजल्िे िोिार. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

३२५ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 
नान लकग शिरात एक घंटा िोती. हतचे वजन ५० िजार रत्तल िोते. पेहकन शिरात ७ घंटा िोत्या. 
प्रत्येकीचे वजन २ लाख २२ िजार रत्तल िोते. मास्कोमधील घंटेचे वजन १ लाख २७ िजार ८३६ 
रतल आिे. के्रमहलनमधील घंटा तर ४ लाख ४३ िजार रत्तल असून ती सवांत मोठी मानावी लागेल. 

 
३२६ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

लंडन शिरात ३० िजार हवके्रते भाजी व मासे हवकतात. इतर व्यावसाहयकाचंी संख्या ३० िजार आिे. 
 
३२७ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

वयूयॉकय  शिरातील १९,१११ हशक्षकापंकैी दोन तृतीयाशं हस्त्रया आिेत. हशक्षिावर ६॥ कोटी रुपये खचय 
िोतो. (ज्ञानदीहपकेवरून) 

 
३२८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

बंडकाळात हिस्ती लोकानंा मारले लकवा मारण्यास मदत केली, अशा अपराध्यानंा ते ३० सप्टेंबरपयंत 
सरकारच्या स्वाधीन न झाले, तर माफी हमळिार नािी, असे सरकारने जािीर केले. स्वाधीन िोऊन 
पुढे चागंले वतयन केले तर त्यानंा अपराधाची माफी िोईल. 

 
३२९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३८–२३९) 

िैदराबादच्या हनजामास पुत्ररत्नाचा लाभ झाला. गादीस वारस हमळाला. 
 
३३० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

बऱिामपूर येथे रामदोयल चक्रवती या एका िाह्मिाच्या हवधवा कवयेचा पुनर्थववाि झाला. 
 
३३१ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

लंडनिून आिखी ३० िजार गोरी फौज येिार, असे वतयमान आले. 
 
३३२ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

लाडय एलेनबरोच्या जागेवर त्याने राहजनामा हदल्िा म्ििून हम. स्टान लीची नेमिूक झाली. 
 
३३३ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

कलकत्त्यात यंदा १०० ते १०५ अंश असे हवक्रमी उष्ट्ितामान िोते. २० जि मेले. 
 
३३४ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

तुकय स्तानची राजधानी स्ताबंलूचे वतयमान तारायंत्रामुळे लंडनमध्ये हनहमर्षाधात जाऊन पोिोचते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

३३५ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 
मनुष्ट्याचे वजन दोन पंचमाशंाने कमी झाले, तर तो लगेच मरतो. यावरून हदसेल की, उपवास िी एक 
अघोरी चाल आिे. 

 
३३६ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

पाहसहफक मिासागरातं कॅहलफोर्थनयाजवळील वाकुंवर बेटात सोवयाचे साठे सापडले. 
 
३३७ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 

जनरल िावलाकचे शव लखनौतील आलमबाग एथून लंदनला नेिार आिेत. 
 

३३८ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २३९–२४०) 
लखनौमध्ये मातीची घरे पाडण्याकहरता ित्तींचा उपयोग करतात. 

 
३३९ (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २४०) 

युनैटेड स्तेत्स देशात हजतका कागद खपतो, तेवढा इतर कोित्यािी देशात खपत नािी. फ्रावसमध्ये 
७० िजार टन कागद तयार िोतो. इंग्लंडमध्ये २६०० टन कागद तयार िोतो. अमेहरकेत या दोविी 
देशाएंवढा कागद तयार करतात. त्याचा खपसुद्धा तसाच आिे. 

 
३४० (१७ : १५, २ ऑगस्ट ५८, २४०) 

ज्यास अनेक प्रकारची व्यसने आिेत, त्याच्या वाऱयासिी उभा रािू नकोस. कारि तो तुला हबघडवील. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १६, मुांबई, १६ ऑगस्त १८५८ 
 
३४१ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २४१–२४३) 

‘हनःशास्त्रवादपरीक्षा’ िा गं्रथ रा. बाबा पदमनजी यानंी रहचला. प्रस्तुत असल्या गं्रथाची फार 
आवश्यकता आिे. कारि ईश्वराने शास्त्रच हदले नािी व देण्याची गरजच नािी, असे मत धरिारे लोक 
सध्या फार झाले आिेत. तरुिाचंी न्स्थती फार वाईट िोते. म्ििून िा गं्रथ उपयुक्त ठरतो. पि िा गं्रथ 
ठळक छापला नािी. त्यात मनस्वी चुक्या आिेत. लठबाच्या चुक्या हकती झाल्या, ते सागंवत नािी. 
कानामात्रा, अनुस्वार, याचं्या फार चुक्या आढळतात. याप्रकारे पुष्ट्कळ अक्षरे घायाळ झाली आिेत. 
हकत्येक अक्षरे गैरिाजीर आिेत. पोटकलमे टाकताना खूप गोंधळ झाला. चुक्या क्षलु्लक असल्या, तरी 
एवढ्या चुक्या असिे बरे नािी. इंग्रजी गं्रथात चुक्या नसतात. मग मराठीत का ं बरे असाव्यात? 
‘आत्मारामपतं आहि मतृ्युहशपाई’ िा गं्रथ बाबानंीच हलहिला. मनुष्ट्याला ईश्वराहवर्षयी आहि 
आपिाहवर्षयी समजिे आवश्यक आिे. भीरू व सद्गुिी लोकानंा रोग असतोच, िे बाबा पदमनजींचे 
मत चूक आिे. नीहतमानास सुख व अनीहतमानास दुःख हमळाल्यामुळेच ईश्वरी वयाय हसद्ध िोतो, िे 
बोलिेिी बरोबर नािी. साध्वी हस्त्रयाचं्या अंगावर लचध्याच असतात, असा कोठेिी अनुभव येिार नािी. 
लेखकाने एवढी अत्युक्ती करण्याचे कािी कारि नव्िते. 

 
३४१ अ (इंम : २४३–२४४) 
 
३४२ (१७ : १६, १५ ऑगस्त ५८, २४४–२४६) 

‘एक नगरकर’ ज्ञानप्रकाश पत्रातं हलहितो की : िाह्मिानंा जातीचा अहभमान इतका वाटतो की, केवळ 
स्पशाच्या भयास्तव त्यानंी हवदे्यच्या अनंत लाभानंा लाथ मारली. सरकारने लाखो रुपये खचूयन हशक्षि 
सुरू केले. पि िे लोक अल्पस्वल्प कारिावरून आपले अनहित करून घेतात. िेच लोक कचेरीत 
कोिाशीिी व्यविार करतात. हशक्षि फुकट असते, तर त्यानंी असे केले नसते. हशवाय या शाळेचा 
िाह्मि हशक्षक कािी राजीनामा देत नािी! मुसलमानाचं्या बाबतीत ते अन्नाहद व्यविार सोडून बाकी सवय 
व्यविार करतात. िाह्मिलोकाचंा िा आपलपोटेपिाच नव्िे काय? मिारानंा मात्र ते अमंगल, िलके व 
मूढ समजतात. हनःपक्षपाती इंग्रजाचं्या राज्यात असा वडेेपिा चालिार नािी. यानेच आपला देश 
हनकृष्टावस्थेस गेला. परदेशी लोक तर आपिासं िसतात. मिाराहद उपेहक्षताहंवर्षयी स्नेिभाव बाळगिे 
आवश्यक आिे. सरकारचे कायदे कल्यािकारक, सुज्ञ, ईश्वरमावय असावते. अस्पृश्यानंा शाळेत प्रवशे 
देण्याचा ठराव सरकारने हनभययपिाने चालू ठेवावा. लोकाचं्या मूखय चाली मनावर घेऊ नयेत. 

 
यावर ज्ञानप्रकाशकाराचा अहभप्राय : ‘िे पत्र हवचार करण्याजोगे आिे. चागंले योजून हलहिले आिे. 
क्वहचत वाक बाि वाजवीपेक्षा जासती झाले आिेत.’ 
 
यावर ज्ञानोदयकत्याचे लेखन : ‘ज्ञानप्रकाशकता व पत्रलेखक नगरकर दोघेिी लिदु आिेत. 
उभयताचं्या मनातं गरीब हबचाऱया मिाराहद उपेहक्षत लोकाहंवर्षयी स्नेिभाव आिे, िे पािून आम्िालंा 
फार आनंद वाटतो. 



 

अनुक्रमणिका 

३४२ अ (इंम : २४६–२४८) 
 
३४३ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २४८–२५०) 

‘ज्ञानोदय वाचिारा एक’ हलहितो की : श्राविी शुक्रवारास सपंत शुक्रवार असे नाव आिे. हस्त्रया 
हजवत्याचंी हचते्र काढून त्याचंी पूजा करतात. नंतर किकीचे हदव ेलावतात. आपल्या मुलाबंाळावंर 
संकट येऊ नये, म्ििून िी पूजा असते. पुरुर्षमंडळी व्यंकोबाची पूजा करतात. र्षोडशोपचार पूजा 
झाल्यावर आरती िोते व नैवदे्य असतो. देवाचा प्रसाद घेतला की, घरात लक्ष्मी येते, असे मत आिे. 
व्यंकोबा िा हगरी बालाजीचे लिान रूप िोय. बालाजीच्या पूजेसाठी रोखा हलिून घेऊन कजय देिारे 
सावकारिी आिेत. हगरीला भाताच्या प्रसादाची हवक्री िोते. तेथे शकेडो रुपयाचंी दहक्षिा देवासमोर 
ठेवली जाते. डोळे असून पािू न शकिाऱया मूती पजुिे, िा भोळेपिाच नव्िे काय? खऱया ईश्वरापासून 
ते दूर जातात. ज्याचें ज्ञानचक्षू जागे आिेत, त्यानंाच िे समजते. 

 
३४४ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५०–२५२) 

रा. गोलवद नारायि यानंी ‘नीहतसंवाद’ िे पुस्तक हलहिले. त्यात दीना व रामचंद्र याचें संभार्षि आिे. 
त्याचा महथताथय असा की : चोरी, असत्य, फसविकू, लाच, िी अनीतीची वागिकू आिे. अभद्र, 
अपशब्द बोलून दुसऱयाचे अंतःकरि दुखविे िी देखील अनीती आिे. आपल्या मनात ईश्वराने 
नीहतदशयक शक्ती ठेवली आिे, ती हववकेास जागे करून आपले मन ताळ्यावर ठेवते. हवनाकारि 
दुसऱयाच्या अिसू धक्का लाविे िेिी पापच समजले जाते. नीहतमान लोक मस्करीतिी असत्य भार्षि 
करीत नािीत. आळशीपिा िेदेखील पाप आिे. कारि ईश्वरास श्रम करिारे लोक आवडतात. 
हनरुद्योगी मािसे दुराचरिी बनतात. कोिताच धंदा मुळात वाईट नािी. पि धंद्यात लबाडी करिे, िे 
मात्र पाप आिे. कुवासनेने वागले, तर व्यवसायाला बट्टा लागतो. 

 
३४५ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२) 

अिमदनगर हजल्ह्ातील हचखली गावच्या एका गृिस्थाने आपल्या मुलीचे लग्न ११५ रुपये िंुडा घेऊन 
करून हदल्िे. नंतर द्रव्याची पैदास करण्यासाठी त्याच मुलीचे लग्न पाथडी येथील एका गृिस्थाशी 
लावनू हदल्िे. त्याबद्दल ३१५ रुपयेिी घेतले. िे प्रकरि शवेगाव येथील कोटात गेले आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३४६ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

बंडकाळात पराक्रम गाजहविारे सर ह् ूरोज पुण्यास आले आिेत. 
 
३४७ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

शाळानंा हनम्मे अनुदान देण्याची योजना राबहवण्यासाठी मद्रासकडे ६५ िजार रुपये मंजूर झाले. नगर 
हजल्ह्ात आिखी ३० नवीन शाळा सुरू िोिार आिेत. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

३४८ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 
बंडाच्या वळेी ग्वाल्िेर परत लजकून पुविा राज्यावर बसहवल्याबद्दल लशदे मिाराज सर ह् ू रोजच्या 
सैहनकानंा चादंीची पदके देिार आिेत. राज्यातं मोठ्या कामावर, लष्ट्करातंिी गोरे लोकच ठेविार 
आिेत. 

 
३४९ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

काल  पीस ग्वाल्िेर येथे गेलेले मंुबईचे लष्ट्कर परत येिार आिे आहि मिूच्या छाविीवर रािील. 
 
३५० (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

लिदुस्थानाचे मुख्य सेनापती क्याबंले यासं सालीना २० िजाराचें वर्षासन मंजूर झाले. सर जेम्स 
औटराम यानंा रु. १० िजार वर्षासन मजूंर झाले. 

 
३५१ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

हवलायत सरकार धारचे संस्थान खालसा करिार नािी. सध्याचा अगें्रजी अमंल अल्पकाळाचा 
समजावा. 

 
३५२ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

इतालीमधील वसुेहवयस िा ज्वालामुखी जागतृ झाला असून त्याच्या लाव्िारसाने शतेे जळून नष्ट िोत 
आिेत. 

 
३५३ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५२–२५३) 

मद्रास हमशनच्या इमारतीत घुसून कािी दंगेखोरानंी फार नासाडी केली. हमशनरी वोस्लयन यानंी 
पळून जाऊन जीव वाचहवला. पोहलसानंी अहजबात मदत केली नािी. रे. जेन्वकवस यानंी खरे तर 
आधीच मदत माहगतली िोती. 

 
३५४ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

गेल्या वर्षी लोकानंा असे वाटले की, इंग्रजाचे राज्य खहचत जाईल, म्ििून त्यानंी बकेँच्या नोटा हवकून 
टाकल्या. लोभी सावकारानंी त्या अगदी कमी दराने घेतल्या. व्यापारी लोकाचें धाडस कौतुक 
करण्याजोगे आिे. 

 
३५५ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

डाकेतून मोलवान हजन्नस व दस्तऐवज पाठवावयाचे असतील, तर पाकीट लडकाने बदं करू नये, अशी 
सूचना पोस्ट खात्याने हदल्िी आिे. कारि बंद पाहकटातील कागद तपासता येत नािीत. लाख 
वापरली तर मात्र चालेल. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

३५६ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 
बंडवाले शरि आले, तर त्यासं माफी हमळेल, िी बातमी खोटी हनघाली. सरकार अपराध्यानंा शोधून 
काढून खटले भरिार आिे. कलकत्ता सेके्रटरीने असे कळहवले आिे. 

 
३५७ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

भडोचच्या देिेज तालुक्यातील पोस्टातील एका अफीमबाज नोकराने दगाबाजी करून लोकाचं्या 
टपालातील कागदपत्र दाबून ठेवल्यामुळे त्यास हशक्षा िोिार आिे. 

 
३५८ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

कलकत्त्याच्या खहजवयातून ७० िजाराचें चलन इकडे आले. 
 
३५९ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

माधोपूरला १८ व गुरदासपूर येथे २४ बंडखोरानंा फाशी देण्यात आले. 
 
३६० (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

बाडंा गावी एका हशपायाला नऊ कोटींचा ऐवज सापडला. 
 
३६१ (१७ : १६,१६ ऑगस्त ५८, २५३–२५५) 

सर जमशटेजी हजजीभॉय याचंा पुतळा मंुबईत टौनिालात बसहवला जाईल. 
 
३६२ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५) 

अयोध्येच्या नबाबजाद्याने रािा जंगबिाद्दर यानंा नेपाळला पत्र पाठहवले की : ‘इंग्रजानंी नेहटवाचंा धमय 
बुडहवला. राजेरजवाड्याशंी दगाबाजी केली. धमाचे संरक्षि व्िावे, म्ििून लिदु-मुसलमानानंी त्याचंा 
हनःपात करिे जरूरीचे आिे. तरी आम्िालंा मदत करा.’ यास रािा जंगबिाद्दराने उत्तर हदल्िे की : 
‘गेल्या १०० वर्षांत इंग्रज सरकारने कोिाच्यािी धमात िात घातल्याबद्दल एकिी उदािरि नािी. 
आमचे लोक िरामीपिाने व घातकीपिाने वागत आिेत. हिहटश लोक शिािे, हवश्वासू, प्रामाहिक, 
हनष्ट्कपटी असून पृथ्वीवर ते सूयासारखे प्रकाशतात. एखादा राजा आभाळाएवढा उंच असला, तरी 
त्याच्याशी िात हमळविी करून आम्िी इगं्रजाशंी युद्ध करिार नािी. बंडवाले शसे्त्र परत करून माफी 
मागतील, तर अजूनिी त्याचंा जीव वाचेल. पृथ्वीतील कोितािी राजा तुम्िालंा सामील िोिार नािी.’ 

 
३६३ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

जनरल व्िैटलाकच्या सैवयाला ९ कोटींचे जवािीर बडंवाल्याकंडून हमळाले. िा ऐवज बाजीराव 
पेशव्याचंा िोता, असे सागंतात. (वृत्तसारवरून) 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

३६४ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 
भार्षातंरकत्यांच्या २० जागाकंहरता १७ ऑगस्ट रोजी परीक्षा िोईल, असे रहजष्ट्रार हमस्तर काक सन 
कळहवतात. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३६५ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

अथन नावाच्या आगबोटीसाठी ८० लाख ४५ िजार रुपये खचय आला. (वृत्तसारवरून) 
 
३६६ (१७ : १६,१६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

सकसेस या बोटीवरून २४ ज्वान गुलाम आले आिेत. (वृत्तसारवरून) 
 
३६७ (१७ : १६,१६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

माजी गवनयर लाडय फाकलंड याचं्या पत्नी वारल्या. (धूमकेतूवरून) 
 
३६८ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

रोटंडा बटेावरील एक घड्याळ ४० वर्ष ेहकल्ली हदल्यावाचनू चालले आिे. (वृत्तसारवरून) 
 
३६९ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

जालवयास माहनंग पोस्ट िे वृत्तपत्र सुरू झाले. (वृत्तसारवरून) 
 
३७० (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

हमस्तर आिेर िे सुपहरटेंडेंट ऑफ हद पेसय हनधन पावले. (वृत्तसारवरून) 
 
३७१ (१७ : १६, १६ ऑगस्त ५८, २५५–२५६) 

मीरत व आग्रा हवभागातंील लष्ट्करी कायदा तिकूब झाला. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८५८ 
 
३७२ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २५७–२५९) 

‘हनःशास्त्रवाद परीक्षा’ –गं्रथावरून नान्स्तकाचंी खात्री िोईल की, त्याचें मत अगदी हनराधार आिे. 
सृष्टीवरून सारे कायय घडते, असे मानले, तर सगळा इहतिास िी भाकडकथा ठरेल. या मताची फळेच 
दुःखकारक आिेत. वाईट वतयिुकीचे लोक ईश्वरास मानीत नािीत. सुधारिेचे व देशहभमानाचे ज्यानंा 
पे्रम आिे, त्यानंी हिस्ती धमाच्या प्रमािाचंा शोध घ्यावा. इतर धमांची वृद्धी िोते व क्षयिी िोतो. पि 
हिस्ती धमय मात्र सतत वाढत चाललेला हदसतो. अवघ्या लिदुस्थानला तो समग्र ग्रासून टाकील. पि 
त्यानेच देशाचे मोठे कल्याि िोिार आिे. ईश्वराने स्थाहपलेल्या हिस्ती धमावरच हवश्वास ठेहवला 
पाहिजे. जो धमय खोटा असेल, तो सगळ्या भमूंडळावरून समूळ नष्ट झाला पाहिजे. हनःशास्त्रवादी लोक 
म्िित असतात की, प्रत्येक धमातील चागंल्या गोष्टी घ्याव्यात. पि हिस्ती धमय सोडला, तर इतर 
धमांमध्ये चागंले कािीच नािी. शुष्ट्क िह्मज्ञान सागंनू याचा हनियय लागिार नािी. मतलबी लोकाचं्या 
बोलण्याला फसू नये. ज्यानंी चागंला अभ्यास केला आिे, त्याचंी मते हवचारात घ्यावीत. सवयच धमांत 
भोळवटपिा आिे, िे नान्स्तकाचें मतसुद्धा अगदी चुकीचे आिे. त्याचं्या मतास नक्की हदशा नसल्यामुळे 
ते स्वतःच भोळवटाचें हशरोमिी व पढत वडेगळ आिेत, असे समजावयास िव.े 

 
३७२ अ (इंम : २५९–२६१) 
 
३७३ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २६१–२६४) 

हदनवृत्तचा लेखक आपल्या हमत्राकडे गेला. तो हमत्र म्ििाला : ‘आमचे लोक फार अज्ञानी आिेत. 
जनावराप्रमािे फक्त पोट भरतात. खरे-खोटे, धमय-अधमय त्यानंा कळत नािी. िाह्मििी समाजाच्या 
खऱया कल्यािाचा हवचार करीत नािीत. कोिी टीका केली, तर त्यास हशव्या मात्र देतात. जाहतभेदाने 
आमच्या सुंदर देशाची नासाडी झाली. सुहशहक्षत कािी सुधारिा करतील म्ििावे, तर त्यासं धैयय नािी. 
कािी काळाने नव्या मताचे लोक वाढले, म्ििजेच खरी सुधारिा िोईल. प्रहसद्धपिे चळवळ करण्यास 
कोिीच तयार नािी. हवद्वान म्ििहविारे लोकिी वडे्या चाली पाळतात. लोकाचं्या भीतीने गप्प 
बसतात.’ िा हमत्र स्वतः हशहक्षत असूनिी मुलीचे लग्न थाटामाटाने करिार आिे. तोिी सवय चालीरीती 
पाळतो. दुसऱया गावी मंडळीच्या सभेत प्राथयना झाली. ‘येशू हिस्ताने आमच्यासाठी आपला मोलवान 
प्राि हदल्िा. तो मोलवान मोती िोता. माझे सवय कािी मी देवास हदल्िे. मोलमजुरीचे पैसेिी धमाच्या 
कामाकहरता देईन.’ अशी प्रहतज्ञा आमच्या बाधंवानंी केली. वर उल्लेहखलेला हमत्र आहि हिस्ती लोक 
याचं्या वागण्यात एवढे अंतर आिे. 

 
३७३ अ (इंम : २६४–२६५) 
 
३७४ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २६५–२६८) 

‘एक वाचिारा’ पत्रात म्िितो की : श्राविातला पहिला शहनवार िा संपत शहनवार असतो. या हदवशी 
नरसोबाच्या हचत्राची पूजा करून त्यास अघाड्याची माळ घालतात आहि भाताचा नैवदे्य दाखहवतात. 



 

अनुक्रमणिका 

तसेच मारुतीच्या देवळात जाऊन त्याला रुईची माळ घालतात. मिारूद्राचे मंत्र म्ििनू त्यास अहभरे्षक 
करतात. समथय रामदासाने म्िटले आिे : तेथे देव कैचा मूखा । भ्राहंत पडली । संत तुकारामानंी 
साहंगतले की : शेंदुर लाहवला धोंडा । पाया पडती पोरे राडंा । कबीराचे मत असे आिे की, ‘फत्तर पुजे 
सो चुहतया’. असे संताचें मत असतानािी आमचे लोक पूजा करीतच रािातात. खऱया परमेश्वराच्या 
ओळखीपासून मािसे बिकली आिेत. जे कोरीव मूती घडहवतात, ते सवय शूवयातच आिेत. मंत्र 
म्िििाऱयाच्या स्वधीन देव आिे, असे सागूंन लोकानंा बिकवण्याचे काम उंच जातीचे लोक करतात. 
जो आपिासं उंच मानतो, तो गर्थवष्ठ असल्यामुळे नीच पदास जातो. अहभमान टाकून हनःपक्षपातीपिाने 
पिाल, तर िे तुम्िासं पटेल. क्रोधापासून दूर जाऊन प्रभलूा शरि जा. आत्म्याचे खरे तारि साधून 
घ्या. 

 
३७५ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २६८–२७०) 

चीन देशात हतपरताला नावाच्या प्रातंामध्ये एक बलाढ्य संस्थान िोते. तेथील प्रधानाचे नाव ताकुपी 
िोते. त्याच्या कारकीदीत हवद्या, कला व उद्योग यासं फार प्रोत्सािन हमळाले. सवय देश परशत्रूपासून 
हनभयय राहिला. परंतु सुखाची मात्रा वाढली की, लोकानंा दुबृयद्धी िोते, त्याप्रमािे कािी लोकानंी 
खोडसाळ तक्रारी काढून रािीकडे अजी केली. एका कोळ्याने रािीस हनवदेन हदले की, घोड्याच्या 
पाठीवर एका बाजूस मासे व दुसरीकडे दगड नेण्याची पूवापार पद्धत ताकुपीने मोडली आहि दोविी 
बाजूस मासे नेण्याची तो सक्ती करतो. दुसरा मनुष्ट्य म्ििाला की, एखादी इमारत पडली, तर ताकुपी 
ती पायासकट उखडून काढतो व पूवयजाचें हशल्पहवर्षयक अज्ञान जगजािीर करतो. हतसरी हफयादी स्त्री 
िोती. ती म्ििाली की, याने मला पतीसि सती जाऊ हदले नािी. तेव्िा रािी फार रागावली व हतने 
ताकुपीस नोकरीवरून काढून टाकले. ताकुपीने हवनंती केली की, ‘मला एखाद्या ओसाड खेड्यात 
रािाण्याची परवानगी द्या.’ मग रािीने शोध केला, तेव्िा असे आढळले की, सगळ्या राज्यात एकिी 
ओसाड खेडे नािी. ताकुपीची कतयबगारी रािीच्या लक्षात आली व हतने त्याची हशक्षा रद्द केली. (मराठी 
ज्ञानप्रसारकावरून) 

 
३७६ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

मके्कजवळ जेद्दा या हठकािी अरब लोकानंी दंगा करून दोन सािेब व एक मडम यानंा ठार मारले. 
तुकय स्थानातून मके्ककडे ५०० हशपाई रवाना झाले आिेत. 

 
३७७ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

साताऱयाची वडील रािी कराचीत मृत्यू पावली. 
 
३७८ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

नानासािेब अयोध्येच्या बंडखोर बेगमेच्या लष्ट्कराबरोबर आिे, असे वतयमान आिे. 
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३७९ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 
अलािाबादेकडील सुरानन हकल्ल्यावर इंग्रज फौजेने िल्ला केला व ६९९ बंडखोर मारून हकल्ला 
जमीनदोस्त केला. 

 
३८० (१७ : १७,१ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

एका पंतोजीने पारशी हवद्याथ्यास लाथ मारल्याबद्दल त्याला ५ रु. दंड झाला. 
 
३८१ (१७ : १७,१ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

भडोच हजल्ह्ातील मौजे भावी या गावी शाळा स्थापन करण्याच्या कायात अडथळा आिल्याबद्दल बापू 
भाटेजी िा एक सरकारी कामदार बडतफय  झाला. लॉडय एन्ल्फस्तनसािेबाच्या िुकुमानुसार जातीच्या 
कारिावरून मुलानंा प्रवशे नाकारला, तर सरकारी मदत हमळिार नािी, असे जािीर झाले. 

 
३८२ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

हवलायतेत एक हवशाल व चमत्काहरक हबलोरी झुंबर तयार झाले. त्यात १ लाख २० िजार हदव ेअसून 
त्याची उंची १८ फूट आिे. एकंदर ३ टन हबलोर यासाठी वापरण्यात आली. 

 
३८३ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

मंुबईचे गवरनर लॉडय एल  हफवस्टन यानंी तीन हदवस नगरला मुक्काम केला. 
 
३८४ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

गवरनर जनरल यानंा आिखी ६ महिने अलािाबादेत रािण्याची परवानगी हमळाली. 
 
३८५ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

िोड बेटातील भहूमकंपामुळे पाण्याचे दरोबस्त झरे आटून गेले. 
 
३८६ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७०–२७१) 

लाडय काललगटन याने मनुष्ट्यास िवते उडता येईल, असे एक यंत्र तयार केले असून त्याचा चमत्कार 
बेलफ्यास्त येथे दाखहवण्यात येईल. 

 
३८७ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

युरोपात २८ लाख सैहनक असून त्याचंा सालीना खचय ८० कोटी रुपये आिे. लष्ट्कराकहरता सात अबय 
साठ कोटी रुपयाचंी जमीन वापरात आिे. त्याचे व्याजच ३० कोटी झाले असते. िे सैहनक कािी दुसरे 
काम करीत असते, तर त्याचें उत्पन्न ३१ कोटी २० लक्ष झाले असते. व्यापारी व शतेकरी यानंी हदलेला 
िा अप्रत्यक्ष करच समजावा लागेल. 
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३८८ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 
युरोपमध्ये दं्वद्वयुद्धाची कू्रर चाल आिे. दोघे वीर हपस्तुलाचंा उपयोग करून एकमेकासं हजव ेमारतात. 
पि ससा लकवा कोंबडा मेल्यामुळे जेवढा उपयोग आिे, तेवढािी मािसाचा नािी, असे एक अमेहरकन 
इंहडयन म्ििाला. 

 
३८९ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

कनयल मालकमच्या िुकमाखाली १५० घोडेस्वाराचंी खास पलटि तयार िोईल. (वृत्त) 
 
३९० (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

ग्वाल्िेर मिाराजाचं्या खजानवीस बंडखोरीबद्दल फाशी देण्यात आले. (वृत्त) 
 
३९१ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

लसधु नदीवर ओहरएंटल स्टीम कंपनीच्या आगबोटी जानेवारीपासून सुरू िोिार. (वृत्तसारवरून) 
 
३९२ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

अिमदनगरचे अहस. कलेक्टर हम. थेलवाल घोड्यावरून पडून मृत्यू पावले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३९३ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

बंडकाळात हशपायानंी ग्वाल्िेर हतजोरीतून ६८ लाख रुपये व जवािीर लुटून नेले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३९४ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

यंदा हवलायतेच्या हनयात व्यापारात १ कोटी ११ लाख ७५ िजार रुपयाचंी तूट आली. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
३९५ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

कराचीच्या कस्टम खात्यास सालगुदस्तपेक्षा ४,३९० रुपयाचें जास्त उत्पन्न आले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३९६ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७१–२७२) 

रेल्व ेकंपनीस गेल्या वर्षीपेक्षा ६,८८० रुपये अहधक हमळाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
३९७ (१७ : १७, १ सप्तेंबर ५८, २७२) 

सन १८४६ ते ५६ या दशकात हिटन व ऐरलंड येथील २८ लाख लोक मुशाफरीसाठी दुसऱया देशात 
गेले िोते. गेल्या तीनश ेवर्षांत कोित्यािी देशातील इतके लोक परदेशी गेले नव्िते. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १८, मुांबई, २२ सप्तेंबर १८५८ 
 
३९८ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २७३–२७६) 

‘स्वदेशाचा खरा हितेच्छू’ हलहितो की : एखाद्या परदेशस्थ मािसाने कािी वर्षांमागची वतयमानपते्र 
वाचली, तर त्यास वाटेल की, येथील सुहशहक्षत तरुि वडेगळ चालीवर धैयाने टीका करीत िोते. मग 
या देशाचा उर्थजत काळ जवळ आला असेल. चालीरीतीत हितावि असे फेरफार झाले असतील. पि िे 
‘सुधारक’ लिदू झोपी गेलेले आिेत. सन ४९–५० मध्ये लोकहितवादीने १०० पते्र हलहिली. पि त्याचा 
हनभययपिा व हनःपक्षपातीपिा म्ििजे केवळ शब्दभाडंि ठरलेले आिे. सनातनी पंहडतानंा तो 
ग्रामकंटक, देशकंटक, मनुष्ट्याचें वैरी म्िित असे. पि कृतीचा पत्ताच नािी. २८ जुलै १८५० च्या 
प्रभाकरात त्याने हवधवाचें दुःख कळवळून वियन केले. िे शिािे हवद्वान आता मारत्याच्या पढेु आहि 
पळत्याच्या मागे जातील व सुधारिेचे पाऊल पढेु पडेल, असे वाटले िोते. परंतु एकािी सुहशहक्षताने 
आपल्या हवधवा कवयेचा हववाि केला नािी. लकवा आपि स्वतः एखाद्या हवधवशेी लग्न लावले नािी. 
त्याचं्या उपिासास्पद वागिकुीवरून फार दुःख िोते. त्याचें बोलिे व करिे असंगत आिे पिा! 

 
३९८ अ (इंम : २७६–२७७) 
 
३९९ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २७८–२७९) 

‘एक हमत्र’ हलहितो की : पढंरपूरच्या याते्रत शुभवतयमान सागंण्याकहरता मी गेलो. पुंडलीक वरदाचा 
गजर करिारे वारकरी िातात पताका घेऊन नाचत िोते. गावप्रदहक्षिेच्या रस्त्यावर नेिमीसारखी 
लझबड मात्र नव्िती. हवठोबाच्या देवळात पहिली पायरी नामदेवाची आिे, तर समोरच चोखामेळ्याचा 
पार आिे. चोख्याला रावळात जाण्याची मोकळीक हमळत नव्िती. देवळातल्या गदीत लोक हचरडले 
जात िोते. ‘मेलो’, ‘हचरडलो’ चे उद्गार ऐकू येत िोते. कािींची डोकी फुटून रक्तबंबाळ झाली. पिा िे 
लोक अज्ञान-समजुतीने कसे शरीरास इजा करून घेतात. अंगाला घाम आला तर सजीवपिाच्या 
साक्षात्काराची खूि मानतात. हवठ्ठलास सालीना २॥ िजाराचें वतेन असून एकूि उत्पन्न ३० िजाराचें 
आिे. हशवाय बडव्याचें उत्पन्न वगेळे. गोपाळपुऱयातं इतकी रेटारेटी झाली की, पुलावरून पडून एक 
मुलगी मृतप्राय झाली. लिान रस्ते, मिाग हजन्नस व जागोजाग दुगंधी, असे या गावाचे स्वरूप आिे. 
सरकारी वर्षासन बंद झाले, तरी बडव्याचें कािी अडिार नािी. सरकारी कामदाराचें पगार मात्र कमी 
झाले आिेत. सरकारास िी मोठी लजे्जची गोष्ट आिे. यावर ज्ञानोदयकत्याचे लेखन : मूर्थतपूजेला 
आश्रय देिे, िेच मुळी सरकारास अश्लाघ्य आिे. पढंरपूरच्या देवस्थानाला लोकाकंडून वर्षाकाठी 
उत्पन्न आिे. हशवाय दरसाल सरकार २५०० रु. देते. कामदाराचं्या पगारातं मात्र सरकार ५।१० असे 
कमी करते. मूर्थतपूजा, याते्रची गदी, त्या काळातील पंढरपुरातील दुगयवधी, रोग, वगैरे पािाता हिस्ती 
सरकारने पढंरपूरच्या देवस्थानास सालीना मदत देिे, िी मोठी लज्जास्पद गोष्ट आिे. 

 
३९९ अ (इंम : २८०–२८१) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

४०० (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८१) 
सन १८५१ ते ५६ या काळात कामवस सभेत १०, २१८ अजय आले. त्यावर दरवर्षी १६,८७,९३३ 
लोकाचं्या सह्ा िोत्या. चोवीस वर्षांत एकंदर २,९६,९४२ अजय आले. त्यावर ७,२१,०७,३२२ जिाचं्या 
स्वाक्षऱया िोत्या. 

 
४०१ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८२–२८३) 

‘एक हमत्र’ हलहितो की : देवाची पूजा केल्यामुळे तो प्रसन्न िोतो, अशी समजूत आिे. राविाने सवय देव 
बंदीत घातले. जे देवानंा राबहवतात त्यानंािी देव म्ििण्याची याचंी चाल आिे. कािी देव साळ्या 
कोष्ट्ट्याचं्या घरीिी राबतात. नळ, नीळ, जाबंुवतं, िेिी देवच आिेत. हशवाय पीर, ताबुत, झाडे, 
चतुष्ट्पाद, िेिी देवच िोत. साती सटवाया, भवावया, कंुड मावलाया, या सवांनािी देव मानतात. िी 
मोठीच गदी व पलपलाट आिे. एवढ्या देवाचंी पूजा करण्यास हकत्येक पखाली पािी लागेल. त्याचं्या 
नैवदे्यातिी चमत्कार आिे. कारि कािी देवानंा मासंाचा नैवदे्य चालत असतो. सवांचे नामस्मरि कराव े
म्िटले, तर २ वर्ष े१ महिना १३ हदवस ३ तास ३३ हमहनटे व २ सेकंद लागतील! 

 
४०२ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८३–२८५) 

इंग्रजी भार्षा हशकल्यामुळे उदरहनवाि िोतो. म्ििनू लोक स्वभारे्षहवर्षयी अनास्था बाळगतात व 
इंग्रजीच हशकतात. मातृभार्षा हशकून स्वदेशाचे कल्याि करण्याचे कोिी मनास आिीत नािी. इंग्रजी 
भार्षा त्यासं गिन वाटती व हतचे ज्ञान संपादन केले की, पृथ्वीवर जवमल्याचे साथयक झाले, असे ते 
समजतात. ज्ञानाची व गं्रथाचंी भर टाकून स्वभारे्षचे वैभव वाढवाव,े असे कोिास वाटत नािी. उलट 
परभारे्षतील िजारो शब्द अपभ्रष्ट िोऊन स्वभारे्षत येत आिेत. कािी लोक इंग्रजीत लाबंलाबं भार्षिे 
करतात. पि स्वभारे्षत चार शब्दिी बोलू शकत नािीत. स्वभारे्षचा त्यासं हतरस्कारच असतो. मराठी 
सभेस ते जात नािीत. नावले्स वाचतात लकवा स्वस्थ झोपतात. मराठीचे नाव घेताच त्याचं्या भोवयांस 
आठ्या पडतात. मुलानंा इंग्रजी शाळेत घालतात. इंग्रजीतून अहभवादन करण्यास हशकहवतात. त्यातून 
मुलाचे स्वभारे्षचे ज्ञान फार कचे्च रािाते. घरात धेडगुजरी भारे्षतूनच बोलत असतात. स्वभारे्षचे नीट 
ज्ञान करून घेऊन मगच परभारे्षच्या संपादनाकहरता झटले पाहिजे. सध्या उलटा प्रघात दृष्टीस पडतो. 
इंग्रजी व्याकरि पोपटासारखे पाठ करण्याऐवजी आधी मराठी व्याकरि समजून घेतले, तर इंग्रजी 
लवकर येईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४०३ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

लशद्याचं्या लभद येथील सुभेदाराने तात्या टोप्याच्या कुटंुबातील १२ आप्तानंा कैद करून ग्वालेरीस 
पाठवनू हदल्िे. 

 
४०४ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

लाला ज्योहतप्रसाद या लिदु सावकाराने बंडाच्या धामधुमीत सरकारला अन्नसामुग्री पुरहवली, म्ििून 
त्यास २४ िजार रुपये उत्पन्नाची १९ गावाचंी जिाहगरी देण्यात आली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

४०५ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 
बंडाच्या लुटीतून जनरल न्व्िटलॉक सािेबाचं्या वाट्याला ८ लाख रुपये आले. 

 
४०६ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

काळ्या पाण्याची हशक्षा झालेले ३०० कैदी बंडखोर मंुबईकडे रवाना झाले. 
 
४०७ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

ग्वाल्िेरनजीक पौरी हकल्ल्यात इंग्रजानंी बंडखोराचंा पराभव करून त्यासं पळवनू लावले. 
 
४०८ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

द्वारकेजवळ मोिरमच्या वळेी दंगल िोऊन सिाजि जखमी झाले. ८० िजाराचंा ऐवज लुटला गेला. 
 
४०९ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

तुकय स्थानात दुष्ट्काळाचे संकट नािीसे व्िाव,े म्ििून लोकाचें बळी देण्याची प्रथा आिे. एकाने थडग्यात 
पुरलेले पे्रत उकरून काढून हशरच्छेद केला. कारि काझी बळीस परवानगी देईना. 

 
४१० (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

ग्वाल्िेरमध्ये बंडखोर पुविा जमाव करू लागले आिेत. 
 
४११ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

जगन्नाथ शकंरशटे यानंी सरकारी पदाथयसंग्रिालयास ५०० रुपयाचंी मातीची हचते्र हदली. 
 
४१२ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८५–२८७) 

मंुबईतील सुहशहक्षत पारशानंी एक मंडळ स्थापले असून तेथे प्रत्येकाने पत्नीसि यावे, असा हनयम केला 
आिे. यातून हस्त्रयाचंी छळिकू व दुःख कमी िोईल. 

 
४१३ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७) 

लिदुस्थानचा कारभार ईस्त इंहडया कंपनीकडून नामदार न्व्िक्टोहरया रािीसािेबाचं्या िाती गेलेला 
आिे. त्या स्वतः १५ जिाचें इंहडया कौन्वसल नेमिार आिेत. 

 
४१४ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

चीन देशात परकीयानंा कोठेिी हफरण्याची मोकळीक हमळाली आिे. 
 
४१५ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

मंुबईत एका लिदूने मुस्लीम धमय स्वीकारला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

४१६ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 
ऐरलंडमध्ये डन्ब्लन शिरात दर िजारी ३८५ बालमृत्यू िोत असत. म्ििून तेथील वैद्यानंी खराब वाय ू
खोल्यातूंन हनघनू जाण्याची व्यवस्था केली. िवशेीर खोल्यामुंळे मतृ्यूचे प्रमाि िजारी ३९ एवढे खाली 
आले. आमच्या देशात मात्र अंधाऱया व बंद खोलीत शगेड्या जाळतात. 

 
४१७ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

ऐरलंड व वयू फौंडलंड याचं्यामध्ये तारायंत्र सुरू झाले. 
 
४१८ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

कोळशाची दारूहमश्र भकुटी तोफखावयात ठेवनू फ्रें च सेनापतीने कोठाराच्या आगीस प्रहतबंध केला. 
 
४१९ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

नामदार रािीच्या फ्रें च दौऱयाच्या वळेी ५० िजाराचंा खचय करून तोफाचंी सरबत्ती करून हतचा सवमान 
केला. (बा. दा. वरून) 

 
४२० (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

वाई, हजल्िा सातारा, या हठकािी पोस्त ऑहफस सुरू झाले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
४२१ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

बडोद्यात ित्यारे जप्त करण्याचे काम जारीने चालू आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
४२२ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

कानपूरच्या हकल्ल्याजवळ पाऱयाची खाि सापडली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
४२३ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८७–२८८) 

पुण्यात संगमाजवळ व साताऱयास हशपाई लैनीजवळ असे दोन हकल्ल े इंग्रज सरकार बाधंिार आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४२४ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८८) 

लंडन शिरामध्ये ४९१ धमयखाती आिेत. त्याचंा सालीना खचय दोन कोटी रुपये आिे. इंग्रज लोक हकती 
मायाळू व परमाथी आिेत ते यावरून हदसते. (बा. दा. वरून) 

 
४२५ (१७ : १८, २२ सप्तेंबर ५८, २८८) 

सन १८५५ मध्ये गे्रट हिटनाच्या खािीतून ज्या वस्तू काढल्या, त्याचंी लकमत ३२ कोटी रुपये. या वस्तू 
साफ केल्यावर त्याचंी हवक्रीची लकमत ४० अबय रुपये झाले. 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर  
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक १९, मुांबई, १ अकटोबर १८५८ 
 
४२६ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, २८९–२९१) 

‘स्वदेशाचा खरा हितवादी’ हलहितो की : सुधारकानंी बालहववाि, हववािाचा खचय, नाचबठैका, या 
रीती कधी सोडल्या काय? वाईट चालरीतींमुळे देश खराबीस आला, अशी याचंी खातरी झाली आिे. 
पि िे मिारास पंक्तीत घेतील काय? लोकहितवादीने ढोंगी साधंूवर कडक टीका केली. त्याला 
हवधवाचंी कीव आली, तरी त्याने एखादी मंडळी त्यासाठी स्थाहपली काय? नािी. कारि त्यास 
वास्तहवक काळजी नािी. नुसते बोलाव,े पि करू नये, असे लोक फार आिेत. अहतशदू्राचं्या 
शाळेसाठी ३९ जिानंी देिग्या देण्याचे कबलू केले. पि १६ जिानंी तो उपक्रम बंद केला. आता फक्त 
२४ रु. जमतात. सरकारी कामदारसुद्धा वगयिी देत नािीत. एकट्या पुिे शिरात फक्त ३९ सुधारक 
आिेत व त्यानंािी खरा कळवळा नािी. राडेंने नाच केला, तर ५ रु. हबदागी देतात मात्र! बुके व 
अहतशदू्र याचं्याकहरता देिगी देिे त्याचं्या हजवावर येते. ज्ञान आिे, पि त्याप्रमािे वतयण्याचे धैययच 
त्याचं्यात आढळत नािी. मिारमागंानंा मदत केली, तर मुलाचंी सोयरीक िोिार नािी, या भीतीने ते 
गप्प बसतात. आपि स्वतः दुःख सोसून आपल्या लोकाचें हित करावे, िे त्याचं्याने िोत नािी. 

 
४२६ अ (इंम : २९२–२९३) 
 
४२७ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, २९५–२९९) 

‘एक हफरस्ता’ हलहितो की. शाळेत हिस्ती शास्त्र हशकहवण्याने मुलाचंी बुद्धी प्रकाहशत िोते. िेंदेत व 
धुरात वाढिारी मुले रोगट असतात. तशी शास्त्र न वाचिाराचंी दयनीय अवस्था आिे. आपि ज्यावर 
हवश्वास ठेवतो, तोच खरा धमय, अशी याचंी लाडकी समजूत आिे. वडलोपार्थजत मतानंा आड येिारा 
अयुन्क्तकपिा ते एकीकडेच गंुडाळून ठेवतात. त्यातून हवद्याथ्यांच्या सुधारिेस हवघ्न येते. एखादे मत 
पारंपहरक आिे, एवढ्याच कारिाने पुढे चालहवले, तर ज्ञानाची वृद्धी कशी िोिार? खोटेपिा, 
भलुथापा, दुराग्रि, याचंा कािी उपयोग नािी. सत्य िे सवय देशातं सारखेच असते. एखादे मत हवपरीत 
भासले, तरी ते वास्तहवक सत्य असते. पूवयग्रि सोडल्याहशवाय शास्त्रीय हवर्षयाचे ज्ञान िोिार नािी. 
रुप्यापेक्षा बोध व सोवयापेक्षा ज्ञान मौल्यवान आिेत. सगळी हवद्या काय ती पोट भरण्याचीच असते, िा 
आिखी एक गैरसमज आिे. राख फासून भीक मागूनिी पोट भरते. हिस्ती शास्त्र सागंते की, काळ िे 
अमोहलक धन आिे, म्ििून सद्गुि वाढवावते. आळस, मौज, द्वाडपिा करू नयेत, ईश्वरदत्त देिग्या 
उधळून टाकण्याचा कोिालािी अहधकार नािी. सत्यप्रीती व सत्याचा अंगीकार करण्याचे धैयय 
मानवाच्या मनात असाव ेलागते. जातीचे गुलाम झालेले लोक आप्ताचं्या आजे्ञत वागतात. गुरूची मखूय 
मतेिी स्वीकारतात. लोकहवरोध व मरिाचे भय यासं न जुमानता सत्याचा स्वीकार करा. जे मनाला 
पटले, ते बोलण्याचे धैययसुद्धा भेकडाचं्या अंगात नसते. स्वाथाची दृष्टी अहजबात सोडावी. हिस्ती 
शास्त्राने नान्स्तकाचंा हतरस्कारसुद्धा लजकला. तरी पहवत्र शास्त्राचे कािी सोपे भाग शाळेत हशकहवण्यास 
सुरुवात करावी. 

 
४२७ अ (इंम : २९३–२९५) 



 

अनुक्रमणिका 

४२८ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, २९९) 
उत्तर अमेहरकेत ५ मोठी सरोवरे आिेत. त्यानंी ९० िजार चौरस मलैाचंी जागा व्यापली असून त्याचंी 
लाबंी १५३४ मलै आिे. 

 
४२९ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३००–३०१) 

अिमदनगरमधील वाबंोरीचा पंतोजी हलहितो की : लोिी गावी तीनश े वारकऱयाचंा समुदाय जमला 
िोता. त्यानंा शुभवतयमान साहंगतले. पूजा िे पाप असून ईश्वराहवरूद्ध बंड आिे. एक प्रकारचा व्यहभचार 
आिे. प्रहतमापूजा हनरे्षधािय आिे. ईश्वर िा प्रभूचंा प्रभ ूअसल्यामुळे त्याची कोितीिी आज्ञा मोडू नये. 
पंढरीस गेले असता लुबाडिाऱया पुजाऱयांशी मात्र गाठ पडते. द्रव्याची िानी व शहररास इजा, एवढाच 
लाभ िोतो. कुटंुबात रािून खऱया आत्म्याने व भक्तीने प्राथयना करावी, असा उपदेश त्यानंा केला. 
धमयसंबधंी पुस्तके वाटल्यावर दोघानंी बीजमंत्र माहगतला. एतदे्दशीयाचंा धमयरूप कुजट वृक्ष लवकरच 
कोसळून पडेल व हिस्ताचे राज्य गाजेल, यात शकंा नािी. 

 
४३० (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०१) 

उत्तर लिदुस्थानात गेल्या वर्षी चपात्या वाटल्या जात िोत्या. यंदा हनजामाच्या राज्यात लाडू वाटण्याचा 
नूतन उपक्रम सुरू झाला आिे. बलुढाण्याच्या कहमशनरने असे ४० लाडू पकडले. िे लाडू कुत्र्यासं 
खाऊ घाला, अशी साकेंहतक हचठ्ठी त्याबरोबर िोती. चपात्याबंरोबर असाच हनरोप येत असे. ‘हफरंगी 
लोकाचंा संिार करा’ असाच मतलब असावा. आता िैदराबादेतील फौज बुलढाण्यास गेली असून 
बंदोबस्त व्यवन्स्थत झाला आिे. कोिीतरी दुसऱयाचे घर दाखवनू स्वतः चोरापासून अलख रािाण्याचा 
प्रयत्न करीत आिे, म्ििनूच िे लाडू मंुबईस जात आिेत, असािी देखावा करण्यात आला. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४३१ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०१–३०२) 

लसगापूर िे बेट इंग्रजाचं्या ताब्यात आिे. काळ्या पाण्याची हशक्षा झालेले कैदी तेथे ठेहवले जातात. 
गतवर्षी १६ िजार कैदी हतकडे रवाना करण्यात आले, तर ५०० जि हशके्षची मुदत संपल्यामुळे मुक्त 
झाले. या कैद्यानंा सक्तमजुरी करावी लागते. तरी त्यानंा मोकळे हफरण्याची परवानगी असते. ते स्वतः 
धंदा करू शकतात. त्यासं बडे्या घातल्या जात नािीत. हचनी गलबताचंी तेथे आवक असल्यामुळे हचनी 
कैद्यानंा मात्र बािेर सोडीत नािीत. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४३२ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०२–३०३) 

१४ आगस्त रोजी राबटयसािेबाने ग्वाल्िेरच्या बंडखोराचंा पराभव केल्यानंतर ते मध्यलिदुस्थानकडे 
वळले. हिगेहडयर पामसयच्या सैवयाला हभऊन जलरापट्टिकडे वळले. तेथील राजा इंग्रजानंा शरि 
आला म्ििून बंडखोरानंी नीमचला जाऊन ४० तोफा िस्तगत केल्या. त्यातं तात्या टोपेिी असावा, 
असा अंदाज आिे. इगं्रज लष्ट्कराने मिूस छाविी उभारली असून सर ह् ू रोज सैवय घेऊन हतकडे 
जाईल. 
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४३३ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०२–३०३) 
ग्वाल्िेरीस नानासािेबाचे ४ िस्तक पकडण्यात आले. ग्वाल्िेरचे सिा िजार लोक नानाला मदत 
करतील, अशी वल्गनािी बडंखोर करीत आिेत. इंग्रज लष्ट्कराने ६० दंगलखोरानंा पकडून त्यासं 
जागेवरच तोफेच्या तोंडी हदले. लशदेसरकार मात्र मनापासून इंग्रजानंा मदत करीत आिेत. पि 
आपल्या राज्यातील हफतुराचंा शोध त्यानंी घेऊ नये, याचे आियय वाटते. 

 
४३४ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०२–३०३) 

गुिा नदीच्या अग्नेय हदशकेडील काठावर रॉबटयसनने आपल्या सैवयासि बंडखोरावंर िल्ला करून ५०० 
बंडखोर ठार मारले. पे्रताचंा ढीग पडला िोता. 

 
४३५ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

हतबटेात याक लकवा वनगाय िे उपयुक्त जनावर आढळते. फ्रें च वहकलाने अशी ११ हपले स्वदेशास 
नेली. ती आता हवस्तीिय बागेत ठेवली जातील. 

 
४३६ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

रेलव ेकंपनीने दुसऱया प्रतीचे गाडीचे भाडे हनम्म्याने कमी केले. 
 
४३७ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

मुलतानच्या दंगलीत गोऱया पलटिींनी अनेक बंडखोर मारले. 
 
४३८ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

इंग्रज-फ्रें चानंी दंगलखोर अरबाचं्या मक्का येतील जिाजावर गोळ्याचंा भहडमार करून त्याचंा अगदी 
नाश केला. 

 
४३९ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

इंग्रजसरकार आपल्या पराक्रमी सैहनकानंा २८ लाख रुपयाचंी बहक्षसे वाटिार आिे. 
 
४४० (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

लखनौमध्ये मोिरम शातंतेने पार पडला. 
 
४४१ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

लिदुस्थानचे मुख्य सेनापती सर कुहलन काबंले यानंा रािीने ब्यारन वलैद िा हकताब हदला. 
 
४४२ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०३–३०४) 

एका हिस्ती भजनगृिाजवळ मिादेव, मारुती, नंदी, अशा तीन मूती सापडल्या. कािी पोटबाबू लगेच 
त्याचें पुजारी झाले. देवाचं्या दशयनासाठी एवढी गदी जमली की, पोलीस बोलाविे भाग झाले. या मतूी 
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अकस्मात् तेथे कशा आल्या, याची चौकशी पोलीस करीत आिेत. रात्री कोिीतरी मूती उचलून नेल्या. 
भोळे लोक तोंडघशी पडले. 

 
४४३ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०४) 

अटलाहंटक मिासागराच्या तळाशी तार टाकून तारायंत्र झाले, तेव्िा जो संदेश पाठहवला गेला, त्यात 
‘परम उंचामध्ये देवाला गौरव आहि पृथ्वीवर शाहंत, मािसावर कृपा’ िे शास्त्रातले वाक्य िोते. ३१ 
शब्दाचंा हनरोप ३५ हमहनटातं पोिोचला. तारेचे काम यथान्स्थत चालू आिे. त्यात चूक नािी. 

 
४४४ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०४) 

लसध देशातं नौशरेा तालुक्यात एका लाकूडतोड्यास नाग डसला, तेव्िा त्याने कुऱिाडीच्या एकाच 
घावात नागाचे दोन तुकडे केले. दुसऱया घावाने िाताच्या ज्या बोटास नागाने दंश केला िोता, ते 
बोटिी तोडले. कािी हदवस िान्स्पतळात राहिल्यावर तो बरा झाला. 

 
४४५ (१७ : १९, १ अकटोबर ५८, ३०४) 

आताशी संध्याकाळी ७ वाजेपयंत आकाशात शेंडे नक्षत्र हदसते. ते पहिमेकडून पूवेकडे दररोज ५ मलै 
चालते. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २०, मुांबई, १५ अकटोबर, १८५८ 
 
४४६ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३०७–३११) 

हबजागपट्टनच्या हमस्तर पी. जगन्नाथ यानंा हिस्ती उपदेशकाची दीक्षा देण्यात आली. १८४० मध्ये ते 
हवद्याथी असताना रे. िेय िे मुख्याध्यापक िोते. संपत्ती व अि ूिाच हशक्षिाचा उदे्दश मानल्यामुळे ते 
धमाबद्दल हवचार करीत नसत. वैष्ट्िवपंथी जगन्नाथास कोिी देवावर टीका केली, तर फार राग येई. ते 
कमयठ िाह्मि िोते. हम. गाडयनसािेबाजवळ ते इंग्रजी हशकले. त्याच शाळेत हशक्षक झाल्यावर हिस्ती 
शास्त्राच्या वगात बसू लागले. जगात पाप आिे की नािी, यावरून वाद घालू लागले. िेय म्िित 
असतात की, पाप आिे व तारिाराची फार गरज आिे. वदेातंाने योग्यायोग्य काय, ते समजत नािी. 
अंतःकरि कष्टी व व्याकुळ झाले. नातेवाईकानंा सोडून देऊन ते हिस्ती झाले. गायत्री मंत्र म्िििाऱया 
जगन्नाथास कािी हदवस हद्वहवध वागिूकिी करावी लागली. बागेमध्ये जाऊन ते ‘याहत्रकक्रमि’ 
वाचीत. मृताचे हक्रयाकमांतर व लग्नहवधी पािून मन हवटले. आपले ‘खरे वतन’ शोधण्यासाठी ते 
हिस्ती झाले. पालकाचंा धाकदपटशा व हमत्राचंी लटगल, याचंी पवा न करता हिस्तास शरि गेले. 
तारिारा िा मोठ्या मोलाचा मोती आिे. त्यानेच आता धमयप्रसाराचे काययिी त्याचं्यावर सोपहवले आिे. 
सैतानाच्या हवघ्नानंा दाद न देता प्रभचेू कायय करावयाचे आिे. 

 
४४६ अ (इंम : ३०५–३०७) 
 
४४७ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१२–३१३) 

शके वली मिमदाची िकीगत सागंताना ‘एक हिस्ती’ हलहितो की : तो सुरतेचा राििारा असून त्याचे 
हशक्षि गुजरातीत झाले. कनयल लसक्लेयर सािेबाकडे तो चाकरीस राहिला. सािेबाच्या सागंण्याप्रमािे 
तो िुशार, मेिनती व प्रामाहिक आिे. रेवरंडचा उपदेश ऐकल्यावर हिस्ती धमाच्या खरेपिाहवर्षयी 
त्याची खातरी पटली. एका मौलवीने त्याचा पाठलाग व छळ करून त्याचा घात करण्याचा प्रयत्न 
केला. अशा संकटानंी त्याचा हनिय अहधकच बळावला. रातं्रहदवस तो पहवत्र शास्त्र वाचीत बसे. आपले 
उवयहरत जीवन सफल व्िाव,े म्ििून त्याने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. हिस्तावर त्याचा मनापासून 
हवश्वास आिे. 

 
४४७ अ (इंम : ३११–३१२) 
 
४४८ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१३–३१५) 

मिारमागंाहवर्षयी ‘कळवळा बाळगिारा’ हलहितो की : पेशवाईत अस्पृश्यानंा फार नीच मानीत असत. 
त्यानंा गळ्यात काळा दोरा बाधंावा लागे. घर बाधंिे, उंची पाघंरूिे घेिे, धोतर-पागोटे वापरिे, िे 
त्यासं मना िोते. हवद्या हशकण्याचीिी मनाई िोती. इगें्रजी राज्यात त्याचें दैव उघडले. जुलूम बंद 
झाला. पलटिीत तर सािेबाच्या अढ्यास आढे लावनू रािातात. सरकारी शाळेत हशक्षि हमळते. 
मिारानंा मोठे िुदे्द हमळतात. कािी मिार संस्कृत हशकून गं्रथ वाचतात. पि मिारामंागंाचंी वाईट चाल 
कमी िोत नािी. शास्त्र वाचाव,े रंडीबाजी टाकावी, गुरानंा हवर्ष घालून मारू नये, दारू हपिे सोडाव,े 
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मुलींना मुरळ्या बनव ूनये, अनेक लग्ने करू नयेत, भागंगाजं्यापासून दूर रािाव,े कारि असले उद्योग 
केले, तर मािूस हभकारीच रािातो. म्ििून दारू व लशदळकी त्यानंी सोडून द्यावी. अिो मिारमागं 
लोकिो, तुम्िी सुधाराव.े सुधारला नािी, तर तुमची कशी अवस्था िोईल, याचा हवचार करून प्रभ ु
येशूकडे वळा. 

 
४४९ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१५–३१६) 

सगळे अशी ओरड करतात की, िा देश हभकारी झाला. पि दहरद्र आले तरी कशाने? कोिी म्िितात 
जाती मोडल्या, शास्त्र सोडले, मूखयपि वाढले, म्ििून देशास वाईट अवस्था आली. पि हमशनरी 
लोकानंी या देशास शिािे करण्याचा उद्योग चालहवला आिे. कािी सुहशहक्षतानंीिी सुधारिेचा उद्योग 
सुरू ठेवला आिे. एकूि लोकसंख्येत श्रीमतं हकती व हभकारी हकती, याचा हनवाडा नीट केला पाहिजे. 
या देशात हभके्षकऱयाचंी संख्या फारच मोठी आिे. याचना करून पोट भरिे, यासारखे लाहजरवािे व 
िलके काम दुसरे नािी. पि हभक्षा मागिे, िा प्रहतष्ठचेा धंदाच िोऊन बसला. अंध, अशक्त व पंगू यानंी 
हभक्षा माहगतली, तर ते योग्य आिे. प्रहतहष्ठतपिे हभक्षा मागिे व दाडंगेपिा करून हभक्षा हमळहविे, असे 
दोन प्रकार आढळतात. ससं्कृत श्लोक म्ििनू लकवा संताचं्या अभगंातंल्या ओळी गाऊन भीक मागिारे 
अनेकजि हदसतात. भीक मागिारे असा आव आितात की, जगातले सवय धंदे त्याचं्यापढेु हनमाल्यवत् 
आिेत. (ज्ञानप्रकाशवरून). 

 
४५० (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१७–३१८) 

एका शिरात कापसाची सतत चोरी िोत असे. तेव्िा व्यापाऱयाने आपल्या सवय कामदारानंा बोलावनू 
म्िटले की, ज्याने कापूस चोरला त्याच्या दाढीला कापूस लागलेला आिे. यावर जो खरा चोर िोता 
त्याने नकळतच दाढीस िात लावला. अशा रीतीने चोर पकडला गेला. अमेहरकेत वबेस्तर या 
गृिस्थानेिी अशीच युक्ती योहजली िोती. एका धमयशाळेत एका वाटसरूचे घड्याळ चोरीस गेले िोते. 
त्यावळेी २० वाटसरू मुक्काम करून िोते. वबेस्तरने सवांना एकत्र करून साहंगतले की, एका अंधाऱया 
खोलीत एक हकटली ठेवलेली असून हतच्यात पक्षी आिे. प्रत्येकाने हकटलीस िात लावला पाहिजे. 
चोराने िात लावला की पक्षी बोलेल! सवांनी आपापली पाळी पूिय केली, तेव्िा वबेस्तरने त्याचें िात 
पाहिले. १९ जिाचं्या िातास काळे लागले िोते. ज्याचे िात स्वच्छ िोते तोच चोर ठरला. कारि पक्षी 
बोलेल, या भीतीने त्याने हकटलीस िात लावलाच नािी! 

 
४५१ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

बंगाल्यात बिुत िाह्मिी हवधवाचें पुनर्थववाि झाले. मंुबई इलाख्यात अजून कािीिी झाले नािी. 
अिमदनगरची एक िाह्मि हवधवा गरोदर झाल्यामुळे गाव सोडून हनघून गेली. 

 
४५२ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

वयू कोलंहबयात सोवयाच्या खािी सापडल्यामुळे हतकडे वस्ती करण्यासाठी बरेच लोक जात आिेत. 
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४५३ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 
एका डच गलबतास केप आव गुड िोपजवळ ९० फूट लाबंीचा जलचर हदसला. तो नऊ हदवस 
तारवाच्या जोडीने चालला िोता. बंदुकीच्या १०० गोळ्या खाल्ल्यावर रक्तबंबाळ िोऊन तो हनघनू 
गेला. 

 
४५४ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

मागच्या अंकात हनदेश केलेल्या लाडूप्रकरिाचा शोध पूिय झाला. एका मारवाडी गृिस्थाने आजारातून 
बरे िोण्यासाठी नवस केला िोता व लाडू वाटून त्याने नवस पुरा केला, असे म्िितात. 

 
४५५ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

मुलतानला १४३१ लोकानंी बंड केले. त्यांपैकी पुष्ट्कळ जिानंा ठार करण्यात आले. बाकीचेिी मारले 
गेले असावते. ७५ जिानंा फाशी हदल्िे. 

 
४५६ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

आयोध्येत ६८२०० तर आग्ऱयात ५० िजार बंडवाले असून ते सवय गवताप्रमािे नाश पावतील. 
 
४५७ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

तात्या टोपे भोपाळला जािार िोता. पि इंग्रजाचं्या भयाने सेरोंजच्या हकल्ल्यात लपून बसला. 
 
४५८ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

खानदेशच्या सरिद्दीवर १ िजार हभल्ल पवुिा जमा झाले. इंग्रज सैवय हतकडे जािार आिे. 
 
४५९ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

नाशकात एका फहकराने सािेबाचे मूल मारण्याचा प्रयत्न केला. कारि पूवी िायलँडरसािेबाने त्यास 
जहमनीवर आपटून जखमी केले िोते. फहकराची हशक्षा आता चुकिार नािी. 

 
४६० (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१८–३१९) 

मंुबईमध्येिी एका मुस्लीमाने सािेबास जबरदस्त इजा केली. तो आता कैदेत आिे. आपि िे कृत्य 
ईश्वरासाठी केले, असा जबाब त्याने हदल्िा आिे. 

 
४६१ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

ठाण्यािून रेल्वनेे मंुबईमध्ये १५० कैदी आले. त्यानंा काळ्या पाण्यावर धाडले जाईल. 
 
४६२ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

बाळारत येथे हमस्तर तामसन सािेबाने सेकंदास दोन गोळ्या सोडिाऱया बंदुकीचा शोध लावला. 
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४६३ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 
बंडवाल्याचंा बीमोड करण्यासाठी इंग्लंडिून नवीन लष्ट्कर आले आिे. 

 
४६४ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

अयोध्येची बेगम व नानासािेब याचंा कािी वाद झाल्यामुळे बेगमेने इंग्रजानंा हनरोप हदला की, मला 
क्षमा कराल, तर मी नानास इंग्रजाचं्या स्वाधीन करीन. सरकारने मावय कराव,े असे ज्ञानोदयकाराचे 
मत. 

 
४६५ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

इरािी फौजेस कवायतीचे हशक्षि देण्याकहरता १६ फ्रें च अहधकारी तेिराि येथे गेले. 
 
४६६ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

काललग्टनप्रमािेच एका फ्रें च हशपायाने हवमान तयार केले, त्यास ५० िजाराचें बहक्षस हमळाले. 
मिामत्स्याच्या िाडाचा चौरंग करून त्यास पखं जोडलेले आिेत. 

 
४६७ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

मंुबईटापूत यंदा ६० इंच पाऊस पडला. 
 
४६८ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

सर जमशदेजी हजजीभाय यानंी आतापयंत धमयकृत्यासं २२ लाख १९ िजाराचंी देिगी हदल्िी. 
 
४६९ (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

रे. डाक्तर न्स्टन्व्िवसन याचंा स्काटलंडमध्ये मृत्यु झाला. ते इंग्रजी ससं्कृत व मराठी, यातं प्रवीि िोते. 
सामवदेाचे भार्षातंर व इंग्रजी-मराठी व्याकरि, िे गं्रथ प्रहसद्ध आिेत. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
४७० (१७ : २०, १५ अकटोबर ५८, ३१९–३२०) 

रेल्व ेकंपनी बोरघाट ते पेि असा रस्ता बाधंिार आिे. त्यामुळे हमठाची नेआि सोपी िोईल. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८५८ 
 
४७१ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३२१–३२२) 

रे. डॉ. न्स्तववसन सािेबानंी या देशात अनेक वर्ष ेहमशनरीचे काम केले. ते आमच्या अनेक वाचकानंा 
पहरहचत िोते. त्याचं्या मरिाने अनेकानंा दुःख झाले. एका गावी उपदेश करून घोड्यावरून परत येत 
असताना अपघात िोऊन त्यांचा मृत्यु झाला. हिस्ताचा हशपाई आपले कवच ल्यालेला असताना 
पडला व आकाशात गेला. सन १८२४ मध्ये ते प्रथम भारतात आले. सिा वर्ष ेस्कॉहटश हमशनात व नंतर 
पाच वर्ष ेदहक्षि कोकिात त्यानंी हमशनऱयाचे काम केले. १८५४ मध्ये ते स्वदेशी परत गेले. “पुण्यातील 
संभार्षिे” व “भगवान कसा ओळखावा” काल्पहनक हवज्ञानाहवर्षयी कथन, मत्स्यपुराि व इिी शास्त्राची 
तुलना, पुरािोक्त भगूोल व वास्तहवक भगूोलहवद्या, बौध्य लोक आहि त्याचंा धमय, लिदु धमाच्या 
व्याख्या, वीरपूजा, िाह्मिापूंवीची दहक्षिेतील उपासना, इत्यादी अनेक लेख व पुस्तके त्यानंी हलहिली. 
सामवदे व ऋग्वदे याचंी भार्षातंरे केली. शुभवतयमान सागंण्याची त्यानंा फार आवड िोती. आमचा एक 
हमत्र आता कायमचा हवसाव्यात गेला. 

 
४७१ अ (इंम : ३२१) 
 
४७२ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३२३) 

िह्मदेशातील कारेन लोकानंी पेग्र प्रातंात वसती करावी, म्ििून इंग्रज अहधकारी प्रयत्नशील आिेत. 
िह्मदेशाच्या पूवय सरिद्दीवर कारेन लोक रािातात. त्यानंी सरकारकडे हिस्ती धमय आहि आश्रय 
माहगतले. स्यानक्वाला िा सुवार्थतक आता त्याचं्यात रािातो. उपदेशकाच्या प्रयत्नाहवर्षयी कारेनींना 
इतके अगत्य वाटते की, हिस्ती लोकाचं्या सिवासात रािाण्यास फार उत्सुक आिेत. िा धमयप्रसार 
इंन्ग्लश सरकारासिी लाभदायक ठरिार आिे. 

 
४७२ अ (इंम : ३२२) 
 
४७३ (१७ : २०, १ नोवेंबर ५८, ३२५–३२८) 

शभंर वर्षांपूवी फ्रें चाचंा नान्स्तक पुढारी वाल्तेर हजनीवा शिरात रािात िोता. त्याने भहवष्ट्य केले िोते 
की १९ व्या शतकाच्या प्रथम चरिातच हिस्ती धमय या भमूंडळातून समूळ नािीसा िोईल. पि ज्या 
घरात िे भहवष्ट्य वतयहवले, त्या घरातच आता पहवत्रशास्त्र हवक्रीचे दुकान आिे. हिस्ती धमाचा प्रसार 
करिाऱया शकेडो मंडळ्या आिेत व प्रत्येकीने हनदान ७५ िजार जिानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. भारतात एक 
लाख हिस्ती आिेत. जगातील ३॥ लाख नान्स्तकानंी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. िी िकीगत 
छापण्यास वृत्तपत्राचंी हकत्येक िजार पाने खची पडतील. कारि हमशनरी नेहटवाचं्या रीतीभाती 
समजून घेऊन पे्रमाने मने लजकतात. जगातील १४८ भार्षातं बायबलची भार्षातंरे झाली. गेल्या वर्षी १५ 
लाख १७ िजार प्रती हवकल्या गेल्या. नीहतमान व सदाचारी लोकानंा बायबल आवडते. नान्स्तकानंा 
असे वाटते की, हजनेवा आहि यरूशालेम याचं्या अवशरे्षात हिस्ती धमाहवरुद्ध कािी पुरावा सापडेल. 
पि तसे कािीच झाले नािी. तुकय स्थान व अहफ्रका खंड, याहठकािी अनेक हमशनानंा परवानगी 



 

अनुक्रमणिका 

हमळाली. लिदुस्थानात बंडखोरानंी गेल्यावर्षी शास्त्राच्या अनेक प्रती जाळल्या. पि एका खेड्यात 
बायबल वाचून पाऊिश ेजिानंी दीक्षा माहगतली. हमशनरी कोिास जुलमाने बाटहवतात, िा आरोप तर 
खोटाच ठरला. वोलतेराचे भहवष्ट्य कधीिी खरे ठरिार नािी. देवाने आम्िासं जगाचे वतन हदले आिे. 
सवय राष्ट्रे परमेश्वरासी जडतील. राजे पाया पडतील आहि राण्या दाया िोतील. हिस्ताचे राज्य मात्र 
सवयकाळपयंत हटकेल. 

 
४७३ अ (इंम : ३२३–३२५) 
 
४७४ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३२८–३३०) 

अिमदनगर हजल्ह्ातील हनमुने गावी जाऊन आलेला ‘एक मुसाहफर’ हलहितो की : िे एक मध्यम गाव 
आिे. या गरीब वस्तीच्या कुग्रामात बाबा काळे पाटलाने मात्र कीती िोण्याजोगती कामे केली आिेत. 
तेथील मोडकी हनरुपयोगी बारव त्याने खिून काढली. दगडी हचऱयानंी बाधंली. गुरासंाठी स्वतंत्र कंुडे 
तयार केली. तळ्याभोवती वडाचंी राई तयार केली. जुनाट चावडी मोडून ३२ खिी नवी इमारत 
बाधंली. सरकारी अंमलदाराकंहरता स्वयंपाक करण्याची सोय केली आिे. जवळच्या बखळीत त्याचं्या 
गाडीघोड्यासाठी राखीव जागा ठेवली. िे सारे उपयुक्त काम करण्याकहरता त्याने गावकऱयाकंडून 
वगयिीिी हमळहवली. जे अमावय िोते, त्याचें मन वळहवले. िा पाटील परलोकवासी झाला, तरी त्याची 
कामेच त्याची आठवि सागंतात. उंच जातीच्या लोकानंी पुनर्थववािादी सुधारिा केल्या, तर बालित्या 
व जारकमाहद पापापंासून समजा मुक्त िोईल. 

 
४७५ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३०–३३३) 

सध्या आकाशात शेंडेनक्षत्र हदसते. पृथ्वीचा गमनमागय व शेंडे नक्षत्राचा गमनमागय याचंा छेद जाईल, िे 
मत मात्र चुकीचे ठरले. सन १५५६ मध्ये अकबराच्या काळात एंख नावाचे शेंडेनक्षत्र हदसले िोते, ते िेच 
आिे. यानंतर सन २१६० मध्ये ते हदसेल. ऑक्टोबरमध्ये िे नक्षत्र पृथ्वीपासून ३ कोटी कोसावंर िोते. ते 
लहघष्ट व फुसफुशीत द्रव्याचे असते. त्याच्या वगेाने उपग्रिाचं्या गतीतिी कािी बदल िोिार नािी. 
१७७० मध्ये लेक्षल नावाचा धूमकेतू हदसला िोता. धूमकेतू ग्रिापेक्षा लिान असतो. पि सूयाभोवती 
प्रदहक्षिा करतो. १५० वर्षांपूवी िाली सािेबाने त्याचा शोध लावला. १८३५ मध्ये एक धूमकेतू हदसला. 
त्याचे सूयापासून अतंर ५ कोटी २१ लाख मलैाचें िोते. एंख या धूमकेतूची १ फेरी ३॥ वर्षांत पूिय िोते. 
५० वर्षांत एक फेरी पूिय करिारे धूमकेतूिी असतात. येशू हिस्ताच्या जवमकाळी असाच धूमकेतू 
हदसला िोता. त्याचा आकार एवढा मोठा िोता की, तो हदवसािी हदसत असे. १६८० मध्ये हदसलेला 
धूमकेतू १२ कोटी ३० लाख मलैावंर हवस्तारलेला हदसला. पूवी शेंडेनक्षत्रावरून रोग, लढाया व अनथय 
याचें भहवष्ट्य केले जाई. पि ज्याला खगोलाचे शास्त्र समजते, त्याला कािीच भय वाटत नािी. 
(सहचत्र) 

 
४७६ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

तात्या टोप्याने हसरोंजचा आश्रय सोडला. दिा िजाराचं्या सैवयासि तो पचोरमाग ेअयोध्येस जाऊन 
नानासािेबास हमळेल, असा अंदाज चालतो. चंदेरीच्या लढाईत त्याचे अनेक सैहनक मरि पावले. 
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४७७ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 
कप्तान हकलीने हभल्लाचंा पढुारी हशताराम याला १५ सिकाऱयासंहित ठार मारले. 

 
४७८ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

ग्वाल्िेरकडील शिागडचा राजा हिगे्रहडयर स्तुवटयला शरि आला. आता तो इंग्रजाचं्या कैदेत आिे. 
 
४७९ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

बरोझमडमेस ठार मारिारा बंडखोर दौलतखान यास फाशी झाली. 
 
४८० (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

कोल्िापूरात हतघानंा बंडखोरीबद्दल फाशी देण्यात आले. 
 
४८१ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

बादशािी फौजेच्या लष्ट्कराने आरा नावाच्या हशपायाची कातडी सोलून त्यास मारले. 
 
४८२ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

जनरल हमचलने बाडं्याच्या नबाबाचे १५० हशपाई मारले. इंग्रजाचंा मात्र एकिी सैहनक मेला नािी, िी 
गोष्ट नेहटवानंा खोटी वाटती, पि ती सत्य आिे. 

 
४८३ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

हदल्लीच्या कैदी बादशिास, पट्टरािी हजनतमिाल व पुत्र जमा बखत यासंि कडक बंदोबस्तात 
कलकत्यास नेण्यास आले. जाताना त्याने राजधानीस शवेटचा सलाम केला. 

 
४८४ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

हदल्लीच्या बादशिाच्या भाच्यास मंुबईमध्ये अटक झाली. तो मके्कच्या याते्रिून आला िोता. 
 
४८५ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३३–३३४) 

एलामचा जंगबिाद्दर बंडाची तयारी करीत असल्याबद्दल बातमी खोटी ठरली. तो कािी इतका वडेा 
नािी की, इंग्रजासंी भाडेंल. 

 
४८६ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

जुन्नर येथे एक हशपाई मामलेदारकचेरीत जाऊन म्ििाला की, बंडखोराचंी फौज येिार आिे. 
मामलेदार युरोहपयन अहधकाऱयाचा सल्ला घेण्याकहरता गेला, तेवढ्यात तो हशपाई पळून गेला. पि िी 
बातमी खोटी िोती, असे कळते. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

४८७ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 
पुनर्थववािाच्या कायद्यानुसार सुरतेत पनुर्थववाि करिाऱया वाण्याचा लोकानंी इतका पाठलाग केली 
की, त्याची पत्नी दुसऱयाकडे हनघून गेली. मग मात्र कोिीच कािी बोलले नािी. 

 
४८८ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

मंुबईत नारळीपौर्थिमेच्या हमरविुकीवळेी रुस्तमजी पारशाच्या बगीचा घोडा उधळून पारशी जखमी 
झाला. सरकारने कािी कायदा करून या हमरविुका व ककय श वाद्याचंा गोंगाट बंद करावा. 

 
४८९ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

उंबरूळ गावाजवळच्या अरण्यात गुडीसािेब हफरत असताना ७ फूट लाबंीचा वाघ त्याच्यावर धावनू 
आला. सािेबाने त्याच्या तोंडात िात घातला. त्याचा िात दुखावला आिे. बरोबरच्या लोकानंी मेलेल्या 
वाघाचे धूड गावात आिले. 

 
४९० (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

खोल हवहिरीच्या तळाशी उभे राहिले, तर हदवसािी तारे हदसतात. अभ्र मात्र नसाव.े 
 
४९१ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

हनजामाचा अल्पवयीन पतु्र मृत्यु पावला. 
 
४९२ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३४–३३६) 

हनजामाने नवीन नािे पाडले असून त्यावरती हदल्लीच्या बादशिाचे नाव न घालता हिहटशसरकारचे 
नाव घातले. 

 
४९३ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३६) 

मंुबईजवळ लचचपगु्ली या हठकािी गोऱया लोकाचं्या सोयीसाठी गाव वसहवले जाईल. तेथे बागायती 
जमीन असून िवापािी उत्तम आिे. हनसगयसौंदययसुद्धा चागंले आिे. 

 
४९४ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३६) 

हिदुस्थानातील मुन्स्लमानंी बंडखोराशंी हमळून अनेक अघोर कमे केली. हमसरमध्ये युरोहपयनांना 
मारण्याचा कट झाला, तोिी उघडकीस आला. तुकय स्थान व अरब देशातं त्याचं्याकढून शसे्त्र व हपस्तुले 
िस्तगत करण्यात आली. स्ताबंलू येथेिी सुलतानास पदच्युत करण्याचा कट हनदशयनास आला आिे. 

 
४९५ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, –३३६) 

अटलाहंटक सागरावरील तार हबघडली आिे. ती जर नीट झाली नािी, तर दुसरी तार टाकतील. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

४९६ (१७ : २१, १ नोवेंबर ५८, ३३६) 
मंुबईतील त्राक्ट आहि बुक सोसायटीद्वारे जािीर खबर देण्यात येते की, ‘नवा करार ईश्वरदत्त आिे’ 
या हवर्षयावरील रे. डी. वोग यानंी इगं्रजीत हलहिलेल्या गं्रथाचे मराठीत चागंले भार्षातंर करिारास 
रुपये २०० चे बहक्षस देण्यात येईल. 

 
४९६ अ (इंम : ३३६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २२, मुांबई, १५ नोव्िेंबर १८५८ 
 
४९७ (१७ : २२, १५ नोवेंबर ५८, ३३७–३४०) 

लिदुस्थानातील राजेरजवाडे, सरदार व इतर लोक यासं महलका माआझमा हिक्टोहरया रािी 
याजंकडून कळहविेत येते की, आनराबल ईस्ट इंहडया कंपनीकडून लिदुस्थानचा राज्यकारभार 
रािीसािेबानंी स्वतःकडे घेतला आिे. पालयमेंटाने तसा सल्ला हदला िोता. रािीने नेमलेल्या 
अहधकाऱयाचें िुकूम सवांनी पाळाव.े नामदार क्यालनग याचंी व्िाईसराय म्ििून नेमिकू केलेली आिे. 
हशवाय स्टेट सेके्रटरी िा अहधकारी इगं्लंडमध्ये रािील. कंपनीचे जुने अहधकारी कायम केले आिेत. 
कंपनीने केलेले करार आम्िी लक्षपूवयक पाळू. आमच्या राजाहधकारास कोिीिी धक्का लावण्याचा प्रयत्न 
केला, तर त्यास हशक्षा िोईल. राजे लोकाचंा मतयबा आम्िी अवश्य राखू. आमचे धमासबंंधी हवचार 
स्वीकारण्याची सक्ती करण्याची आमची इच्छा नािी. तशी सक्ती कोिावरिी केली जािार नािी. 
कायद्याचा आश्रय सवांना समान व हनःपक्षपाती रीतीने हमळेल. अशी आमची आज्ञा आिे. लायक 
नेहटवानंा धमाचा हवचार न करता नोकऱया हदल्या जातील. सवांचे प्राचीन िक्क व वहिवाटी सुरहक्षत 
रािातील. दंगेखोर जर आज्ञा पाळतील, तर त्यानंा क्षमा केली जाईल. खुनी दंगलखोरानंा 
कायद्याप्रमािे हशक्षा िोईल. केवळ अहवचाराने अफवा पसरवनू घबराट उडहविारानंािी सबुरीने 
वागहवले जाईल. व्यापार व लोककल्यािाची कामे याचंी वृद्धी व्िावी, अशा रीतीने राज्यकारभार 
चालहवला जाईल. परमेश्वर आम्िासं सामथ्यय देतो. रािीचा िा जािीरनामा हद. १–११–१८५८ चा 
आिे. 

 
४९८ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३४०) 

लिदुस्थानचे गवरनर जनरल व वैसराय लाडय जान बैंकोट क्यालनग जािीर करतात की : लिदुस्थानचा 
राज्यकारभार यापुढे महलका माआझमा रािीच्या नाव ेचालेल. सवय रयत येथून पुढे रािीची ताबेदार 
झाली आिे. लोकानंी आपल्या योग्यतेप्रमािे व शक्तीनुसार अहधकाऱयानंा मदत करावी. रािीच्या 
कल्यािसूचक व कृपाभहरत आजे्ञप्रमािे वागाव.े महलका-माअझमा म्ििजेच न्व्िक्टोहरया रािी यानंी 
ठराव केल्यावरून वैसरय व गवरनर जनरल याचंा िा जािीरनामा हद. १–११–५८ चा आिे. 

 
४९९ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३४०–३४१) 

गे्रट हिटनची स्वाहमनी रािी हवक्टोहरया यानंी लिदुस्थानचा कारभार स्वतःकडे घेतल्यामुळे लोकानंा 
फार आनंद झाला. मंुबईत टौनिालाजवळ फार मोठी सभा भरली िोती. लष्ट्कराने बंदोबस्त उत्तम 
ठेवला. गवरनरचे सेके्रटरी यंगसािेब यानंी जािीरनामा वाचून दाखहवला. सरकारचे ओहरएटंल 
त्रावसलेत्तर हवनायक वासुदेव यानंी त्याचा मराठी तजुयमा वाचला. नंतर ‘गाड सेव दी क्वीन’ (देवा, 
रािीला सुखरूप राख) िे गािे बँडवर वाजहवण्यात आले. गावात मोठी आराश व रोर्षनाई झाली. 
हवक्तोहरया व हप्रवस अल  बटय याचं्या नावाचंा सवयत्र जयजयकार िोत िोता. देवळे, आगाऱया, महशदी, 
बागा, आगबोटी, यावंर असखं्य हदव ेचमचमत िोते. शकेडो रुपयाचंी शोभेची दारू उडहवण्यात आली. 
लोकाचें मुखचदं्र आनंदभहरत हदसत िोते. सवय िहपसानंा एक हदवसाची सरकारी सुटी देण्यात आली. 
रािीच्या राज्यापासून लोकाचें मित् कल्याि व्िाव,े म्ििून आम्िीिी प्राथयना करतो. 



 

अनुक्रमणिका 

५०० (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३४२–३४३) 
“राज्यहनष्ठ हिस्ती” हलहितो की : नगरमध्ये हकल्ल्याजवळ भरलेल्या सभेत रािीचा जािीरनामा 
वाचून दाखहवण्यात आला. लष्ट्कर, मुलकी अमलदार व संभाहवत प्रहतहष्ठत याचंा मोठा जमाव आला 
िोता. कलेक्टर उडकाक यानंी रािीचा व वैसरायचा असे दोविी जािीरनामे वाचले. हकल्याच्या 
बुरजावरून १०१ तोफाचंी सरबत्ती झाली. नळे व चदं्रायीनी लावनू शोभेची दारू उडहवण्यात आली. 
कािी लोकानंा वाटते की, उत्तरेस बंडवाल्याचंा जोर वाढत आिे, म्ििून तोफा सोडून जािीरनाम्याचे 
ढोंग केले जात आिे. वास्तहवक कंुपिी व इगं्लंडची रािी याचं्यात कािीच फरक नािी. शेंडे नक्षत्र 
हदसल्यामुळे राज्याची उलटापालट झाली, असेिी भाबड्या लोकानंा वाटते. रािीच्या 
जािीरनाम्यातील आश्वासन हिस्ती धमयप्रसारास प्रहतकूल आिे व पाद्री लोक जुलूम करू शकिार 
नािीत, असेिी लोक बोलत िोते. रािीचा अंमल बिुत काळ रािावा अशी प्राथयना आिे. 

 
५०० अ (इम : ३४३–३४४) 
 
५०१ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३४४–३४८) 

एक मौलवी व शास्त्री एका सािेबास भेटण्यास गेले. मौलवीचे मत असे िोते की : आमचे लोक धमयिीन 
बनत आिेत. शास्त्राच्या आज्ञा पाळीत नािीत. पि त्यानंा हशक्षा देण्याचा काझीस अहधकार नािी. 
सरकार कोित्याच धमाचे हशक्षि देत नािी. गहित व भगूोल मात्र हशकहवते. शास्त्रीजींना वाटते की : 
िाह्मिाचें मित्त्व गेले. पूवीचे जिाहगरदार आता अन्नाला मिाग झाले. शदू्रानंा शाळेत घेिे िे धमात िात 
घालण्यासारखे नािी काय? हशक्षिाने आमची मुले नान्स्तक िोतात. पुनर्थववािाहवर्षयी प्रहसद्धपिे 
बोलून धमाबद्दल अनादर हनमाि केला जातो. पि जनतेच्या सुधारिेचे प्रयत्न सोडून देिे अयोग्य 
आिे. ज्ञान आहि अज्ञान याचंी लढाई सुरू झाली, तर आपि शुक्लपक्षाकडेच राहिले पाहिजे. लोकानंा 
हवद्या व ज्ञान हदलेच पाहिजे. शाळाचंी संख्या वाढली पाहिजे. खरी हवद्या व खरी नीती लोकानंा 
समजली पाहिजे. अज्ञानाच्या अधंःकाराने या देशाची खराबी झाली. थोड्या लोकानंा हवद्या देऊन 
त्यानंा अज्ञानी व मूढ रयतेवर धनीपि चालहवण्याची परवानगी देता येिार नािी. तुमची योग्यता 
वाढहवण्याकहरता जे सतत प्रयत्न कहरतात, तेच तुमचे खरे हमत्र नािीत काय? (ज्ञानोदयाद्वारे लॉडय 
एहलनबरो यासं ज्ञानोदयवाचकाची सूचना) 

 
यावर ज्ञानोदयकत्याचा अहभप्राय–या पत्रात वमावर टोला आिे. या देशातील लोकासं सुधारण्याचे 
प्रयत्न करावते लकवा त्यासं तसेच शकेडो वर्षांच्या अज्ञानाधंकाराने आलेल्या हनकृष्ट अवस्थेत रािू द्याव,े 
असे दोनच मागय समोर आिेत. एत्तदे्दशीय लोकासं एवढेच सागंिे की, त्याचं्या धमात िात न घालता, 
त्याचंी सुधारिा व कल्याि, यासंाठीच प्रयत्न केले जातील. 

 
५०१ अ (इंम : ३४८–३५०) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

५०२ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५०–३५१) 
हवहिरींत व आडातं एक प्रकारचा हवर्षारी वायू असतो. उपसा नसलेल्या हवहिरींत कोिी उतरले, तर 
त्याच्या फुप्फुसात िा वायू भरतो व तो मरि पावतो. अशा हवहिरींमध्ये उतरिे असेल, तर आधी तेलात 
बुडहवलेल्या लचध्या पेटवनू आत टाकाव्या. ज्वाला जर हवझली नािी, तर समजाव े की, हवहिरीत 
हवर्षारी वायू नािी. ज्योत हवझली तर बािेरून पािी टाकाव.े म्ििजे हवर्षारी वायू नािीसा िोईल. मग 
हवहिरीत उतराव.े 

 
५०३ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५१) 

मद्रासच्या हतनावली प्रातंात एक जोशी रािातो. ज्योहतर्षहवद्या िा त्याचा हपढ्यान हपढ्याचंा धंदा िोता. 
त्याला प्राप्तीिी चागंली िोई. तीन-चार वर्षांपूवी हिस्ती धमयच खरा आिे, अशी त्याची खातरी झाली. 
मूर्थतपूजेच्या न्स्थतीतून सुटाव,े म्ििून त्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मेव्िण्याच्या घरी रािून आहश्रताग्रमािे 
भाकरी खािेिी त्यास आवडेना. रेवरंड परमानंद याजंकडे त्याने हिस्ती धमाची पूिय माहिती हमळहवली 
व जवमपहत्रका पािण्याचे कामिी सोडले. दीड कोस चालत जाऊन तो प्राथयनामहंदरात भजन करतो. 
हनयहमत प्राथयना करतो. तो आता हिस्ती झाला असेल लकवा िोईल. 

 
५०४ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५१) 

जे कोिी आपली सवय कामे श्रमाने कहरतात, त्यासं परमेश्वर चागंले फळ देतो. 
 
५०५ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 

तीन िजार बंडखोरानंी कुराई येथे हमचलच्या सैवयाशी युद्ध केले. त्यात ३०० बंडखोर ठार झाले. 
इंन्ग्लश सैहनक मात्र एकिी मेला नािी. लोकासं खरे वाटत नसले, तरी िी गोष्ट खहचत झाली. 

 
५०६ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 

पेहरस शिरात १७९० फूट खोल हविीर आिे, तर अमेहरकेत १९०० फूटी हविीर सापडली. 
 
५०७ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 

खोट्या दुराहभमानी मािसाचे मन डोळ्यातील बािुलीप्रमािे जास्त प्रकाश पडला की आकंुहचत िोते. 
 
५०८ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 

मद्रासजवळ मंगलोर येथून १० कोसावंरील मुहलकी गावात एका धीवराने समुद्रात हशरून पोििारा 
वाघ मारला. तो स्वतःिी मृत्यु पावला. 

 
५०९ (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 

लिदु पंच नावाचे गुजराथी वतयमानपत्र सुरू झाले. वार्थर्षक वगयिी ६ रुपये आिे. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

५१० (१७ : २२, १५ नोव्िेंबर ५८, ३५२) 
लक्ष्मि िहरिदं्र उफय  भाऊ रसोल याचंा २० तारखेस मंुबईत मृत्यु झाला. या दानशूर परभनेू 
लचचबंदरावर धक्का बाधंला. त्यास भाऊचा धक्का म्िितात. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८५८ 
 
५११ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३५३) 

िे दयाळू ईश्वरा, तू परात्पर वदंनीय आिेस. दंग्यानंी देश दुभगंला, म्ििून तू आम्िासं रािीकडे 
सोपहवलेस. हतचा अहधकार वाढवनू अनेक वर्ष ेचालू दे. शत्रूस भय वाटो. सवांना व्यापिारा अधंकार 
घालव. सवांना सुज्ञान हमळून ते बुहद्धमान िोवोत. खोट्या धमाचा नाश िोऊन सुप्रकाश पसरावा, 
दीनाचंा उद्धार िोऊन हवघ्न हनवाराव,े म्ििून रािीस वाचीव. सामथ्ययवान अशा तू सवमान स्वीकारून 
शक्ती दाखवावी. प्रतापमय रािीचा जयजयकार करावा. या कहवतेचे नावं ‘देवा रािी वाचव’ (कवीचे 
नाव मुळातच हदलेले नािी). 

 
५११ अ (इंम : ३५४) 
 
५१२ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३५४–३५५) 

मंुबई येथील अमेहरकन हमशनात अनंदजी खेतसी या भाट्याने बान्प्तस्मा घेतला. तो सधन कुटंुबातील 
असून दौलत, आप्त, हमत्र, पाहपष्ट चाली व हवर्षयभोग याचंा त्याने अगदी त्याग केला आिे. सत्यधमाची 
पे्ररिा त्यास हमळाली. पापाचा पिात्ताप व तारिावर हवश्वास त्याच्या मनात उत्पन्न झाले. गेले ७-८ 
महिने तो या धमाची माहिती हमळवीत िोता. आपले कतयव्य काय, ते समजावनू घेत िोता. ज्ञान व 
सद गुि यातं तो दृढावत गेला. सावयकाहलक जीवनात तो हटकेल अशी खात्री वाटते. धमयसंबधंी 
अज्ञानाधंकारात राििाऱया बधंूंना त्याच्या उदािरिावरून खरेपिाची ओळख पटेल. 

 
५१२ अ (इंम : ३५४) 
 
५१३ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३५५–३५८) 

शेंडेनक्षत्राहवर्षयी मिाभारतात अशी कथा आिे की : वहसष्ठ आहि हवश्वाहमत्र याचें पटत नसे. हत्रशकुं 
नामे राजाने यज्ञात कािी चकू केली, म्ििून वहसष्ठाने त्यास शाप हदल्िा की, तू अंत्यज िोशील. तेव्िा 
तो राजा हवश्वाहमत्राला शरि गेला. हवश्वाहमत्राच्या सल्ल्यावरून त्याने पुविा यज्ञ केला. मंत्रबळाच्या 
जोरावर तो स्वगाकडे हनघाला, पि देवानंी तो अंत्यज आिे, म्ििून त्यास अडथळा केला. मग 
हवश्वाहमत्राने दभाचा आधार देऊन त्यास अधातंरी ठेवले. तोच िे शेंडेनक्षत्र िोय. िी कथा अगदी 
असंगत आिे. कारि धूमकेतू िे मोठे भगूोल आिेत. शकूं नािीत. आहि एकच धूमकेतू नसून शकेडो 
आिेत. त्याच्या खाली दभय नसून कािी हवरळ पदाथय आिे. िी शेंडीिी कधीकधी लिान लकवा मोठी 
हदसते. म्ििजेच, पुरािात भाकडकथा जास्त आिेत. धूमकेतू हदसला की, देशाच्या प्रजेवर संकट 
येते, अशीिी समजूत आिे. पूवी यूरोहपयन लोकामंध्येिी असे भ्रम प्रचहलत िोते. परंतु हनसगाचा 
चमत्कार यापलीकडे त्यासं मित्त्व नािी. हशवाय हिहटश सरकारला सध्या हकती लाभ व हवजय प्राप्त 
झाले आिेत! बंडाचा बीमोड झाला, चीनशी व अमेहरकेशी सुसंवाद आहि तििी झाला! भारताचा 
कारभार मक्तेदार बहनयाचं्या िातून रािी सरकाराकडे गेला. 

 



 

अनुक्रमणिका 

५१४ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३५९–३६२) 
ईश्वरहवद्या – िे पुस्तक अिमदनगर हमशनाने छापले. ५६-५७ मध्ये ज्ञानोदयातून ते क्रमशः प्रहसद्ध 
झाले िोते. यातील ३२ हवर्षय वाचल्यावर शास्त्राहवर्षयी कसलािी संदेि रािात नािी. रे. रामकृष्ट्ि 
हवनायक मोडक यानंी िे भार्षाहंरत पुस्तक रचले. त्याचंी भार्षाशलैी हवर्षयास लायक असून योग्य तेथे 
पदरचा मजकूरिी त्यानंी घातला आिे. शुभवतयमानातील मित् हसद्धातंाचा असा सारसगं्रि मराठीत तरी 
दुसरा नािी. हिस्ती धमाचा दे्वर्ष करिारानंा त्याचे वास्तहवक स्वरूप समजेल. आता त्यानंी स्वतः शोध 
करावा. पृष्ठे २५७ (इगं्रजीवरून भार्षातंहरत) 

 
मात्थीने केलेले शुभवतयमान यावरील टीका– मंुबईतील पुस्तक–मंडळीने छापले असून ३०५ पृष्ठ े
आिेत. रे. आर. जी. वैल्डर यानंी िी टीका हलहिली. भार्षा अहतशय सोपी असून मात्थीचा गं्रथ समजून 
घेण्यास अत्यतं उपयुक्त ठरेल. अथयहवर्षयी हवचार व ठराव करण्यास पूिय मोकळीक आिे. 
 
जगाचा तारिारा – मिीकाठा हमशनचे रे. क्लाकय सन यानंी हलहिलेल्या पुस्तकाचा रे. हबसेल यानंी 
केलेला िा तजयमा आिे. लिदू गुरू व हिस्ती उपदेशक याचंा संवाद यात आिे. तो पूवी ज्ञानोदयातून 
प्रहसद्ध झाला िोता. पृष्ठे १६७ आिेत. 
 
हिस्ती धमाचा प्रसार िोण्याहवर्षयीच्या भहवष्ट्यवचनाचंी पूियता–नगरचे शखे दाऊद मिमद यानंी िे 
पुस्तक हलहिले. पृष्ठे ९१ आिेत. ईश्वराच्या आशीवादाने हमशनऱयाचं्या उद्योगास व श्रमानंा कसे फळ 
आले ते यातून कळेल. 

 
५१४ अ (इंम : ३५८–३५९) 
 
५१५ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६२–३६४) 

आम्िासं जीवनाचा मागय दाखहवण्याकहरता ईश्वराने पहवत्र शास्त्र हदल्िे आिे. िरएक मानवी बोधापेक्षा 
त्यात उतम बोध आिे. देवाच्या पे्ररिेने शास्त्र तयार झाले. देवाचे ध्यान केले की, सुधारिूक िोऊन 
दुवासनाचंा क्षय िोतो. पे्रहर्षताचंी उदािरिे िी आमचा आदशयच झाली आिेत. दररोज शास्त्राचे थोडे 
थोडे मनन कराव.े शास्त्राच्या पठनावाचनू एकिी हदवस वाया जाता कामा नये. अद भतु कादंबरीप्रमािे 
ते घाईने वाचू नये. अरळ तरळ वाचनाने कािीच लाभ िोत नसतो. एका वर्षात शास्त्र वाचनू व्िावे, 
म्ििून आम्िी एक योजना काढली. आिे. उत्पत्ती व इयोबा गीते १६० हदवस वाचा. नीहत मलाखी व 
मात्थी १५० हदवस. उरलेला नवा करार ५५ हदवसातं पूिय करावा. लक्षपूवयक सगळे शास्त्र वाचाव.े 

 
५१५ अ (इंम : ३६२) 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

५१६ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६४–३६६) 
‘गोंधळ्याचा एक ओळखी’ आपल्या पत्रात म्िितो की : दुसऱयाचे आपि थोडे जरी वाईट केले, तरी 
ईश्वराजवळ त्याची झडती द्यावी लागते. पारनेरचा एक गोंधळी बायकोला मािेरी ठेवनू दुसऱया गावी 
गेला. तेथे हमत्रपत्नीशी संधान बाधूंन हतला कोकिात घेऊन गेला. पहिल्या पत्नीशी फारकत घेऊन 
त्याने दुसरीशी मोितूर लावला. पि पहिलीसिी त्याने आपल्याजवळ ठेवनू घेतले. पुढे तो परगावी 
दुखिाईत झाल्यावर त्याची घटस्फोहटत पत्नी भावाकडे हनघून आली व हतने दुसरे लग्न केले. 
दुसऱयाचे नुकसान करून आपला लाभ करून घेिे कधीिी हितावि िोत नसते. पाप करताना गोड 
लागते. पि पाप्यास नरकाहशवाय जागा नािी. व्यहभचारी व लशदळ वृत्तीच्या लोकानंी यावरून तरी 
बोध घ्यावा. परक्याच्या स्त्रीचा मोि धरू नये. 

 
५१७ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

तात्या टोपे नमयदा उतरून धुळे मागे पुण्यास येिार, अशी वदंता उठलेली आिे. एकदा हमचलच्या 
फौजेशी त्याची गाठ पडून त्याचे अनेक सैहनक मेले. भोपाळची रािी तात्यास मदत देण्यास तयार 
आिे. पि इगं्रज सेनेसमोर त्याचा हनभाव लागिे कहठि आिे. मध्यंतरी त्याने केरसािेबाशी तिाचे 
बोलिे लावले िोते. केरने त्यास हजवतं ठेवण्याचे वचन हदल्िे. ह् ूरोजनेिी त्याची खोडकी मोडली. 
तेव्िा तो पुण्यास आला, तर लगेच चतुभुयज िोईल. 

 
५१८ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

जालवयाकडे २०० रोहिले खेडी लुटीत आिेत. हतकडे लष्ट्कर रवाना झाले. 
 
५१९ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

अयोध्येकडील आमेतीचा लाल माधूलसग युद्धाच्या तयारीत िोता. पि ग्राटंसािेबाने त्याला रािीचा 
जािीरनामा दाखहवल्यावर तो इंग्रजाचं्या मेजर बानर याचं्या स्वाधीन झाला. 

 
५२० (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

हदल्लीत कायमचे लष्ट्कर ठेवण्याची योजना आिे. बादशिाच्या राजमहंदरात बारूदखाना िोईल. 
 
५२१ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

हदल्लीच्या बादशिास कानपूरिून कलकत्यास नेत असताना रािी सरकारच्या सवमानाथय तोफा झाल्या. 
लोकानंा मात्र वाटले की, िा बादशिाचाच सवमान िोतो आिे. 

 
५२२ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

बुंदेलखंडातील बंडखोर गावकऱयानंा लुटून गव्िाबरोबर हकडेिी रगडीत आिेत. 
 
५२३ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

नागपुरजवळील चंदाचा जमीनदार बापूराव यास हफतुरीवरून इंग्रजानंी फाशी हदल्िे. 
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५२४ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 
ईस्ट इहंडया कंपनीचा कारभार संपहवल्याबद्दल सर जमशदेजी हजहजभाई, जगन्नाथ शकंरशटे, इ. 
यानंी ३००० सह्ा गोळा करून रािीसािेबानंा बिुमानपत्र पाठहवले आिे. 

 
५२५ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६६–३६८) 

कलकत्त्याजवळ दोन आगगाड्याचंी टक्कर िोऊन ५ मािसे ठार झाली. पुष्ट्कळ नुकसान झाले. 
 
५२६ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

मक्का शिरात पटकीच्या साथीने ३० िजार मािसाचंा मृत्यु झाला. 
 
५२७ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

गेल्या २० वर्षांत इंग्लंडमध्ये ९५०० मलै लोखंडी रस्ता तयार झाला. सवय रेल्वगेाड्या दररोज ३ लाख 
८० िजार मलै धावतात. 

 
५२८ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

फोटोग्राफीच्या यतं्राने हचत्र काढिारे युरोहपयन भारतात येिार आिेत. 
 
५२९ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

शेंडेनक्षत्राची लाबंी ३६ िजार मलै असावी असे हसद्ध झाले. 
 
५३० (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

अटलाहंटक मिासागरातील तारायंत्रातील दोर्ष अद्याप सापडला नािी. 
 
५३१ (१७ : २३, १ हदसेंबर ५८, ३६८) 

प्रत्येक प्रातंातील पोलीस कुत्र्याचंा सिंार करीत आिेत. मद्रासमध्ये १८५६ पासून १० िजार, तर नगर 
हजल्ह्ातिी दिा िजार कुत्री मारली गेली. कुत्री पाळिारावर कर बसवला पाहिजे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १७, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८५८ 
 
५३२ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३६९) 

गॉड सेव्ि द क्वीन–इंग्रजी कहवता. नोंद क्र. ५११ यातंील मराठी कहवतेचे इंग्रजी भार्षातंर. (कवीचे 
नाव मुळातच हदलेले नािी.) 

 
५३२ अ (इंम : ३६९) 
 
५३३ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३७१–३७४) 

लाडय एलेन बरो व ज्याजय क्लाकय  याचें मत असे आिे की : हिस्ती शाळानंा सरकारने कसलीिी मदत 
करू नये. सरकारी नोकरानंी धमयप्रसार करण्याच्या बाबीत लक्ष घालू नये. नेहटवानंा कसलीिी भीती 
लकवा संशय वाटता कामा नये. हम. एच कार टकर म्िितात की : िे काम ज्याच्या त्याच्या हवचारावर 
सोपवाव.े कैसराचे कैसराला व देवाचे देवाला देण्याची वृत्ती असावी. बंडाचा बीमोड करिारे सेनापती 
िे खरे हिस्तीच िोते. प्रजा भयभीत िोईल, या हवधानात कािी अथय नािी. काडतुसाला चरबी लावली 
जाते, िी अफवा अज्ञानानेच पसरहवली गेली. एकदा तर एका लुच्चड मािसाने अशी वदंता सोडली 
की, गवरनर जनरलला खाण्यासाठी गबदुली मुले पुरहवली जातात. असल्या अवयानंा हभण्यात कािी 
अथय आिे काय? प्रत्येक मािसास आपल्या हववकेाप्रमािे वागण्याची मोकळीक सरकारने हदल्िी आिे. 
हकत्येक हठकािी नेहटवानंी हमशनऱयाचंा गौरव करून त्यानंा िजारो रुपयाचं्या थैल्या हदल्या आिेत. 
हिस्ती म्ििहविाऱया राज्यकत्यांनी त्याला योग्य असाच पक्ष घ्यावा, िे नीट आिे. लोकानंा 
फुशारकीची वचने कधीिी देऊ नयेत. सरकारने सवांना समान लेखावे, मग तो कोिीिी असो. खऱयास 
कािी मरि नािी. ईश्वराचे सामथ्यय अगाध आिे. तो आपला धमय सवय पृथ्वीत स्थापीलच स्थापील. सर 
िेनरी लॉरेवस, सर जान लॉरेवस, िावलाक, िेबयटय एडवडयस, मातंगमरी, यासंाहरखे जे हिस्ती, ते 
इमारतीच्या मजबूत खाबंाप्रमािे देशाला आधारभतू झाले. टॉमसनसािेब व कालहवन सािेब यानंी 
हिस्ती धमाप्रीत्यथय िोतील हततके श्रम केले. पि त्याजसमोर गेल्यावर ते आपिास बाटहवतील, अशी 
लोकासं भीती वाटली नािी. ईश्वर पृथ्वीवर आपला खरा धमय स्थापीलच. 

 
५३३ अ (इंम : ३७०–३७१) 
 
५३४ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३७५–३७६) 

धारगाव (नगर) येथील एक तरुि तीन वर्षांमागे मूर्थतपूजक िोता. आता तो देशबाधंवानंा अमोल्य असा 
तारिाचा मागय सागंत लिडतो. शुभवतयमान िाच सुधारिुकीचा उपाय आिे. याहवर्षयी त्याची खात्री 
पटली. आपल्यासारख्या अज्ञानी व अयोग्य मािसास दयाळू तारिाऱयाने बोलावले, याबद्दल त्याला 
मनात धवयता वाटते. उपदेश केल्यावर त्याचे मन शातंीने व आनंदाने कसे उचंबळून येत असते! ‘मला 
तू आपल्यासारखे कर’ म्ििनू तो प्राथयना करीत असतो. खेड्याजवळच्या वाड्यामधून लोक आनंदाने 
शास्त्र ऐकतात. लवकरच इतर नान्स्तक लोकसुद्धा प्रभचू्या कृपेमुळे उत्साहित िोऊन शास्त्र ऐकतील, 
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अशी त्याला खात्री वाटते. दहक्षिेकडच्या शतेामधील अधंार दूर करण्याचा तो मनापासून प्रयत्न करतो. 
ईश्वर त्याजवर आपला आत्मा ओतील. 

 
५३४ अ (इंम : ३७४) 
 
५३५ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३७७–३७९) 

मंुबईतील सुहशहक्षत लिदु तरुिाहंवर्षयी व्याख्यान–रा. भवानी हवश्वनाथ कानलवदे यानंी रहचले. ते 
हलहितात की : इंगे्रजानंी आम्िासं अज्ञानाच्या सागरातून वर काढले. हठकहठकािी शाळा स्थापून 
हवदे्यचा प्रसार केला. हवद्या, नीहत व धमय, िे हतविी हवर्षय त्यानंी िाताळले. नुसत्या मतातंराने धमांतर 
िोत असते काय? अंतःकरिात पालट व्िावयास िवा. नेहटव लिदंूनी सवय गं्रथ वाचून नीट हवचार 
करावा. संकटे सोसण्यास तयार रािाव.े हनष्ट्पापी तारिाऱयाची ओळख करून घ्यावी. मनापासून जर 
प्राथयना केली, तर ईश्वराचे सािाय्य हमळते. कोितािी धमय बाह् प्रमािावंर स्थाहपला जात नािी, तर 
शुद्धतेवर स्थाहपला जातो. आज जी वयनूता आिे, ती धैयाचीच आिे. 

 
५३५ अ (इंम : ३७६–३७७) 
 
५३६ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३७९–३८२) 

अिमदनगरचा ‘एक राज्यहनष्ठ हिस्ती’ हलहितो की : रािीच्या जािीरनाम्याबद्दल आनंदाचा जल्लोर्ष 
करण्याकहरता नगरमध्ये २५० रुपये वगयिी जमली. मोठ्या शाहमयावयात लखलखाट केलेला हदसला. 
आमंत्रिे नसिारे लोकिी मुलाबंाळासंि आले. माडंव पूिय भरला िोता. फौजदाराने वारंवार गदी 
िटहवली. संयोजकानंी कलावहंतिींचे दोन ताफे आिले िोते. त्याचंा नाच सुरुवातीला व नंतरिी 
झाला. िुजूर डेप्युटी दुगल यानंी यास हवरोध केला, तरीिी त्याचें कोिी ऐकले नािी. इंग्लंड िा तर 
जगात सुधारलेला देश आिे. तेथील रािीच्या सवमानासाठी असल्या दुष्ट हस्त्रयाचंा नाच व्िावा, िे हकती 
अयोग्य आिे पािा! पूवीच्या राजवटीत िा अश्लाघ्य प्रकार शोभला असता. मंडपात जमलेल्या 
युरोहपयनानंा या कसहबिी आिेत, िे कळले नािी. हस्त्रयानंा मरदानी पोर्षाक देऊन नाच करण्याचा 
प्रयोगिी नंतर झाला. हनदान सुहशहक्षतानंा िा प्रकार आवडला नािी, िे तरी बरे लक्षि म्ििाव ेलागेल. 
मडमानंा खरी िकीगत समजली असती, तर त्यािी तेथे थाबंल्या नसत्या. यावर ज्ञानोदकत्यांचा 
अहभप्राय– ‘सदरिू पत्रावरून आम्िासं आनंद वाटतो की, अिमदनगरातंील सुहशहक्षत नेहटवासं 
वशे्याचंा नाचाचा कंटाळा वाटतो. मंडपात जमलेल्या मडमानंा नाच करिाऱया हस्त्रया कसहबिी आिेत, 
िे मािीत नव्िते. तरीिी त्यानंी या दुष्ट हस्त्रयाचें नाच खुशाल पिात बसावे, िी फार हवलक्षि गोष्ट 
झाली. आमची अशी इच्छा आिे की, मडमलोकाचंी वतयिूक असी असावी की, तेिेकरून हिस्ती हस्त्रया 
फार सद गुिी आिेत, िे एतदे्दशीय लोकाचं्या मनात चांगले ठसू द्याव.े’ 
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५३७ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 
तात्या टोप्या पवुिा उत्तरेकडे वळला. इंग्रजाचंी फौज त्याचा पाठलाग करीत असून त्याच्या सैवयातील 
हनदान ५०० जि रोज मरत आिेत. टोपेराव आता बडोद्याकडे चालला असून गरीब रयतेची लूटमार 
करीत आिे. 

 
५३८ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

हमथौलीचा राजा लोिीलशग पराभव झाल्यामुळे पळून गेला. हमथौलीचा हकल्ला इंग्रजानंी पाडून 
टाकला. अयोध्येचा बेनीमाधव तिास तयार आिे. पि हशपाई मात्र शरि येण्यास तयार िोत नािीत. 
सावतंवाडीचे बंडखोर गोव्याकडे पळाले. अमेधीचा राजा माधोलशग इंग्रजाचं्या स्वाधीन झाला. 

 
५३९ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

अयोध्येत जािीरनाम्याहवर्षयी उत्सव झाला, तेव्िा उपन्स्थतानंा गाईचे व डुक्कराचे मासं खाऊ 
घातल्याबद्दल अफवा उठत आिेत. रािी सरकारवर हिकमत केल्याचा आरोप केला जातो. 

 
५४० (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

मद्रासेत हतघा लिदंूनी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. 
 
५४१ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

कािी हदवसापूंवी आकाशात सिा ग्रि एकदम साध्या डोळ्यानंी हदसत िोते. 
 
५४२ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

अटलाहंटकची तार एकदा चालू झाली व पुविा बंद पडली. हम. व्िैट िौस याने तार नीट करण्याची 
जोखीम घेतली आिे. 

 
५४३ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

पंजाबचा हनराळा इलाखा करावा, असा हवचार हवलायतेत चालू आिे. 
 
५४४ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८२–३८४) 

वयू िॉलंड बेटात एका स्त्रीस एका वळेी २ मुली व २ मुलगे झाले. याच बेटावर एका ९ वर्षांच्या मुलाचे 
वजन ११४ शरे आिे. 

 
५४५ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

गेल्या सिा वर्षांत पृथ्वीवरील खािीतून १ अब्ज २१ कोटी ६० लाखाचें सोने हनघाले. 
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५४६ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 
एक श्रद्धाळू गृिस्थ माजंर आडवी आली म्ििून काम सोडून घरी परत आला, तेव्िा त्याची पत्नी 
म्ििाली की : दहक्षिेचा वारा सुटल्यामुळे चलुी बंद ठेवता येत नािीत. त्याप्रमािे माजंर आडव ेआले 
म्ििून काम बंद ठेवता येत नािी. 

 
५४७ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

लक्षुमि बापू नावाचा गृिस्थ दारूतून हवर्ष घेऊन मरि पावला. 
 
५४८ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

डाक्तर भाऊ दाजींनी जुवनेाइल वाचनालयास अनेक अमोहलक पसु्तके नजर केली. 
 
५४९ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

जुगार खेळल्याबद्दल सिा परुुर्ष व एक स्त्री यानंा दंड झाला. 
 
५५० (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

स्मालकाझ कोटाचे जज माहिकजी खरशटेजी यानंा द. म. ५०० एैवजी ७५० रु. पगार हमळेल. 
 
५५१ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

रामपूरच्या नबाबाने रािीच्या जािीरनाम्याहनहमत्त राजवाड्यावर रोर्षिाई केली. 
 
५५२ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

हिटन देशातील समुद्रहकनाऱयावर सन १८५६ मध्ये १९५९ जिाजे फुटली, व नुकसान झाले, असे 
वतयमान आिे. 

 
५५३ (१७ : २४, १५ हदसेंबर ५८, ३८४) 

सन १८०१ मध्ये लंडन शिरात ९ लाख ५८ िजार ८९३ मािसे रािात िोती. १८५७ मध्ये िी वस्ती २६ 
लाख २५ िजारावर गेली आिे. ५६ वर्षांत सुमारे १६ लाख ६३ िजाराचंी वस्ती जास्त झाली. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८५९ 
 
५५४ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, २–४) 

ज्ञानोदयाच्या १८ व्या पुस्तकाचा आरंभ करताना आम्िापंुढे पुढील काळाहवर्षयी जशा आशा व सुहचविे 
आिेत, तशी आतापयंत कधीच नव्िती. िा देश आता खुद रािी सरकारच्या अहधकाराखाली गेला. 
इंग्लंडशी याचा अहतहनकट संबंध तयार झाला. अज्ञान व दुरवस्था यातं बुडालेल्या लोकाचंी मानहसक 
सुधारिा करावी, म्ििून सरकार काळजी बाळगील. लेकरासं सुहशक्षा देिाऱया आईबापापं्रमािे 
प्रहतपाळ करील. अज्ञानी रयतेस सत्यज्ञानाचा प्रकाश प्राप्त व्िावा, म्ििून कोिाच्यािी धमयसंबधंी 
स्वतंत्रतेस बाधा आिली जािार नािी. कोिावरिी जुलूम िोिार नािी व हिस्ती झाला म्ििून कोिास 
देिग्या हमळिार नािीत. प्रापहंचक लाभाची लालूच दाखवली, तर कॉवसटवटाईन बादशिाच्या 
कारकीदीप्रमािे अघोरपिा घडेल. ईस्त इहंडया कंपनीच्या कािी कृत्याबंद्दल पालयमेंटच्या सभासदानंा 
लज्जा उत्पन्न झाली. १८१३ च्या आधी कंपनीने एकािी हमशनऱयास इकडे येऊ हदले नव्िते. पि १८१३ 
पासून हमशनऱयानंा येथे मुक्तद्वार हमळाले. परंतु हशपायानंा उपदेश करण्यास मनाई झाली. गेल्या ५० 
वर्षांत अनेक प्रकारच्या हवरोधानंा तोंड देऊन धमयप्रसारकानंी येथे प्रकाश आिला. आमची आशा 
सवयशन्क्तमान परमेश्वराच्या पराक्रमी बािंूवर आिे. तैमूरच्या वशंजास काळ्या पाण्यावर जाव ेलागले. 
आता सवयत्र स्वस्थता व आनंदी आनंद िोईल. 

 
५५४ अ (इंम : १–२) 
 
५५५ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, २) 

१८५९ या वर्षाचे मराठी पंचागं थोड्या हदवसानंी तयार िोईल. 
 
५५६ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, ५) 

नेवासा तालुक्यात पाचेगाव येथे हिस्ती मंडळी स्थापन झाली. रे. बारकार, आबट व फेरब्याकंसािेब 
तेथे गेले िोते. दोघाजिानंी दीक्षा घेतली. भोवतालच्या गावातूनिी उपमंडळ्या तयार िोत आिेत. 

 
५५६ अ (इंम : ४) 
 
५५७ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, ५–६) 

फ्रीचचय हमशनाचे हिसलपसािेब सिकुटंुब स्वदेशास गेले. िे सािेब १८४४ पासून नागपूरमध्ये 
उपदेशकाचे काम करीत िोते. दोन वळेा ते प्रािसंकटातून बचावले, म्ििून हवश्रातंीसाठी ते हवलायतेस 
गेले. आता रे. व्िैट नागपूर हमशनात रािातील. 

 
५५७ अ (इंम : ५) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

५५८ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, ६) 
ज्या ईस्त इंहडया कंपनीचा व मोगलाचं्या कुळाचा उत्कर्षापकर्षामध्ये अपूवय संबधं िोता, त्या कंपनीचा 
शवेट झाल्यावर ३३ हदवसानंी हदल्लीचा बादशिा सिकुटंुब काळ्या पाण्यावर गेला. त्यात त्याचा 
बुहद्धमान तरुि मुलगा िोता अशा प्रकारे तैमुरकुलाच्या व इहतिासाच्या मोठ्या भागाचा शवेट झाला. 
जगाच्या पंचमाशं भागावर ८०० वर्षे बेबंद राज्य केल्यावर, १०० वर्षे बादशािी राशद भोगल्यावर आहि 
हशपायाचं्या बंडात अल्पकाहलक अहधकार भोगल्यावर एका राजघराण्याचा अंत झाला. िे कुळ केवळ 
जयाच्या उदरी जवमले आहि अवयायरूप पालखामध्ये त्याचे लालन झाले. त्याचा प्रािायामिी तसाच 
झाला. मानवी अहधकार हकती अशाश्वत असतो, याचा नव्या सरकारनेिी हवचार करावा. शवेटी 
मािसाला औट िोत जागेचाच अहधकार असतो. 

 
५५८ अ (इंम : ६) 
 
५५९ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, ७–१०) 

नयनसुख िा श्रीमतं िाह्मिपुत्र जयपुर संस्थानामधील एका गावी १७९९ मध्ये जवमला. दोनदा त्याची 
ठगाशंी गाठ पडली िोती. नेहटवातंील हमथ्याचाराचा तो हतरस्कार करी. नयनसुखचे आईवडील व 
भाऊबिीि जगन्नाथपुरीच्या याते्रस हनघाली असता त्याची बिीि वारली. सवय कुटंुबाची वातािात 
झाली. हदनापूर येथे रेव. मरू व रोवसािेब याशंी त्याची गाठ पडली व त्यास हिस्ती धमाची गोडी 
लागली. करीम नावाच्या धमोपदेशकाने त्याला खऱया जगन्नाथाची माहिती हदली. पुरीच्या याते्रतील 
प्रकार पािून त्याचे मन सवयस्वी हवटून गेले. हभक्षुकाचं्या अनीतीची चीड आली. आईचा हवरोध 
असतानािी तो पहवत्र शास्त्र ऐकत बसे. त्याचे वडील वारले, म्ििून सगळे गयेस गेले. पि नयनसुखने 
हदनापूर सोडून जाण्यास नकार हदला. मग त्याची आई हदनापुरासच राहिली. िळूिळू हतचािी मुलावर 
हवश्वास बसला आहि तीिी हिस्ती झाली. गौरवामध्ये जाण्याच्या आशनेे ती सुखाने मरि पावली. 
मोंघीर येथे रे. चाबरलेनसािेबाने नयनसुख यास १८१८ मध्ये बान्प्तस्मा हदल्िा. 

 
ज्ञानोदयकत्याची टीप : प्रारंभी – नयनसुखची गोष्ट ‘कलकत्ता हििन ऑबज् वयर’ वरून घेतली आिे. 
ज्ञान व खरेपिा यासंाठी प्रभजूवळ जाण्यात नयनसुखने दाखवलेले धैयय वाखािण्यासारखे आिे. आता 
तो उच्चविीय लिदंूमध्ये उपदेश करतो. ते त्याचे धैययसुद्धा कौतुकास्पद आिे 

 
५६० (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १०–११) 

‘एक हमत्र, पि तत्त्वज्ञानी नव्िे’ याने हलहिले आिे की : ज्ञानप्रसारक माहसकात राम मोिन राय या 
नामाहंकत सुधारकाची माहिती आली आिे. त्याची हवद्वत्ता आहि सुप्रकाहशत बदु्धी याचंा गौरव केला 
आिे. लेखक सागंतो की : ‘पुरातन तत्त्वज्ञानाप्रमािे त्याचा सृष्टधमय िोता. सवय धमांमधील चागंली 
आहि उपयुक्त तत्त्व ेतो ग्रिि करी. धमावाचंनू मािसाचे कल्याि िोत नािी. धमय िी आवश्यक बाब 
आिे. असेिी तो म्ििे. वेदातंावरून त्याने एक नव े दैहवक मत तयार केले. पि तो स्वतः तर वदेातं 
मानीत नव्िता. मग त्याला दुसरे लोक कसे मानतील? यातून फक्त एक खोटे मत तयार िोईल. 
आपले जिाज कोित्या बंदरावर पोिोचले, िे या ज्ञानी मािसाला ठाऊक नव्िते. ईश्वरदत्त असा 
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कोितािी धमय त्यास मावय नव्िता. मरिानंतर अक्षय सुख प्राप्त िोण्यासाठी त्याने कोिते मत 
हनवडले? आहि सुखाची खात्री कशी हदल्िी? एकंदरीत िा हवचारशील मािूस स्वतःच संशययुक्त 
न्स्थतीत राहिला. तात्पयय : असल्या मूखयपिापासून कािी लाभ िोईल असे वाटत नािी. कािी 
हनधारयुक्त माहिती असेल, तरच फायदा िोिार आिे. 
 

५६० अ (इंम : ११–१२) 
 
५६१ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १२–१४) 

जे हमशनरी शाळेत हशकले व हिस्ती धमाचे मािीतगार झाले, त्यानंा तो धमय खराच वाटतो. और्षध 
घेतल्याबरोबर कोिी हनरोगी िोत नािी लकवा बी पेरताच कोिी फळ पावत नािी. पि मािसे िळूिळू 
सुधारतात. कािी लोक जगाचे भय मनात बाळगून आपले खरे मत बोलून दाखवीत नािीत. दुसरे नाव 
ठेवतात, म्ििून आपले मन कुचंबून ठेव ूनये. लोक काय, बऱयालािी वाईट म्िितात. म्िातारा आहि 
त्याचा बैल कथेची आठवि करावी. जगास फक्त नाव े ठेविेच आवडते. म्ििनू म्ििच आिे की, 
सबकी सुनना पर हदलकी करिा. जगाच्या नाव े ठेवण्यास हभऊ नका. ज्याची खात्री झाली, त्याचा 
अंगीकार करावा. आपल्या अमोल्य आशचेा नाश करू नका. ईश्वर तुम्िासं पहवत्र आत्मा देईल. 

 
५६२ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १४–१५) 

तात्या टोप्याहवर्षयी कोिी फारसे बोलत नािी. उदेपूर येथे तात्याच्या सैवयावर इंग्रजानंी िल्ला करून 
त्याचे ३०० लोक मारले. त्याच्याबरोबर अवघे ३ िजार बडंखोर हशल्लक आिेत. आपले जवािीर त्याने 
कोठेतरी जहमनीत दडहवले. कनयल सामरसेट त्याच्यामागे लागल्यामुळे तो हवश्रातंी न घेता उदेपुरािून 
पळाला. मनोरंजनासाठी त्याने कलावहंतिीचा ताफा ठेवला आिे. एक रावसािेब नावाचा इसम 
त्याजबरोबर असून तो स्वतःला पेशवा म्ििहवतो. एका जािीरनाम्यात तर तात्यालाच पेशव्याची पदवी 
देण्यात आली िोती. 

 
५६३ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १५–१६) 

नानासािेब पेशवा १५ िजार सैवयासि दहक्षिेवर चाल करून येत असल्याबद्दल बातमी आिे. 
कानपूरला सािेबलोकाचंी व मडमाचंी जी कत्तल झाली, तीत आपला कािीच िात नव्िता, असे तो 
सागंतो, पि इंग्रज सरकार आपिालंा क्षमा करील, अशी त्याला आशा वाटत नािी. त्याच्या सावत्र 
आयािी त्याच्याबरोबर आिेत. या हस्त्रयानंी मागे नानावर संपत्तीकहरता दावा केला िोता. पि तो 
बुडाला. 

 
५६४ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

बंडखोर विेीमाधव ७ िजार बंडवाल्यासंि जात असताना लाडय क्लैड याने त्याजवर िल्ला करून त्याचे 
५०० सैहनक मारले. बरेच नदीमधून जात असताना बुडून मेले, असे म्िितात. अहजमगडािून 
शिाजानपुरापयंत आता शातंता आिे. 
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५६५ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 
रेल्व ेइंहजहनयर बायल यानंी आरा येथे गोऱयाचं्या संरक्षिात सरकारला फार मदत केली, म्ििून त्यानंा 
१० िजाराचंी जिाहगरी हदली जाईल. 

 
५६६ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

दोन िजार बंडखोरानंी दुवाबामध्ये बलेा िे गाव लुटले. फुपौंड या हठकािी इंग्रज सैवयाशी त्यांची गाठ 
पडली. पि तलवारीहशवाय शस्त्र नसल्यामुळे इंग्रजाचें १५–२० स्वार पडले. बंडखोरानंी चंदपूर हकल्ला 
घेतला. इंग्रजासं माघार घ्यावी लागली. 

 
५६७ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

अिमदनगरमध्ये रािीच्या राज्यावरून झालेल्या समारंभात घोड्यानंी लोकानंा लाथा मारल्या. पि 
कोिी जखमी झाले नािी. 

 
५६८ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

बान्प्तस्मा घेतलेले एक भाट्या व एक मुस्लीम िे दोघे परत आपल्या धमांत गेले. 
 
५६९ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

मद्रासमध्ये दोघा लिदू तरुिाचंा बान्प्तस्मा झाला. 
 
५७० (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

हवक्टोहरया रािीचा पुत्र हप्रवस ऑफ वले्स िा कनयल झाला. 
 
५७१ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

गुलामाचंा व्यापार उघड लकवा छपून करू नये, असा सरकारने इशारा हदला आिे. 
 
५७२ (१८ : १, १ ज्यानुएरी ५९, १६) 

पुिे ते नगर आहि नागपूरपयंत तारायंत्राची सोय िोिार. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २, मुांबई, १५ ज्यानुएरी १८५९ 
 
५७३ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, १७–१८) 

आहस्त्रया नावाच्या बोटीस आग लागली. ५२३ मािसापंैकी अवघी ९० वाचली. त्यावळेी नान्स्तक व 
ईश्वरभक्त याचं्यातील अंतर स्पष्ट झाले. नान्स्तकास मरिसमयी फार दुःख व खेद िोतो. ककय श 
लककाळ्या व मानहसक तळमळ, िे त्याचे हवशरे्ष वाटतात. आदल्याच हदवशी नान्स्तकानंी प्रभचूी पुस्तके 
फाडली िोती. पि िे पटाईत लसि संकट समोर पािून घाबरतात. आपल्या वडेेपिाचा त्यानंा फार 
पिात्ताप िोतो. मरिापासून सोडहविारा कोिी नािी, म्ििून ते रडतात. धार्थमक मािूस मात्र अगदी 
शातं असतो. इतरानंा प्राथयना करण्यास लावनू स्वतः प्राथयना करतो. येशू िे एक अमोल रत्न आिे, अशी 
त्याची खात्री असते. आपला तारिारा आपल्याजवळच आिे, याबद्दल त्यानंा हवश्वास असतो. मृत्यचेू 
भयानक रूप आम्िासं हभवव ूशकिार नािी. कॅथॉहलकाचं्या ककय श आरोळ्या आहि इस्त्रायलींचे गुडघे 
टेकिे, यापेंक्षा आम्िा प्रातेस्तंताचे धैयय वाखािण्याजोगे आिे. जवमभर ईश्वराची सेवा केली, तर 
मरिारास घाबरण्याचे कारि नािी. आग वाढू लागल्यावर आम्िी शातंपिे समुद्रात उड्या टाकल्या. 
तात्पयय, आत्म्यास आधार देण्याची शक्ती खऱया भक्तामध्येच असते. 

 
५७३ अ (इंम : १७–१८) 
 
५७४ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, २२–२३) 

पाचेगावच्या हमशनात हकत्येक हमशनरी जमले. इंगे्रजी राज्याचा पाया मुस्तहकम व्िावा म्ििून त्यानंी 
देवा, रािी वाचीव िे गािे गाईले. मंडळीतील हिस्ती लोकाचंी भक्ती पािून गावकरीिी आिययचहकत 
झाले. एवढे लोक एकत्र प्राथयना करतात, त्याअथी रािीच्या राज्याचा कधी हबमोड िोिार नािी, असे 
त्यानंा वाटले. नेहटवानंा समजून येईल की, इंगे्रजी राज्यास मासमय बािंूचे नािी, तर सामथ्ययवान 
ईश्वराच्या बािंूचे बळ आिे. 

 
५७४ अ (इंम : २२) 
 
५७५ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, २३–२६) 

(पुढे चालू) बान्प्तस्मा घेतल्यावर नयनसुखाने शुभवार्थतक िोण्याची तयारी चालहवली. 
चाबंरलेनसािेबाबरोबर रािून तो चव्िाट्यावर उपदेश करी. एका मडमेबरोबर तो आगऱयासिी गेला 
िोता. नदीकाठावर उभा रािून तो खाबंी हदल्िेला हिस्त गाजवीत असे. काळ्या पलटिीसिी उपदेश 
करी. प्रथम त्यास अहधकारी रागावले. पि नंतर त्याच्या प्रवचनावंर खूर्ष झाले. एका दुष्ट गोसाव्याने 
त्यास हचमटा मारून बेशुद्ध केले व नदीत बुडहवण्याचा प्रयत्न केला. पि ईश्वराने त्यास मरिाच्या 
दाढेतून हजवतं राखले. भरतपूर संस्थानातिी तो गेला, पि एकदा भयंकर स्वप्न पडल्यामुळे परत 
आला. त्यास मारण्याचे बेत भरतपुरात चालले िोते. ग्वाल्िेरच्या लशदे राजानंी तर त्याला राजवाड्यात 
बोलावनू त्याची उत्तम सोय केली िोती. हवद्वान व अहवद्वान सवांनाच तो शुभवतयमान सागें. 
चाबंरलेनसािेबाबद्दल तो अत्यंत सवमानाने व प्रीतीने बोले. भागलपूरच्या पिाडी भागात उपदेशासाठी 
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गेल्यावर त्याला अरण्यज्वर लागला, म्ििून तो हवश्रातंीसाठी आगऱयास परत आला. बरा झाल्यावर 
जादा वतेनाची पवा न करता तो मोंघीरला गेला. 

 
५७६ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, २६–२९) 

नव्या करारातील भहवष्ट्यवचने सतत खरी ठरतात. ‘लोक तुमच्याहवरुद्ध लबाडीने बोलतील’ िे वचन 
वतयमानदीहपकेने हसद्ध केले. दीहपकाकता म्िितो की, पाद्री लोक लिान मुलानंा फसवनू बाटहवतात. 
त्याला कागदोपत्री पुरावा सापडला व तो म्ििजे हमस्तर दुलमग व िहरिदं्र गोपाळजी याचंा पत्रव्यविार 
िोय. तरीिी दुलमगने िहरिदं्रजीला कोिते तरी प्रलोभन दाखहवले, असे त्या पत्रावरून हसद्ध िोत 
नािी. लेखी साक्ष उपयोगी पडिार नािी, म्ििून दीहपकेने िहरिदं्राचे बोलिे छापले आिे. तो म्िितो 
की, पाद्री लोक आपला भाग्योदय करतील, असे दुलमग म्ििाले िोते. िहरिदं्राचे वय १६ िून जास्त 
आिे. नानजी गोकुळिी अज्ञानी आिे, अशी बाजू दीहपकेने माडंली. पि तो कोटात सज्ञानी ठरला. 
सत्य-हमथ्या हनवडण्याकहरता खाजगी पत्राचंा उपयोग करू नये, िी साधी व्यविारनीती आिे. हिस्ती 
लोकाचंा िेतू शुद्ध व हनष्ट्कपटी आिे. आत्म्याच्या तारिाकहरता ते सतत प्रयत्न करतात. िहरिदं्रजीनेच 
आपला मतलब साधण्याकहरता आपि हिस्ती िोऊ, असा दुलमगचा समज करून हदला नसेल 
कशावरून? कुसंगतीच्या वाऱयाने त्याच्या मनातील हदव्य ज्योत हवझनू गेली असेल. िहरिदं्रजी 
हिस्तीधमयहवर्षयक पसु्तके आपल्या हमत्रानंा वाचावयास देत असे, असे खुलासेवार पत्र एक 
‘शुभलचतक’ याने हलहिले आिे. 

 
५७७ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, २९–३१) 

रा. गोलवद नारायि यानंी एका भार्षिात साहंगतले की : हकत्येक तरुि हवद्याथी इंग्रजी भारे्षचे ममयज्ञ 
िोण्याची इच्छा बाळगतात व दुसरीकडे लक्ष देत नािीत. मजूर जसा िेलाच्या खेपा करतो, त्याप्रमािे 
ते हमळतील तेवढी इंग्रजी पसु्तके वाचण्याचा सपाटा लावतात. वाचनाबद्दल फुशारकीिी हमरहवतात. 
हवद्वते्तचा आव आितात. पुस्तकालयाचंािी हजकडे हतकडे सुकाळ झाला आिे. केवळ खाण्याने मािसू 
बळकट िोत नसतो. त्याप्रमािे नुसत्या वाचनाने मािसू हवद्वान िोत नािी. थोडे वाचनू हवचार केला व 
ते स्वभारे्षत प्रगट केले, म्ििजेच ज्ञान बळकट िोते. अडािी सैहनकास शसे्त्र हदली, तर त्याला त्याचंा 
भार मात्र िोतो. म्ििनू थोडेच वाचाव ेआहि पुष्ट्कळ ल्यािाव.े मोठा तत्त्ववते्ता आहि ज्ञानी िोण्यास 
इंग्रजी भार्षाच पाहिजे, अशी समजूत झालेली आिे. ज्ञान िे बुद्धी व पहरश्रम यावंर अवलंबून असते, 
भारे्षवर नव्िे. अनेक गं्रथ हलहिले गेल्यामुळेच संस्कृत भारे्षस प्रौढत्व प्राप्त झाले. बेटी नावाचा तत्त्वज्ञ 
म्िित असे की, तुम्िी हकतीिी भार्षा हशकलात, तरी जोपयंत तुम्िासं स्वभार्षा चागंली येिार नािी, 
तोपयंत तुम्िी खरे हवद्वान ठरिार नािी. आहडसन दर रहववारी एक हनबधं हलिीत असे. त्याचे प्रौढ व 
रहसक हनबधं पािून खात्री पटते की, स्वभारे्षतिी हवद्वान व तत्त्ववते्ता िोिे अश्लाध्य नािी. स्पॅहनश 
लोकानंा मातृभारे्षचा हतटकारा वाटत असे. १६०४ मध्ये हलहिलेल्या ‘डॉन क्यु झोट’ नाटकात 
त्याचं्यावर टीका केलेली आिे. इतालीमधील दातंी व हपत्राकय , मराठीत बाळ गंगाधर (जाभेंकर) लकवा 
तुकाराम याचं्या उदािरिावंरून िे आपल्या लक्षात येईल. (ज्ञानप्रसारक जाने : १८५८). 
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५७८ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 
तात्या टोप्या पळून जाताना गावचे्या गाव ेजाळीत आिे. लूटालूट करीत आिे. मसैदे नावाचे नादंचे गाव 
त्याने जाळले. तेथील लोक अन्नपाण्याला मोताद झाले. प्रतापगडपयंत मेजर लसपसन व पोलटन यानंी 
त्याचा पाठलाग करून त्याचे शकेडो सैहनक ठार मारले. मानलसगला जाऊन हमळाव े म्ििून तो 
मंदेसरमागे चंबळ उतरून गेला. पि कनयल बेवसनने त्यास गाठले. तात्याचा पराभव झाला व तो पुविा 
पळाला. उत्तरेस मनोिार गावच्या लोकानंी वशेी बंद केल्यामुळे तो वायव्येकडे वळला. 
 

५७९ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 
राधागोलवद नावाचा नवीनच बंडखोर िजार-दीड िजार सेनेसि इंग्रजानंा त्रास देत आिे. 
नारायिरावाच्या वाड्यातील गोऱया सैहनकानंा अडकावण्यासाठी त्याने वाड्यास वढेा घातला आिे. 
त्याचे बरेचसे सैहनक दुखिाईत आिेत. 

 
५८० (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 

सरसेनापती लाडय वलैद यानंी अयोध्येच्या बेगमेस बरैच्छा येथे ताब्यात घेतले. 
 
५८१ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 

नानासािेब पळून जाऊन चडूीच्या जंगली हकल्ल्यात आश्रयास राहिला. 
 
५८२ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 

अयोध्येच्या बेगमेस कैद झाल्यामुळे हतचे सैहनक नेपाळकडे पळाले. 
 
५८३ (१८ : २, १५ ज्यानुएरी ५९, ३१–३२) 

बडोद्याजवळच्या दाट जंगलात हकत्येक बंडखोर लपले िोते. त्याजंवर िल्ला करून इंग्रज सेनेने मोठा 
हवजय हमळहवला. एकिी इंग्रज सैहनक मेला नािी. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी, गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय पुस्तक १८, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रवारी १९५९ 
 
५८४ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ३५–३८) 

एका हिस्ती मािसाच्या अतं्ययाते्रवरून हतनीवलेीत मोठा दंगा झाला. या गावामध्ये सुमारे ५० िजार 
हिस्ती आिेत. १८४५ मध्ये ३ िजारापेंक्षा जास्त लिदू एकत्र जमले व त्यानंी हिस्ती लोकानंा कू्ररपिाने 
मारिाि केली. कािी उंच जातींच्या लिदंूनी आपल्या दारावरून हिस्ती पे्रतयात्रा नेण्यास हवरोध 
दशयहवला. म्ििून भाताच्या शतेातून शवयात्रा जाई. पि शतेाचे नुकसान झाल्यामुळे मळेकऱयास भरपाई 
द्यावी लागे. १० हदसेंबरला एक हिस्ती मरि पावला, तेव्िा रे. साजंट यानंी मुख्य रस्त्यावरून 
अंत्ययात्रा नेण्याचा परवाना जज्जाकडून हमळहवला. पि िजारो लिदंूनी हवरोध केल्यामुळे उत्तरहक्रया 
लगबगीने करावी लागली. दुसऱया एका अतं्ययाते्रच्या वळेेस नवीन माहजसे्त्रताने मुख्य रस्त्याने 
जाण्याची मुभा हदली. परंतु लोक हवरोधासाठी उभे राहिले. त्यानंी लष्ट्करावर दगडफेक केल्यामुळे 
गोळीबार करावा लागला. सरकारी अंमलदार दरवळेी नवीन िुकूम देतात. पि हिस्ती लोकानंा 
अवयाय व पाठलाग याची सवय आिे. रािीसरकारचे िमरस्ते सवांनाच मोकळे आिेत. पि 
जािीरनाम्यातील कलमाचंा हवहक्षप्त अथय काढून हिस्ती लोकानंा त्रास देण्याचा उद्योग चालतो. 
हनःपक्षपाती वयाय व समानता िी तत्त्व ेध्यानात ठेवनू सवांनी वागाव.े सरकार हिस्ती रयतेवरिी जुलूम 
िोऊ देिार नािी. 

 
५८४ अ (इंम : ३३–३४) 
 
५८५ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ३८–३९) 

पारशी हस्त्रयाकंहरता स्त्रीज्ञानमाला िे गुजराथी पसु्तक तयार झाले. त्यात नीती व परस्पर व्यविार 
याबंद्दल हनबधं आिेत. हशमगा, हपशाचभक्ती, हववाि, स्त्रीहशक्षि, वगैरे अनेक हवर्षय त्यात िाताळले 
आिेत. पारशी लोक हमथ्याचाराच्या दास्यातून हस्त्रयानंा मुक्त करण्यास हसद्ध आिेत. म्ििून आनंदच 
वाटतो. ते जी सुधारिा करू पािातात ती लोकाचं्या हवरोधावाचनू िोिार नािी. यात सशंय नािी. 
सुधारिेची इच्छा असिे, िेच एक मोठे सुहचवि िोय. वडेगळ चाली बंद व्िाव्या, हनदान कमी व्िाव्यात. 
लिदू हस्त्रयासंाठीिी असा गं्रथ करावा. 

 
५८५ अ (इंम : ३८) 
 
५८६ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ३९–४१) 

बापू नावाच्या मुलाचे असे मत झाले की : शाळा हशकण्यापेक्षा ईश्वराचे कािीतरी काम कराव.े हशक्षिात 
कािी फळ नािी. त्याचा हमत्र िरी यास असे वाटते की : स्वदेशीय लोकानंा उपदेश करावयाचा 
असल्यामुळे जवमभारे्षकडे जास्त लक्ष द्याव.े ईश्वराचा आशीवाद मागून काम कराव.े इंग्रजी हशक्षिास 
एवढे मित्त्व देण्याचे कारि नािी. इंग्रजी हशकण्यात वळे घालहवण्यापेक्षा स्वभारे्षचा लक्षपूवयक अभ्यास 
करा. लक्षावधी लोकानंा त्याचा उपयोग िोईल. बरे करताना थकू नका. यथाकाळी तुम्िी योग्य फळ 
पावाल. सिनशीलता व हवश्वास मात्र िवा. अनुपकारी व अल्पहवश्वासी लोकाचं्या नादी लागू नका. 



 

अनुक्रमणिका 

आमचे प्रारंभीचे हमशनरी केवळ नांगरिारे व बी पेरिारे िोते. फळ हदसले नािी, तरी त्यानंी अखंड 
प्रयत्न चालू ठेवले. लोकाचें दुगुयि दूर करून त्याचं्यामध्ये हवश्वास व प्रीत हनमाि करावी. हवशरे्षतः 
लिान मुलाचं्या कोमल अंतःकरिात भक्तीचे बी पेराव.े िजारो लोकानंा ते सुखदायक ठरेल. मुलाचंी 
नेिमी काळजी वािावी. त्याचं्या सुखासाठी नेिमी प्राथयना करावी. ईश्वर यश देईल. 

 
५८७ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४१–४५) 

(पुढे चालू) सत्याच्या शोधाचे अगत्य वाटले की, मािसू तारिाचा उपाय शोधतो. एका सरदाराला 
नयनसुखच्या उपदेशावरून पिात्ताप झाला. पि नयनसुखाने त्यास साहंगतले की : ‘आधी तू आपल्या 
धवयाबरोबरचा करार पूिय करून नातेवाईकानंा हनरोप घेऊन ये.’ पि िा मािूस पवुिा आलाच नािी. 
मेकंबी सािेबाबरोबर शुभवतयमानाचा प्रसार करीत असताना नयनसुखाने हजवापाड पहरश्रम केले. तो 
रोगी झाला. हवसाव्याची वळे जवळ आली. मरिाच्या कठीि झुजंीतून आकाशलोकींच्या अक्षय सुखात 
जाण्यासाठी तो फार उत्सुक झाला. आपल्या कळपातील अशक्त कोकराचंा साभंाळ करा, असा संदेश 
त्याने हमत्रानंा हदल्िा. आपल्या अपराधाचंी क्षमा माहगतली. सतत हववकेबुद्धीने वागल्यामुळे तो अहतशय 
शातं िोता. तो नम्र, सभ्य व परोपकारी िोता. एका गोसाव्याने बान्प्तस्मा घेऊन त्याला आपला आन्त्मक 
बाप म्िटले िोते. दंभ, आढ्यता व डौल, यापंासून तो नेिमी दूर रािी. तो देवाचे चहरत्र सागंू लागला 
की, ऐकिाऱयाचें हचत्त द्रवनू जाई. आजारी व दुःहखताचंा समाचार घेण्यास तो जाई. शवेटपयंत त्याची 
आशा व हवश्वास वाढतच गेले. हवदे्यचे बळ नसतानािी त्याने आपले काम भक्तीने केले. 

 
५८८ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४५–४७) 

‘एतदे्दशीय हिस्ती’ हलहितो की : पुष्ट्कळ हिस्ती लोकाचें जुने नातेवाईक असतात. त्या अपिात्तापी 
लोकाशंी बोलिे अहजबात बदं करू नये. कािी मनोरंजक हवर्षयाने सुरुवात करून त्याचं्याशी धमयसंबधंी 
बोलाव.े द्रव्याहद सुखे जहगक आिेत. एकातंातील उदासी नष्ट करण्याचा उपाय धमय िाच आिे. 
राजेरजवाडे नाचतमाशासारख्या मूखय व नाशकारक उद्योगात वळे घालहवतात. पि मनाला खरे 
समाधान धमाने वाटते. खाण्याहपण्यात खरे सुख नािी, तर गरीब गरजवतंानंा मदत करण्यात खरा 
आनंद आिे. परोपकाहरक कृत्यातं बिुत दुःखे भोगावी लागतात. तरी त्यात समाधान असते. ईश्वर 
प्रीहतरूप आिे. मनुष्ट्यमात्राचे कल्याि करण्यामध्ये काळ घालवावा. म्ििून इतरानंा धमयसंबधंी बोध 
करावा. 

 
५८९ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

अयोध्येची बेगम इगं्रजाचं्या ताब्यात आली िी बातमी खोटी ठरली. 
 
५९० (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

राधेगोलवदावर हम. न्व्िटलाकने िल्ला करून त्याचे ३०० सैहनक मारले. इंन्ग्लशातंील मात्र कोिीिी मेले 
नािी. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

५९१ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 
तात्या टोपे शिाबादच्या हकल्ल्यात आश्रयसाठी राििार आिे. माधवराव व हफरोझशिा यानंी तात्याशी 
िातहमळविी केली. 

 
५९२ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

नानासािेब नेपाळात पळाला. त्याचबरोबर १५ िजार सैवय आिे. 
 
५९३ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

भगवतंपुरात हिहटश फौजेवर िल्ला करून बंडखोरानंी एक सोजीर मारला. 
 
५९४ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

२४ व्या काळ्या पलटिीतील दोन हशपायानंी बान्प्तस्मा घेतला. हिस्ती धमाने सैहनक हबघडतात, िे 
कंपनीचे मत हकती चूक िोते, ते आता कळेल. 

 
५९५ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

अिमदनगरला हवलायती डाकिी तारायतं्राने येते. 
 
५९६ (१८ : ३, १ फेिुवारी ५९, ४७–४८) 

खानदेशालगतच्या मोगल िद्दीत रोहिल्यानंी लुटालूट करून एक लाख रुपये नेले व पुष्ट्कळ हस्त्रयानंा 
पळवनू नेले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रवारी १८५९ 
 
५९७ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ५०–५४) 

वाटरलू येथे जय हमळाल्यावर मेजर नाक्स म्ििाला िोता की : आमचा हवजय िी ईश्वराची कृपा िोय. 
ईश्वर आपल्या अगाध ज्ञानाचे िेतू हसद्धीस नेण्यासाठी लढाया उद भव ूदेतो व हवझवतो. राष्ट्राचें उदय 
आहि अस्त त्याने ठरहवले आिेत. ज्यास िे कळत नािी, तो अधंळा व मूखय समजावा. १८५७ च्या मे 
महिवयात बंड सुरू झाले, तेव्िा इंग्रज फौजेच्या दसपट बंडवाल्याचंी संख्या िोती. कलकत्त्यापासून 
पेशावरपयंत बंड सुरू झाले. पि इंग्रज व फ्रें च याचंी मतै्री असल्यामुळे इंग्रज सरकारास लगेच मोठी 
मदत हमळाली. रहशयाशी व इरािशी ति झाल्यामुळे हतकडची फौजिी लिदुस्थानमध्ये आली. 
चीनमधील लढाई थाबंवनू हतकडची कुमकिी इकडे आिली. स्वतःला बादशिा म्ििहविाऱया 
पेशावरच्या एका मौलवीचा ताबडतोब पराभव झाला. बंडवाल्यानंी १५ मे रोजी बंड कराव,े असे 
ठरहवले िोते. पि कािींनी ९ व्या तारखेसच गडबड सुरू केली. त्यामुळे डाव त्याचं्यावर उलटला. तरी 
हदल्लीच्या रस्त्यामधून हिस्ती लोकाचं्या रक्ताचे पूर वाहिले. तारायंत्राच्या सोयीमुळे बंडाची बातमी 
गावोगावच्या लष्ट्करी अहधकाऱयानंा समजली व बंड अटोक्यात आले. तारायंत्राने आम्िासं वाचहवले. 
नािीतर आम्िी सवय मेलो असतो, असे ते सागंतात. सुरुवातीला बंडवाल्यानंा फार कडक हशक्षा 
झाल्यामुळे बंड जास्त पेटले व हफतुराचंी सूडबुद्धी वाढली, असेिी कािींचे मत आिे. 

 
५९७ अ (इंम : ४९–५०) 
 
५९८ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ५४–५५) 

फ्रें ड आफ इहंडयाचा कता म्िितो की : हतनीहवलीच्या माहजसे्त्रताने लष्ट्कर बोलावले, िे योग्य नािी, 
असे लोकानंा वाटते. पि रयतेचे आरोग्य व शातंता याचं्या द्दष्टीने िी कृती अगदी योग्य ठरली. 
बादशािी रस्त्यावरच दंगल चालू िोती. एखादी शातंतापूिय शवयात्रा चालली असताना कोिी उपद्रव 
करावा, िे ठीक नािी. गदी झाली की, बेसुमार गप्पाघोळ िोतो. अशावळेी गोळीबार करण्याहशवाय 
मागय रािात नािी. हिस्ती लोकानंा कािी जादा अहधकार आिेत, असे कोिी म्िित नािी. प्रश्न 
रस्त्याने जाण्याहवर्षयी मोकळीक आिे लकवा नािी, याचा आिे. कोिीिी िुऱयो करून धोंडमार करावी, 
िे बरोबर नािी. सक्तीच्या तजहवजीमुळे ६ मािसे मेली. पि दंगेखोरानंी कायद्यास प्रहतबंध करून 
कायदा िातात घेतल्यामुळेच िा अनथय घडून आला. हिस्ती लोकासं आपल्या बचावाचा िक्क आिे. 
लोकामंध्ये शातंता राखून सरकारने शुभवतयमानाला खुला रस्ता हमळवनू द्यावा. वळे पडली, तर 
तरवारीच्या जोरावर शातंता राखावी. 

 
५९८ अ (इंम : ५४) 
 
५९९ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ५६–५७) 

त्राविकोरमध्ये नायर या उंच जातीच्या लोकानंी शानार या हिस्ती लोकावंर िल्ला केला. शानार िे 
दहक्षिेकडचे अस्पशृ्य असून त्याचं्या हस्त्रयानंी कमरेपासून वर कुठलेिी वस्त्र घालू नये, अशी जुनी चाल 
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आिे. िे लोक हिस्ती झाल्यामुळे सुहशहक्षत हस्त्रया अंगावर वस्त्र घेऊ लागल्या. पि या हस्त्रयानंी अंग 
झाकल्यामुळे आमची अमयादा िोते, अशी ओरड करून नायर लोकानंी त्याचंी मालमत्ता जाळली. एका 
हवहचत्र व लाहजरवाण्या चालीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा िा िट्ट चमत्काहरक नािी काय? नायरानंी 
प्रातेस्तंत देवळेिी जाळली. हस्त्रयानंा वस्त्रप्रावरि पहरधान करण्याचा िक्क ईश्वराने हदल्िा आिे. तो 
हिरावनू घेिे अयोग्य आिे. असल्या चालीरींतींची कोिालािी ओकारीच येईल. मद्रास सरकारने 
दंगेखोरानंा हशक्षा करून दिशतीचे वातावरि कमी केले पाहिजे. 

 
५९९ अ (इंम : ५५–५६) 
 
६०० (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ५७–५८) 

अयोध्येमधील लढाई अगदी बंद झाली. तेथील बंडखोर पवयताचं्या प्रदेशामध्ये हनघून गेले. एक लक्ष 
बंडखोरानंी सिाश े हकल्ले ताब्यात ठेवले िोते. पि इंग्रज सैवयाने जागोजाग मारा करून ४८३ हकल्ल े
जमीनदोस्त केले. नेपाळच्या जंगबिादुराने आश्वासन हदल्िे की, कोित्यािी बंडखोराला इंग्रज 
मुलखात येऊ देिार नािी. त्याच्या फौजेपुढे बंडवालेिी हनष्ट्प्रभ ठरतील. या प्रातंातील धामधूम संपली 
आिे. इतर हठकािीिी लवकरच शातंता िोईल. 

 
६०० अ (इंम : ५७) 
 
६०१ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९–५८) 

‘क्याडीकृत इनं्ग्लश व मराठी कोशाचा संके्षप’ : या कोशात बावीस िजारािूंन अहधक शब्द आिेत. ते 
मूळ गं्रथाच्या एक अष्टमाशं मात्र आिेत. इंन्ग्लश शब्दाचें अथय मराठीत आिेत. मराठी उपशब्द लकवा 
पयाय उपयोगी पडण्याजोगे हनवडले आिेत. आगाऊ पैसे हदले, तर ३॥ रु. व नंतर ४ रुपये पडतील. 

 
६०२ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ५८–५९) 

‘इस्त्राएल लोकाचं्या सद गुिशोधक’ : मंडळीची दुसरी वार्थर्षक सभा रे. डाक्तर हवल्सन याचं्या 
अध्यक्षतेखाली भरली िोती. इयोबाच्या २८ व्या अध्यायाचे वाचन िोऊन प्राथयना झाली. मोरोबा 
हवनोबानंी सद गुि अंगीकारिे व वतयिे यावंर भार्षि हदल्िे. योसेफ राजपुरकरने सभासदाचें गुि 
साहंगतले. शाटयरीडसािेबानंी स्त्रीहवद्याभ्यासाचे मित्त्व वियन केले. अध्यक्षानंी सभेच्या कामाबद्दल आनंद 
प्रकट केला. 

 
६०३ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९. ५९–६१) 

गेल्या दीड वर्षात (इस्त्राएल लोकाचं्या सद गुिशोधक मंडळी) या सभेचे काम व्यवन्स्थत चालू आिे. 
सभासदाचंी सखं्या ५० वर गेली. अनहितकारक चाली काढून टाकण्यास पंचानंी लक्ष घालावे, अशी 
हवनंती केली आिे. ‘प्रायहिताहवर्षयी पापाबद्दल कबुली’ िा छोटा गं्रथ प्रहसद्ध झाला. बालहववाि, 
हवद्यावृद्धी, गवय, दाहरद्र्याची कारिे, मतै्री, परोपकार, मनुष्ट्यदेिाची रचना, या हवर्षयावंर हनबंधवाचन 



 

अनुक्रमणिका 

झाले. वडलाचंी नीती व पापासाठी क्षमा, िी पसु्तके प्रकाहशत िोिार आिेत. आर्थथक मदतीची गरज 
आिे. बुक सोसायटीने गं्रथालयास कािी पुस्तके हदल्िी. 

 
६०४ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

रोहिल्यानंी हरसोर गाव लुटले, तेव्िा इंन्ग्लश फौजेने त्याजंवर िल्ला केला. इंन्ग्लश सेनेतील हकत्येक 
मेले व जखमी झाले. सर ह् ूरोजने त्या सेनेस पळवनू लावले. बुलढाण्याच्या तुरंुगातून पळून जािारे 
२० कैदी मारले गेले. रोहिले एका गढीत लपले आिेत. इंग्रजाचंा स्नेिी नबाब सालारजंग याचा ते दे्वर्ष 
करतात. हनजाम बंड करील, अशा खोट्या बातम्या उठहवतात. 

 
६०५ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

तात्या टोप्या उदेपूरमागे हदल्लीकडे हनघाला अशी बातमी आिे. त्याच्याजवळ ५० िजार फौज आिे. पि 
तोफा नािीत. हबकहनर व हिस्सारमधील मडमा पळून जात आिेत. तात्यास पकडिाऱयास दिा 
िजाराचें बहक्षस जािीर झाले. 

 
६०६ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

अयोध्येत बंडाचा पूिय बीमोड झाला. जमीनसाऱयाचे नव े कायदे रयतेस िर्षयकारक वाटतात. बेगम 
आपल्या कुटंुबकहबल्यासि पळून गेली. १८०० बंडखोर शरि आले. 

 
६०७ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९ ६१–६४) 

राधेगोलवद, नरपतलसग व त्याचें भाऊ िे बंडखोर लढाईत मारले गेले. 
 
६०८ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

खंडाळा घाटात लोखंडी रस्त्याचे काम चालू आिे. तेथील मक्तेगार लबाडी करतात. रोजमुरा कमी 
देतात, म्ििून मजुरानंी गडबड केली. एका सािेबास भाल्याने भोसकून ठार मारले. िी गडबड केवळ 
मजुराचं्या उपासमारीतून उद भवली. 

 
६०९ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

कमाडंर इन चीफ लॉडय वलैद घोड्यावरून पडून जखमी झाला. आजारी असतानािी त्याने 
बेनीमाधवच्या मेहज्जहदया हकल्ल्यावर िल्ला करून बंडखोरानंा पळवनू लावले. आक्तोबर अखेर ७१२ 
बंडखोर आंदामान बटेावर रवाना झाले. 

 
६१० (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

िरकारू पत्रावरून असे समजते की, मागील आठवड्यात १ िजार बंडखोर शरि आले. 
 
६११ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

रािीने बंडखोरानंा शरि येण्याची मुदत १ जानेवारीपयंत हदली िोती, ती वाढहवली जाईल. 
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६१२ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 
हदल्लीचा बादशिा फार आजारी असून तो जगेल याचा भरवसा नािी. 

 
६१३ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

लॉडय वलैद याचा बाप म्िातारा िोऊन मरि पावला. 
 
६१४ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

हदल्लीचा बादशिा रंगून येथे कैदेत आिे. त्याचा ज्येष्ठ पतु्र जमाखत रोज दारू हपऊन येतो व आईवर 
आरोप करतो की, हतने जडावाचे दाहगने चोरले. िी कटकट रोजच चालते. 

 
६१५ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

एका भाट्याने चाबूक या गुजराथी पत्रावर अिुनुकसानीची हफयाद केली. कोटाने ६०० रुपये देऊन 
हशवाय दाव्याचा खचय वादीस हदल्िा. 

 
६१६ (१८ : ४, १५ फेिुवारी ५९, ६१–६४) 

मंुबईत १८५७ साली १७,२१० तर १८५८ मध्ये १४,१३५ मािसे मेली. दिा वर्षांची सरासरी १४,७९५ 
आिे. मंुबईची िवा उत्तरोत्तर हनरोगी िोत आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८५९ 
 
६१७ (१८ : ५, १ माचय ५९, ६६–७०) 

ईश्वर नेिमी जपतो की, आपल्या भक्ताचंा घात िोऊ नये. १० मे १८५७ रोजी अबंाला छाविीतले 
सैहनक हबथरले िोते. पि कािी वळेाने ते स्वतःच शातं झाले. अंबाल्यास भजनस्थान नव्िते. म्ििनू 
सवय हिस्ती लोक एका बंगल्यात प्राथयना करीत असत. नवीन इमारत बाधूंन पूिय िोत िोती. मद्रासच्या 
हबशपाचें स्वागत करण्यासाठी नव्या बंगल्यात प्राथयना करण्याचेिी ठरले िोते. पि आदल्या हदवशी 
िुकुम आला की, नव्या देवळात जाऊ नका. नवीन मंहदरावर िल्ला करावा, असा बंडवाल्याचंा बते 
िोता. पि ईश्वरानेच हिस्ती लोकानंा वाचहवले. पंजाबातले युद्धसाहित्य लसधू नदीतून पार केल्यावर 
तेथील पूल मोडला. सतलज नदीचा पूलसुद्धा तोफा व सैवय उतरून गेल्यावर पडला. िी ईश्वराची 
केवढी कृपा. रोटकला तर एका काळ्या सेवकाने सािेब लोकानंा अगोदर सावध केले व वाचहवले. 
हदल्लीत यमुनेकाठी जी पलटि िोती, हतच्यावर बंडवाले छुपे िल्ले करीत असत, तरी हतचे नुकसान 
झाले नािी. जेलम हसयालकोट येथे अनथय झाल्यावर तेथील फौज हदल्ली येथे गेली. ईश्वराचे सामथ्यय 
आिययकारक रीतीने प्रगट झाले. जर परमेश्वर आमच्या बाजूस नसता, तर आम्िी असे मृत्यूच्या 
मुखामधून बचावलो नसतो. देवास जे बरे वाटत िोते, तेच त्याने घडहवले. 

 
६१७ अ (इंम : ६५–६६) 
 
६१८ (१८ : ५, १ माचे ५९, ७०–७२) 

हमशनऱयानंा यातना देऊन त्यानंा समुद्रमागे घालवनू देण्याचा उदे्दश त्राविकोरचे िाह्मि उघडपिे 
बोलून दाखहवतात. हमशनेऱयाचंी ६ भजनस्थाने त्यानंी जाळली. ७० िजार शानारावंर जुलूम सुरू 
केला. शानार लोक मूळचे लंकेतील असून ते जाफनािून त्राविकोरात आले. ते ताडीची लागवड 
करतात. ते सधन आिेत व अहतशूद्र नािीत. पि उंचविीयानंी त्याचं्या हस्त्रयाचंा पोर्षाक ठरवनू हदल्िा. 
इंगे्रजी अंमलात हस्त्रया चागंला पोर्षाक घालतात, म्ििून ते रागावले. रािीच्या जािीरनाम्याचा मतलबी 
अथय कोिीतरी लावल्यामुळे शानारावंर पवुिा जुलूम सुरू झाला. शानार हस्त्रया अत्यंत चतुर असून कािी 
तर हशकलेल्या आिेत. पि हस्त्रयाचंी वसे्त्र फाडिे व त्यानंा मारिाि करिे, िे सत्र आता चालू आिे. 
हिस्ती उपदेशकानंा अटक करण्याचे सत्र सुरू झाले. बनावट िुकूम तयार करून हिस्ती लोकानंा 
मारतात. हस्त्रयानंा नग्न करून मारिाि करतात. हशपाई अशा दंगेखोरानंा अटक न करता हमठाई 
खाऊ घालतात. 

 
६१८ अ (इंम : ७०) 
 
६१९ (१८ : ५, १ माचय ५९, ७२–७७) 

रे. ल्युपोल्नसािेब कलकत्त्याच्या भार्षिात म्ििाले की : १८५७ मध्ये हिस्ती लोकानंा अनेक सकंटानंा 
तोंड द्याव ेलागले. पि हिस्ती लोकानंी धैयाने सारे सिन केले. एतदे्दशीय लोकावंर पहवत्र आत्म्याची 
वृष्टी व्िावी, म्ििून प्राथयना केली पाहिजे. बंडाच्या ऐन धामधुमीतिी काशीला शुभवतयमानाचे काम 



 

अनुक्रमणिका 

व्यवन्स्थत चालू िोते. लखनौ शिरात तर हमशन स्थापण्यासाठी ५० िजार रुपये वगयिी गोळा झाली. 
ईश्वरानेच जमीन नागंरून ठेवली. शकेडो लोकानंी उपदेश ऐकला. बंडवाल्यानंी लुटालूट करून 
लखनौ शिरास गरीब करून टाकले. सावकारावंर खोटे आळ घेऊन त्यानंा ठार मारले. हफरंगी 
लोकाचंा शोध घेण्याचे हनहमत्त करून हजनगी लुटली, हस्त्रया भ्रष्ट केल्या. म्ििून नागहरक हिस्तासमोर 
लीन व नम्र झाले. कािी लोक अशा अफवा उठहवतात की, हिस्ती िोिाऱया लोकानंा जवमाचे पेनशन व 
एक गोरी मडम बायको करून देण्याचे प्रलोभन दाखहवतात. पि एक अमीर मनापासून हिस्ताच्या 
स्वीकारास तयार आिे. त्याची तीन मुलेिी हिस्ती िोिार आिेत. लखनौमध्ये हमशनची कचेरी झाली, 
तर आिखी लोक येतील. अयोध्येतिी मोठे पीक आलेले आिे. ईश्वर आम्िावंर आशीवाद पाठवील. 

 
६२० (१८ : ५, १ माचय ५९, ७७) 

िर एक गोष्टीत मनःकन्ल्पत कारि लाविे, हवलक्षि समजूत करून नािी त्या गप्पा उठहविे, यातं 
नेहटव लिदू प्रवीि आिेत. रािीचा जािीरनामा आल्यावर ‘िा केवळ लोकानंा भीहत दाखहवण्याचा 
उद्योग आिे,’ अशा गप्पा उठल्या. कािीजि असेिी म्िितात की, देवीने रािीच्या स्वप्नात येऊन 
साहंगतले की, येशू िा मेंढक्याचा पुत्र िोता, त्यास कोिीिी भजू नये, म्ििून रािीने कंुपिीच्या िातचा 
कारभार हछनावनू घेतला. पाद्र्यासं िाकलून द्याव,े हिस्ती धमयप्रसार थाबंवावा, असा िुकूम 
झाल्याबद्दलिी वदंता हनघाल्या. “कंपनी गेली, रािी गेली, आता ‘महलका मा आझमा’ गादीवर 
बसली,” असेिी अडािी लोक म्िितात. याते्रमध्ये बगाड पुविा सुरू िोईल, अशा आशनेे कोल्िार येथे 
शकेडो याते्रकरू जमा झाले. त्याचंी फार हनराशा झाली. ज्या सािेबाने बगाड बंद केले, त्याच्यावर 
देवीची अवकृपा िोऊन त्याला मोठा रोग झाला, असेिी ते बोलतात. 

 
६२० अ (इंम : ७७–७८) 
 
६२१ (१८ : ५, १ माचय ५९, ७८–८०) 

‘एक हफरस्ता’ हलहितो की : मानभाव काळे कपडे वापरतात. त्याचंा भगवद गीतेवरती फार हवश्वास 
आिे. श्रीकृष्ट्ि िा हनराकार परमात्मा आिे, असे ते सागंतात. ते अलिसापालन करतात. ढेकूििी 
मारीत नािीत. श्रीकृष्ट्ि काळा िोता, म्ििून काळ्या रंगाची वसे्त्र वापरतात. जाहतभेद मानीत नािीत. 
कोिाच्यािी िातचे खातात. इतरधमी लोकानंा पंथात घेत नािीत. दुष्टाचंा नाश करण्यासाठी 
श्रीकृष्ट्िाचा अवतार झाला, अशी त्याचंी श्रद्धा आिे. त्याचं्या सरदारास मिंत असे नावं आिे, पि 
आमचा सेनापती हिस्त आिे. 

 
६२२ (१८ : ५, १ माचय ५९, ८०) 

तात्या व नानासािेब एकच आिेत, िी अफवा चुकीची ठरली. तात्या िा कराडा िाह्मि असून 
मिोबाजवळ श्रीनगर येथे त्याने खुद्याचे दुकान माडंले िोते. तात्या भावलपुरकडे हनघाला असता 
चेंबरलेनने त्याजवर िल्ला करून त्यास पळवनू लावले. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

६२३ (१८ : ५, १ माचय ५९, ८०) 
रोहिल्यानंी तीन गाव ेजाळून हनजामाचा खहजना लुटला. आता ते पुसद गावात मुक्कामास आिेत. सर 
ह् ूरोजची फौज हतकडे जाईल. 

 
६२४ (१८ : ५, १ माचय ५९, ८०) 

बंडवाल्याचें ६०० हशपाई, ७ अहधकारी हबकानेरच्या राज्याच्या स्वाधीन झाले. 
 
६२५ (१८ : ५, १ माचय ५९, ८०) 

गवरनर जनरलसािेबाचंा मुक्काम अलािाबादेस असताना बंडवाल्याचें माफीबद्दल ९३०० अजय आले. 
 
६२६ (१८ : ५, १ माचय ५९, ८०) 

कलकत्ता हमशनात एका लिदू जमादाराने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. तो हम. यंगच्या तैनातीन िोता. 
हकत्येक सािेब व मडमा यावळेी उपन्स्थत िोत्या. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, हप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८५९ 
 
६२७ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ८२–८५) 

लंडन हमशनचा हचटिीस हम. एहलस तीन वळेा मादाग्यास्कर बेटावर जाऊन आला. चाळीस वर्षांपूवी 
स्थापन झालेल्या हमशनाचे नव ेस्वरूप तेथे हदसते. वीस वर्षांपूवी हमशनरी लोकाचंी िकालपट्टी झाली. 
पाठलाग व छळिूक झाली. हमशनरी गेल्यावरिी अनेक लोकानंी हिस्ती धमय स्वीकारला. तेथील 
राजपुत्र हिस्ताबद्दल अनुकूल बोले, म्ििून दरबारी लोकानंी त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. पि 
राजपुत्र सौम्य व वयायी आिे. १८४९ मध्ये हिस्ती लोकाचंी चौकशी झाली. रािीने त्यानंा फार छळले. 
पि ते सागंत असत की, चदं्र सूयय, पवयत लकवा मूती, अगर पूवयज याचंी प्राथयना करू नये. मािसे लकवा 
वस्तू देव िोऊ शकत नािीत. त्यानंा मुसक्या बाधूंन कोठडीत टाकले, तरी ते शरि गेले नािीत. 
यिोबाऐवजी रोबोदा रािीस देव म्ििा, असा जुलूम त्याचं्यावर झाला. चार लोकानंा हजवतं जाळले, 
अठरा लोकानंा कडेलोट करून ठार मारले, तरीिी ते मृत्यूसमोर हदसत असताना हिस्ताची 
प्राथयनागीते गात िोते. त्याचें धैयय अलौहकक िोते. लवकरच िे बेट हिस्ताच्या राज्यात तेजःपुंज 
रत्नासारखे प्रकाशू लागेल. 

 
६२७ अ (इंम : ८१–८२) 
 
६२८ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ८६–८७) 

(पुस्तके व हनबंध प्रहसद्ध करिारी मंडळी) : 
या सभेच्या अिवालावरून असे हदसते की : हतगस्तापेक्षा गुदस्ता ५ िजार पसु्तके जास्त खपली. गेल्या 
वर्षी २० िजार पुस्तके कमी छापली गेली. कारि पैशाचंा पुरवठा िोत नािी. शुभलचतकानंी सतत 
आश्रय हदला पाहिजे. ‘फुलमुनी आहि करुिा’ या पुस्तकाकहरता ंमात्र ११०० रुपये जमा झाले. मंुबईत 
सात दुकाने असून सतत हवक्री चालते. स्वयोहजत गं्रथ आहि भार्षातंरे रचण्यात बाबा पद्मनजी, 
धनजीभाई नौरोजी, नारायि शरे्षाद्री, व शखे दाऊद, िे मुख्य आिेत. आिखीिी कािी लोक गं्रथ 
रचतील. धमयप्रसाराकहरता अनेक पसु्तके हलहिण्याची आवश्यकता आिे, असे रे. रामकृष्ट्िपतं मोडक 
म्ििाले. 

 
६२८ अ (इंम : ८५–८६) 
 
६२९ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ८७–९०) 

‘एक नेहटव’ पत्रात म्िितो की : रेल्वचेा अवाढव्य कारखाना, भव्य गाड्या व िजारो कामगार पािून 
मािूस गरक िोतो. दुसऱया प्रतीच्या गाड्या तर राजमहंदराप्रमािे सुशोहभत आहि िवाशीर आिेत. एका 
गाडीस जास्तीत जास्त ५०–६० गाड्या (डबे) जोडतात. गाडी सुरू झाली की, फार अचंबा वाटतो. 
वगेिी इतका माफक असतो की, भाडं्यातले दूधिी साडंत नािी. प्रत्येक स्टेशनावर स्वच्छ पािी 
हपण्यास हमळते. खोपोलीच्या घाटात मात्र मनस्वी उकाडा िोतो. उदास व त्रासदायक वाटत असते. 
पुरािात पाडंवकृत्ये व राक्षसी मायेच्या कथा आिेत. त्यापेंक्षािी रेल्व े िा अद भतु चमत्कार आिे. 



 

अनुक्रमणिका 

पुरािातील पृथ्वीच्या लाबंीची वियने अगदी काल्पहनक आिेत. प्रवासाची साधने नसल्यामुळे जे सुचेल 
ते हलहिले. देवाचं्या घरी सवय सुखसोयी िोत्या म्िितात. पि इंग्रजाचं्या घरात तर पंचमिाभतेू राबत 
आिेत. रेल्वनेे रोजगार बुडहवला नािी, तर अहधक रोजगार हपकहवला. धनवानाचंा पैका त्याचं्या 
संदुकातून काढून गहरबानंा वाटला. 

 
६३० (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९०–९४) 

मािसाचं्या अकालमृत्यूची चौकशी खानेसुमारीच्या द्वारे सुधारलेल्या देशाची सरकारे करतात. ज्ञानी व 
प्रजेचे कल्याि इन्च्छिारे सरकार रोगराईवर सतत उपाय करते. घािीने मिामारीसारखे दुधयर रोग 
हनमाि िोतात. रस्ते साफ करून डबकी कमी करण्याची सक्त तजवीज चाललेली आिे. लक्षावधी 
रुपये खचय करून कुत्री मारली जातात. कुत्री चावण्याने मरिाराचंी संख्यािी मोठी असते. अज्ञानी व 
हवचारशत्रू लोकानंा िा उपायिी अयोग्य वाटतो. अलिसक लोक मनुष्ट्यवातकी जनावराचंा नाश करू 
देत नािीत. अिमदाबादच्या नागहरकानंी कुत्री मारण्याहवरुद्ध अजय हदल्िा. रािीच्या जािीरनाम्याची 
आठवि करून हदली. एवढे जर िे दयाळू आिेत, तर कुत्री घरात बाधंण्याऐवजी त्यानंा बािेर सोडून 
रस्त्याचा कुत्राखाना कशास बनहवतात? लोकाचं्या प्रािानंा जे बाधक ठरते, त्याचा नाश करिेच योग्य 
आिे. िे व्याजखाऊ व्यापारी मासं खात नािीत, बकरी, मारू देत नािीत, मासे धरू देत नािीत. 
व्याजापायी कुिब्याच्या घरादाराचंा उविाळा मात्र कहरतात. त्याचं्या हचलाहपलासं अन्नान्नदशा करून 
मरिाच्या तोंडी देतात. कुत्रा िा हनरुपहद्रक प्रािी आिे, असे ते म्िितात. पि तो हपसाळला की, 
घातक असतो. एकेक कुत्रा ८–१० जिाचें जीव घेऊ शकतो. असली वडेी दया लोकानंा घातक ठरते. 
मूखय चालीचे कडू जिर फार त्रासदायक असते. म्ििून सरकारास कुत्री ठार मारण्याचे काम शातंपिे 
करू द्याव.े 

 
६३१ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

अयोध्येचे ५ िजार बंडखोर १५ तोफा घेऊन नेपाळी मुलखाकडे पळाले. त्यात नानासािेब पेशवा, 
अयोध्येची बेगम, अब्दुल वली, खुदाबक्ष व बेनीमाधव लसग आिेत. नेपाळचा राजा इगं्रजाचंा हमत्र असून 
त्याने आश्रय देण्याचे नाकारल्यामुळे ते लखनौकडे जािार आिेत. 

 
६३२ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

हबकावयरजवळ तात्यास व हफरोजशिास इंग्रज सेनेने गाठले. ७०० बंडखोर शरि आले आिेत. कािी 
पळाले, पि ३०० मेले. 

 
६३३ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

पीर झरू अली ३०० घोडेस्वारासंि हमचलसािेबास शरि आला. 
 
६३४ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

तुळसीपूरच्या रािीने इंग्रजाकडे माफीचा अजय पाठहवला. अपराधाची क्षमा माहगतली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

६३५ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 
रूपा व केवाळ या भील नायकानंी िजार लोक जमा करून बडोद्याजवळ बंड केले. इंग्रज लष्ट्कर 
हतकडे गेले आिे. 
 

६३६ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 
हनजामिद्दीत अरबानंी मावळा गाव लुटून ४० िजाराचंी रोकड नेली. 

 
६३७ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

हतनीहवलीच्या दंग्यातील सात आरोपींना ५ वर्ष ेसक्तमजुरीची हशक्षा झाली. 
 
६३८ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

त्राविकोरात शानारावंर जुलूम चालू आिे. पूिय पोर्षाक केला, म्ििून हस्त्रयानंा तुरंुगात टाकले आिे. 
 
६३९ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

युरोहपयन सैहनकाचं्या रिदारीच्या रस्त्यावरील दारूची दुकाने बंद करावीत, असा िुकूम झाला. 
 
६४० (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

एका कलावंहंतिीने पैशाचा मोि दाखवनू ४ जिानंा मिंमदी धमाची दीक्षा हदल्िी. 
 
६४१ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

दहक्षि मिाराष्ट्र देशातील हकल्ले जमीनदोस्त करावते लकवा मोडतोड करून हनरुपयोगी करून 
टाकावते, असा सरकारचा इरादा आिे. 

 
६४२ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

पेंध्याकडून भरून हमनुटात दािा बार िोिारी तोफ इंग्लंडमध्ये तयार झाली. 
 
६४३ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

नगरला सोहजराचं्या दोन पलटिींत मारामारी झाली. 
 
६४४ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

जाजय वॉलशग्टनच्या जवमहदवशीच्या अमेहरकन व इंग्रज तारवानंी स्वतंत्रतेचे बािुटे उभारले. 
 
६४५ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

अयोध्या प्रातंात ३७८ तोफा व ९ लाख ७६ िजार ित्यारे िस्तगत करून २५६ हकल्ले पाडण्यात आले. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

६४६ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 
जनरल असेंब्ली हवद्यालयात रे. शरेीफच्या जागेवर ग्रातंसािेब आले आिेत. 

 
६४७ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

कूगयच्या राजकवयेने इगं्लंडमध्ये हशकत असताना हिस्ती धमय स्वीकारला. हतचे नव ेनाव हवक्टोहरया 
गौरीहमना आिे. हतचा हववाि मिाराजा दुल्लपलसगाशी िोिार आिे. 

 
६४८ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

हम. फाजेटने एक वाघ मारला. त्याचे कातडे पदाथयसंग्रिालयात ठेवले जाईल. 
 
६४९ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

डाक्तर डफ रंगूि येथे हमशनाची शाखा सुरू करतील. 
 
६५० (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

रोहिला सरदार तूराबाज खान यास पकडण्यासाठी हनजामाने ५ िजाराचें इनाम लावले िोते. कािी 
स्वारानंी त्यास ठार मारून त्याचे पे्रत िैदराबादला नेले. 

 
६५१ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

यापढेु अयोध्येत २० पायदळ पलटिी, ८ घोडेस्वार कंपनी, १७ तोफखाने राितील. 
 
६५२ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

भागुजी नायकाभोवती आिखी हभल्ल बंडखोर गोळा झाले. 
 
६५३ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

फारूकाबादचा नबाब मेजर िसूच्या स्वाधीन झाला. त्याच्यावर बंडाचे पुढारीपि करून २७ हिस्ती 
लोक मारले, असा आरोप आिे. 

 
६५४ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

जंगबिादुरच्या मदतीसाठी हम. िासयफडय मोठी फौज घेऊन नेपाळकडे गेला आिे. 
 
६५५ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

मद्रासच्या गवियर लाडय िारीस हवलायतेत जािार असून त्याच्या जागेवर चालयस हत्रबहेलयन येईल. िा 
सािेब फार चागंला व लोकाचें कल्याि इन्च्छिारा आिे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

६५६ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 
‘पंजाबी’ पत्रावरून असे कळते की, िुगळी हमशन शाळेच्या एका पंतोजीने प्रहसद्धपिे हिस्ती धमय 
स्वीकारला. तो उंच जातीचा बंगाली िाह्मि असल्यामुळे या घटनेचा फार मोठा गवगवा झाला. 

 
६५७ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

मिारािी हवक्टोहरयाचा ज्येष्ठ पुत्र रोमला हवश्रातंीसाठी गेला. 
 
६५८ (१८ : ६, १५ माचय ५९, ९४–९६) 

खपोली येथे एका युरोहपयनाने पारशाच्या हवस्तवावर हचरूट पेटहवला, तेव्िा त्या पारशाने ३०० कोळी 
आिनू दंगल केली व युरोहपयनास झोपेतच ठार मारले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८५९ 
 
६५९ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, ९९–१०३) 

चार नेहटव हिस्त्यानंा उपदेशकाचंा दजा हमळाला. त्यापंकैी जगू रौल िा कटकजवळच्या गावी 
राििारा िोता. त्याच्या मनात पालट झाला. त्याच्या सिवासाने त्याचा बाप रघू िािी धमयपुस्तके वाची. 
शजेारी त्याचा दे्वर्ष करीत असत. त्याची बायको व लेकरेिी लोकानंी लपवून ठेवली िोती. 
माहजस्से्रतासमोर त्याचे नाते सवांनी नाकबूल केले. पढेु त्याचा द्दढहनिय पािून बायको घरी परत 
आली. रक्तपीतीप्रमािे पाप आपल्या अंगावर पसरले, अशी खात्री िोऊन तीसुद्धा हिस्ती झाली. 
दुसरा गृिस्थ पौल यास हमशनऱयानंी खोंडाचं्या मनुष्ट्यबळीतून वाचहवले िोते. हवद्याभ्यास पूिय 
झाल्यावर सत्याने व खऱया आत्म्याने तो हिस्ती झाला. मनाची साक्ष तो खरी मानतो. आपि पहंडत 
नािी, मग आपि उपदेशकाचे काम कसे करू, असा नम्र प्रश्न त्याने हवचारला. येशनेू अशानंा पापरूप 
अरण्यातून सोडवनू स्वाभाहवक जंगलात आिले िोते. हतसरा जगन्नाथ गाजंमचा राििारा असून कट्टर 
मूर्थतपूजक िोता. हदव्य आत्म्याचा वर्षाव झाल्यामुळे तो हिस्ती झाला. पापाच्या क्षमेसाठी हिस्ताची 
कृपा त्याने हमळहवली. देवाच्या दयासनासमोर तो दंडवत पडला. या सवांची मने हमशनच्या शाळेत 
प्रकाहशत झाली. पहवत्र शास्त्रामधून त्यानंा बोध हमळाला. न थकता त्यानंी काम केले, तर यथाकाळी 
पौक पावतील. कलकत्यात तुलसीपाल, देवीदमोिन, देवी सालेमान यानंािी उपदेशकाचे काम 
हदलेले आिे. अशा हवश्वासू नेहटव पालकाचंी संख्या वाढली पाहिजे. 

 
६५९ अ (इंम : ९७–९९) 
 
६६० (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, १०४–१०५) 

हदलावरखान िा वाटाड्याचं्या पलटिीत िोता. गेड कौरमध्ये या अफगािाने शास्त्र वाचले. वाटमारीचा 
धंदा करीत असताना कनयल व्िीलरकडून त्याने उपदेश ऐकला एकदा ‘सत्याची तागडा’ पुस्तक त्याने 
वाचले व हिस्ती धमयच खरा, अशी त्याची खातरी झाली. पहवत्र आत्म्याचे दशयन झाल्यावर लुटीची चट 
त्याने सोडली. तो हनभययपिाने हिस्ताची स्तुती करतो. बंडाचा बीमोड झाल्यापासून हमशनास मोठा 
जय हमळत आिे. बंडवाल्याचंा लोकानंा हतरस्कार वाटतो. कारि ते अघोरकमी िोते. लोक इंग्रज 
सरकारशी एकहनष्ठ रािून प्रजाधमय नीट पाळतात. सरकारने हशपायाचें लाड करून जाहतभेद मात्र 
पोसला. येशचेू शुभवतयमान गाजले आहि लसिाची िरिे व शत्रूचे हमत्र झाले. सरकारने जुनी खुराटी 
वतयिूक सोडून हशपायानंा हिस्ती धमाचे ज्ञान घेऊ द्याव.े 

 
६६० अ (इंम : १०३–१०४) 
 
६६१ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, १०६–१०७) 

‘बगिारा’ हलहितो की : हशमग्यात अभद्र भार्षिे व बदफैलीपिा याचंा कळस िोत असतो. लजे्जची 
बंधारिे सोडून लोक भ्रष्ट मनाची तृप्ती करून घेतात. पि हिस्ती धमाची शुद्ध नीती प्रकाश ू
लागल्यापासून त्याचंी नीच व पशुतुल्य कमे उघडपिाने िोत नािीत. तरीिी दुष्ट चालींना रूढीचा 



 

अनुक्रमणिका 

आधार असल्यामुळे नीच व लाजीरवािी कामे चालूच रािातात. घोडनदीमध्ये कािी अनीतीभोक्त्या 
मािसानंी नाथुरामाचा पुतळा रस्त्यावर बसहवला. िा कुन्त्सत पुतळा करून उघडा टाकल्यावरून 
माहजसे्त्रताने एकाला १०० रु. व दुसऱयाला २५ रु. असा दंड केला. िी हशक्षा त्याने रोकडारोकड केली, 
िे फार चागंले झाले. ताबडतोब तजवीज िोिे अगत्याचे असते. िे दृष्ट कृत्य करिारे दोघेिी धनवान व 
संभावीत गृिस्थ िोते, िी मोठी आियाची व दुःखाची गोष्ट आिे. त्यानंा आिचूी व नीतीची चाड नािी. 
हवचारवतं व प्रहतहष्ठत लोकानंा असे प्रकार आवडिार नािीत. 

 
६६१ अ (इंम : १०५) 
 
६६२ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, १०७–१११) 

रे. लैनमान आपल्या अिवालात म्िितात की : वयू िालंडजवळील हसलेबीत बेटामध्ये शुभवतयमानाचा 
दे्वर्ष कमी झाला. समुद्र आहि वारा अनुकूल असला की, तारवाची प्रगती िोते. प्रत्येक सप्तकात एकेका 
खेड्यात जाऊन ते उपदेश करतात. िेिानोएसा या हशक्षकास दीक्षा देऊन त्यानंी त्याची मदत घेतली. 
खेड्यामंध्ये लोक गदी करून उपदेश ऐकतात. वडे्या चाली टाकून देऊन खऱया धमाकडे वळतात. 
कैमान या कट्टर सनातनी गावातिी अनेकानंी दिा आज्ञा तोंडपाठ केल्या. सावागंन गावच्या उपाध्याने 
पूजा सोडून हिस्ती धमय स्वीकारला. भजनगृिात शकेडो लोक गोळा करून लैनमानसािेबाकडून 
उपदेश ऐकला. सैतानाचािी मनःपालट झाला. त्याचंी अतःकरिे उपकारस्तुतीने भारली गेली. 
हनजीव वस्तंूना देवपि नसते, अशी मनःसाक्ष त्यानंा हमळाली. खोट्या धमापासून ते लवकरात लवकर 
मुक्त िोिार आिेत. त्याचंी मुलेिी शाळेत हशकून चागंले ज्ञान हमळहवतात. १९७ जिानंी धमाची दीक्षा 
घेतली. गावकरी जमावाने येऊन दीक्षा घेत आिेत. िे प्रभचेूच काम आिे व त्याची कृपा अगाध आिे. मी 
फक्त साधनीभतू आिे. एका वर्षात दिा िजार जिानंी मरू्थतपूजेचा त्याग केला. 

 
६६३ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, १११–११२) 

बंडाचा बीमोड करण्यात मनस्वी खचय िोऊन सरकारला २१ कोटींचे कजय झाले. म्ििून सवय वस्तंूवर 
जकात वाढहवली आिे. कापूस, चिा, मसाल्याचे सामान, डाहगिे, यावंर शकेडा २० टके्क जकात 
वाढहवली. इतर पदाथांवर शकेडा १० टके्क जकात आिे. नीळेवर व लाखेवरिी कर बसला. अफूच्या 
दर पेटीस ५०० रु. जादा कर बसला आिे. िे सवय बंडामुळे झाले. सरकारचा त्यात दोर्ष नािी. 

 
६६४ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, ११२) 

१८५६ पासून चालू असलेले ‘उदयप्रभा’ दोन वर्ष ेचालले. नंतर मोडकळीस आले. त्याचा छापिारा 
लिदू िोता. त्याने िे हिस्ती पत्र छापण्याचे बंद केले. पि कािी उदार मनाच्या नेहटव हिस्ती लोकानंी 
‘प्रभोदय’ या नावाने ते पुविा सुरू केले. त्यावर ईश्वराचा आशीवाद व्िावा, अशी आमची इच्छा आिे. 

 
६६५ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, ११२) 

बंडवाल्याचंा जोर नािीसा िोत चालला आिे. थोड्याशा फुिग्या राहिल्या आिेत. हवलायती सैवयाच्या 
लोटाने त्यािी लवकरच हवझनू जातील, रावसािेब व आहदल अिमद शनसाबाद गाव लुटून जंगलात 



 

अनुक्रमणिका 

गेले. कनयल हरचचे सैवय त्याचं्या मागे लागल्यामुळे ते हवयोराकडे पळाले. रावसािेबाने हमचलला 
हनरोप पाठवनू शरि येण्याची इच्छा प्रकट केली. तात्या मात्र पटनाकडे गेला आिे. 

 
६६६ (१८ : ७, १ एहप्रल ५९, ११२) 

बाबा पदमनजी कळहवतात की : क्याडंीकृत इगं्रजी–मराठी कोशाची सवलतीची लकमत 
एहप्रलअखेरपयंत स्वीकारली जाईल. नंतर मात्र चार रुपये पडतील. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८५९ 
 
६६७ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, ११३–११४) 

सन १८५७ मध्ये रे. वयािारी लसध यानंी एक मौलवी आहि डाक्तर डफसािेब याचंी भेट घडहवली. िा 
मौलवी कलकत्त्यातील महशदीचा तहक्षमदार असून त्यास फारशी भार्षा उत्तम येते. तो फार नम्र व सौम्य 
वृत्तीचा आिे. शुभवतयमान वाचून त्याची खात्री पटली की, हिस्ती धमय ईश्वरापासून आला. तो 
प्रहसद्धपिे हिस्ती झाला. खाबंी हखळलेल्या येशूप्रमािे दुःख व त्रास सोसण्यास तो तयार आिे. 
ईश्वराची दया, िे तत्त्व पुरेसे नािी, तर मािसाला आपल्या पापाची पूिय जािीव झाली पाहिजे. 
ईश्वराचा वयाय भरून देण्याकहरता येशू हिस्ताचे प्रायहित्त िा एकच उपाय आिे. म्ििून गार्थडनरने 
त्यास दीक्षा हदल्िी. 

 
६६७ अ (इंम : ११३) 
 
६६८ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, ११५–११७) 

लुहदयाना या हमशनाची १६ ठािी असून गतवर्षी अध्या लाखािून जास्त खचय झाला आिे. गोलकनाथ 
व कादरवक्ष याचंी मुले उपदेशाचे काम करतात. दाऊद मिकमसुद्धा अगदी उत्सािाने कायय करतो. 
बंडाच्या धामधुमीत अंगाला राख फासून तीथयके्षत्रावर उलटा उभा राहिलेला एक गोसावीिी हिस्ती 
झाला. तीथययाते्रत लबाड व ठक लोक भेटतात. हिस्ती लोक मात्र हनमयळपिाने पुण्याचा मागय 
दाखहवतात. िा गोसावी आता हनयमाने नवा करार वाचतो. एका क्रिाइतास सावकाराने छळले, तेव्िा 
आपला चार महिवयाचंा पगार देऊन त्याने िे कजय देऊन टाकले. ईश्वरच त्याच्या संगतीत रािून 
लोकानंा तारिाऱयाकडे वळवील. पजंाबात आमचे बंधू िे थोर कायय करीत आिेत. 

 
६६९ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, ११९–१२१) 

भरतखंडावर मोठाच सुहदन उगवला. कारि आता लागवड करिारे जहमनीचे मालक िोतील. पूवी 
हमसर देशात असा कायदा िोता. राजाने जमीन वाटून हदली िोती. वशंपरंपरेने मालकी हमळे. 
सावकार लोक मात्र कजापायी कुळाचं्या जहमनी घेत. कष्ट करूनिी कुळास फायदा िोत नसे. गोऱया 
लोकानंािी जहमनी हवकत घेण्यास सरकारने परवानगी हदली. सुंदरबन व नीलहगरी येथे अशा पडीक 
जहमनी आिेत. तेथे युरोहपयनाचंी वसाित िोईल. रयतेस इंग्रजी राज्य आवडू लागेल. जहमनीची हवक्री 
करून सरकार बंडाचे कजय फेडील. अशा जहमनीवर शतेसारा नाममात्रच रािील. त्यातून लोकानंा 
मेिनत व उद्योग करण्यास प्रोत्सािन, उते्तजन हमळेल. इंग्रजाचें राज्य आता कायम राििार आिे. 
लोकातं त्याचंा दबदबा वाढला आिे. िोळकराचं्या ज्योहतर्षाने साहंगतले िोते की, एक इंग्रज हजवतं 
राहिला, तरी तो सगळे राज्य परत हमळवील. म्ििून िोळकरानें इंग्रजाची मतै्री सोडली नािी. 
सरकारने वाजवी लकमत घ्यावी. म्ििजे शतेकरीिी आपला प्रजाधमय नीट पाळतील. 

 
६६९ अ (इंम : ११८–११९) 
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६७० (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२२–१२३) 
पदाथयमात्राच्या साहंसहद्धक धमामुळे त्याचे तुकडे िोतात. तो प्रवािी पदाथात हमसळतो आहि िवते 
चढतो. पदाथाचे िजार तुकडे केले, तरी आिखी तुकडे िोऊ शकतात. िंडाभर पािी घेऊन चमचाभर 
दूध त्यात टाकले, तरी ते चटकन हमळते. त्यात अहलत्याचा रंग टाकला, तर ते सवय लाल िोते. अत्तर 
व फुले याचंा सुगधं िवते सवयत्र पसरतो. फुलाचं्या गजऱयाचा सुंगध वायबूरोबर पसरतो. लिानलिान 
हपरावर फुले वािून लोक उद जाळतात. मध्यरात्री त्या फुलाचंा व उदाचा वास घराघरातूंन पसरतो. 
त्यास लोक हपराची स्वारी असे नाव देतात. ईश्वराने मानवाच्या सुखासाठी सुगंधी द्रव्ये हनमाि केली. 
लोक मात्र अज्ञानाने भय पावतात. ज्यास पदाथाचा धमय कळतो, अशा ज्ञानी मािसाला मात्र कसलीच 
पीडा िोत नािी. 

 
६७१ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२३–१२५) 

बायबलच्या जुवया करारात प्राचीन हमझर देशाचे वियन आढळते. त्यातील हकत्येक गाव ेअगदी नािीशी 
झाली. अशुरी लोकानंी हननव े िे सुंदर शिर बाधंले िोते. तीन हदवस चालून त्याचा हवस्तार पिावा 
लागे. तेथे सवा लाख बालके िोती. लेपडय नावाच्या सािेबाने हननवचेे अवशरे्ष उकरले. त्यात दगडी 
हशळा, मूती व हचते्र सापडली. जुवया करारात म्िटले आिे की : या कुन्त्सत लोकाचंी कबर बाधंली 
जाईल. डौलाने रािािाऱया व्यहभचारी लोकाचंा नाश िोईल. फौजेचे अहधकारी, ढालवािक, याचंी 
हचते्र तेथे आिेत. झळकती तलवार व चमचमिारे भाले त्यांच्या िातात असत. शत्रचू्या नगरास वढेा 
घालून मोरचे बाधंण्यात ते अहतशय प्रवीि असत. गोफिीचा मारा करून ते शत्रूला भडंावनू सोडीत. 
शत्रूच्या मानेवर पाय देऊन उभ्या असलेल्या अनेक वीराचंी हचते्र तेथे हदसतात. शत्रूंची हशरे कापून 
वशेीमध्ये त्याचें ढीग लावीत व टोपल्यातं भरून राजास नजर करीत असत. या हचत्रावंरून जुवया 
कराराच्या प्राचीनपिाहवर्षयी सवांची खात्री पटते. यावरून खरा इहतिास समजतो. नेहटवाचं्या 
पुरािात हवलक्षि कथा आिेत. पि त्यासं प्रमाि मात्र हमळत नािी. 

 
६७२ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२५–१२६) 

फते्तगडच्या कोडतात तीन जज् जानंी चौकसनीस म्ििनू फराक् काबादच्या नबाबाची चौकशी केली. 
नबाब िुसेन खान तुफझलू याने इंग्रजाशंी वैर पत्करून बडं केले. ६२ लोक ठार मारले. कालेखानास व 
दोन इमानी हशखानंा मारले. एका िुर्षार बाहलष्टरने नबाबाची बाजू माडंली. पि कहमशनने नबाबास 
दोर्षी ठरवनू फाशीची हशक्षा सुनावली. 

 
६७३ (१८ : ८, एहप्रल ५९, १२६) 

मेजर मीद याने ७ एहप्रल १८५९ रोजी तात्यास मिुदरा येथे कैद केले. मानलसग, रावसािेब व हफरोज, 
याचं्या सैहनकासंि तात्या चालला िोता. हकत्येक सैहनक मारले गेले. बाकीचे पळून गेले. 

 
६७४ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

अरबानंी व रोहिल्यानंी हनजामिद्दीतील चौऱयाऐंशी िे गाव लुटले. 
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६७५ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 
हदल् ली शिराची तटबंदी व राजवाडा पाडून टाकण्याचा ठराव झाला. 

 
६७६ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

बंडाच्या काळात ३८६ लोकानंा फाशी झाली. १९९८ बंदुकीच्या गोळीने मेले. १४७१ जिानंा जवमठेप 
झाली. १५०१ ना फटके मारले, तर २७२ ना दंड झाला. 

 
६७७ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

बरद्वान हजल्ह्ात १० पुनर्थववाि झाले. त्यातं २ िाह्मि हवधवा िोत्या. 
 
६७८ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

एका पारशी स्त्रीने मुलींच्या स्कालरहशपकहरता दोन िजाराचंी देिगी हदल्िी. 
 
६७९ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

लखनौमध्ये एका पारशाची डेप्युटी सुपहरटेंडेंट आफ पोलीस म्ििून नेमिूक झाली. 
 
६८० (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

शेंडेनक्षत्र हदसले की, वर्षयभर बहििीची भेट िोत नािी, अशी लोकाचंी समजूत असल्यामुळे अनेक 
लोक आपल्या बहििींना चोळीबागंडीची भेट पाठहवत आिेत. 

 
६८१ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

नगरच्या मुनसफाने मुलाच्या मंुजीत नाच करहवला. रावबिादुर दुगल यानंी मात्र मुलाच्या लग्नाला या 
काययक्रमास फाटा हदला. 

 
६८२ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

जगात २८७३ भार्षा बोलल्या जातात. 
 
६८३ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

इंग्लंडमध्ये टपालाचा वसूल गेल्या शभंर वर्षांत १४ अब्जावंरून २५ अब्ज रुपयावंर गेला. 
 
६८४ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

आगगाडीत कापूस जळून १३०० रुपयाचें नुकसान झाले. 
 
६८५ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

सुरापूरच्या राण्यानंा २ लाख ६८ िजाराचें पेवशन मंजूर झाले. 
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६८६ (१८ : ८, १५ एहप्रल, ५९, १२६–१२८) 
आहस्त्रया देशात शातंताकाळात ४ लाख, तर लढाईच्या हदवसातं ७ लाख खडे सैवय असते. 

 
६८७ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

बंडकाळात जप्त केलेल्या रोकड ऐवजापैकी दोन तृतीयाशं रक् कम बहक्षसाचं्या रूपाने इमानदार 
सेवकानंा वाटण्यात आली. 

 
६८८ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

जावळाचा नवाब सातरखान इंगे्रजासं शरि आला. 
 
६८९ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

फराकाबादच्या नवाबाची फाशी लिदुस्थान सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबनू आिे. 
 
६९० (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

हदल् ली प्रातंात गतवर्षापेक्षा ७२,७०२ रुपये जादा जकात वसूल झाली. 
 
६९१ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

अयोध्येचा हदवाि नकीरखान कैदेत आिे. त्याला घरी जाण्याची परवानगी हदली िोती. पि त्याने िी 
सवलत नाकारली. पत्रव्यविाराचीिी परवानगी देण्यात आली. 

 
६९२ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

पन्ब्लक वक्सय खात्यास ६२ लाख रुपये देण्यात आले. त्यापंैकी ८ लाख लष्ट्कराच्या कामाकडे खचय 
झाले. 

 
६९३ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

मागील अंकात ‘क्याडंीकृत कोशा’ची जाहिरात आिे. त्यात ‘कोशाचा संके्षपगं्रथ’ िे शब्द छापावयाचे 
चुकून रािून गेले. 

 
६९४ (१८ : ८, १५ एहप्रल ५९, १२६–१२८) 

पन्ब्लक वक्सय खात्यातून ३५ लाख रुपये पूल व कालवा यासंाठी खचय करण्यात येतील. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ९, मुांबई, २ मे १८५९ 
 
६९५ (१८ : ९, २ मे ५९, १३०–१३१) 

अिमदनगर हवभागात एकूि ११ मंडळ्या काम करतात. बिुत लोक हिस्ती धमाचा शोध करण्याचे 
अगत्य धरू लागले आिेत. मंडळीत ३१९ हिस्ती आिेत. २५१ लेकरानंा बान्प्तस्मा देण्यातं आला. 
नगर हमशनची स्थापना १८३१ मध्ये झाली. ईश् वर आपल्या भक्ताच्या कुटंुबावर आशीवाद पाठवीत 
असतो. सध्याच्या सभासदापंैकी एक पंचमाशंाचा बान्प्तस्मा लिानपिीच झालेला िोता. उंच जातीचे 
म्ििहविारे १९ लोक मंडळीत आले. बाकी बिुतेक लोक िलक्या जातीतले आिेत. २७ वर्षांत ६३ लग्ने 
हिस्ती धमाप्रमािे झाली. 

 
६९५ अ (इंम : १२९) 
 
६९६ (१८ : ९, २ मे ५९, १३२–१३३) 

सर जमशटेजी हजजीभाई याचंा १५ एहप्रल रोजी मतृ्यु झाला. शिरातील तमाम कामकाज बंद राहिले. 
जमशदेजी १७८३ मध्ये गरीब कुळात जवमले व मोठ्या योग्यतेस चढले. अवघ्या १२० रुपये 
भाडंवलावर त्यानंी चीन देशाशी व्यापार सुरू केला. ५ वळेा ते जलमागाने चीनला गेले िोते. 
हवलायतेशीिी त्याचंा व्यापार चाले. ते हनियी असून सवय कामावर स्वतः देखरेख करीत. त्याचंी कीती 
झाली ती त्याचं्या परोपकारी कामामुळे झाली. िसहपताल, सूहतकागृि, मािीमचा पूल, धमयशाळा, 
उद्योगशाळा, पंचायत हवद्यालय, ग्राटं वैद्य पाठशाळा, या सवय संस्थानंा त्यानंी हदलेल्या देिग्याचंी 
रक् कम ११ लाख रुपये आिे. म्ििून त्यानंा बोरोनेट व नैट िे हकताब देण्यात आले. रािीने त्याचंा 
सवमान केल्यामुळे त्याचंी कीती जगात पसरली. नाथय अमेहरकन हरव्यू या तै्रमाहसकाने त्याचंा सहवस्तर 
पहरचय छापला िोता. हकत्येक लोक मखूयपिाने द्रव्याचा फक्त संचय करतात, परंतु परोपकाराथय 
आपल्या दौलतीचा व्यय करण्यात हवर्षयसुखािून अहधक संतोर्ष असतो. त्याचं्यामागनू सर खरशटेजी 
बोरोनेट िोत आिेत. तेिी जमशटेजींची परंपरा पुढे चालहवतील अशी आशा वाटते. 

 
३९६ अ (इंम : १३१–१३२) 
 
६९७ (१८ : ९, २ मे ५९, १३३–१३५) 

डॉ. भाऊ दाजी आपल्या भार्षिात म्ििाले की : ‘लिदू लोकातं जुलमी जाहतभेद सुरू िोण्यापूवी लोक 
दूरदूरच्या बेटातं जात असत. व्यापारासाठी व राजकीय कामासाठी ते मसाल्याच्या बेटातंिी जात. 
राममोिन रायप्रमािे लकवा आमच्या परदेशी जािाऱया वैद्यकीय हवद्याथ्याप्रमािे हवद्या लकवा सृष्टीचे 
चमत्कार यासंाठी कोिी गेले नव्िते. संस्कृत भारे्षचा अभ्यास युरोहपयन लोकिी उत्सािाने करतात. 
ज्ञानाच्या योगाने आमचे वडील भाऊ इनं्ग्लश लोक मोठ्या योग्यतेस चढले व लिानशा बेटात जाऊन 
त्यानंी राज्य हमळहवले. गरम िवचे्या योगाने आमचे लोक दुबयळ, आळशी, अज्ञानी व भ्रष्ट िोत आिेत. 
वदेलेखनानंतर त्यासं हनकृष्टावस्था प्राप्त झाली. युरोहपयन लोक बळकट, उद्योगी, ज्ञानी व सदाचारी 
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आिेत. थंड िवमुेळे सतत उद्योग करिाऱया लोकाचं्या िातात ईश्वराने िा देश आता हदलेला आिे. तरी 
त्यासं वडील भाऊ मानावे. खरेपिाने वागाव.े दुसऱयाशी लबाडी म्ििजे स्वतःला फसहविे िोय.’ 

 
६९८ (१८ : ९, २ मे ५९, १३५) 

गोलवद हवष्ट्िु िा फिसवाडीतील िाह्मिाचा मुलगा हमस्तर टकरबरोबर हवलायतेस गेला. हवद्याभ्यास 
करून तो मोठ्या िुद्यावर जाईल. िे एक अत्यंत स्तुत्य असे उदािरि आिे. गोलवदाचा नंबर वगात 
सतत वर असे. त्याचे आईबाप जरी मागील चालीचे आिेत, तरी त्यानंी िे उदािरि इतर सुधारलेल्या 
मनुष्ट्यापेंक्षा चागंले करून दाखहवले. रा. रामचदं्रजी दप्तरदार यानंी हवलायतेस जाण्याच्या वळेी त्याची 
चागंली बरदास्त ठेवली. हम. अरस्कीन यानंीिी मुलाला मदत केली. नेहटवाचंी मुले िुशार झाली, 
म्ििजे नेहटवाचंा मेंदू इंन्ग्लश लोकापेंक्षा हवद्याग्रिि करण्यास कमी प्रतीचा आिे, िी कल्पनािी 
नािीशी िोईल. 

 
६९८ अ (इंम : १३५) 
 
६९९ (१८ : ९, २ मे ५९, १३५–१३९) 

लोकाचं्या स्वतंत्र उद्योगात सरकारने कायद्याच्या योगाने िात घालावा, िे देशव्यविारव्यवस्था–
शास्त्राच्या हनयमाप्रमािे गैरहशस्त आिे. प्रत्येक मनुष्ट्याला स्वचे्छेप्रमािे िव े ते काम, िव्या त्या रीतीने 
करता याव ेआहि कराराप्रमािे मजुरी घेण्याची मोकळीक असावी. तथाहप कािी वळेा अशी अडचि 
येऊन पडते की, सरकारने लोकाचं्या उद्योगात िात न घातला, तर देशाच्या आबादानीस व नीतीस 
धक्का पोिोचेल. अज्ञानामुळे नेहटवानंा आपले हित कळत नािी. हवर्षकारक व अंमलकारक पदाथास 
बंदी करण्याचा कायदा करिे सरकारला भाग पडले. कारि त्याने समस्त लोकाचंी हबघडिकू 
थाबंली. गुलामाचंा व्यापार, बीभत्स हचत्राचंी हवक्रीिी, िी बंद करावी लागली. सगळे लोक सुहशहक्षत 
िोईपयंत मोठा काळ जािार आिे. िे काम एका वर्षात लकवा एका हपढीत िोिार नािी. दगाबाजी 
करण्यासच धमय मानिारे लबाड लोक या देशात आिेत. हनरुद्योग लकवा आळस िे तर सवय वाइटाचे 
मूळ आिे. लोकाचं्या कष्टावर आपि ऐतेपिाने उपभोग घेिे वाईट असते. यास गुविेगारीच म्ििावी 
लागेल. परोपकारी बदु्धीने हदलेली हभक्षा अपगं मािसाने घ्यावी. धष्टपुष्ट व हनरोगी मािसू त्याला 
अपात्र आिे. हभकाऱयाचं्या पोटावर मात्र त्याने पाय पडतो. हशव्या व शाप देऊन हभक्षा हमळहविे म्ििजे 
तरवार लकवा बंदुकी याचं्या सिाय्याने इतरांना लुटण्यासारखेच आिे. भट्ट, संवयासी, गोसावी, बैरागी, 
फकीर, असले ढोंगी आहश्रत दुसऱया कुठल्यािी देशात एवढे नसतील. त्यानंी रोजंदारीने काम कराव.े 
भीकमाग्याचं्या झुंडी कमी झाल्या पाहिजेत. असले हभकारीच हफतुराचें पत्र वािून नेतात. हकत्येकानंा 
फाशी हदल्िे, तरी ते मऊ आले नािींत : असल्या हनरुद्योगी लोकाकंडून खून, चोऱया, वगैरे अघोर कमे 
झाली आिेत. िे समग्र प्रजेस पीडाकारक आिेत. सरकारने कायदा करून अशा हभकाऱयानंा सक्तीने 
कामावर पाठवाव.े नग्न हभकाऱयानंा कपडे घालण्याची सक्ती करावी. कायदा मोडला, तर खाबंाशी 
बाधूंन फटके मारावते. सुज्ञ व शिािे लोक यास हवरोध करिार नािीत. (हद. ग्या. वरून) 
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७०० (१८ : ९, २ मे ५९, १३९–१४०) 
‘एक हमत्र’ हलहितो की : पाडव्यास अशा अफवा उठल्या िोत्या की, शेंडे नक्षत्र हदसल्यामुळे इगं्रजाचें 
राज्य नािीसे िोईल. बहििीस चोळीबागंडी करण्याची जी साथ आली िोती, तीसुद्धा अशा खोट्या 
काकें्षतूनच आली. तीन वर्ष ेबहििीस भेटू नये. भेटले तर मृत्यू येतो. अशा अफवािी पसरल्या. हनबुयद्ध व 
भोळसट लोक त्यावंर हवश्वास ठेवतात. वास्तहवक तारिे-मारिे ईश्वराच्या स्वाधीन असते. सती 
गेलेली बाई हजवतं झाली व नंतर भावाची चोळीबागंडी घेतल्यावर पवुिा मेली, अशा अफवावंरिी िे 
लोक हवश्वास ठेवतात. सतीबंदीचा कायदा जारी असताना कोिी सती जािे शक्यच नािी. हिस्ती 
म्ििहविारानंी असले अज्ञान दूर कराव.े अधंारात ठेचकाळिाऱया बाधंवानंा ईश्वराचे कृपादान हमळाव े
यासाठी प्रयत्न करावते. प्रभचूा आशीवाद मागावा. 

 
७०१ (१८ : ९, २ मे ५९, १४०–१४१) 

राजा मानलसगाने तात्याजवळ असा बिािा केला की, मी फलाण्या गावामध्ये जाऊन हशपाई जमहवतो. 
तो सरळ इंग्रजी छाविीत आला. तात्याच्या रािण्याचे हठकाि त्यानंा कळहवले. १९ व्या पलटिीने 
अचानक वढेा घालून तात्यास कैद केले. तात्या ५ फूट ७ तसू इंच उंच असून चेिऱयावरून हनियी 
वाटतो. त्याची उमर ४०–४५ असावी. शहरराने तो अगदी पुष्ट आिे. हसप्री मुक् कामी तात्याची चौकशी 
करून त्यास लगेच फाशी देण्यात आले. बंडवाल्याचंी एक मोठीच बाजू ढासळली. 

 
७०२ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

तात्या टोपी याला १८ एहप्रल रोजी ५ वाजता अस्तमानी फाशी झाली. सारी रात्र त्यास फाशीवर 
लटकत ठेवले. दुसऱया हदवशी त्याच्या मुडद्याचे तुकडे करण्यात आले. एका डॉक्टराने त्याचे मस्तक 
संशोधनासाठी मागून घेतले. तात्यास अटक झाली, तेव्िा त्याची फौज काय करीत िोती, ते कळले 
नािी. कारि कसलाच प्रहतकार झाला नािी. तात्या िा देशस्थ िाह्मि असून येवल्याजवळच्या गावी 
रािािारा िोता. त्यास एक सखा भाऊिी आिे. 

 
७०३ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

मानलसग सिा फूट उंच असून चपळ आिे. त्याचे डोळे बारीक आिेत. तो सतत हपतळी हपस्तुले, 
तलवारी व दुबारी बंदुका जवळ ठेवतो. २० लोकासंि तो शरि आला. 

 
७०४ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

गंुडच्या राजाची मालमत्ता जप्त करण्याचा िुकूम झाला. 
 
७०५ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

तेराईकडून आलेला बंडखोराचंा जमाव अयोध्येत लुटालूट करीत आिे. 
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७०६ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 
रतनपूरजवळ कोिीिी बंडखोर नािी, असे लखनौ िेरल्ड म्िितो. बंडखोराचंी ित्यारे मात्र झाडीत 
इतस्ततः पडली आिेत. 

 
७०७ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

गोंडाची रािी १४० सैहनक व ५० हस्त्रया यासंि कॅपटन ज्याकसनच्या स्वाधीन झाली. 
 
७०८ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

हदल्लीमध्ये मुसलमानानंा प्रवशे देऊ नये, असा िुकूम नामदार व्िाईसराय यानंी काढला. 
 

७०९ (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 
बंडकाळात ज्यानंी मदत केली, त्याचं्या आभाराचा ठराव पालयमेंटमध्ये मंजूर िोिार आिे. 

 
७१० (१८ : ९, २ मे ५९, १४१–१४४) 

अयोध्या प्रातंातील रयतेकडून ४७३ तोफा, १ लाख २८ िजार ४४४ बंदुका व हपस्तोली आहि ४ लाख 
तरवारी जप्त करण्यात आल्या. 

 
७११ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

फ्रें ड आफ इहंडयाची बातमी आिे की, नेपाळच्या डोंगरात लपलेले बंडखोर इंग्रजानंा पािून पळाले 
आहि नानाचं्या व बेगमेच्या सैवयाकडे गेले. २५ माचयच्या लढाईत ४०० बंडवाले मेले. गोरखपूरचा 
मिमद िुसेन इंग्रजाचं्या स्वाधीन झाला. इतरिी हकत्येकजि शरि आले. 

 
७१२ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

नगरात एका भटाच्या सुनेने हवहिरीत जीव हदला. सासुरवासाचे िे दुष्ट्पहरिाम आिेत. 
 
७१३ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

नगर हमशनात एक उत्तर लिदुस्थानी मािसू दीक्षा घेण्याच्या हमर्षाने आला. तो ढोंगी, चोर व व्यसनी 
आिे. हवद्याशरि नाव सागंिाऱया या मािसास ६ महिवयाचंी कैद झाली. 

 
७१४ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

अमेहरकन खहजवयाच्या हचटिीसाने अशी सूचना केली की, सवय जगामध्ये एकच नािे, एकच वजन-
माप व एकच हिशबेाची पद्धती असावी. भरतखंडातिी असेच झाले पाहिजे. 
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७१५ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 
सन १८५८ मध्ये अटलाहंटक मिासागरातून ४० आगबोटींनी २८१ पययटने केली. एकूि सफर ५० 
िजार कोस झाली. ३॥ लाख खंडी कोळसा जळाला. ५० िजार उतारू िोते. उत्पन्न ८ लाख रुपये 
झाले. 

 
७१६ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

लंकेमध्ये १९ लाख १० िजार लोक असून त्यापंैकी ३ िजार गोरे व १,८०,००० हिस्ती आिेत. 
 
७१७ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

गतवर्षी हलवरपूल येथे दर आठवड्यास सरासरी ४४,००० कापसाचे गठे्ठ तयार झाले. 
 
७१८ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

सर जंग बिादुरास त्याच्या पतुण्याने ठार मारले, असे वृत्त आले आिे. ते खोटे असेल असे वाटते. 
 
७१९ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

मंुबई बेट १६६१ मध्ये पातुयगालच्या राजाने इंग्लंडच्या दुसऱया चालयसला आंदि हदल्िे. त्यावळेी मंुबईची 
करवसुली १०० िोती. सध्या ती ४ लक्ष असून १४ कोटी रुपयाचंा व्यापार चालतो. 

 
७२० (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

साथंल परगण्यात बंडवाले घुसले आिेत. 
 
७२१ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

गतवर्षी गे्रट इहंडयन रेल्वसे खचय वजा जाता ७८ लाखाचंा नफा झाला भाडंवल ८ कोटी आिे. 
 
७२२ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

काशीच्या चौकातील कापडबाजारास आग लागनू २ लाखाचें नुकसान झाले. ९ जि जळून मेले. 
 
७२३ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

िरकारू पत्रावरून असे समजते की, फैजाबादचा नवाब, लखनऊची एक बेगम, दोन सरदार, िी 
माहजसे्त्रट रा. शखे खैरूद्दीन याचं्यासमोर शरि आले. 

 
७२४ (१८ : ९, २ मे ५९, १४२–१४४) 

बंडखोर हशपायाचंा एक मजबूद जमाव शपती नदी उतरून बळरामपुरकडे गेला आिे. कािी बंडखोर 
गाजीपुरात हदसले, अशी बातमी आिे. हम. म्याकरथीची फौज हतकडे रवाना झाली आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर  
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १०, मुांबई, १६ मे १८५९ 
 
७२५ (१८ : १०, १६ मे ५९, १४७–१५१) 

आमचा हप्रय भाऊ येसुबास ईश्वराने आपिाकंडे नेले. चादं्याचे हमशन तो चालवीत िोता. देडगाव येथे 
शाखा सुरू करिारा आमचा जरीपटक्याचा ित्तीच जिू पडला. तो लपपळगावचा मिार असून ढोराचं्या 
हवक्रीमध्ये त्यास मोठी बरकत झाली. लाखीरामच्या सूचनेवरून त्याने शाळा सुरू केली. प्राथयना नीट 
व्िावी म्ििून वाळकीचा बाजारिी सोडला. बालंटेन सािेबाचा उपदेश तो ऐकत असे. रे. वले्डर यानंी 
त्यास दीक्षा हदल्िी. गावकऱयानंी त्याचा छळ केला. त्याची जनावरे हवर्ष घालून मारली. तो उद्योगी व 
बुहद्धवान िोता. धमासंबधंी त्यास आस्था िोती. पािुण्याचें आदराहतथ्य तो करीत असे. तो हिस्ताचा 
हवश्वासू सेवक िोता. मंडळीतिी तो हनगवीपिाने वागत असे. दररोज प्राथयना करीत असे. हिवतापाच्या 
बरळण्यातिी तो प्रभबूद्दलच बोलत असे. शतै्य झाले, तरी त्याने प्रभचेू गीतच गाहयले. संपत्ती गेली, 
तरी आकाशाचे वतन आपि लजकले, म्ििून त्याला आनंद वाटे. शुभवतयमानासाठी दरमिा एक 
रुपयाची देिगी देण्याबद्दल मुलास बजावनू तो हिस्ताकडे गेला. तो गेला, तरी त्याचा हकत्ता कायमच 
आिे. 

 
७२५ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
७२६ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५१–१५३) 

लंडन हमशनचे अनेक उपदेशक बेळगाव, बल्लारी आहि बेंगलोर येथील हमशनामंध्ये कामे करतात. 
बंगलोरला इंग्रजी शाळा आहि ईश्वरहवदे्यची शाळा चालहवतात. बेळगावला गतवर्षी पाचजिाचंा 
बन्प्तस्मा झाला. त्यामध्ये एक साळी िोता. या सधन व बुहद्धमान मािसाला हमशन शाळेत हशक्षि 
हमळाले. सध्या तो पुस्तके हवकतो. एक घोडेवाला मिार व त्याची बायको िी हिस्ती झाली. एक 
ललगाईत तर बायकोमुलासंि हिस्ती झाला. हमशनरी जेव्िा दीक्षा देतात, तेव्िा अंड्याचे हबल 
खाण्याला देतात, अशी या गावकऱयाचंी समजूत िोती. शकेडो लोक या प्रसंगी जमले व त्यानंी उपदेश 
ऐकला. सध्या मंडळीत १११ लोक आिेत. शुभवतयमान गाजहवण्यासाठी ते अव्याित पहरश्रम करीत 
आिेत 

 
७२७ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५३–१५५) 

दहक्षि आहफ्रकेत रीड नामे सािेब धमयप्रचारासाठी गेला. तेथील लोक कोंबड्याच्या झापाप्रमािे छोटे 
घर बाधूंन रािात. त्यानंा शपेटे िोती. अंगावर लव, लोिकर व वाघासारखे पटे्टिी आढळले. ते कातडे 
नेसत असत. त्यानंा तोंड धुिेिी ठाऊक नव्िते. पशसूारख्या अज्ञानी लोकानंा या हमशनऱयानंी 
वार्थतकाचा उपदेश केला. िे जंगली लोक पशूच वाटतात. रामायिात वियन आिे की, दंडकारण्यात 
वानर व अस्वल रािात िोते. ते हभल्लाचें पूवयज असावते. नळ, नीळ, जाबंुवतं, याचं्याजवळ सैवयदेखील 
असे. कातडी नेसिाऱया या लोकाचंा िनुमतं िा नायक िोता. त्यानंा बोलके पशु असे नाव देता येईल. 
का ंतर, ते मानवी भार्षा बोलत िोते. िनुमतंाने सीतेशी केलेले बोलिे व अंगदहशष्टाई, यावंरून िे हसद्ध 
िोते. जनक राजाच्या घरी मेजवानी झाली, तेव्िा त्यानंा हशजवलेले पदाथय खाता आले नािीत. कारि 
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की, ते झाडपाला व वनफळे खात. त्याचं्या हस्त्रया नीती-अनीती जािीत. सुग्रीवाची रािी तारा मोठी 
पहतरताता िोती. श्रीकृष्ट्ि व जाबंुवतंी याचं्या हववािावरून असे हदसते की, त्याचं्या मानवाशंी सोयहरकी 
िोत असाव्यात. या लग्नात गायन झाले. यावरून हसद्ध िोते की, ते गायनातिी प्रवीि असावते. 
यावरून स्पष्ट हदसते की, रामाचे सैवय पशूचें नसून मानवाचेंच असाव.े कवींनी आपले कौशल्य वापरून 
अनेक असंभाव्य गोष्टी त्यात हमसळल्या. 

 
७२८ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५५–१५६) 

सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस एक हवद्वान पाद्री चीनमध्ये गेला. त्याच्या ज्योहतर्षज्ञानाची परीक्षा 
पािण्याकहरता राजाने दरबार भरहवला. सरकारी ज्योहतर्षी म्ििाले की : याचे ज्ञान वरवरचे आिे. िा 
आमच्या तुलिेस येिार नािी. तेव्िा पाद्री याने चंद्रग्रििाची नक् की वळे सागंनू त्याचा अनुभवरूप 
प्रत्यय देण्याची तयारी दशयहवली. दरबारी जोशी म्ििाले की : ‘िा जंगली व नखाहशवाय मनुष्ट्य आिे. 
आम्िी आपले जवम अभ्यासात घालवनू वीथ वीथ नखे का वाढहवली? िा काय आमची बरोबरी 
करिार?’ पुढे ग्रििाच्या वळेी दरबारी ज्योहतर्षाचें हनियय पंधरा हमहनटानंी चुकले. पाद्री याने हदलेली 
वळेच अगदी बरोबर ठरली. दरबारी लोक म्ििाले की, परदेशाने चदं्र मोहित केला असावा. राजा 
त्याचं्या मखूयपिास िसून म्ििाला : ‘तुम्िी चदं्राचे दास आिात! चदं्रावर िुकमत करिाऱया मािसाला 
मी वरचा दजा देतो!’ (ज्ञानप्रसारकवरून) 

 
७२९ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

तात्यास फाशी हदले, यावर कोिाचाच हवश्वास बसत नािी. अज्ञानी लोक वाटेल त्या वल्गना करतात. 
दगाबाज मानलसघाला सरकारने आपल्याजवळ ठेव ू नये, अशािी सूचना सरकारास करतात. पि 
आरोपीस धरून देिाराला दगाबाज म्ििता येिार नािी. िजारो मनुष्ट्याचं्या हजवाचा संिार 
करिाऱयाला धराव,े िेच योग्य आिे. मानलसगालािी शरि येण्यावाचून मागयच नव्िता. 

 
७३० (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

हडकसळपहलकडे आगगाडीचा धक्का बसून बैलगाडी उलटली. ६ मािसे ठार व १२ घायाळ झाली. 
पुण्याजवळ पूल कोसळून तीन गाड्या पडल्या. कािी वळेा सुधारिेकडून नाश िोतो, परंतु त्यापेक्षा 
हमळिारे सुख हकतीतरी पटीने जास्त आिे. अपघात िे मनुष्ट्याच्या चकुीचे फळ आिे. 

 
७३१ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

कुगय हमशनात २० कुटंुबातील ४१ मनुष्ट्ये रे. मेंगललगकडून बान्प्तस्मा घेिार आिेत. ईश्वराने िा अवघा 
देशच लजकून घ्यावा, अशी आमची प्राथयना आिे. 

 
७३२ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

लंकेजवळील समुद्रातून ४ लाख ८० िजाराचें मोती काढण्यात आले. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७३३ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 
७८ व्या िैलंदर पलटिीस मोठा खाना देण्यात आला. लाडय वलैदला त्यानंी फार मदत केली िोती. 

 
७३४ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

सुताच्या कारखावयासाठी ‘हवक्टोहरया न्स्पलनग कंपनी’ मंुबईत स्थापना झाली. 
 

७३५ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 
एल् हफवस्टन हवद्यालयाची परीक्षा डॉ. िेवस, डॉ. बड यड, वयूविाम व मेलहवल, सेठ कावसजी आहि 
हवश्वनाथ नारायि, याचंी कहमटी घेईल. 

 
७३६ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

हवलायतेत कप्तान बोक्सर याने तोफखावयासाठी शापयनेल शले िा गोळा तयार केला आिे. 
 
७३७ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

लसधमध्ये नगरपाकय र गावावर १०० बंडखोरानंी िल्ला केला. पि सािेब लोक बचावले. 
 
७३८ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

अयोध्येची बेगम व नानासािेब बैठक येथील हकल्ल्यात आिेत. उमर लसघ व आली करीम चोिोकडे 
हफरतात. बाळाराम २००० लोकाहंनशी रिीमपुराकडे गेला. लसधलसघ तोट्या येथे गेला आिे. अजून बडं 
हवझले नािी. बंडखोराचें मोठे जमाव शिराचंी अवस्था कठीि करीत आिेत. कािीजि नमयदा उतरून 
आले. 

 
७३९ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

एका हचनी कैद्याने नेहटव हशपायाचा डोक्यात धोंडा घालून त्याचा खून केला. 
 
७४० (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

पन्ब्लक वक्सय खात्याचे आहफस पुविा गुजराथेत जािार. 
 
७४१ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

सदर अदालतीचे जज् ज लारकीन स्वदेशी गेले. त्याचं्या जागेवर हम. कीजची नेमिूक झाली. हम. 
क्राफडय याचं्या जागेवर अकौंटंट म्ििनू आरस्कीनची नेमिूक िोिार. 

 
७४२ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

स्वतःला सातारचा राजा म्ििहविाऱया बंडखोरास मरेसािेबाने पकडला. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७४३ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 
दहक्षिेत हभलाचंी गडबड वाढत आिे. खानदेशात सरकारी हतजोरी लुटून त्यानंी हसकंदराबाद येथे 
बखेडा माजहवला. पुण्यािून जमयन हलजनचे लोक हतकडे रवाना झाले. 

 
७४४ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

काशीच्या नवी गुलदडी या कापडबाजारास आग लागनू ८-९ लक्षाचें हवलायती कापड जळाले. 
 
७४५ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

सुएझ ते आदान तारायंत्र सुरू िोिार. 
 
७४६ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

तुळशीपुरच्या रािीची चौकशी िोिार आिे. 
 
७४७ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

स्वभारे्षची अनास्था करण्याचे फळ शाळा खात्याच्या रपोटावरून हदसते. हवद्याथ्यांचे स्वभारे्षचे ज्ञान 
फार कचे्च असते. लिान वयात इंग्रजी हशकवनू इंग्रजीचे टफ आले की, त्यास प्रोफेसराच्या िाताखाली 
मोठे हवर्षय हशकण्यास पाठवतात. धड ना मराठी ना इगें्रजी, अशी त्या पोराचंी अवस्था िोती. ज्याला 
स्वभार्षा चागंली येत नािी, त्याला बिुतकरून कोितीिी परभार्षा चागंली येिार नािी. 

 
७४८ (१८ : १०, १६ मे ५९, १५६–१६०) 

बिुतेक सुधारलेल्या देशातं लाइफ आशुरवस कंपवया असतात. एखाद्याला अचानक मरि आले, तर 
कंपनीचा तोटा िोतो, म्ििून त्याच्या प्रकृतीची परीक्षा केली जाते. पि कैफी मािसाचा कोिीिी 
पतकर घेत नािी. त्याने िप्त्याचा दर हकतीिी वाढहवला, तरी हवमा उतरवीत नािीत. कैफाने शक्ती 
नष्ट िोऊन मािसाला अनेक रोग लागतात. अकालमृत्यु, िोऊन भमूीचा भार कमी िोतो. अशाचंा हवमा 
कोिी घेत नािी. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८५९ 
 
७४९ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १६३–१६६) 

दहक्षि लिदुस्थानातील हमशनरी रागलंदसािेब मृत्यु पावला. सन १८१५ मध्ये हजिाल्टर येथे तो 
लष्ट्करी सरदाराच्या घराण्यात जवमला. कें हिज हवद्यालयात तो सतत पहिला येत असे. हवद्यालयाचा 
फेलो झाल्यावर तो उपदेशक बनला. मूर्थतपूजकाचं्या देशात शुभवतयमान गाजवावे, अशी त्याला सूचना 
करण्यात आली, तेव्िा कोता आवाज व लिदुस्थानातील भार्षाचें अज्ञान िी कारिे देऊन तो िे काम 
टाळीत िोता. पि ईश्वरी पे्ररिेने लिदुस्थानात येऊन मद्रास हमशनचा हचटिीस झाला. प्रकृती 
हबघडल्यामुळे त्यास कािी काळ स्वदेशी रािाव ेलागले. कें हिज हवद्यालय त्याचा सवय खचय चालवीत 
असे. प्राथयना आहि बोध यामंध्ये त्याचे मन रमून जात असे. अगदी पहिल्या वर्षी ७०० गाव ेतो लिडला. 
हतनीहवली हमशनासाठी पैसै जमवनू त्याने अनेकानंा दीक्षा हदल्िी. यात श्रम फार व फळ थोडे असले, 
तरी ते ईश्वराचे काम आिे. रागलंदसािेबाचा अचानक मृत्यु झाला. मृत्यूच्या वळेीसुद्धा रागलंद 
िास्यवदन हदसत िोता. येशूचा उत्तम सखा मरिास कधीिी हभिार नािी, तो स्वतःला नाकारून 
देवाची सेवा करतो. रागलंदने श्रमाबद्दल एक पैसािी घेतला नािी. खरा हमशनेरी अज्ञानी लोकासं 
सत्यधमय दाखहवण्यासाठी िाहन सोसतो. 

 
७४९ अ (इंम : १६१–१६२) 
 
७५० (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १६६–१६७) 

आहफ्रका खंडात हग्रक्का या हठकािी एक हमशनरी प्राथयना करीत असे. त्या प्राथयनेस अमाकोसा काफरी 
नावाचे लोक १२५ कोस चालून आले िोते. एका गैदी ठेंगण्या म्िाताऱयाने त्याचं्या मनामध्ये 
शुभवतयमानाहवर्षयी उत्सुकता हनमाि केली. िा म्िातारा कुटंुबामध्ये प्राथयनेची गीते म्िित असे. 
स्वतःला समजिारी गीते त्यानंा सोप्या भारे्षमध्ये समजावनू सागंत असे. आिखी माहिती 
हमळहवण्यासाठी ते हमशनऱयाकडे आले. आमचे नेहटव लोक याते्रसाठी पायी चालतात, पि त्यासं खरे 
ज्ञान हमळत नािी. त्यानंी सत्याचा शोध करावा. 

 
७५१ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १६७–१६८) 

परमेश्वर जो आमचा कनवाळू बाप त्याने आमच्या सुधारिुकीसाठी दुःख लावनू हदले आिे. अथात दुःख 
कोिालािी आवडत नािी. दुष्टानंा ईश्वराचे िेतु कळत नािीत. म्ििनू ते कुरकूर करतात. परंतु 
दुःखापासून अनेक लाभ िोतात. आपिावंर जुलूम व अपाय िोऊ नये, ज्ञान व चातुयय हमळाव,े पशूवर 
अहधकार गाजवनू त्यासं आज्ञाहंकत कराव,े आरोग्य व आराम याचें मित्त्व कळाव,े धैयय, सिनाहद गुि 
हमळावते, दया व कळवळा उत्पन्न व्िावा, याकंहरता दुःख आिे. दुःखाने धनवानाचा गवय िरतो, तो 
गहरबानंा सािाय्य करतो, मरिाची जािीव रािाते, शरीरावरचे पे्रम कमी िोते, नरकदंड म्ििजे काय 
ते कळते. ईश्वराच्या पुत्राने आम्िासंाठी दुःख सोसले, याची जािीव रािून आपि नम्रतेने व मावय 
बुद्धीने दुःख सिन करतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

७५२ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १६८–१७१) 
एका हवहशष्ट जातीच्या हकड्यामुळे हिरव्या पानाचंा नाश िोऊन झाडानंा कीड लागते. वाळलेल्या 
झाडाचंी लाकडे एकमेकावंर घासली गेली की, रानात विव्याचा प्रलय सुरू िोतो. हवल्सन नावाचा 
सािेब सिकुटंुब अरण्यात रािात असे. एका काळरात्री रानात विवा पेटला. भयकंर ज्वाळा त्याच्या 
घराच्या रोखाने येऊ लागल्या. तेव्िा बायकोस व मुलीस घोड्यावर घेऊन तो बािेर पडला. थोड्याच 
वळेात त्याचे घर भस्मसात झाले. ते सवयजि सरोवराच्या काठाने जात असताना विवा मागेमागे येतच 
िोता. शवेटी पाण्यात बसून त्यानंी एक हदवस घालहवला. अन्नपाण्यावाचनू थंडीने कुडकुडिे व 
भोवताली आगीचा उबारा, अशी हवहचत्र न्स्थती झाली. दोन हदवस चालल्यानंतर ते एका सुरहक्षत 
हठकािी पोिोचले. संसार िा एक विवा आिे. हिस्त िे सरोवर िोय. खोट्याचा आश्रय सोडून 
त्याच्याकडे जाव.े तो ताविेल्याचें पािी आिे. पैक्यावाचनू व मोलावाचून तो द्राक्षारस व दूध देतो. 

 
७५३ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७१) 

हदल्लीच्या नामधारी बादशिास इंग्रजानंी काळ्या पाण्यावर पाठहवले, यावर प्रजेचा हवश्वास बसत नािी. 
हदल्ली शिर बंडवाल्याकंडून घेण्यात सरकारला अजूनिी यश आले नािी, म्ििून वतयमानपत्राच्या 
आजोबात जरी असल्या बातम्या आल्या, तरी ते हवश्वास ठेविार नािीत. एका वजनदार मौलव्याने 
मात्र ईदीचा खुदबा बादशिाच्या नावाने न म्ििता हनजामउल  मुल्क आसफजिा याच्या नावाने म्िटला. 
कारि बादशिाचे देवासमान नाव बुडाले, अशी त्याची खातरी झाली व एक व्यथय वृद्धाचारिी मोडला. 

 
७५४ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७१–१७२) 

‘एक शोधक’ पत्रात हलहितो की : एका िाह्मिाने हलहिलेला जुना कागद सापडला आिे. त्यातला 
मजकूर असा आिे की, िलक्या मनाच्या मािसानंा लवकर क्रोध येतो. इंग्रजाचंा वयाय रास्त 
असल्यामुळे ते चुरमुऱयाचे लाडू खात बसतात, पि हवद्यमान युग प्राचीन युगापेक्षा सिस्त्र वाट्यानंी 
चागंले आिे. पेशवाईत व मोगलाईत थोराहवर्षयी अवाक्षर बोलले, तरी हजवास मुकाव ेलागे. सारीपाट, 
गंहजफा, बुदबळे, या खेळातं थोरावर बाजू देता येत नव्िती. स्वतःचा अहभप्राय सागंून थोराचे मत 
मोडून काढले लकवा त्याने सोपहवलेली कामहगरी हवपरीत मानली अथवा थोराचंा एखाद्या स्त्रीवर डोळा 
असला तर त्याबद्दल नापसतं दशयहवले, फार काय त्यानंा नमस्कार जरी केला नािी, तरी घरदार 
खिले जाई. बायकामुलाचं्या हजवाचा घात िोई. नाना फडिहवसाचं्याबद्दल वृद्ध िाह्मिाचं्या तोंडून 
असल्याच कथा ऐकावयास हमळतात. 

 
७५४ अ (इंम : १७२) 
 
७५५ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

कनयल इव्यावसने नगरपाकय र ताब्यात घेऊन बंडवाल्यानंा पळवनू लावले. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७५६ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 
बंगाल प्रातंात एका गोऱया पलटिीने बंड केले, हबगलू िोऊनिी ते कवायतीस आले नािीत. तोफा 
उभ्या करून इशारा हदल्यावर त्याचंी मस्ती थाबंली. 

 
७५७ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

आपली मालमत्ता सुरहक्षत ठेवण्याच्या अटीवर अयोध्येचा राजा िहरदत्त लसध शरि येण्यास तयार आिे. 
 
७५८ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

हमतौलीचा राजा, मौलवी फजलिक्क आहि लसघ यानंा काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. 
 
७५९ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

नेपाळी सैवयाने अयोध्येची बगेम व नाना यानंा ३०० सैहनकासंि हनयाकोट येथील हकल्ल्यात कैद करून 
ठेवले. 

 
७६० (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

नेपाळचा जंगबिाद्दर ठार झाला वाता खोटी ठरली. काठमाडूंच्या कािी भागास आग लागली, त्याच 
हदवशी तो हशकारीसाठी बािेर गेला. 

 
७६१ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

तात्या टोप्या मरताना असे म्ििाला की, कानपूरचे कसाबी कृत्य माझ्याच िातून झाले. तेव्िापासून 
नानासािेबाने त्याचे मुखावलोकन करण्यासिी नकार हदल्िा. 

 
७६२ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

कराचीमध्ये एका इंग्रजास अपराधावरून कैद झाली. 
 
७६३ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

७८ व ६४ क्रमाकंाच्या पलटिीतील हकत्येक गोऱया सोहजराचं्या मरिाची वाता खोटी ठरली. दरम्यान 
हकत्येक हस्त्रयानंी दुसरी लग्ने केली. पुढे त्याचें नवरे आले, परंतु त्या नव्या नवऱयानंा सोडण्यास तयार 
नािीत. 

 
७६४ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

मसाल्याच्या बटेातं जायफळावर रोग पडून १५ िजार झाडे जळून मेली. 
 
७६५ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

वयूयॉकय चा एक प्रख्यात वकील लाखो रुपयाचंा व्यवसाय सोडून हमशनरी िोिार आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

७६६ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 
कािंीं महिवयामंागे हदसलेला धूमकेतू ८०० वर्षांत सूयाभोवती एक प्रदहक्षिा करतो. 

 
७६७ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

दहक्षि मिाराष्ट्रात पटकीचा मोठा सपाटा चालला असून ४०० मािसे दगावली. 
 
७६८ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

एका शतकापूवी सवय सामथ्यांत आहस्त्रयाचा नंबर सवय जगात पहिला मानला जाई. सध्या तो इंग्लंडचा 
आिे. 

 
७६९ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

कािी हवद्वान लोक नील नदीच्या उगमाचा शोध घेिार आिेत. 
 
७७० (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

हिहटश पालयमेंटने बंड मोडून काढिाऱया मुलकी व लष्ट्करी अहधकाऱयाचें आभार मानले. 
 
७७१ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

मंुबईचे गवनयर लॉडय एलहफवस्तन यानंा रािीकडून बारोनचा हकताब हमळिार आिे. 
 
७७२ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

दोन शीख हशपायानंी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. 
 
७७३ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

एक लष्ट्कराचा अहधकारी तंबू घेऊन चालला असताना त्यास बंडवाले भेटले, तेव्िा त्यानंा तंबूचा 
उपयोग िोऊ नये, म्ििून त्याने तंबचेू तुकडे केले. 

 
७७४ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

पन्ना शिरातील जुगलहकशोर या देवीच्या कपाळावर कोहिनूरच्या तोलाचा हिरा आिे. या मौल्यवान 
हिऱयाला कोिीिी खरेदीदार भेटत नािी. देवीचे सवय अलंकार हिऱयाचें आिेत. मूर्थतपूजेच्या भ्रमाने 
नेहटव लोक देवास दाहगने घालतात. कोिी चोर आला, तर त्याचं्या िातून त्याचा प्रहतकारसुद्धा िोिार 
नािी. 

 
७७५ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

िैदराबादेस पीरजादा व मुल्ला याचं्यावर नवाब सालारजंगने खटला भरला. त्याचंा आरोप हसद्ध झाला. 
पि त्यानंा हशक्षा सुनावण्यास वयायाधीशाने नकार हदल्िा. कारि, धमयगुरू नेिमीच आदरिीय 
असतात. शास्त्राथाच्या आडून असा दुष्टपिा करू नये. 



 

अनुक्रमणिका 

७७६ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 
स्काट नावाच्या सािेबाने बोलण्यातले स्वर नोंदहवण्याची युक्ती शोधून काढली. यापढेु भार्षिाचें 
अिवाल हलहिण्यास हरपोटयरची गरज पडिार नािी. 

 
७७७ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

तात्या टोप्याने जी गाव ेलुटली, त्याचंी फार खराबी झाल्यामुळे त्यानंा सारामाफी हमळेल. 
 
७७८ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

सरकारच्या कजामुळे सरकारी नोकराचें पगार कमी करण्याचे सरकारने ठरहवले आिे. हम. 
मनीसािेबाने अजय करून या कृतीस हवरोध दशयहवला. 
 

७७९ (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 
जालना प्रातंात लिार मुक्कामी १ िजार बंडवाल्यानंी गडबड केली. हम. न्स्वना याचं्या सैवयाने त्याचंा 
पूिय पराभव केला. ५ तास लढाई चालली. पुष्ट्कळ बंडखोर मेले. 

 
७८० (१८ : ११, १ ज्यून ५९, १७२–१७६) 

डाकेमधील लखोटे चोरल्याबद्दल पुण्याच्या ४ हशपायावंर सेशनमध्ये खटला सुरू आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८५९ 
 
७८१ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १७८–१७९) 

रा. नारायि रघुनाथानंी ‘भरतखंडाची प्राचीन न्स्थहत व िालींची न्स्थहत’ या हवर्षयावर इंग्रजीत 
व्याख्यान हदल्िे. ते मराठीत हदले असते, तर फार बरे झाले असते. कारि इनं्ग्लश वाक्यरचना फार 
अहनयहमत व दोर्षयुक्त आिे. कािी देवळे कोरीव दगडाचंी असतात. पि दशयनी भाग हवटाचंा असतो. 
तसे इंग्रजीचे भार्षातंर करताना सौंदयय व शोभा यांची आब जाते. म्ििनू जवमभारे्षतून लोकानंा उपदेश 
केलेला बरा. हम. नारायि म्ििाले की : प्राचीन काळी रानटी असिारे युरोहपयन आता सवांत हवद्वान 
झाले आिेत. वहडलोपार्थजत नीच धमय, िेच लिदंूच्या मात्र हबघाडिुकीचे कारि आिे. तरी केवळ हवदे्यने 
कािी अज्ञानावस्था दूर िोत नसते. पहवत्र आहि ईश्वरपे्रहरत धमामुळे इंग्रज मोठ्या योग्यतेस चढले. 
हिस्ती धमासारख्या गुिकारक धमाने या देशात सवयत्र पालट हदसेल. जंगलदेखील गुलाबासाहरखे 
फुलेल आहि अहत मनोरम िोईल. 

 
७८१ अ (इंम : १७७–१७८) 
 
७८२ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १८०–१८३) 

अमेहरकन हमशनरी स्काफलर हलहितात की : काव स्तव हतनोपल येथे न्व्ितेल मडमेच्या शाळेत त्यानंी 
धमयहवर्षयक व्याख्यान हदल्िे. देवाचा आशीवाद व पहवत्र आत्म्याची वृष्टी, याबंद्दल एका मुलीने ऐहकले व 
ती एकातंात गेली. हतने पापाचंी क्षमा मागून आशीवादाची अपेक्षा केली. ‘मािसाचा खरा हवसावा प्रभ ू
िाच आिे. माझा हप्रय तारिारा फार मोलवान आिे.’ अशा मठ्ठ मुलीसिी त्या प्रवचनाने लाभ झाला. 
आपल्या शाळगडिीशी ती याच एका हवर्षयावर बोले. अनेक मुली रात्ररात्र प्राथयना करून गीते म्िित. 
हवक्टोहरया या मुलीने ८ जिींसि दीक्षा घेतली. एका श्रीमंत पि पोरक्या मुलीस आश्रमातील मुली 
झोपल्या की, त्यानंा हचमकुटे काढण्याची, तसेच डसण्याची सवय िोती. या द्वाड मुलीमध्ये आता मोठा 
पालट झाला. हवक्तोहरयाचा भाऊ पहिल्यादंा हिस्ताहवर्षयी दुभार्षि करी. पि आता तोिी हिस्ताकडे 
हफरला. जे जगावर व द्रव्यप्राप्तीवरती हवश्वास ठेविारे असतात, त्यानंा भक्ती आवडत नािी. पहवत्र 
आत्म्याची फळे चागंलीच असतात. 

 
७८२ अ (इंम १७९–१८०) 
 
७८३ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १८३–१८४) 

लखनौ येथे सप्तेंबर १८५८ मध्ये हमशनरी दाखल झाले. चागंली इमारत बाधूंन शुभवतयमानाचा प्रसार 
सुरू झाला. हवश्रामवारी प्राथयनेस ३० मुले येतात. हमशनाच्या ३ शाळा असून १०० मुले हशकतात. 
बाजारात नेिमी ५०० पयंत लोक उपदेश ऐकतात. सिा महिवयापंासून रस्त्यावर उपदेश चालू आिे, 
तरी कोिीिी गडबड केली नािी लकवा अपशब्द उच्चारला नािी. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

७८४ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १८३–१८४) 
मंुबईचे कहमशनर फोर्थजट हवलायतेस जािार, म्ििून सर खरसेठजी याचं्या अध्यक्षतेखाली सभा 
िोऊन त्यानंा मानपत्र देण्याचा ठराव झाला. मानपत्राचा खडा तयार झाला. दिा िजार रुपये वगयिी 
जमा झाली. या रकमेतून हवलायती चादंीचे तबक त्यासं नजर केले जाईल. 

 
७८५ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १८३–१८४) 

बंगालमधील हमशनऱयानंी व्िाईसरॉय माफय त दोन अज्या पाठहवल्या िोत्या. त्यावर हिटनचे पंतप्रधान 
लाडय स्टानली यानंी आपला अहभप्राय हदला आिे. सन १८१० व १७ च्या कायद्यापं्रमािे सरकारने लिदू 
व मुसलमान देवळाचंा खचय चालवनू त्यावंर देखरेख करावी, असे ठरले िोते. परंतु िे कायदे आता रद्द 
कराव,े असे हमशनऱयाचें मत आिे. १८४६ च्या सरकारी हरपोटात म्िटले िोते की, बिुतेक हठकािी िी 
व्यवस्था गावकऱयाचं्याकडे हदली आिे रािीच्या जािीरनाम्यानंतर पहरन्स्थती बदलल्यामुळे िे कायदे 
रद्द कराव,े असे इंग्रज सरकारलािी वाटते. देवस्थानच्या पैशाचे तंटे देखील वयायकोटात इतर 
खटल्यापं्रमािे चालावते. दुसऱया अजात म्िटले िोत की, बंगालमधील अघोरी व कू्रर अशी चरकपूजा 
कायद्याने बंद करावी. हवदे्यचा प्रसार झाला की, वाईट चाली बंद िोतील, अशी कंपनीला आशा वाटत 
िोती. परंतु चरकपूजा चालूच आिे. मंुबई इलाख्यातील बगाडाची चाल कायदा केला, तेव्िाच बंद 
झाली. कू्रर आहि अनीहतजनक चाली बंद करिे आवश्यक आिे. सामोपचाराने िोत नसेल, तर सक्त 
तजवीज करिे भाग आिे. 

 
७८६ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १८६–१९०) 

आन्त्मक िानीपेक्षा कोितीिी िाहन मोठी नािी. पारमार्थथक लाभापेक्षा मोठा लाभ नािी. म्ििून रा. 
नानजकर आपल्या हमत्रानंा सागंतात की : हिस्तच पापापासून आपले तारि करू शकेल. तारिाने 
मुक्ती हमळते. हिस्ती धमय ईश्वरदत्त आिे. इतर धमय ईश्वरप्रिीत नािीत. लिदू धमात िाह्मिाचे श्रेष्ठत्व 
वियन केले, त्य अथी तो िाह्मिकृत धमय िोय. हिस्ती शास्त्राचे हनयम पाळून आम्िी पुण्यवान िोऊ. 
येशूच्या प्रायहित्ताने दंड चुकवनू सनातन जीवनाचे हवभागी िोऊ. खोटा अहभमान तोंडघसी पाडीत 
असतो. पहवत्रपिा, प्रीत व कल्याि मात्र येशूच्या धमातच आिे. हिस्ती लोक लालूच खात नािीत. 
दुष्टाईच्या पायरीवरिी कधी जािार नािीत. नातलगाशंी चागंले वागनू शत्रूवरिी तो पे्रम करतो. 
ईश्वराच्या प्रीतीचा व आजे्ञचा पक्का कोट त्याच्याभोवती असतो. मायामोिाचे मेघडंबर हवतळवनू तो 
हिस्तास शरि जातो. इतर धमीय मात्र नवऱयाने धमांतर केले, तर त्याच्या पत्नीस त्याजकडे जाण्यास 
अडथळा करतात. 

 
७८७ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

फारुकाबादेचा नबाब तुफुज् जल िुसेन यास फाशी देण्याचा िुकूम झाला िोता. परंतु मेजर बारोने 
त्याजहवर्षयी रदबदली करून व्िाइसरायकडून त्याची फाशी रद्द करहवली आिे. नबाबाच्या 
िुकमावरून अनेक लोक मारले गेले. असे असताना त्यास जीवनदान कशासाठी हदले, ते कळत नािी. 
िा ‘धमात्मा’ आता मके्कस जाऊन पहवत्र के्षत्री राििार आिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

७८८ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 
२१ मे रोजी ग्रातं िोपच्या सेनेशी नानाच्या व बाळारावच्या सैवयाची गाठ पडली िोती. परंतु दाट 
झाडीचा फायदा घेऊन दोघेिी बंडखोर पळून गेले. सोिाजपुरातील झाडीत अद्यापिी बंडखोराचंा 
मोठा जमाव आिे. 

 
७८९ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

काझी रमजान अली व त्याचा सिकारी, याचंी हशक्षा सरकारने रद्द केली. 
 
७९० (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

िैदराबादेत व हसकंदराबादेत नेिमी अशातंात रािाते, म्ििून तेथे ६ गोऱया पलटिी रािातील. 
 
७९१ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

दहक्षि मिाराष्ट्रातील बंडाचा बीमोड केल्याबद्दल फौजदार मुतुकुमार ऐया यानंा ५० रुपयाचंी तरवार 
बहक्षस हदली जाईल. हिस्ती लोक आपले िुदे्द जबाबदारीने साभंाळतात, िे यावरून हसद्ध झाले आिे. 

 
७९२ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

दरजीललगच्या जहमनीची एकरास १० रुपये प्रमािे हवक्री िोिार आिे. खरेदीची रक्कम दरसाल 
िप्त्याने भरण्याची सवलतिी हमळेल. 

 
७९३ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

एका वानराने लोिार चाळीत येऊन २६ मनुष्ट्यानंा दुखापत केली. एका परोपकारी गृिस्थाने त्यास 
गोळी घालून ठार केले. अशा जनावरास हजवतं ठेविे, िी वडेी दया ठरली असती. 

 
७९४ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

जबलपुराजवळ कािी युरोहपयन लोक िोडीत बसून नमयदा नदीतले पारव े मारीत िोते. बंदुकीच्या 
बाराने रानातील गाधंीलमाश्या त्याचं्यावर तुटून पडल्या. एका सािेबाने नदीत उडी टाकली व तो 
मेला. बाकीचे इतके जखमी झाले की, त्यासं डोळ्यानंी कािी हदसत नािी. 

 
७९५ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

पंजाबमध्ये १८५६ सालात जंगली पशूनंी २९९ मािसे मारली. त्यात सिा मुले िोती. लष्ट्कराने ८३४ 
जनावरे मारली. पैकी ५४६ लाडंगे िोते. 

 
७९६ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

पोस्ट खात्याने हनयम केला आिे की, दोन वतयमानपते्र एकाच टपालात पाठव ूनयेत. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

७९७ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 
मद्रास इलाख्यात कािी हठकािी अशी चाल आिे की, नवीन जवमलेल्या बालकास वानरीचे दूध 
पाजतात लकवा शरेाचा चीक पातळ करून देतात. याने अनेक बालमृत्यू झाले आिेत. म्ििून सरकारने 
तदे्दशीय भारे्षत जािीरनामे काढून या चालीतील वडेेपिा लोकाचं्या ध्यानात आिनू हदला पाहिजे. 

 
७९८ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

मंुबई इलाख्यातील रेल्व ेकंपनीस एका आठवड्यात ४० िजार ३५९ रुपये उत्पन्न झाले. 
 
७९९ (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

मंुबईत खुदा मिाग झाला असून त्याचा दर शकेडा १६ झाला. लोकाचें नुकसान िोऊन नये, म्ििून 
कलकत्त्यािून पुष्ट्कळ खुदा येिार आिे. 

 
८०० (१८ : १२, १५ ज्यून ५९, १९०–१९२) 

स्वजे ते अदनपयंत तारायंत्र पुरे िोऊन ते चालू झाले. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८५९ 
 
८०१ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, १९३–१९५) 

एक हिस्ती उपदेशक स्त्री नगराजवळच्या एका गावात गेली व हतने गावकरी हस्त्रयानंा साहंगतले की : 
आमचा धमय खाण्याहपण्यात व लेण्यानेसण्यात नािी. म्ििून काकिे लकवा गरसोळ्या यानंा हिस्ती 
धमात मित्त्व नािी. नाशवतं गोष्टींनी शरीराची शोभा करण्यात कािी फायदा नािी. एक १५ वर्षांची 
तरुि सुवाहसनी आपल्या ८० वर्षांच्या नवऱयाची हतसरी बायको िोती. हतच्या अगंावर दागदाहगने 
असूनिी ती दुःखी हदसली. तेव्िा खऱया हिस्त्यानंी खाबंी जािे, हनवाहसत िोिे, यासंारखे अत्याचार 
सिन कराव ेलागले, त्याची िकीगत हस्त्रयानंा समजून साहंगतली. आमच्या प्रभनेू इतके सोसले. मग 
आम्िासं थोडे सोसाव ेलागले, तरी काय िरकत आिे? त्यानेच आकाशात सवयकाळचे सुख हमळेल. 
गावात कािी धमांतर झाले की, नातेवाईक त्या त्या व्यक्तीचा छळ व पाठलाग करतात. खोलीत 
कोंडून उपाशी ठेवतात. त्याचं्या बायकािी सूटपत्र घेतात. जहगक सुख िी दुपारची सावली आिे. याची 
जािीव ठेवावी. आळशी बसण्याने रोग लागतो. म्ििून सतत धमाचे काम कराव.े हिस्ताचा तारिोपाय 
अंगीकारून अमोल्य आत्म्याचा उद्धार साधावा. एखादी स्त्री श्रीमंतीत असूनिी हतच्या आत्म्याची जर 
कुचंबिा िोत असेल, तर फायदा नािी. जाच व सासुरवास झाल्यामुळे हकत्येक हस्त्रया जीविी देतात. 
म्ििून आत्म्याचे खरे कल्याि साधाव.े 

 
८०१ अ (इंम : १९३–१९५) 
 
८०२ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, १९९–२०२) 

काशीमध्ये वजीर लसध या हशखाचा बान्प्तस्मा झाला. लिानपिी नानकपंथाचा अहभमानी िोता. सात 
वर्ष ेलष्ट्करात नोकरी केल्यावर शिरािपुरात त्याने एका हमशनऱयाचे प्रवचन ऐकले. बदौनी येथे एडवडय 
या माहजसे्त्रताच्या सिवासात त्याची हजज्ञासा वाढली व सािेबाच्या मदतीने त्याने लष्ट्कारातून सुटका 
करून घेतली. हिस्ती धमाचे हसद्धातं समजावनू घेऊन त्याने दीके्षची परवानगी माहगतली. १८५७ च्या 
बंडापासून नेहटव लोक हिस्ती लोकानंा चाकऱया देण्यास राजी खुर्षी असतात. लायक व चागंली 
वतयिूक असली, तरच नोकरी हमळते. बािेरचे लोकिी आता िा धमय मनापासून ‘आदराचा हवर्षय’ 
मानतात. हवधमी लोकामंध्ये धमयप्रसार िोण्यास िा काळ अत्यंत अनुकूल आिे. सरकारने १८५७ चे बंड 
आपल्या पायाखाली खंुदलून टाकले, या गोष्टीचा मुस्तहकम ठसा लोकाचं्या मनावर उमटला. 
मुसलमानाचें राज्य या देशावर अनेक शतके िोते. तरीिी या लोकाचं्या श्रद्धा बदलल्या नािीत. पि 
इंग्रज लोकाचं्या प्रतापास ईश्वराचे आशीवाद आिेत. ते जे कािी आरंभतील ते नक्कीच हसद्धीस जाईल. 
वादळात, दिनात आहि भहूमकंपातिी ईश्वर आमचे रक्षि करतो. पहवत्र आत्मा मजुंळ वािीने बोलतो. 
म्ििून सवयजि त्याची भक्ती करतात. 

 
८०२ अ (इंम : १९८–१९९) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

८०३ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०२) 
मंुबई मुकामी पंधरा हदवसातं पाऊस पडला नािी. शतेे सुकत चालली आिेत. आद्रा नक्षत्र सवय कोरडे 
गेले. 

 
८०४ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०३–२०५) 

‘वाचिारा एक’ पत्रात हलहितो की, वरे्षधारी (हवष्ट्िुबावा) िह्मचारी बावाने ‘वदेोक्त धमयप्रकाश’ या 
नावाच्या पडद्याखाली सोंग आिले आिे. या सोंगाचा शृगंार करण्यास दोन वर्ष ेलागली. ताबुताच्या 
सिातील हचत्रहवहचत्र सोंगाप्रमािेच िे सोंग आिे. जो लक्ष देऊन हनःपक्षपातीपिाने पािील, त्यास िाच 
अनुभव येईल. बावा वरवर वदेोक्ताचे सोंग करतात. पि ते केवळ बिुरूपी आिेत. स्वतःला वदेावती 
म्ििहविारा बावा वदेहवरुद्ध उपदेश करतो. वयायाधीशाने िाह्मि व मिार यानंा समसमान वयाय द्यावा. 
मिारास बािेर उभे करू नये, असे बावा म्िितात. परंतु शास्त्र सागंते की, िाह्मिाने कसलािी गुविा 
केला, तरी त्यास हशक्षा देऊ नये. शूद्रानंा मात्र लिानशा गुवह्ासाठी कू्रर हशक्षा मनूने साहंगतली आिे. 
बावा म्िितात, परमाथय साधायास बिुत काळ पाहिजे. पि भागवत म्ििते की, एका क्षिात परमाथय 
हमळतो. बावा सागंतात की, पशूनंा मारिारा नरकपात्र आिे. पि मनुस्मृती म्ििते की, पािुण्याचं्या 
मधुपकाकहरता गुरे कापावीत. मग नक्की ‘सशास्त्र’ कोिते? यज्ञात पशुवध करावा, अशी शास्त्राची आज्ञा 
आिे. वदेाच्या भार्षातंरावरून कळते की, पूवीचे िाह्मि गोमासं खात िोते. मिारानंी मास खािे सोडून 
हदले, तर त्यानंा देवळात येऊ देण्यास बावा तयार आिेत. या गोष्टीस बावाजवळ शास्त्राधार आिे काय? 
बावाचंी मते लिदुधमानुसारी नािीत, तर धमाच्या हवरुद्ध आिेत. 

 
८०५ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

बाडं्याच्या माहजसे्त्रताने पटकीचा फैलाव टाळण्यासाठी कललगड व खरबूज याचं्या हवक्रीस बंदी केली. 
 
८०६ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

एका पारशाने बडोद्याच्या मिाराजानंा फोटोग्राहफक हचते्र काढण्याची हवद्या हशकहवली, म्ििून त्यास 
बहक्षसे देऊन त्याचा पगारिी वाढहवण्यात आला. 

 
८०७ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

हवलायतेस लिदुस्थान सरकारने अशी हशफारस केली आिे की : ५०० चे वर पगार असिाराचं्या 
वतेनात २० टक् के कपात करावी. इतराचें पगार १० टक् के कमी कराव.े 

 
८०८ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

हम. फोर्थजटने मारलेल्या वाघाचे कातडे सरकारी पदाथयसंग्रिालयास देण्यात आले. 
 
८०९ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

महरन बटाहलयनच्या जुवया बराकीच्या जागी एक सरकारी पदाथयसंग्रिालय व एलहफवस्तन 
हवद्यालयाची इमारतिी बाधंली जातील. 



 

अनुक्रमणिका 

८१० (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 
४ जूनपासून मंुबईत पाऊस सुरू झाला. तारव ेउलथून कापसाचे पुष्ट्कळ गठे्ठ समुद्रात पडले. 

 
८११ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

गवियर लाडय एल  हफवस्तन पजयवयकाळात अिमदनगरला मुक्काम करतील. 
 
८१२ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

नेपाळात ६ िजारािूंन जादा बंडखोर आिेत. लूट करण्यास सवड नािी, म्ििून ते अन्नास मोताद झाले 
आिेत. जेनराल ग्रातंच्या सैवयास शकेडो दुखिाई व जखमी बंडखोर आढळले. त्याचं्या बायका 
मुलानंा अन्निी हमळत नािी. नाना व बेगम जरी व्यवन्स्थत रािात असले, तरी त्याचें अनुयायी बुऱया 
िालानंा तोंड देत आिेत. हनमकिरामीचे फळ असेच असते. 

 
८१३ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

िैद्राबादेत रेहसडेंटाच्या छाविीवर िल्ला केल्याबद्दल एका मलैव्यास अटक झाली. 
 
८१४ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

काश्मीर राजवाड्यातील कलि इंन्ग्लश सरकारच्या मध्यस्थीमुळे हमटला. 
 
८१५ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

सावकाराच्या जबर व्याजापायी जेरीस आलेले साथंळ लोक बंगालमध्ये बंड माजवीत आिेत. 
हकत्येकानंा कजयफेडीपायी तीन हपढ्या सावकाराकडे गुलामहगरी करावी लागते. हमस्तर राहबवसन याने 
सावकारी हनयंत्रि बसहवले आिे. 

 
८१६ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

यंदा लिदुस्थान सरकारला १२ अब्ज रुपये जमेपेक्षा जास्त खचय येईल. एकंदर कजाची रक्कम १८ 
अब्जावंर जाईल. 

 
८१७ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

मंुबईत दररोज ४० मािसे पटकीने मरत आिेत. दुधात व लोण्यात जापालाचा रस हमहश्रत करतात, 
त्याने िा रोग िोतो. पटकीची साथ इतर गावातिी वाढत आिे. 

 
८१८ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२२८) 

खोंड लोकातंील नरमेधाची चाल कायद्याने बंद केली, पि चोरून मनुष्ट्यबळी हदला जातो. म्ििनू 
सरकारने त्यानंा टोिगे मारण्यास मुभा हदल्िी आिे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

८१९ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 
उपजताच मुलीस मारण्याची चालिी कमी िोत आिे. कारि आता रस्त्याने तरण्या हस्त्रया लिडताना 
हदसतात, तेवढ्या पूवी हदसत नसत. 

 
८२० (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

त्राविकोरातील राजाने खास िुकूम काढून शानार हस्त्रयानंा मजीप्रमािे पोर्षाख करण्यास परवानगी 
हदल्िी. मद्रास सरकारनेिी या ठरावास संमहत हदल्िी. 

 
८२१ (१८ : १३, १ जुलै ५९, २०५–२०८) 

कंपनीच्या हशक्क्याऐवजी रािीच्या नावाचे नव ेनािे सुरू िोिार. 
 
८२२ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

गावात दंगल केल्याबद्दल गायकवाड सरकारचे कािी घोडेस्वाराचंी बदली झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
८२३ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

रा. मुदुकुमार ऐया यानंा समारंभपूवयक ५२५ रुपयाचंी चादंीची तरवार भेट देण्यात आली. बंडकाळात 
हवश्वासाने चाकरी हनभावल्याबद्दल ५०० रुपयाचंा गाविी इनाम हदल्िा. (धूमकेतूवरून) 

 
८२४ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

आगगाडीच्या चाकारीवर मोठा धोंडा ठेवल्याबद्दल एका मुसलमानास काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. 
या दुष्टाने शकेडोंचा संिार करण्याचे योहजले िोते. 

 
८२५ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

पोहलस कहमशनर बेलटग्टन यानंी सरकारकडे अजी केली आिे की, हतसऱया प्रतीच्या रेल्व ेडब्यात ५० 
िून जास्त मािसे बसू देऊ नयेत. 

 
८२६ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

नानासािेब व झाशीची रािी याचंी स्थावर हमळकत सरकारने जप्त केली. 
 
८२७ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

इंदूरच्या बंडखोरानंी सरकारी जामदारखाना लुटून १२ लाखाचंा ऐवज चोरला िोता. त्यापकैी ४ लाख 
७० िजार रुपये परत हमळाले आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
८२८ (१८ : १३, १ ज्युलै ५९, २०५–२०८) 

बंडामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कानपूरच्या लोकांकडून तीन लक्षाचंी भरपाई करून 
घेतली जाईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 



 

अनुक्रमणिका 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८५९ 
 
८२९ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २०९–२१०) 

लिदुस्थान सरकारचे सेक्रतारी गे्र यानंी रािी सरकारच्या मुलखात शातंता झाली, म्ििून आनंद व्यक्त 
केला आिे. ईश् वराची उपकारस्तुती करण्याकहरता नामदार गवनयर एक हदवस नेमून देतील. 
शस्त्रास्त्राचंा खिखिाट आता थाबंला आिे व रिभमूीवर मोठाली सैवये ठेवण्याची आता गरज नािी. २८ 
जुलै रोजी सवय इमानी प्रजाजनानंी आपले काम बंद ठेवनू ईश् वराची स्तुती करावी. सवय हिस्ती जनतेने 
भजनालयात जमनू प्राथयना करावी. 

 
८२९ अ (इंम : २०९) 
 
८३० (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २१२–२१६) 

आहफ्रकेतील क्रीकटौनचा राजा इयो आनेस्ती याचा नुकताच मतृ्यु झाला. त्याच्या कारकीदीत 
हमशनऱयानंी धमयप्रसाराकहरता बिुत श्रम केले. या राज्यात अशी कू्रर चाल िोती की, राजा मयत 
झाल्यावर श-ेदोनश े गुलामाना, राजाच्या वडील बायकानंा व शत्रूंना ठार मारीत असत. १८४६ मध्ये 
स्कॉहटश हमशनरी आले, तोपयंत िी रीत बधेडकपिे चालू िोती. हमशनऱयाचं्या सल्ल्यावरून आनेस्ती 
राजाने िी चाल बंद केली. मरिापूवी या राजाने प्राथयना केली. आजारामुळे तो प्राथयनामहंदरात जाऊ 
शकला नािी. राजा अकस्मात् मेल्यावर त्याचे चाकर मरिाच्या भयाने अरण्यात पळाले. हस्त्रयािी लपून 
बसल्या. राजाचा वारस ज्येष्ठ पुत्र याने सवांस धीर देऊन परत आिले. राजाची कबर रक्ताने हभजली 
नािी. तरी गुलामानंी लढण्याची तयारी केली. हमशनऱयानंी त्याचंी समजूत घालून दंगलीचे संकट 
हनवारले. एवढे िोऊनिी हस्त्रयानंा मारल्याबद्दल अफवा गावात उठत िोत्या. नवा राजा टाम ह्ो याने 
जुनी कू्रर चाल मोडली व दुसऱयाचे रक्त चाखण्याची भयंकर रीत धैयाने बंद केली. दयाळूपिाने 
वागण्याचा त्याने ईश् वराशी करार केला. मूर्थतपूजक दासिी संतुष्ट झाले. ज्या रानटी चालीने पूवी 
शकेडो लोक िकनाक हजवास मुकत असत, ती चाल अशा रीतीने बंद झाली. हिस्ती धमाचा प्रसार 
असा उपकारक ठरतो. 

 
८३० अ (इंम : २१०–२१२) 
 
८३१ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २१७–२१८) 

बंडाची धामधूम संपली. हमशनाचंी न्स्थती अगदी पहिल्याप्रमािे व्यवन्स्थत िोत आिे. जुवया खटाऱया 
धमाच्या घातक बंधनापेंक्षा लोकानंा शुद्ध प्रीहतपात्र शुभवतयमान फार आवडते. भगवानदास लसघ िा 
िाम्िि हमशनाकडे आला. सध्या १०३ लोक आिेत. हमशनच्या शाळेत ४७५ हवद्याथी आिेत. 
शरेींगसािेब मडमेसि चागंले कायय करतात. 

 
८३१ अ (इंम : २१७) 
 



 

अनुक्रमणिका 

८३२ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २१८–२१९) 
हम. हसदुजी बापूजी हमसाळ यानंा उपदेशकाची दीक्षा देऊन हशरूर येथे नेमले. रे. दीन, बाकर व 
हबसलसािेब यानंी शास्त्र वाचून प्राथयना केली. रे. हमसाळानंी ईश् वराचा आशीवाद हमळहवला आिे. 
ईश् वराच्या भागीपिाचा उजवा िातच जिू कािी मदतीस आला. सवांची वृद्धी ईश् वरी कृपेत व 
उपयुक्तपिात व्िावी, अशी प्राथयना आिे. 

 
८३२ अ (इंम : २१८) 
 
८३३ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २१९–२२०) 

तुकय स्थानातील एक मुलाजी महशदीत हनयहमत उपदेश करी. अहतपहवत्र अशा हठकािी उपदेश करीत 
असताना एकाएकी त्याच्या मनात कािी उद् गार आले व तो म्ििाला की, ‘िे सवय खोटे आिे.’ या 
गोष्टीचा गवगवा िोऊन त्यास काझीपिावरून कमी करण्यात आले. त्याने सुलतानास साहंगतले की : 
‘िे माझे प्रामाहिक मत आिे. यात लालूच लकवा बिकाविे नािी. मी इहंजलीवरच (हिस्ती शास्त्रावर) 
फक्त हवश् वास ठेवीत असतो.’ दुसरािी एक उपदेशक काम सोडून गेला. त्यास लोकानंी पाखंडी 
ठरहवले, त्याचा छळ केला, पि त्याचे मत बदलले नािी. तो मनाची साक्ष मित्त्वाची मानतो. 

 
८३३ अ (इंम : २१९) 
 
८३४ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२०–२२१) 

‘तुमचा हमत्र’ पत्रात हलहितो की : सृष्टीच्या उत्पत्तीस ६ िजारावंर वर्ष ेपूिय झाली. स्वयंभ ूराजा ईश् वर 
याची दवडंी सवयत्र हपटत आिे. जहगक राजाचा िुकूम सवयजि मानतात. हफतुरीचा व बंडाळीचा तो 
हनःपात करतो. राजाची इतराजी िोिारास मतृ्यु पतकरावा लागतो. लकवा हनदान कािी हदवसाचंी ठेप 
िोते. परंतु ईश् वर िा खरा सावयभौम राजा आिे. त्याच्या जािीरनाम्यात म्िटले आिे की, मरिानंतर 
क्षमा हमळिार नािी. म्ििून हजवतंपिीच पुण्य करून क्षमा हमळवावी. दंडपात्र लोकानंा कदयमाचे वतन 
हमळेल. िे वाचल्यावर अंगावर आनंदाचे रोमाचं उभे रािातात. 

 
८३५ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२१–२२२) 

मंुगी शहरराने लिान असली, तरी उद्योग, चातुयय व श्रम, यातं श्रेष्ठ आिे. मधमाशीपेक्षा हतचे श्रम जास्त 
असतात. मंुग्याचंी रािण्याची जागा हवस्तीिय शिराप्रमािे बनहवलेली असते. त्यात दुतफा घरे 
असतात. मंुग्या मध गोळा करतात. मासं व मासंकि खातात. भक्ष्याची तरतूद अगोदरच बंदोबस्ताने 
करून ठेवतात. हकड्याचंी अंडी आपल्या हपलानंा खाऊ घालतात. कोिी शत्रू िल् ला करील, असे 
वाटले, तर कडेकोट बंदोबस्त ठेवतात. वारुळावर तर एकाच मंुगीचे स्वाहमत्व असते. अहतथंडीच्या 
प्रदेशात त्या वारुळाच्या बािेर येत नािीत. थंडीने अंग बहधर झाले, तर भक्ष्याचा साठा वाढवनू ठेवतात. 
िा गुि मंुगीमध्ये सृहष्टकत्यानेच हनमाि केल्यामुळे मंुग्या कधीिी उपाशी मरत नािीत. 
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८३६ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 
कोळी बंडखोरानंी नगरपाकय वर (लसध) िल्ला केला, तेव्िा इंग्रज सैवयाने २० बंडखोर ठार मारले. 

 
८३७ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

बाबू हशवरंदन लसध यानंा एकहनष्ठ चाकरीबद्दल ‘राजा बिादूर’ िी पदवी देण्यात आली. 
(धूमकेतूवरून) 

 
८३८ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

रािाच्या राज्यारोििाच्या वाढहदवशी, म्ि. २७ जून रोजी मंुबईत तोफाचंी सरबत्ती झाली. 
 
८३९ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

हसक् कीमच्या राजाने आपला मुलूख इंग्रजानंी परत द्यावा लकवा सालीना १२ िजाराचें वतेन द्याव,े अशी 
मागिी केली. िे मागिे उद्धत व बेअदबीचे आिे. 

 
८४० (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

लािोरचा सजयन बाबू रामचरि बोज याने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. हिस्ती धमयच खरा आिे व 
त्यातच तारि आिे, अशी त्याची खातरी पटली. 

 
८४१ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

वायव्य प्रातंात तुरंुगावर दरोगा म्ििून नेहटव हिस्त्याचंीच नेमिूक व्िावी, असा ठराव झाला. 
(धूमकेतूवरून) 

 
८४२ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

युरोपात सार्थडहनया व आहस्त्रया याचं्यात घनघोर रिसंग्राम चालू आिे. फ्रावस सार्थडहनयास मदत करीत 
असून त्याचं्या संयुक्त सैवयाने आहस्त्रयाचा दोन वळेा पराभव केला. रोमन कॅथॉहलक पंथाचे कािी 
हनयम आहस्त्रयाने बदलले, म्ििून िे युद्ध सुरू झाले. 

 
८४३ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२२–२२४) 

तुकय स्थान आहि इराि याचं्यात सीमातंट्यावरून पवुिा युद्ध िोण्याची शक्यता आिे. इरािच्या शिाने 
६० िजार सैवयाची फौज जमा केली. सरिद्दीवर मोठ्या पलटिी जमा झाल्यामुळे केव्िािी युद्धास तोंड 
लागेल. 

 
८४४ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२४) 

११ जून रोजी स्वजेकडे जािारी आल्मा नामक प्रचडं आगबोट मोखाजवळ खडकावर आदळून 
फुटली. उतारंूमध्ये मुख्यतः मडमा व लेकरे याचें प्रमािच ज्यास्त िोते. जिाजाची एक बाजू पाण्यात 
बुडाल्यावर नेहटव खलाशी जीव वाचवनू पळाले व लूट करू लागले. सािेबलोकानंी त्वरा करून 
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सवयच्या सवय, म्ििजे १५० गोऱया उतारंूना सुरहक्षत खडकावर उतरहवले. तरी एक सािेब ऊन लागून 
मेला. 

 
८४५ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२४) 

इंग्लीशम्यान पत्रावरून कळते की : मेहरया नामे बळी देण्यावरून बीरसामलीक व दामू अमलीक याचंी 
दिा वर्षांची ठेप सरकारने काईम केली. मनुष्ट्यबळी देिारे व त्यासाठी मािसे पळहविारे, अशा सिा 
आसामींस प्रत्येकी ७ वर्षांची ठेप झाली. (व. दी. वरून) 
 

८४६ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२४) 
सालमजकुरी पाऊस कमी असल्यामुळे उष्ट्िता फार िोती. सवय प्रकारच्या वस्तू मिाग झाल्या. 
वाख्याचा उपद्रविी वाढत आिे. 

 
८४७ (१८ : १४, १५ ज्युलै ५९, २२४) 

रा. बाबा पदमनजी कळहवतात की, ‘क्याडंीकृत इंग्लीश व मराठी कोशाचा संके्षप’ या पुस्तकाच्या प्रती 
वगयिीदारानंा ऑगस्टच्या आतबािेर हमळतील. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १५, मुांबई, १ आगस्त १८५९ 
 
८४८ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २२५) 

लागंडनसािेब आपल्या िातेच मरि पावला. देशी हिस्ती लोकासं फार दुःख झाले. तो सरकारी 
छापखावयावर चौकसनीस िोता. हजवहवशरे्ष श्रमानंी त्याचे मस्तक हफरून गेले आहि त्याने आपलाच 
जीव घेतला, असे म्िितात. अक्षराचें ठसे करण्याच्या या कारखावयात ५०० हिस्ती लोक चाकरीच 
आिेत. 

 
८४८ अ (इंम : २२५) 
 
८४९ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २२७–२२९) 

रामचंद्रायाने आपला शालक आनंदाया यास हलहिले आिे की : बहुद्धवाद करून नातेवाईकाचंी मते 
अनुकूल करून घ्यावीत. पि आपले नातलग साध्या गोष्टीचा मोठा बभ्रा करतात. उजेड आहि अंधार 
याचंी अखंड झुजं चालत असते. आपली आईबापे आहि आवडती लेकरे यानंा दुःखात पािवत नािी. 
बाजारात हमशनारीचा उपदेश ऐकल्यापासून आमच्या मनामध्ये खळबळ सुरू झाली. आपि पापी असून 
येशूकडून क्षमा हमळवावी, असे प्रत्येकास वाटते. सवयसाधारि मािसू नातलगावर भरवसा ठेवतो. 
खोटेपिा व लबाडी करीत नािी. तरीिी आकाशातले श्रेष्ठ वतेन पावण्याकहरता के्षमाचा मागय शोधावा 
लागतो. गंभीरपिाने हवचार करून हनियय घेतला पाहिजे. 

 
८४९ अ (इंम : २२५–२२७) 
 
८५० (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २२९–२३४) 

रे. हसदोबा बापूजी हमसाळास पालकाची दीक्षा देताना सागंण्यात आले की : ‘प्रभनेू आपले अमोहलक 
रक्त देऊन िी मंडळी हवकत घेतली. हतचे पाळि व व्यवस्था तू करीत जा. शास्त्रवचनरूपी अन्नोदक 
देत जाव.े मेंढरानंा हिरव्या कुरिात व स्वच्छ पाण्यावर बसवावे. लोकानंा जीवतं धोंड्यासारखे बनवनू 
आन्त्मक महंदर बाधंाव.े हिस्ताच्या कळवळण्याने लोकाचं्या दुदयशहेवर्षयी कळवळा धरावा. 
अपश् चात्ताप्यास गाढ हनदे्रतून जागे कराव.े मेलेली पे्रते उठवावीत. वाळलेल्याचं्या िाडाचें सैवय उभे 
कराव.े शास्त्रवचनरूपी भाडाराचे तुम्िी खहजनदार आिातं. रक्तपाण्याने देवाचा बाग फुलवावा. 
गवत–धसकट जाळून टाकाव.े रचनाकार करावा. मेंढवाड्यावर जागता पिारा ठेवावा. हफतुरी 
धंुडाळून काढावी. सिनतेचे उदािरि तयार कराव.े आत्मरूप शस्त्र िातामध्ये घेऊन मंहदर कळसास 
वयाव.े खरेपिाने वाग. अयोग्य कामाचा हनरे्षध करून सुबोधरूप पाण्याचा वर्षाव करावा. क्लेश व 
हनराशा सोसण्याची तयारी ठेव. पालकपिापेक्षा जगात दुसरी श्रेष्ठ अशी पदवी नािी. या उपगुरूने 
इंहद्रयदमन करावयाचे असते. त्यास संग्रिापेक्षा स्वतःची गाजंिकू िेच मोठे धन आिे. ते मोलवान व 
गौरवी पद आिे. येशूच्या राज्याचा व गौरवाचंा तू वतनदार आिेस. राज्यपददेखील यापढेु िलके 
असते. मंडळीने तुला भागीपिाचा उजवा िात हदलेला आिे. हिस्ती हवजेचे तारायतं्र जगभर पसरले 
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आिे. त्यातून तू आपले सलाम पोिोचवीत जा. प्रभनेू योिान्नाच्या हशरी िात ठेवनू अभयवचन हदल्िे. तो 
पहवत्र आत्मा तुजवर यावा. त्याचा गौरव व पराक्रम सदासवयकाळ रािावा. 

 
८५१ (१८ : १५, १ आगस्त, ५९, २३४–२३५) 

गेल्या एहप्रल महिवयाच्या प्रारंभी वहेनस येथे टेंपल या शोधकाने एका धूमकेतूचा शोध लावला. जूनमध्ये 
तो सूयापासून १ कोटी २० लाख कोस अंतरावर िोता. दर सेकंदास ३५ कोसापं्रमािे तो सूयापासून दूर 
जातो. गळ्याच्या २०० पट त्याचा वगे आिे. ३० जून रोजी तो ७॥ कोटी कोस अंतरावर िोता. 

 
८५२ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३५–२३७) 

‘वाचिारा एक’ हलहितो की : (हवष्ट्िुबावा) िम्िचारी बावाची योग्यता काय आिे, िे लोकाचं्या 
हदसण्यात आलेच आिे. बावाचंी मते लिदु धमाहवरूद्ध तर आिेतच, पि त्याचं्या स्वतःच्याच 
मताहवपरीत आिेत. वदेप्रहतपाद्य धमाच्या पोटी पृ. ४२३ वर कोकशास्त्राचे हववचेन बावाने केले आिे. 
मूतीची पूजा व ध्यान िे वेदाच्या हवरूद्ध नािी काय? गोंधळ्याची देवी, राम, शकंर, याचंी स्तुती 
याबंरोबर व साक्षात्कारवियनिी त्यात आले आिे. वदेोक्त धमय म्ििजे मूर्थतपूजाधमय नव्िे. बावाने 
इंद्रवरुिाहदकाचं्या प्राथयनेबरोबर ‘उदय उदय’ व पुंडलीकवरदािी आिले. क्षमा, शाहंतदंड, यासंारखे 
शब्द तरी बावाचं्या अध्यात्महवचारात कसे काय िोतात? धूमकेतू वगैरे पत्रानंी त्याच्या हवचारामधील 
मतहवरोध स्पष्ट दाखहवला िोता. बावानंा हवर्षयाची पुरती माहिती नािी. त्याप्रमािे ते चालतिी नािीत. 
काशीपासून रामेश्वरापयंत हफरले, तरी वदेाची अखंड व पूिय प्रत हमळत नािी. मग ती बावानंा कुठून 
हमळाली? वदेाचा खरा अथय कळिेिी कठीि. कारि िाम्ििात अथय करण्याची शक्तीच नािी. सध्याचा 
आचरिातला लिदुधमय वदेापेंक्षा अगदी हनराळा आिे. खरे वदेाचरि िव े असेल, तर पूजा सोडा, 
पुरािानंा िरताळ लावा, जाहतभेद सोडा. वदेोक्त धमाचे पालन खरेखुरे िव ेअसेल, तर एखादा अरबी, 
काठेवाडी घोडा आिा व यज्ञ करून त्याचे मासं हशष्ट्यासि खा. 

 
८५३ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३७–२३९) 

‘एक शुभलचतक हलहितो की : हवलायतेतील लोिार व सुतार नेिमी कािी नवीन युक्त्या शोधतात. या 
देशातील कारागीर २ िजार वर्षांत बदलले नािीत. अथात् ते हनबुयद्ध नािीत. बुद्धीचा उपयोग मात्र 
करीत नािीत. ते नवीन युक्ती शोधून काढतील, असा कािीतरी उपाय करावा. याकहरता श्रीमतं 
लोकानंी १०–२० िजाराचें भाडंवल गोळा करून हवश्वासू लोकाकंडे सोपवाव.े नवीन यंते्र करिारास 
बहक्षसे द्यावीत. यंत्र करिारा देशी मािूस असला पाहिजे. यंत्राच्या दुरूस्तीची िमी त्याने घेतली 
पाहिजे. कहमटीने त्या यंत्राचे िक्क शोधकाकडून हवकत घ्यावते. संपादक हलहितात की, िी सूचना 
फार सुज्ञपिाची व उपयुक्त आिे. इंग्रज सरकारने पेटंट आक्ट चालू केला असून त्यानुसार यतं्र तयार 
करिारास उते्तजन हमळू शकते. घोडनदीचा तुकाराम नावाचा एक लोिार फण्या करण्याचे यंत्र तयार 
करीत आिे आहि त्या यंत्राने दररोज लक्षावधी फण्या तयार िोऊ शकतील. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

८५४ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 
अग्वयास्त्राची सुधारिूक िोत आिे. सिानळी हपस्तुलातून रैफल िी बंदूक तयार झाली. आता 
अमेहरकेत नवीन प्रकारची बदूंक तयार झाली असून हतचे एका हमहनटामध्ये ३० बार िोतात. लढायात 
मनुष्ट्याचंा फार मोठा सिंार िोिार आिे. या लढाया कधी न िोतील तर हकती बरे िोईल! 

 
८५५ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

एहप्रल महिवयात बंगालमध्ये २९ लाखाचें, तर मंुबईंत ३८ लाखाचें रुपयाचे नािे पाडण्यात आले. 
 
८५६ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

सार्थडहनया व फ्रावस याचं्या सयुंक्त सेनेने आहस्त्रयन सेनेचा पराभव करून बिुतेक सैहनक मारले. 
 
८५७ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

सािेब व मडम यानंा मारल्याबद्दल नानाच्या ५ सिकाऱयानंा फाशी व पाचानंा जवमठेप झाली. 
 
५५८ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

कराचीच्या तुरंुगातील १६८ कैदी हशपायानंा तुरंुगातून सोडून द्याव ेव त्यानंा पुविा पलटिीत जाऊ 
द्याव,े असा िुकूम व्िाईसरायसािेबानंी हदल्िा. 

 
८५९ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

एझेरूम या गावी १५ सेकंद धरिीकंप झाला. त्या अवधीत १५०० मनुष्ट्ये मरि पावली. 
 
८६० (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २३९–२४०) 

गव्िनयर लाडय एल  हफवस्तन २२ जुलै रोजी नगरला आले. पावसाळ्यात ते येथे रािातील. 
 
८६१ (१८ : १५, १ आगस्त ५९, २४०) 

एका नेहटव डाक्तराने प्रहसद्धपिे हिस्ती धमाचा अंगीकार केला. आग्रा येथे लष्ट्करी छाविीत तो काम 
करतो. त्याला कुरािाचे उत्कृष्ट ज्ञान आिे. वादहववाद करण्यातिी तो मोठा िुर्षार आिे. वादात प्रवीि 
िोण्याकहरता त्याने पहवत्र शास्त्राचा अभ्यास सुरू केला. पि त्याची शखेी नािीशी िोऊन त्याला हिस्ती 
धमाचीच तत्त्व ेआवडू लागली. आता सवय मौलवी भयाने व आियाने गडबडून गेले आिेत. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १६, मुांबई, १५ आगस्त १८५९ 
 
८६२ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २४३–२४८) 

ओहडसा हमशन शुभवतयमानाचा प्रसार चागंल्या तऱिेने करीत आिे. लोकाचंा हवरोध अगदी कमी झाला 
आिे. लोकाचं्या हशव्यागाळीिी कमी झाल्या. हमशनऱयानंी जास्त हदवस एकेका गावी रािावे, म्ििून 
त्यानंा आग्रि िोतो. तरुि लोकाचंा देवतावंरचा हवश्वास कमी िोत आिे. गाजंम, पुरुर्षोत्तमपुरा आहि 
धाराकोटा येथे लोक उत्सुकतेने पापक्षमेबद्दल माहिती हवचारतात. रािीसािेबाच्या जािीरनाम्याचा अथय 
मात्र प्रत्येकजि सोयीने लावतो. सुरींगा व हचहकती गावातं मूर्थतपूजेवरून उपदेशकानंी लोकाशंी वाद 
घालून याते्रस जािाऱया लोकानंा याते्रपासून परावृत्त केले. वृदंावनाच्या याते्रस जािाऱया िाम्ििाने 
शुभवतयमान ऐकले, तेव्िा त्याची चया राजाजे्ञचा भरिदंड ऐकिाऱया मािसाप्रमािे झाली िोती. रानटी 
व पशुशील लोकाचं्या वसतीत हिस्ताचा प्रकाश वाढत आिे. पुराि ऐकिाऱया लोकाचंा प्रथम ‘पुविा 
उठवण्या’वर हवश्वास बसत नव्िता. मूर्थतपूजेवर पोटे भरिारे लोक नव्या तत्त्वास हवरोध करतात. 
वदेाचे इतर भार्षातं भार्षातंर झाले नािी, पि पहवत्र शास्त्राचा अनुवाद अनेक भार्षातं झाला, िी गोष्ट 
त्यानंा नवलपूिय वाटते. रािीच्या जािीरनाम्यामुळे हिस्ती धमाची पसु्तके वाटण्यास बंदी झाली, 
अशीिी त्याचंी समजूत आिे. हमशनरी हवतंडवाद, कलि, अपशब्द, यापंासून नेिमीच दूर रािातात. 
लोक हमशनऱयानंा आपले खरे वाटाडी समजतात. मनाची साक्ष सवांना पटते आिे. 

 
८६२ अ (इंम : २४१–२४३) 
 
८६३ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २४८–२४९) 

नामदार गवनयर लॉडय एन्ल्फस्तनसािेबानंी अिमदनगर अमेहरकन हमशनच्या शाळेस भेट हदल्िी. 
त्याचं्याबरोबर अनेक गोरे लोकिी िोते. हमशनाच्या थोरल्या देवळात अनेक नेहटव हिस्ती लोक आले 
िोते. सािेबमजकुरानंी अनेक हवर्षयाचंी परीक्षा घेतली. मुलाचंा अभ्यास पािून मोठा संतोर्ष प्रगट 
केला. हमशनऱयाचें श्रम पािून त्यानंा फार समाधान वाटले. मराठी भारे्षच्या द्वारे सवय हवर्षयाचें ज्ञान हदले 
जाते, िे पािून ते फार खूर्ष झाले. सािेब नेहटव हिस्ती लोकाशंी फारच ममतेने बोलले. 

 
८६३ अ (इंम : २४८) 
 
८६४ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५०–२५२) 

आनंदअय्याने रामचदं्रआयास हलहिले आिे की, माझे हिस्ती मत कोिाच्या मथावण्यावरून धरलेले 
नािी. ईश्वराचा पहवत्र आत्माच मनुष्ट्याचंी अंतःकरिे स्वतःकडे हफरहवतो. मी चळलो नािी, तर 
शुद्धीवर, आलो. हजवतं व प्रीत करिाऱया ईश्वराहवरुद्ध केलेले पाप आता मला समजले. येशूने आपला 
प्राि बहलरूपे अर्थपला. दृष्टी पावलेल्या आधंळ्याप्रमािे मला आता सत्य कळून आले. मी ईश्वरावर 
आहि धमयबधंूंवरिी प्रीत करतो. हनरथयक हवधी व पूजा यातं मी कंटाळवािे जीवन जगत िोतो. त्या 
अज्ञानकाळात मी असंख्य पापे केली. तूदेखील िा बोध स्वीकारला पाहिजे आिे. दुःखाऐवजी आनंद व 
संशयाऐवजी खातरी हमळवावी. सावयकाहलक जीवनाचा प्रकाश हमळवावा. माझी मतै्री तू सोडून हदलीस 
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आहि तू दुष्ट्कमाचा साथीदार झालास. आठच हदवसानंी मी ईश्वराच्या मंडळीस हमळिार आिे. जगाला 
आहि पापाला मी मेलेला िोईन. मला शातंीचा मागय हदसेल. 

 
८६४ अ (इंम : २४९–२५०) 
 
८६५ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५२–२५४) 

‘उत्तराची वाट पिािारा’ पत्रात म्िितो की : पंचगव्याने पापाचे मोचन िोत नसते, उंची कस्तुरीने 
अथवा बावनकशी सोने उगाळून प्याले, तरी पाप जािार नािी. पंचगव्य याचा अथय गाईचे पाच उपज 
असा िोतो. दिी व तूप िे कािी हतचे उपज नािीत. शिे, मूत्र व दूध मात्र उपजच आिेत. म्ििून हवष्ठा 
व मूत्र याऐंवजी साय व लोिी याचंी योजना करावी. वदेकाळात जर गोमेधयज्ञ िोई, तर मग गोमासं व 
गोरक्त यानंा पंचगव्यात स्थान का ं हमळू नये? िल्लीचेिी शन्क्त–उपासक मासं वपा आहि अंडी 
खातात. म्ििनूच याचंा धमय थट्टा करण्याजोगा झाला आिे. त्याचं्या सवय समजुती उलट्या व िेंगाड्या 
आिेत. असल्या पोकळ धमाहवर्षयी त्यानंा जर लाज वाटली, तर त्यात आियय कािीच नािी. कोरीव 
मूतीची सेवा करिारे लहज्जत िोतातच. 

 
८६६ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

कराचीच्या टपालातील पते्र हवहिरीत टाकल्याबद्दल पोस्टमनला ४ वर्षांची ठेप हदल्िी. 
 
८६७ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

फरूकाबादच्या नबाबास आदेन येथे पोिोचल्यावर मोकळे सोडण्यात येईल. मात्र तो पवुिा 
लिदुस्थानात आला, तर त्यास फाशीची हशक्षा िोईल. 

 
८६७ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

अयोध्येचा राजा व त्याचे कािी सेवक, याचंी हनदोर्ष सुटका झाली. 
 
८६९ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

इंग्लंडचे प्रधान लाडय स्तानली याचं्याऐवजी सर चालयस वुड याचं्याकडे लिदुस्थानचा कारभार हदला 
आिे. 

 
८७० (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

सतीबंदीचा कायदा झाला यास २७ वर्ष े झाली, तरी कािी संस्थानात सतीचे प्रकार घडत आिेत. 
रािीने िा कायदा रद्द केला, अशी गैरसमजूतिी हदसते. पि इंगे्रज सरकार अशा अघोरी चाली कधीिी 
चालू देिार नािी. 
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८७१ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 
हतहनवलेीच्या दंगेखोरानंा हदलेली हशक्षा रािीच्या जािीरनाम्याच्या हदवसापासून माफ झाली. मात्र 
मामलेदार व मुनसफ यानंा पवुिा नोकऱया हमळिार नािीत. 

 
८७२ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

लंकेमधील गाल बंदरात जागारारो जमातीचे लोक केसात शोभेसाठी फण्या घालतात, म्ििून वलेारी 
व धीवर लोक दंगल करीत आिेत. िा त्राविकोरातील शानारावरील जुलमासारखाच प्रकार हदसतो. 

 
८७३ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

हिस्ती शास्त्राचे जगातील १९० भार्षातं भार्षातंर झाले. ८० कोटी लोक िे शास्त्र वाचतात. 
 
८७४ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

गे्रट हिटनच्या सरकारास ७ अब्ज ७५ कोटीचे कजय आिे. 
 
८७५ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

लंकेमध्ये दिा हदवसातं १ लाख ७६ िजार ७६० रुपयाचें मोती काढण्यात आले. 
 
८७६ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

सन १८५८ मध्ये ७८,५८९ युरोहपयन अमेहरकेत रािण्यास गेले. 
 
८७७ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

आहस्त्रयन युद्धात ४० िजार लोक मेले, तर १० िजार कैदी झाले. फ्रावसच्या बादशिाने आपला हदमाख 
दाखहवण्याकहरता िकनाक फ्रें च लोकानंा युद्धाच्या भरीस घातले व नुकसान करून घेतले. आता तो 
आहस्त्रयाशी ति करील. 

 
८७८ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

बंडखोर सर्थफराझखान याने एकाच गावच्या लुटीत ५० िजार रुपये हमळहवले. लेफ टनंट रूमने त्याचा 
संपूिय पराभव केला. शवेटी सर्थफराझखान याने हवर्ष हपऊन आत्मित्या केली. (धूमकेतूवरून) 

 
८७९ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

कािी बंडखोर सरदार ग्वाल्िेरच्या मुलकी अंमलदारानंा लाच देऊन त्याचंा आश्रय घेत आिेत. 
(धूमकेतूवरून) 

 
८८० (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

रा. हवरेश्वर सदाहशव छते्र हशळाछापावरचे ‘ज्ञानबोधक’ साप्ताहिक सुरू करिार आिेत. त्याची लकमत 
सालीना साडेचार रुपये रािील. (धूमकेतूवरून) 
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८८१ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 
रा. काहशनाथ गंगाधर क्षत्री यानंी लकतानावर रंगीत कशीदा काढण्याच्या कलेवर एक सुंदर गं्रथ केला 
आिे. मराठी भारे्षत िा पहिलाच गं्रथ आिे (धूमकेतूवरून) 

 
८८२ (१८ : १६, १५ आगस्त ५९, २५४–२५६) 

केप ऑफ गुड िोपच्या बंदरात एका सािेबाने ४० मासे धरले. त्यातंल्या एका माशाच्या अंगातून १२॥ 
खंडी तेल हनघाले. िे तेल हदवा जाळण्यासिी उपयोगी पडते. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८५९ 
 
८८३ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २५८–२५९) 

‘वयूस आफ धी चचेस’ या वृतपत्रात वाचकाचं्या पत्रव्यविारात असे म्िटले की : रमजानच्या महिवयात 
दंग्याचंी सखं्या वाढते. म्ििनू हिस्ती लोक त्याजंपासून नेिमी दूर रािातात. तुकी लोक धमांसंबधंी 
हवचार करू लागले आिेत. कोिाच्या बोलण्याचा रागलोभ न मानता ते मनमोकळी चचा करतात. 
आहद्रया नोपलचा एक तरुि सैहनक हिस्ती झाला, म्ििनू त्यास कैद करण्यात आले. कािी वर्षांपूवी 
अशा गुवह्ाबद्दल फाशी झाली असती. या सैहनकास एक पत्र देऊन अहधकाऱयाकडे पाठहवण्यात आले. 
आता तो अहधकाऱयासि शुभवतयमान वाचीत बसतो. तुकय स्थानचा सुलतान धमय बदलण्यावरून 
कोिासिी हशक्षा करीत नािी. सलीम आगा याने प्रहसद्धपिे हिस्ती धमास अनुकूल असे हवचार प्रगट 
केले, तरी त्यास कािी हशक्षा झाली नािी. तुकी राज्यातील ४० िजार नागहरकानंी अजय केल्यावरून 
सुलतानाने त्यानंा हिस्ती धमाचे हवचार वाचण्याची परवानगी हदली आिे. िा िुकूम म्ििजे नेहटवाचंा 
धमय ठार मारण्याचा परवानाच िोय. 

 
८८३ अ (इंम : २५७–५८) 
 
८८४ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६०–२६१) 

कंपनीच्या चलनी हशक्क्यावर आरबी अक्षरानंी लकमत हलहिलेली असते. तसेच या आरबी अक्षरामुळे 
कािी लोकाचंी अशी गैरसमजूत झालेली आिे की, सरकार मिमंदी धमास अनुकूल आिे. त्याऐवजी 
देवनागरी हलपीमध्ये जर लकमत कोरली असती, तर बरे झाले असते. कारि िह्मपुत्रा नदीपासून लसधू 
नदीपयंत देवनागरी सवांना वाचता येते. दहक्षिेतिी देवनागरी जाििाराचें प्रमाि मोठे आिे. म्ििून 
इंग्रजी, संस्कृत आहि आरबी हलपीत मजूकर कोरावा. पालयमेंटने असा ठराव केला आिे की, महलका-
मा-आझमा रािीच्या नावाचे नािे लिदुस्थानात सुरू कराव.े आम्िी असे सुचहवतो की, इंग्रजी, आरबी व 
देवनागरी अक्षरे नाण्यावर असावीत अथवा फक्त इंग्रजी असावीत. 

 
८८४ अ (इंम : २५९–६०) 
 
८८५ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६१–२६३) 

रामचंद्रअय्या पत्रात हलहितो की, तुमच्या धमयपालटाच्या हवचाराने अहत खेद िोऊन मी वडेावनू गेलो. 
सवय रात्र डोळ्यासी डोळा लागेना. आपि कुटंुबावर अपकीती आिीत आिात. आमचे आनंदअय्या असे 
कािी करतील असे वाटले नव्िते. सगळे कुटंुब हनराशते बुडून जगासमोर आपला बदलौहकक िोईल. 
माझी तर अक्कल गंुग िोऊन िातपाय गळून गेले. बाट्याचं्या टोळीने तुमच्या मुसक्या बाधूंन तुमचा गळा 
कापला, असे स्वप्नसुद्धा मला पडले. दूर देशावरून आलेला हमशनरी आपला बते हसद्धीस 
नेल्याखेरीज रािािार नािी. तुम्िी मात्र मरिापयंत परके रािाल. हभकाऱयाचे हजिे जगाल. 
जवमेंकरून तुम्िी िाह्मि. धेडामध्ये कसे हदवस कंठाल? अनाडी मखूाप्रमािे परक्याचं्या बोलण्यावर 
हवश्वास ठेवनू लोक भलुतात. तुम्िी शिािेसुते हवद्वान मखूांच्या मंडळीत कसे राििार? आता हवनंती 
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एवढीच की, हवचार करण्यासाठी थोडा अवकाश करा. एकदा तरी इकडे येऊन मजसंगती तोंडातोंड 
बोला. मग तुम्िासं योग्य वाटेल ते करा. 
 

८८५ अ (इंम : २६१) 
 
८८६ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६३–२६५) 

‘वाचिारा एक’ पत्रात म्िितो की : अडीच वर्षांमागे ‘बावाचा कावा’ नावाचे पुस्तक प्रहसद्ध झाले िोते. 
त्यात म्िटले िोते की, लिदू धमय म्ििजे परस्परहवरोधी मताचंा कुलपी गोळाच आिे. सध्या वदेाचा धमय 
लिदूमध्ये चालत नािी. त्याचंा आचारधमय म्ििून मृत मनुष्ट्याच्या तरंगत आलेल्या वस्त्राप्रमािे आिे. 
वदेाचे आदेश हनजीव ठरले आिेत. िाम्ििलोक रेशमाच्या वस्त्रामध्ये गंुडाळून तो ममीप्रमािे सुरहक्षत 
ठेवतात. ऋग्वदेाच्या सूक्ताचंा अथय पाहिल्यावर ध्यानात येते की, पूवीचा धमय आता राहिला नािी. 
एकिी मानव वदेातील िम्िज्ञानाप्रमािे चाललािी नािी अगर चालिार नािी. वदेाप्रमािे चालण्यास 
असमथय व हवमुख िोऊन ते मोक्षप्राप्तीस मुकतात. व्यासाहदकाचेंदेखील देिगुि सुटले नािीत. ते 
मायेच्या बंधनातच िोते. मरू्थतपूजा जर चालूच राििार आिे, तर िह्मचारी बावाच्या गं्रथाची काय गरज 
आिे? असे असून बावा ज्या वलगना करतात, त्याचे आियय वाटते. 

 
८८७ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६५–२६६) 

‘एक वाचिारा’ ने ऋग्वदेसूक्ताचंा गोर्षवारा पढुीलप्रमािे हदला आिे : देवापासून उत्पन्न झालेला चपळ 
घोडा देवाचं्या तपयिासाठी हदल्िा जातो. त्याच्या पुढे सजवलेला बकरािी चालत असतो. िे यज्ञाच्या 
अन्नाकहरता ग्रििीय बळी समजावते. या घोड्यास बकऱयासि यज्ञकंुडाला तीन प्रदहक्षिा घालावयाला 
लावतात. घोड्याचे मासं व चरबी यातूंन देवाचें अन्न तयार िोवो. मंत्र म्िििारे िाह्मि आपल्या अपेक्षा 
पूिय झाल्यामुळे सतुंष्ट िोवोत. अत्यहभलार्षी देवदेवतानंा िे अन्न तुहष्ट िोईपयंत हमळो. मासं 
हशजहवण्याची भाडंी व अवजारेिी घोड्यास मान देतात. यज्ञाकहरता हनवडलेला घोडा देवानंा स्वीकायय 
ठरो. वर्षट् या शब्दाने तो उल्लेहखला आिे. अहतशय कुशलतेने िा घोडा कापला जात असे. 
(ता. १ आगष्टाच्या ज्ञानोदयातं छापलेल्या सूक्ताचे भार्षातंर) 

 
८८८ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६७–२६८) 

‘बीभत्स कामाचा दे्वर्षक’ हलहितो की : कलावतंिीचा नाच लकवा पोऱयाचंा तमाशा िे फार वाईट आिेत. 
इसकीची गािी गाऊन व नाचून अहवरभाव करण्याने मनात कामहवकार येतो. यातून गरती (हस्त्रया) 
देखील कसबपिा करू लागल्या. पुरुर्ष कलावहंतिीसी लंपट िोत आिेत. बायकोचा वरे्ष हदलेला 
पोऱया गैरहसस्त वतयिूक करतो. गुप्तातली कामे सोंगाने प्रहसद्ध करतो. असे करिे म्ििजे पाप हवकत 
घेिे व पैक्याचे नुकसान करिे िोय. शजेाऱयानंा जागरि मात्र घडते. रात्री ९ पासून ११॥ पयंत लोक 
तमाशाच्या लावण्या ऐकतात. नेहटव सुज्ञ लोकानंी व हमशनऱयानंी सुबोध केला तो वाया गेला. १८५६ 
मध्ये सरकारने बीभत्स लावण्यानंा प्रहतबधं करिारा कायदा केला. पि लोक रस्त्यावरती लकवा जते्रत 
तमाश ेकरतात. त्यासं कायद्याचे भय वाटत नािी. कािी मुलखी व युरोहपयन अंमलदार िे सवय शातंपिे 
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ऐकतात. कायदा हबचारा दप्तरी आश्रय घेऊन लपून बसला आिे. कायदा झाला, तरी 
नसल्यासारखाच आिे. म्ििनू अंमलदारानंी कठोरपिे कायद्याची अमलबजाविी करावी. 

 
८८९ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६८–२६९) 

‘एक पंतोजी’ हलहितो की : रािुरीस नागपंचमीच्या हदवशी मरीदेवीस नैवदे्य देऊन मग सापाची सोई 
करतात. एका हनकटीच्या भक्ताच्या अंगात कडाख्याची देवी येते. भाबड्या लोकानंा सागंते की, माझे 
देऊळ बाधंा. हििन उपदेशकाने प्रश्न हवचारला तर म्ििते की, ‘मी अशा पाद्र्याशी बोलत नसते.’ 
कॉलरा झाल्यावर देवीच्या पूजेपेक्षा हजतक्या लवकर रोग्यास और्षध हमळेल, तेवढे चागंले असते. 
देवीवर भाव ठेविाऱया दिा लोकामंधून नऊ लोक तडफडून मरतात. एकूि तेवीस िजार लोक 
पटकीने मेले. लोकानंा सावध करण्याची गरज आिे. 

 
८९० (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २६९–२७०) 

‘हिस्ती सेवक’ पत्रात म्िितो की : चिूकडे जरीमरीचा रोग पसरला असून िजारो मािसे मरत 
आिेत. पि लिदू लोक और्षध घेत नािीत. कारि त्यानंा वाटते की, और्षधाने मरीदेवता जास्त 
चेतळेल. देवीची बोळवि करण्यासाठी गावाबािेर जाऊन हिरव े पातळ व नारळे वािून नमस्कार 
करतात. खोकरगावी एका हमशनेऱयाने और्षध देऊन अनेकानंा बरे केले. हिस्ती मािसाला िा रोग 
झाला, तर तो शातंपिाने और्षधोपचार करतो. ईश्वराची इच्छा असेल, तर मरावयासिी तयार असतो. 
मरिे म्ििजे लाभ व जगिे म्ििजे हिस्त, असे तो समजतो. आपला िवाला तो खऱया देवावर 
टाकतो. नेहटवापं्रमािे तो अधंःकारात वावरत नािी. जे हिस्तास शरि येतील, त्यानंा िा लाभ िोईल. 

 
८९१ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २७०–२७१) 

‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : मिामारीचा भयंकर वाखा चाललेला आिे. मरू्थतपूजक लाकडी 
मूतीस पातळ-चोळी नेसवनू हतला कोंबड्याचा बळी देतात. पाद्री लोक और्षधे देतात, म्ििून मरीआई 
रागावनू जास्त लोक मारते, असे ते बोलतात. मरीआईच्या गाडीमधून दोन मेंढरे व सवा मि तादूंळ 
आिनू ते अज्ञानी लोक कोल्िारच्या याते्रत देवीच्या नावाने अपयि करतात. हिस्ती मािसाला असे 
वाटते की, िे सवयजि पाहपष्ट व भ्रष्ट आिेत. देवाने रोगरूपी हशपाई पाठवला, तर शातं मनाने 
त्याच्याकडे जाव.े नबखूगूदेजारगार राजाने सोवयाची मतूी करून प्रजाजनानंा हतच्या पाया पडावयास 
लावले. हतघा हिस्ती भक्तानंी नमस्कार केला नािी, म्ििून त्यानंा आगीच्या भटीमध्ये टाकले. पि या 
खऱया भक्तानंा अग्नीने स्पशयदेखील केला नािी. हजवतं जो देव असतो, तो अशा रीतीने हमथ्या 
कल्पनाचंा मोड करतो. 

 
८९२ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २७१–२७२) 

युरोपात फ्रावस व आहस्त्रया याचंा तात्पुरता सल्ला झाला. फ्रें च लोक बादशिावर हचडलेले आिेत. 
इटलीतील संस्थाने फ्रावसच्या राजास हमळाली, तर पुविा केव्िािी युद्ध सुरू िोईल. या युद्धाची 
प्रकटपिे चौकशी व्िावी, अशीिी मागिी िोत आिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

८९३ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २७१–२७२) 
रे. न्स्मथ यानंी हदल्लीस पाचं मनुष्ट्यानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. 

 
८९४ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २७१–२७२) 

वायव्य इलाख्यात एक चाभंार स्त्री नवऱयाच्या हचतेवर सती गेली. वाण्याने तूप देऊन मदत केली. 
कारि तो सतीच्या शापास भ्याला. सती हसद्धीस गेली. परंतु सरकारने चौकशी करून नातलग 
चाभंार, अग्रगण्य गावकरी, चौकीदार, यानंा तीन वर्षांपासून १० वर्षपेयंत तुरंुगवासाची हशक्षा हदल्िी 
आिे. ठािेदारास बडतफय  केले. 

 
८९५ (१८ : १७, १ सप्तेंबर ५९, २७१–२७२) 

मिारािी हवक्तोऱया याचंी भेट फ्रावसचा बादशिा घेिार आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८५९ 
 
८९६ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २७४–२७६) 

‘फुलमुनी आहि करुिा याचंा वृत्तातं’ िे पुस्तक हदसण्यात सुंदर आिे, हवर्षयिी चागंला आिे. 
छापण्याच्या हवशरे्ष चुका नािीत. भार्षा सुलभ आहि सुरळीत आिे. बंगाली लोक व मराठे याचं्या 
पोर्षकातं, रीतीभातीत, खाण्याहपण्यात जेवढा फरक आिे, तेवढाच फरक यातं जािवले. परभारे्षची 
तऱिािी हवशरे्ष नािी. रे. लाक्रोई याची कवया मलंज मडम हिने प्रथम िा गं्रथ इंग्रजीत रहचला. 
मंुबईतील मडमानंी त्याचे मराठी भार्षातंर केले. िा गं्रथ हवशरेे्षकरून हववाहित व लेकुरवाळ्या हस्त्रयानंा 
उपयुक्त ठरेल. एका माहजसे्त्रताच्या मडमेला हिस्ती लोकाकंडे जाण्याची इच्छा झाली. हतने तेथे ज्या 
गोष्टी पाहिल्या, त्याचें वियन गं्रथात येते. शूहचभूयतपिा, व्यवस्था, फुलाचंी आवड, ईश्वराच्या कृत्याचें 
वियन, मानवाचे मानहसक सद गुि, बालकाचें हशक्षि, शजेाऱयाशी कसे वताव,े याबंद्दल माहिती हमळते. 
शाब्बाथाचे मित्त्व, दारू व कैफ यांचा हनरे्षध, यात आल्यामुळे आम्िासं आनंद वाटला. परंतु उपदेशास 
‘द्वाड पाला’ असे नाव हदल्यामुळे मात्र खेद वाटला. सद्गुिी मािसाचे सुख, दुगुयिी व्यक्तीचा 
अकालमृत्य,ू दुःखी करुिाबाईचे देवाकडे हफरिे, असे अनेक हवर्षय मोठ्या चतुराईने आिले आिेत. 
पात्राचंी आचरिरूपी हजवतं उदािरिे हदली आिेत. िा गं्रथ म्ििजे मराठी भारे्षस अमोल्य लाभ िोय. 
शाबाथ शाळाचं्या पसु्तकसंग्रिात िा गं्रथ नेिमी ठेहवला पाहिजे. असे गं्रथ आिखी शभंरपट व्िावते. 

 
८९६ अ (इंम : २७३–२७४) 
 
८९७ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २७७–२८१) 

आनंदाया आपला शालक रामचंद्र याला हलहितो की : मी हिस्ताला प्रहसद्धपिे स्वीकारल्यामुळे माझे 
अंतःकरि आनंदभहरत झाले. वडलाचं्या घरी परत येिाऱया उधळ्या राजपुत्राप्रमािे मी देवाकडे 
हफरलो. आत्म्याच्या समाधानाकडून माझे मन शातं झाले. मला देवाचा पुत्र िोण्याचा अहधकार 
हमळाला. माझे आईबाप व तुझी बिीि (माझी पत्नी) यानंा िा मजकूर युक्तीच्या वाटेने हनवदेन कर. 
िर्षयमय स्वप्नातून जागा िोऊन मी आियय व आनंद याजंकडून भरून गेलो आिे. हमशनरीसािेब खऱया 
देवाबद्दल पे्रमाने बोलतात. ते त्याची अवगिना करिे अशक्य आिे. शुभवतयमानावरच्या हवश्वासाने 
पाप्याच्या मनात खरी शातंी हनमाि िोते. आपल्या पापाची खातरी झाली की, लगेच देवास शरि गेले 
पाहिजे. पापाच्या जाहिवनेे मी तीन वर्ष े अशातं मनःन्स्थतीत घालहवली. शवेटी पहवत्र आत्म्याच्या 
पे्ररिेखाली आलो. माझ्या मनात चाललेले युद्ध हमशनरी गुरूस समजले िोते. ईश्वराची कृपा 
आकाशाएवढी उंच आहि सागराएवढी खोल आिे. येशचेू रक्तच आम्िालंा सवय पापापासून पहवत्र असे 
बनहवते. ईश्वरास आनंदाने स्तहवण्यात मी हदवस घालहवतो. येशूची स्तुती सदासवयकाळ केल्यामुळे 
मला फारच समाधान वाटते आिे. जगाच्या मागातून खऱया सुखाच्या मागात मी आलो आिे. माझ्या 
पत्नीसिी माझ्या मनःपालटाचा खात्रीने आनंदच वाटेल. 

 
८९७ अ (इंम : २७६–२७७) 
 



 

अनुक्रमणिका 

८९८ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८१–२८३) 
कलकत्ता कोटात बावा सीताराम हतवारी या साधूची हमळकत आपिास हमळावी म्ििून त्याचा हशष्ट्य 
ऱिीतू लसग याने अजी केली िोती. मयत सीताराम हभक्षा मागे. हशवाय लाकडाचा उदीमिी करीत असे. 
त्याची हमळकतिी अफाट आिे. धमयशास्त्रात असे साहंगतले आिे की, संवयाशाने कसलािी संग्रि करू 
नये. त्यामुळे वारसाच्या भाडंिात कािीिी जीव नािी. हशवाय ऱिीतू िा कािी सत् हशष्ट्य नािी. त्याचे 
आचरि शुद्ध नािी. कािी प्राप्ती िोत असे, म्ििून तो बावाचा उदीम साभंाळी. राजा कोमल हकसनकडे 
तो चाकरी करतो. त्याने ठेवलेल्या राखेपासून त्याला दोन मुले झाली. लसग म्िितो की, बेवीस 
वर्षांपूवीच मी रखेलीस सोडून हदल्िे. एकंदरीत लिदू साधू भलूथापा देिारे असतात. हशवाय लबाड 
बोलून कृतकमे हजरहवतात. व्यहभचार करून स्वतःला िह्मचारी म्ििहवतात. वा रे वा साधू! 

 
८९९ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८३–२८४) 

एक मडम रोगी पडली. ती ज्या वैद्याचे और्षध घेत असे, तो पाखंडी व नान्स्तक िोता. तो म्ििे की, 
‘प्रायहित्ताची गरजच नािी. पापाबद्दल आपिासं पिात्ताप झाला, तरी पुरे आिे!’ तेव्िा मडम त्यास 
औपरोहधकपिाने म्ििाली की : ‘मग तुमची फी देण्याचीिी मला गरज नािी. कारि तुम्िालंा त्रास 
हदल्याबद्दल मला दुःख वाटते. तेच पुरेसे नािी काय?’ तेव्िा आपल्या हवचारामधील उहिवाचंी वैद्यास 
जािीव झाली. मािसाचे पापऋि पवयतासारखे वाढत असते. पिात्ताप केल्यावर प्रायहित्ताची फार 
गरज आिे. येशू जो पाप्याचा जामीन व मनुष्ट्याचंा तारिारा, त्याला शरि जाव.े 

 
९०० (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८४–२८५) 

देवाने आम्िालंा हिस्ताच्या संगतीचे वतनदार बनहवले आिे. आपली पापे जरी अनंत असली आहि 
अनेक बाबतींत आम्िी उिे असलो, तरी देवाच्या मागात चालून शुद्ध रीतीने त्याची सेवा करावी. 
आमच्या खेहदत भावानंी पापाकडे पािून वळेभर रडत बसू नये. येशचेू पुण्य मनात आिनू पहवत्र 
आचरि ठेवाव.े येशूच्या नावाने प्राथयना करावी. सैतान तुमच्या या मागात अडथळे हनमाि करील. 
ईश्वरी क्रोधाची प्रचीती आपि घेतो, त्याप्रमािे कृपेचीिी खात्री करून घ्यावी. येशलूा ज्या अमोल्य 
गोष्टी हमळाल्या, त्या हमळण्यास आपिापंकैी प्रत्येकजि योग्य आिे. आकाशात आहि पृथ्वीवर 
आम्िालंा त्याने अहधकार हदल्िा. आमच्या योग्यतेने आम्िी तो हमळव.ू तुमचा अहवश्वास आहि 
अयोग्यपिा प्रभचू्या पायाजंवळ कबूल करा. त्याचे पुण्य व दया बोलत जा. त्याने हवलंब केला, तरी 
त्याची वाट पािा. तो येईलच, उशीर करिार नािी. 

 
९०१ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

मेजर गालसािेबास मारिाऱया मीर िादीस फाशी देण्यात आले, पि िुरमतखान नावाचा कुप्रहसद्ध 
मुहखया अजून सापडला नािी. 

 
९०२ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

ित्यारे व बंदुकीची दारू लपवनू ठेवल्याबद्दल राजा लिदपाल लसघ या तालुखदाराची अधी जिाहगरी 
जप्त करून इंग्रज सैवयाने त्याचा हकल्ला पाडून टाकला. 



 

अनुक्रमणिका 

९०३ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 
अयोध्या प्रातंात १०४७ हकल्ले जमीनदोस्त करण्यात आले. एकूि ६६८१ हशपाई शरि आले. 

 
९०४ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

लेफ्टनंट वाटसन ने ४०० बंडखोरावंर छापा घालून चाळीस जिानंा जागेवरच ठार मारले. 
 
९०५ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

काठेवाडातील उकामुदल गावी बंडखोरानंी गडबड केली. द्वारकेचा हकल्लासुद्धा लजकला. मामलेदार 
जीव घेऊन पळाला. या दंग्यात ३० बंडखोर पडले. 

 
९०६ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

पंजाबात बंडप्रकरिी पते्र सापडल्यावरून अटक झालेल्या कैद्यातं कािी फकीरिी आिेत. 
 
९०७ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

फरक्काबादच्या नबाबास काळ्या पाण्यावर पाठहवण्यात आले. 
 
९०८ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

बंगाल िरकारूवरून समजते की, नेपाळच्या िवमुेळे नानाचा भाऊ बाळाराव, िरदत्त लसघ नावाचा 
तालुखदार व नजीबाबादचा नबाब मृत्यु पावले. नानािी तापाने िैराि झाला आिे. बाळाराम मेला, िी 
बातमी मात्र खोटी असावी, असे बोलले जाते. 

 
९०९ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८५) 

येशू हिस्त िाच शवेटचा पैगबंर असताना कािी मुन्स्लमानंी अशी बातमी उठहवली आिे की, इमाम मेंदी 
लकवा काना धज्जाल िा पैगंबर जवमास आला असून या देशामध्ये मोठी राज्यक्रातंी िोिार आिे. कािी 
मौलवी लोकाचंी मने अन्स्थर करून िेतुपुरस्सर दंग्यास प्रोत्सािन देतात. एका मौलवीस नुकतीच तीन 
महिवयाचंी ठेप झाली. 

 
९१० (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८६) 

डाक्तर हवल्सनसािेबानंी ‘लिदुस्थान देशाची तीन िजार वर्षांपूवीची न्स्थहत’ या नावाचा एक गं्रथ केला 
आिे. या देशाचे के्षत्रफळ ३,७५,००० चौरस मलै आिे. असे सािेब म्िितात. लोकसंख्या २० कोटी 
आिे. सन १८५५ मध्ये १४ कोटी ४७ लाखाचंी हनयात झाली, तर २० कोटी १९ लाखाचंी आयात झाली. 
सिा कोटींची हकफायत झाली. 

 
९११ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

हिहटश पालयमेंटने रािी न्व्िक्टोहरया यानंा खचासाठी ३८ लाख ५० िजाराचंी नेमिकू हदल्िी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

९१२ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 
मिू जवळील मंडलेश्वरच्या छाविीत हशपायानंी दंगल करून मेजर कीलटग यानंा ठार मारले. 
िोळकराचें सैहनक दंगा मोडण्यासाठी आले िोते. त्याचंी चार मािसे पडली. 

 
९१३ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

लाडय एन्ल्फवस्तन पणु्यास बदलून गेले. ते पुढल्या साली हवलायतेस जािार, अशी वदंता आिे. 
 
९१४ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

नानाचा गुप्तिेर रंगराव याची फाशी रद्द झाली. त्याऐवजी त्यास िद्दपार केले जाईल. (धूमकेतूवरून) 
 
९१५ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

इंग्रज सरकारने पुिे व सातारा परत हदलीं, तर आपि लढाई करिार नािी, असा हनरोप नानाने 
आग्र्याच्या गवरनरास पाठहवला, अशी बातमी आिे. पि ती बिुधा खोटी असावी. 

 
९१६ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

पुिे ते नागपूरच्या डाकेच्या कंत्राटदाराने बंडाच्या काळात चागंली चाकरी बजावल्याबद्दल सरकारने 
त्यास दिा िजार रुपये इनाम हदल्िे. 

 
९१७ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

हदल्लीचा बादशिा बिादूरशाि याचे मानमरातब, हकताब आहि िक्क रद्द करण्यात आले आिेत. 
(धूमकेतूवरून) 

 
९१८ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८७–२८८) 

िाह्मण्याप्रमािे आता पुण्यात ‘विावण्य’ झाले आिे. या रोमशत्रूंनी असे ठरहवले आिे की, विावी जमात 
िाह्मिाचंी िजामत करिार नािी. िाह्मिलोक दुसऱया जातीवाल्याचं्या घरी जेवण्यास जातात, एवढेच 
काय, पि ते कसहबिींच्या व कलावहंतिींच्या घरीसुद्धा जेवण्यास जातात, पि विाव्याच्या घरी 
जेवण्यास जात नािीत. म्ििनू विाव्यानंी िरताळ पाहडली आिे. त्यानंी हफयादिी केली आिे. आम्िासं 
वाटते, विावी लोकाचें म्िििे बरोबर आिे. 

 
९१९ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८८) 

कुलाब्याच्या पूवेकडे समुद्रात पक्की लभत बाधूंन १४ एकर जमीन नवीन करिार आिेत. या जहमनीच्या 
सािाय्याने कोट्यवधी रुपयाचंा व्यापार चालेल. 

 
९२० (१८ : १८,१५ सप्तेंबर ५९, २८८) 

एका बंगाली संस्थाहनकाने स्वतः लिदू असूनिी हखस्ती धमयपुस्तकाचा अभ्यास करण्याकहरता व शाळा 
काढण्याकहरता हमशनाच्या खात्यास अजय केला आिे. याचा खचय तो स्वतः देिार आिे. (धूमकेतूवरून) 



 

अनुक्रमणिका 

९२१ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८८) 
लािोरकडे एका संभाहवत बाबूने बान्प्तस्मा घेतला. 

 
९२२ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८८) 

बंगाल सरकारने एक जािीरनामा काढून जमीनहवक्रीचा इरादा प्रगट केला. हनयम व करार मागािून 
जािीर िोतील. 

 
९२३ (१८ : १८, १५ सप्तेंबर ५९, २८८) 

इंग्लंड व चीन याचें मोठे युद्ध िोिार असून चीनकडे ५ िजार सैहनक रवाना िोतील. या देशातून ८ 
िजार गोरे व २० िजार सीख जािार आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक १९, मुांबई, १ आक्तोबर १८५९ 
 
९२४ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, २९०–२९२) 

गेल्या १८ महिवयात अमेहरकेतील ५ लाख लोकानंी येशू हिस्ताचा धमय अंगीकारला. हकत्येक गावातील 
बिुतेक प्रौढ हिस्ती झाले. ऐर  लंड देशातिी धमयसजंीवनाचे काम चागंले चालले आिे. आयहरश 
तरुिानंी ठरहवले आिे की, कृपेच्या लसिासनासमोर दररोज प्राथयना करावी. ईश्वराने पहवत्र आत्म्याची 
वृष्टी करावी, अशी हवनंती करीत जावी. अशा प्राथयनेस आता सात िजारावंर लोक जमतात. कारि 
जहगक हितापेक्षा आन्त्मक हित अहधक मोलवान असते. आपले मतभेद गंुडाळून मािसे तेथे जमतात. 
अधार्थमक लोक आपल्या पापावरून हनराश िोऊन येतात. तर धार्थमक लोक आपली श्रद्धा बळकट 
करण्यासाठी येतात. प्राथयनेने मनास हटकाऊ आनंद व शातंी हमळतात, म्ििून कलालानंी दारूचा धंदा 
सोडला, तर दुष्ट हस्त्रयानंी दुराचरि टाकून हदल्िे. अनेक कामकरी हवश्वासूपिाने भक्ती करतात. 
धमयसजंीवनाने परस्पर द्रोि संपला. नीती वाढली. छाकटे कमी झाले. गुवह्ाचंी संख्या कमी िोते आिे. 
िे देवाचे काम असून सैतानास संपहवण्याचा उद्योग आिे. ईश्वर आपला पहवत्र आत्मा ओतून दुष्ट 
मािसानंा आपल्याकडे ओढून घेतो. खरेपिाच्या मागावर नेतो. 

 
९२४ अ (इंम : २८९–२९०) 
 
९२५ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, २९३) 

लाक्रोईसािेबानंी लिदुस्थानात ३८ वर्ष े धमयप्रसाराचे काम केले. बंगाली भार्षा हशकून घेऊन त्यानंी 
उपदेश सुरू केला. देशी भारे्षत उपदेश करण्यात इतर कोितािी धमोपदेशक त्याचंी बरोबरी करू 
शकत नव्िता. त्याचं्या श्रमास चागंले फळ येऊन बंगाली लोकानंा हिस्ती धमाचे ज्ञान झाले. ८ जुलै 
१९५९ रोजी वयाच्या ६० व्या वर्षी ते मतृ्यु पावले. त्याचं्या उत्तरहक्रयेस एक िजार हिस्ती लोक 
उपन्स्थत िोते. त्याचंी कवया मुलंज मडम यानंी एतदे्दशी हिस्ती लोकासंाठी अनेक सुरस पुस्तके 
हलहिली आिेत. 

 
९२५ अ (इंम : २९२–२९३) 
 
९२६ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, २९४–२९५) 

सुरत मुक्कामी रे. ग्लासगो यानंी सिाजिानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. त्यात १ पारशी आिे. या पारशाने 
कोटातील एका रैटराकडून पहवत्र शास्त्र घेऊन वाचले व त्याची हिस्ती धमाबद्दल खात्री पटली. 
मद्रासेत चौघाचंा बान्प्तस्मा झाला. त्यात दोन हस्त्रया आिेत. शाळेमध्ये हशक्षि घेत असतानंा त्याचंा 
मनःपालट झाला. नारायिस्वामी या तरुि लिदूच्या नातलगानंी कोटात अजय करून त्यास अल्पवयी 
ठरहवले िोते. तो १६ वर्षांचा झाल्यावर आप्तानंी कािी काळ अज्ञातवासात ठेवनू त्याला प्रहतबधं केला. 
पि त्याने हनिय करून धमय बदलला. चार वर्षांपूवी त्याचा चुलत भाऊ हिस्ताकडे आला. 

 
९२६ अ (इंम : २९३–२९४) 



 

अनुक्रमणिका 

९२७ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, २९६–२९९) 
मनःपालट झालेला आनंदाया याने रामचंद्रायास हलहिले आिे की : रामचंद्रायाचे पत्र हनराशजनक 
िोते. वास्तहवक आनंदायाच्या जीवनात खेदमय रात्रीनंतर आनंदी प्रातःकाळ आला आिे. पि दोघाचें 
हवचार वगेळे आिेत. कारि बाबलेातील भार्षाभेळाप्रमािे वािीचा पालट झाला. आपि चळलो, असे 
ज्यानंा वाटते, ते आत्म्याची शक्ती ओळखण्यास शन्क्तमान नािीत. ईश्वरराज्यामध्ये प्रवशे केल्यामुळे 
आता गाढ हनद्रा हमळते. देवाच्या पुस्तकातील प्रसंग स्वप्नामध्ये हदसतात. सावयकाहलक जीवनासाठी 
नवा जवमच हमळाला आिे. आपली सवय नातलगे व देशबंधू यानंािी िे सुख हमळाले पाहिजे. देवाने 
अवाच्य कृपा करून एकुलता पुत्र जगाच्या तारिासाठी हदल्िा. आता यासाठी प्राि गेला तरी चालेल. 
जातीतून बहिष्ट्कृत झाल्याबद्दल खेद वाटत नािी. ईश्वराच्या कृपेपुढे जगाच्या हधक्काराची काय लचता? 
आपि घाई केल्याबद्दल दुःख नािी. देवाच्या मंडळीत जाण्यास उशीर केला, म्ििून मात्र वाईट वाटते. 
चवदाव्या वर्षापासून मी पहवत्र शास्त्र वाचले, पि दुराग्रिी मखूय िोत्साता बनून त्याचा अनादर केला. 
मूर्थतपूजेचे मखूयपि, पाखंडीपिाचा अधंार, गवाच्या व्यथय कल्पना व पापाची सेवा म्या ंसोडून हदल्िी. 
रामचंद्रयानेिी आपले अनुसरि कराव ेआहि आशीवाहदत व्िाव.े मी तर सवोत्तम वैद्याच्या और्षधीने 
आरोग्य पावलो. हवश्वासाच्या तरवारीने बंद छेदून लुटारंूच्या गुिेमधून बािेर याव.े खरा धनी तोच 
आिे. 

 
९२७ अ (इंम : २९५–२९६) 
 
९२८ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, २९९–३०३) 

१८५७ च्या स्थूलकाय बंडाचा धाकटा बंधू दोन वर्षांनी बोर्थनयो बटेावर जवमला आिे. त्याने अनेकाचंी 
आिुती घेतली. या बालदैत्याचा लिस्त्र वृत्तातं इसेनबगय सािेबाने पाठहवला आिे. बोर्थनयोचा कािी भाग 
डच्च सरकारच्या, तर कािी इंग्रजाचं्या ताब्यात आिे. इगं्रज रेहसडेंट तेथील सुलतान आदमच्या तफे 
कारभार पािी. सुलतानाचा भाऊ प्राबो याने राजपुत्रावर हवर्षप्रयोग केला. पि राजाच्या मजीतील 
नसल्यामुळे त्यास राज्य हमळाले नािी. डचानंी दामहजतला गादीवर बसहवले. म्ििून प्राबोने ३०० 
सैहनक जमवनू बंड केले. त्यानंी हिस्ती लोकानंा जबरीने मुसलमान करण्यास प्रारंभ केला. 
बाजंरमालसग या राजधानीच्या शिरात हमशनाचे ठािे आिे. तेथे िजारो हिस्ती लोक गोळा िोत 
आिेत. बेथाबारागावी ७३ सािेबानंा व हिस्त्यानंा ठार करण्यात आले. पोयलोतेलोच्या हमशन 
शाळेमधील अनेक हिस्ती मारले गेले. असा अनथय गावोगावी घडला आिे. आिखी हनदान ३५ सािेब, 
मडमा व त्याचंी लेकरे ठार झाली. आम्िासं आशा वाटते की, आता सवयत्र शातंता झालेली असेल. 
ज्याचें सवयस्व गेल्यामुळे त्यासं दुःख झाले आिे. त्याचं्यासाठी आपि प्राथयना करू या. 

 
९२९ (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, ३०३–३०४) 

न. य. हलहितो की : नीलहगरीकरबावा सवांचे हबनचूक भहवष्ट्य सागंतात, अशी सवयत्र प्रहसद्धी िोती. 
म्ििून आम्िी एका दहरद्री मािसाला धनवानाचा पोर्षाख हदला आहि एका तरुिास िाह्मिी हवधवचेा 
पोर्षाक करावयास लावले. मग बावास मुद्दाम बोलावनू भहवष्ट्य हवचारले. बावाने ‘धनवाना’चा उजवा 
िात कागदावर शाईने उमटहवला. तसेच ‘बाईसािेबा’ची सामुहद्रक हचविे पािून दयाळू म्लें च्छाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

मदतीने यानंा आपली सवय संपत्ती परत हमळेल, असले भहवष्ट्य साहंगतले. देवीच्या देवळात 
िाह्मिभोजन आहि दहक्षिा देण्याचा सल्ला मात्र हदल्िा. थोड्या वळेाने बावाच्या लक्षात आले की, िे 
धनवान नसून मूळचे दहरद्रीच आिेत, तेव्िा बावा फार खहजल झाला. ‘आपले ज्ञान पोट भरण्याचे मात्र 
आिे. असल्या वस्ताद लोकाचंी कधी गाठ पडली नव्िती.’ अशी मनमोकळी कबुली त्याने हदली. 

 
९३० (१८ : १९, १ आक्तोबर ५९, ३०४) 

मंडलेश्वरच्या दंगेखोरापंकैी ३०० जिानंा पकडून त्याचं्या ताब्यातील ३० िजार रुपये जप्त करण्यात 
आले. तरी अजून १५० बंहदवान मोकळे असून त्याचं्याजवळ हनदान ५० िजार रुपये असावते, असा 
अंदाज आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८५९ 
 
९३१ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३०५–३०९) 

‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : नगरमधील एका कारंजावर पािी भरण्याकहरता एक हिस्ती स्त्री 
गेली असता लोकानंी हतला पािी भरण्यास प्रहतबधं केला. हिन्स्तिीने तेथे पािी भरले, तर कारंजे 
जिू डसेल, अशा भावनेने सवांनी आरडाओरडा केला. गावात नाना अफवा उठल्या. कािींनी 
बाजारात िरताळ पाळला. ४३२ ग्रामस्थानंी सह्ा देऊन माहजसे्त्रताकडे अजय केला व रािीच्या 
जािीरनाम्याअववये संरक्षि माहगतले. िी कारंजी बादशिानंी बाधंलेली असल्यामुळे मुसलमान मंडळी 
अजावर सह्ा देत नािीत. माहजसे्त्रताचे असे मत पडले की, िे नेहटव हिस्ती पूवीदेखील कारंज्यावर 
पािी भरीत िोते. म्ििून त्याचंा वहिवाटीचा िक्क आिे. सवय िक्कातं पािी भरिे, िा मोठा िक्क आिे. 
असल्या मनाईस कसलािी आधार नािी. तरीिी त्याने सगळ्या कारंजावर पोहलसाचंा बंदोबस्त 
ठेवलेला आिे. धमय बदलला, तरी वहिवाटीचा िक्क बदलत नािी, िे अगदी अबाहधत असे तत्त्व आिे. 
कायदा सवांना समान व हनःपक्षपाती वागिूक देईल, असेच रािीने जािीर केले आिे. कारंजे शुद्ध 
करण्याचे हनहमत्त करून त्यात शिे कालहविे अयोग्य िोय. लिदू लोक मुन्स्लमानंाच काय, पि दुष्ट 
वतयिुकीच्या हस्त्रयानंािी पािी भरू देतात, त्यावळेी त्याचंा धमय बुडत नािी काय? एवढा गोंधळ 
िोऊनिी हिस्ती लोक अत्यतं शातं राहिले आिेत. 

 
९३१ अ (इंम : ३०९–३१२) 
 
९३२ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१३–३१६) 

रामचंद्रय्याने आनंदय्यास पत्रात हलहिले आिे की : तुमची माताहपतरे खेदाने व्याकुळ झाली. भाया 
स्वतःस हवधवा समजते. लेकराचंा आकातं व त्याचंी दीनवािी बोलिी कानानंी ऐकवत नािीत. तुम्िी 
जाहतभ्रष्ट झाला, म्ििून माझा अतंदाि िोऊन देिभान िरपले. गावातील प्रहतहष्ठत हभक्षुकानंी िी गोष्ट 
जािीर केल्यामुळे तुमची मातोश्री बेशुद्ध पडली, तर वडील मून्च्छयत झाले. धमयपालट करिाराचंी 
उत्तरहक्रया करून घटस्फोट करावा, असे शास्त्री म्ििाले. एक सप्तकात तुम्िी परत आलात, तर 
अजूनिी जाहतपावन िोऊ शकाल. नंतर गुप्तात तुम्िी पाहिजे ते करा. जनानंा संतोर्षहवण्यासाठी 
बाह्ात्कारी रीती पाळाव्यात. तुम्िासं मास व दारू याचंी आवड िोती, तर मला तसे सागंावयास िव े
िोते. येशू हिस्तावर गुप्तपिे प्रीत करावी, असेल तर खुशाल करा. परंतु जनास संतोर्षहवण्यासाठी 
त्याचं्या रीती पाळल्या पाहिजेत. घराण्याचे नाव बुडण्याची वळे आली आिे; तरी तुम्िी आपल्या 
स्वच्छंदी रीती सोडाव्यात. अजूनिी आपि सुखी िोिे संभाव्य आिे. तुमच्या पत्नीने आपले मंगळसूत्र 
तोडून एक तुकडा या पत्रासोबत हदलेला आिे. पत्राचा जाब येईल, म्ििून वाट पािात आिे. 

 
९३२ अ (इंम : ३१२–३१३) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

९३३ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 
नाना नेपाळात हशकार करीत असल्याबद्दल बातमी आिे. त्याचा ठावहठकािा नक्की नसल्यामुळे त्याला 
पकडून खात्री राजा जंगबिाद्दर देऊ शकत नािी. 

 
९३४ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

लजतूरनजीक दंगा करिाऱया अरब रोहिल्याचं्या बंदोबस्तासाठी लष्ट्कर रवाना झाले. 
 
९३५ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

इमाम मेिदीचे जािीरनामे हलिून पाठहविाऱया फहकरास फाशीची हशक्षा झाली. फहकराने मामलेदारास 
हदलेल्या पत्रात सवयत्र दंगा माजहवण्याचा आदेश हदला िोता. 

 
९३६ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

कलकत्त्यात एका संभाहवत गृिस्थाचा मुलगा डफसािेबाकडे उपदेश घेण्याकहरता आला असता, 
नातलगानंी दंगल माजहवली. हशद्दी लोकाचंी मदत घेतली. पोलीस इवस्पेक्टर आल्यावर लोक पागंले. 

 
९३७ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

वयू िॉलंडच्या ओसाड भागात अद्यापिी रानटी लोक राितात. त्याचं्यामध्ये हमशनाचें काम उत्तम रीतीने 
चालले आिे. 

 
९३८ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

मंुबईतील भाट्याचंी संख्या सुमारे १६ िजार आिे. 
 
९३९ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

माजगावजवळ जळालेल्या अमेहरकन जिाजाची लकमत हललावात १३ िजार रुपये आली. त्याची उंची 
१८॥ फूट िोती व ते ताबं्याने मढहवलेले िोते. 

 
९४० (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

हवहिरीवर व तलावाच्या वरवडंीवर उभे रािून पािी शेंदण्यामुळे दरवर्षी झोक जाऊन हस्त्रया पडतात व 
मरतात. यंदा तीन बाया मेल्या. 

 
९४१ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३१७) 

अमेहरकेने चार सािेबलोकानंी बलूनमधून १९ तासातं १२०० मलैाचंी मजल मारली. कािी हदवसानंी 
हवमानातून अटलाहंटक मिासागर ओलाडूंन जाण्याचा त्याचंा बेत आिे. 
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९४२ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 
अमेहरकेत एका मािसाने तोलकाठीच्या सािाय्याने १२० रत्तल वजनाच्या मािसाला पाठीवर घेऊन 
दोराच्या मदतीने नदी ओलाडंण्याचा हवक्रम केला. 

 
९४३ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

काश्मीरच्या मिाराजानंी मिारािी हवक्तोहरयास नजर करण्यासाठी १५ लाख रुपयाचंा काश्मीरी 
शालींचा तंबू तयार केला आिे. त्यात हनखळ सोवयाचा पलंग आिे. 

 
९४४ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

मिाराजा दुल्लपलसग द्यकू आफ नामयण्डीचा वाडा हवकत घेऊन लंडनमध्ये राििार आिे. 
 
९४५ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

हम. नसरवानजी आदेशर यानंी सध्याच्या हतप्पट हटकाऊ बायलर तयार केले असून त्याचे पेटंट घेतले 
आिे. िे बायलर कापडाच्या हगरिीसाठी उपयुक्त ठरतील. 

 
९४६ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

एका अमेहरकन सािेबाने इंहदया रबराची िलकी पि हटकाऊ लेखिी शोधून काढली. 
 
९४७ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

एका अमेहरकन गृिस्थाने सतरंज्या व गाहलचे साफ करण्याचे यंत्र तयार केले आिे. त्यात ५० काठ्या 
असून ५० कंुचे आिेत. ते आपोआप चालू िोऊन सतरंजी स्वच्छ िोते. 

 
९४८ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

लिदुस्थान सरकारची राजधानी कलकत्यािून अलािाबादेस आिण्याची योजना हिहटश अहधकाऱयानंी 
नापसंत ठरहवली. 

 
९४९ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१६–३२०) 

इतालीवर हनिायक हवजय हमळहवल्यावर फ्रावसचा बादशिा मोठ्या इतमामाने पाहरस शिरात आला. 
त्याच्या स्वागतासाठी शकेडो लोक जमले िोते. एकेका घराच्या हखडक्याचें भाडे ३० रुपयापंयंत गेले. 
लढाईतले कैदी मात्र इतालीस जाण्यास नाखूर्ष आिेत. कारि त्यानंा फ्रें च जीवन फार आवडले. 

 
९५० (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१९–३२०) 

बोर्थनयो बटेात शातंता झाली. हकत्येक बंडखोर डच्च सरकारला शरि आले. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

९५१ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१९–३२०) 
काठेवाडातील बंडखोरानंी द्वारकेचा हकल्ला घेतला, म्ििून गाइकवाड सरकारने त्याचें पाहरपत्य 
करण्यासाठी सैवय पाठहवले, परंतु बंडखोराचंा बीमोड िोिे कठीि वाटले. म्ििून तो हवभाग इंग्रजाचं्या 
ताब्यात हदल्िा. द्वारकेचे देवस्थान सरकारी कामदाराकडे हदल्यामुळे िाम्ििाचें उत्पन्न बुडाले. त्यानंी 
लोकानंा हचथावनू बंड केले. देवळामध्ये हनत्यशा दुराचारिी फार चालतात. 

 
९५२ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१९–३२०) 

उपासमारीला कंटाळून नानाचे सैहनक राप्ती नदीच्या हकनाऱयावर लुटालूट करीत आिेत. अयोध्येच्या 
बेगमेचा सरदार मन्नुखान पळून गेल्यामुळे बेगमेच्या सैवयाची दंगलिी आता थाबंली. 

 
९५३ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१९–३२०) 

रामबक्ष या बंडखोरास इंग्रज सरकारने फाशी हदल्िे. 
 
९५४ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३१९–३२०) 

हमठावरची जकात बारा आण्यावरून एक रुपया झाली. 
 
९५५ (१८ : २०, १५ आक्तोबर ५९, ३२०) 

ज्या हकरकोळ बोलण्याने लोक लज्जामय िोतील, असे (कािी) बोलू नये. (ज्ञा. प्र.) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २१, मुांबई, १ नोव्िेंबर, १८५९ 
 
९५६ (१८ : २०, १ नोव्िेंबर ५९, ३२१–३२६) 

पािीप्रकरिी नगरच्या माहजसे्त्रताने हनकाल हदला हदला की : धमयपालट करण्यापूवी जे िक्क 
नागहरकानंा िोते, ते कायमच राितात. जनावरानंािी पािी हपण्याचा िक्क आिे, मग मानवास तो का ं
नसावा? ‘एक हिस्ती’ हलहितो की : नगरमध्ये दुकानदारानंा धाक दाखवनू दुकाने बंद करण्यात 
आली. जो धंदा चालू ठेवील, तो ‘बाट्याच्या बीजाचा’ ठरेल. म्ििून व्यापारी गप्प बसले. िाम्ििानंी 
गाव सोडून जाण्याच्या वल्गनािी केल्या. एक नेहटव अंमलदारिी लोकानंा हचथावीत आिे. 
कारंजाजवळ ५०-५० धष्टपषु्ट बाया उभ्या करून हिस्ती हस्त्रयानंा भीती दाखहवली जाते. कािी भट 
मंुबईस जाऊन अजय दाखल करीत आिेत. हिस्ती लोकानंा वगेळा िौद बाधूंन द्यावा, असािी हवचार 
आिे. पि त्याने मूळ प्रश्न हमटिार नािी. त्याचें वाजवी िक्क त्यानंा हमळाले पाहिजेत. उविाळ्यात 
पाण्याचा तुटार पडल्यावर त्याचें िाल िोतील. हिस्ती लोकावंर जादूटोिा करण्याचे बाहलश बेत 
कािींनी चालवले आिेत. ईश्वराने सवांकहरता िवा व पािी हनमाि केली. त्यात लबाड्या करून कािी 
फायदा नािी. आपल्या वयाय्य िक्कासाठी झगडा करिे, िे मानवाचे कतयव्य आिे. उजेड व अंधार याचंा 
हमलाफ िोत नसतो. त्याप्रमािे हिस्ती धमांचा इतर खोट्या धमाशी समेट िोिार नािी. परमेश्वर 
त्याचंा उपिास करून त्यासं शासन करील. लोकानंी सावध व्िाव ेव बोध घ्यावा. 

 
९५६ अ (इंम : ३२१) 
 
९५७ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३२७–३२९) 

रामचंद्रअय्या हलहितो की : आपला मेव्ििा उते्तहजत हचत्तवृत्तीतून अनेक वाद करतो. लिानपिी 
आपििी देवाचंा अहभमान घेऊन ललगाईत मुलाशंी मारामाऱया करीत िोतो, परंतु सुहशहक्षत झाल्यावर 
देवाचं्या कथा कन्ल्पत कादंबऱयापं्रमािे वाटू लागल्या. गावातला शाळागुरू स्वतः दारूचा अंमल करतो 
व म्िितो की, आनंदया कुचकामी आिे. तत्त्वज्ञानरहित मािसे भावभोळी असतात. पि खरे तत्त्ववतेे्त 
ज्ञानप्राप्तीकडे वळतात. बबैलातिी कल्पनासृष्टीत शोभिाऱया चमत्काहरक गोष्टी आिेत. प्रत्येक धमात 
कािी बाह्हक्रया, कमे व व्यथय काकं्षा असतातच. ज्या चागंल्या लोकानंी तत्त्वज्ञानाचा सूक्ष्म अभ्यास 
केला, ते एकाच धमाचे असतात. आनंदया जर गावामध्ये परत आला, तर गावचा मुख्य सािेब त्याला 
चागंली नोकरी हमळवनू देईल. आनंदाचा चुलता जो सतंय्या तो तर आनंदास सगळी संपत्ती देण्यास 
तयार आिे. मात्र त्याने घरी परत आले पाहिजे. थोडे शिािपि दाखहवले, तर श्रीमतंाप्रमािे रािाता 
येईल. 

 
९५७ अ (इंम : ३२६–३२७) 
 
९५८ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३०–३३१) 

बंगालमध्ये कुमारगंज िी हशवनारायि नावाच्या िाम्ििाची जिागीर आिे. त्या गावात पंहडत ईश्वरचदं्र 
हवद्यासागर िा एक सुधारक तरुि येऊन राहिला. जुवया चाली टाकून देण्याहवर्षयी तो प्रयत्नशील 



 

अनुक्रमणिका 

आिे. त्याने हवधवाहववािासाठी फार प्रयत्न केले, तेव्िा जिागीरदाराने त्यास पाखंडी ठरहवले. 
हवद्यासागराच्या सिकाऱयानंा ित्यारबंद हशपायाचं्या िातून मार हदला व त्याचें मारून कुटून मेि केले. 
पुनर्थववािासाठी प्रयत्न करिार नािी, अशा मजकुराच्या कागदावर जबरीने सह्ा घेतल्या. गावच्या 
माहजसे्त्रताने दंगेखोरासं दंड करून जिाहगरदाराकडून चागंल्या वागिुकीचा जातमुचलका हलिून 
घेतला. ईश्वरचंद्रासारखे सुधारक या देशात आिेत, म्ििून नेहटवाचं्या सुधारिेची थोडीतरी आशा 
आिे. हकतीिी सकंटे आली, तरी त्याचें नीहतधैयय ढळिार नािी. 

 
९५८ अ (इंम : ३२९–३३०) 
 
९५९ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३१–३३२) 

बाहलमना गावात प्राथयनेस दररोज ७० मािसे जमतात. ईश्वराच्या आशीवादाने भक्ताचंी संख्या वाढत 
आिे. पहवत्र आत्मा पाठवनू ईश्वर अनेकानंा आकर्थर्षत करीत असतो. नवीन अडीचश े मािसे येिार 
आिेत. लंदनदेरी गावात एक िजार मनुष्ट्ये आहदत्यवारी प्राथयना करण्यास जमली िोती. देवाचे काम 
देवच करतो. बेलफास्त गावच्या हमशनात अंतगयत तंटा िोता. तो आता थाबंला आिे. जेथे कज्जा आिे, 
तेथे पहवत्र आत्मा वसती करिार नािी. जेथे आवशे व भाडंाळपि, तेथे दंगा व प्रत्येक कुकमय असताच. 
एकमेकावंर प्रीती करा, िा तर येशूचा मुख्य संदेश आिे. म्ििून पहिला भावासी समेट करा. 

 
९६० (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३२) 

नम्रपिा व परमेश्वराचे भय, याचंी फळे धन व गौरव व जीवन िी आिेत. 
 
९६१ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३३–३३४) 

इंग्लंडमधील धार्थमक जनाचं्या वतीने ७५ लोकानंी पंतप्रधान चालयस वुड याचं्याकडे अजय हदला की : 
लिदुस्थानंातील सरकारी शाळातं हिस्ती शास्त्र हशकहवण्यास मुभा असावी. मात्र ज्याचंी खुशी असेल, 
त्यानंाच हशकवाव.े कोिावरिी जुलूम िोऊ नये. लंकेमध्ये शास्त्र हशकहवले जाते. लिदुस्थानात तसे 
केल्यामुळे वाईट कािीच िोिार नािी. पहवत्र शास्त्रात शुद्ध नीती आिे, त्याने लोकाचंी सुधारिूक 
िोईल. शास्त्र न हशकहवण्यानेच अनहित िोिार आिे. बायबल वाचले, तर लोकाचंा वहडलोपार्थजत 
धमावरचा हवश्वास उडून जातो, िा हवचारच अगदी हनराधार आिे. प्रधानानंा असे वाटते की, हिस्ती 
धमाच्या प्रसाराने इंग्रजी राज्यास बळकटी येईल. सरकार पहवत्र शास्त्र हशकहवण्यास नाखुशी नािी. 
पि यातील अडचिींचा हवचार व्िावा. 

 
९६२ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३४–३३५) 

सोलापूरजवळ माढा या गावी नाना सराफाचे घर पावसामुळे पडले. घरात पेवाजवळ त्याची हवधवा 
बिीि व इतर मािसे झोपली िोती. नानाने शूद्र नोकराकंरवी त्यानंा बाजूस काढले. बिीि मृतावस्थेत 
िोती. हतच्या अतं्यहवधीच्या वळेी ती सकेशा असल्यामुळे हतच्या पे्रतास इतर िाम्ििच काय, पि स्वतः 
नानािी हशवनेा. नाहपकानंी केस काढण्याचे नाकारले. मग शूद्राकडूनच हतची उत्तरहक्रया करण्यात 
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आली. िीच स्त्री लग्नसमारंभात वावरली, तेव्िा सवय िाम्िि भोजनासाठी िजर िोते. अशा 
दुराहभमानामुळे आहि दुष्ट्कमामुळेच िाम्ििाचंी दशा झाली आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
९६३ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३५–३३६) 

नाना नेपाळातच आिे. पि त्याचा नक्की ठावहठकािा समजत नािी. त्याचे २५०० सैहनक उपासमार 
िोऊन भीक मागत आिेत. नानाने दोन मडमा ओलीस धरल्या असून त्याचं्या हजवावरती तो स्वतःस 
जीवदान मागेल. रािा जंगबिादुराचे सैहनक त्याला पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आिेत. पि 
तो मेल्याच्या वदंता मुद्दाम पसरहवल्या जात आिेत. इंग्रज सरकारला गाफील ठेवण्यासाठी या अवया 
उठवल्या जातात, िे उघड आिे. 

 
९६४ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३५–३३६) 

द्वारकेच्या देवळातून लष्ट्कराने लुटून नेलेले जडजवाहिर सरकारने परत हमळवनू द्याव,े म्ििून भाटे 
लोकानंी अजय केला, पि त्यानंा कसलेिी वचन देण्यास गवरनरने नकार हदला. 

 
९६५ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३५–३३६) 

माजी गवरनर जनरल लाडय डलिौसी याच्यासाठी ३५ िजाराचंा चादंीचा िौदा तयार केलेला िोता. 
त्याच्या दुरुस्तीसाठी दीड िजार रुपये खचय आला. 

 
९६६ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३५–३३६) 

स्टीम नॅहवगेशन कंपनीच्या दोन गलबताचंा हललाव झाला. त्याचंी लकमत एकूि २ लाख २७ िजार 
रुपये आली. 

 
९६७ (१८ : २१, १ नोव्िेंबर ५९, ३३५–३३६) 

पुढील वर्षी लाडय एन्ल्फवस्तन हवलायतेस जािार असून, मंुबईचा गवरनर म्ििनू लंकेचा प्रस्तुत 
गवरनर येिार आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८५९ 
 
९६८ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३३७–३३९) 

अिमदनगरच्या पािीप्रकरिाहवर्षयी नागहरकानंी केलेल्या अजास नामदार गव्िनयरानंी उत्तर पाठहवले, 
ते माहजसे्त्रतानंी नागहरकानंा वाचून दाखहवले. गवरनरसािेबाचें मत असे आिे की : िी अजी 
बिकलेल्या लोकानंी केलेली आिे. नागहरकाचें मागिे गैरसमजूतीचे व बेअदबीचेच आिे. इतर 
धमीयानंी पािी भरले, तर कारंजे बाटत नािी. मग हिस्ती लोकानंाच प्रहतबधं का ं केला जातो? 
रािीच्या जािीरनाम्याचा लोकानंी युक्तीने हवपहरत अथय केला आिे. अजयदार इतरानंा उपद्रव करून 
स्वतःच्याच धमयतत्त्वाचंी अविेलना करीत आिेत. हिस्ती लोकानंा पािी भरू हदल्यामुळे रयतेवर 
कसलािी जुलूम िोिार नािी. लोकाचंी गैरहशस्त व मूखय मागिी सरकार मावय करू शकत नािी. 
हिस्ती लोकाचं्या वाजवी िक्कास िा जािीरनामा नडावा लकवा त्याचं्या मुळावरिी यावा, असा 
रािीसरकारचा िेतू असिे शक्य नािी. अशाने त्याचं्या धमयसंरक्षकपिासच लाछंन हनमाि िोईल. 

 
९६८ अ (इंम : ३३७) 
 
९६९ (१८ : २२, १५ नोव्िेंबर ५९, ३३९–३४०) 

सरकारने एक नवा िुकूम काढला आिे. त्यानुसार नीच जातीच्या हवद्याथ्यांना घेताना पतंोजीने 
इवस्पेक्टरास हवचाराव.े ज्या शाळा सवय जातींच्या मुलानंा प्रवशे देतात, त्यानंाच सरकार मदत देईल. 
शाळाप्रवशेाचा िक्क इतर धमाच्या मुलापं्रमािेच हिस्ती लोकाचं्या मुलानंािी आिे. सवय प्रतींच्या 
लोकाचं्या कल्यािाथय प्रयत्न करिे, िा सरकारचा उदे्दश आिे. एकंदरीत सरकारचा िुकूम योग्य व 
यथावयाय आिे. या आजे्ञबाबत एत्तदे्दशीय हिस्ती लोक गवरनराशंी नेिमी कृतज्ञ रािातील, त्याचं्या 
कारकीदीची यादहगरी करतील. 

 
९६९ अ (इंम : ३३९) 
 
९७० (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३४०–३४१) 

ओहडसा प्रातंामधील रामपूर येथे एक िाह्मि व हिस्ती उपदेशक याचंा संवाद झाला. िाह्मि म्ििाला 
की : ‘मी मूतीची पूजा करतो. कारि माझा देव साकार आिे. सगळे देव टोपलीत बडुवनू मी त्याचंी 
पूजा करतो. जर तसे केले नािी, तर िात घािेरडे िोतात.’ उपदेशक म्ििाला की : खरा देव 
हनराकार आिे. त्याची मूती करिे म्ििजे पाप आिे. भोवतालच्या बायका मात्र हपतळेच्या मूतीची 
तुलना आपल्या िातातल्या हपतळेच्या पाटल्याशी करीत िोत्या. 

 
९७० अ (इंम : ३४०) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

९७१ (१८ : २२, १५ नोव्िेंबर ५९, ३४२–३४३) 
अिमदनगर हमशनची वार्थर्षक सभा तीन हदवस चालली िोती. ईश्वरभक्ताचंा मोठा समाज एकत्र 
जमला िोता. अनेक अगत्याच्या हवर्षयावंर भार्षिे झाली. दररोज प्राथयना व उपकारस्तुती िोत असे. 
प्रभभुोजनास २०० हिस्ती िजर िोते. हवयोगाथय गीत गाइले गेले, त्यावळेी सवांना मोठा गहिवर आला, 
असे ‘नगरकर हिस्ती’ आपल्या पत्रात हलहितात. 

 
९७१ अ (इंम : ३४१–३४२) 
 
९७२ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३४४–३४६) 

रामचंद्रया हलहितो की : मनातील दुःखामुळे प्रकृती हबघडली. आनंदयासारख्या न्स्थर स्वभावाच्या 
मािसाने शातंपिाने हवचार करावा. ललगायताशी भाडंि झाल्यावर दोघेिी मेव्ििे पुरािावरचा हवश्वास 
टाकून देऊन प्राथयनेस मित्त्व देत असत. मरि िा शहरराचा धमय असून आत्मा अमर आिे, यावर 
दोघाचंा हवश्वास िोता. आत्म्याचा उद्धार तत्त्वज्ञानाकडून िोतो. परंतु दैहिक तृप्ती िोण्यासाठी सवय 
हवर्षयभोग हमळावयास िवते. सापं्रत आनंदाची बदु्धी हठकािावरती नािी. सवय समथय ईश्वर आपल्या 
पापाचंी क्षमा करीलच. शुभवतयमानाचे ज्ञान प्रत्येकाने हमळहवण्याची कािीिी आवश्यकता नािी. येशूचा 
तारिोपाय जगात प्रगट झाल्यावर १८०० वर्षांनी त्याचे घोर्षि या देशात झाले, िी एकच गोष्ट त्याचा 
खोटेपिा दाखहवण्यास पुरेशी आिे. आनंदयाचा नेमका बुहद्धभं्रश झाला आिे. हमशनऱयाचं्या कबजेतून 
त्याने हवलंब न लावता सुटका करून घ्यावी. 

 
९७२ अ (इंम : ३४३–३४४) 
 
९७३ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३४६–३४९) 

एका भोळ्या धार्थमक कुटंुबात सगुिाचा जवम झाला. सगळ्या भावडंातं लिान असल्यामुळे ती फार 
लाडकी िोती. पि ती छंदखोर लकवा अपलपोटी नव्िती. हतच्या आईने हतला मयादाशील आहि 
आज्ञाहंकत बनहवले िोते. सगुिीचा आत्मा शुद्ध व पहवत्र िोता. एकदा सगुिा शाळेतून आली व झोपून 
राहिली. हतचे जेविास मन िोईना. आईने चौकशी केल्यावर हतने साहंगतले की, आपल्या मनात 
महैत्रिीस हजव े मारण्याचे हवचार आले. असे मानहसक पापसुद्धा आपल्या िातून घडता कामा नये, 
म्ििून मी महैत्रिीची क्षमा माहगतल्याहशवाय जेविार नािी. आईसि महैत्रिीकडे जाऊन हतने या 
काल्पहनक लिसेबद्दल हदलहगरी प्रकट केली, तेव्िाच हतचे मन शातं झाले. दे्वर्ष आहि प्रीहत याचंी झोंबी 
थाबंली. दे्वर्षाने आपि सैतानाची लेकरे ठरतो. म्ििून खंती िोऊन हतने पापक्षमा माहगतली. मुलानंा 
सुहवद्या आहि सुनीती हशकवली, तर सगळी बालके सगुिीप्रमािे सद्गुिी िोतील. त्याचं्या मनातं 
सत्यतेचे बीजारोपि कराव.े 

 
९७४ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९. ३४९–३५०) 

द्वारकेच्या बंडाबाबत व लुटीवरून गुजराती व भाटे लोक सरकारला दोर्ष देतात. द्वारकेत एक 
मुस्तहकम हकल्ला आिे आहि ११ देवळे आिेत. त्यापंैकी द्वारकानाथाचे देऊळ सवात मोठे आिे. त्याच्या 



 

अनुक्रमणिका 

मुख्य दरवाजास एक लक्षाचे सोने मढहवले आिे. इतर दरवाजेिी चादंीच्या पत्र्यानंी मढहवले आिेत. 
मूती सोवयारुप्याच्या असून त्याचं्या अंगावर मौल्यवान अलंकार आिेत. मुख्य मूतीची तर दोन वळेा 
चोरी झाली. दहक्षिेचे उत्पन्न अधा लाख आिे. यात्राकर एक लाख येतो. दहक्षिेचे उत्पन्न बुडालेले 
िाह्मि वाघर लोकानंा हचथावतात. त्यातून बंड झाले. इंग्रज सैवयाने कठोरपिाने बंडाचा बीमोड 
केला. शकेडो बंडखोर मारून सरकारने शातंता हनमाि केली, तरी नागहरक सरकारला नाव ेठेवतात, 
सरकारवर जुलमाचा आरोप करतात. िा कमयनष्टपिा िोय. सरकारने हमळहवलेल्या मूती व जवािीर 
सरकारने परत हदलीं आिेत. गुजराथेतील वृत्तपते्र बतेाल िोऊन मनस्वी हवलाप करीत आिेत. 
सरकारला हवनाकारि दूर्षिे देत आिेत. पोकळ सापडले म्ििून कोपराने खिू नये. 

 
९७५ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

नाना आपल्या मुजपुरी व पुरभाई सैहनकासंि १४ ित्तींवर द्रव्य लावनू नेपाळात लिडतो आिे, तर 
अयोध्येची बेगम कटमंडूत आिे. नेपाळच्या राण्याचे सैवय त्यानंा पकडू शकले नािी. राण्याचेिी त्यात 
अंग आिे की काय, अशी शकंा येते. 

 
९७६ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

उत्तर लिदुस्थानातील अनेक बंडखोरानंा फाशी देण्यात आले. 
 
९७७ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

िीहनयोतील बंडखोर अद्यापिी युरोहपयनावंर सूड उगहवण्याचा प्रयत्न करीत आिेत. नेहटव हिस्त्याचंा 
छळ िोत आिे. 

 
९७८ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

कुगयचा माजी राजा वीर राजेंद्र वैदर याचंा मृत्यु झाला. 
 
९७९ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

युरोपातील लढाईत फ्रावसचे व सार्थडनयाचे ६३,००० सैहनक मेले, तर आहस्त्रयाचे ४९,६६४ सैहनक मृत्यु 
पावले. 

 
९८० (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

अयोध्या प्रातंात एका आठवड्यात १३ लाख ७२ िजार ५५९ ित्यारे जप्त झाली. 
 
९८१ (१८ : २२, १५ नोवेंबर ५९, ३५०–३५२) 

पुण्यातील मुलींच्या शाळेची वार्थर्षक परीक्षा झाली, तेव्िा डाक्तर भाऊ दाजी यानंी मुलींना १०० 
रुपयाचंी बहक्षसे वाटली. पुण्यात रािी हवक्तोऱया याचं्या स्मरिाथय पदाथयसंग्रि करण्याचे ठरले आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८५९ 
 
९८२ (१८ : २३, १ हदसेंबर ५९, ३५६–३६२) 

‘एक हिस्तीि’ आपल्या पत्रात हलहिते की : भातोडी (अिमदनगर) िे रमिीय गाव आिे. मेिेकरी 
नदीच्या काठावर नृलसिाचे सुंदर मंहदर आिे. तेथे जाऊन खऱया व हजवतं देवाबद्दल हस्त्रयानंा उपदेश 
केला. नदीजवळ हिस्ताची गािी गाऊन दाखहवली. आम्िी दर आहदत्यवारी हस्त्रयानंा गोष्टी सागंतो. 
आम्िी परक्या व अनोळखी असून त्याचं्या दुखण्याची चौकशी केली, म्ििून त्यानंा फार आनंद झाला. 
शहरराच्या दुखण्यापेक्षा नरकातले दुःख हकती वाईट असते, ते त्यानंा समजावनू हदले. येशू िा एक 
डोळस वाटाडी आिे. एका हवधवा स्त्रीला और्षधोपचार साहंगतला. अनाथ व दुःहखत याचंा साभंाळ 
करिारा एकच खरा व हजवतं देव आिे, याची त्यानंा खात्री पटली. मतूीची भक्ती िे मूखयपिच आिे, िे 
त्यानंा जािवले. नेहटवाचं्या पोथ्यापेंक्षा हिस्ताची पोथी सोपी आिे. त्याचं्या वडे्यावडे्या समजुती मात्र 
गेल्या पाहिजेत. अष्टीच्या एका श्रीमंत हवधवचेे धन तर लोकानंी फुगीर भार्षिे करूनच लुटले. हतच्या 
हवत्तहवर्षयाचा चोळाबोळा केला. नीहतमत्त्वाचा सूयय जो हिस्त, त्याची जर ओळख पटली, तर असे 
प्रकार िोिार नािीत. अथात या कामात फार अडचिी आिेत. तरीिी हनराश िोता कामा नये. अश्रूनंी 
पेराव ेव उत्सवाने कापाव.े काळाच्या समाप्तीपयंत खरा देव आमच्याबरोबर रािील. 

 
९८२ अ (इंम : ३५३–३५६) 
 
९८३ (१८ : २३, १ हदसेंबर ५९, ३६२–३६३) 

मडम वुड यानंी दोन वर्ष ेसातारा हमशनाचे काम फार प्रीतीने केले. मंडळातील ईश्वरभक्तीने हतला फार 
उत्साि वाटे. पटकीच्या उपद्रवाने हतचा दुःखद अतं झाला. ती आकाशात हवसावा आहि आपल्या 
श्रमाचे फळ पावले. 

 
९८३ अ (इंम : ३६२) 
 
९८४ (१८ : २३, १ हदसेंबर ५९, ३६४–३६७) 

आनंदअया हलहितो की : ‘मी देवपुरला प्रभभुोजनाच्या संस्कारामध्ये भाग घेतला. या गावातील 
नेहटवाचें मत रामचंद्रसारखेच आिे. पि ज्याने खरेपिाचा स्वीकार मनापासून केला, त्याला हवद्वानाचें 
भय धरावयास नको. ईश्वराच्या वचनास लगटून रािाव.े परमेश्वराचे शास्त्र िाच माझा मजबूद आश्रय 
आिे. येशूने जगाच्या तारिासाठी आपला प्राि बळीरूपे अपयि केला. रामचंद्र याने आपल्यासाठी 
खोटेपिा करण्याचे कारि नािी; उलट त्यानेिी हमशनामध्ये आले पाहिजे. ईश्वराचा हवश्वासू सेवक 
खरेपिात न्स्थर रािातो. प्रभभुोजनात वगेळाल्या जातींतून हिस्तीपि स्वीकारलेली अनेक मंडळी 
पािून फार आनंद वाटला. िलक्या कुळातंले अनेक भाऊिी आिेत. पि ते ईश्वरी राज्याचे वतनदार 
आिेत. छाकट्या मूर्थतपूजकाचें मत मनावरती घेऊ नये. अनीहतमान मािसे फार तत्त्व ेसांगत असतात. 
मला माझ्या हवचारापासून प्रवृत्त करिे, िा तर सैतानाचा कावा हदसतोय. मला तुम्िा ंसवांचे नेिमी 
स्मरि िोते. तरी माझे मत बदलिार नािी.’ 



 

अनुक्रमणिका 

९८४ अ (इंम : ३६३–३६४) 
 
९८५ (१८ : २३, १ हदसेंबर ५९, ३६७–३६८) 

भागूजी नाईक हभलाने वाटमारी व लुटालूट केली िोती. तसेच कप्तान िेन्रीस ठार मारले िोते. 
आपल्या ५६ लोकासंि तो लपपळ्याच्या रानात येऊन शतेकऱयानंा भाकरी मागत िोता, तेव्िा मीठसागर 
गावी सुपहरटेंड सूटर यानंा िी खबर समजली. सािेब १२५ हशपायासंि त्याचं्यावर तुटून पडले. 
लढ्यात सगळे बंडवाले ठार झाले. भागजूीचे पे्रत ज्या जागेवर िेन्रीचा मृत्यु झाला, तेथे लटकावण्यात 
आले. याच सूटरनी नरगंुदकराचे पाहरपत्य केले िोते. 

 
९८६ (१८ : २३, १ हदसेंबर ५९, ३६७–३६८) 

मद्रासच्या लिदू–मुसलमान नागहरकानंी हवलायत सरकारास अजय केला िोता की : सरकारने हमशनरी 
शाळानंा सािाय करू नये. सरकारी अंमलदारानंा हमशनच्या सभेमध्ये भाग घेण्यास मनाई असावी. 
इंग्लंडचा पतंप्रधान सर चालयस वुड याने िी मागिी फेटाळली आिे. सवयच धमांच्या लोकानंा शाळेसाठी 
मदत हमळते, तशी हमशनरी शाळानंािी हमळत राििार. धमयसंबधंी सक्ती कोिावरिी केली जािार 
नािी, पि कोिाची तरफदारी जशी चालू हदली जािार नािी, तशी कोिाला इजािी िोऊ हदली 
जािार नािी. रयतेची धमयसबंंधी समजूत लकवा भक्ती यातं कोितीिी ढवळाढवळ िोिार नािी, असे 
पंतप्रधान म्िितात. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १८, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८५९ 
 
९८७ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३७०–३७२) 

ईश्वराचा आशीवाद हमळहवण्यासाठी अगत्याने प्राथयना करावी लागते. प्रापहंचक सुखाची काळजी 
करिे, िा मूखयपिा आिे. आपले सवय लक्ष आकाशासबंंधी गोष्टीकडेच लावाव.े जोपयंत ईश्वराकडून 
क्षमा िोत नािी, तोपयंत प्राथयना केली पाहिजे. ईश्वराचे राज्य व नीहतमत्त्व शोधली पाहिजेत. 
कलकत्त्यात दुगापूजेच्या उत्सवाच्या वळेी रेवरंड डाक्तर डफ यानंी आपल्या मंडळीत आयलंडमधील 
धमयसजंीवनाची माहिती हदल्िी. जे ईश्वराकडे हफरतात, त्याचें अंतःकरि आनंदभहरत िोते, असे 
साहंगतल्यावर पुष्ट्कळाचं्या नेत्रास अश्रू आलीं. हकत्येक उदमी वािी लोकानंी दररोज प्राथयनेस येण्याचे 
ठरहवले. लुहदयाना हमशनने म्िटले आिे की : येशूकहरता जगाव ेिे आमचे कतयव्य आिे. लक्षावहध लोक 
नाशाच्या मागाने चालले आिेत, त्याचें कल्याि साधिे आवश्यक ठरते. सगळ्या मानवकुळास ईश्वर 
आशीवाद देईल. देवाच्या उपकारस्तुतीत नेिमी मग्न असाव.े 

 
९८७ अ (इंम : ३६९–३७०) 
 
९८८ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३७३–३७४) 

‘नगरकर हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : वतयमानदीहपकेचा कता असे मानतो की, हिस्ती लोकाचं्या १०० 
पट इंग्रजीचे ज्ञान त्याला आिे. पि िी त्याची हनव्वळ भ्रातंी समजावी. सन १८५० चा कायदा फक्त 
मालमते्तस लागू आिे, असे तो समजतो, पि रैट आफ गार्थडयनहशप प्रमािे मुलाचे पालनपोर्षि 
बापाच्या अखत्यारीत असते. आमंत्रिावाचनू जेवण्यास जािे िा ‘िक्क’ समजिाऱया िाह्मिानंा 
कायद्याचे ज्ञान नािी. धमाच्या प्रकरिात आपल्या मनःसाक्षीप्रमािे वागता येईल, िा हिहटशाचं्या 
राजनीतीचा मुख्य हसद्धातं आिे. अनीहतमान लोकानंी पािी भरले, तर कारंजे वाटत नािी, िे नेहटवाचें 
‘तत्त्व’ मात्र अजब आिे. धमय बदलण्याने कोिीिी नीच िोत नसतो. कारंजावर हिस्त्यानंा पािी भरू 
हदल्यामुळे कसलािी जुलूम िोिार नािी, कारि राजाची जात उत्तम जातीच्या बरोबरीची असते. 

 
९८८ अ (इंम : ३७५) 
 
९८९ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३७६–३७९) 

आनंदअया या पत्रात म्िितो की : ‘आज मी तुला हमत्रबुद्धीने हलिीत आिे. बिकण्याच्या स्मरिाने 
भयभीत िोऊन िा सुमागय मी सोडिार नािी. बाडी वैद्याच्या और्षधाने माझा रोग वाढत गेला. आता 
खरा वैद्य मला बरे करील. रामचंद्राचे तत्त्वज्ञान फक्त तोंडीच असून तो स्वतःदेखील तसे वागत नािी. 
हनजीवाची भक्ती मािसास शोभत नािी. कृष्ट्िापूर गावचे दारूबाज लोक अदै्वतमत व मध्वमत सागंू 
लागले, तर ते आम्िी ऐकिार नािी. वगेळ्या मतवाद्याचं्या सागंण्यात कधीच मेळ पडिार नािी. त्याचंी 
मते अथयरहित तर आिेतच, पि हवपहरतिी आिेत. तुलादेखील पाहपष्ट सुखोपभोगाची आवड आिे. 
आपले पाप सोडण्याची तुझी इच्छा नािी. तत्त्वज्ञानाचा डौल दाखवनू बदफैलीपिाची मुभा मािसाला 
िवी असते. येशू हिस्ताचा आत्मा पावल्यावाचून पहवत्र शास्त्राचा उपदेश कोिाला समजिार नािी. िे 



 

अनुक्रमणिका 

शास्त्र पूवी लिदुस्थानात कोिास ठाऊक नव्िते, एवढ्याने ते खोटे ठरत नािी. अज्ञानदशमेध्ये 
मािसाच्या िातून पाप घडते. मािसाचा नाश िोतो, तो अहवश्वासानेच िोतो.’ 

 
९८९ अ (इंम : ३७५–३७६) 
 
९९० (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३७९–३८२) 

आजपयंत जज्जाच्या िुकमावरून तुरंुगात जाऊन कैद्यानंा उपदेश करीत असत. याला गवियर 
जेनरलसािेबानंी बंदी केली. येशू हिस्त म्िितो की, आत्मा अमर असून त्यासारखा मोलवान पदाथय 
दुसरा नािी. सवय जगात शुभवतयमान गाजवावे, असा त्याचा संदेश आिे. पापी मािसास पिात्तापाचा 
मागय दाखहविे, िे उपदेशकाचे काम असते. अपराध्यानंा चागंला मागय सागंिे, िे अगत्याचे काम आिे. 
कैसाराचे कैसारास व देवाचे देवास हमळाव ेअसेच आम्िी मानतो. ज्याचंी खुशी असेल, त्यानंाच उपदेश 
करतो. आपल्या अघोर कमाची त्याजंकडून खुबीने कबलुी घेतो. कािी कैदी खोट्या पुराव्यामुळे कैद 
भोगीत आिेत. उपदेश ऐकण्याने कैदेत कािी सूट हमळेल, अशी कोिाचीिी समजूत झालेली नािी व 
िोिारिी नािी. उपदेशकानंी कोिालािी जुलमाने धमयभ्रष्ट केलेले नािी. म्ििनू सरकारने िा प्रहतबधं 
ताबडतोब रद्द करावा. 

 
९९१ (१८ : २४, हदसेंबर ५९, ३८२–३८४) 

गवियर जेनरल याचं्या लखनौ दरबारास अनेक सरदार आले िोते. जमीनदाराचंा दरबार स्वतंत्र 
भरहवण्यात आला. सािेब–मजकुरानंी बंडकाळात मदत केलेल्या चारश े इमानी नेहटवानंा इनामे व 
जिाहगऱया हदल्या. सािेब म्ििाले की : गतवर्षीच्या धामधुमीचे पाहरपत्य करिे सरकारास भाग पडले. 
आता शातंता आिे. तुम्िी आपल्या जिाहगरीच्या सुधारिकुीकडे लक्ष पुरवाव.े कायदे मानण्याचा हकत्ता 
दाखवावा. इंग्रज सरकार कोिाचािी धमय बुडहविार नािी. कुभाडंी लोकावंर हवश्वास ठेवनू सरकारशी 
हवरोध कोिी करू नये. चीफ कहमशनरसािेबाचा सल्ला घेत जावा. 

 
९९२ (१८ : २४ १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 

बद्री नावाचा एक िाह्मि नेपाळिून आला असून तो सागंतो की, नानासािेब पेशवा मरि पावला. 
मृत्यूसमयी नानाने हदलेल्या मोिोरािी तो पुरावा म्ििनू दाखहवतो. उत्तरहक्रयेचे वियन करतो, पि खरे 
काय ते कळिे कठीि आिे. 

 
९९३ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 

भागुजी हभलाचा शवेट करिाऱया नेहटव कमाडंंटचा व पोहलसाचंा स्वागतसमारंभ नगरमध्ये झाला. 
दारूकाम व मेजवानी झाली. कियल पाटंजर यानंा व सूटर सािेबासं ‘हवक्तोऱया क्रास’ हमळिार आिे. 

 
९९४ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 

लखनौच्या माजी राजास २२ लाखाचें पेवशन मंजूर झाले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

९९५ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 
गेल्या कार्थतकी याते्रत पंढरपरुात ९०० लोक पटकीने मेले. आगगाडीच्या सोयीमुळे यात्रा जास्त भरेल. 
तेव्िा हकती मनुष्ट्यसंिार िोईल कोि जािे? 

 
९९६ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 

डाक्तर हमचेल स्वदेशािून परत आले. स्कातलंदात त्यानंा ‘डाक्तर आफ लावज्’ पदवी हमळाली. 
अमेहरकन व तुकी हमशनाचें काम पािून ते इकडे आले आिेत. 

 
९९७ (१८ : २४, १५ हदसेंबर ५९, ३८४) 

हदल्ली येथे बिुत लिदू तरुि हिस्ती िोतात, असे वतयमान आले आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९ अांक १, मुांबई, २ ज्यानेवारी, १८६० 
 
९९८ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, २–४) 

उत्तर लिदुस्थानमध्यें आता शातंता आिे. लोक स्वस्थता पावले आिेत. अनेक बंडखोर शरि आले. 
लाडय कालनग यानंी कृपेची आशा दाखवनू लोकाचंी प्रीहत इंन्ग्लश राज्यावर बसहवण्याचे प्रयत्न केले. 
बुंदेलखंडात व नेपाळात गडबड करिाऱया बापड्या बंडखोरानंीिी डोक्यातील वडे सोडून द्याव.े मंुबई 
इलाख्यातील हभलाचंा पूिय मोड झाला. रािीच्या जािीरनाम्यानंतर सरकारकडून अगदी सुज्ञ वागिूक 
झाली. मद्रास सरकारने सवांना सारखी वागिकू हदल्िी. सवय प्रतीच्या लोकानंा हजवतंपिी आहि 
मेल्यावरिी रस्ते खुले केले. मद्रासी नायराचंा हनरे्षध केला, तर हिस्ती लोकाचंा पािी भरण्याचा िक्क 
मावय केला. ज्याचंी इच्छा असेल, त्यानंा पहवत्र शास्त्र वाचण्यास मुभा हदल्िी. इतर देशापं्रमािे इकडेिी 
धमयसजंीवन िोत आिे. अनेक मंडळ्या नव्याने स्थापन झाल्या. सवांवर पहवत्र आत्म्याची वृष्टी िोते 
आिे. येशचूी लनदा व दे्वर्ष करिारेिी हिस्ती िोत आिेत. 

 
९९८ अ (इंम : १–२) 
 
९९९ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ४–५) 

कलकत्त्याच्या भजनगृिात रेवरंड लाक्रोई उपदेश करीत असताना एका श्रोत्यास फार संताप आला. 
तो शहरराने दाडंगा असून त्याच्या िातात काठी िोती. त्याने सािेबानंा डोक्यावर मारण्याचा प्रयत्न 
केला. पि चकूुन काठीचा टोला खादं्यावर लागला. इतर श्रोते रागावले व त्यानंी या मािसास 
पोहलसाचं्या ताब्यात देण्याचे ठरहवले. पि सािेब त्याला म्ििाले, ‘येशू म्िितो की, तू आपल्या 
वैऱयावर प्रीहत कर आहि जे दे्वर्ष करतात त्याचें बरे कर.’ येशूची आज्ञा म्ििून त्याला सोडून देण्यात 
आले. जो तुरंुगात असावा, तो मोकळा व खुशालीत राहिला. या प्रसंगी वरकड श्रोत्यानंी हिस्ताचा 
जयजयकार केला. लाक्रोईसािेबानंी आकाशातील बापाचा गौरव केला. 

 
९९९ अ (इंम : ४) 
 
१००० (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ५) 

१९ नोवेंबर १८५९ रोजी रे. टेलर जोसेफ सािेबाचंा मृत्यु झाला. त्यानंी उत्तर लिदुस्थानातं ४० वर्ष े
उपदेशकाचे काम केले. बेळगाव एथे बिुत वर्ष ेदेवाचे काम केले. उत्तर लिदुस्थानातंील बंडात त्याचंी 
एक कवया भ्रतारासि मारली गेली. येशू हिस्त आपल्या सहन्नध आिे, असे वाटून अहतशय उल्िासाने ते 
काम करीत असत. 

 
१००० अ (इंम : ५) 
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१००१ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ६–७) 
रामचंद्राया हलहितो की : आम्िा सवांचा सत्यानाश झाला आिे. गावातल्या प्रहतहष्ठत लोकानंी आम्िालंा 
बोलावनू दमदाटी केली. कावबेाजपिाचा आरोप केला. आनंदायाच्या कुटंुबास गाव सोडून जाण्यास 
भाग पडले. िा अवयाय सिन झाला नािी, म्ििून आनंदायाच्या बायकोने दोविी मुलासंि तळ्यात उडी 
टाकून आत्मित्या केली. मातोश्री मरिोवमुख आिेत. या सवय अनथाचे कारि आनंदाया िाच आिे. या 
हजण्याच्या नाटकाचा कळस झाला आिे. िा सवय प्रताप आनंदायाच्या धमयहपसेपिाचा असल्यामुळे त्याचे 
तोंडिी पिावसेे वाटत नािी. आपल्या हजवाची कािी गरज जर असेल, तर त्याने गावाकडे येऊ नये. 

 
१००१ अ (इंम : ६) 
 
१००२ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ७–८) 

आनंदाया शवेटच्या पत्रात हलहितो की : आपल्या बायकोने मुलासंि जीव हदला, िी िकीगत खोटी 
आिे. देवपूर स्टेशनवर त्याचंी सवांची भेट झाली. आता ते पाटना गावी सुखरूप आिेत. ईश्वरानेच 
आपली प्राथयना ऐकली. काळा हबरा या हवश्वासू नोकराने सवांना थेटपयंत मदत केली. गावच्या एका 
दुष्ट मािसाने एक घोडेस्वार त्याचं्या पाठलागावर सोडला िोता. आनंदायाला आता कसलीिी 
काळजी वाटत नािी. रामचदं्रायाच्या मनामध्ये जरी दे्वर्षाची भावना असली, तरी तो प्रीतीच करिार. 
हवचारवान आहि सुज्ञ लोक या बारा पत्राचें तात्पयय लक्षात घेतीलच. आमच्या सवयकाहलक जीवनासाठी 
देवाने एकुलता पुत्र हदल्िा आिे. या बारा पत्रातंील गोष्ट काल्पहनक नव्िे, तर जे घडण्यात आले 
त्याप्रमािे साहंगतले. 

 
१००२ अ (इंम : ६) 
 
१००३ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ८–९) 

मंुबई इलाख्यातील सवय हजल्ह्ाचें एकूि के्षत्रफळ ८० िजार ४४ चौ. मलै आिे. प्रजा ८४ लाख ५६ 
िजार ३९३ आिे. दर चौरस मलैास १६५६ लोक रािातात. बेळगावचा व धारवाडचा हवस्तार व प्रजा 
सवांत मोठी आिेत. खेडे हजल्िा सवात लिान आिे. नगर हजल्ह्ाची प्रजा सवािून अहधक म्ििजे ९ 
लाख ९५ िजार ५८३ आिे. भडोचची लोकसंख्या थोडी आिे. नगरचे के्षत्रफळ सवय इलाख्याच्या एक 
अष्टमाशं आिे. 

 
१००४ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ९–११) 

त्राविकोरातील उंच जातींनी शानार हस्त्रया अंगभर पोर्षाक करतात, म्ििून दंगल केली िोती. दंग्याचा 
बंदोबस्त चागंला झाला नािी, म्ििून मद्रासचे गवियर चालयस हत्रहवल्यनसािेबानंी पत्र पाठवनू 
कळहवले आिे की : रािी सरकारने प्रजेच्या संरक्षिाथय कािी कृपेची वचने हदल्िी आिेत. शानार 
लोकानंा हमळालेली वतयिूक इतकी अमानुर्ष आिे की, आम्िी जर या जुलमाहवरुद्ध उभे राहिलो नािी, 
तर जगातील सुधारलेले लोक आमच्या तोंडावर थंुकतील. सत्य वयाय आहि मनुष्ट्यपि याचं्या हवरुद्ध 
उंच जातींची वागिूक आिे. त्राविकोरचा राजािी म्िितो की, िा रानटीपिाच आिे. हिहटश 
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सरकारचा प्रहतहनधी राज्यकारभारात सल्ला देत असतो. म्ििून या जुलमाचा दोर्ष इंग्रज सरकारवरिी 
येतो. यास्तव रयतेस स्वतंत्रता हदल्िी पाहिजे. शानार हस्त्रयाचंा कसा अपमान िोतो, याबद्दल 
सरकारकडे अनेक अज्या आल्या. रािीच्या जािीरनाम्याचा हवपहरत अथय करिे, िी मूखयपिाची गोष्ट 
िोय. 

 
१००५ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, ९–११) 

‘कें दळकर’ हलहितो की : रािुरीजवळ िाह्मिी गावी एका गुरूने स्पष्टपिाने कबलू केले की, हिस्ती 
शास्त्राहवर्षयी माझी खातरी झाली. पि जगाच्या लाजेमुळे मी कािी बोललो नािी. पि याच गुरूने सवय 
लोकानंा साहंगतले की, हविीर बाटली आिे. लोकानंी हवहिरीचा उपसा केला. िाह्मिानंा जेव ूघातले. 
असे प्रायहित झाल्यावर लोक पािी हपऊ लागले. यात िाह्मिाचे केवढे अज्ञानपि हदसते. आपल्या 
स्वाथावर नजर ठेवनू ते आपलेच हित करून घेतात. या जुलमातून ते मुक्त झाले, तर त्याचं्यावर 
पहवत्र आत्म्याची वृष्टी िोईल. यावर संपादक हलहितात की, प्रायहित्ताचे खरे कारि समजले नािी. 
इतर जातीयानंी पािी घेतले नसताना स्वतःच्या दहक्षिेसाठी बारवसे हशक्षा हदल्िी. बारवचेी गाळिी 
झाली िे बरे झाले. 

 
१००६ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १२–१३) 

‘मूर्थतपूजकाचंा कळवळा करिारा’ पत्रात हलहितो की : अिमदनगरमधील एक मिादेव भगंला. 
देवळाच्या बािेर नव ेकारंजे आिे. ते ‘बाटले’ म्ििून देवाजवळच्या िौदामधून पािी नेण्यास एक बाई 
गेली. हतच्या िातातील घागर पडून मिादेव भगंला. भगंलेल्या देवाची पूजा हनरे्षधािय असल्यामुळे 
दुसरा देव बसवावा, असा हवचार चालू आिे. कलीमध्ये देवाचे देवपिच राहिले नािी, असे लोक 
म्िितात. कारंजे बाटल्यामुळे देवाने स्वतःस भगंून देवाचे देवपिच राहिले नािी, असे लोक म्िितात. 
कारंजे बाटल्यामुळे देवाने स्वतःस भगंून घेतले, असेिी बोलतात. कािी लबाड लोक तर िा गुविा 
हिस्ती लोकाचं्या माथ्यावरती टाकीत आिेत. नव े हशवललग बसहवण्याची पोळीबाजानंी हिकमत सुरू 
केली, पि पूवीच्या हशष्टमंडळाचाच खचय अजून भरून हनघाला नािी. मंुबईस गेलेल्या बाहलष्टराचंा खचय 
हदल्िा गेला नािी. म्ििनू त्याच देवाची पूजा करण्यास लोक राजी झाले. जे हनरथयक मूतीचा अहभमान 
धरतात, ते लहज्जत िोत असतात. 

 
१००७ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १३–१४) 

अिमदनगरच्या पािी प्रकरिाबाबत ‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : हिस्ती लोकाचंा पािी 
भरण्याचा िक्क बुडवावा, म्ििून कािी लोक ३५ रुपये घेऊन मंुबईस गेले िोते. आगगाडीत बसण्याची 
त्याचंी िौस हफटली. मंुबईतिी अन्नछत्रावर जेवनू त्यानंी यजमानानंा हवनंती केली की, कलकत्ता आहि 
हवलायत येथपयंत पल्ला बाधूंन िा अनथय थाबंवावा. या लोकाचंी दाद लागली नािी व ते परत आले. 
आता एका बडतफय  हशरस्तेदारास दरमिा १५ रु. कबूल करून हशष्टाईस पाठवले आिे. इतराचंी 
समजूत अशी झाली की, सावयजहनक पैशावर चैन करण्याचा िा उद्योग आिे. ज्या कामात भट्ट पडेल, 
त्या कामाचा हवचकोपा िोत असतो. सध्या नव्या कारंज्यातून कोिीिी लिदू पािी भरीत नािी. मंुबईस 
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गेलेली हशष्टमंडळी मात्र ‘गोपाळकाल्या’चे पािी पीत िोती. तेथे सवांच्या हवटाळाचे पािी हपिारे, येथे 
मात्र हिस्ती लोकानंा प्रहतबधं करीत आिेत. 

 
१००८ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

नानासािेब नेपाळात मरि पावला, िी बातमी खरी आिे. नेपाळचा जंगबिादूर दररोज ४–५ बंडखोर 
पकडून इंग्रजाकडे पाठवीत आिे. नेपाळातून बंडखोर अगदी थोडक्याच हदवसात नािीसे िोतील. 

 
१००९ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

गवियर जेनरलसािेबाच्या तंबूस मीरतजवळ आग लागनू सरकारी कागदपत्र जळाले. 
 
१०१० (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

ग्वाल्िेरचे मिाराज आपल्या नौकरीत युरोहपयन कंहटजेंटची पलटि ठेविार आिेत 
 
१०११ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

मद्रास हमशनमध्ये अहलकडे २०९२ मािसे नव्याने आली. 
 
१०१२ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

एका डाक्तराने सपयदंशावर नवा उपाय सुचहवला आिे. सपयदंशाच्या जागी शस्त्राने लिान जखम करून 
नैहत्रक आहसद लावाव.े रोगी बेशुद्ध झाला, तर त्याला अमोहनया पाजावा. या उपायाने बरेच रोगी बरे 
झाले. 

 
१०१३ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

जगातली पहिली वृत्तपत्र छपाई ७ नोव्िेंबर १६६५ रोजी झाली. (वृत्तसारवरून) 
 
१०१४ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

बेली नामे मिाहवद्वानाने हसद्ध केले की, पृथ्वीगोलाचे वजन १२,५६,१९ दशअब्ज टन आिे. 
 
१०१५ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

लिदुस्थानच्या टपालखात्यातून गेल्या वर्षी ४ लाख २० िजार पते्र गेली. प्राप्ती ३३ लाख रुपये, तर 
खचय ४२ लाख रुपये झाला. 

 
१०१६ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

काबलूमध्ये एक सोवयाची खाि सापडली आिे. एक मुल्ला तेथून सोने आिनू ते सराफानंा हवकीत असे. 
त्याचं्या भाडंिातून सरदार अझमखानास खािीचे वृत्त समजले. आता सरदाराने तेथे पिारा ठेवला 
असून सोने काढण्यास सुरुवात केली आिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१०१७ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 
भागुजी नाईकाचा बीमोड झाल्यामुळे आता शिाजी नाईकाने अनेक हभल गोळा करून बंड सुरू केले 
आिे. त्याचे साथीदार १५०० आिेत. 

 
१०१८ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

लदडोरीचा मामलेदार गोपाळराव साने यानंी एका हववाहित स्त्रीस पळवनू नेऊन हतसी व्यहभचार केला. 
पुण्याच्या ‘ज्ञानप्रकाश’ पत्रात बातमी आल्यावर हतच्या नवऱयाने हफयाद केली. मामलेदारास ६ 
महिवयाचंी हशक्षा झाली व २०० रु. दंड झाला. ज्या चार लोकानंी खोट्या साक्षी हदल्या, त्यानंा १–१ 
वर्षाची ठेप झाली. स्त्रीलािी २०० रुपये दंड झाला. 

 
१०१९ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

लष्ट्करातील गुविेगाराचंी फटक्याचंी हशक्षा हवलायत सरकारने कायद्याने बंद केली. 
 
१०२० (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

फ्रें च सरकार चीनवर १२ िजार सैवय पाठहविार आिे. 
 
१०२१ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

कलकत्त्याचे दोन रोमन कॅथॉहलक उपदेशक आहि मंुबईमधील दोन बैराहगिी रोमन मठाचा त्याग 
करून प्राटेष्टटं पंथाकडे आल्या. प्रभचू्या कृपेने अज्ञानातून सुटल्या. 

 
१०२२ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

रे. आबट याचं्या नोकरावर िल्ला केल्याबद्दल अिमदनगरच्या चार असामींना सुमारे १४०० रुपये दंड 
झाला. 

 
१०२३ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

आदनचे हम. हगल्डर आता मंुबई–हमशनचे काम करिार आिेत. 
 
१०२४ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

रे. गारेट याचंी महिसूरचे हडरेक्टर आफ पन्ब्लक इवस्त्रक्षि म्ििून नेमिकू झाली. 
 
१०२५ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

ज्या सापानंा सुळेदात असतात, तेच फक्त हवर्षारी असतात, िे लोकानंा मािीत असले पाहिजे. कारि 
हकत्येक लोक साप चावल्यावर नुसत्या भयानेच मरतात. 

 
१०२६ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

हम. िालडन फेन्ववक याचं्या पत्नी लवचू डसल्यामुळे एका तासात मृत्यु पावल्या. 



 

अनुक्रमणिका 

१०२७ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 
गेल्या वर्षी ४३ िजार युरोहपयन वृतपते्र लिदुस्थानात आली. 

 
१०२८ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

रे. स्कूलिेद व स्तील िे स्कॉहटश हमशनरी राजपुतावयात अजमेर एथे हमशन सुरू करिार आिेत. रे. 
हवल्सनिी हतकडे गेले आिेत. 

 
१०२९ (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

अमेहरकेत हमस्तर हिकाक याने पाण्यावरून चालण्यासाठी कथलाचे जोडे शोधले आिेत. तो अधा तास 
एका नदीवरून चालत िोता. जहमनीवर जलदीने चालाव ेत्याप्रमािे चालला. 

 
१०३० (१९ : १, २ ज्यानेवारी ६०, १४–१६) 

१८६० चे मराठी पंचागं छापून तयार आिे. हकम्मत एक आिा आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २, मुांबई, १६ ज्यानेवारी १८६० 
 
१०३१ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, १८–२२) 

िानराबल मावस्तुवतय िे गवियर एन्ल्फवस्तन सािेबाचे चलुते िोते. त्याचंा जवम पुरातन व कुहलन अशा 
स्कॉहटश घराण्यात झाला. १७९८ त ते लिदुस्थानात आले. नागपूरमध्ये व काबलूला रेहसडेंट म्ििनू 
काम केल्यानंतर १८१० पासून ते पेशव ेदरबाराकडे आले. मिाराष्ट्रात इंग्रजाचे राज्य सुरू झाल्यावर 
रताात्य मराठे सरदारानंा त्यानंी काबतू आिले. त्याचं्या मनहमळाऊ स्वभावाने ते रयतेस अहतशय हप्रय 
झाले. त्यानंा देशी भार्षा चागंली अवगत िोती. आपल्याकडे येिारास भेट घेतल्याहशवाय ते जाऊ देत 
नसत. शाळा, छापखाने, गं्रथहनर्थमती, गं्रथालये, वैद्य पाठशाळा, या बाबतींत त्याचंी कामहगरी 
प्रशसंनीय ठरली. १८२६ त मुलींची शाळा हमशनाने सुरू केली. या सािेबानेच इकडे सतीबंदी अंमलात 
आिली. ३ लाख ८२ िजाराचंा खचय करून भजनालये बाधंली. त्याचं्या बोलण्यात िलकट व 
अप्रहतहष्ठत शब्द कधीिी येत नसत. त्याचं्या कारकीदीत एकच वाईट गोष्ट झाली व ती म्ििजे 
वतयमानपत्रावर फार हनयंत्रि आले. १८२७ त ते परत गेले, तेव्िा त्याचं्या आठविीखातर एल  हफवस्तन 
हवद्यालय व टाऊन िाल येथील त्याचंा पुतळा, या गोष्टी नेहटवानंी कृतज्ञता म्ििून केल्या. त्यानंी 
लिदुस्थानचा हवस्तृत इहतिास हलिून प्रहसद्ध केला आिे. ते व्यासंगी हवद्वान िोते. हवलायत सरकारने 
त्यानंा उमरावहगरी व कानडाचे गवरनरपद देऊ केले. ते त्यानी नाकारले. मोठाले हकताबिी त्यानंी 
नाकारले. खडकीच्या लढाईतील हवजयाबद्दलचे एक पदक मात्र स्वीकारले. मरिसमयी त्याचें वय ७९ 
लकवा ८० असाव.े 

 
१०३१ अ (इंम : १७–१८) 
 
१०३२ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, १८–२२) 

आहफ्रकेमधील एका राजाने हवक्तोऱया रािीकडे मौल्यवान नजरािा देऊन वकील पाठहवला. 
वहकलाने रािीस हवचारले की, ‘इंग्रज लोक इतक्या मित्त्वास व योग्यतेस चढले त्याचे गुज काय 
आिे?’ रािीने नम्रतेने उत्तर हदले की : ‘आम्िी प्रीतीने आहि ईश्वराच्या सद भीतीने राज्य करतो, िे 
त्याचे गुज आिे. इंग्रजाचें राज्य सैवयबळावर, जिाजाचं्या समुदायावर, आरसेमिाल लकवा 
सोवयारुप्याची भाडंी, वैभव, यावंर अवलंबनू नािी.’ 

 
१०३२ अ (इंम : २२) 
 
१०३३ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २३–२५) 

हमसर देशाचा पाच्छा मिंमद याने २० तरुिानंा हशक्षिासाठी इगं्लंडमध्ये पाठहवले. त्यात मिमद 
एळकेलोिी िोता. दानधमय व उपासतापास यावंर त्याची फार श्रद्धा असे. हिस्ती लोकानंा तो दुष्ट 
समजे. हिस्ताचा हतरस्कार करीत असे. त्याच्या नेव्िी ऑहफसरने पहवत्र शास्त्राचा हवर्षय काढला की, 
तो उघडपिाने तुच्छता दाखवी. पुढे अहधकाऱयाने त्याला पापाच्या शास्त्राचा हवर्षय काढला की, तो 
उघडपिे तुच्छता दाखवी. पुढे अहधकाऱयाने त्याला पापाच्या क्षमेचा हसद्धातं समजावनू हदल्िा, तेव्िा 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचे मन शास्त्रात रमू लागले. त्याची बुद्धी साधारिच िोती. पि प्रत्येक गोष्टीचा खोल हवचार 
केल्यावाचनू तो कािीिी मावय करीत नसे. पाद्री हग्रफीन याचा उपदेश त्याला आवडे. त्याच्या 
कल्पनेपेक्षा हिस्ती धमय त्याला फारच वगेळा वाटला. त्याचे उपयोहगत्व व लाभ कळल्यावर तो 
दुखिाइतानंािी शास्त्र वाचून बोध करीत असे. १८३२ मध्ये तो फार आजारी झाला. दुखण्यात त्याची 
श्रद्धा वाढत गेली. आपली मालमत्ता शातं मनाने त्याने हमत्रानंा वाटून हदली. अखेरच्या रात्री 
धमोपदेशकाशी तो बोलत िोता. मरताना तो येशूबद्दल म्ििाला : ‘नािी दुसरा आश्रय । तूच कहरसी 
हनभयय ॥’ नंतर इतर तरुिानंी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. 

 
१०३३ अ (इंम : २३) 
 
१०३४ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २५–२६) 

पुण्याजवळ भीमेच्या काठावर तुळापूर नावाचे गाव आिे. त्याच्या नावाबद्दल अशी दंतकथा सागंतात की 
: औरंगजेबाची छाविी भीमेच्या तीरावर िोती. त्यावळेेस एक नावाडी बादशिाशी बोलत िोता. त्याचा 
नकल्या स्वभाव व नोकझोकीची उत्तरे ऐकून औरंगजेबाने त्यास हवचारले, ‘माझ्या स्वारीच्या ित्तीचे 
वजन हकती आिे सागं बरे?’ तेव्िा नावाड्याने तो ित्ती नाववेर चढहवला. मग नाव पाण्यात जेवढी 
बुडाली िोती, त्या जागेवर खूि केली. त्या खुिेपयंत धोंडे नदीत टाकले. मग त्या धोंड्याचें वजन 
केले. म्ििनू या गावास ‘तुळापूर’ असे नाव बादशिाने हदल्िे. 

 
१०३५ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २६–२७) 

आहफ्रका खंडात गोहरला िे चमत्काहरक माकड आढळते. ते मािसाप्रमािे दोन पायावर चालते. त्याची 
उंची ५-६ फूट असते. त्याचे बािू मािसाच्या तंगडीएवढे जाड असतात. ते मािसानंा आपटून मारू 
शकते. ‘हनशगेो’ गोहरलाच्या डोक्यावर केस नसतात. झाडाच्या दुभाळक्यामध्ये घर बाधूंन ते रािाते. 
गोहरलाची बोटे ठोसर अहि आखूड असतात. कुलुकाबंा प्रकारचे गोहरला केसाळ असतात. दाढी व 
कल्ले यामुंळे ते िबशी मािसाप्रमािे वाटते. त्याची बोटे लाबं आिेत व त्याला बोलता येत नािी. एरव्िी 
त्यानंा ‘रानमनुष्ट्ये’ म्ििता आले असते. 

 
१०३६ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २७–२८) 

भट्टोहज दीहक्षत िा व्याकरिकार सुमारे ५०० वर्षांपूवी जवमला. तो गौड िाह्मि असावा. त्याचा 
‘हसद्धातंकौमुदी’ िा व्याकरिगं्रथ अहतशय सुलभ व हबनचूक आिे. ‘मनोरमा’ िी कौमुदीची टीका आिे. 
‘वैयाकरिभरू्षि’ िा अथयहवचाराचा गं्रथ आिे. यातून व्युत्पत्ती समजते. ‘कौस्तुभ’ िी भाष्ट्यावरील टीका 
असून हतची भार्षा सुलभ व प्रौढ आिे. भाष्ट्याचे मित्त्व कायम रािाव ेम्ििून पहंडतानंी िा गं्रथ बुडहवला, 
अशी दंतकथा आिे. भट्टोजीने देशपययटन करून आपल्या गं्रथाचं्या नकला वाटल्या. त्याने काशीस 
रािून व्याकरिशास्त्राचा अभ्यास केला िोता. त्याच्या मुलाचे नाव ‘भानू’ िोते. भानूचे आजोबा वैजनाथ 
भट्ट यानंी ‘पहरभार्षेंदुशखेरा’वर टीका केली िोती. मतृ्यनंूतर तो िह्महपशाच बनला व दोन हशष्ट्यानंा 
त्याने व्याकरि हशकहवले, अशी आख्याहयका सागंतात. (मूळ टीप : िा हवर्षय कहवचहरत्र या गं्रथाच्या 
१७–२० पृष्ठावंरून 
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घेतला आिे.) 
 

ज्ञानोदयकत्यांची टीप : कनाटक देशाचा आद्य राजा मयूर वमा याने गौड िाह्मिांची पुष्ट्कळ कुळे 
शाहलवािन शकाच्या नवव्या शतकात कोंकि ते कऱिाड यामंधील सह्ाद्रीच्या पायथ्याशी आिून 
स्थाहपली. त्यातं भट्टोहज दीहक्षताचा आजा सकुटंुब िोता. हिहटश लोकाचें लिदुस्थानात राज्य येईपयंत 
या लोकासं शिेवी िे पद िोते. शिेवी म्ििजे सैवयाचा अहधकारी. संस्कृतात त्यास सेनाहधपहत असे 
म्िितात. आता ते लोक कारकुनी, कोिी व्यापार कहरतात. 

 
१०३७ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २८–२९) 

रा. जनादयन रामचंद्रजी कळहवतात की : ‘कहवचहरत्र’ या पुस्तकामध्ये अनेक प्राचीन व अवाचीन 
हवख्यात कवी आहि गं्रथकार याचंी चहरते्र मी हदली आिेत. संस्कृत, मराठी, तेलगू व तामीळ कवींचािी 
यात परामशय घेतला आिे. १८१ कवींची व गं्रथकाराचंी माहिती ३०० पृष्ठातं देत आिे. मूल्य दीड रुपया 
आिे. वगयिीदारानंी आपली वगयिी पाठवावी. 

 
१०३८ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २९–३०) 

‘ज्ञानोदय वाचिारा’ पत्रात म्िितो की : या देशात ज्योहतर्ष नामे एक प्रबळ दैत्य माजला असून 
त्यायोगे लोकानंा दुःख व पीडा सोसावी लागतात, िे पािून सुज्ञ व सुहशहक्षत लोकानंा फार वाईट 
वाटते. हकविी गावच्या जोशाने लोकानंा साहंगतले की, गावच्या मारुतीला अहनष्ट ग्रि लागला आिे. 
मारुतीला घाम फुटला अशी वातािी पसरहवली. खऱया देवावर कधी असे सकंट येिार नािी व आले 
तरी मािूस ते काय दूर करिार आिे? धमोपदेशकाने जोशास दटावले, तर तो डोळे हमचकावनू 
म्ििाला की, ‘आमच्या पोटावर पाय का ं देता?’ मग सवांनी मारुतीची तेलशेंदूर माखून पूजा केली. 
एक काडी घेऊन बाजरीत हफरहवली. संकट गेले, असे आश्वासन हमळाल्यावर जोशास चार आिे 
दहक्षिा हमळाली. एकंदरीत सवय ढोंग आिे. यापेक्षा आंधळ्या-पागंळ्यास द्याव.े 

 
१०३९ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, २९–३०) 

उत्तरेकडील बंड अगदी मोडून गेले आिे. प्रमुख बंडखोर मरि पावले. उरलेले इंग्रजाचं्या कैदेत 
आिेत. खान बिादूर खान िा बंडखोर तर ित्तीची हशकार करीत असताना सिजगत्या पकडला गेला. 
ित्तीच्या मागावर असताना त्याला जंगबिादूर भेटला. आपि सािेबलोकासंी वाईट वतयिूक केल्यामुळे 
आपिासं फार लाज वाटते, असे तो म्ििाला. तेवढ्यात जंगचे लष्ट्कर आले आहि त्याने खानास 
ताब्यात घेतले. बंडखोरानंा आश्रय देिारे संभावीत नेहटव आता भयभीत झाले आिेत. आपि जर 
कोिाला आश्रय हदल्िा, तर इंग्रज आपले घरदार खिनू काढतील, अशी त्यानंा भीती वाटते. आता 
हफरोझ शिा, आहदल अिमद, गोदालसघ आहि अयोध्येची बेगम, एवढेच काय ते बािेर राहिले आिेत. 
बेगम िी स्त्री असल्यामुळे हतला पकडण्याचे सरकारास हवशरे्ष अगत्य नािी. इतरानंा पकडण्याची 
तजवीज िोत आिे. 
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१०४० (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 
गुजरातेत वाघर लोकाचंी आहि इंग्रज लष्ट्कराची मोठी लढाई िोऊन वाघराचंा अगदी मोड झाला. 
बरेच मेले. ७०० कैद झाले. इंग्रजाचें १५ सैहनक मेले. 

 
१०४१ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

हबठूरच्या नानासािेबाच्या वाड्याचे संगमरवरी धोंडे सरकारने जप्त केले आहि कानपूरच्या हिस्ती 
भजनालयास फरसबंदी करण्यासाठी नेले. 

 
१०४२ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

अयोध्येच्या सुभ्यात बऱयाच हदवसातं कोिी स्त्री सती गेली नव्िती. परंतु कािंी हदवसापूंवी फैजाबादेस 
सतीचा प्रकार घडला. हतच्या नातेवाईकानंा सरकारने कठोर हशक्षा हदली. 

 
१०४३ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

सुरतेमध्ये भयंकर आग लागून अनेक घरे जळाली. ज्याचें नुकसान झाले, त्याचं्या सािाय्यासाठी 
जिागंीरजींनीं एक िजार आहि फ्रामजी नसरवानजी यानंी ८ िजार रुपये हदल्िे. 

 
१०४४ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

नगरमध्ये पाण्याच्या बखेड्यावरून एका नेहटव हिस्त्यास मारिाि झाली. या खटल्यात १३ जिानंा 
६७५ रुपये दंड झाला. इतर दोघानंा ७५ रुपये व ५० रुपये असा दंड झाला. 

 
१०४५ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

नगर हजल्ह्ात एवले मुक्कामी गिपतीच्या हदवसातं कािी लोकानंी वयायाधीश व कोटय याचें सोंग 
आिले. या नकली वयायाधीशाने एका वाण्यास साहंगतले की ‘तू आपले दुकान सेशन कोटासाठी 
हरकामे करून दे.’ परंतु कािी सािेबानंी या मंडळींवर खटला भरला. कोटाच्या बेअिुवरून २४ 
असामींना एकूि १ िजार रुपये दंड झाला. 

 
१०४६ (१९ : २, १६ ज्यानेवारी ६०, ३१–३२) 

मंुबई इलाख्यातील तुरंुगखात्याचे इवस्पेक्टर बलेरग्टनसािेब यानंी ठराव केला आिे की : तुरंुगातील 
कैद्यानंी एकमेकाशंी बोलू नये. मुकाट्याने काम कराव.े एका कोठडीत एकाच कैद्यास ठेवाव.े िा 
कायदा अंमलात आल्यावर गुवह्ाचे प्रमाि कमती िोईल, असे त्यानंा वाटते. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, हप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रवारी १८६० 
 
१०४७ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ३४–३७) 

इंग्लंडची मिारािी म्ििते की : इंग्रजाचं्या वैभवाचे रिस्य हिस्ती शास्त्रामध्ये आिे. लिदुस्थानात कािी 
हठकािी पोटुयगीजाचें राज्य असून ते मािसाचंी पूजा करतात. फ्रान्वसस झाव्यरसारख्या संताची प्राथयना 
करतात. त्याचं्या िाडाचें तुकडे हवकतात. भोळे भ्रहमष्ट लोक ते हवकतिी घेतात. त्याचं्या कन्ल्पत 
किाण्या शास्त्रवत् मानतात. ईश्वराच्या हठकािी मािसाला मानिे, िे िलकेपिाचे व हनबयळपिाचे गुज 
आिे. गोव्याच्या सरकारने असे जािीर केले की, सेंट झाव्यरच्या पे्रताची सवांनी पाििी केली आहि 
आता ते दशयनासाठी खुले आिे. वास्तहवक ते अत्यंत हवरूप अवस्थेमध्ये आिे. पि शकेडो पोटुयगीज 
लोक भक्ती दाखहवण्यासाठी गोव्यात जमत आिेत. संत झाव्यरचा जवम १५०६ मध्ये तर मृत्यू १५५२ 
मध्ये झाला. मृत्यूनंतर ७० वर्षांनी कॅथॉहलक हमशनने त्याला साधू ठरहवले. िा जेसुइट हमशनरी चीनला 
गेला िोता. त्याने केलेले चमत्कार अहतशयोन्क्तसि सागंून लोक त्याच्या िाडाचंी पूजा करतात. पि 
सातंाकू्रझ जिाजाबद्दलचे त्याचे भहवष्ट्य खोटं ठरले. िे जिाज कधीच मोडिार नािी, असे तो म्ििाला 
िोता, पि तीस वर्षांनंतर ते पार मोडून गेले. सत्पुरुर्षाचं्या िाडाचंी भक्ती, नवस, प्राथयना, िे हिस्ती 
शास्त्राच्या हवरुद्ध आिे. 

 
१०४७ अ (इंम : ३३–३४) 
 
१०४८ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ३८) 

सोलजरलोक बिुधा मस्ती करिारे व सरकारच्या प्रजेस उपद्रव करिारे असतात, िे तर सवांस 
ठाऊक आिे. गोऱया पलटिी स्थलातंरास जातात, तेव्िा वाटेने मारिाि व लूट करतात. कािी वळेा 
हस्त्रयाचंी अिदेूखील घेतात, परंतु एक चागंला अनुभव येथे नमूद करतो. कोल्िार या गावी कािी 
हमशनरी उपदेश करण्यास गेले. जवळच सरकारची गोरी पलटि उतरली िोती. अनेक सोल्जर जते्रत 
शातंपिाने उपदेश ऐकत उभे राहिले. त्यानंी कसलािी उपद्रव हदल्िा नािी. नंतर असे कळले की, ते 
हनयहमत प्राथयना करतात आहि त्याचं्या प्राथयना मंडळ्यािी आिेत. कू्रर लसि आहि लाडंगे प्राथयनेच्या 
योगाने मेंढरे बनतात. 

 
१०४८ अ (इंम : ३७–३८) 
 
१०४९ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ३८–३९) 

कच्च्या शाईने हलहिण्यामुळे अगर दुसऱया कािी कारिाने हलहिलेली अक्षरे पसुट झाली असतील, तर 
अधा चमचा पु्रहसएट ऑफ पोट्यास घेऊन पाण्यात हमहश्रत करून ठेवाव.े उंटाच्या केसाचा कलम 
करून ते अक्षरावर हफरवा, म्ििजे ती ठळक िोतील. अथवा अधेलाभर काळा चिा अध्या वाटीभर 
कढत पाण्यात कुस्करून घ्यावा; लकवा याच प्रमािात क्याबोनेट ऑफ सोडा घ्यावा अथवा पाव औसं 
हिराकस अधयवाटी पाण्यात टाका. लकवा सल्प्युरेट ऑफ पोट्याहसएम हततक्याच पाण्यात हमसळा. 
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यापंकैी कोितािी द्राव अक्षरे ठळक बनहवतो. त्यातल्या त्यात पहिला प्रकार सवात जास्त उपयुक्त 
आिे. 

 
१०४९ अ (इंम : ३८) 
 
१०५० (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ३९–४०) 

वले्स आहि लंडन शिर येथे हकत्येक महिवयापंासून प्राथयनेच्या मंडळ्या सुरू आिेत. कार्थडगानशरै 
परगण्यातील ८० िजारापंैकी १५ िजार प्रजा प्राथयना करते. ईश्वराच्या कृपेच्या लसिासनासमोर आग्रिी 
प्राथयना केली जाते. आपल्या मिापातकानंी शारीहरक पीडा पावनू पिात्तापाने दग्ध िोतात, मग ते 
ईश्वराची स्तुती करतात. लंडन शिरातील ६० मंडळ्यातं प्रत्येकी २०० पासून ५०० पयंत लोक 
जमतात. व्यापारी लोक, हस्त्रया, गहरबाचंी लेकरे, याचं्या स्वतंत्र प्राथयना िोतात. उगीच गप्पा छाटिारे 
लोक मनापासून ईश्वराची स्तोते्र गातात. आता रूक्ष अरण्याचं्या जागेवर आन्त्मक फळाचंी समृद्धी 
िोईल. लिदुस्थानात कािी नामधारी व दशयनी हिस्ती लोक दुराचरि करून अडखळि व हवघ्नरूप 
िोत आिेत. पि ते जर देवाचे खरे भक्त बनले आहि सवय धमांतील सुहशहक्षत तरुि प्रभ ूयेशूकडे आले, 
तर हकती बरे िोईल. 

 
१०५१ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४०–४२) 

जगद्गुरू प्रभ ू येशूने हशष्ट्यानंा आज्ञा हदल्िी िोती की, सवय जगामध्ये जाऊन शुभवतयमान गाजवा. 
त्यायोगे अनेक लोक खोटा धमय सोडून तारिाऱया मागावर आले. गेल्या शपेन्नास वर्षांत िा प्रयत्न फार 
चालू आिे. अमेहरकेतील १६ मंडळ्या व युरोपातील २५ मंडळ्या देशोदेशी हमशनरी पाठहवतात. 
यासाठी ९० लाखािूंन जास्त खचय िोतो. मंुबई इलाख्यात ३६ हमशनरी कायय करतात. 

 
१०५२ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४२–४५) 

उच्चविीयाचं्या योगे देशास कािी लाभ न िोता िानी मात्र िोते. कािी लोक नेिमी म्िितात की, 
िाह्मिाचंी लनदा करिे, िाच याचंा उद्योग आिे. पि लोकहितवादीने कािी वर्षांपूवी प्रभाकर पत्रात िेच 
म्िटले िोते. इंग्रज लोक या देशातून गेले, तर अंदाधंुदी व भालेराई िोईल, असे त्याने हलहिले. 
बाजीरावाच्या गोष्टीवरून हदसते की, इंग्रजासंमोर िाह्मिशािी हटकली नािी. ढोंगाने पूजा करिारे 
मूखयहशरोमिी त्याचं्यातं फार आिेत. स्विस्ताने तुळशीपत्र खुडण्यापासून अन्ग्निोत्रापयंत सतत 
हनरथयक उद्योग ते करतात. त्याचें आयुष्ट्य कमयठपिातच चालले आिे. कोिाच्या तरी घरी जेवनू १२ 
वर्ष ेअध्ययन केल्याबद्दल डौल ते हमरहवतात. पि स्वतः उपहजहवका हमळहवण्याचे सामथ्यय त्याजंपाशी 
नािी. व्याविाहरक हवद्या येत नािी, व्यापार-धंदा समजत नािी. घोकंपट्टी करिारास दान हदल्यामुळे 
आळसाची वृद्धी मात्र िोते. ढवळेबाबाचे ढोंग मािीत असून लोक त्याला दहक्षिा देत असत. कोिीिी 
चाल मोडली की, िे त्याचा दे्वर्ष कहरतात. म्ििूनच उपासतापास आहि नवससायास यापेंक्षा वास्तहवक 
ज्ञान वाढावयास िव.े संवयासी आहि याते्रकरू िे बेवकूब लोक असतात. त्याचें ढोंग मोडून त्यासं 
शुद्धीवर आिले पाहिजे. रयतेनेसुद्धा आळशानंा असा आश्रय देिे बंद कराव.े 

 



 

अनुक्रमणिका 

१०५३ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 
एका कैद्यास काळ्या पाण्याची हशक्षा झाली असता त्याने फाशीची मागिी केली. पि कोटाने त्याची 
हवनंती फेटाळून काळ्या पाण्याची हशक्षा कायम केली. 

 
१०५४ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

हदल्लीमध्ये ३०० लोकानंी बान्प्तस्मा घेतला. त्याचं्यात चाभंार लोक जास्त आिेत. मद्रासकडे ३५०० 
जि मंडळीत आले. अिमदनगरात हकत्येकजि सिकुटंुब हिस्ती झाले. 

 
१०५५ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

बंगल्यातील कपूरथाळ्याचा राजा हिस्ती हमशन स्थापन करून त्याचा सवय खचय करिार आिे. त्याने 
स्वतः हिस्ती स्त्रीशी लग्न केले. 

 
१०५६ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

वयूयॉकय मध्ये एक कॅथाहलकसािेब व वैरागीि प्राप्तेस्तंत पंथात आलीं. 
 
१०५७ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

गुजराथच्या शाळाखात्याचा डेपुटी इवस्पेक्टर महिपतराम रूपराम इंग्लंडला जािार आिे. त्याजबरोबर 
दोन लिदू चाकर रािातील. 

 
१०५८ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

कलकत्त्यातील एक लिदू तरुि हफलादेन्ल्फया येथे हशक्षिासाठी गेला, तेव्िा त्याला भरतखंडातील 
२० कोटी लोकाचंा प्रहतहनधी मानून मंडळीमध्ये प्राथयना करण्यात आली. 

 
१०५९ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

भरतखंडातून १५ िजार फौज चीनकडे जािार. 
 
१०६० (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

हफलादेन्ल्फया शिराची लोकसंख्या १० वर्षांत ६६ टके्क वाढली. 
 
१०६१ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४५–४६) 

सुरतमध्ये एका हपसाळलेल्या कोल्ह्ाने एका वाण्याच्या मुलीस गंभीररीत्या जखमी केले. 
 
१०६२ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

गवरनर जनरलच्या छाविीतील आग लेडी कालनगच्या तंबूतील शगेडीमुळे लागली िोती. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१०६३ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 
कप्तान ग्रातं या सािेबाने एका वळेी िजारो मािसाचंा स्वयंपाक तयार करण्याची युक्ती शोधली आिे. 
हचनी लढाईत ५००० मािसाचंा स्वयपंाक एका वळेी करता येईल. 

 
१०६४ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

सपय चावला असता दंहशत भागावर ओली राख टाकावी. दोन चमचे मोिऱयाचें पीठ गरम पाण्यात 
घालून प्याव.े 

 
१०६५ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

रेशमी कापडावरील डाग घालवायचा असेल, तर ५ तोळे ललबाचा अकय  व २॥ तोळे टरपेन तेल हमहश्रत 
करून डागावर चोळाव.े 

 
१०६६ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

मद्रास इलाख्यात ५२ िजार गाव ेअसून मद्रास शिराची वस्ती ७ लाख आिे. (प्रभोदयवरून) 
 
१०६७ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

१८५८ मध्ये दिा लक्ष उतारंूनी रेल्वनेे प्रवास केला. गाडीखाली सापडून एक प्रवासी आहि सात नोकर 
मरि पावले. 

 
१०६८ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

जगन्नाथ शकंरशटे यानंी स्वतः चालहवलेल्या शाळेकहरता २० िजार रुपये अनामत देऊ केले. 
 
१०६९ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

फोर्थजटसािेब पढुील मे महिवयात हवलायतेस जािार 
 
१०७० (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

रािीच्या लष्ट्करातील एक िाहपसर पेटहवलेल्या हवडीने आग लागून मरि पावला. (लखनौ 
िेरल्डवरून) 

 
१०७१ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

मके्कची यात्रा यंदा फक्त ५० िजाराचंी भरली. कारि पटकीच्या वाख्याने गेल्या वर्षी शकेडो लोकाचंा 
मृत्यू झाला िोता. 

 
१०७२ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

कोटगडचे हमशन पैशाच्या कमताईमुळे मोडिार आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१०७३ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 
रॉबटय पाटयसन आहि जान टेलर पंजाबातील हसयालकोट हमशनात उपदेशकाचे काम करतील. 

 
१०७४ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

हतहनहवली हमशनात १४ नेहटवानंा उपदेशकाचा दजा हमळाला. 
 
१०७५ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

आता तारेसिी पाहकटाप्रमािे हतहकटे लावावीत, असा पोस्ट खात्याने िुकूम काढला. 
 
१०७६ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

कराचीपासून आदनपयंत हवजेची तार टाकली जाईल. 
 
१०७७ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

फराक्काबादेचा नबाब दोन चाकरासंि आदनकडे रवाना झाला. 
 
१०७८ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

िह्मदेशाचा राजा तारायंत्र, लोखंडी रस्ते, वगैरे सुधारंिकुीची कामे करिार आिे. 
 
१०७९ (१९ : ३, १ फेिुवारी ६०, ४६–४८) 

मंुबईच्या हकल्ल्याची तटबंदी मजबूत करण्याचे काम सुरू िोिार आिे. या कामास ७ वर्ष ेव २० लक्ष 
रुपये लागतील. (प्रभोदयवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रवारी १८६० 
 
१०८० (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ५१–५५) 

कॅथॉहलक व ग्रीक याचं्या मताकंडून शुद्ध हिस्ती धमाचा अपवाद आहि लनदा िोतात. हनजीव व 
सडक्या पदाथाकडून चमत्कार िोतात, असे त्यानंा वाटते. पि पुष्ट टोिग्याचं्या समुदायावर जसा लसि 
जय पावतो, तसा हिस्ती धमय हवजयी िोईल. झाव्यरची ममई बहघतल्यावर एका मुलीचे पायाचे व्यगं 
नािीसे झाले, असे हतची आई सागंते. पि यास वैद्याचीच काय, परंतु साध्या याते्रकरूचीिी साक्ष नािी. 
पे्रतपूजा करिाराचें कोि समाधान करिार? येशू तर म्िित असे की, पारख करा, मग हवश्वास ठेवा. 
आपल्या मताला अनुकूल राििे, िा मानवी स्वभाव आिे. हिस्त गरीबच िोता. पि त्याने समजुती वाढू 
हदल्या नािीत. यासाठी त्याच्या हशष्ट्यानंा िानी व पाठलाग सोसावी लागलीं. येशचेू चमत्कार मात्र 
अगदी खरे आिेत. कारि तो देवपुत्र िोता. खरे व खोटे सोने ओळखता येते. तुमच्या मृत साधंूची नखे 
व केस चमत्कार करीत असतील, तर हनदान व्याहधग्रस्तानंा तरी बरे करा. वाझं, स्त्रीस लेकुरवाळी 
बनवा. तुमचे ढोंग, टकहवद्या आहि थोताडं उघडे पडेलच पडेल. 

 
१०८० अ (इंम : ४९–५१) 
 
१०८१ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ५६–५८) 

रा. मोडकानंी नगरला ५ वर्षे काम केले. मंुबईच्या मंडळीस त्याचंी आवश्यकता वाटते. म्ििून त्याचं्या 
जागेवर हवष्ट्िू भास्कर करमरकर यानंा नेमून मोडकासं मंुबईस नेले आिे. रे. बालंटैननी या प्रसंगी 
स्तोत्र वाचले. सवांदेखत पालकपदाची जबाबदारी घेण्यास त्यानंी कबलुी हदल्िी. ‘हनभययपिे शास्त्र 
गाजवा, मनात लाज ठेव ू नका. सगळे धमयगं्रथ तत्परतेने वाचाव,े कारभाऱयाप्रमािे हवश्वासू रािून 
कळपातील मेंढराचें पालि कराव.े’ असा उपदेश झाल्यावर त्यानंी ईश्वराचा आशीवाद हमळावा म्ििून 
प्राथयना केली. ईश्वरी ज्ञानाचा प्रकाश सवयत्र फाकेल, याची खात्री आिे. 

 
१०८१ अ (इंम : ५५–५६) 
 
१०८२ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ५८–६४) 

अमेहरकेत एक धार्थमक गृिस्थ रािात िोता. त्याची स्त्री शिािी व सुबुद्धीची िोती. त्याचंी सिा लेकरे 
अहतशय आदशय िोती. त्याचं्या तोंडातं हशवीगाळ अहजबात नसे. प्राथयना व बोध िे जिू त्याचं्या मनाचे 
अन्न िोते. पि एक हदवस ती मुले लबाड बोलली. िे बापास कळल्यावर तो अत्यतं दुःखी झाला. 
मुलानंा हशक्षा करण्याच्या कल्पनेने गहिवरला. त्याची पत्नी कळवळून म्ििाली कीं, ‘मुलानंा 
मारण्यापेक्षा मला हशक्षा करा’. िे ऐकून हतची थोरली मुलगी सवांची हशक्षा स्वतःवर घेण्यास तयार 
झाली. हतचा पहवत्र आत्मा अनुभवनू आई संतुष्ट झाली. ईश्वर वयायी असून पापाचा दे्वर्ष करतो. तो 
सवांवर दया करतो. पिात्ताप झाला, तर क्षमा करतो. िी तत्त्व ेत्याचं्या अंगवळिी पडली िोती. पहवत्र 
शास्त्र वाचले, तर आन्त्मक ज्ञानाबरोबरच उपयोगी असे जहगक ज्ञानदेखील हमळते. जो नम्र आहि 
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लीन, तो धवय असतो. आईबाप जर मुलानंा रागावले, तर मुलाचंी हबघडिूक िोती. त्यासं मायेने व 
बोधाने लजकाव.े 

 
१०८३ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ६४) 

आग्रा येथे गवरनर जेनरल यानंा लशदे मिाराज भेटले. त्यानंा ३ लक्षाचंा मुलुख व दत्तकाची परवानगी 
हमळाली. (प्रभोदयवरून) 

 
१०८४ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ६४)) 

अमेहरकेत लोखंडाने मढवलेली गलबते तयार झाली. ती वादळात लकवा खडकावर आपटण्याने 
फुटिार नािीत, इतकी बळकट आिेत. 

 
१०८५ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ६४) 

सन १८५९ मध्ये अमेहरकेत ४५ लाख गठे्ठ कापूस हपकला. 
 
१०८६ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ६४) 

अमेहरकेत रस्ते झाडण्याचे यतं्र हनघाले आिे. त्याचा खचय आठवड्याला ४ िजार रुपये आिे. 
 
१०८७ (१९ : ४, १५ फेिुवारी ६०, ६४) 

एका सािेबाने बलूनच्या सािाय्याने अटलाहंटक मिासागर ओलाडंण्याची हसद्धता केली आिे. गेल्या 
५० वर्षांत तीन िजार बलून उडाली. पि फक्त एका मािसाचा मृत्यू झाला, तोदेखील त्याच्या 
हनष्ट्काळजीपिामुळे. म्ििून त्याला भीती वाटत नािी. आता आगगाड्या व आगबोटी याचं्याप्रमािे 
बलून सरास उडू लागतील. आतापयंत ८ िजार लोकानंी बलूनमधून यशस्वी प्रवास केला आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६० 
 
१०८८ (१९ : ५, १ माचय ६०, ६७–७२) 

वुड मडमेचे वय मृत्यसूमयी ३४ िोते. अमेहरकेतील िावडयसािेबाची ती मुलगी िोती. १८४७ त 
तुकय स्थानातील स्मिा गावी ती प्रथम हशहक्षका झाली. धार्थमक हस्त्रयानंा ती शुभवतयमान सागें. हतने 
अनेकानंा प्रभकूडे हफरहवले. ललचबगयला हशकहवण्याचे काम केल्यावर तीन वर्षांपूवी ती लिदुस्थानात 
आली. हतची नेमिकू सातारा हमशनमध्ये झाली. हतला सातारचे घर फार आवडले. हनसगयरम्य प्रदेशात 
हतने प्रभचेू काम अहवरतपिे केले. हतने मराठी हशकून घेतले िोते. ईश्वरावरील हवश्वास आहि प्रीती, 
िा हतचा आधार िोता. मध्यंतरी ती कािी हदवस नगरास राहिली व कामावर रूजू िोण्याकहरता 
साताऱयास जाण्याकहरता हनघाली. वाटेवर वाखा लागनू हतचा मृत्यू झाला. सावयकाहलक जीवन प्राप्त 
व्िाव,े म्ििून ती आकाशात गेली. मृत्यूच्या अंधारमय नदीस पार करून ईश्वराप्रत गेली. खरे भक्त 
आपल्या मरिाने ईश्वराचे गौरव वाढहवतात 

 
१०८८ अ (इंम : ६५–६७) 
 
१०८९ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७२–७५) 

अिमदनगरच्या पािीप्रकरिाबाबत ‘एक हिस्ती’ हलहितो की : नगरमध्ये एका कारंजावर कािी 
हिस्ती हस्त्रयानंी पािी भरले. पुरुर्षानंी ते पाहिले आहि हस्त्रयानंा हचथवले. ‘बाट्यानंी डाव साधला.’ 
अशी बडबड हस्त्रया करीत िोत्या. कािी नेहटव लिदंूनी जवळचा सरकारी नळ फोडून तेथेच पािी भरले. 
हशपायाने त्यानंा प्रहतबधं केला. हतसऱया हदवशी पाहिले, तर कोिीतरी करंज्यामध्ये मुद्दाम कचरा 
टाकला िोता. पाण्यात पाखरू व कुते्र मेल्याबद्दलिी िूल उठली. कसेिी करून हिस्ती लोकानंा 
उपद्रव द्यावा, अशी याचंी वृत्ती आिे. त्यानंी हिस्ती लोकानंा धके्क मारून त्यावंर धोंडे व धूळ फेकली. 
ढकलाढकली करून लाथा मारल्या. एका हिस्ती धमोपदेशकाच्या घरावर दगड फेकले. फौजदाराने 
हिस्त्यानंा फार मदत केली. ३० असामींना पकडून खटले भरले. त्यापंैकी तेरा जिानंा ६७५ रुपये दंड 
झाला. एकाने माफी माहगतली. सरकारने योग्यायोग्य पािून चागंला बंदोबस्त केला. हवनाकारि व 
गैरहशस्त हफयाद कोिी करिार नािी. फौजदार खरसेट नसरवान आहि माहजसे्त्रत रामचदं्र अमृत 
दुगल अपरात्रीदेखील मदत करतात. कमयठ व धमयहपसाट अहधकारी असते, तर त्यानंी खऱयाचे खोटे 
करून हिस्ती लोकासंच फाशात आिले असते. 

 
१०९० (१९ : ५, १ माचय ६०, ७५–७६) 

‘एक एत्तदे्दशीय हिस्ती’ हलहितो की : झाव्यराचं्या पे्रताचे दशयन घेतले, म्ििजे मािूस हनरोगी िोतो, िे 
खोटे आिे, पि त्यावरून कािी लोक मोश्याच्या चमत्कारानंािी खोटे ठरव ू पाितात. पि मोश े िा 
कािी साधू लकवा गुरू नव्िता. हमसर लोकाचं्या दासत्वातून लोकानंा त्यानेच मुक्त केले. फारोशी 
लढण्यास त्याने उते्तजन हदल्िे. गुलामीच्या कष्टामधून त्याने प्रजेला दुधाच्या व मधाच्या प्रदेशात नेले. 
मोशचे्या चमत्कारानंी यिुदी लोकाचंी सुटका झाली. मोश ेजर ठक असता, तर लोकानंी त्याच्यावर 
हवश्वास ठेवलास नसता. मोश्या ईश्वराचा लाडका िोता. म्ििून ईश्वराने यिुद्यानंा सोडहवले. बोकडाचें 



 

अनुक्रमणिका 

रक्त दारावरती लशपले गेल्यामुळे यिुद्याचंी बालके मृत्यूपासून बचावली. म्ििनू मोश्याच्या चमत्कारानंा 
खोटे म्ििण्यापूवी पुरता हवचार करावा. 

 
१०९१ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

‘मूखय चालीस िसिारा एक’ हलहितो की : आज ग्रिि िोते. चंद्राचे ग्रिि सुटल्यावर लोकानंी भोजन 
केले. िी चाल िजारो वर्षांची असून हतजहवर्षयी हवचार झाला नािी. व्युत्पन्न लोकानंी हवचार केला, तर 
त्यातील गैरहशस्तपिा कळेल. ईश्वरपे्रहरत गं्रथानंा मान हदला नािी लकवा िाह्मिास गुरू मानले नािी, 
तर मािूस नान्स्तक ठरतो. चंद्राचे शुद्ध मंडळ हदसल्याहशवाय लोक जेवत नािीत, परंतु आपल्या 
उपवासानेच ग्रिि सुटेल, अशी शखेी हमरहविे चूक आिे. ज्योहतर्षाचें पंचागंातील गहितिी कािी 
अंशाने चकुत असतेच. तरी ग्रििात भोजन न करण्याची चाल सोडून द्यावी. 

 
१०९२ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

दोन िजार बंडखोर पकडल्यामुळे लखनौचे सवय तुरंुग भरले गेले. (प्रमोदयवरून) 
 
१०९३ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

नानासािेब मेल्याची बातमी खोटी आिे. तो जोग्याचा वरे्ष घेऊन बद्रीनाथकडे गेलेला आिे. त्याची 
मालमत्ता मात्र सरकारने जप्त केली. 

 
१०९४ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

तुफुझल िुशने खान िा हरसालदार ४६ वर्ष ेसरकारची नोकरी करीत िोता. बंडाच्या काळात त्याने 
केलेल्या मदतीबद्दल त्यास तिह्ात ६ िजाराचंी जिागीर देण्यात आली. बंडखोरानंी दोनदा त्याचे घर 
लुटून फार नुकसान केले िोते. 

 
१०९५ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

हनजामाच्या एका आप्ताने त्याचे न ऐकता रेहसडेंटच्या छाविीमध्ये घर हवकत घेतले, त्यावरून लढाई 
िोऊन उभय पक्षाचे लोक जखमी झाले. 

 
१०९६ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

हवडी पेटहवताना जो सािेब आग लागून मेला, त्यास दुसऱया सािेबाने रजई गंुडाळून व आग हवझवनू 
वाचहवण्याचा प्रयत्न केला, पि त्याचा कािी उपयोग झाला नािी. 

 
१०९७ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 

नगरच्या शास्त्र्यानंी सोलापूरच्या िाह्मिानंा पत्र हलिून हवचारिा केली आिे की, हिस्ती लोकानंा 
कारंजावरून पािी भरू द्याव ेकी नािी? सोलापुरात सभा भरली म्िितात. पि अजून जबाब आलेला 
नािी. 
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१०९८ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७६–७८) 
नगर हजल्ह्ातंील लदडोरीचा मामलेदार गोपाळ रामचदं्र याची हशक्षा अहपलात रद्द झालेली आिे. 
कायदे आहि लोकव्यविार याचंा मेळ बसहविे प्रायः मनुष्ट्याकडेच आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१०९९ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

लसधमध्ये ‘दहक्षि आहफ्रकन ज्वारी’ची लागवड िोते आिे. िे नव े धावय उत्कृष्ट असून त्याच्या 
ताटापासून साखर हनघते. दहक्षिेतिी िी लागवड िोईल, तर बरे िोईल. 

 
११०० (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

िाल्ली बंगाल्यात ९० िजार काळी, तर ५५ िजार गोरी फौज आिे. फ्रें ड ऑफ इंहडयाचा कता म्िितो 
की, इतक्या फौजेची गरज नािी. िी फौज हनम्मी असावी. 

 
११०१ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

लिदू सिाकंहरता सरकारने ११ सुट्या हदल्या, तरी त्यानंा आिखी चार सुट्या िव्या आिेत. उदे्दश 
काय, तर पोटभर जुवा खेळिे, दारू हपिे, हशमग्यात अमंगल बोलिे, आहि गोवऱया चोरिे. हशमगा िा 
सि कािी शाबाथ (हवश्राम) हदनाप्रमािे नािी. 

 
११०२ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

कोिी एक एतदे्दशीय गृिस्थ इंग्रजी वतयमानपत्र काढिार आिेत, पि आम्िासं वाटते की, सुहशहक्षत 
तरुिानंी इंग्रजी पत्राच्या नादी लागू नये. त्याचं्या इंग्रजी पत्राचे फारसे वजन पडिार नािी. उपिास 
मात्र िोईल. त्यापेक्षा इंग्रजी पत्रानंा बातम्या पाठवाव्या. 

 
११०३ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

गेल्या वर्षी इनं्ग्लश सरकारने ८१७ हशडाचंी जिाजे आहि १५३ आगबोटी बाधंल्या. 
 
११०४ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

सन १८५८ मध्ये मंुबईिून ४ लाख ५७ िजार कापसाचे गठे्ठ हवलायतेस गेले, तर १८५९ मध्ये ७ लाख 
८५ िजार ५२१ गठ्ठठ्याचंी हनयात झाली. 

 
११०५ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

नगर शिरात गेल्या वर्षी अकरा लक्षाचंा उदीम झाला. 
 
११०६ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

अफूच्या हनरखाचं्या बातम्या पाठवण्यातून तार खात्यास ५० िजाराचें उत्पन्न हमळाले. 
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११०७ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 
मोरोक्को आहि स्पेन याचं्यात मोठी लढाई चालू आिे. 

 
११०८ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

केप आफ गुद िोप हवभागात नाताळ या हठकािी रुप्याच्या खािी सापडल्या. (वृत्तसारवरून) 
 
११०९ (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

दाक्तर भाऊ दाजी यानंी मोठ्या कुशलतेने एका सात वर्षांच्या मुलाचा मुतखडा काढला. त्याचे वजन 
तीन तोळे िोते. (प्रभोदयवरून) 

 
१११० (१९ : ५, १ माचय ६०, ७८–८०) 

रत्नाहगरीच्या हमऱया डोंगरावर कुलाब्याच्या दाडंीसारखा लिान हदवा तयार केला जाईल. त्यासाठी 
१,०३४ रुपये खचय येईल. (जगन्वमत्रवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६० 
 
११११ (१९ : ६, १५ माचय ३०, ८१–८२) 

अिमदनगर हजल्ह्ात कोकमठाि आहि संवत्सर या गावाचें लोक दरवर्षी लढाई खेळतात. अज्ञानी 
लोकाचं्या मूखय समजुतीवरून िी हवलक्षि आहि कू्रर चाल बिुत काळापासून चालू आिे. दोविी गावाचें 
लोक नदीच्या दोन तीरावर उभे राितात आहि गोफिीने दगड मारतात. िा कािी पोरखेळ नािी, तर 
या पार्षािास्त्राने अनेकजि गंभीर जखमी िोतात. िातपाय लकवा डोळा गमावण्याचे अनेक प्रकार 
घडतात. ज्या हिस्ती धमोपदेशकाने िी लढाई प्रथमच पाहिली, त्याचािी डोळा हनकामी झाला. पीक 
चागंले याव,े म्ििून िी लढाईची पद्धत पडलेली आिे. जर मनात दे्वर्ष ठेवला नािी, तर पीक येिार 
नािी, अशीिी समजूत आिे. या वैशाखी लढाईची सरकारला चागंली माहिती आिे. सरकारने लोकानंा 
ताकीद हदली, पि खेडूत ऐकत नािीत. खोंडाचें मनुष्ट्यबळी, काठेवाडचा कवयावध, या अघोर चाली 
बंद करिारे सरकार स्वस्थ बसेल काय? नेहटव अंमलदार याहवर्षयीच्या बातम्या दाबीत असावते, 
असा अंदाज आिे. सरकार योग्य बंदोबस्त करील अशी आमची आशा आिे. 

 
११११ अ (इंम : ८१) 
 
१११२ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ८२–८५) 

‘गावोगावी हफरिारा हिस्ती’ हलहितो की : ज्या वृद्ध मािसानंी जुवया आमदानीमध्ये व्याघ्राप्रमािे 
अस्पृश्यावंर कडकडीत अंमल चालहवला, ते ओरडत आिेत की, लिदू धमय एकंकार िोत चालला. 
हिस्ती लोकाचं्या अंगावर व्याघ्र व हचत्ता याचं्याप्रमािे बुभहुक्षतपिे तुटून पडण्यास पािात आिेत. या 
भागात हमशनाचे काम चागंले चालले आिे. मंडळीत येण्याचा लोक िट्ट धरतात. उपदेशकानंी लकवा 
हिस्ती भावानंी आमच्याकहरता तंबू ठोकून हदल्िे. भोवताली दुष्टाईची चट लावनू नरकाग्नीकडे 
नेिाऱया लोकाचंी पाले िोती. ते पापाचा हवक्रय करतात. याते्रमध्ये अनेक हिस्ती लोक आलेले िोते. 
नेहटव लिदंूना फार आियय वाटले. हशपायास हवचारले की, तुम्िी तमाशा बंद का करीत नािी? तर 
उत्तर हमळाले : ‘कोिाचाच इलाज नािी. अंमलदार तमाशा पिातािेत. बीभत्स गाण्याहवरुद्ध कायदा 
आिे. पि त्याची अंमलबजाविी नािी.’ मग उपदेशकानंी तमाशात जाऊन कायदे पाळण्याची हवनंती 
केली. कािी लोक खाली डोया करून पळाले. नंतर शुभवतयमान साहंगतले. तमाशा मात्र चालूच 
राहिला. लोक देवासाठी येत नािीत, तमाशाकहरता येतात. या भक्तीची पायली भरत आलेली आिे. 

 
१११३ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ८५–८७) 

‘एक हफरस्ता’ पत्रात हलहितो की : भेरडापुरात एक गोंधळी नाच्यासारखे िावभाव करीत िोता. 
तेिेकरून पाटलाने त्यास िाकलून लावले. बायकासं मोहित करण्याचे त्याचे चाळे पाटलास आवडले 
नािीत. पाटलानंा अशा गोष्टीचा त्रास वाटतो. पुढे एक संभाहवत गृिस्थ भेटले. ते मला हिस्ती धमय 
स्वीकारल्याबद्दल टोचू लागले. मला भलू पडली, असेिी म्ििाले. सगळे जग वैरी झाले, तरी मी 
हिस्तास सोडिार नािी. ‘सटवीचे अक्षर टळत नसते’ असा शरेा मारून िा गृिस्थ एका िाह्मिाची 
कथा सागंू लागला. कारि तो मिारिीशी गुप्तात लागू िोता. पि इकडे िाह्मिाबरोबर भोजन करीत 
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िोता. त्याच्या गावातले िाह्मि पूवीच भ्रष्ट झाले. त्यानंी नाकाने कंदपय सोलू नये. अनेक व्यहभचारी 
िाह्मि तुमच्या जातीत आिेत. शाक्ताचें खािे-हपिे सवानाच ठाऊक असते. एक वैद्य दारू हपऊन 
गटारात लोळतो. ‘दृष्टीआड सृष्टी’ म्ििून तुम्िी डोळ्यावंर कातडे ओढता. तेव्िा िाह्मिानंी शुद्धीवर 
येऊन पाण्याहवर्षयीची चळवळ थाबंवावी. 

 
१११४ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ८७–८८) 

‘एक लिदुकाकं्षादे्वर्षक’ हलहितो की : लिदू लोकामध्ये अनेक काकं्षा व भ्रामक समजुती आिेत. कोिी 
आजारी पडला, तर भतुाचे घरबंधन करीत बसतात. घोडनदीजवळच्या एका गावात नुकत्याच 
जवमलेल्या एका मुलीस चार दात िोते. तेव्िा हतच्या आजीने पंचाक्षरी बोलावला. तो अनेक अशुभ 
लक्षिे वतयव ूलागला. िे मूल द्वाड व घरदारावर खराटा हफरहविारे हनघिार, म्ििून दानधमय केला. 
म्िातारी जास्तच खचली व रोगी िोऊन मेली. िािी त्या बाहलकेचा ‘पायगुि’च समजला गेला. हतच्या 
बापास कोिी साहंगतले की, मुलगी तुझ्या मुळावर आली. त्यानेच म्िैस मोडली, बैल आधंळा झाला, 
वगैरे. पि िी दुदैवी बाहलका तीन महिवयाचंी िोऊन परलोकी गेली. सवाना िायसे वाटले. कोिी 
रडलेिी नािी. वाचिाऱयानंी हवचार करावा की, एखादे लिान मलू कुटंुबावर हवघ्न आिू शकेल काय? 
पापामुळे हवघ्ने येऊन दुःख िोते. लिदंूच्या काकं्षा म्ििजे माहंत्रक लोकाचंी लबाडी िोय. असल्या मूखय 
काकं्षा दूर झाल्या पाहिजेत. 

 
१११५ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ८८–९०) 

‘ज्ञानोदय वाचिारा’ पत्रात हलहितो की : पहवत्र शास्त्राचा प्रसार सुंदर रीतीने चालतो. लशगव ेनायक 
येथे ५० मािसे हमशनाकडे आली. ईश्वर एक आिे आहि हिस्ती शास्त्रच मानवाचे तारि करील, यावंर 
लोकाचंा हवश्वास बसत आिे. लिदंूमधील ज्ञानाची हकल्ली फक्त िाह्मिाचं्या िातात आिे. कोिाच्याने 
वाचवनेा, असे शास्त्र देव देईलच कसा? अचेतन ईश्वराचे िह्मरूपाने वियन करिे अयोग्य िोय. 
अवतारी देवाच्या चहरत्रात पापाच्या गोष्टी आढळतात. वदे आहि पुरािे यातंील वियन अगदी 
परस्परहवरुद्ध असते. मािसू स्वपुण्याने तारला जातो. मग देवाचे काय मित्त्व राहिले? भागीरथीत 
िाडके टाकल्यामुळे कोिी स्वगास जात नािी. हिस्ती धमयच खरा आिे. तो सवय जगात पसरल्यावाचून 
राििार नािी. 

 
१११६ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९०–९४) 

प्रीसलीसािेबाने १७७४ मध्ये हसद्ध केले की, वायू िे हमश्र तत्त्व आिे. १७८५ मध्ये हमस्तर स्कील याने 
आक्सीजन ग्यासचा शोध लावला. वायूमध्ये २१ भाग आक्सीजन, ७८ भाग नैत्रोजन व एक भाग 
काबाहनक आहसड ग्यास असतो. आक्सीजन िा न्स्थहतस्थापक असून ज्वलनास मदत करतो. 
त्याच्यावाचनू कोिी हजवतं राििार नािी. त्याच्या हमश्रिाने वानस्पत्य व खहनज पदाथांस आम्लता 
आली आिे. पाण्यातिी आक्सीजन असतो. उलट नेत्रोजनने ज्वलनहक्रया बंद िोते. िा ग्यास 
प्रािघातक आिे. त्यास वास व रंग नािी. तो सवय ग्यासातं जास्त जड आिे. काबाहनक आहसडने तर 
मािूस गुदमरतो, चुवयाच्या भटीत िा ग्यास प्रािघातक ठरत असतो. हिऱयामध्ये शुद्ध काबान 
सापडतो. सावधहगरी म्ििनू कोळशाच्या खािीत मेिबत्ती जाळून पािाव.े मेिबत्ती हवझली, तर तेथे 
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जाऊ नये. हजवाला धोका असतो. िवतेील आक्सीजन ग्यासाचे प्रमाि वाढहवले, तर मनुष्ट्य िजारो वर्ष े
आनंदाने जगू शकेल. घािेरे पािी, डबकी, अरण्ये, याचंा कोंदटपिा नािीसा झाला पाहिजे. मग 
रोगबीजे कमी िोऊन मािसाचे आयुष्ट्य फार वाढेल. तो दोनश ेवर्ष ेजगेल. यमसदनभतू पृथ्वी स्वगयरूप 
िोईल. सद्गुिाचंी वाढ िोईल. 

 
१११७ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९५–९६) 

मीठ िा फार उपयोगी हजन्नस बिुतकरून सवय देशातं हमळतो. समुद्र, झरे, सरोवरे, डोंगर, िी त्याची 
उत्पहत्तस्थाने आिेत. पोलंड देशात ७४३ फूट खोल मीठ सापडते. स्पेनमध्ये कारडोबात ५०० फुटी 
हमठाचा डोंगर आिे. हमठाकडून पाचनशक्ती प्रदीप्त िोती. मीठ खाल्ले नािी, तर जठररस कमी िोऊन 
कृमी (जंत) िोतात. िालंद देशात कैद्यानंा मीठ देत नसत. म्ििून ते जंत िोऊन मरत. रेचकपिाने 
मीठ कोठा साफ राखते. मुलानंा कृमी झाले, तर मीठ जास्त खाऊ द्याव ेआहि हमठाई कमी द्यावी. 
अजीिाने १५ वर्ष ेआजारी असलेल्या मािसाला हनयमाने मीठ हदले, तेव्िा त्याच्या तोंडातून मोठा जंत 
पडला. दातदुखी लकवा सूज, यावंरिी हमठाचा उपयोग िोतो. येशू म्िित असे की : ‘तुम्िी पृथ्वीचे मीठ 
आिात. आपले बोलिे हमठाने चवदार केल्याप्रमािे कृपायुक्त असाव’े. (प्रभोदयवरून) 

 
१११८ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९६) 

रेव. टेलर गुजरात हमशनात व स्ताथतय नागपूरमध्ये प्रभचेू काम करतील. 
 
१११९ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९६) 

शकेडो रोमन काथेहलक प्रातेस्तंत िोत आिेत, म्ििून आम्िासं फार आनंद वाटतो. बेलफास्तमध्ये 
शभर, तर इहलनॉय संस्थानात िजारोंनी या पंथात प्रवशे केला. बोहिम्या देशात तर गावचे्या गाव े
प्रातेस्तंत बनली. 

 
११२० (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९६) 

इरािचे आखात व लिदुस्थान यातं प्रहतवर्षी १ कोटी ६३ लक्षाचंा व्यापार चालतो. (जगन्वमत्रवरून) 
 
११२१ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९६) 

फतेगडच्या पोस्तमास्तरने सरकारशी दगाबाजी केली, म्ििून त्यास ६ महिवयाचंी कैद झाली व ६ 
िजार रुपये दंड झाला. 

 
११२२ (१९ : ६, १५ माचय ६०, ९६) 

लखनौ दरबाराच्या वळेी गवियर जनरलसािेबास ६८,७३० रुपयाचं्या मोिरा नजर हमळाल्या, सािेबाने 
यापेक्षा जास्त लकमतीचे पोर्षाख वाटले. (जगन्वमत्रवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ७, मुांबई, २ एणप्रल १८६० 
 
११२३ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, ९८–९९) 

एक धमोपदेशक मिाबळेश्वरचा घाट उतरून वाई येथे गेला िोता. या रस्त्यावर प्रथम पाचंगिी गाव 
आिे. त्याची िवा आरोग्यकारक आिे. हिस्तवासी गे्रवस् सािेब येथे बंगला बाधूंन राहिला िोता. 
हमस्तर चेसन या सािेबाने येथे बुंदाची पुष्ट्कळ झाडे लावली आिेत. बुंद आहि स्वाहदष्ट पीछ फळाच्या 
बागािी लावल्या. गुलाबाचं्या ताट्यािी तयार केल्या. जवळच मुशाफरासंाठी बंगला तयार िोत आिे. 
पाचगिी ते वाई पायवाटेने तीन कोस आिे. िा अत्यतं रमिीय प्रदेश आिे. जागोजाग शतेे नागंरलेली 
आिेत. पाऊस मात्र लाबंला आिे. कृष्ट्िातीरावर दरोबस्त हिस्ती भजनालये िोतील, तेव्िा पाििाराचें 
डोळे अगदी हनवतील. लोक शातंपिाने उपदेश ऐकतात. पि हिस्ती धमातील मिद्गत्याच्या 
गोष्टीबाबत ते अज्ञानी हदसले. 

 
११२३ अ (इंम : ९७–९८) 
 
११२४ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १००–१०४) 

या मिाराष्ट्र देशात िाह्मिी हवधवचेा पनुर्थववाि झाला, म्ििून आम्िासं आनंद वाटतो. िाह्मिातंील 
हवधवा हकती पापमोिात हदवस काढतात, िे सवांना ठाऊक आिे. हकत्येक भ्रिूित्या िोतात. म्ििून 
सुधारकानंी कंबरा कसल्या पाहिजेत. रघुनाथ जनादयन िा सरकारी नोकर व नमयदा नावाची हवधवा या 
शिेवी िाह्मिाचंा हववाि पुण्यात झाला. गोखल्याचं्या बागेत अहतशय गुप्तपिे कायय पडले. फक्त २० 
मािसे िजर िोती. रा. बळवतंराव गोपडीकरानंी तेथे सुरस व्याख्यान हदल्िे. आता नव ेग्रामण्य सुरू 
िोिार, असा रंग आिे. सुधारिकू आहि अज्ञान याचंा हनकराचा संग्राम िोण्याचा समय आला. 
अज्ञानरूपी राजाचा हशरच्छेद लवकरच िोईल. दहक्षिा आहि तूपपोळ्या याचं्या मोबदल्यात ग्रामण्याचे 
हनराकरि करण्याची आशा दाखहवली जाईल. पि कोट्यवधी हवधवाचंी कैदेतून सुटका मात्र िोईल. 
याबद्दलचे िाह्मिाचें बंड हसद्धीस जािार नािी, असे पके्क समजाव.े मंुबईत एका देशस्थ ‘रावसािेबा’ने 
िाह्मिी हवधवशेी पुनर्थववाि केला. कायय गुप्तपिाने झाले. आता हवधवानंा बेअि ूआहि दुःखिी सोसावी 
लागिार नािीत. 

 
११२४ अ (इंम : ९९–१००) 
 
११२५ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०५–१०६) 

मूर्थतपूजेहवर्षयी राममोिन रायाची मते कसी काय िोती, ते भागवतानंी हलहिलेल्या चहरत्र-पुस्तकावरून 
कळते. सन १८१६ मध्ये वेदातंाच्या भार्षातंरास हलहिलेल्या प्रस्तावनेत तो म्िितो : ‘लिदू लोक 
कोट्यवहध देव मानतात. त्याचंी स्वतंत्र देवळे बाधूंन पूजा करतात. िी मुळात परमेश्वराची लाक्षहिक 
भक्ती िोती. परंतु आता हतला न्स्थर आचारधमाचे स्वरूप आले आिे. कोिी जर वादोपक्रम केला, तर 
त्याला सवयजि नान्स्तक म्िितात. मला मात्र सारासार हवचार आहि सामावय बुद्धी यावंरून वाटते की, 
िह्माडंाचा पालनकता व हनयंता कोिीतरी ज्ञानसंपन्न आहि अनाहद आत्मा आिे. तो सवयशन्क्तमान 



 

अनुक्रमणिका 

आहि सवांिून श्रेष्ठ आिे. त्यास पुरतेपिी जाििे लकवा त्याचे वियन करिे, आपल्या सामथ्यापहलकडचे 
आिे. म्ििून इहंद्रयगोचर पदाथय िाच देव मानिाराचें मखूयत्व लक्षात येते. या अज्ञानी लोकाचंी मला 
कीव येते. माझ्या स्वतंत्र मतामुळे मला लनदा व अपमान सोसावीं लागलीं. पि सद भावपूवयक प्राथयना, 
िाच ईश्वरभक्तीचा खरा मागय आिे. भगवतं गुप्तपिे पािातो व उघडपिे प्रहतफळ देतो. 

 
११२५ अ (इंम : १०४–१०५) 
 
११२६ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०६–१०७) 

एक म्िातारा िाह्मि कािी उद्योग हमळेना, म्ििून पंतोजीचे काम करू लागला. एक हदवस हशकवीत 
असताना त्याची लाळ सुताराच्या मुलाच्या पाठीवर पडली आहि त्याचा भरुका हभजला. पतंोजीने 
मुलास साहंगतले की, िाह्मिाचे तोंड म्ििजे तीथयकंुड आिे. थंुका म्ििजे मिातीथय आिे. सुताराच्या 
मुलाने हवचार केला की, आपल्या घरामधील हपतराचंी िाडे या ‘तीथात’ टाकावीत. म्ििून त्याने त्या 
अस्थींचा चुरा केला व दुसऱया हदवशी गुरुजींच्या तोंडात टाकला : खरा प्रकार समजल्यावर पंतोजी 
फार खहजल झाला. 

 
११२७ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०६–१०७) 

संख्याशास्त्रज्ञाचंा असा अंदाज आिे की, पृथ्वीतलावर १ अब ज ३० कोटी मािसे रािातात. 
शरीरचनेवरून काकेडयन, मोगल्यन, मलै, इथयोप्यन, अमेहरकन, इंहदयन असे ५ प्रकार िोतात. 
त्यापंैकी सवांत जास्त मोगल्यन, म्ििजे ५२ कोटी २० लाख आिेत. प्रातेस्तंत हिस्ती, काथोहलक व 
ग्रीक धमीयाचंी संख्या ३३ कोटी ५० लाख आिे. यिुदी मिमदी १६॥ लाख, तर मूर्थतपूजक ८० लाख 
आिेत. अमेहरकेत सुधाहरत लागवडीच्या पद्धती असल्यामुळे तेथे चागंले पोर्षि िोते. उद्योगानेच 
मािसाची संपत्ती वाढते. उत्तम शतेी, मध्यम व्यापार आहि कहनष्ठ चाकरी, अशी म्िि आिे. म्ििून 
कृहर्षकमय करण्याकडे लक्ष परुवाव.े युरोहपयन बळकट, ज्ञानी, कुशल, पराक्रमी व सुखी आिेत. कारि 
हिस्ती धमाने त्याचंी मने प्रकाहशत झाली. 

 
११२८ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९) 

तुकाराम िा देव िोता, असे नेिमी लोक बोलतात. पि गोधाजी पाटील याने कीतयनात एक अभगं 
साहंगतला. त्याचा महतताथय असा आिे की : मािसाला देव म्िििे, िा पापाचा उपाय आिे. 
लोकाकंडून पूजा घ्यावी, असा आपला अहधकार नािी. आपले पाप आपल्या मनाला ठाऊक असते. 
ईश्वराच्या िातात सुरी आिे आहि माझे डोकेिी आिे. तो योग्य काय ते करील. या आशयाचा अभगं 
खाली हदला आिे. अखेरच्या चरिात ‘तुका म्ििे’ असा शब्दप्रयोग आिे. 

 
११२९ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

मंुबई पलटिीच्या बंडास िोळकराचें सिाय्य आिे, िी बातमी खोटी ठरली. 
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११३० (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 
हदल्लीचा बादशिा बिादूरशाि याचा रंगूिच्या तुरंुगात छळ केला जातो, असा अजय रािी सरकारकडे 
गेला िोता. पि बादशिाने सरकारी अहधकाऱयानंा साहंगतले की : आपिासं कोित्यािी गोष्टीची उिीव 
पडू हदली जात नािी. माझ्या नहशबाने माझी िी न्स्थस्ती झाली आिे. अहधकाऱयाचंा कािी दोर्ष नािी. 

 
११३१ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

उत्तर लिदुस्थानमधील बंडामुळे सरकारला ४० कोटीचे कजय झाले. त्यावरचे व्याज २ कोटी आिे. 
 
११३२ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

हदल्लीचा हकल्ला मोडून टाकून आग्र्याच्या हकल्ल्याभोवती खंदक खिला जाईल. 
 
११३३ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

पेंढाऱयाचें बंड ४७ वर्षांनंतर पुविा सुरू झाले. नवसारी गावी एका िाह्मिास ठार मारून त्यानंी ५०० चा 
ऐवज नेला. 

 
११३४ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

फरुक्काबादेच्या नवाबास अरबस्थानच्या हकनाऱयावर सोडून देण्यातं आले. मात्र त्याने पवुिा 
लिदुस्थानात येऊ नये, अशी ताकीद देण्यात आली. 

 
११३५ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

बंडकाळात इंग्रजानंा मदत केली, म्ििून जंगबिाद्दर यानंा हवशरे्ष अि ूव योग्यता हमळतील. 
 
११३६ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १०९–११०) 

कानपूरच्या एका फहकराने बरेच हदवस १४ औसं वजनाचा दगड िातात धरून ठेवला आिे. तो म्िितो 
की, ‘मी एका मडमेस िा धोंडा मारिार िोतो, पि तो िातास हचकटून बसला’. िे खरे असेल काय? 
की पैसे हमळहवण्यासाठी ढोंग आिे? 

 
११३७ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

कोिी म्िितात झाशीची रािी मेली नािी, ती नेपाळात हजवतं आिे. 
 
११३८ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

जमयनीत अनेक काथोहलकानंी प्रातेस्तंत पंथ स्वीकारला. 
 
११३९ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

अमेहरकेत ४ िजार वतयमानपते्र असून पैकी ५०० दैहनके आिेत. अनेक वतयमानपत्राचें प्रत्येकी १४ ते १५ 
लक्ष वगयिीदार आिेत. अशी अहभरुची या देशात केव्िा हनमाि िोिार? 
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११४० (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 
इंग्लंडपेक्षा लिदुस्थानचा हवस्तार १४ पट आिे, पि हवलायतेतील तयार मालाच्या एक दशमाशं माल 
एकट्या लिदुस्थानात खपतो. 

 
११४१ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

युरोपचा ज्वालामुखी हवजुव्यस हवझहवण्यासाठी समुद्राचे पािी आिण्याची योजना तयार झाली असून 
या कामास १० लाख रुपये खचय येईल. 

 
११४२ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

हचलमने व गुडगुडीने ‘मदत’ अफू (अफूचा अकय ) ओढल्याबद्दल एका िाह्मिास नगरात दंड झाला. 
 
११४३ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

जमयनीतील एका हवद्वानाने मािसाच्या डोक्यावरील केस मोजण्याचा प्रयोग केला; तर हनरहनराळी 
मािसे ८८,७४० पासून १,०९,४४० पयंत केस डोक्यावर वागहवतात, असे हसद्ध झाले. यावरून 
नेहटवाचं्या धमयगं्रथातील केसाचंा आकडा म्ििजे आटकळपंचहवशी ठरते : 

 
११४४ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, १११–११२) 

टकलावर केश उगहवण्याच्या और्षधाचा शोध अमेहरकेत लागला आिे. 
 
११४५ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, ११२) 

मंुबईत ३६ वतयमानपते्र हनघतात. त्यातं ८ मराठी आिेत, पैकीं २ अधयसाप्ताहिके, ४ साप्ताहिके, दोन 
माहसके आहि एक (ज्ञानोदय) महिवयातून दोनदा प्रहसद्ध िोते. 

 
११४६ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, ११२) 

हिन्स्तयन विाकुलर एदु्यकेशन सोसायटीतफे पंतोजी तयार करण्याचे हवद्यालय सुरू िोिार आिे. 
असे हवद्यालय कलकत्त्यातिी व्िावयास िव े

 
११४७ (१९ : ७, २ एहप्रल ६०, ११२) 

मंुबईतील पारशी पंचायत जाहतप्रकरिाची सवय कामे पािाते. हतचा अहधकार एका धैययवान पारशाने 
हधक्कारून टाकला. तो जाहतबहिष्ट्कृत िोता. अशा वाळीत टाकलेल्याचें नातेवाईक वारले, तर त्याचंी 
उत्तरहक्रया पारशी स्मशानभमूीत करू देत नािीत. पि या गृिस्थाने स्मशानभमूीचे कुलूप तोडून 
आपल्या मुलीचे शव नेिमी उत्तरहक्रया िोिाऱया जागी ठेवले. आता ‘पंचायतच’ पंचायतीत पडली. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ८, मुांबई, १६ एणप्रल १८६० 
 
११४८ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, ११४–११७) 

वाई िे प्रख्यात हठकाि असून तेथे कोकिस्थ िाह्मिाचंी वस्ती आिे. एकूि लोकसंख्या १२ िजार 
आिे. कृष्ट्िेच्या पूवयतीरावर घाटाचंी रागं व देवळे फार शोभायमान वाटतात. इथे परुुर्ष संध्या करीत 
असतात आहि हस्त्रया पािी भरीत रािातात. गाव लविात वसलेले असल्यामुळे अनेक घरात पुराचे 
पािी हशरते. िवा हबघडून गेल्या वर्षी मिामारीने १२०० रोगी मरि पावले. शाळेतील पंतोजी दुसऱया 
बाजीरावाचा धडा मोठ्या मेिनतीने हशकहवताना हदसला, पि इंगरेजी हशकिारी मुले थोडी आिेत. 
देवळाजवळ तारिोपायाचा उपदेश केला. रोज कृष्ट्िा नदीमध्ये स्नान करूनिी पाप जात नािी, याची 
खात्री पटहवली. हठकािोहठकािच्या लोकानंी हिस्ती धमाचा स्वीकार करून तारि हमळहवले, याची 
माहिती हदल्िी. हिस्ती धमयप्रसार िा कोिाच्या नाशाकहरता नािी, तर सवांच्या कल्यािासाठी आिे, िे 
त्यासं पटले. ताहलकोटिून लोक हिस्ती धमाची पुस्तके घेऊन जातात. गावोगावचे लोक शातंपिाने 
उपदेश ऐकतात. 

 
११४८ अ (इंम : ११३–११४) 
 
११४९ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, ११८–११९) 

सन १८५९ मध्ये ली बेहरयर यानंी एका हनबधंात एका नव्या ग्रिाची माहिती हदली. कदाहचत एकािून 
अहधक ग्रि असावते. पि िा शोध एका खेड्यातील गरीब वैद्य लास्कर बालत यानेिी लावला आिे. 
त्याचे हटपि वहेरयरच्या आधीचे आिे. िा ग्रि बुधाच्या गमनमागातच आिे. त्याची सावली डागाप्रमािे 
सूययलबबावर हदसते. तो १९ हदवसातं सूयास प्रदहक्षिा घालतो. सूयापासून नेिमी ८ अंशावर रािातो. 
सूयापासून अंतर १ कोटी ३० लाख मलै आिे. खगोलहवद्या आिययकारक आिे आहि ज्याने िी जगे 
हनमाि केली, तो ईश्वर अहत सामथ्वयवान व थोर आिे. 

 
११४९ अ (इंम : ११७–११८) 
 
११५० (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, ११९–१२३) 

अिमदनगरच्या पािीप्रकरिाबाबत ‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : माळीवाड्याचे कारंजे हिस्ती 
लोकानंा वापरू देऊ नये, म्ििून तेथील लोकानंी फार प्रयत्न केला. टिळे पिाऱयावर ठेवले. 
त्याचं्याकडून कानगी आली, तर गोंधळ उडेल, अशी न्स्थती झाली. पि प्रत्यक्षात हिस्ती लोकानंी 
पािी घेतले, तरी कािीच घडले नािी, असे मानून इतरानंी पािी भरले. कारंजे बाटले, िी गलू 
कोिीतरी उगीच उठहवली, असे सागंून ते आपल्याच लोकानंा टप्पू मारीत िोते. हिस्ती लोक मात्र 
हनभययपिे पािी भरतात. इतर लोक त्याकडे डोळेझाक करतात. जाहतभेदाचे बंड आता बुडेल व िी 
भाडंिे सपंतील, अशी आशा आिे. मात्र लोकानंी आपसातदेखील मारामाऱया करू नयेत, असे वाटते. 
लोक हवनोदाने एकमेकानंा बाटल्याबद्दल हचडहवतात, तेव्िा मौज वाटते. म्युहनहसपाहलटीने कारंजे 



 

अनुक्रमणिका 

स्वच्छ केल्यावर कािी भट्टानंी त्यास अन्ग्नडाग देऊन शुद्ध केले. तरीिी वातावरि अगदी शातं आिे. 
सवय जाहतधमांचे लोक पािी भरतात. 

 
११५१ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२४) 

‘एक सुशोधक’ पत्रात म्िितो की : रघुनाथ जनादयनाच्या पुनर्थववािाहवर्षयी इंग्रजी पत्रात हवरोधी 
मजकूर येतो. त्याचे िे दुसरे लग्न असून पहिली बायको हजवतं आिे, असेिी ते म्िितात. तसे असेल, 
तर मात्र अयोग्य आिे. पि आनंद याचा वाटतो की, हवद्वानाचें कोरडे पाहंडत्य संपले. कृतीला सुरुवात 
झाली. िे लग्न हभक्षुकाचं्या िातून लागले. हनरे्षध करिाऱया मूठभर लोकानंा बळवतंराव गोपडीकरानंी 
उत्कृष्ट भार्षि देऊन परतवनू लावले. या जुवया कपींच्या रकट्याप्रमािे मलीन झालेल्या बदु्धीतील 
अज्ञानरूप खकािा नेिमी झटकला पाहिजे. िा सवय प्रकार आनंद मानण्याजोगा आिे. नमयदेस 
राखेप्रमािे न ठेवता रघुनाथाने हववाि करून आदशय उदािरि घालून हदल्िे. (पूना ऑबजव्िरवरून) 
ज्ञानोदयकत्याची टीप–पुनर्थववािास पालठबादशयक. 

 
११५२ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२५–१२७) 

वृद्ध पोप उफय  रोमन क्याथोहलकाचंा शकंराचायय, याचे उरलेले दात पडण्याची वळे आली आिे. 
म्िाताऱयाची तीक्ष्ि नखे व दाढा लूथरच्या शास्त्ररूप शस्त्राने काढल्या गेल्या. तरी कािी देश त्याच्या 
दातातं अडकले त्यानंा तंबाखूप्रमािे चघळून त्याने शुष्ट्क व नीरस करून टाकले. पोपचा कैवारी 
आहस्त्रयाचा बादशिा याचा दारूि पराभव झाला. शकेडो वर्षांपासून तेथील लोकावंर जुलमाचे जुकड 
पडले िोते. त्याचं्या आत्म्यावर व शहररावर पोपचा अंमल िोता. त्याचा राजकीय टेका आता नािीसा 
झाला. युरोपच्या राजानंा पोपाची राजकीय सत्ता व ढवळाढवळ मनापासून नकोशी झाली. फ्रावसचा 
नेपोहलयन बोनापाटय याने त्याची मिापूजा बाधंली िोती. फ्रावसमध्ये प्रहसद्ध झालेल्या एका पुस्तकात 
म्िटले आिे की : पोपाने संवयाशाप्रमािे रािाव.े राज्याचं्या उलटापालटीत मन घालू नये. तैबेर 
नदीच्या काठी माहरयेच्या नावाचा जप करीत बसाव.े पोपाचे लसिासन डळमळीत झाले. युरोहपयन 
वृत्तपते्र पोपच्या राजसते्तवर कडक टीका करीत आिेत. पोपच्या नावाने हशधा–दहक्षिा घेिारे रोमन 
भटहभक्षुक अस्वस्थ झाले आिेत. फ्रें च लष्ट्कराचे बळ गेली १०–१२ वर्ष ेपोपला उपयोगी पडले. आता 
तोिी आधार गेला. इताली संस्थानावरचा अहधकार पोपाने सोडावा, असे पत्र फ्रावसच्या राजाने 
पाठहवले आिे. पोपाचे पातेले बुडते आिे. सगळा युरोप युद्धसमुद्रात बुडण्याची शक्यता आिे : 

 
११५३ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–१२८) 

हमसर देशाची लोकसंख्या दरवर्षी शकेडा १॥। टके्क वाढते, तर नीलच्या काठी १०॥ टके्क वाढते. 
 
११५४ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–१२८) 

अलेक्क्षादं्र्या ते कराची आहि क्राट बेट असे तारायतं्र पुरे झाले. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

११५५ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–१२८) 
जरीमरीचा उपद्रव युरोप व अमेहरकेतिी िोत आिे. जुवया मताच्या लोकाचंी समजूत आिे की, इंग्रजी 
राज्य आल्यामुळेच पटकी आली. ती समजूत चकुीची आिे. 

 
११५६ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–१२८) 

अिमदनगरच्या पािीप्रकरिात साक्षीदार आधी हवचार करून मग साक्ष देतात. एक मािसू एकाच 
क्षिी दोघाचं्या घरी एकाच वळेेस जेवावयास बसला िोता, म्ििे. (प्रभोदयवरून) 

 
११५७ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–१२८) 

शिेवी जातीत आिखी एका हवधवचेा पुनर्थववाि झाला, असे ज्ञानप्रकाशवरून कळते. 
 

११५८ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–२८) 
अिमदनगरात हशमग्यात नाचतमाश ेपािण्याने जाग्रि झाल्यामुळें  एक गृिस्थ पटकी िोऊन मृत्यु पावला. 
 
११५९ (१९ : ८, १६ एहप्रल ६०, १२७–२८) 

पुण्याची म्युहनहसपाहलटी अस्पृश्यासंाठी स्वतंत्र िौद बाधंिार आिे. पि कािीच खचय न लागता वयाय 
झाला असता, तर बरे झाले असते. सुधारलेल्या हवद्वानानंा िे बरे वाटते ना? 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ९ मुांबई, १ मे १८६० 
 
११६० (१९ : ९, १ मे ६०, १३०–३१) 

अिमदनगरच्या पािीप्रकरिाबाबत सरकारने केलेल्या ठरावाने नगरच्या लोकाचें समाधान झाले 
नािी. त्यानंी दुसरी अजी तयार करून गवियर सािेबाकडे पाठहवली. त्यात अशी मागिी केली िोती 
की, हिस्ती लोकासंाठी वगेळी कारंजी नेमून द्यावीत, माहजसे्त्रत टायटलर यानंी आपला अहभप्राय 
जोडताना हलहिले की, नगरात बरीच कारंजी असल्यामुळे िे एक वळे शक्य िोईल, पि ज्या गावी 
फारसे पाण्याचे साठे नािीत, तेथे िे शक्य िोिार नािी. हशवाय मूळ तत्त्वाचा हनियय त्याने लागत नािी. 
पाण्याला बाट आिे, िी कल्पनाच अयोग्य आिे. नेहटव हिस्ती लोकानंीिी िे दोविी मुदे्द आपल्या पत्रात 
हलहिले आिेत. हिस्ती लोकाचं्या िक्काच्या प्रकरिात लिदुस्थानात मनस्वी गोंधळ िोत आिे. 
हवचारशील लिदू कबूल करतात की, िा अवयाय आिे. इतरानंी पािी घेऊ नये, असे कोित्याच 
धमयशास्त्रात हलहिलेले नािी. कायद्याप्रमािे प्रत्येकाचे िक्क रहक्षले पाहिजेत. मंुबईत अशी अडचि कधी 
येत नािी. यथावयाय गोष्टीस कोिीिी प्रहतबधं करू नये. रैट िानराबल गवियर यानंी आपला हनियय 
असा हदल्िा की, हिस्ती लोकानंी पािी भरल्यामुळे कारंजे भ्रष्ट िोत नािी. म्ििनू पूवीच्या िुकमात 
पालट करण्याचे कािीच कारि नािी. 

 
११६० अ (इंम : १२९–१३०) 
 
११६१ (१९ : ९, १ मे ६०, १३४–१३८) 

हम. रामजी मल्िारी हलहितात की : वयाच्या २६ व्या वर्षापयंत धमाबद्दल हवचारच केला नव्िता. 
हमशनेरी िे इंग्रजाचें चाकर असून ते लोकासं बाटहवतात, असे म्ििून मी त्याचंी िेळिा करीत असे. 
ज्वरपीडेने बडबडिाऱया रोग्याप्रमािे मी टीका करी. देवतापंढेु स्तोते्र व मंत्र म्ििण्यात माझा वळे जाई. 
िाह्मि गुरूचा व पंचाक्षऱयाचंा मी उपदेश घेई. १८५१ मध्ये मी ज्ञानोदयाचा एक अकं वाचला. मग मी 
ज्ञानोदयाचा वगयिीदार झालो. अनेक हिस्ती पुस्तकेिी वाचली. हवचारलिरीने केलेली लनदािी 
वाचली. मग माझी खात्री झाली की, लिदुधमय मनुष्ट्यकृत आिे. असीरगड येथे बदली झाल्यावर मी 
प्राथयना करू लागलो. दापोलीस एक हिस्ती माझा हभत्र झाला. तो म्ििे की, जर पृथ्वीवर हिस्तास 
मावय केले नािी, तर आकाशात त्याचा अंगीकार करण्यासिी आपि लाजू. म्ििून मी संतोर्षाने हिस्ती 
धमय स्वीकारला. ईश्वरास पाप आवडत नािी. त्याचा कोप कोिासिी सिन िोिार नािी. ज्याने 
तारिोपाय हदल्िा, त्याला संतुष्ट ठेहवले पाहिजे. बिकलेले मेंढरू योग्य त्या कळपात तोच आिनू 
सोडतो. म्ििून सवांनी बोध घेऊन त्याला शरि जाव.े 

 
११६१ अ (इम : १३२–१३४) 
 
११६२ (१९ : ९, १ मे ६०, १३८–१४०) 

सूययहकरि मनुष्ट्याच्या आहि इतर प्राण्याचं्यािी शरीरास हितावि आिेत. जेथे सूयाचे हकरि पडतात, 
ते हठकाि बिुदा हनरोगी असते. ओलीने जहमनीस सडकी घाि येते, ती सूययहकरिानंी नािीशी िोते. 



 

अनुक्रमणिका 

अरंुद रस्त्यावर अधंारामुळे घाि कुजते. ज्या घरावर झाडाचंी छाया असते, तेथे दुगंधी फार येते, 
मािसे रोगी बनतात. कोंदट जागी लकवा पडद्यात काम करिारे स्त्रीपुरुर्ष लपगट, अशक्त व रोगी 
िोतात. डाक्तर केन उत्तर मिासागराजवळ राहिला, तेव्िा तो फार अशक्त िोऊन परत आला. म्ििून 
म्युहनहसपल कहमट्यानंी रंुद रस्ते ठेवावते. लोकानंीिी घरास भरपूर हखडक्या ठेवाव्यात. घरात आहि 
गावामध्ये नेिमी स्वच्छता ठेवावी. नेिमी स्वच्छ प्रकाशात आहि सूययहकरिात हफरिे आवश्यक आिे. 
डायोहजनीस या तत्त्वज्ञावयाने हशकंदर बादशिास फक्त मोकळे ऊन माहगतले िोते. ऊन हमळाले 
नािी, तर फार नुकसान िोते. हस्त्रयांना सतत पडद्यात बसहवल्यामुळे त्या अगदी लपगट बनतात. म्ििनू 
गोशा पद्धती िाहनकारक आिे. बािेर हफरल्यामुळे बायका हबघडतात, िे मत चुकीचे आिे. मािसाने 
सदाचरिी िोण्याकहरता पहवत्र शास्त्र हशकाव.े येशू हिस्त िा नीहतमत्त्वाचा सूयय आिे. 

 
११६३ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१) 

फ्री चचय हमशनाच्या मुली स्वैपाक करीत असताना एकीचे पाघंरूि पेटून ती फारच भाजली. हतच्या 
बापाने हतच्या अंगावर पािी टाकून हतला िान्स्पटलात नेले. परंतु ती तेथेच मरि पावली. हतचा 
बान्प्तस्मा झालेला नव्िता. तरी हतचा येशूवर भरवसा िोता. चागंल्या आचरिाने आहि मरिाने हकती 
उत्कृष्ट उपदेश िोतो पािा. 

 
११६४ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१)) 

सरकारने लोकाचं्या प्राप्तीवर कर बसहवला आिे. २०० रुपयापंासून ५०० पयंत शकेडा २ रुपये व ५०० 
िून अहधक असेल, तर शकेडा ४, असा िा कर आिे. 

 
११६५ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१) 

बरेलीचा बंडखोर खान बिादूर खान ह्ास कोतवाली चावडीपढेु लोकाचं्या समुदायासमक्ष फाशी 
देण्यात आले. दुष्टाचें दुष्टपि अल्पकाळपयंत चालते व ते कुत्र्याच्या मौतीप्रमािे मरतात : लोखंडी 
सेकाठीने कंुभाराच्या मडक्याचा चुरा िोतो, तसा देव त्याच्या वाभाराचा चुरा कहरतो. 

 
११६६ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१) 

नगरपाकय च्या राण्यास १४ वर्ष ेव त्याच्या हदवािास १० वर्षांची ठेप झाली. 
 
११६७ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१) 

इंग्लंड देशातील कायदे लिदुस्थानास लागू िोिार, असे म्िितात. 
 
११६८ (१९ : ९, १ मे ६०, १४०–१४१) 

रास्त गोफ तारच्या कत्याने सरकारला अशी सूचना केली की, सोवयावर व डाहगण्यावर कर बसवावा. 
तसे झाले, तर डाहगिे घालण्याची मखूय चाल बंद िोईल. शकेडो बालके डाहगण्यापायी मरतात, ती 
वाचतील व लग्नाच्या खचामध्ये एक बाब कमी िोईल. पानसुपारीवर व तंबाखूवरिी कर बसहवला, तर 



 

अनुक्रमणिका 

जनावराप्रमािे रवथं करण्याची चाल तरी मोडेल. कािी पदाथय शहररास गरज नसताना जवळ बाळगिे 
आहि चघळिे तरी बंद िोईल. 

 
११६९ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

लशद्याप्रमािे िोळकरासिी दत्तक घेण्यास परवानगी हमळाली. 
 
११७० (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

हम. महिपतराम रूपराम गुजराथी हवलायतेस गेला. समुद्रप्रवासाने धमय बुडतो, असे मानिारे लोक 
त्याच्याबद्दल हतटकारा दाखहवतात. परंतु हवलायतेत जाऊन कािी लाभ िोिार असतील, तर ते गमाव ू
नयेत. हतकडे चागंले लोक अहधक आिेत, तसे वाईट लोकिी आिेत. कोिाचा सिवास घडतो, ते 
पािाव.े त्यापेक्षा एथेच रािून देशाच्या कल्यािाथय झटावे, िे बरे आिे. 

 
११७१ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

अटलाहंटक मिासागरातील तार २ लाख रुपये खचय करून दुरुस्त केली जाईल. 
 
११७२ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

अमेहरकेत दर सप्तकात एक िाजार हशवण्याची यतें्र तयार िोतात. त्यामुळे हशविाचे काम अहतशय 
चागंले चालते. गतवर्षी हशवियंत्र कंपनीस २ लाख ८६ िजार रुपये हमळाले. 

 
११७३ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

अमेहरकेत वाफेचे नवीन यंत्र तयार झाले. िे यंत्र बायलरमधील पाण्याचे पृथक्करि करून आक्सीजन व 
िैड्रोजन वगेवगेळा करते. या शोधाने वाफेच्या यंत्रास व आगगाडीत कोळशाचंा खचय वाचेल. 

 
११७४ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

अमेहरकेत ३६२ गसॅ कंपवया असून त्याचें भाडंवल १० अब्ज ४७ कोटी ८९ लाख ९०० रुपये आिे. 
 
११७५ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

न्व्िटवथय या सािेबाने आमयस्त्रागंपेक्षा शन्क्तमान तोफ तयार केली. हतच्यातील ३ पौंडाचा गोळा ४½ 
मलैावंर जाऊ शकतो. 

 
११७६ (१९ : ९, १ मे ६०, १४१–१४२) 

फते्तगडला ४ िाह्मि व ३ क्षहत्रय याचंा बान्प्तस्मा झाला. आिखी िजारो लोक मंडळीकडे येऊन 
बान्प्तस्मा मागत आिेत. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

११७७ (१९ : ९, १ मे ६०, १४३–१४४) 
अटक नदीच्या खालून हववरमागय तयार करण्यासाठी १० िजार रुपये मंजूर झाले आिेत. गव्िनयर 
जनरल याचं्या उपन्स्थतीत पहिला सुरंुग उडहवला गेला. आता जहमनीखालून गाड्या, घोडी व 
पायदळ जातील. पाडंवकृत्ये व लेिी यापेंक्षा िे चमत्काहरक व उपयुक्त काम आिे. 

 
११७८ (१९ : ९, १ मे ६०, १४३–१४४) 

वतयमानपत्राच्या टपालास ६ तोळ्यापंयंत एक आिाच िशील पडिार आिे. 
 
११७९ (१९ : ९, १ मे ६०, १४३–१४४) 

पारशी लोकाचं्या दुष्ट चाली बंद करण्यासाठी तरुिानंी उपदेश करण्याचा क्रम सुरू केला. 
 
११८० (१९ : ९, १ मे ६०, १४३–१४४) 

वल्लारी येथील एका िाह्मिास अचाट स्मरिशक्ती लाभली आिे. तो एकदम १०–१२ गोष्टींकडे लक्ष 
ठेवतो व सवयच स्मरि नीट ठेवतो. बुहद्धबळ व गहंजफाचें डाव पटाकडे न पिाता एका वळेी खेळू 
शकतो! त्याला अनेक भार्षामंधील कहवता येतात. घंटा एकसारखी वाजहवली, तर हतचे ठोके नेमके 
हकती पडले, ते तो सागंू शकतो. त्याची स्मरिशक्ती पािून लोक आियाने मुग्ध िोतात. पि एवढ्या 
मातबर स्मरिशक्तीच्या जोरावर तो फक्त पोट भरण्याचे काम करतो. गवनयर लाडय एल  हफवस्तन 
यानंीिी त्यास प्रशसेंचा दाखला हदला आिे. जो मनुष्ट्य भन्क्तमान नसतो, तो चागंल्या देिगीचेिी मातेरे 
करतो. 

 
११८१ (१९ : ९, १ मे ६०, १४३–१४४) 

मंुबईत दीड महिवयात पाविेतीनशिूेन अहधक मुले गोवराने मरि पावली. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६० 
 
११८२ (१९ : १०, १५ मे ६०, १४७–१५०) 

अिमदनगर हमशनात सन १८५९ मध्ये नवीन मंडळी झाली नािी. सध्या ११ मंडळ्या आिेत. गेल्या १४ 
वर्षांमध्ये एकंदर हिस्ती ३६९ झाले. बान्प्तस्मा घेतलेल्या मुलाचंी सखं्या ३१ ने वाढली. नगरचे 
माहजसे्त्रत फे्रजर टैटलर यानंी खचय भरून काढण्यासाठी एक िजाराची देिगी हदल्िी. गव्िनयर लाडय 
एल  हफवस्तन यानंीिी कािी द्रव्याश्रय हदल्िा. पािीप्रकरिात योग्य तो वयाय हदल्िा. प्रहतबधंाच्या 
ओझ्याखाली दडपलेल्या हिस्ती भावानंा हदलासा हमळाला. वार्थर्षक सभेमध्ये २०० लोक 
प्रभभुोजनासाठी आले. सवांनी स्तोते्र म्िटली. रे. व मडम बालंटैन, फारार मडम, हबसेलसािेब व 
मडम, आबट िे पहतपत्नी, बाकय रसािेब व मडम, फेरबाकं पहतपत्नी, या श्वेतविी हमशनऱयाबंरोबर देशी 
उपदेशक पुढीलप्रमािे काम करतील : रे. िरी रामचदं्र हवनायक मोडक, हवष्ट्िु भास्कर करमरकर, 
हसदुबा बापूजी हमसाळ, दीनसािेब, मारुती रघुनाथ सागंळे, वगैरे. 

 
११८२ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
११८३ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५०–१५७) 

बंडाचे अहरष्ट टळले. सवयत्र शातंता झाली. बंडवाल्याचंा बीमोड करण्यासाठी बसुेमार खचय झाला. 
बंडवाल्याचंी झोलटगबादशािी नष्ट करण्याकहरता ३८ कोटी रुपये खचय जास्त झाला. या कजावरचे 
व्याजसुद्धा कोट्यवधी रुपये िोईल. िे सवय लिदुस्थानातील रयतेच्या कल्यािाकहरता केले आिे. 
इंन्ग्लश लोकानंीिी कजय हदल्िे. हिहटश सरकार कसलीिी खंडिी घेत नािी. उलट संरक्षि मात्र 
करते. बजेटात तुटार येऊ नये, म्ििून कािी कर बसवाव ेलागतील. कर िे सािाय्यच आिे. गेल्या 
वर्षी सरकारने सागरी व अंबाडीची जकात कमी केली िोती. जहमनीचे हललाविी थाबंहवलेले आिेत. 
काळा-गोरा, नोकर व सामावय मािसू, असा भेद न करता कर बसहविे आिे. व्यापाराची गैरसोय न 
िोता लकवा धमास धक्क न लावता कर बसहविे आिेत. प्रान्प्तकर नव्याने येत आिे. २०० ते ५०० पयंत 
शकेडा २ व त्यापुढे ४, असा दर आिे. जहमनीतील प्राप्ती, खाजगी उदीम, प्रहसद्ध फंडापासूनची 
हमळकत व पगार, यावंर कर बसेल. शतेीस प्रान्प्तकराचे हनयम लागू करिार आिेत. त्याचा आकार 
उगविीदार अहधकारी ठरवतील. सामावय काराहगरास साहलना फक्त १ रुपया द्यावा लागेल. दारूवर 
आहि तंबाखूवर मात्र जास्त कर बसेल. अफूवरिी कर रािील. १८५७ व ५८ िी वर्ष े भयाची व 
संकटाची िोती. कोिासिी अन्न गोड लागत नव्िते. ज्यानंी बंडवाल्याचें अघोरी अत्याचार समक्ष 
पाहिले, त्याचंी मनःन्स्थती काय असेल, त्याची कल्पनासुद्धा करवत नािी. कराचा पसैा लिदी 
प्रजेच्याच कल्यािाकहरता खचय िोिार आिे. पाच वर्षांनंतर प्रान्प्तकराचा फेरहवचार िोिार आिे. मग 
उद्योगधंद्यानंा उते्तजन हमळेल. 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

११८४ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 
बंडामुळे उत्तर लिदुस्थानचा फार नाश झाला. पि नेपाळला फार लाभ झाला. दहरद्री नेपाळ्यानंा 
चागंले हदवस आले. एकट्या अयोध्येच्या बेगमेजवळ पन्नास लाखाचें हवत्त िोते. या हिशोबाने रािा 
जंगबिादुराला सरासरी दोन कोटींचा तरी लाभ झाला असावा. 

 
११८५ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

कािी मुसहलम लोक काळ्या व हशख पलटिींना हफतहवण्याचा प्रयत्न करीत आिेत. २–२॥ िजार 
हशपाई हदल्लीत बिकल्यासारखे वागतात. पि भयाचे कारि नािी. जे हफतुरी करतात, ते मरिच 
हवकत घेतात म्ििा ना! 

 
११८६ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

अिमदनगरच्या उत्तर भागात कािी भील लोक लूट वगरेै प्रलय करीत आिेत. हतकडे दवड गेली. 
 
११८७ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 
हदल्लीत चेद्दालाल या जैनाने बान्प्तस्मा घेतला. 
 
११८८ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

मद्रासेतील शास्त्रप्रसारक मंडळीने ४ दहक्षिी भार्षातंली ५६,६२९ पुस्तके हवकली. 
 
११८९ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

लाडय कॅलनग यानंी लािोरच्या हमशन शाळेतील ३५० हवद्याथ्यांची परीक्षा घेतली. तसेच पेशावरला 
हिस्ती भजनालयाचे बाधंकाम पूिय व्िाव,े म्ििून ५ िजाराचंी देिगी हदल्िी. 

 
११९० (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

मुसलमान लोकानंी मिंमदाचे ३ केश हवकण्याला काढून त्याची लकमत ५० िजार लावली आिे. सगळे 
केश हवकले, तर ४० अब ज ५६ कोटी ९६ लाख रुपये येण्याची त्यानंा आशा वाटते. 

 
११९१ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५७–१५९) 

अलािाबाद मुक्कामी हम. डब्ल्यू म्युवर याचं्या हनमंत्रिावरून अनेक सािेब जमले. ३०० देशी हखस्ती 
आले िोते. ओयन, कौली व मोिन, याचंी भार्षिे झाल्यावर प्रभभुोजन झाले. 

 
११९२ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

मंुबईत कािी पारशी व लिदू तरुि वृत्तपते्र काढीत आिेत. पारशी लोक त्याचंा पैगंबर झरत्रुष्ट्र 
याच्याहवर्षयी, तर लिदू लोक वदेावंर व पुरािावर माहिती हलहििार आिेत. या सवांनी हनःपक्षपाती 
रािून चालींचा फेरहवचार करावा. 

 



 

अनुक्रमणिका 

११९३ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 
अफूवरील सरकारी कर वाढिार आिे. 

 
११९४ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

सुरत येथे धरिीकंप झाला. 
 
११९५ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

कािी हदवसामंागे एका हवहिरीत एका लेकराचे पे्रत सापडले. िा खून बिुधा डाहगण्यापायी झाला 
असावा. डाहगिे घालण्याच्या चालीमुळे हकती िजार बाळे प्रािास मुकली असतील? कािी हिस्ती 
नेहटविी मुलावंर डाहगिे घालतात, म्ििून आम्िासं फार दुःख वाटते. 

 
११९६ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

एक स्त्री मूल रडू नये म्ििून त्याला हनत्य अफू देत असे. तेिेकरून ते मूल मरि पावले. अज्ञान व मखूय 
समजूतींनी िे नुकसान घडले. सरकारने अशा लोकानंा हशक्षा करावी. 

 
११९७ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

हमसर देशाचा वसूल चार कोटी आिे. तरी त्या देशास १ कोटी २५ लाखाचें कजय आिे. 
 
११९८ (१९ : १०, १५ मे ६०, १५९–१६०) 

चीनचे के्षत्रफळ ५३ लाख ५० िजार चौ. मलै आिे. लोकसंख्या ४० कोटींवर आिे. जमाबंदी ४२ कोटी 
रुपये आिे. एकंदर फौज ९ लक्ष आिे. १३॥ कोटींच्या हवलायती मालाची दरवर्षी आयात िोते. हचनी 
सरकारास कजय मात्र अगदी नािी. 

 
११९९ (१९ : १०, १५ मे ६०, १६०) 

युरोपखंडात २ िजार वृत्तपते्र हनघतात. त्यापंैकी ३०० इंन्ग्लश व २७० फ्रें च आिेत. बेलज्यम िा देश 
आकाराने लिान असून तेथे २६२ वृत्तपते्र हनयहमत प्रहसद्ध िोतात. अमेहरकेत १५०० हनयतकाहलके 
हनघतात. लवकरच त्याचंी संख्या ५ िजारावंर जाईल. िी संख्या सवय पृथ्वीतील वृत्तपत्राचं्या दुप्पट 
आिे. मग लिदुस्थान कोित्या कोपऱयात पडेल, त्याचा हवचार करा. 

 
१२०० (१९ : १०, १५ मे ६०, १६०) 

माचय महिवयातं आग्रा शिराजवळ एक चमत्कार हदसला. जहमनीमधून एकाएकी एक ज्वाला हनघून 
िवते चढून गेली आहि मग अदृश्य झाली. तोफेच्या बाराप्रमािे मोठा आवाज झाला. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६० 
 
१२०१ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १६१–१६२) 

एल  हफवस्तन सािेब सात वर्ष े मंुबईचे गव्िनयर िोते. त्यानंी केलेल्या बंदोबस्तामुळे चागंल्या लोकानंा 
फार संतोर्ष झाला. त्यानंी हविाडािून मंुबईस पािी आिले. लेखिीच्या एकाच फाट्याने बगाडाची 
अघोर चाल मोडली. पाण्यासारख्या वयाययुक्त प्रकारात धैयय दाखहवले. ते शातं आहि धैययवान असून 
बंडकाळात त्यानंी उत्तम बदंोबस्त ठेवला. या सवय कामहगरीबद्दल त्यानंा मानपत्र देण्याचे ठरले. 
बिुमानपत्रास उत्तर देताना सािेबमजकूर म्िितात की, मला आिखी पुष्ट्कळ गोष्टी तडीस वयावयाच्या 
िोत्या. सािेब खास बोटीने हवलायतेस रवाना झाले. 

 
१२०१ अ (इंम : १६१) 
 
१२०२ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १६४–१६७) 

आता बिुत तुकय  लोक हिस्ती धमाचा स्वीकार करू लागले. त्यातं मोठाल्या अंमलदारांचे नातलगसुद्धा 
आिेत. गेल्या चार वर्षांत ९ िजार शास्त्रपुस्तके हवकली गेली. िा तीस वर्षांतला हवक्रम आिे. रे. 
हवल्यम्स िा पूवाश्रमीचा मुन्स्लम असून तुकी कुटंुबातील अनेक लोक त्याच्याकडून शास्त्रपसु्तक घेऊन 
वाचतात. एका वर्षात वीस जि हिस्ती झाले, त्यात किर कुरािवादाकडून मनःपालट झालेला 
मुल्लािी िोता. शास्त्र वाचण्यावरून एका सरदाराच्या पतुण्याचा नातेवाईकानंी पाठलाग केला. पि 
त्याने आपले मत बदलले नािी. अनंतकाळच्या जीवनासाठी तो उत्सुक आिे. एका मौलवीने नवाच 
धमयपंथ सुरू करून खळबळ उडवनू हदली. तो कुराि वाचताना हिस्ताचे हसद्धातं सागंतो. जुना व नवा 
करार ईश्वरप्रहित आिेत, फुटकान म्ििजे बऱयावाईटाचा हनवाडा शुभवतयमानामध्येच सापडतो, 
त्याचं्या शास्त्रात ६२ हठकािी हिस्ती शास्त्राच्या खरेपिाबद्दल साक्ष आिे. येशूच खरा वयाय करील, िे 
त्यानंा पटलेले आिे. या मताचंा जे हधक्कार करतील, ते अनंत काळच्या यातनेमध्ये व हवनाशात जािार 
आिेत. असे तो मौलवी सागंतो व २० िजार लोक त्याच्या पंथास येऊन हमळाले. िे लोक गंभीर व 
प्राथयनातत्पर आिेत. हमशनेऱयावंर त्याचंा पूिय भरवसा आिे. 

 
१२०२ अ (इंम : १६२–१६४) 
 
१२०३ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १६७–१६८) 

अहलकडे कािी वाचकाचंी मराठीत व इगं्रजीत फार लाबं लाबं पते्र आली आिेत. पि सवय कािी आम्िी 
छापू शकिार नािी. पते्र लाबं असल्यामुळे त्यानंा जागा देववत नािी. जर कोिी मनोरंजक वृत्तातं 
अगर गावोगावी हफरण्याच्या िहकगती पाठवील, तर त्या पत्रासं आवश्य जागा देऊ. 

 
१२०३ अ (इंम : १६७) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१२०४ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १६८) 
सपयदंश झालेल्या जागेच्या वर दोन बोटे सोडून सुतळी लकवा हचरगूट पके्क बाधूंन हवर्षाचा प्रसार 
थाबंवावा. जेथे सपाचे दात लागले असतील, तेथे चाकूने फासण्या पाडाव्यात. हवर्षारी रक्त वािू द्याव.े 
एखाद्या धीट मािसाने हवर्षारी रक्त अधा तास चोखून लगेच थंुकाव.े हगळू मात्र नये. अधय टाक दारू व 
हततकेच पािी घेऊन हलकर अमोहनयाचे २० ते ३० थेंब टाका व अध्या तासाच्या अंतराने रोग्याला 
पाजा. लकवा दुसरे कािी चेतनावद्धयक और्षध पाजा. बेशुद्ध िोऊ देऊ नका. 

 
१२०५ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १६८–१७१) 

‘एक श्रोता’ पत्रात धमयसंवादाबाबत म्िितो की : मंुबईच्या समुद्रहकनाऱयावर, िह्मचारीबावाच्याच 
जागेवरती आब्दुलशाि नामक गृिस्थ वाद करतो. तो म्िितो की : ‘मी चार वर्ष े हवचार केला आहि 
मला वाटते की, हिस्ती शास्त्र खोटे आिे. हिस्ती शास्त्राचे तथाकहथत गं्रथकते तेच िोते की नािी, अशी 
मला शकंा आिे. तसेच त्या शास्त्रात ईश्वरास शोभत नािीत, अशा गोष्टी आिेत. म्ििून ते ईश्वरदत्त 
नािी. ते खोटेिी वाटते. कारि एका हठकािी एक, तर दुसऱया हठकािी दुसरीच गोष्ट हलहिली आिे.’ 
तेव्िा रामकृष्ट्ि हवनायक यानंी शिाकडे प्रमाि माहगतले. मग शिाने थातुरमातुर कािी वाचून 
दाखहवले. मोश्याच्या मरिाची िकीगत तो स्वतः कशी हलिील, असेिी हवचारले. तेव्िा रे. दाजी 
पाडुंरंग म्ििाले की, िोमर व बैरनचे गं्रथ त्याचेंच आिेत, यास तरी काय प्रमाि आिे? मोश्याच्या 
मृत्यूची िहकगत दुसऱया कोिी हलहिली असावी, असेच सवयजि मानतात. कािी गं्रथकार कािी वळेा 
तृतीयपुरुर्षी हलहितात. िािी मुद्दा मित्त्वाचा आिे. भवानी हवश्वनाथानंीिी यास पालठबा हदल्िा. 
इस्त्रायली लोकाचंी साक्षच मित्त्वाची मानली पाहिजे, या मुद्यावर भर हदल्िा. हिस्ती शास्त्र ईश्वरदत्त 
असण्याची प्रमािे वगेळी आिेत. पि कोिी कोिाचा अपमान न करता वादहववाद चालू ठेवील, तरच 
िी रेवरंड मंडळी पुविा चचेस तयार िोतील. कािी श्रोत्यानंी लनदास्पद उद्गार काढून ‘िुऱयो’ केली. 

 
१२०६ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७१–१७३) 

‘एक हफरस्ता’ पत्रात हलहितो की : हफरत हफरत मी संगमनेर तालुक्यात उंबरी येथे गेलो. प्रवरेच्या 
काठावर प्रवचन केल्यावर पाटलाशी दोस्ती जमली. एक हदवस पाहिले, तर पाटील कोिाची तरी 
उत्तरहक्रया करीत िोता. दशलपड पाडिे चालले िोते. हिस्ती धमात मतृ व्यक्तीला तारकाच्या िातात 
हदले जाते. सुतक, दशलपड, हदवस घालिे, िा प्रकार अहजबात नािी. धमाच्या नावाची गुडबूड आहि 
भोंदण्याचा प्रकार नािीत. नेहटवाचें शास्त्र म्ििते की, लपड हदल्िा म्ििजे हपतरास पोिोचतो. मग 
कावळे म्ििजे पूवयज समजावते काय? प्रत्येक कावळ्यास पूवयज कसे समजाव?े कदाहचत तो 
अस्पृश्याचंािी पूवयज असेल!! हनजीव पदाथास देव मानण्याने पाप मात्र वाढते. खडाष्टकामुळे सोयहरक 
मोडिे, अहनष्ट ग्रिामुळे उपवास करिे, असले कठीि बंद लिदंूभोवती तयार झाले. आपि उविात 
खपाव ेआहि मजुरीच्या पैशानंी पुरोहिताची घरे भरावीत! येशू िाच खरा तारक आिे. त्याजकडे चला. 
खरी शातंी आहि आनंद हमळवा. 
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१२०७ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 
हदल्लीच्या हशपायात कसलीिी हफतुरी नािी. १८५७ प्रमािे पुविा बंड िोिार, असे ज्यानंा वाटले, त्याचंी 
हनराशा झाली. एका फहकरास कैदेत नेण्यावरून कािी असमाधान हदसले िोते, एवढेच. बंडाचे हदवस 
आता ‘काऊने नेले!’ 

 
१२०८ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 

इंग्रज–फ्रें चाचंें चीनशी युद्ध िोईल, असा रंग हदसतो आिे. 
 
१२०९ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 

बेळगावं मुक्कामी अनेक सािेबाचें आहि मडमाचें जीव वाचवल्याबद्दल मुतुकुमार ऐया याचंा सवमान 
करून त्यानंा हवलायती तरवार बहक्षस देण्यात आली. 

 
१२१० (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 

इंग्लंडमध्ये ५ लक्ष शतेकरी असून पन्नास कोटी रुपये सारा गतवर्षी वसूल झाला. हतकडे हपठाच्या 
वजनावरून हपकाच्या दजाची परीक्षा करतात. गव्िाचा व सातूचा दजा हनकृष्ट ठरला. 

 
१२११ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 

पहिमेकडील देशातं गाईंचे पोर्षि उत्तम िोते, म्ििून रुचकर दूध आहि पुष्ट्कळ मासं हमळते. एक गाय 
मरि पावली, हतचे वजन दोन खंडी ३० शरे भरले. नेहटवाचं्या गाई फार अशक्त असतात. शाकािारी 
लोक असल्यामुळेिी िेळसाडं िोत असावी. 

 
१२१२ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७३–१७५) 

शेंडेनक्षत्राच्या हनरीक्षिावरून असे हसद्ध झाले आिे की, एका धूमकेतूस सूयाभोवती प्रदहक्षिा करण्यास 
कमीत कमी ३⅓ वर्षे, तर दुसऱयास ७६ वर्ष ेइतका काळ लागतो. हवनेक, िोसयन, बेला, फय, तत्तल, व 
िाले, अशी त्याचंी नाव ेआिेत. तत्तल व िाले वगळता बाकीचे येत्या ६ वर्षांत आकाशात हदसतील. 

 
१२१३ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

१८ जुलै १८६० रोजी सूयाचे खग्रास ग्रिि िोईल. जगातील १०० ज्योहतर्षी त्याचे हनरीक्षि करतील. 
आमच्या भट्टासं मात्र परदेशी ग्रििे कळत नािीत. 

 
१२१४ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

१८५१ प्रमािे ६२ सालीिी लंडनमध्ये मोठा पदाथयसगं्रि तयार िोईल. उत्तम व कुशल अशा 
काराहगरानंा बहक्षसे हमळतील. 

 
१२१५ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

अमेहरकेत नवीन शोधाचें पेटंट देण्याचे खाते आिे. गतवर्षी ४,४९१ सनदा हदल्या गेल्या. 
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१२१६ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 
अमेहरकेत एक स्वयचंहलत यतं्र खोट्या नाण्याचंी लगेच पारख करते. 

 
१२१७ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

जनावराचं्या कातड्याचंा राधंा करून ओतीव कातडे करण्याचा शोध जमयनीत लागला आिे. त्याच्या 
साच्यातून पादत्रािे तयार िोतात. 

 
१२१८ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

उत्तर अमेहरकेत नवीन तयार झालेल्या वाफेच्या गाडीत ३५ टन लोखंड व १२० मािसे ताशी ५ मलै 
वगेाने नेता येतात. 

 
१२१९ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

इंग्लंडचे राजपुत्र आलबटय हप्रवस आफ वले्स कानडास व अमेहरकेस भेट देिार. 
 
१२२० (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

जुन्नरमध्ये हमशनरी व गावकरी याचंा पाण्यावरून कािी बखेडा पडल्याची बातमी आिे. 
 
१२२१ (१९ : ११, १ ज्यून ६०, १७५–१७६) 

अहलकडे मिामारीचा मनस्वी झपाटा मंुबई, खंडाळा, नाहशक, बडोदा, वगैर शिरातं चालू आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६० 
 
१२२२ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १७८–१७९) 

लुहदयाना हमशनाची १० ठािी आिेत. सवय हठकािी लोक आनंदाने उपदेश ऐकतात. घेरा मंडळीत 
हतघा लिदंूनी बान्प्तस्मा घेण्याचा मानस जािीर केला. हबजनोर परगण्यात ६० कुटंुबानंा हिस्ती 
िोण्याची इच्छा आिे. वुडसैड या हमशनरी सािेबानंी प्रत्येक गावी उपदेश करून माहिती हदली. तेव्िा 
३० नव ेलोक हमशनात आले. त्यानंा व्यवसाय पुरहवण्यात आले. प्रौढानंा साक्षर करण्यात आले. १० 
मुलाचंािी बान्प्तस्मा झाला. यंदा दीक्षा घेिाऱया लोकातं अनेक धमांचे लोक व हस्त्रया आिेत. 
शुभवतयमानाचे घोर्षि प्रत्येक गावात व्िाव,े म्ििून गावकरी सुद्धा मदत करतात. हम. वैली या नेहटवास 
उपदेशक नेमण्यात आले. 

 
१२२२ अ (इम : १७७–१७८) 
 
१२२३ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १७९–१८५) 

‘सभेत असिारा एक’ धमयसवंादाबाबत हलहितो की : आबद ल शाि याचें प्रहतपादन असे आिे की : 
मोशाची ५ पुस्तके िी त्याने हलहिलेली वाटत नािीत. मोशाच्या मृत्यनंूतर इस्त्रायली मंडळी खनान 
देशात आली. तोपयंत त्यानंी मान्ना िे अन्न खाल्ले. यावर रामकृष्ट्िपंत म्ििाले की, नंतरच्या 
इहतिासकाराचे िे वाक्य आिे. रा. भवानी हवश्वनाथानंा यात शुद्ध फसविूकच वाटते. कािी भाग 
यिोशवाने जोडला. त्या काळात सह्ा करून नवा मजकूर जोडण्याची चाल नव्िती. शास्त्र 
हशकहविारेसुद्धा िी गोष्ट स्पष्ट करतात. तरीिी खरेपिाला व्यंग आले, असे रा. भवानीपंतास वाटले. 
रामकृष्ट्िपंतानंी म्िटले की, यात लबाडी लकवा खोटेपिा अहजबात नािी. खऱया घडलेल्या गोष्टीच 
त्यात साहंगतलेल्या आिेत. मोशाने ईश्वराचीच वािी प्रत्यक्ष ऐकली व नेमशास्त्र प्रगट केले. याबद्दल 
खात्री असल्यामुळेच इस्त्रायली लोकानंी हपढ्यानहपढ्या त्यावर श्रद्धा ठेवली. भवानीपंत म्ििाले की, ते 
लोक अडािी व धमयहपसे असावते, म्ििून त्यानंा नेमाची गरज भासली. रेवरंड दाजींनी साहंगतले की, 
ते अहतशय हवचक्षि िोते. रामकृष्ट्िपंतानंी समारोप केला की, संदभावरून मोशाचे लेखन व दुसऱयाचे 
हलखाि यातला फरक समजतो. यानंतरिी वाद िोिार आिे. संपादक हलहितात की, फक्त १२ ओव्या 
मोश ेयाच्या मरिाबाबत व उत्तरहक्रयेहवर्षयी आिेत. तेवढ्यावरून त्याच्या धमास दूर्षि लाव ूनये. 

 
१२२४ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १८५–१८९) 

रा. गोलवद नारायिाचं्या ‘भोजनबधूं पानतंबाखू’ या पुस्तकात ५१ पाने असून लकमत ३ आिे आिे. 
अज्ञानदशतेील मुले व्यसनासक्त िोऊ नयेत, म्ििून ते हलहिले. या नाटकाची भार्षा रूहढशुद्ध आहि 
सुगम आिे. वारंवार वापरलेल्या संस्कृत श्लोकाचंा अथय सामावय पे्रक्षकानंा मात्र समजिार नािी. कािी 
युक्तीने तो द्यावयास िवा िोता. दुव्ययसनाचंा हनरे्षध रामराव व शोभाचायय याचं्या भार्षिामंधून चागंल्या 
रीतीने झाला. स्वतः रामराव आपली कवया वारू हिच्या उपदेशावरून व्यसन सोडतो. िी कवया 
एखाद्या पंतोजीप्रमािे योग्यायोग्याचा हनवाडा करते. हस्त्रया व लिान मुलेदेखील या व्यसनाचें दास 
बनतात, याचा लेखकाला खेद वाटतो. आपली तलफ भागहवण्याकहरता कजय काढिारे लोक मखूयच 
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म्ििाव ेलागतील. सवाई माधवरावाच्या जवमाच्या वळेी १। लाखाची पानसुपारी झाली. त्यावळेी नानाचे 
शिािपि कोठे गेले? िाह्मिानंी हदवाळखोरी करूनच आपले राज्य गमावले. या व्यसनाचें शरीरावर 
अनेक अहनष्ट पहरिाम िोतात, असे डाक्तर मंडळी सागंतात. म्ििनू थोडे प्रमाि ठेवण्याचा उपदेश 
हनरुपयोगी आिे. लेखकाने जास्त प्रसंग दाखवनू व्यसने सोडण्याचे अगत्य पे्रक्षकाचं्या मनावरती 
ठसहविे आवश्यक िोते. ज्याचंी हववकेबुद्धीच बोथली आिे, अशानंा चागंल्या मागावर आििे जरूरीचे 
आिे. जे हववकेास गंुडाळून ठेवतात, त्यानंा व्यसनामुळे अधःपतनाचा मागय असतो. 

 
१२२५ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १८९–१९०) 

मंुबईत संयुक्त हवद्याथी सभेची बैठक झाली, डा. हमचेल अध्यक्षस्थानी िोते. जाहतभेद, पुनर्थववाि, 
बालहववाि, या सवांचा हवचार झाला. समाजात सुधारिूक आवश्यक आिे, असे सभेचे मत आिे. 
भवानी हवश्वनाथजी म्ििाले की, सुधारिेचे पोकळ पाहंडत्य नको आिे. तरुिामंध्ये नीहतधैययच कोठे 
आिे? दुसऱया कोिीतरी सुधारिा करावी, म्ििून ते वाट पिात बसतात. म्ििून स्वतः लिानशी का 
िोईना, सुधारिा करा. जाहतभेद सोडा. माधव मोरेश्वरजींनी आव्िान हदले की, काफीचा कप घेऊन 
जात मोडण्यास कोि तयार आिे? तेव्िा एकिी तरुि पुढे आला नािी. आमचे तरुि केवळ तोंडाने 
बोलिारे आिेत. त्याप्रमािे चालिारे नािीत. जे योग्य वाटते, त्याचे आचरि टाळिे, िे हकती 
लाहजरवािे जीवन आिे. जातवाले आपिासं जातीबािेर टाकतील, याच्या भीतीनेच ते गप्प बसतात. 
धैयय जर दाखहवले, तर जाती मोडतील. धैयय मात्र पाहिजे व त्याचाच तर दुष्ट्काळ आिे. 

 
१२२६ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९०–१९१) 

बिुत लोक सूयास देव मानून त्याच्या पाया पडतात. पि िी अज्ञानपिाची समजूत आिे. प्राण्यानंा 
आपले व्यविार नीट करता याव,े सवांना प्रकाश आहि आरोग्य हमळावीत, याकंहरता देवाने सूयास 
आकाशात ज्योहतरूपे ठेवले आिे. हिस्ती शास्त्रात ईश्वराला सूयाची उपमा मात्र हदल्िी आिे. 
सूयापासून दैहिक, तर ईश्वराकडून आन्त्मक लाभ िोतात. सूयापासून अखंड हकरि हनघतात. तो 
त्यानंा कधी आखडीत नािी. त्याचे असखं्य हकरि हनहमर्षाधात कोटी योजनावंर जाऊन पोिोचतात. 
हकरिाचंा प्रवाि सतत चाललेला असतो. जेव्िा िा भगूोल सूयास पाठमोरा िोतो, तेव्िा रात्र पडून 
काळोख िोतो. सूयामुळे पदाथय ओळखता येतात, िा खरा लाभ आिे. येशू हिस्तास नीहतमत्त्वाचा सूयय 
म्िितात. अज्ञानरूप अंधःकार व पापरूपी घाििी नािीशी करून तो आमचे अतंःकरि हनमयळ व 
प्रकाहशत करतो. आडरानातून आम्िी जीवनाच्या खऱया मागावर येतो. शास्त्रामुळे हवपुल ज्ञानाचा 
पुरवठा िोतो. सत्कमे सफळ िोतात. आम्िासं पुण्य लेववनू शोभायमान व दीपरूप बनहवले जाते. जे 
मूर्थतपूजेच्या अधंारात बुडाले, त्याचंा नाश अटळ आिे. 

 
१२२७ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९१–१९२) 

हदल्ली दरबारामधील एका खासबरदाराने कािी हिस्ती लोकानंा हजवाहनशी मारले िोते. इंग्रज 
लष्ट्कराने हदल्ली लजकल्यावर त्याला फाशी झाली असती. पि त्याने हवर्ष खाऊन आत्मित्या केली. 
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१२२८ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९१–१९२) 
िह्मदेशात पेगू येथे १५० कारेन लोकानंी बंड केले आिे. ते लुटालूट करीत असून त्याचं्यामागे 
सरकारचे धाविे गेले आिे. लवकरच त्याचें पाहरपत्य िोईल. 

 
१२२९ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९१–१९२) 

राजपूत ससं्थानापंैकी आवसवाडा या हठकािी दंगल झाली. मिू, हनमच, अमदाबाद व बडोदा येथील 
लष्ट्कर हतकडे नेण्याचा िुकूम झाला. 

 
१२३० (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९१–१९२) 

काबलूिून अशी बातमी आली आिे की : बुखारी व तुकय  लोकानंी अफगािी सैवयाचा मोठा पराभव 
केला. त्यात दोस्त मिंमद खानाची दोन मुले मृत्यू पावली. म्ििून खान शोकाचा पोर्षाक करून त्याचंा 
सूड उगहवण्यासाठी गेला. 

 
१२३१ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९१–१९२) 

अयोध्येजवळ िुसेनपूर गावात एका वाण्याची स्त्री सती गेली. हतला मदत करिाऱया ७१ लोकानंा 
पोहलसानंी कैद केले. 

 
१२३२ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९२) 

हदल्लीच्या बादशिाचे तक्त कलकत्त्यास नेत आिेत. िे हबलोरी लसिासन अवजड व गाबरे आिे. 
काशीिून ते आगबोटीने कलकत्त्यास नेतील. 

 
१२३३ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९२) 

मंुबईस लवकरच धुराचे हदव ेलावण्यास लागण्याऱया वस्तंूचा एक कारखाना उभारला जाईल. 
 
१२३४ (१९ : १२, १५ ज्यून ६०, १९२) 

गे्रट हिटन व आयलंड याचं्या संयुक्त राज्याची जमा गतवर्षी ७१ कोटी ८ लाख ९६ िजार ६९०, तर 
खचय ६२ कोटी ५० लाख २२ िजार ८९३ झाला. हशल्लक १ कोटी ५८ लाख ७३ िजार ७९७ आिे. 

 
१२३५ (१९ : १२, १५ जून ६०, १९२) 

मद्रासेत दोन सािेब मुसलमान झाले : तेथील जुम्मा महशदीत हनमाजासाठी जाऊ लागले, तेव्िा 
महशदीत त्यानंा मनाई झाली. एखाद्या मौलवीच्या सिीची पते्र आिा, असा आदेश हमळाला. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी, गॅ्रिॅम, लप्रटसय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १३, मुांबई, २ ज्युलै १८६० 
 

१२३६ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, १९५–२०१) आमचा हप्रय भाऊ शखे दाऊद याचा मतृ्य ूझाला. १५ 
आगस्त १८४७ रोजी त्याने रे. बजेसकडून बान्प्तस्मा घेतला. त्यावळेी तो इंग्रजी शाळेत हशक्षक िोता. 
कोिता धमय खरा मानावा, याहवर्षयी त्याच्या मनात बरेच हदवस झुजं चालले िोते. आपले हमत्र व 
नातेवाईक आपला पाठलाग करतील, अशी त्यास भीती वाटे. हिस्ती झाल्यावरिी त्याच्या मनातला 
संघर्षय चालू िोता. पुढे तो कोटात रैटर झाला. कािी काळ बदफैलीिी बनला. पि अखेरीस १८५३ 
मध्ये मंडळीत परत आला. तो पहवत्र शास्त्राचा उपदेश करून हिस्ती मंडळ्यानंा मदतिी करीत असे. 
त्याने अनेक मनोरंजक व बोधप्रद पुस्तके हलहिली. धार्थमक आहि अधार्थमक याचंा भेद, िे त्याचे हवशरे्ष. 
शुद्ध आचरि व गुिस्वभाव यानंीच तो लोकहप्रय झाला. आम्िासं आशा वाटते की, त्याचे कुटंुबसुद्धा 
हदव्य नगराची वाट चालत रािील. मृत्यूपूवी त्याला मनोिर व मोलवान असा हिस्तच हदसत िोता. 
शुभवतयमानाचे सामथ्यय त्याच्यात प्रगट झाले. परीक्षा आहि लढाई यातंच त्याचे जीवन गेले. दुधयर 
रोगाने जजयर िोऊनिी त्याचे तोंड आनंदी हदसत िोते. आता तो प्रभमूध्ये हवश्रातं घेत आिे. 

 
१२३६ अ (इंम : १९३–१९५) 
 
१२३७ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, १९५–२०१) 

िनराबल मालेटसािेब यानंी एन्ल्फस्तन व जमशटेजी व हजजीभाई हवद्यालयाच्या वार्थर्षक परीके्षच्या 
वळेी कािी बोधपर भार्षि केले. तेव्िा मराठी व गुजराती पत्रकत्यांनी याबद्दल उघड नापसतंी 
दाखहवली. मालेटसािेब म्ििाले : ‘सरकार कोिाला जबरीने हिस्ती धमय हशकवीत नािी. िे बरे आिे. 
पि हिस्ती धमाची माहिती करून घेण्यास िरकत नािी. हिस्ती धमाने मािसाचे सुख वृलद्धगत िोते. 
पहिमदेशीय लोक त्यामुळे ज्ञानी व सामथ्ययवान झाले.’ आता या बोलण्यात वाईट काय आिे बरे? 
शुभवतयमान जगात गाजहवण्याची येशूची आज्ञा असल्यामुळे त्यानंी असे भार्षि केले. सरकारी 
अंमलदाराने असे बोलू नये, या म्ििण्यात अथय नािी. कारि यात कोिावर जुलूम करण्याचा िेतू 
नव्िता. फक्त सल्ला िोता. ज्याचंी हिस्ती धमाचे ज्ञान हमळहवण्याची खुशी आिे, त्याला प्रहतबधं करू 
नये. त्यानंी िे भार्षि सरकारी नात्याने केले नािी. जे योग्य हदसले, ते खाजगीरीत्या सािेब बोलले. 
सरकारी नाते व दजा िाहपसातच राहिला. सािेबलोक नािी का लिदू धमाची माहिती करून घेत? 
लिदू, ग्रीक, रोमी, या सवांचा इहतिास सवयजि वाचतात. इहतिासातील अगत्याच्या गोष्टी मुलानंा 
कळल्या नािीत, तर ते अज्ञानी राितील आहि हवद्वानानंा िे लाछंन ठरिार आिे. हिस्ती धमाची 
स्थापना, अमेहरकेची वसाित, याबंद्दल ज्ञान हमळहवण्यात अयोग्य कािीच नािी. ज्या लोकानंी एवढा 
िाकाटा केला, त्यातील हकत्येकानंा िी मते मावय आिेत. देशाचे कल्याि करिे, िाच देशाहभमान 
आिे. म्ििून हिस्ती धमाचा हवरोध सोडून द्यावा. 

 
१२३८ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०५–२०६) 

लंडन शिराची लोकसंख्या नक्की सागंता येत नािी. कारि सिस्रावधी लोक तेथून स्थलातंर करतात 
व हततकेच नव्याने येतात. १८५९ साली ५४ िजारानंी लोकसंख्या वाढली, यापंैकी अधे लोक तेथे 
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जवमले असावते. लंदन िी हवशाल उतारशाळाच आिे. गतवर्षी ९३ िजार बालके जवमली. म्ििजे दर 
५ हमहनटानंी १ बालक जवमते. पि या बेसुमार हपकाची कापिीसुद्धा फार मोठी आिे. कारि ६२,००० 
मेले. म्ििजे दर आठ हमहनटासं एकाचा मतृ्यू झाला. कडक उविाळा व हिवाळा, गवडं्याचंा िरताळ, 
िी मृत्यूची कारिे आिेत. दोनश ेवर्षांपूवी आजाराने मरिाराचंी संख्या दर लाखात ४,९८८ िोती. सध्या 
ती १,३३३ वर उतरलेली आिे. यावरून रोगाचें प्राबल्य कमी झाले, असे हसद्ध िोते. स्वच्छ व हनरोगी 
अन्न, स्वच्छ पािी, साफ रस्ते, स्वच्छ िवा, वैद्यकीय मदत, याचंी सोय वाढत आिे. 

 
१२३९ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

तात्या टोप्याच्या आप्तकाळातील हमत्र हदल्लीचा शािजादा हफरोजशिा सवांची नजर चुकवनू 
कंदिारमागे इरािात गेला. तो मके्कस जािार आिे. तो कािी राजकीय कुभाडं उपन्स्थत करिार 
नािी, पि फकीर िोऊन यात्रा करीत रािील. 

 
१२४० (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

अयोध्या प्रातंात आिखी २–३ हस्त्रया सती गेल्या. या खटल्यातील असामींना कैद झाली. 
 
१२४१ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

कािी हदवसामंागे ग्वाल्िेर प्रातंात एक मातीची घागर गावोगावी हफरत िोती. कोिच्या तरी 
दुखण्यावरचा िा तोडगा िोता म्िितात. आता कहमशनरानंी िुकूम काढला की, हचठ्या, चपट्या, 
घागरी हफरहवल्या गेल्या, तर गावच्या चौकीदारास शभंर फटक्याचंी हशक्षा हमळेल. लंबारदार व 
जमीनदार त्यात सामील झाले, तर पगाराच्या शकेडा ५ टके्क दण्ड िोईल. 

 
१२४२ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

अयोध्येच्या िरदुई तुरंुगात कािी लबाड कैद्यानंी हपठात िाडाचंी भकुटी स्वतःच हमसळवली आहि 
कैद्यामंध्ये प्रचार केला की, सरकार सवांना धमयभ्रष्ट करीत आिे. असली कुभाडें घेऊन अफवा 
उठहविाऱया दुष्ट लोकानंा मोठी हशक्षा करावयास पाहिजे. 

 
१२४३ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

मंुबईत चवघे हचनी मुसलमान झाले, म्ििून त्याचंी हमरविूक हनघाली. 
 
१२४४ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

दहक्षि अमेहरकेत पेरूमधील हलमा प्रातंात दरवर्षी ४५ धरिीकंप िोतात. 
 
१२४५ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

गतवर्षी पंजाबात लिस्त्र पशूनंी अनेक मािसे मारली. त्यात ४६७ मुले मेली. 
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१२४६ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 
हम. पेस्तनजी सोराबजी यानंा बंडकाळातील कामहगरीबद्दल खान बिादूर हकताब हमळाला. 

 
१२४७ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

१० जून रोजी कल्याि व वालसद दरम्यान आगगाड्याचंी टक्कर िोऊन एक सािेब मेला. 
 
१२४८ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

पंजाब सरकारने गतवर्षी ६९ मुलींची दुराचारापासून सुटका केली. कसहबिींनी या मुली 
आईबापापासून खरेदी केल्या िोत्या. 

 
१२४९ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

मद्रासचे गवियर चालयस हत्रवले्यन याचं्यावर कािी ठपका आल्यामुळे त्यानंा हवलायतेत परत जाव े
लागले. लंकेचे गवियर िेन्री वाडय याचंी मद्रासेस नेमिूक झाली. गवियर कौन्वसलाचे सभासद मोरिेड 
सध्या अन्क्टंग गवियर रािातील. 

 
१२५० (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

अमेहरकेमध्ये पहिले वृत्तपत्र १७०४ मध्ये व दुसरे १८२० मध्ये हनघाले. स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वळेी फक्त ३५ 
वृत्तपते्र िोती, आता ४० िजार आिेत. लवकरच ५० िजार िोिार आिेत. गेल्या दिा वर्षांत वृत्तपत्राचंा 
खप ४२ कोटी ७० लाखावंर गेला आिे. 

 
१२५१ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

अमेहरकेतील हमहसहसपी व हतच्या उपनद्या यावंर १६०० आगबोटी चालत असतात. त्याचंी लकमत ६० 
कोटी रुपये आिे. 

 
१२५२ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

येत्या अगस्त महिवयाच्या अखेरीस एक मोठा धूमकेतू लकवा शेंडे नक्षत्र हदसू लागेल. १६५६ मध्ये 
हदसलेल्या धूमकेतूची शेंडी १०० अंश लाबं िोती. िा धूमकेतूिी अत्यंत तेजःपुंज आिे. तो आिययकारक 
दृहष्टहवर्षय िोईल. 

 
१२५३ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

माचयमध्ये लंकेच्या हकनाऱयावर ६९ िजार ६०० रुपयाचें मोत्याचें लशपले हनघाले. (प्रभोदयवरून) 
 
१२५४ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

सुरतच्या हिग्ज व िाहरस या दोघा ं युरोहपयनानंी तापी नदीतून पोिून जाण्याची पजै लावली. अशा 
प्रकारात वािून जाण्याची भीती असते. ज्यात आपला नाश आिे, अशा पजैा लाव ू नयेत. ऐहिक व 



 

अनुक्रमणिका 

पारलौहकक कल्यािाच्या गोष्टीत पैजा लाविारे हकती सापडतील? इंग्लंडमध्ये दोन मािसाचंी झोंबी 
झाली, ती पिाण्यास शिािेसुरते लोकिी गेले िोते. िी हकती लजे्जची गोष्ट आिे? 

 
१२५५ (१९ : १३, २ ज्युलै ६०, २०६–२०८) 

मिारािी न्व्िक्टोहरयाच्या मुकुटात ११ लाख २८ िजार रुपयाचें हिरे व मोती जडहवलेले आिेत. 
(प्रभोदयवरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १४, मुांबई, १६ ज्युलै १८६० 
 
१२५६ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २०९–२१०) 

ज्या गोष्टीची आम्िी बिुत हदवस इच्छा धरीत िोतो, ती गोष्ट ईश्वराने घडवनू आिली. मंुबईच्या पहवत्र 
शास्त्र प्रसारक मंडळीने हवद्याखात्याचे डैरेक्टर यासं पत्र हलिून सरकारी शाळातं शास्त्राची प्रत ठेवण्यास 
परवानगी माहगतली. डैरेक्टर यानंी आपल्या उत्तरात म्िटले आिे की, अशी प्रत ठेवण्यास िरकत 
नािी. शाळेच्या गं्रथसगं्रिात त्या साभंाळून ठेवाव्यात. ज्या हवद्याथ्यांची खुशी असेल, त्यानंा वाचू द्याव.े 
म्ििून ८ भार्षातंील प्रती शाळाकंडे रवाना झाल्या. याबद्दल आम्िासं फार आनंद वाटतो. 

 
१२५६ अ (इंम : २०९) 
 
१२५७ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २१०–२११) 

अिमदनगरच्या दुसऱया मंडळीवर रे. हवष्ट्िु भास्कर करमरकर यानंा पालक नेमले आिे. पूवीचे पालक 
रे. रामकृष्ट्ि मोडक यानंी ५ वर्ष ेहवश्वासूपिे काम केले. त्यानंा मंुबईस नेमल्यानंतर नगरात हवष्ट्िुपतंाचंी 
नेमिूक झाली. सुरुवातीस या नेमिुकीबद्दल त्यानंी फार अनमान केले. पि त्याचंी उपदेशाची रुची 
सवांना आवडली. हमशनाने त्याचंी सवय हवर्षयांमध्ये परीक्षा घेतली. नंतर थोरल्या भजनालयात त्यानंा 
दीक्षा देण्याचा समारंभ पार पाडला. रे. फरबाकं व बालंटैन यानंी प्राथयना व स्तोत्र म्िटली. रे. हसदोबा 
बापूजींनी त्यानंा उजवपेिाचा िात हदल्िा. आमची ईश्वरास प्राथयना आिे की, या नव्या पालकाच्या 
िातून अनेक जीवात्मे हिस्ताकडे यावते. पीक फार आिे, कामकरी थोडे आिेत. 

 
१२५७ अ (इंम : २१०) 
 
१२५८ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २१२–२१३) 

एका गोसाविीने एका अनाथ मुलाला साभंाळले िोते. तो जवळच्या गावातील हमशनाच्या शाळेत जात 
असे. एक हदवस गावच्या नदीला मोठा पूर आला िोता. पलीकडच्या गावचा एक देव नदीत बुडाला. 
म्ििून लोक दोराच्या सिाय्याने पाण्यात जाऊन देवाचा शोध घेत िोते. पुढे मुलगा शाळेत गेल्यावर या 
प्रकाराचा िास्यास्पदपिा त्यास हशक्षकानंी समजावनू हदल्िा. त्याने गळ्यातील माळ तोडून हिस्ती 
िोण्याचे ठरहवले. नंतर त्याच्या आईने हिस्ती धमय स्वीकारण्याचे ठरहवले. िी मायलेकरे मंडळीस 
हमळाली आिेत. 

 
१२५८ अ (इंम : २१२) 
 
१२५९ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २१३) 

अिमदनगर हजल्ह्ातं शेंडी येथे हतघा तरुिाचंा बान्प्तस्मा झाला. ते मिार असून िुशार व उद्योगी 
आिेत. त्याचंा दीक्षाहवधी पिाण्यास गावकऱयानंी गदी केली िोती. गावच्या पाटलासिी िा समारंभ 
पािून आनंद वाटला. उंच जाती अस्पृश्यानंा देवळात जाऊ देत नािीत. हिस्ती लोकातं मात्र 
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प्रत्येकजि देवळात जाऊ शकतो. दीक्षा घेिारे तरुि चागंल्या चालीचे असल्याबद्दल पाटलाने खात्री 
हदलेली आिे. 

 
१२५९ अ (इंम : २१३) 
 
१२६० (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २१३–२२०) 

धमयसंबधंी संभार्षिाबाबत ‘एक हिस्ती’ पत्रात म्िितो की : अबदुल शिा म्ििाले की, येशू तारिारा 
नािी, तर तलवार गाजहविारा आिे. पहवत्र शास्त्रात तसे वाक्य आिे. तेव्िा रे. रामकृष्ट्िपंतानंी या 
वाक्याचा अथय समजावनू हदल्िा. लोकाचंा छळ व दे्वर्ष सिन करावा लागतो, म्ििून ते वाक्य आिे. 
हवधमी लोकानंी अनेक हिस्त्यानंा मारले. रे. दाजी पाडुंरंग यानंी साहंगतले. मोशाच्या पुस्तकावंर त्याचे 
नाव नसते, तरी त्यातील वाक्ये ईश्वराचीच आिेत, म्ििून ती खरी आिेत. रा. भवानी हवश्वनाथानंा 
मात्र त्याचे नक्की लेखक कोि, ते िव ेिोते. कारि त्यातं बिुत हठकािी तृतीय पुरुर्षी उल्लेख हदसतात. 
श्री. मोडक म्ििाले की, इंग्रजीत तसे हलहिण्याची चाल आिे. मराठीतिी कािी वळेा तसली वाक्ये 
येतात. अमक्यानेच िी पुस्तके हलहिली, असा स्वतंत्र उल्लेख असण्याचे कािीिी कारि नािी. जरी या 
पुस्तकाचें कते वगेवगेळे असले, तरी त्याचें लेखन पहवत्र आत्म्याच्या पे्ररिेनेच झाले. रे. दाजी म्ििाले 
की, देवाला तोंड नािी, असल्या आके्षपात कािी तथ्य नािी. का ं तर तो उल्लखे लाक्षहिक आिे. 
मनुष्ट्याशी बोलताना देव मानवी वािीने बोलत असतो. हशवाय नैसर्थगक चमत्कार िेिी ईश्वराचे 
बोलिेस असते. उदा., वीज, पाऊस, धुके, वगैरे. 

 
१२६१ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२०–२२१) 

पहवत्र शास्त्रात म्िटले आिे की : उविाळ्यात गोळा करतो तो पुत्र बुहद्धमान, पि कापिीच्या वळेी 
हनद्रायमान राितो तो लज्जाकर समजावा. दे्वर्ष, झगडे उठहवतात, पि प्रीती सवय अपराधासं 
आच्छाहदती. धनवानाचे द्रव्य िे त्याचे सुदृढ नगर आिे. गहरबाचा नाश िे त्याचे दहरद्र आिे. दुष्ट्कमय 
करिे, मूखाला खेळ असे आिे. परंतु बुहद्धमान मनुष्ट्य ज्ञानसपंन्न आिे. वयायी कधी ढळिार नािीत, 
परंतु पृथ्वीत दुष्ट स्वस्थ बसिार नािीत. जो डोळे हमचकावतो, तो दुःख देतो. पि वाचाळ मूखय खाली 
पडतो. वयायीचे कायय जीवनाथय आिे, दुष्टाची प्राप्ती नाशासाठी असती. जे मावय ते वयायीच्या ओठासं 
कळते, परंतु दुष्टाचे मुख कुहटल बोलिारे आिे. जो सैल मुठीने खचय करतो, तो दहरद्री िोतो. परंतु 
उद्योगाचा िात धन हमळहवतो. परमेश्वराचे भय आयुष्ट्य वाढहवते, दुष्टाची मात्र वर्ष ेउिी िोतात. 

 
१२६२ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२१–२२२) 

मद्रास इलाक्यात धमयसजंीवन िोत आिे. नामधारी मूर्थतपूजक व हिस्ती याचंी फहजती िोत आिे. लोक 
पापरूपी मृतावस्थेतून सजीव िोऊन उठत आिेत. खरेपिाचा अंगीकार करून शातंी व तारि पावत 
आिेत. 
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१२६३ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२१–२२२) 
दहक्षि लिदुस्थानच्या चचय हमशनेरी सोसायटीत १८५० त ३८७७ हिस्ती िोते. १० वर्षांत त्याचंी संख्या 
२६,६३६ वर गेली. हशवाय १०,६०४ उपदेश ऐकण्यास येतात. मंडळाच्या ४३५ शाळामंध्ये ११,६९२ 
हवद्याथी आिेत. (प्रभोदयावरून) 

 
१२६४ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२१–२२२) 

गुजराती सरकारी शाळेत हवद्याथ्यांची सखं्या ५ वर्षांत ७६५५ वरून १४,५६६ वर गेली. (प्रभोदयावरून) 
 
१२६५ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२१–२२२) 

तापाची साथ चालू असेल, तरच तेलात हभजहवलेले पडदे वाळ्याचे लावले असता रोगाचे प्रमाि कमी 
िोते. हमसर देशात रोगराईने १० लाख मािसे मेली. पि तेलाच्या वखारीमधील तेली व मजूर एकिी 
मेला नािी. म्ििून तेलात हभजहवलेले पडदे वापरावते. 

 
१२६६ (१९ : १४, १६ ज्युलै ३०, २२१–२२२) 

अडचिीच्या वळेी ईश्वरच सािाय्य करीत असतो. गेली कािी वर्ष ेव्िेल माशाचंा तुटवडा पडला. तेव्िा 
त्यातूंन हनघिाऱया तेलाचा परुवठािी थाबंला. आता कोळशापासून तेल काढण्याचे काम चालले आिे. 
अमेहरकेत असे खािीतून तेल हमळते. एक खाि तर १९९ फूट खोल असून दर २४ तासातं ४२ लपपे तेल 
त्यातून हमळते. 

 
१२६७ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२१–२२२) 

पते्र व बंग्या त्वहरत पोिोचहवण्यासाठी लंडनमध्ये मंडळी स्थापन झाली. हतचे भाडंवल २५ लाख आिे. 
 
१२६८ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 

युनैटेड स्तेत्स देशात हशद्दी गुलाम दीघायुर्षी असतात. एका हशद्याचे वय मरिसमयी १४० वर्ष ेिोते. 
 
१२६९ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 

युनैटेड स्तेत्स व फ्रावस या देशातं यंत्राने जोडे तयार िोतात. फ्रावस लष्ट्कराच्या एका कारखावयात 
दररोज ३० िजार मािसाचें जोडे बनवले जातात. 

 
१२७० (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 

हचनी लोकातं म्िि आिे की, स्त्री नीहतमान असावी, हतचे मुख सलज्ज असावे, हमष्ट भार्षिाचे प्रवाि 
हतच्या िोटातून बािेर पडाव ेआहि िात उद्योग करण्यास तत्पर असावते. 

 
१२७१ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 

मंुबई इलाख्याची राजधािी पुिे शिरात िोईल. गव्िनयराचंा बंगला व इतर इमारती यासंाठी जागा नक्की 
करण्यात आली आिे. 



 

अनुक्रमणिका 

१२७२ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 
लसदवा घाटात भागोजी नावाच्या भील नाइकाने ५०० सैहनकासंि पुविा पुंडावा सुरू केला. नगरचे 
पोलीस अहधकारी हतकडे रवाना झाले. 

 
१२७३ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३) 

मंुबई पहरसरात सुताचे कापडाचे कारखाने झाले. आिखीिी कािी कारखाने िोिार आिेत. इथले 
तयार कापड उदमी लोकानंा व हगऱिाईकानंा फार पसंत पडते. 

 
१२७४ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२२–२२३ 

सन १८५८ मध्ये आयात मालाच्या जकातीचे उत्पन्न ५५॥ लक्ष आले िोते. यंदा ते ४० लाखानंी वाढून 
९५॥ लक्ष रुपये झाले. मीठ व अफू यापंासून प्रत्येकी ९ लाखाची जकात आली. हनयात मालावरील 
जकातीचे उत्पन्न ५९ लाख रुपये आले. 

 
१२७५ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

हदल्ली शिरातील जुम्मा महशद सावयजहनक नािी, तर ती हदल्लीच्या बादशिाची असल्यामुळे हतच्यावर 
इंग्रज सरकारची मालकी हसद्ध झाली. आता तेथे लष्ट्कर रािील. 

 
१२७६ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

अयोध्येच्या राजपतु्राने वैसरायशी ओळख करून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली, म्ििून राजाने त्यास 
वतेाच्या छडीने खूब ठोक हदल्िा. 

 
१२७७ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

चीन देशातील लढाईस इंग्रज सरकारला १ कोटी रुपये खचय येईल. 
 
१२७८ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

बायजाबाई लशदे याचं्या ठेवीवरील १८५७ पासूनचे व्याज रोख देण्यात येईल. 
 
१२७९ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

माथेरानचा माजी गवियर लॉडय एन्ल्फनस्तन याचेंसाठी बगंला ४७ िजार खचय करून बाधंला िोता. तो 
सरकारने हवक्रीस काढला. एक यिुदी व्यापारी २२ िजार देण्यास तयार आिे. असा तोटा सिन 
करण्यापेक्षा हवद्यावृद्धीकडे व देशसुधारिेकडे सरकारने लक्ष द्याव.े 

 
१२८० (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 

गेल्या १०३ वर्षांत इंग्रजानंी १३ लढाया केल्या. सरासरी ८ वर्षांनी एक लढाई झाली. आरमाराचा खचय 
दरसाल ८ कोटी झाला. १८१४ मध्ये २३ कोटी ५० लाख रुपये खचय आला. गतवर्षी १० कोटी खचय 
झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

१२८१ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२३–२२४) 
कलकत्त्यात डाक्तर डफ यानंी दोघा लिदू तरुिानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. 

 
१२८२ (१९ : १४, १६ ज्युलै ६०, २२४) 

मोल्स्वथयकृत ‘इंग्रजी-मराठी कोशाचा’ संके्षप या पुस्तकाच्या छपाईला प्रारंभ झाला. वगयिीदारानंी 
अिमदनगरला शािू दाजी, पुण्यात बाबा पदमनजी, मंुबईत काशीनाथ हवश्वनाथ, याचं्याकडे नाव े
नोंदवावीत. क्याडंीच्या कोशाच्या कािी प्रती अद्याप हशल्लक आिेत. लक. ४ रुपये आिे. मोल्स्वथयच्या 
पुस्तकाची लकमत छपाईनंतर दीडपट पडेल. तरी आगाऊ नाव ेनोंदवावीत. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १५, मुांबई, १ आगस्त १८६० 
 
१२८३ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २२५–२२६) 

बंगाल आहि ओहरसा येथे चरकपूजा म्ििजे बगाडें घेण्याची अघोरी चाल आिे. असे प्रहसद्धपिे 
शहररास यातना देिे, िे कू्रर कमय िोय. िी नीच चाल बदं करावी, म्ििून हतकडील हमशनरी लोकानंी 
सरकारास पुष्ट्कळ आग्रि केला. बंगालचे लेफ्टनंट गवियर नेिमी लोकाचें मन वळहवण्याचा प्रयत्न 
करतात. सरकारनेिी आता िुकूम काढला आिे की, पोहलसानंी बगाडानंा बंदी करावी. अशा कृत्यास 
परवानगी नाकारावी व लोकानंा सरकारचा मानस समजावनू सागंावा. सरकारचा लोकाचं्या धमात 
िात घालण्याचा िेतू नािी. पि िा हवधी कू्रर आिे. शिािे व सुधारलेले लोक याचा हधक्कारच करतात. 
कालीघाटच्या याते्रत िल्ली बगाड िोत नािी. बगाडाची चाल सगळ्या देशातून नािीशी झाली, तर फार 
बरे िोईल. 

 
१२८३ अ (इंम : २२५) 
 
१२८४ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २२७–२३०) 

काशी हमशनात गेल्या वर्षी दिा जिाचंा बान्प्तस्मा झाला. त्यात एक पजंाबी स्त्रीदेखील आिे. पुष्ट्कळ 
हदवस ती भजनालयात येत असे. हतचा मनःपालट झाला. माधवराव नामे गृिस्थिी आग्र्यािून येथे 
आला. तो नान्स्तकाचंी मते सागें. पि भजनास मात्र अगत्याने येई. भ्रहमष्ट व पोकळ असा हनःशास्त्रवाद 
वाचून तो नान्स्तक बनला. कािी काळ तो काशीबािेर गेला. पि परत आल्यावर त्याने दीक्षा घेतली. 
साधारितः नातेवाईकातं गेलेले लोक परत येत नािीत. पि िा परत आला. ईश्वराच्या आशीवादाने तो 
येशू हिस्ताकडे वळला. नातेवाईकाचं्या दे्वर्षाला व मारिािीला दाद हदली नािी. हकत्येक शिरातं 
धमयपालट िोत आिे. कारि बंडाचा नाश झाल्यामुळे लोकाचंी श्रद्धा अशी बनली की, इंन्ग्लश 
सरकारला ईश्वराचा हवशरे्ष आश्रय आिे. कािी नेहटव हिस्ताची गािी गातात. 

 
१२८४ अ (इंम : २२६–२२७) 
 
१२८५ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २३१–२३३) 

रोमन कॅथोहलकानंी ‘हिस्ती धमाचे सार’ नावाचे पसु्तक प्रहसद्ध केले. परंतु ते हनरुपयोगी आिे. कारि 
भार्षा दुबोध आिे. येशूच्या पुनरुत्थानापयंतच्या िहकगतीवर प्रातेस्तंत लोकिी हवश्वास ठेवतात. पि 
पोपाची सत्ता त्यानंा नाकबूल आिे. ७ संस्कारिी त्यानंा अमावय आिेत. बान्प्तस्मा व प्रभभुोजन िे दोन 
संस्कारच त्यानंा मावय आिेत. येशू हिस्तच वदेीवर अर्थपला जातो, िे म्िििे चकू आिे. पगटेोरी िा 
हवस्तवयुक्त नरकसुद्धा त्यानंा मावय नािी. येशूसंगती स्वगात रािून अनंतकाळ सुख भोगावे, िे त्याचें 
ध्येय आिे. कोरीव हजन्नस व हनजीव पदाथय, याचंी जर पूजा केली, तर हिस्ती आहि मूर्थतपूजक 
याचं्यातं कािीच फरक राििार नािी. काथोहलक मात्र मूर्थतपूजेचे पुष्टीकरि करतात. हशवाय मेरीस 
‘ईश्वराची आई’ मानतात. िे अगदी चूक आिे. त्यानंी शास्त्र शोधून पािाव,े म्ििजे त्यानंा खरे तत्त्व 
कळेल. 



 

अनुक्रमणिका 

१२८५ अ (इंम : २३०–२३१) 
 
१२८६ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २३३–२३५) 

एक नगरवासी’ पत्रात म्िितो की : कडा या गावी एका शास्त्र्याने वगयिी करून पशुत्याग केला व सिा 
मेंढे मारले. यज्ञासाठी २ िजार रुपये खचय झाले. त्र्यंबकेश्वरािून कािंी िाह्मि आले िोते. सखाराम 
भट्ट िा यजमान िोता, तर १८ िाह्मि ऋन्त्वज झाले. मेंढ्याचंी पूजा करून त्यासं कुिब्याच्या िातून 
दभाच्या फासाने मारतात. त्याचें मासं हशजल्यावर साखरेसि ते खातात. प्रत्येक ऋन्त्वजास भरपूर 
दहक्षिा देण्यात आली. नगरचे अनेक शास्त्री िा यज्ञ पिाण्यास आले िोते. पुष्ट्कळानंा िे वदेोक्त कमय 
पािण्यास हमळाल्याबद्दल फार आनंद वाटला. कसेिी असले, तरी िी लिसा करावयास नको िोती, 
असे लोक म्िितात. मंत्राचे सामथ्यय आता राहिले नािी, म्ििून िाह्मि िळिळताना हदसतात. 
मारलेल्या पशूस मंत्राने पुविा हजवतं करता येते, असे त्यानंा वाटते. पि बैलाचं्या आहि मेंढराचं्या 
रक्ताने पापाची क्षमा िोिार नािी. देवाने दया करावी, म्ििून येशू हिस्ताने खाबंी मरि पतकरले. 
म्ििून अशा पशुयज्ञाचंी कािी गरज नािी. 

 
१२८७ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २३५–२३६) 

मोिरमच्या सिात शातंता म्ििून जाहिरनामा हनघालेला आिे. त्यानुसार ताबतू व पजें हमरहविारानंी 
दंगल न करतील असेच लोक बरोबर वयावते. तमाशहगरानंी ते पािाण्यास जाव.े पि पळून दंगा करू 
नये. कोितेिी ित्यार कोिी जवळ ठेवले, तर त्यास अटक िोऊन कैद िोईल. १० व्या तारखेस 
सायकंाळी ६ च्या आधी सगळे ताबूत गावाबािेर वयावते व घरी परत जाताना शातंता राखावी. कैफी व 
अंमली पदाथांच्या दुकानदारानंी ९ व्या व १० व्या तारखेस दुकाने रात्री व हदवसा बंद ठेवावीत. वाघ 
वगैरे सोंग घेिारानंा हशक्षा िोईल. असे हनयम जािीर झाले. हम. फोजेट िे पोलीस-अहधकारी अहतशय 
दक्ष असून अहनष्ट चाली मोडीत आिेत. 

 
१२८८ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २३६–२४०) 

धमयसंबधंी संभार्षिाबाबत शिाच्या बाजूने एक पारशी तरुि म्ििाला की : देव आकारी आिे, असे 
हनगयमावरून हदसते. उदा. देव तोंडातोंड बोलला. तेव्िा रे. रामकृष्ट्ि म्ििाले की, त्याचा अथय शब्दशः 
घ्यावयाचा नािी. कारि देव आत्मा आिे, असे शास्त्र म्ििते. शिास मात्र मोश्याची वाक्ये व इतराचंी, 
याची नक्की हवभागिी िवी आिे. दानी लोकानंी लाइश गाव लजकले, तेव्िा दान िे गाव पाठलागाची 
सीमा दशयहवते. यादेन नदी जार व दान याचं्या संगमाने तयार झाली आिे. दाना िा फाटा असावा. 
दानच्या अस्पष्ट उल्लखेावरून शिाने वाद काढला. दुसऱयानंी कािी मजकूर हलहिला, तरी मोश्याच्या 
हवधानानंा बाधा येत नािी, िे त्यास पटवनू हदले आिे. तरीिी प्रहतपक्षाच्या लोकानंी थट्टा केली की, 
यानंा शास्त्राची अहजबात माहिती हदसत नािी. असे सदरिू सभेस जािारा ‘एक हिस्ती’ पत्रात 
हलहितो. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१२८९ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 
इंग्लंडमधील दुष्टाई कमी िोऊन नीतीची व धार्थमकपिाची वृद्धी व्िावी, असा जािीरनामा 
रािीसािेबानंी आपल्या कौंसलाच्या अनुमतीने काढला. 

 
१२९० (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

सीहरया देशात हिस्त्याचंा पाठलाग िोत असूनिी तुकी सरकार कािी बंदोबस्त करीत नािी. 
 
१२९१ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

हदल्लीच्या माजी बादशािास इंग्रजानंी कैदेत का िोईना, पि मोठ्या हमजाशीत ठेवले, िे कळल्यावर 
हदल्लीचे लोक इंग्रजाचें गुि गात आिेत. (ज्ञानबोधकावरून) 

 
१२९२ (१९ : १५, १ अगस्त ६०, २४०) 

हदल्लीचा शिजादा याकूब यास दरमिा दिा रुपये पेवशन हमळिार. 
 
१२९३ १९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

कप्तान आटहकन व लेफ टनेंट प्रोहबन यानंी राजा नाईक आहि त्याचे भील सरदार याचंा पाठलाग 
केला. पि कोिीच सापडले नािीत. सिा िजार रुपयाचंी रोकड मात्र िाती लागली. 

 
१२९४ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

मुरशदाबादेचा नवाब ५-६ महिवयानंी हवलायतेस रािण्यास तयार असून त्याच्याबरोबर १०० मािसाचें 
खटलेिी जाईल. 

 
१२९५ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

खंबायतच्या टपालातील एका हशपायाने लखोट्यावरील ष्टापं लकवा हतहकटे काढून घेतली, म्ििून 
त्यास ७ वर्षांची कैद झाली. 

 
१२९६ (१५ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

वायव्य इलाक्यातील एका वृत्तपत्रावरून असे समजते की, सप्तऋर्षीच्या जवळ आकाशात शेंडेनक्षत्र 
हदसू लागले आिे. 

 
१२९७ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

गेल्या मे महिवयात बंगालच्या टाकसाळीत ४७ लाख ३३ िजार ६३९ रुपयाचे, तर मद्रासेत ४ लाख २९ 
िजार ४०४ आहि मंुबईत २५ लाख ९८ िजार रुपयाचें नािे पाडण्यात आले. (धूमकेतूवरून) 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१२९८ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 
हदल्ली ग्याझेटकडे अशी बातमी आली की, आहदल अिमद व रावसािेब पेशवा िे दोघे बंडखोर वरे्ष 
पालटून बासबारा येथे हफरत आिेत. 

 
१२९९ (१९ : १५, १ आगस्त ६०, २४०) 

कलकत्याच्या कायदेमंडळातील नामदार पी. डब्ल्यू हलजेटसािेब मरि पावले. समुद्रातील एका 
गलबतावर त्याचंा मृत्यू झाला. 

 
मंुबई एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १६, मुांबई, १५ आगस्त १८६० 
 
१३०० (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २४३–२४९) 

“माहक्षमा आहि हमहनमा याचंी कृत्ये बीजगहिताने सोडहवण्याची रीती” िे पुस्तक हदल्लीचा गुरू रामचदं्र 
सुंदर लाल याने केले. त्याचं्या पुस्तकास प्रस्तावना हलहिताना डी मागयनसािेब म्िितात की : कोिीिी 
सूचना न करता रामचंद्राने िे पुस्तक हलहिले. रामचंद्र िा पानपत गावचा राििारा आिे. दोन रुपये 
स्कालरहशपवर त्याने हशक्षि घेतले. त्याला गहित हवर्षयाची फार अहभरुची िोती. कोटात रैटर 
असताना त्याने गहित हवर्षयाची अनुवाहदत पुस्तके हलहिली. ज्ञानप्रसारासाठी माहसक चालहवले. 
युरोहपयन हवद्या व धमय या हवर्षयावंरिी हनबंध हलहिले. टामसन सािेबाकडून नवा करार घेऊन 
वाचला. प्रथम तो दरोबस्त धमय खोटे आिेत, असे मानीत असे. पुढे डाक्तर स्प्रेंजरशी त्याची गाठ 
पडली. या पहरचयातून बेथूनसािेबाशी पहरचय झाला. कोटय आव डैरेक्टरानंी त्यास दोन िजार 
रुपयाचें बहक्षस व सवमानाचा पोर्षाख हदल्िा. ईश्वराच्या अतक्यय व कृपायुक्त सूत्राकडून येश ू
हिस्ताबद्दल माहिती हमळाली. सरकारी नोकर नान्स्तक असतात व देव एक असल्यामुळे कोित्याच 
धमाची गरज नािी, असे पूवी तो समजत असे. परंतु सरकारी नोकरानंा गुडघे टेकून प्राथयना करताना 
त्याने पाहिले. मग त्याचा मनःपालट िोऊन त्याने बान्प्तस्मा घेतला. बंडाच्या काळात त्याला अक्षरशः 
लपून बसाव ेलागले. शातंता झाल्यावर सरकारने त्यास रुडकीच्या इंहजहनअलरग कॉलेजात मुख्य गुरू 
नेमले. सध्या तो हदल्ली पाठशाळेत मुख्य गुरू आिे. 

 
१३०० अ (इंम : २४१–२४३) 
 
१३०१ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २४९–२५२) 

तुकय स्थानात खारपूत गावी पेत्रस नावाचा एक धमोपदेशक आिे. तो नामधारी हिस्ती लोकानंा उपदेश 
करून त्याचंा मनःपालट करीत असे. एकदा तो डोंगरवटीतल्या पालू शिराजवळच्या खेड्यात गेला. 
तेथील खुदय नावाचे दुष्ट लुटारू मािसाचें सवयस्व िरि करून प्राि घेत असत. पेत्रसने एका घरी 
मुक्काम केला. रात्री चोर आले, तेव्िा घरधवयाने चोरानंा साहंगतले की, िा साधू आिे. पि चोरानंी 
पेत्रसाचे घड्याळ हिसकावले. पेत्रस शातंपिे त्यानंा म्ििाला की : ‘वयायाचा हदवस जेव्िा उगवले, 
तेव्िा तुमची सवय कमे प्रगट िोतील. देवासमोर तू कोित्या तोंडाने उभा रािशील? चोरानंा नरकामध्ये 
अनंतकाळ यातना भोगाव्या लागतात.’ तेव्िा चोरानंा पिात्ताप झाला. येशू हिस्त त्यानंा क्षमा करील, 
िे पटवनू देण्यात पेत्रस यशस्वी झाला. पेत्रस रात्रभर जागत राहिला व चोराचं्या मनात सैतान येऊ 
नये, म्ििून प्राथयना करीत बसला. चोराचंी वृत्ती खहचतच पालटली िोती. ते सकाळी शातंपिाने हनघनू 
गेले. 

 
१३०१ अ (इंम : २४९) 
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१३०२ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५२–२५३) 
यूरोप खंडात बिुत वळेा माशाचें व तत्सम पदाथांचे पाऊस पडले. मेजर िेहरयट याचं्या डायरीवरून 
असे हदसते की : १७८० साली मद्रासेत माशाचंा पाऊस पडला, १८३० व १८३७ मध्येिी माशाचंा पाऊस 
पडला. १८३९ त लसधमध्ये सकर या हठकािी सुतेऱयाचंी वृष्टी झाली. जहमनीवर पडले, तरी ते सुतेरे 
हजवतं व चपळ असे िोते. १८४६ मध्ये कोकिात पावसातून कािी चमत्काहरक पदाथय पडला. त्यास 
लोकानंी ‘मोत्याचंा पाऊस’ म्िटले. पि ती पक्ष्याचंी लिान अंडी असावीत. यंदा बाडंा येथे ६ इंच 
माशाचंा पाऊस पडला. याचे कारि असे की, समुद्रावर मोठ्या वावटळी िोतात. वाऱयाबरोबर मासे 
उंचावर जातात व कािी वळेाने खाली पडतात. कधीकधी वाऱयाचा वगेच इतका असतो की, िे मासे 
खूप दूरवर नेले जातात. 

 
१३०३ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

व्यापारी लोकाचें मुखत्यार व कस्टमचे कहमशनवर स्पूनर याचं्या बैठकीमध्ये असे ठरले की, आगत 
मालावर जकात वाढवावी. हनगयत मालावर जकात कमी असावी. (धूमकेतूवरून) 

 
१३०४ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

मंुबईत ऐहरस नावाचे इंग्रजी साप्ताहिक सुरू झाले. 
 
१३०५ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

सदर अदालत लवकर पुण्यास वयावी, असा िुकूम झाला. 
 
१३०६ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 
तारायंत्र खात्यास प्रहतवर्षी १० कोटी ५४ लाख ७५० रुपयाचंा तोटा येतो. (प्रभोदयावरून) 
 
१३०७ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

बल्लारी गावचे हमशन १८१० मध्ये सुरू झाले. तेथे १०६ हिस्ती असून १३० हवद्याथीिी हशकतात. 
बेळगावंचे हमशन १८२० मध्ये सुरू झाले. तेथे ३३ हिस्ती लोक असून हमशनाच्या शाळेत ६० मुले 
आिेत. बंगलोर हमशनिी १८२० पासून चालू आिे. तेथे ५४ हिस्ती असून शाळेत ३९३ हवद्याथी आिेत. 
उपदेशक तयार करण्याच्या शाळेत ४ हवद्याथी आिेत. (प्रभोदयावरून) 

 
१३०८ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

बेळगाव येथे रे. बेननसािेबानंी एका िाह्मि पहतपत्नीला बान्प्तस्मा हदल्िा. 
 
१३०९ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 

बंड मोडल्यापासून लखनौमध्ये ८९ लोकाचंा बान्प्तस्मा झाला. 
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१३१० (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५३–२५४) 
छोटा नागपूर प्रगण्यात २००० कोल लोक हिस्ती झाले. जंगलातून दीक्षा घेण्यासाठी अनेक लोक 
येतात. िी गोष्ट नामदार गवरनरासंि अभतूपूवय वाटली. ४६ कबीरपंथी लोक आले व दीक्षा माग ू
लागले. असल्या कुन्त्सत पथंामधून लोक तारक हिस्ताकडे येतात, तेव्िा आम्िासं फार आनंद वाटतो. 

 
१३११ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

ठाण्याचे दादोबा देवजी हवलायतेस सुखरूप पोिोचले. ५-६ मजली इमारती पािून त्यासं नवल 
वाटले. कुत्र्यावंर कर द्यावा लागतो, िजामतीस वहकलाच्या फीइतका पैसा द्यावा लागतो, तीन 
रुपयाचे तादूंळ दोघासं ३ हदवस पुरतात, िे पािून त्यानंा नवल वाटले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३१२ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

गुजराथमधील शटे महिपतराम रूपरामिी सुखरूप लंदनला पोिोचले. एहशयाई लोकासंाठी बाधंलेल्या 
घरात ते रािातात. यंदा १२०० लोक तेथे रािून गेले. ते सवय एहशयाई िोते. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३१३ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

मिाराजा दहलपलसग सध्या हवलायतेत आिेत. हतकडील हवद्याभ्यासाची प्रगती पािून त्यानंी 
पंजाबातील हवद्याखात्याच्या डैरेक्टरास दरमिा िजार रुपये पगार देण्याचे ठरहवले. आता पंजाबात 
नवीन शाळा सुरू िोतील. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३१४ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

इंग्लंडात िल्ली ४५ पारशी रािातात. लिदु, मुसलमान तर हकत्येक आिेत. अमेहरकेतसुद्धा कलकत्त्याचा 
एक मनुष्ट्य राितो. 

 
१३१५ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

सन १८५७ मध्ये लिदुस्थानात गोरे सैवय ४५,५२२, तर काळे २,३२,२२४ िोते. आता ४८८० अंमलदार व 
२,२४,३५३ हशपाई ठेविार आिेत. (ज्ञानप्रकाशावरून) 

 
१३१६ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५४–२५५) 

सवय सरकारी नोकरानंा प्राप्तीवरील कर द्यावा लागतो. व्यापार-उदीम करिारानंा मात्र िा कर नािी. 
पूवीच्या राजापं्रमािे इंग्रजसरकार जबर व हनरथयक कर बसवीत नािी. उगीचच कारिावाचून दुकाने 
बंद ठेविारानंा मात्र दंड व १ वर्षाची हशक्षा िोईल. 

 
१३१७ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 

मद्रासचे गवरनर िेन्री वाडय आपल्या कामावर रुजू झाल्यानंतर थोड्याच हदवसात पटकीचा वाखा 
िोऊन मरि पावले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१३१८ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 
मद्रासेत पटकीचा वाखा फार झपाट्याने चालू आिे. एका हदवशी १२८, दुसऱया हदवशी ६४, तर 
हतसऱया हदवशी २८ मािसे मेली. 

 
१३१९ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 

वऱिाड प्रातंात हफरोजपूर गावच्या लोकानंी तारायतं्राचे खाचले पुरण्यात अडथळा आिला. 
 
१३२० (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 

हदल्लीच्या बिादूरशिाची बेगम अहमहनया इला दरमिा आठ रुपये, तर दोघी मुलींना प्रत्येकी तीन रुपये 
पेवशन साकं्षि झाली. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१३२१ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 

राजपुताना सरकारने हफरोजशिास पकडून देिारास िजाराचे इनाम जािीर केले. 
(ज्ञानप्रकाशावरून) 

 
१३२२ (१९ : १६, १५ आगस्त ६०, २५६) 

हजल्िा अिमदनगरातील अकंोले तालुक्यातील चास गावचे दरोडेखोर भील पकडले गेले. 
 

मंुबई एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६० 
 
१३२३ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २५७–२५८) 

लाडय एल  हफवस्तन हवलायतेस गेल्यावर थोडक्याच हदवसानंी मतृ्यू पावले. सर िेन्री वाडय यानंा तर 
मिामारीचा वाखा झाला. बिुत वर्ष ेत्यानंी लंकेचा कारभार दक्षतेने व सुज्ञतेने चालवनू लोकानंा सुखी 
केले. त्याचं्या अकन्ल्पत मतृ्यूने मद्रासच्या लोकाचंा फार आशाभगं झाला. गवियर जेनरालच्या 
कायदेमंडळाचे सभासद जेम्स हवलसन िे अहतसाराने मतृ्यू पावले. िे सािेब सरकारच्या वसुलाचा व 
खचाचा बंदोबस्त करण्याच्या कामात फार वाकबगार िोते. इगं्रज सरकारला कजाचे मनस्वी ओझे 
झाले असून ते उतरहवण्याच्या कामासाठी त्यानंा आिले िोते. िा बुहद्धमान व िुर्षार पुरुर्ष फार झटून 
श्रम करिारा िोता. कािी कडक उपाय योजल्यामुळे त्याचंी फार लनदा झाली. मनस्ताप व आजार 
यातूंन ते अकालमतृ्यूच्या दाढेत सापडले. त्याचें कामच असे िोते की, लोकासं कािी उपकार वाटिार 
नािीत. अशा नाजूक कामास लोक चागंले म्िित नसतात. ईश्वर आपिासं कोित्यािी घटकेस 
बोलावील. याकहरता आपि आपल्या कारभाराचा हिशोब देण्यास तयार असाव.े ईश्वराचे गौरव 
करण्याकहरता काम कराव.े 

 
१३२३ अ (इंम : २५७) 
 
१३२४ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २६०–२६३) 

१८५७ च्या भयंकर बंडात सरकारी अंमल नािीसा झाला िोता. बंडाळी व झोलटग पादशािी चालून 
पंतोजी व हवद्याथी येरोहपयनाचंा छळ करीत िोते. इंग्रज सरकारकडे हवजयश्री आली. मग शाळा पुविा 
सुरू झाल्या. १८५८ त ५०६८ शाळा िोत्या, तर ५९ मध्ये ८३९५ शाळा सुरू झाल्या. साडेतीन कोटी 
प्रजेपैकी १ लाख २२ िजार ३१६ हवद्याथी आिेत. एकूि शाळापंकैी हनम्म्या सरकारी व बाकीच्या 
हमशनरी व गावठी आिेत. साकेटच्या शाळेत वाचन व जुजवी गहित हशकवतात. १० वर्षांपूवी सबधं 
इटावा हजल्ह्ात एकच मुलगा हशकत िोता. िलकाशाई खेडवळ शाळेपेक्षा तिहसल शाळा चागंल्या 
असतात. तरीिी कालेज हडन्व्िजनमध्ये फारच थोडे हवद्याथी हशकतात. सरकारी शाळाचंा खचय इतर 
शाळाचं्या दुप्पट आिे. इंग्रजी शाळेमधील एका हवद्याथ्याच्या खचात खेड्यातील १७० हवद्याथ्यांचा खचय 
भागू शकेल, असे व्यस्त प्रमाि वायव्य प्रातंात आिे. हमशनच्या शाळातं पहवत्र शास्त्र हशकहवतात, िे 
मािीत असूनिी अनेक संभाहवत लोकाचंी मुले त्याच शाळातं येतात. हमशनेरी लोकाचंी हवद्वत्ता, 
योग्यता, बुद्धी आहि उद्योग, याबंद्दल लोकाचंी खात्री पटली आिे. काशीच्या सरकारी पाठशाळेत 
गतवर्षी प्रत्येक हवद्याथ्यामागे २०० रुपये खचय झाले. यातंली कािी रक्कम हमशनेरी शाळानंा देण्यास 
िरकत नािी. कारि हमशनेरी शाळामंध्ये शकेडो हवद्याथी हशकतात. हमशनऱयापंासून इंग्रजाच्या 
राज्यास भय आिे, अशी पोकळ बडबड करिारानंी याचा नीट हवचार करावा. 

 
१३२४ अ (इंम : २५८–२६०) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३२५ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २६४–२६५) 
सीहरया देशात ट्रूज लोकानंी हिस्ती लोकाचंी मोठ्या प्रमािावर ित्या केली. बैरतिून आलेल्या िोडीत 
फक्त ३४ मािसे आली. त्याचंी वसे्त्र रक्ताने भरलेली िोती. तेथे ५०० प्रातेस्तंत व ग्रीक हिस्ती िोते. 
भजनालय बाधूंन ते प्राथयना करीत असत. आता या गावात फक्त दोनच हिस्ती राहिले आिेत. ट्रूज 
लोकाचं्या फौजेने हििन वस्तीवर ित्यारे घेऊन िल्ला केला. तुकी सरदाराजवळ फौज असूनिी तो 
तमाशा पािात बसला. हिस्ती लोकाचंा प्रथम जय झाला, तेव्िा त्याने एका गढीत शसे्त्र ठेवण्यास 
साहंगतले. कािी हदवसानंी हिस्ती लोकावंर िल्ला करण्यास ट्रूज लोकानंा हचथावले. एकिी मािूस 
हजवतं रािू हदल्िा नािी. सैदोन या हठकािीिी एक िजार हििनाचंी हनदयय कत्तल झाली. मिमदी 
धमाच्या स्थापनेपासून त्यानंी अशाच हवश्वासघातकीपिाने कू्रर कत्तली केल्या आिेत. केवळ ईश्वराची 
कृपा म्ििूनच कािी लोक वाचले. इनं्ग्लश सरकार कािी स्वस्थ बसिार नािी. गुविेगारानंा हशक्षा 
व्िावी, म्ििून आपले वजन वापरील. 

 
१३२५ अ (इंम : २६३–२६४) 
 
१३२६ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २६५–२७०) 

धमयसंबधंी संभार्षि : मोश्याच्या चमत्काराहवर्षयी अबदुल शाि याने चचा केली. मोशा नीहतमान व 
सदभक्त असल्यामुळे त्याला चमत्कार करण्याची शक्ती हमळाली. पूवी ऐकण्यात व पािण्यात न 
आलेल्या गोष्टीस आपि चमत्कार म्िितो. ते अमानवी व हनसगयहनयमाचं्या पहलकडे असतात. मोशाने 
काठीचा साप केला, तो ईश्वरी चमत्कार िोय. फाशचे्या गारुड्यानंी मात्र गंुडाई, जादू व िातचलाखी, 
यानंी काठीचा साप केला. मोशाच्या सापाने त्यानंा हगळून टाकले. मोशाने सवय जलाशयातंल्या पाण्याचे 
रक्त केले. फारोच्या जोशानंी मात्र हमसर नदीमधील पाण्याचे रक्त केले. मग ईश्वराने त्याचे पुविा 
पािी केले. कािी काळ नील नदीच्या काठी हझरे खिनू पािी काढाव ेलागले. मोशाची कृती ईश्वराच्या 
सामथ्याची िोती, तर जोशी व फारो याचंी कृती केवळ मानवी चातुयाची िोती. असे ‘सभेस जािारा 
एक श्रोता’ हलहितो. 

 
१३२७ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

एका वैद्याने असे नमूद केले आिे की, मसाल्याच्या पदाथांनी पचनास अडथळे येतात. 
(ज्ञानप्रसारकावरून). 

 
१३२८ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

मधमाशाचंी पोळी िुडकण्यासाठी लोक स्वतःबरोबर मधाचा करंडा नेतात. मधमाशी त्यातील मध 
खाण्यासाठी येते. त्यावरून हतचा माग काढून पोळ्याची जागा पािातात. नंतर घोंगडी गंुडाळून 
पोळ्यातील मध काढून घेतात. मध और्षधीदेखील असतो. पहवत्र शास्त्रात ज्ञानाला ‘मधापेक्षा गोड’ 
म्िटले आिे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३२९ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 
कोटा येथे बटयनसािेबास मारिाऱया आवाजखान व मेिेरखान यानंा फाशी देण्यात आले. 

 
१३३० (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

बोर्थनयो बेटातील बंड १४ महिवयानंतर डच सरकारने अगदी मोडून काढले आिे. १५ लक्ष प्रजेत 
स्वस्थता असून हिस्ती लोक आनंदात आिेत. 

 
१३३१ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

खैराबाद येथे सात जिाचंा बान्प्तस्मा झाला. 
 
१३३२ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

त्राविकोरच्या राजाचा मृत्यू झाला. 
 
१३३३ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७०–२७२) 

एक युरोहपयन जज सेवाहनवृत्तीनंतर हवलायतेस न जाता हिस्ती धमाचे काम करण्यासाठी येथेच 
राििार आिेत. मेजर लरद यानंािी घेरा येथे जागा हमळाली. पंतप्रधान चाल्सय वुड यानंा िी योजना 
पसंत असून रािीने त्याबद्दल संतोर्ष दशयहवला. या देशाच्या कल्यािासाठी युरोहपयन लोक झटत 
आिेत. 

 
१३३४ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७२) 

चचय हमशनाच्या कामासाठी ९ हमशनरी सािेब लिदुस्थानात येिार. 
 
१३३५ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७२) 

हवक्तोऱया रािीसािेबाचंी कवया व प्रहशयाच्या राजाची सून इला कवया रत्नाचा लाभ झाला. 
 
१३३६ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७२) 

कलकत्त्यातील कायदे मंडळाचे सभासद जेम्स हवल्सन याचं्या मृत्यूमुळे त्याचं्या जागेवर लिदुस्थान 
सरकारचे सेके्रतारी सेहसल बीदन याचंी नेमिूक झाली. 

 
१३३७ (१९ : १७, १ सप्तेंबर ६०, २७२) 

सन १८५९–६० या वर्षात मंुबई टापूत १४,२०९ मािसे मरि पावली. गेल्या दिा वर्षांची मृत्यचूी 
सरासरी १४७३० आिे. यंदा सवापाचश ेमृत्यू कमी झाले. एकूि आकड्याच्या एक सप्तमाशं, म्ििजे 
१९५५ लोक पटकीने मेले, तर देवीने फक्त ३७८ मेले. देवी काढण्याच्या सोयीमुळे अपमृत्यचेू प्रमाि 
अगदी कमी झाले. सुधारलेल्या लोकाचं्या समागमाने हकती अमोल्य लाभ िोतात पािा. 

 
मंुबई एक्स्चेंज पे्रस, फोटय  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६० 
 
१३३८ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २७५–२७९) 

अमेहरकन बोडय १८१० मध्ये स्थापन झाले. यंदा ५० व ेवर्षय असल्यामुळे मंडळीस फार उत्साि वाटतो. 
पहिल्या वर्षी २ िजार खचय झाले, तर आता दरसाल ७ लाख खचय िोतात. चारश ेसािेब व मडमा 
देवाचे काम करीत आिेत. १५० हिस्ती मंडळ्या व २९ िजार हिस्ती लोक आिेत. शाळा, पाठशाळा, 
छापखाने, याचं्या वतीने बेसुमार काम चालते. सूयय दररोज पृथ्वीस फेऱया घालतो, तेव्िा दर सेकंदास 
त्या हमशनाचे कायय हदसते. िजारो पापी अंधारातून उजेडाकडे आले. लिदुस्थान, आहफ्रका, भारत, 
अमेहरका, या सवय राष्ट्रातं तारिाचे काम चालते. मंडळी म्ििजे एकेक हकरि आिे. ती शक्य तेवढा 
अंधार दूर करते. िे खरे नािे अखेरीस सवयत्र हवजयी िोिारच आिे. जुवया खटाऱया व जजयर धमावरचा 
लोकाचंा हवश्वास उडत आिे. आिखी ५० वर्षांत सवय जगात वगेाने हिस्ती धमय वाढेल. खोटे व दुष्टधमय 
बुडतील. मोठाल्या राज्यक्रातं्या िोतील. सन १८११ ते १५ मध्ये हमशनास ९५,४६३ रुपये हमळाले, तर 
५६ ते ६० मध्ये ३४ लाख २२ िजार ३७८ रुपये हमळाले. तरी एक लाख तीस िजाराचें कजय आिे. ते 
देिग्यातूंन फेडण्याचा हवचार आिे. दरवर्षी आक्टोबर महिवयात ४ हदवस सभा चालते. प्राथयना व 
प्रभभुोजन िोतात. 

 
१३३८ अ (इंम : २७३–२७५) 
 
१३३९ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २७९–२८२) 

‘लोकाचंी दुदयशा पािून कीव करिारा’ हलहितो की : मोगलाईचा कािी भाग पवुिा हनजामाकडे जािार, 
अशा अफवा उठल्यामुळे लोक देवास नवस करीत आिेत की, या द्वाड अशा मोगलाईचे राज्य आम्िावंर 
येऊ देऊ नकोस. मोगलाईत वारंवार डाके पडून हस्त्रयाचं्या नाकास, कानास हवदू्रपता आली. सरी 
काढण्यासाठी गळे कापले गेले. इंग्रजी राज्यात हनवातं झोप व सुखाची भाजीभाकर तरी हमळते. आता 
पुविा मोगलाई िोिार म्िटल्यावर हकत्येक लोक गाव सोडून गेले. ताबं्याच्या थाळीऐवजी खापरी परळ 
वापरू लागले. शतेकऱयाचं्या घरादाराचा उविाळा करून मोगल अहधकारी वसुली करतात. इगें्रजी 
अंमलात लोक दाहगने वापरू शकत िोते. आता ते दिशतीनेच घाबरले आिेत. हनजामाच्या जुलमाच्या 
वाख्यावर कसलेच और्षध चालत नािी. एकाच्या फायद्यासाठी लाखो लोकानंा अग्नीत लोटावे, िे 
दयेच्या अगदी हवरुद्ध आिे. अरब रोहिले, बंड करून वाटमारेपिा करीत असतात, असे िे मोगलाई 
राज्य आिे. दरोडेखोरानंा पोट भरता यावे, म्ििून िा अवयाय चालू हदला जातो, असे त्याचें अहधकारी 
अगदी उघडपिाने सागंतात. तर िी वास्तहवक दुःरावस्था लक्षात घेऊन इंग्रज सरकारने हनजामाकडे 
मुलूख देऊ नये. 

 
१३३९ अ (इम : २८२–२८३) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३४० (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २७९–२८२) 
‘उत्साि पाििारा’ पत्रात म्िितो की : नेहटव लोक मतं्राने पहवत्र झालेला राखीचा दोरा मिगटावर 
बाधंतात. भतूहपशचापासूनिी त्याने रक्षि िोते, म्ििून राख्यानंा खोटे मोतीिी जोडलेले असतात. 
घृतकुल्या मधुकल्याचे जेवििी जेवतात. नारळी पौर्थिमा म्ििून समुद्रास नारळे अपयि करतात. 
सागरतीरावर अफाट गदी िोते. अनेक दुकानदार पाले ठोकून बसतात. सडका नारळ स्वस्तात 
हमळतो, म्ििून बरेच लोक त्याचे अपयि करतात. या नासक्या नारळाचं्या घािीने डोके हफरून जाते. 
अप्रहतहष्ठत हभकारी भीक मागत असतात, तर िाह्मि वगरेै मंत्र सागंून नारळाची पूजा करहवतात. कािी 
दुकानदार तर समुद्रात फेकलेले नारळ परत आिून स्वस्त हवकतात. कािी बुभहुक्षत लुटारू अपयिाचे 
नारळ दुकानदारानंा देतात, आहि थोडेफार पैसे हमळहवतात. या मेळ्यात इतर वस्तंूचे दुकानदार 
येतात व नफा कमावतात. एकंदरीत धमातिी ठकबाजी, लबाडी व फसविूक चालते. नासका नारळ 
देऊन समुद्राची थट्टामस्करी केल्यावर तो कसला आशीवाद देिार आिे? या लोकाचं्या अज्ञानमय 
अंतःकरिात सद्धमाचा आिययवान प्रकाश पडावयास िवा. 

 
१३४१ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 

नासके व खारे पािी प्याल्यामुळे अहतसाराची व्यथा िोते. म्ििनू ५–६ मडकी वाळूने भरून त्यासं 
तळाशी भोके पाडून पािी गाळून प्याव.े उतरंड केल्यास पािी अगदी स्वच्छ िोईल लकवा पािी तापवनू 
गार कराव ेव नंतर प्याव.े 

 
१३४२ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 

जाळण्यास लाकडे नसली, तर प्राण्याचंी िाडे सपयि म्ििून वापरतात. िाडानंा चरबी असेल, तर 
त्यानुसार जाळ कमी जास्ती िोतो. १८२९ मध्ये रहशयन फौजेने असा प्रयोग केला िोता. 

 
१३४३ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 

कप्तान आर यानंी अयोध्येच्या दरबारात चागंली चाकरी केली. आता त्यांस त्या सरकारने चौदा 
िजाराचंी जिाहगरी देऊन आपिाकडे कायम ठेवनू घेतले. 

 
१३४४ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 

एक आरहमनी उपदेशक २६ इरािी मुसलमानानंा मंुबईमध्ये बान्प्तस्मा देिार आिे, कारि इरािात 
धमांतरास बंदी आिे. 

 
१३४५ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 

इंदूरचा िोळकर नामदार वैसरायसािेबाचं्या भेटीस जािार आिे. येताना तो कालीघाटची व 
जगन्नाथाची यात्रा करून परत येईल. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३४६ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८७–२८८) 
सीहरयात हििन लोकाचंा मुसलमानानंी घात केला, म्ििून त्यानंा हशक्षा देण्यासाठी इंग्लंड, फ्रावस व 
रहशया याचें सैवय जािार आिे. फ्रावसचे सैवय पूवीच रवाना झाले. पि कृती करण्यापूवी तुकी 
सरकारची संमती घेतली जाईल. 

 
१३४७ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८८) 

नानासािेब पेशवा नेपाळातून हतबेटात गेला, अशी वदंता आिे. लिदू लोक भरतखंडाची मयादा 
ओलाडंीत नािीत. मग िा अट्टल िाह्मि म्लें च्छ भमूीत कसा गेला? शास्त्र पाळण्यासाठी त्याने व 
बरोबरच्या लोकानंी करंगुळ्या कापून त्याचंी पे्रतदिनाप्रमािे उत्तरहक्रया केली, असे सागंतात. िा 
आत्मघटस्फोट झाल्यावर हवदेिी िोऊन ते सवय हतबटेात गेले. त्याचं्यासि १० िजार लष्ट्कर व १३ 
तोफा आिेत. 

 
१३४८ (१९ : १८, १५ सप्तेंबर ६०, २८८) 

प्राप्तीवरील कराहशवाय सरकारने स्टँपचा कायदा लागू केला आिे. त्यानुसार रोखे, पावत्या, 
कोित्यािी व्यविाराचे दस्तऐवज, यानंा सरकारचे हटहकट लावले, तर तो व्यविार कायदेशीर ठरेल. 
त्यावर सह्ािी कराव्या लागतील. टपालाची सिीची हतहकटे मात्र चालिार नािीत. 

 
मंुबई एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक १९, मुांबई, १ आक्टोबर १८६० 
 
१३४९ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, २९१–२९५) 

सन १८२० मध्ये सादंहवच बटेात हमशनची स्थापना झाली. एहपस्कोपल बोडाच्या एका देने नावाच्या 
सािेबाने त्याहवर्षयी हनःपक्षपाती साक्ष हदल्िी. तो म्िितो की : हमशनऱयानंी ४० वर्षांत सादंहवच लोकानंा 
सुहशक्षा हदल्िी. त्यांच्या िवाईयन भारे्षस मुळाक्षरेिी करून हदल्िी. व्याकरि आहि कोर्ष रचून पहवत्र 
शास्त्राचे भार्षातंर केले. शाळा घातल्या. हशक्षकिी तयार केले. उघडे वाघडे हफरून हिरव ेमासं खािारे 
िे लोक आता हशकतात. प्रहतहष्ठत पोर्षक करतात. वयायाधीश लकवा राजसभेचे सभासद बनतात. 
हमशनरी लोकानंी त्याचंी सुधारिकू घडहवली. और्षधे नेऊन रोगराई कमी केली. मडमानंीिी नेहटवासं 
हलहििे–वाचिे–हवििे वगैरे हशकहवले. दया, हवद्वत्ता, बिुश्रुतपिा, इत्यादी गुि हशकहवले. िवाई 
भारे्षत दंतकथा, इहतिास गं्रहथत केली. नेहटव हशक्षक तयार केले. गोऱया आहि काळ्या हशपायानंा 
हशक्षि देिे, िे त्याचें काम आिे. पूवी सादंहवच बेटाच्या काठावरच्या लोकानंा अंतभागाची माहिती 
नव्िती. म्ििून उदमी, व्यापारी लोकानंी बािेर गैरसमज पसरहवले. हमशनऱयाचंी वतयिूक आहि श्रम 
याबंद्दल साहंदहवचचे रहिवासी अत्यंत संतुष्ट आिेत. सादंहवचमधील कायदे सुज्ञपिाचे आहि यथावयाय 
आिेत. प्रत्येक घरात व झोपडीत पहवत्र शास्त्राचा तजुयमा आढळतो. ईश्वराचा आशीवाद 
माहगतल्याहशवाय ते घासिी घेत नािीत. 

 
१३४९ अ (इंम : २८९–२९०) 
 
१३५० (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, २९७–३००) 

हमस्तर बाबा पदमनजी याचंी ओळख ज्ञानोदयाच्या वाचकानंा पूवीच झालेली आिे. त्याचंी गं्रथ 
करण्याची शक्ती, हवर्षयप्रहतपादनाची िातोटी, आहि रहसक शलैी सवांनाच ठाऊक आिेत. 
‘हनबधंमाला’ िे पुस्तक ८ वर्षांपूवी त्यानंी दहक्षिा प्रजै कहमटीस नजर केले. त्याबद्दल त्यानंा १२० रुपये 
इनाम हदल्िे. आता िे पुस्तक छापले आिे. पि टाईप सुंदर नािी. कािी हठकािी तर तो इतका पसुट 
आिे की, वाचतािी येत नािी. ठसे चागंले असते, तर िे पुस्तक आिे यापेक्षा बिुगुहित सुंदर हदसले 
असते. यातील हवर्षय फार उपयोगी, ज्ञानदायक व मनोरंजक आिेत. व्याविाहरक हवर्षय, इहतिास, 
हिस्ती धमय आहि नीती, असे अनेक हनबधं या संग्रिात आिेत. बाबानंी या गं्रथाचें नाव ‘सवयसंग्रिी’ असे 
हदले िोते. नानाशास्त्री आपट्यानंी ते बदलून हनबधंमाला असे केले. याचे कारििी कळत नािी. 
गं्रथकत्याच्या संमतीवाचून नाव बदलिे िी अयोग्य गोष्ट आिे. हशवाय मूळ गं्रथातला एक तृतीयाशं भाग 
गाळून टाकला. कारि उघडच आिे व ते म्ििजे त्यात हिस्ती धमाची स्तुती िोती. हरवैजर आपटे 
यानंी बाबाचं्या कुटंुबसुधारिा नाटकाचािी बराच भाग गाळला िोता. हनबंधमालेचे तर ६० ठळक, 
ढाळदार आहि मोलवान मोती गाळले. दहक्षिा कहमटी गिपतीची व रामकृष्ट्िाची हचते्र असली, तरच 
पुस्तके छापते, असा अनुभव आिे. कीतयनकराचं्या भाकड कथानंा उपयोगी पडेल, असाच मजकूर ते 
लवकर स्वीकारतात. ८ वर्ष े िा गं्रथ सादंीत लोळत पडला. हशक्षिखात्याच्या डैरेक्टराने िस्तके्षप 
केल्यावर तो छापला. गं्रथकत्यास कािीिी फेरफार व शुद्धतािी करू हदल्िी नािी. हिस्ती लोकानंा या 
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योजनेतून उते्तजन हमळत नािी. उलट िरदास, पुराहिक, यानंा उते्तजन हदले जाते. िा पक्षपात व 
अवयाय आिे. 

 
१३५० अ (इंम : २९५–२९७) 
 
१३५१ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३००–३०२) 

हम. बाबा पदमनजी याचं्या शब्दरत्नावली या पसु्तकाची १०० पृष्ठे असून लकमत १२ आिेच आिे. हम. 
टामस ग्रािाम यानंी ते हनमयल व सुंदर रीतीने छापले. बाधंिीिी फार चागंली आिे. क्याडंी आहि 
मोलस्वथय यानंी मिाराष्ट्रात हफरून अमोल्य शब्दसंपत्ती गोळा केली िोती. हवदेशी लोकिी भारे्षचा शोध 
घेतात व इंग्रजी हशकिारानंाच हतचा लाभ िोतो, िे हवलक्षि आिे. हवद्वान लोक मराठीचा कंटाळा 
कहरतात. खऱया देशाहभमानी लोकानंा वाटते की, िे सवय ज्ञान मराठीत याव.े भार्षातंर करण्याचे 
कामसुद्धा एत्तदे्दशीय लोकानंाच कराव े लागिार आिे. इंगे्रजीत हकतीिी पहंडत झाले व ते प्रहतष्ठसे 
चढले, तरी ते आपल्या देशाचे हमत्र नव्ित. सिस्त्रावधी शब्दामंधून बाबानंी हनवडक शब्द काढून िी 
शब्दरत्नावली तयार केली. इजमध्ये सुमारे १३ िजार शब्द आिेत. पुढेमागे इगं्रजीतील रोजेस 
हथसारसप्रमािे एखादा गं्रथ मराठीत करण्याचा त्याचंा हवचार आिे. त्यामध्ये इंग्रजी शब्द व त्याचा 
मराठी भार्षिपयाय असेल. तरी सवय सुहशहक्षत लोक व हवद्याथी यानंी हनदान एकेक प्रत हवकत घ्यावी. 
ज्यानंा स्वभार्षा चागंली अवगत नसते, त्यानंा परभार्षािी चागंली येिार नािी. 

 
१३५१ अ (इंम : २९५–२९७) 
 
१३५२ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३००–३०३) 

लखोट्याच्या हतहकटावर कािी हलिू नये, िा िुकूम सरकारने मागे घेतला. 
 
१३५३ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०२–३०३) 

द्वारकेतील वाघराचें बंड मोडण्याकहरता जेव्िा गोरे सोजीर गेले, तेव्िा त्यानंी फार उवमत्तपिा केला, 
अशी बातमी आिे. आता पुविा वाघराचें बंड सुरू झाले आिे. पूवीच्या पराभवाची जािीव ठेवनू तरी या 
कृष्ट्िभक्तानंी उगे रािाव.े 

 
१३५४ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०२–३०३) 

उदेपूरचा रािा सुरूपलसघजी फार उदार आिे, अशी सवयजि तारीफ करतात. कारि त्याने आपल्या १ 
कोटी ३० लक्षाचं्या उत्पन्नापकैी तीस लक्ष देवस्थानास, तर तीस लक्ष जिागीरदारानंा आहि चाळीस 
लाख जनानखावयातील राण्यानंा हदले आिेत. उरलेली रक्कम तो भटहभक्षुकासं वाटतो. िी मूखय 
हदवाळखोरी आिे. भट लोक त्यास ‘किाचा अवतार’ म्िितात. हवद्या, शाळा, रस्ते, पूल, यासंाठी एक 
कवडीिी खचय करिार नािी, असले मखूय राजे प्रजेचे काय कल्याि करिार? 
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१३५५ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०२–३०३) 
हवलायतेत हमस्स फेथफुल नावाच्या स्त्रीने ‘हवक्तोऱया छापखाना’ सुरू केला. तेथील सवय कामे मडमाच 
करतात. रािीने हवशरे्ष संदेश पाठवनू या उपक्रमाची स्तुती केलेली आिे. 

 
१३५६ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०३–३०४) 

महिपतराम रूपराम याचे िाह्मण्य हवलायतेस गेल्यामुळे नष्ट िोईल, असे नेहटवानंा वाटत िोते, पि 
आगबोटीवर तो स्वतंत्र खोलीत रािात िोता. लंडनमध्ये दूध व भाज्या हमळण्यास त्याला कािीिी 
अडचि पडत नािी. नळाने पािी येत असल्यामुळे सोवळे हटकून रािाते. म्ििनू ज्याचंी ऐपत आिे, 
त्यानंी इंग्लंडमध्ये जाऊन तेथील कला, कौशल्य, कारखाने व अचाट उद्योग पािावते. 

 
१३५७ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०३–३०४) 

रहशयाची प्रजा ६ कोटी ५२ लाख आिे. १८५८ मध्ये ६८८३ शाळातं २,२३,१९७ हवद्याथी िोते. तीनश े
बालकातूंन एखादा मुलगा हशकतो. फारच थोड्यानंा हवद्या प्राप्त िोते. 

 
१३५८ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०३–३०४) 

रंगूिच्या तुरंुगातून २० कैद्यानंी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पिारेकऱयास हजवाहनशी मारण्याचा 
त्याचंा बेत िोता. पि एका पोहलसहशपायाने िल्ला करून चार कैदी ठार मारले. अनेकानंा घायाळ 
केले. 

 
१३५९ (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०३–३०४) 

अमेहरकेच्या प्रवासासाठी गेलेल्या हवक्तोऱया रािीच्या दोघा पुत्रानंा तेथे फार सवमानाची वागिकू 
हमळत आिे. 

 
१३६० (१९ : १९, १ आक्टोबर ६०, ३०३–३०४) 

मंुबईतील एत्तदे्दशीय लोक एक पेढी स्थापन करिार असून त्यानंी ५० लाखाचें भाडंवल जमा केले 
आिे, असी बोलवा आिे. 

 
मंुबई एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २०, मुांबई, १५ आक्टोबर १८६० 
 
१३६१ (१९ : २०, १५ आक्तोबर ६०, ३०६–३०९) 

सन १८५२ पासून चीन देशात बंड चालू आिे. ताटाराच्या अंमलातून अनेक प्रातं बडंखोर हचवयाचं्या 
िाती आले. हमशनरी लोक सूचौ गावात गेले, तेव्िा नागहरकानंी त्याचंा फार सत्कार केला. येश ू
हिस्तासच ते तारक मानतात. रोमन कॅथाहलकाचं्या मूतीदेखील त्यानंी जुवया मतूीप्रमािे फोडून 
टाकल्या. त्याचंा पहिला राजा िंग सैएन त्सेन िा अद्याप हजवतं व खुशाल आिे. ते आहदत्यवारीच 
शाबाथ पाळतात. प्रौढ पुरुर्ष, हस्त्रया व बालक यानंािी बान्प्तत्मा देतात, शागंती िा आकाशातला बाप व 
येशू त्याचा पतु्र आिे, असे त्याचें ठाम मत आिे. अतंःकरिाची परीक्षा करून आपले पाहपष्टपि 
ओळखिे, यातूनच आकाशाचा मागय खुला िोिार आिे. जो पिात्ताप करतो व पापापासून दूर रािातो, 
त्याचाच आत्मा आकाशात जातो. दररोज संध्याकाळी ते प्राथयना करतात की, आम्िालंा सैतानापासून 
दूर ठेवाव.े जेविाच्या आधीिी ते ईश्वराचा आशीवाद मागतात. हमशनऱयानंी युरोपातून ित्यारे खरेदी 
करून आिावी, म्ििून ते पकैा देण्यास तयार िोते. पि हमशनऱयानंी यास नकार हदल्िा. शाब बाथाच्या 
उपदेशास ते हनयहमत िजर रािातात. मूतीचे देऊळ नष्ट करताना प्रातेस्तंताचं्या प्राथयना म्िित 
असतात. संपूिय पृथ्वीच्या मानवसंख्येपैकी एक तृतीयाशं एवढी मानवसंख्या हचनी लोकाचंी आिे. 
त्याचं्यात योग्य मागाने शुभवतयमानाचा प्रसार िोत आिे. 

 
१३६१ अ (इंम : ३०५–३०६) 
 
१३६२ (१९ : २०, १५ आक्तोबर ६०, ३०९–३१०) 

‘लिदुस्थानचा पािरेकरी’ या पत्रावरून समजते की : हिस्ती पेठ गावामध्ये जे. सी. अरलेपन नावाचा 
हिस्ती उपदेशक हतहनवली प्रातंात रािातो. त्याला कोितािी पगार हमळत नसतो. देवाच्या आश्रयावर 
टेकून तो िे काम करतो. कािी हदवसापूंवी त्याच्याकडे दोन बाया आल्या. त्याचंी आपल्या पापाहवर्षयी 
खात्री झाली. तीन हदवस त्याचं्या मनाची तळमळ िोत िोती. शास्त्रवाचनात आहि प्राथयनेत त्या मग्न 
राहिल्या. नंतर त्याचंी खातरी झाली की, आपल्या पापाची क्षमा झाली. म्ििून त्यानंा िर्षय झाला. 
पाििारानंा वाटले असते की, त्यानंा हपशाचाची बाधा झाली. पि नंतर िे धमयसजंीवन आिे, अशी 
त्याचं्या नवऱयाचंीिी खातरी झाली. आपल्या पापरूप हनदे्रतून जागतृ िोऊन त्या सवांनी बान्प्तस्मा 
घेतला. नंतर २०० लोक हिस्ती धमात आले. 

 
१३६३ (१९ : २०, १५ आक्तोबर ६०, ३१०–३१२) 

एका लिान गावात नानसी नावाची एक स्त्री रािात िोती. ती एका डोळ्याने आधंळी व पागंळी िोती. ती 
अलग्नी िोती व हतला कोिी नातलगे नव्िती. तरी ती फार सुखी िोती. शारीहरक सौंदयापेक्षा मनाचे 
सामथ्यय, िे हतचे सौंदयय िोते. कोिी एक हफरस्ता हतला हवचारू लागला की, ‘तू एवढी आनंदी कशी?’ 
तेव्िा ती म्ििाली की, ‘हदवसा सूयास हफरविाऱया व रात्री आकाशात ताऱयानंा हफरहविाऱया देवावर मी 
हवश्वास ठेवते. बफाने फुले, झाडे करपून जातील, असल्या कल्पना करून मी असुखी िोत नसते. का ं
की, ईश्वर योग्य तेच करील. वाइटाच्या कल्पनानंा मी नेिमी दोन िातावर दूर ठेवीत असते. 
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अभरवसा, कृतघ्नता, वाटेल एवढी उदासीनता नसावी. देवाच्या आशीवादाला आम्िी भीहतरूप 
पासोडीत गंुडाळतो व अहनष्ट अपेके्षने गुदमरून टाकतो. म्ििून आम्िी दुःखी िोतो. आपल्याकडून 
जेवढे चागंले करवले, तेवढे केल्यावर स्वस्थ रािाव.े ईश्वराच्या सुज्ञतेवर भरवसा ठेवण्यास हशकाव.े’ 
जे नानसीच्या नेमाप्रमािे चालतात, त्यानंा पृथ्वी िेच सौख्यस्थान वाटते. सैतानाला ते थारा देत 
नािीत.–हििन रेझरी. 

 
१३६४ (१९ : २०, १५ आक्तोबर ६०, ३१२–३१३) 

येशूने यिुदा देशात लिडत असताना रोगाची व भतूाचंी पीडा झालेल्यानंा बरे केले. हवश्वास धराल, तर 
सवय िोईल, असे तो म्ििे. हवश्वास ठेविारासंाठी देव सवय शक्ती पिाला लावतो. नाझरेथचे लोक 
हवश्वासात कमी पडले, म्ििून येशूने तेथे चमत्कार केले नािीत. पे्रहर्षतानंी अनेक चमत्कार केले. 
अनावया व साफैरा यानंी लबाडी केली. म्ििून त्याचंा नाश झाला. पौलाचा चमत्काहरक रीतीने पालट 
झाला. पेत्रसाने शारोन गावातील लोकानंा प्रभकूडे हफरहवले. हफहलप्स गावचे सगळे रहिवाशी एकदम 
हवश्वासी बनले. पि िल्ली असे चमत्कार घडत नािीत. म्ििून लोक हवचारतात की, इतर धमांपेक्षा 
हिस्ती धमात हवशरे्ष काय आिे? छापखावयाच्या सोयीमुळे धमयमताचंा फैलाव िोतो. मग आताशा प्रभचूा 
िात तोकडा पडला की काय? येशू तर काल, आज आहि सवयकाळ आिेच. याचा अथय एवढाच की, 
आम्िी हवश्वासात कमी पडतो. मनापासून प्राथयना करा, म्ििजे तुम्िी मागाल ते हमळते. हवश्वास ठेवा. 

 
१३६५ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१३–३१८) 

धमयसंबधंी संभार्षिाबाबंत ‘सभेस जािारा’ हलहितो की : अबदुल शिानंी असा आके्षप घेतला की, 
मोशाकृत गं्रथ ईश्वरी पे्ररिेचे नािीत. हकतीएक शतकापयंत त्याचंी कोिाला माहितीदेखील नव्िती, 
एका ठक उपाध्याने ते ‘मोशाचे गं्रथ’ म्ििून राजास हदल्िे. यावर हिस्ती उपदेशक म्ििाले की, 
मोशाच्या गं्रथात कािी मजकूर दुसऱयाचा आिे. िोमरच्या काव्यातिी दुसऱयानंी केलेल्या ओळी आिेत. 
मोशाची साक्ष वशंपरंपरा चालत आली. त्याला ईश्वराकडून पे्ररिा हमळत असे. इस्त्रायलींना त्याने 
दास्यत्वातून मुक्त केले. देवाने अहधकार हदलेला असा तो भहवष्ट्यवादी िोता. मोशाचे चमत्कार देवाच्या 
शक्तीने झाले. तर फारोचे जोशी गंुडाईने चमत्कार करीत. िे कािी ठकपिाचे लेखन नािी. मोशाने 
हनर्थमलेला सापसुद्धा ईश्वरी सामथ्याचे प्रतीक िोता. सगळा हमसर देश व्यापला जाईल, एवढे बेडूक 
त्याने हनर्थमले. जोशानंी मात्र त्यातंलेच दोन बेडूक उचलून त्यासं हफरहवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर 
मोशाने नील नदी रक्तमय केली. देशभर उवा पसरल्या. यावर शिाने हवतंडवाद करून म्िटले, की या 
सवय गप्पगोष्टी व ठकहवद्या आिेत. मोशाच्या चमत्कारास प्रमाि काय आिे, ते साहंगतले पाहिजे. 

 
१३६६ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 

सादंहवच बेटात गेल्या दिा वर्षांत जवमाच्या दुप्पट मृत्यचेू प्रमाि झाले आिे. प्रजा कमी िोत आिे. 
अशाने या बटेाच्या रहिवाशाचें अगदी बीमोड िोऊन जाईल. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३६७ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 
उत्तर अमेहरकेत दीड लक्ष यिुदी राितात. त्याचंा पोर्षाख, उद्योग, हवद्वत्ता, सवय सािेबाप्रमािे आिे. 
पि ते आपल्या पूवयजाचंा धमय चालवतात. इतर देशातंले यिुदी हिस्ती धमय मानतात. 

 
१३६८ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 

इतालीचा सेनापती गाहरबाल्दी याने राजाहवरूद्ध युद्ध पुकारून त्यास पळवनू लावले आिे. हसहसली व 
नेपल्स त्याच्या ताब्यात आले. आता पोपाचािी अहधकार बुडेल. गरीबाचें राज्य येईल. 

 
१३६९ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 

मंुबईचा एक खोजा व्यापारी १३ िजार ताबं्याच्या थाळ्या करून त्यातं खडीसाखर भरून ती आपल्या 
लोकानंा वाटिार आिे. या व्यथय काकें्षखोर कृत्यास २५ ते ३० िजार रुपये लागतील. 

 
१३७० (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 

आक्टोबरपासून टपालाचे नव ेदर अमलात येतील. दस्तऐवज १० रु. वर असेल, आहि ५० रु. पेक्षा 
कमी असेल, तर अध्या आण्याचे हतहकट लावाव.े ५० रुपयापेंक्षा जास्त व्यविार असेल, तर एक 
आण्याचे हतहकट लावाव.े 

 
१३७१ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१८–३१९) 

कलकत्ता शिरी डाक्तर ब्युस्ट याचंा मृत्यू झाला. बिुत वर्षेंपयंत ते कलकत्त्यास टैम्स वतयमानपत्र 
चालवीत िोते. 

 
१३७२ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

चीनमध्ये इंग्रज-फ्रें चाचं्या सयुंक्त सेनेने हचनी फौजेचा पराभव केला. चीन सरकारने सल्ल्याचे बोलिे 
सुरू केल. लढाया न िोता सवय कलि हमटतील, तर हकती बरे िोईल! 

 
१३७३ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

लिदुस्थानात शाळातं, व पाठशाळातं पहवत्र शास्त्र हशकवाव ेकी नािी, यावरून पालयमेंटात वाद झाला. 
(प्रभोदयावरून) 

 
१३७४ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

१२ जुलै १८६० रोजी रात्री खानदेशात नक्षत्रपतन झाले. नक्षत्र प्रहतसूयाप्रमािे तेजस्वी वाटले. 
चंद्रज्योतीप्रमािे ५० िातापंयंत प्रकाश हदसला. तारा पडल्यावर तोफेसारखा आवाज झाला. भोळे 
लोक म्िितात की : ‘िे अद भतु दुहिविाचे कारि िोय. मिापराक्रमी राजाचा मृत्यू लकवा जवम याचे िे 
सूचक आिे. (ज्ञानप्रकाशावरून) 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३७५ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 
सर जमशदेजींची हवलायतेत १ लाख ७० िजाराचंी मालमत्ता आिे. (प्रभोदयावरून) 

 
१३७६ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

लंडन युहनवर्थसटीत वार्थर्षक परीके्षमध्ये हम. नौरोजी कावसजी आहि फ्रामजी बमनजी या दोघा पारशी 
तरुिानंी बहक्षसे हमळहवली. ते हसद्धपदाथयहवज्ञान आहि लाहतन भार्षा या हवर्षयातं हनपिु ठरले. 
(प्रभोदयवरून) 

 
१३७७ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

इताली देशाची सवय प्रजा २ कोटी ३५ लाख ८६ िजार इतकी आिे. 
 
१३७८ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३१९–३२०) 

लसदव्याचा खाज्या नाईक भील यास त्याच्याच मािसाने ठार मारले व त्याचे डोके हसरपूर येथे 
अहधकाऱयासमोर िजर केले. त्याच्या मुलालािी पायातं बडे्या घालून आिले. 

 
१३७९ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३२०) 

कलकत्ता शिरात ८ लाख, मंुबईत ७ लाख ८० िजार, मद्रासेत ५ लाख ५१ िजार प्रजा रािाते. 
गतवर्षी कलकत्त्यात १४ लाख ९ िजार, मंुबईत १४,५४० मद्रासेत १०,२६६ लोक मरि पावले. या तीन 
शिरातं गतवर्षी मेलेले पुविा हजवतं झाले, तर एक नव ेशिर वसेल. 

 
१३८० (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३२०) 

कोल्िापूर मुक्कामी एका िाम्ििी हवधवनेे आपल्या व्यहभचारजवय बालकाचा खून केला. हतला 
राजेबिादूर आपासािेबानंी १५ वर्ष ेसक्तमजुरीची हशक्षा हदल्िी. या प्रकरिावरून पुनर्थववािाचे अगत्य 
लक्षात येते. 

 
१३८१ (१९ : २०, १५ आक्टोबर ६०, ३२०) 

हदल्ली व अयोध्या प्रातंातं पाऊस न पडल्यामुळे दुष्ट्काळाचे भय आिे. खाण्यास न हमळाल्यामुळे बिुत 
गरीबानंा आपली पोटची बाळे हवकली. पि आता पाऊस पडला असून दुष्ट्काळाचे संकट नािीसे झाले 
आिे. पि हदल्लीत अद्याप पाऊस नािी. 

 
मंुबई एक्सचेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६० 
 
१३८२ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३२१) 

अिमदनगरच्या प्रािीप्रकरिाचे सवय कागदपत्र हवलायतेस पाठहवण्यात आले. ते पािून रािीसरकारचे 
प्रधान चालयस सी. वुड यानंी ९ आगस्त १८६० रोजी ठराव केला की, या बाबतीत हफयादीचे म्िििे 
अमावय करण्यात येत आिे. रािीच्या जािीरनाम्याचा भलताच अथय करून हफयादी लोक त्यावर उड्या 
माहरतात. पि िी त्याचंी मोठी चूक आिे. कारंजातून पािी घेिाऱया हिस्ती लोकानंा पीडा देण्याचे जे 
प्रयत्न हफयादी लोकानंी केले, त्यासं जािीरनाम्यात कािी आधार नािी. 

 
१३८२ अ (इंम : ३२१) 
 
१३८३ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३२२–३२७) 

मंुबई इलाख्यातील अमेहरकन हमशनाचे ५० व ेवर्षय असल्यामुळे ‘नगरकर हिस्ती’ हलहितो की : यंदाची 
सभा आनंदकारक व लाभदायक झाली. रे. मरे हमचल, मोडक, बैरामजी करसासजी, नारायि शरे्षाद्री 
व बाबा पदमनजी आले िोते. पािुण्याचंी इतकी गदी झाली की, हिस्ती भावाचंी घरे पुरली नािीत. 
दररोज सकाळी व दुपारी ३–३ तास सभा चाले. देवाने हशपायाचं्या बंडाचा नाश केल्याबद्दल त्याची 
उपकारस्तुती झाली. आपले मन तपासून आपले आचरि खरेपिाचे आिे की नािी, याचा हवचार 
झाला. प्रत्येक वळेी सुरुवातीस गीतगायन िोत असे. इतर धमय नािीसे िोऊन हिस्ती धमयच हटकेल, 
याहवर्षयी भार्षिे झाली. मूर्थतपूजक आहि अहवश्वासू नातलगासंाठी कायय केले पाहिजे, याचा हवचार 
झाला. धमयसजंीवन आहि प्राथयनामंडळ्या याचंी माहिती देण्यात आली. तासन तास बैठक चालली, तरी 
लोक कधी कंटाळले नािीत. हमशनच्या अनेक भावानंी एकत्र येऊन समागमाचा व बोधाचा लाभ 
हदल्िा. “देवाची हप्रय लेकरे पे्रमळ सोबती” िे गीत म्ििताना सवांचे हृदय गहिवरले. रे. दाजीबा 
नीळकंठ यानंी नगर हमशनाची माहिती हदल्िी. ४५० जिानंी प्रभभुोजन घेतले. सभा संपल्यावर 
हवयोगाने सवांची मने िेलावली. प्रभनेू अपूवय प्रीतीने त्यासं जोहडले आिे. 

 
१३८३ अ (इंम ३२७–३३०) 
 
१३८४ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३०) 

पहवत्र शास्त्रातील तत्त्वावर रचलेल्या ‘मी हवदेशी’ या कहवतेत एक अनाहमक कवी म्िितो की : “मी तर 
परदेशी प्रवासी आिे. या जगात एक रात्रच राििार आिे. मी आकाशात गेल्यावर मला प्रभचूा सिवास 
अखंड हमळेल. माझ्या मनास हवश्रातंी लाभेल. या संसारसागरात अखंड भ्रम आिे. येथे शातंी हमळत 
नािी. म्ििून वर जाण्यास मला उल्िास वाटेल. माझा प्रभ ू भेटला की, दुःख नािीसे िोईल. शत्रूचा 
त्रास तेथे नसेल. अश्रू गळिार नािीत. मतृ्यू माझा घास घेिार नािी.” कहवता इिी ११ : १३ यावर 
आधाहरत आिे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३८४ अ (इंम : ३३०) 
 
१३८५ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३१–३३३) 

सतलज आहि हबयास नद्याचं्या दुआबात कपूरथळा िे संस्थान आिे. लॉडय िार्थडज याचं्या कारकीदीत 
तेथील राजा एक लाखाची खंडिी देत असे. बंडाच्या काळामध्ये राजाने इगं्रजानंा मदत केली, म्ििून 
िी खंडिी माफ झाली. आता राजाकडे तीन लक्ष रुपये मिसुलाचा प्रातं आिे. राजा २७ वर्षांचा असून 
त्याला हिस्ती धमयच खरा वाटतो. पहिली बायको मरि पावल्यावर त्याने हििन स्त्रीशी लग्न केले. रे. 
वुडसैड यानंा बोलावनू राजाने हमशन सुरू केले. डाक्तर वयुटनला उते्तजन देऊन तेथे दवाखाना सुरू 
केला. शाळेत देशी हिस्त्यानंा नोकऱया हदल्या. त्याच्या दुसऱया लग्नाचा धार्थमक हवधी वुडसैड यानंी 
केला. राजाचा मानहसक पुनजयवमच झाला आिे. त्याचा हववाि मारेज्ज आक्टाप्रमािे नोंदवला आिे. तो 
सािेबाबरोबर रािातो व जेवि घेतो. तो आवशेी आहि भाहवक आिे. त्याची पत्नी व ३ लेकरेिी पहवत्र 
शास्त्र वाचतात. इंग्रजी हशकतात. त्याची हिस्ती बायकोिी चागंली व हप्रयकर आिे. मंडळीबद्दल हतला 
आस्था वाटते. 

 
१३८६ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३३–३३४) 

‘एक सत्यवक्ता’ पत्रात म्िितो की : महिपतराम रूपरामबद्दलचा मजकूर वाचनू फार दुःख झाले. िा 
सुधारलेल्या मनोवृत्तीचा म्ििून हम. िवाडयने त्याची हनवड केली. पूवी रंगो बापुजी िे माटाची भाजी 
खािारे गृिस्थ हवलायतेस गेले. पि ते वृद्धकपी प्रामाहिक तरी िोते. िा तरिा सोंगाडी मात्र ग्रीन 
शाळेत बताविी करण्यास हशकला. तो सुधारलेल्या लोकातं वागे. स्नानसंध्येची काकं्षािी त्याला 
नव्िती. बापाशीिी भाडंि िोते. हवलायतच्या बोटीवर चढल्यावर िा माभळभटच बनला. या भटास 
िाडंी, पािी व बीफस्टेक्स लागत असली, तरी तो पत्रात हलहितो की, हतकडे जात मोडत नािी. त्याचे 
पत्र केवळ खोटे आिे. नािीतर त्याने सोवळ्याने बोटीत चढून सेलरऐवजी गुजराती िाम्ििानंा खलाशी 
कराव,े असे िोते. जानव्याचे लबडे, भस्माचे डबे व गोमुखीची हपशवी, इत्यादी सामान बरोबर नेले 
पाहिजे िोते. राममोिन राय, द्वारकानाथ ठाकुर व चकरबत्ती यानंी असली बताविी कधीच केली 
नािी. रंगो बापूजी पैशाच्या लोभाने गेला. पि आल्यावर त्याला फार दुःख भोगाव े लागले. 
महिपतरावसारख्या अप्रामाहिक व ढोंगी मनुष्ट्यास हवद्याखात्यात ठेवनू सरकार लोकांचे कोिते 
कल्याि साधिार आिे? लपून छपून पाव व केळे खािाऱया सुधारलेल्या लोकानंो, िेच का तुमचे धैयय? 

 
१३८७ (१९ : २१, १ नोवबेर ६०, ३३४–३३६) 

हचनी लोक याहंत्रक ज्ञानात व कलाकौशल्यात फार हनपुि असल्यामुळे त्याचंा पराजय िोईल, असे 
वाटले नव्िते. चीनच्या राजाने एक सप्तकपयंत तिाचे बोलिे लावले, पि ते हनष्ट्फळ झाले. इंग्रज 
सेनेने पेहकनवर ताबा हमळहवला. पि त्यानंी बंडखोरानंा मारू नये. कारि ते कािी राजाच्या बाजूने 
नािीत. फार तर त्यानंा “राज्यातंर करिारे” म्ििता येईल. भलतेच कारि काढून त्याचं्या वाटेस 
जाऊ नये. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१३८८ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३४–३३६) 
सीहरयामधील हिस्ती लोकाचंा संिार आता बंद आिे. तुकी बादशिाने ८ िजार फौजेसहित एका 
सरदारास हतकडे पाठवनू १३०० लोक कैद केले. चौकशीनंतर १६७ लोकानंा फाशी हदल्िे. ३५० 
जिानंा जवमठेप झाली. गुविेगाराचे कुळ लकवा पदवी याचंा हवचारसुद्धा केला नािी. आता लोकावंर 
मोठा वचक बसला. त्याचं्या बायका व नातलगे मात्र हशव्याशाप देत लिडतात. 

 
१३८९ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३४–३३६) 

कॅहलफोर्थनयामध्ये सोवयाच्या खािी सापडल्या म्ििून ६० िजार हचनी लोक तेथे वसती करून राहिले. 
बाहप्टस्ट हमशनऱयानंी साक्रामेंटो या हठकािी िजारो लोकानंा बान्प्तस्मा हदल्िा. नवीन भजनालयसुद्धा 
बाधंले आिे. शाघंायपेक्षा जास्त मािसे हिस्ती झाली. 

 
१३९० (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३४–३३६) 

छोटा नागपूर या हठकािी २ िजार कोल लोकानंी हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. उपदेश ऐकण्याकहरता 
हनयमाने १८ िजार जि येत असतात. 

 
१३९१ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३४–३३६) 

जेमयनी देशात धमयसंजीवन िोण्याची हचविे हदसून येऊ लागली आिेत. हकत्येक हठकािी प्राथयनेच्या 
मंडळ्या स्थापन झाल्या. लोक आपली पापावस्था जािीत आिेत. ईश्वर चिूकडे आपले गौरव करून 
घेवो. 

 
१३९२ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३६) 

चीन देशामधील िागंकागं येथे १६ लोकानंी हिस्ती धमाचा स्वीकार केला. आिखी १०१ जि 
उमेदवारी करीत आिेत. त्यानंी मूर्थतपूजा वगैरे काकं्षाचंा त्याग केला आिे. 

 
१३९३ (१९ : २१, १ नोवेंबर ६०, ३३६) 

सरकारी ठरावाप्रमािे जानेवारी १८६१ पासून सवय वतयमानपत्राचें टपाल-िशील आगाऊ भरावयाचे 
आिे. तरी ज्ञानोदयाच्या बािेरगावच्या वगयिीदारानंी एक वर्षांची वगयिी दीड रुपया त्वहरत पाठवावी. 
एतदे्दशीय वगयिीदारानंी तीन रुपये आगाऊ पाठवावते. जे सािेबलोक डाकमागाने अंक घेतात, त्यानंी 
४ रुपये ८ आिे पाठवावते. 

 
१३९३ अ (इंम : ३३६) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६० 
 
१३९४ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३३७–३३९) 

‘फ्रें ड आफ इहंडया’ ने बातमी पाठहवली आिे की : पंजाबात ‘हनकलसेनी गोसावी’ नावाचा एक नवा 
धमयपंथ उदयास आला. ते हनकलसनला देव मानतात. हचहलयनवाल्याच्या रिभमूीवर या सािेबाने 
हशखाचंा मोठा पराभव केला. तो पजंाबी लोकाशंी मायेने, वयायाने वतयला, म्ििून तो देव बनला. 
रामदासी, नानकपंथी, याचं्याप्रमािे िा नवीन पंथ झाला आिे : केशरी कफनी व काळी वाटोळी टोपी, 
असा याचंा पोर्षाख असतो. त्याचं्या गाण्याचे धृपद “गुरु हनकलसेन” असे आिे. १८५६ मध्ये 
हनकलसनसािेब पजंाबिून काश्मीरकडे गेला, तेव्िा त्याची पूजा करण्यास तोबा गदी झाली. त्याने 
फटके मारले, तर याचंी भक्ती अहधक वाढली. पुढे हनकलसन हदल्लीच्या लढाईत मरि पावला, तेव्िा 
एका हशष्ट्याने मान कापून मतृ्यू पतकरला. दुसरािी तसाच मेला. हतसऱयास मात्र हमशनरी भेटला. 
त्याने बान्प्तस्मा घेतला. वीर पुरुर्षानंा देव मानिे, िा नेहटवाचंा स्वभावधमय हदसतो. राम व कृष्ट्ि िे 
पराक्रमी योदे्ध नािी का देवत्व पावले? पि मृताची भक्ती करिे, िे वडेेपि िोय. 

 
१३९५ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३३९–३४०) 

बंगालमध्ये हशवनारायिी नावाचा पंथ आिे. त्या पंथाचे लोक जाहतभेद हवसरून खानपान करतात, पि 
समाजात जातीचे हनयम पाळतात. त्याचंा वृद्ध गुरु चतुरीदास याने साहंगतले िोते की : ईश्वराचा पहवत्र 
अवतार थोडक्या काळानेच प्रगट िोिार आिे. त्या संताचे गं्रथ घरोघर जातील. पुढे मुझफरपूरचे दोघे 
हमशनरी मुहरयारु गावी आले. तेव्िा त्यानंी येशचूी माहिती हदली. सवय हशवनारायिी पंथीयाचंी खात्री 
झाली की, मानवाची पापे धुिारा, तारिारा ईश्वरी अवतार तो िाच िोय. इतर लोकानंी त्याचंा छळ व 
पाठलाग केले, घरे जाळली, तरी ते अहवचल राहिले. वशंपरंपरागत हविण्याचा व्यवसाय करून 
जगले. जमीनदाराने त्यानंा घरे हदल्िी. जे प्रभचूा आश्रय करतात, ते सवय सुखी िोतात. 

 
१३९५ अ (इंम : ३३९) 
 
१३९६ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४१) 

इंहदयन हफल्द नामक वृत्तपत्रात कािी बंगाली तरुिानंी म्िटले आिे की : “आमचे सुधारलेले 
हमत्रसुद्धा नवरात्राच्या सिामध्ये दुगापूजा करतात. त्यात त्यानंा कािी गैर हदसत नािी. मूर्थतपूजेमुळे 
खऱया व हजवतं देवाचा अपमान िोतो, पि याचंी तशी खातरी नािी. पूजेस प्रत्यक्ष लकवा अप्रत्यक्ष 
उते्तजन देिे, िे नान्स्तक मताच्या खालच्या पायरीचे आिे. जे सुधारक म्ििहवतात, त्यानंी हववकेाने 
हवचार करावा. जे धैयय धरून मूर्थतपूजेचा हनरे्षध करतात, त्याचंा गौरव िोईल. लिदू व पारशी तरुिानंी 
खरे काय ते ओळखाव,े मूतीपुढे गुडघे टेकिे, सि पाळिे, वडेगळ चालींना उते्तजन देिे, या सवय गोष्टी 
बंद िोतील असा हदवस कधी येईल बरे? आपि ढोंग करून मखूय चालींना प्रोत्सािन देतो व आपल्या 
संततीचा नाश करून घेतो.” 

 
१३९६ अ (इंम : ३४०–३४१) 
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१३९७ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४१–३४३) 
रेवरंड गोपीनाथ नंदी याचं्या पत्रावरून समजते की : फते्तपूरच्या हमशनामध्ये ५ जिानंी दीक्षा घेतली. 
नौहबया या िाह्मि स्त्रीचा पती पूवी हिस्ती झाला. आता तीिी हिस्ती धमात आली. नातेवाईकाचंा छळ 
व पाठलाग हतने धैयाने सोसला. हतचा मनःपालट झाला आिे. हतची कवया सुहनयािी हिस्ताकडे 
आली; मसीिी िा तर पलटिीतला हशपाई िोता. त्याचा हमत्र रैटर बाबू याजंसि तो रस्त्यावरील 
प्रवचन ऐकत असे. त्याला हिती धमाचे खरेपि पटले. िह्मदेशचा रहिवासी सालोमन भावाच्या 
मृत्यूमुळे पंजाबात आला. एका धमयशाळेत त्याने चार हदवस शुभवतयमान ऐकले. मनोभावाने शोध करून 
त्याने दीक्षा घेतली. हशवाय एक हरसालदार आवशालोम याने रे. नंदीकडून हिस्ती धमाची माहिती 
हमळवनू दीक्षा घेतली. 

 
१३९८ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४३–३४५) 

पृथ्वीवरील स्थावरजंगमाहद पदाथाची उत्पत्ती व हवस्तार, याचंा शोध ज्या शास्त्रज्ञानंी केला, त्याचंा 
फार उपकार मानला पाहिजे. प्राण्याचं्या उत्पत्तीत जगकत्याचे गौरव हदसते. ईश्वराची कल्पना, 
सामथ्यय व दयाळुत्व अगाध आिेत. कोंबडीने आपले अडें उबहवण्यास सुरुवात केल्यावर १२ तासानंीच 
हपलाची लक्षिे हदसतात, २४ तासातं काळजाच्या जागी धडधडू लागते. ७० तासानंी पखं तयार 
िोतात. १९० तासानंी चोच उघडते. २३६ तासानंंतर त्याचा रंग हिरवा िोतो. २६४ व्या तासी त्याला 
डोळे उत्पन्न िोतात. १८ हदवसानंंतर त्या हपलाचे ओरडिे प्रथम ऐकू येते. लिानशा अंड्यात हपलाचे 
अवयव ईश्वर गुप्तपिे ठेवतो. हकतीिी अंडी असली, तरी िाच फेरफार हदसतो. अंड्याची जागा 
बदलली लकवा ते उलटे केले, तरी या हक्रयेमध्ये कािी फरक पडत नािी. ईश्वराचे सामथ्यय सुवहंदत 
असो! 

 
१३९९ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४५–३४९) 

धमयसंबधंी संभार्षिाबाबत ‘सभेस जािारा एक’ हलहितो की : रे. मोडकानंी शिासमोर चमत्काराची 
कािी लक्षिे साहंगतली. तो चमत्कार इंहद्रयाद्वारा कळलेला असावा, प्रहसद्धपिे झालेला असावा, 
त्याचे स्मारक व हवधी पढेु चालावते. िी लक्षिे मोशाच्या चमत्कारास जुळतात. मोशाने साप केल्यामुळे 
तो फारतर मोठा गारुडी ठरतो. तसे रेल्वचे्या शोधाने ईश्वरी चमत्कार वाढतो. ईश्वरी असाधारि 
कृतीस चमत्कार म्ििाव.े फारोच्या जोशाचं्या गंुडाईपेक्षा मोशाचे चमत्कार श्रेष्ठ आिेत. उदा. ताबंड्या 
समुद्रातून लाखो लोकानंा कोरड्या वाटेने नेिे, खडकातून पािी काढिे आहि आकाशातून मान्ना 
नामक अन्नाचा पुरवठा करिे. या सगळ्या चमत्काराचं्या खुिा हमसर देशात आढळतात. लाखो 
मािसानंी िे चमत्कार स्वतः पाहिले. हिलहकया नावाच्या याजकाने ठकबाजी करून या गं्रथाचे कतृयत्व 
मोशाकडे हदले, िे म्िििे चूक आिे. पि तसा उल्लखे कोठेिी नािी. मोशाच्या पंचगं्रथानंा पूवीच 
प्रहसद्धी हमळाली िोती. राजा व इस्त्रायली लोक यानंा त्यातंला सवय मजकूर ठाऊक िोता. त्यातले हवधी 
व नेम सवयजि पाळीत िोते. म्ििून िे चमत्कार मोशाने घडहवले आिेत, यात शकंा नािी. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४०० (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 
चीनचा राजा व इंग्रज याचंा ति झाला नािी. ताटार स्वारानंी इंग्रज फ्रें चाचं्या सैवयावर िल्ला केला. पि 
त्याचंा पराभव झाला. सेनापती एल  गीन, त्याचंा सेके्रटरी आहि एक बातमीदार, यानंा हचवयानंी 
पकडले आिे. त्याचं्या िातातं तिाचे हनशाि िोते व ते पे्रते पुरण्यासाठी रिागंिावर गेले िोते. हचवयाचें 
िे कृत्य अगदी गैरहशस्त आिे. 

 
१४०१ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

वाघर लोकानंी माधवपुर गाव लुटले. 
 
१४०२ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

प्रान्प्तकरासाठी व्यापाऱयाचं्या वह्ा तपासल्या जातील, अशी वदंता उठल्यावर आग्रा आहि अलािाबाद 
येथील व्यापाऱयानंी १ लक्ष ६० िजार रुपये कर देण्याचे स्वतः िोऊन मावय केले. इतर उदमी 
व्यापाऱयावंर कायद्याप्रमािे कर बसेल. 

 
१४०३ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

दस्तऐवजावर हनयमाप्रमािे स्टापं नसेल, तर १०० रुपये दंड िोिार आिे. तरी हतहकट न लावलेले 
दस्तऐवज लोकानंी स्वीकारू नयेत. 

 
१४०४ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

आक्सफडयचे डब्ल्यु. ए. रसलसािेब यानंा पुिे पाठशाळेचे हप्रन्वसपाल नेमले आिे. 
 
१४०५ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

कलकत्याच्या बाबू कालीदास दत्त यानंी लिदू धमय सोडून प्रहसद्धपिे िाम्िो धमाचा स्वीकार केला. या 
पंथात ईश्वराचे अन्स्तत्व मावय केले असले, तरी आचरि नान्स्तकाप्रमािे असते. 

 
१४०६ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३४९–३५१) 

बोरघाटाच्या लोखंडी रस्त्यावर २० िजार कामकरी आिेत. 
 
१४०७ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

उत्तर अमेहरकेच्या वायव्येकडून अटलाहंटक सागरातून पाहसहफक सागराकडे जाण्याचा मागय शोधून 
काढिारास २० िजार रुपयाचें इनाम जािीर झाले. सर ज्यान फ्राकंलीन याने असा प्रयत्न केला. पि 
तो त्यातच मृत झाला. आर मक्लुअर याने बेिलरग समुद्रधुनीमधून िा मागय शोधला. हथजलेल्या 
बफामुळे त्याला फार त्रास झाला. पि त्यास यश हमळाले. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४०८ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६२, ३५१–३५२) 
कलकत्यात पाण्याच्या जोरावर यंत्राने पखें चालहवतात. पािी मात्र जहमनीपासून १५ फूट चढलेले 
असाव ेलागते. 

 
१४०९ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

हवलायतेत इसललगटनच्या काराहगराने तीन फूट व्यासाचा सूययकातं मिी तयार केला. त्याच्याजवळ 
नेल्यामुळे पोलाद व प्लाहतनम याचंादेखील रस िोतो. एका हिऱयाचे वजन अध्या तासात तीन पंचमाशं 
झाले. 

 
१४१० (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

कािी जातींचे बेडूक दगडाच्या पोटात अनेक वर्ष ेरािातात. एका सािेबाने दगड जोडून त्यात बेडूक 
ठेवले, तर १०, १२,१५ वर्ष ेझाली, तरी बेडूक हजवतं िोते. परमेश्वराची कृत्ये अगाध आिेत. 

 
१४११ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

गुजरातेत इंग्रजाचं्या सैवयाने वाघर बंडखोराचंा पराभव केला. मोठी लूट हमळाली. 
 
१४१२ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

नीमच परगण्यात दुष्ट्काळ पडल्यामुळे धावयाच्या हनयातीवर बंदी आली. 
 
१४१३ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५१–३५२) 

सरकारने रयतेवर कर बसहवला, याचा हनरे्षध म्ििनू पुण्याच्या व्यापाऱयानंी हदवाळीची रोर्षिाई 
करावयाची नािी, असे ठरहवले आिे. 

 
१४१४ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५२) 

हम. महिपतरामं रूपराम िा एक ढोंगी सुधारक आिे. तो म्िितो की, ‘मी लिदुस्थानात परत आल्यावर 
पंचगव्य घेिार आिे.’ वाि वा रे सुधारिारा! 

 
१४१५ (१९ : २९, १५ नोवेंबर ६७, ३५२) 

हवक्त्तोऱया रािीची स्वारी कुटंुबासुद्धा जेमयिी देशास गेली. तो त्यांच्या भ्रताराचा जवमदेश आिे. 
 
१४१६ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६७, ३५२) 

जेमयिीिून ८ हमशनरी व ७ मडमा धमयकायासाठी आल्या. 
 
१४१७ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६२, ३५२) 

गवनयर जेनरलसािेबानंी हनजामाकडे असा प्रस्ताव माडंला की, गोदावरीच्या उत्तरेचा प्रदेश इंग्रजानंा 
देऊन त्या मोबदल्यात दुसरा प्रदेश घ्यावा. पि हनजाम कबूल िोत नािी. 



 

अनुक्रमणिका 

१४१८ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५२) 
आक्तोबरमध्ये मंुबईत समुद्रावर तुफान िोऊन िोड्यामंधील ५ मािसे बुडून मेली. 

 
१४१९ (१९ : २२, १५ नोवेंबर ६०, ३५२) 

पुिे फ्री चचय हवद्यालयात ४०० मुले इंग्रजी हवद्या व हिस्ती धमय हशकतात. (प्रभोदयवरून) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६० 
 
१४२० (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३५४–३५६) 

रे. स्काट आपल्या पत्रात म्िितात : मोिनलाल िा िाह्मि पंतोजी िोता. बंडवाल्याचं्या धामधुमीत तो 
बेरोजगार झाला. त्याने आपल्या गावी रािून नव्या कराराचा नीट अभ्यास केला. आपि आपल्या 
जातीतील अनेकानंा हिस्ताकडे वळवू, असा त्याला हवश्वास वाटे. म्ििून तो रस्त्यावर प्रवचने करीत 
असे. लिदू पुरािातील भहवष्ट्यात जो कलंकी अवतार साहंगतला, तोच येशू हिस्त आिे, असे तो पटवनू 
देई. याच मोिनलालने नुकताच प्रहसद्धपिे फते्तगड येथे बान्प्तस्मा घेतला. हमथ्याचाराच्या जाळ्यात 
गंुतलेल्यानंी लवकर हिस्ताकडे याव,े असे त्याने दीके्षनंतर केलेल्या भार्षिात साहंगतले. अज्ञानी 
मािसास ज्ञानी करण्यासाठी देवाने पहवत्र शास्त्र हदल्िे आिे. येशू वाचून दुसरा कोिी तारिार नािी, 
अशी उंच जातीच्या लोकाचंीिी खातरी झाली आिे. गुप्तपिे हिस्ती मत मानण्यापेक्षा प्रहसद्ध आचरि 
चागंले असते, नानासािेबाने कू्ररपिाने अनेक सािेबाचंा व मडमाचंा वध केला. त्यावळेी पुविा हिस्ती 
धमाचे काम चालेल, अशी कािी आशा वाटत नव्िती. पि देवाच्या मंडळीवर नरकाचे बळ चालत 
नसते. 

 
१४२० अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
१४२१ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३५७–३५९) 

पेरलेल्या दाण्याचे बिुतपट पीक येते. केलेले उपकार वाया जात नािीत. अमेहरकेतील लोखंडी 
रस्त्याचा एक कामदार आपला अनुभव सागंताना म्िितो की : माझी आगगाडी रोज वरे्थजवया 
संस्थानच्या डोंगराळ प्रदेशातून जाते. डोंगराच्या दरीजवळ ग्राफ नामे एक म्िातारी व हतच्या हतघी 
मुली एका घरात राितात. शजेारच्या गावात फळे हवकण्यासाठी या मुली रोज जात. या नाजूक पि 
हनरोगी मुलींना पाहिले, म्ििजे मन प्रसन्न िोई. मी त्यानंा रोज गाडीमध्ये बसू देत असे. त्याचें हचमिे 
पाय दुखू नयेत, म्ििून त्यानंा आग्रिाने गाडीत घेत असे. एका लिवाळ्यात बफय  फार पडले िोते. 
आमची गाडी डोंगरातून धावत िोती. मध्यरात्री एक ककय श लककाळी ऐकू आली. म्ििनू गाडी थाबंली. 
फािस घेऊन शोध केला, तर चारश ेिातावर एक मोठा चर तयार झाला िोता. जवळच ग्राफबाई व 
हतच्या मुली यानंी लाकडाचा मोठा जाळ केला िोता. पाऊस व बफय  यानंी त्या गारठून गेल्या, तरी मला 
इशारा देण्यासाठी त्या थाबंल्या िोत्या. िजारो स्त्रीपुरुर्षाचें व बालकाचें प्राि त्याचं्या सावधहगरीने 
बचावले. लोकानंी आपसात वगयिी करून त्या सवांना ९०० रुपयाचंी थैली हदल्िी. रेल्व ेकंपनीने हतला 
नव ेघर बाधूंन हदल्िे आहि हतच्या सवमानाकहरता हतच्या घराजवळ दररोज गाडी थाबंहवण्याचा ठराव 
केला. 

 
१४२१ अ (इंम : ३५६–३५७) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४२२ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३५९–३६४) 
अिमदनगरच्या पािीप्रकरिाबाबत ‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : हिस्ती लोकाचं्या वाजवी 
िक्काबद्दल लिदंूनी नगरमध्ये गैरसमजाने बखेडा माडंला. हिस्ती लोकानंी पािी भरले, म्ििून ९–१० 
कारंजी टाकून हदल्िी. धमाच्या बचावाकहरता पािी भरू नका, असे शूद्रानंा बजावले. कािी हदवस 
आपल्या खास कारंज्यातून त्यानंा पािी हदल्िे. मुसलमान लोक ऐकिार नािीत, म्ििून 
सावकारामाफय त त्यानंािी धमक्या हदल्या. व्यापार-उदीम व कजयफेड याचं्या भयाने तेिी गप्प बसले. 
म्युहनहसपल कामदारिी िाह्मि हवभागीय कारंजानंा जास्त पािी सोडीत. पि पािी न घेण्याचा आग्रि 
फार हदवस चालला नािी. प्रथम रात्री व नंतर हदवसा उघडपिे सगळेच पािी भरू लागले. 
अमृतेश्वरच्या कारंज्याजवळ पाण्याकहरता हस्त्रयाचंी फार गदी िोई. तेथे कािी छचोर सोट बहिरोबा 
हस्त्रयाचंी लटगल करीत बसत. म्ििजे कारंज्यावर बहिष्ट्कार घालिारानंी या अनाचारास सािाय्य केले. 
हस्त्रयावंर पापदृष्टी ठेवनू त्यानंा भ्रष्ट करण्याची वासना लोकानंी धरू नये. ‘बहिष्ट्कृत’ कारंज्यात 
जनावरानंा पािी हपण्यास आििे, हपण्यासाठी घािेरे कपडे खळबळिे, मुलानंा लघुशकंा करावयास 
लाविे, असले लनद्य प्रकार नेहटवानंी सरास केले. पाण्यात शिे कालवल्यामुळे पाण्यास दुगधंी सुटून 
मिामारीचा उपद्रव झाला. पंढरपूरचे याते्रकरू आल्यावर वाखा सुरू झाला. िाह्मि मात्र अफवा 
उठहवतात की, हिस्ती लोकानंी कारंज्यात गुळण्या टाकल्या. यानंतर िाह्मिानंी माहजसे्त्रताकडे व 
मंुबई सरकारकडे जे अजय पाठहवले, त्याची माहिती व हिहटश पतंप्रधानाचे उत्तर पूवी ज्ञानोदयात 
प्रहसद्ध झाले आिेच. आता तरी नगरच्या लोकानंी नवीन अज्या करू नयेत. देवाने हिस्ती लोकाचंा 
पक्ष खरा ठरहवला, त्याचे गौरव असो. 

 
१४२३ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

इंग्रज–फ्रें चाचं्या सैवयाने चीनची राजधानी पेहकनवर स्वारी केली, तेव्िा चीनचा बादशिा ताटार देशास 
पळून गेला. लाखो रुपयाचंी लूट इंग्रज सरकारकडे जमा झाली. हचवयानंी अनेक युरोहपयनासं ठार 
मारले, िे मात्र अगदी गैरहशस्त कृत्य त्यानंी केले. कारि युद्धकैद्यानंा मारू नये, असा संकेत आिे. 

 
१४२४ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

प्रान्प्तकराच्या वादावरून दुकानदारानंी हदवाळीची रोर्षिाई रद्द केली. लिदू लोक मनास येईल तेव्िा 
सि रद्द करू शकतात. मग सरकारने तरी हदवाळीची सुटी कशासाठी द्यावी? हदवाळीसारखे 
हदवाळखोर आहि हशमग्यासारखे कुन्त्सत सि बंद झाले पाहिजेत. 

 
१४२५ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

नानासािेब आपल्या कू्रर व घातक हमत्रासंि हतबटेकडे गेला, अशी बातमी िोती. ना. वैसराय यानंी 
चौकशी केल्यावर हतकडील कहमशनरचे पत्र आले की, नाना बिुत हदवसामंागेच मरि पावला. त्याच्या 
मृत्यूबाबत कोिासिी संशय नािी. 

 
१४२६ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

इतालीत गाहरबाल्दीचा जयच िोत आिे. िे युद्ध संपूिय युरोपात पसरण्याचा धोका संभवतो. 
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१४२७ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 
हवक्तोऱया रािीसािेब जेमयिीिून इंग्लंडमध्ये परत आल्या. 

 
१४२८ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

बंगाल्यात चरकपूजेची दोन हदवसाची सुटी रद्द झाली. िोळीची सुट्टीिी एक हदवसच हमळिार. 
 
१४२९ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६४–३६५) 

सर जमशदेजी हजहजभाईचे हचरंजीव करसेटजी यानंा ‘सर’ पदवी लावण्यास परवानगी हमळाली. 
 
१४३० (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६५–३६७) 

एका फ्रें च शास्त्रज्ञाने असा शोध लावला आिे की : डुकराच्या मासंात ‘त्रुहचना स्परासीस’ नावाचा 
अहतसूक्ष्म हकडा असतो. सतत ते मासं खाण्याने िे हकडे स्नायू शोर्षनू घेतात. तरी लोकानंी िा 
मासंािार कमी करावा. मोशाने या मासंािारास बंदी केली िोती, ती मात्र दैवी पे्ररिेनेच. कारि त्याला 
िे मािीत असिे, असंभव्य िोते. 

 
१४३१ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६५–३६७) 

दाक्तर रशया यानंी असे हसद्ध केले की : गाण्याने क्षयरोग जातो. जेमयनी देशात क्षयाचा प्रसार अगदी 
कमी आिे, कारि तेथे शाळेतच गायनाचे हशक्षि देतात. (प्रभोदयवरून) 

 
१४३२ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६५–३६७) 

सक्लाप्स गलबताचा कप्तान पुलन यानंी असा शोध लावला की : समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाण्याची 
उष्ट्िता ७५ अंश असते. त्यावळेी २१६० पुरुर्ष खोलीवर ती उष्ट्िता फक्त ३५ अंशच असते. ऊन पािी 
नेिमी गार पाण्याच्या वर रािाते. यावरून लिदंूची वडवानळाची कल्पना हनराधार ठरते. हिस्ती 
शास्त्रातील कल्पना मात्र खऱया ठरत आिेत. 

 
१४३३ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६५–३६७) 

गंगेला कालव ेकाढण्याकहरता २९ लक्ष रुपये खचय येिार आिे. यंदा व पुढील वर्षी प्रत्येकी रुपये ८ 
लक्ष खचय िोईल. 

 
१४३४ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६५–३६७) 

एका युरोहपयन दाक्तराने एका मािसाच्या उजव्या पायातून २७ नारू व डाव्यातून १६ नारू काढले. िे 
हकडे पायात रािातात. त्याचंी उत्पत्ती मात्र शरीराच्या बािेर आिे. 

 
१४३५ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६७–३६८) 

मंुबईच्या खोजानंी इनं्ग्लश हवद्यालय स्थापन करण्यासाठी ५० िजार रुपये जमा केले िोते. पि त्याचंा 
गुरू आगाखान याने अरबीखेरीज दुसरी भार्षा हशकण्यास मनाई केल्यामुळे िा बेत रद्द झाला. िाच 
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आगा मुलाला फारशी हशकहवतो. हशवाय खोजे लोक लिदंूची पुरािे वाचतात. त्यानंा मात्र मनाई करीत 
नािी. इंग्रजी हवदे्यनेच मुलाचें हित िोिार आिे. 

 
१४३६ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६७–३६८) 

नाहशक हमशनाने शरिपूर िी वसाित तयार केली आिे. तेथे एक शाळा आहि उद्योगशाळािी आिे. २५ 
मुले व २८ मुली हशकतात. गेल्या वर्षी शाळेस ३ िजाराचंी देिगी हमळाली. उद्योगशाळेमध्ये ३७ जिानंा 
सुतारकी, लोिारकी वगैरे कसब हशकहवले जाते. शाळेचे भाडंवल ५ िजार असून कािी कजयिी आिे. 

 
१४३७ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६७–३६८) 

पूवी औरंगाबाद मद्रास इलाख्यात िोते. आता कमाडंर-इन-चीफ सर ह् ूरोज याचं्या िुकुमानुसार ते 
मंुबई इलाख्यात समाहवष्ट झाले आिे. मद्रास येथील लष्ट्कराची छाविी मलकापुराजवळ िोईल. 

 
१४३८ (१९ : २३, १ हदसेंबर ६०, ३६८) 

पुढील जानेवारीच्या एक तारखेपासून वतयमानपत्राचे टपाल िशील आगाऊ भरण्याचा सरकारी ठराव 
झाला आिे. तरी डाकमागाने ज्ञानोदय घेिाऱयानंी २४ अंकाचंी वगयिी दीड रुपया आगाऊ पाठवावी. 
एतदे्दशीय वगयिीदारानंी तीन रुपये पाठवावते. जे सािेबलोक डाकमागे अंक घेतात त्यानंी ४॥ रुपये 
पाठवावते. 

 
१४३८अ (इंम : ३६८) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक १९, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६० 
 
१४३९ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३६९–३७०) 

इंग्लंडच्या रािीचा जेष्ठ पुत्र व राज्याचा वारीस हप्रवस आफ वले्स कानडामागे अमेहरकेस गेला िोता. 
नयगारा िा हवशाल धोदािािी त्याने पाहिला. तेथील रोर्षिाई पािून तो हशकारीसाठी रािात गेला. 
प्रत्येक हठकािी त्याचा मोठा पािुिचार झाला. वॉलशग्टनच्या राज्याध्यक्षाने त्याचा बिुमान केला, तेव्िा 
५ लाख लोक त्याला सामोरे गेले िोते. ज्याजय वालशग्टनच्या कबरीसिी त्याने भेट हदल्िी. तेथे टोपी 
काढून तो कािी काळ उभा राहिला. बाजेवाल्यानंी शोकगीत वाजहवले. इंग्लंडचा राजा हतसरा ज्याजय 
वालशग्टनला बंडखोर आहि हफतूर म्िित असे. त्याच्या पितूने अशा प्रकारे वालशग्टनला मान हदल्िा, 
म्ििून आनंद वाटतो. वालशग्टनचे शत्रूदेखील कबलू करतात की, त्याच्या साम्यतेचा योद्धा पृथ्वीच्या 
पाठीवर क्वहचतच िोऊन गेला असेल. अमेहरकन लोक तर त्यास ‘देशाचा हपता’ असे नाव देतात. ८४ 
वर्षांमागे िे ‘बंडखोर राष्ट्र’ मूळ देशापासून हवभक्त झाले. तेव्िापासून एवढा स्नेिभाव दोन राष्ट्रातं 
हदसला नव्िता. 

 
१४३९ अ (इंम : ३६९) 
 
१४४० (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३७१–३७२) 

लिदुस्थान सरकारच्या अंमलातील सवय हठकािी इंग्रज सरकारने प्रान्प्तकर लागू केला. पुिेकर 
व्यापाऱयानंी या करास हवरोध केला व असेसराचं्या देखत फॉमय फाडून टाकले. पि कलेक्टर देहवदसन 
यानंी त्याचंी खातरी पटवनू हदल्िी की : २०० रुपयापंयंत िा कर पडत नािी. प्रामाहिकपिे फमे भरून 
देण्यात व्यापाऱयाचें हित आिे. मंुबईच्या व्यापाऱयाशंी सल्लामसलत करण्याकहरता त्यानंी मुदत 
माहगतली. पि त्याचंी हवनंती अमावय झाली. नगर-सातारा याहठकािी लोक हनमूटपिाने फमे 
भरतात. मंुबईच्या व्यापाऱयानंी जर हवलंब केला, तर त्यानंा दंड व हशक्षा िोतील. सरकार स्वतःिून 
करडेपिा लकवा सक्ती करिार नािी. पि ियगय झाली, तर नाइलाज आिे. पुिे मुक्कामी 
कलेक्टरच्या कचेरीत िंगामा करून फमे फाडून टाकिाऱया तीन सावकारानंा २-२०० रुपये दंड झाला 
व हतप्पट कर वसूल करण्यात आला. लोक आता सावध िोऊन फमे भरून देत आिेत. अगला हगरे, 
हपछला िुशार. 

 
१४४० अ (इंम : ३७०–३७१) 
 
१४४१ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३७२–३७३) 

‘सरकार व रयत याचंा शुभलचतक’ पत्रात हलहितो की : िाल्ली देवस्थान, पीर व महशदी, यानंा 
सरकारकडून लक्षावधी द्रव्य हमळते. िे द्रव्य सरकारने आपल्या कजयफेडीसाठी घ्याव.े सध्या पुजारी 
वगैरे लठ्ठाश्रमी भट्ट अळसी बसतात. ते उद्योग करू लागतील व दुष्ट हस्त्रया चैनशीर रािून दुसऱयासं 
हबघडहवतात, अनाचाराची वृद्धी करतात, त्यासं बंदी िोऊन दुष्टाईस सरकारकडून उते्तजन हमळिार 
नािी. लोक नाखूर्ष िोऊन चेततील व बंड करतील, अशी भीती बाळगण्याचे कारि नािी. कारि या 



 

अनुक्रमणिका 

तरतुदीने प्रान्प्तकराची आकारिी कमी िोईल. मग लोकानंा कुरकूर करण्यास कािीच जागा राििार 
नािी. जर एवढ्याने कजय हफटत नसेल, तर देवस्थानाचं्या देिग्या हनदान पाच वर्ष ेबंद कराव्यात. तोच 
पैसा अमानत ठेवनू त्यातून खचय करावा. एखादा सावकार अगर कंपनी या कजयफेडीची िमी घेत 
असेल, तर कािी ठराहवक वर्षांपयंत देवस्थानच्या देिग्या त्यानंाच द्याव्यात. याने सरकारची 
कजासंबधंीची काळजी व खटाटोपाचे ओझेिी अगदी उतरतील. सरकार आपले हित पािते, याहवर्षयी 
रयतेचीिी खातरी िोईल. लोक सरकारास अहधक चाितील. 

 
१४४१ अ (इंम : २४, ३७३–३७४) 
 
१४४२ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३७४–३७६) 

‘एक नाहशककर’ हलहितो की : १३ नोवेंबर १८६० रोजी शरिपूरला वार्थर्षक सभा झाली. हमशन 
शाळेच्या हवद्याथ्यांनी सुशोहभत हनशािाचंी हमरविकू काढून रे. प्रैस याचें शुभलचतन केले. नंतर देवळात 
प्राथयना म्िटली गेली. गेल्या वर्षी ईश्वराने सवांना सुरहक्षत ठेवल्याबद्दल उपकारस्तुती झाली. ६० 
मािसानंी बान्प्तस्मा घेतला. प्रैससािेब स्वदेशी गेल्यावर इजनबगय िा पालक िोिार आिे. सोराबजी 
दादा गंगापूर हमशनात रािील. रे. इजनबगयने नम्रतेने साहंगतले की, ईश्वरच आपल्याकडून काम 
करहवतो. येथील लोकानंी अंधारातून उजेडात यावे, यासाठी कायय केले पाहिजे. आम्िासं देवाने जो 
उजेड हदल्िा, तो इतरानंािी हमळावा, याकहरता झटत रािाव.े हम. फहकरा आहि रतनजी नौरोजी 
यानंीिी देवाचा आशीवाद माहगतला. शतेकरी नागंरतो, पेहरतो व पावसाची वाट पिातो. आम्िीिी 
मेिनत करून ईश्वराच्या आशीवादाची वाट पिात रािाव.े रे. आपाजी व कृष्ट्िाजी यानंीिी बोध केला. 
प्रीहतभोजनासाठी २०० मनुष्ट्ये जमली िोती. सायकंाळी मुलाचें खेळ झाले. शोभेची दारू उडहवण्यात 
आली. असे दारूकाम लोकानंी पाहिले नव्िते. उत्तरोत्तर अहधक मंडळ्या स्थापन िोऊन आम्िांस 
आनंदाचे हदवस हदसावते, अशी प्राथयना आिे. 

 
१४४३ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३७६–३७८) 

‘एक एत्तदे्दशीय हिस्ती’ हलहितो की : नेहटवाप्रमािे स्वप्नासंबधंी भहवष्ट्य आपि जोशाकडून पािात 
नािी. आपली श्रद्धा अशी आिे की, ईश्वर स्वप्नाचं्या द्वारे आपली इच्छा मानवानंा कळवीत असतो. 
पहवत्र शास्त्रामध्ये याहवर्षयी अनेक प्रमािे सापडतात. मूर्थतपूजक मात्र सवय मनोभास आहि तप्त 
झालेल्या मस्तकामधील हवर्षय व कल्पना खऱया मानतात. पि एखाद्या हवशरे्ष पहवत्र गोष्टीहवर्षयी 
स्वप्नातून कािी सूचना हमळाली, तर ती खोटी मानू नये. मी सागंत असलेल्या स्वप्नाचंा सवांनी हवचार 
करावा. स्वप्नात असा भास झाला की : एक देशी हमशनरी व युरोहपयन लगबगीने येऊन म्ििाले की, 
‘पिा! देवाने आपिावंर फार कृपा केली आिे! म्ििनू मी धावत रस्त्यावर गेलो. पािातो तो अनेक लिदू 
लोकाचंा समुदाय आमच्यामागून येत िोता. एक काळा काफीर मात्र आपले लपगट केश हफसकारून 
वडेेहवदे्र तोंड करून बडबडत िोता. िा रानटी मनुष्ट्यखेरीज करून सवयजि ‘तो (हिस्त) मला 
पाहिजे,’ असे मोठ्याने बोलत िोते. त्याचंी चया गंभीर िोती व नेत्र झाकलेले िोते. यानंा जर आपि 
जागा हदल्िी नािी, तर देवाच्या कृपेस व्यथय जाऊ हदल्याप्रमािे िोईल. तरी माझ्या स्वप्नाचा हवचार 
करा व देवाची प्राथयना करा. 
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१४४४ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३७८–३८२) 
मादागास्कर बटेात बिुत लोक हिस्ती झाले. परंतु तेथील रािी रािावालो मजंका िी मात्र सातत्याने 
त्याचंा छळ व पाठलाग करते आिे. हिस्ती लोकानंा ठार मारण्याचे ठराव जािीर सभेत झाला. 
अनेकानंा धोंडे मारून कुत्र्यासंमोर व घारूडासंमोर टाकले. बायकानंा बेड्या घालून बंद केले. पायानंा 
साखळदंड घालून मुद्दाम रहववार–बाजारातून हफरवीत नेतात. आजाऱयानंा और्षध नािी. हनवारा 
नसल्यामुळे अनेकानंा रानोमाळ पळत व लपत हफराव ेलागते. असे दुःख हिस्ती लोक १८ वर्ष ेभोगीत 
आिेत. रािारो नावाचा तीस िजारी मनसबदार मात्र त्यानंा अनुकूल झाला आिे. रािीने आपला पतु्र 
राकोतोंदरादोमाव, दत्तपुत्र राबंो असलामा, याचंी चमत्काहरक रीत्या परीक्षा घेऊन राकोतोंदास वारस 
जािीर केले. दोघानंा बंद ग्लास उचलण्यास लावले. राकोच्या पेल्यात रत्न हनघाले, तर राबंोच्या 
पेल्यात माती हनघाली. ती मृत राजाच्या कबरेतील िोती. आता राकोच राजा िोईल. तो हिस्ताचा 
चािता असून मूर्थतपूजेचा हतरस्कार करतो. रािारोनेिी आपली हनष्ठा त्याच्याकडे आिे, असे जािीर 
केले. दत्तपुत्र राबंोने राकोला राज्याचा हनर्थववाद स्वामी मानले. राजधानी आताना नाहरवो येथे ४ 
हदवस मोठा उत्साि झाला. आता तेथे हिस्ती लोकानंा चागंले हदवस येतील. 

 
१४४५ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८२–३८४) 

हचनी लोकानंी हवश्वासघाताने अनेक कैद्यानंा ठार मारले. यास बादशिाची अनुमती िोती, असे 
म्िितात. कैद्याचं्या िातामध्ये घट्ट चामोटे बाधंले. हकत्येकाचंी डोकी उडहवली. म्ििून इंग्रजानंी 
राजाचे दोन वाडे जाळले. हचनी सैवयावर िल्ला करून त्याचंा पराभव केला. राजास या अघोरी 
कृत्याबद्दल १६ लाख ६६ िजार ६६६ रुपये दंड केला. हशवाय लढाईच्या खचाबद्दल त्याजकडून दोन 
कोटी ६६ लाख ६६ िजार ६६६ रुपये घ्यावयाचे असेिी ठरले. राजाने या तिावर सिी केली. पि 
त्यास संतोर्ष वाटला नािी, असे हदसते. िा करार मोडल्यास त्याला यािून जबर हशक्षा िोईल. 
पेहकनच्या दरवाजावर हचवयाऐंवजी इंन्ग्लशाचंा सक्त पिारा आिे. 

 
१४४६ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८२–३८४) 

चीनमधून गेल्या वर्षी ३४,३७५ खंडी चिा व ७५ िजार रेशमी गठे्ठ हवलायतेस व अमेहरकेस रवाना झाले. 
 
१४४७ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८२–३८४) 

कराचे तक्ते छापण्यास सरकारास २२ लाखाचंा खचय आला. 
 
१४४८ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८२–३८४) 

सन १८५९ मध्ये हिहटशानंा लिदुस्थानकहरता ५९ कोटींचे कजय झाले िोते. ते आता ९७ कोटीवर गेले 
आिे. वसूल जमा करण्यासाठी ७ कोटी रुपये लागतात. 

 
१४४९ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८२–३८४) 

नोव्िेंबर १८६० च्या हतसऱया आठवड्यात मंुबईत २१३ मनुष्ट्ये मरि पावली. 
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१४५० (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८३) 
पेहकन िे जगातील सवात दाट वस्तीचे शिर समजाव ेलागेल. शिरात झाडी फार आिे. त्यामुळे दुरून 
ते बरोबर हदसत नािी. िे शिर फार हवस्तीिय आिे. बिुतेक घरे एकमजली आिेत. ती सुंदर 
नसल्यामुळे शिर कंगाल व मोडकळीस आल्यासारखे हदसते. सरकारी इमारती मात्र प्रशस्त असून 
त्यावंर चकचकीत हिरवी-हपवळी कौले आिेत. रस्ते नीट व रंुद आिेत. रस्त्यावंर फरसबंदी लकवा 
मुरूम नसल्यामुळे गाड्याचं्या चकाऱया सवय रस्त्यावंर उमटतात. उविाळ्यात फंुफाटा व पावसाळ्यात 
हचखल, अशी न्स्थती असते. पेहकन या शिराचे ताटार व हचनी असे दोन भाग आिेत. ताटारचा घेर ६ 
मलै व के्षत्रफळ १२ मलै आिे. हचनी हवभागाचे के्षत्रफळ १५ मलै आिे. लोकवस्ती २० लाख आिे. 
प्राचीन सादोम लोकापं्रमािे ते दुराचरिी वाटतात. 

 
१४५१ (१९ : २४, १५ हदसेंबर ६०, ३८४) 

ज्यानेवारीच्या १ तारखेपासून वतयमानपत्रानंा आपले टपाल िशील आगाऊ भराव े लागेल. तरी 
ज्ञानोदयच्या वगयिीदारानंी आपली वगयिी दीड रुपया आगाऊ पाठवनू द्यावी. एत्तदे्दशीय वगयिीदारानंी 
तीन रुपये, तर डाकमागे ज्ञानोदय घेिाऱया सािेबलोकानंी ४॥ रुपये पाठवावते. 

 
१४५१ अ (इंम : ३६४) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १, मुांबई, १ ज्यान्युएरी १८६१ 
 
१४५२ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, २–५) 

ज्ञानोदय पुस्तक हवसाव,े याच्या प्रारंभास संपादक हलहितात : १८६० या वर्षात बिुत अगत्याच्या गोष्टी 
घडल्या. युरोपात जुलुमी राजास पद च्युत करून प्रजेस आता आपले िक्क व अहधकार हमळाले. इताली 
देशात आता आपले िक्क व अहधकार हमळाले. इताली देशात सवयत्रासं एकसाहरखे िक्क व मोकळीक 
देिारे असे राज्य स्थाहपले. चीन देशाचा बादशिा इंन्ग्लश सरकारास हलिून हदलेल्या कराराप्रमािे 
वहिवाट करीना. म्ििून इनं्ग्लश व फ्रें च याचंी सैवये एकत्र िोऊन त्यानंी चीनचा पराभव केला. पेहकन 
शिर लजकले. शवेटी चीनच्या बादशिाने तिनाम्यावर सह्ा केल्या. लिदुस्थानमध्येिी आजपयंत 
सरकारास जे कजय झाले, ते हफटाव,े या उदे्दशाने वसुलासंबधंी नव्या तजहवजी सुरू केल्या. 
प्राप्तीवरील कराप्रकरिी कायदा पसार िोऊन सुरूिी झाला आिे. या देशात इंन्ग्लश सरकारचा 
अंमल पुविा पक्का झाला आिे. बंड मोडून शवेटच्या फुिग्यादेखील हवझनू गेल्या. गतवर्षी लिदुस्थानात 
हिस्ती धमाची जी वृहद्ध झाली, ती पािून फार आनंद वाटतो. हनरहनराळ्या हमशनाच्या संबधंातील 
हिस्ती मंडळ्यातं पूवीच्या वर्षी हमळाली नव्िती, हततकी अहधक मनुष्ट्ये हमळाली. जे नव ेवर्षय लागले, 
त्यात यािून मोठाल्या व अगत्याच्या गोष्टी ईश्वराने आमच्या दृष्टीस पाडाव्या. 

 
१४५२ अ (इंम : १–२) 
 
१४५३ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, ६–७) 

कािी कुभाडंी लोक बुध्या प्राप्तीवरील कराचा भलताच अथय भासवीत आिेत. पि सरकारने कराच्या 
तक्त्याचें सोपे फमे तयार केले आिेत. २०० रुपयापंयंत कर माफ आिे. ज्याचंी प्राप्ती सालीना २०० 
रुपयािूंन जास्त आिे, त्यानंा शकेडा २ व ५०० रुपयािूंन जास्त हमळकत असिारानंा शकेडा ४ कर 
आिे. यापंैकी एक रुपया सरकार रस्ते व तलाव यासंारख्या रयतेच्या उपयुक्त कामाकंडे खचय करील. 
िा कर फक्त पाच वर्ष े रािील. जे लोक शकेडा ५ प्रमािे कर देतील, त्याचं्या व्यविाराची चौकशी 
सरकार करिार नािी. लोकानंी स्पेश्याल कामदाराकडून कर ठरवनू घ्यावा. हशवाय त्याचें प्राप्तीचे 
तक्ते अगदी गुप्त रािातील. अहपलाचीिी सोय आिे. दगाबाजी करून मूखय वतयिूक करिाराचें मात्र 
नुकसान िोईल. लोकाचं्या प्रामाहिकपिावर शक्य हततका इतबार ठेवलेला आिे. संशय येईल, अशी 
वतयिूक कोिीिी करू नये. पूवी बंडवाल्यानंी फार हवध्वसं केला. म्ििनू िा कर बसहविे भाग आिे. 
पेंढारी लोकानंीिी फार प्रलय केला िोता. सरकारने उपाय केले नसते, तर भयंकर दुदयशा झाली 
असती. मोठमोठ्या मातबर इमारती व वाडे बंडवाल्यानंी पाडून त्याचं्या नाश केला. त्याचंा बीमोड 
करण्यासाठी सरकारला बसुेमार द्रव्य खचाव ेलागले आिे. लोकानंी आपल्या कमाईचा फारच थोडा 
भाग फक्त पाच वर्षचे सरकारास द्यावयाचा आिे व िी कािी भारी गोष्ट नव्िे. 

 
१४५३ अ (इंम : ५–६) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४५४ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, ८) 
अिमदनगर हमशनाचे काम फार चागंल्या रीतीने चालले आिे. गेल्या नवेंबर महिवयात कें दळ आहि 
वाबंोरी या दोन हठकािी हमशनाचंी स्थापना झाली. या दोविी मंडळी रे. आबट याचं्या देखरेखीखाली 
आिेत. हदसेंबरात तुकाईचे लशगव,े या गावी हमशन स्थापन झाली. तेथे रे. फेरबाकं मुख्य आिेत. 
वाडगाव आहि सातळ गावची हमशन रे. बारकर याचं्या देखरेखीखाली आिेत. आता नगर हमशनच्या 
१६ मंडळ्या झाल्या. एकंदर हिस्ती मािसे ५०० असून ३०० िून अहधक लेकराचंा बान्प्तस्मा झाला. या 
हमशनाचा १८६० सालचा वार्थर्षक रपोट लवकरच छापला जाईल. 

 
१४५४ अ (इंम : ७–८) 
 
१४५५ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, ८–९) 

लाडय मकाले या हवद्वानाचे नाव बिुतेक इगं्रजी हशकलेल्या लोकानंा ठाऊक आिे. एक वर्षामागे तो 
मरि पावला. त्याने हलहिलेला इंग्लंड देशाचा इहतिास हवलायतेतील शाळातं हशकहवला जात आिे. 
पि िा सािेब हनःशास्त्रवादी िोता. कोितेच धमयशास्त्र तो मानीत नसे. पि त्याचे िे नान्स्तक मत 
पालटण्यास त्याचा हमत्र लाडय शाफात्सबरी कारिीभतू झाला. मकाले आपल्या हमत्रानंा फार मान देत 
असे. एकदा शाफत्सबरीने शुभवतयमानाची एक सुंदर प्रत त्याला भेट हदल्िी. बरोबर एक प्रीहतयुक्त 
पत्रिी पाठहवले. येशूच्या हप्रय हशष्ट्याने म्ििजे योिान्नाने हलहिलेला वृत्तातं वाचण्यास कसेिी करून 
दोन तास घालवा, अशी त्यात हवनंती िोती. इतक्या सभ्यतेने आहि आदराने केलेली िी हवनंती 
मकालेने ऐकली व त्याचे मत पालटले. तो येशू हिस्ताचा पे्रहर्षत योिान्न याच्या अत्युत्तम व बालबोध 
गोष्टी खऱया मानीत असे. 

 
१४५६ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, ९–११) 

रा. स. ना. क. र. हलहितात : ईश्वराच्या आज्ञा पाळिाऱया मनुष्ट्यास समाधान हमळेल. उलट ढोंग 
करिारासं नरकवासच भोगावा लागतो. रहिमतपूरचे बाबुराव सातपुते याचं्या बायकोचे पाय झडत 
िोते. म्ििून त्यानंी १०–११ वर्ष े खातगुिच्या हपराची भक्ती केली. पीर बाबूरावाशंी बोलतो, अशा 
अफवा सुरू झाल्या. खातगुिािून तो पीर बाबूरावच्या घरी येिार, असे त्याला स्वप्न पडले. एक हदवस 
मध्यरात्री दीपाचा लकलकाट िोऊन पीर रहिमतपुरात आला. शकेडो लोक त्याच्या दशयनास येऊ 
लागले. िा बाबूराव त्यानंा उदी देई. बकऱयाऐवजी नारळ व पेढे घेई, कारि तो िाह्मि असल्यामुळे 
लिसा वज्यय िोती. भोवतालच्या ४०–५० गावातं त्याची फार कीती झाली. पढेु त्याने सरकारवाडा ४५० 
रुपयासं हवकत घेतला आहि कािी चमत्कार िोऊन पीर तेथेिी आला! िैद्राबादचा एक राजंभटिी 
असाच तुरबतीचा पीर िोऊन बसला आिे. तो नवसाला पावतो. लावडं गावच्या एका बाईनेिी पीर 
आपल्या गावी नेला आिे. असल्या अज्ञानास लुब्द िोिे, िे पतनाचे कारि आिे. हनराकार परमेश्वरास 
भजिेच उत्तम िोय. िाह्मि लोक पीराची भक्ती करून दीन–दीन ओरडतात. यामुळे त्याचंा धमय भ्रष्ट 
िोत नािी काय? चोराचं्या मंडळीत तस्कराचा अपमान िोत नसतो. त्यापेक्षा एकमेव अशा 
जगन्त्पत्याच्या ठायी लक्ष लावनू अक्षय सुखाचा अनुभव घ्यावा. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१४५७ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, ११–१३) 
‘एक प्रातस्तंत’ हलहितो की : युरोपािून येिाऱया बातम्या असे दशयहवतात की, रोमन कॅथॉहलकाचंा पापा 
जो पोप, त्याच्या पापाचा घडा भरत आला आिे. ग्याहरबाल्दीने अनेक देशानंा सामराज्याचा लाभ 
करून हदला आहि तो रोमवर िल्ला करिार आिे. म्ििून िा साठी बधु नाटीचा राजयोगी आचायय 
घाबरला. त्याने मोलाचे हशपायी आिनू पलटिी केल्या. पि कािी उपयोग झाला नािी. आहस्त्रया व 
स्पेन देश कॅथॉहलक असूनिी त्याला मदत करण्यास तयार नािीत. फ्रावसने तर त्याला उपदेश केला 
की, आता अहधकाराचा लोभ सोडा. कशीबशी एक फौज मात्र त्याच्या मदतीकहरता पाठहवली. 
गाहरबाल्दीचे सैवय रोमवर िल्ला करण्याच्या तयारीत आिे. िा एवढा योगी असून त्याला जहगक 
वैभवाचा मोि आिे. त्याचे अनुयायी तर सागंतात की, त्याला अमानवी साह् िोते. मराठ्याचंा राजा 
संभाजी िा म्ििे झाव्यराच्या पे्रतासमोर गवनयरने प्राथयना केली तेव्िा गोव्यातून हनघून गेला. इंग्रज सैवय 
गोव्यावर चालून आले, तर झाव्यराने छडीने त्यानंा मारले. मग झाव्यराचे पे्रतच रोम शिरात वयाव.े 
म्ििजे सवय संकटे पळून जातील. साराशं काय, तर पे्रत कधी चमत्कार करीत नसते. झाव्यराचे केस 
आहि दात कोिाला वाचव ूशकत नािीत. मसालाभहरत पे्रत जर चमत्कार करीत असते, तर युरोहपयन 
देशाकडे दात हवचकून सािाय्य मागण्याची काय गरज िोती? म्ििून िी सवय थोताडें सोडून प्रभ ूयेशूवर 
हवश्वास ठेवावा व पहवत्र शास्त्राप्रमािे चालाव.े 

 
१४५८ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

चीनच्या बादशिाने तिाच्या करारनाम्यावर सिी करून तो पेहकनमध्ये जािीर केला. लॉडय एल  हगन 
यानंी पेहकनमधील सैवय काढून घेतले. चीनची लढाई हवझनू गेली. हचनी बंडवाले शाघंाय वगैरे 
हठकािावर िल्ले करिार आिेत. इंग्रज–फ्रें चाचें चार िजार सैहनक चीनमध्ये आिेत. 

 
१४५९ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

हप्रवस आफ वले्स अमेहरकेिून स्वदेशी सुखरूप परत आले. अटलाहंटक मिासागरावर प्रहतकूल वारे 
सुटल्याने त्याला परत येण्यास हवलंब झाला. 

 
१४६० (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

एका मराठी वृत्तपत्राने हलहिले की : ‘नानाहवर्षयीचे वतयमान म्ििजे नानाच आिे!’ आहि िे खरे आिे. 
नाना मेल्याची बातमी पूवी आली िोती. आता बंगालचा एक लष्ट्करी अहधकारी सागंतो की, नाना 
हजवतं आिे. यात खरे काय? तरीिी सरकारने सावध रािून अफवा उठहविारानंा हशक्षा करावी. 

 
१४६१ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

फ्रावसची रािी िवापालट करण्यासाठी स्काटलंड देशामध्ये गेली, तर आहस्त्रयाची रािी मदीरा 
बेटाकडे गेली. 

 
१४६२ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

भेंडीबाजारात आग लागून सात घरे जळून गेली. 



 

अनुक्रमणिका 

१४६३ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 
कायदेमंडळाने लिदुस्थान सरकारच्या १८६०-६१ च्या अंदाजपत्रकाची तपासिी केली. हटपूच्या 
वशंजानंा सालीना ५० लक्ष रुपये कसे हदले जातात, याची चौकशी चालू आिे. 

 
१४६४ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १३–१४) 

एका मुसलमानाने सागरमध्यातील खडकावरच्या पीरास नवस केला िोता. म्ििून तो पोित हतकडे 
गेला, पि बुडून मेला. 

 
१४६५ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

वायव्य प्रातंात दुष्ट्काळ पडला असून अन्नान्नदशा झाली आिे. लेफ्टनंट गवरनर िी दुरवस्था दूर 
करण्याचा प्रयत्न करीत आिे. 

 
१४६६ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

मंुबईचे व्यापारी लोक पवुिा पूवीप्रमािे व्यापार करू लागले. 
 
१४६७ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

सर हवहलयम देहनसन मद्रासचे गवरनर झाले. 
 
१४६८ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

सन १८५९ मध्ये हनयातीपेक्षा १९ कोटी २३ लाख रतल कापसाची वसे्त्र जादा आयात झाली. याखेरीज 
लोखंड, लाकूड व लोकर याचंी आयात झाल्यामुळे लिदुस्थानचा िजारो रुपयाचंा तोटा िोतो. म्ििनू 
यंत्राने उत्पादन करण्याचे कारखाने वाढले पाहिजेत. 

 
१४६९ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

आमयस्त्रागं तोफेपेक्षािी प्रभावी तोफ हवलायतेत तयार झाली. 
 
१४७० (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

अमेहरकेत वाफेच्या योगाने वाद्याच्या पेट्या वाजहवण्याची युक्ती हनघाली आिे. आता बोटीवरिी 
वाद्याचा सुरस आहि उच्च शब्द ऐकून प्रवाश्यानंा आल्िाद वाटतो. 

 
१४७१ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 

कािी वैद्यानंी जािीर केले की : कोळशाच्या बुकिीने दात घासले, तर दातानंा हवकार िोतो. हमठाने 
मात्र अपाय िोत नािी. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४७२ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १५–१६) 
नेिमी हवचारमग्न असिारा मािूस कृश िोतो, तर िसिारा मात्र हनरोगी असतो, अशी समजूत आिे. 
पि िसण्यामुळे ज्ञानरज्ज ूहनखळून जातात. चरबी वाढून अकालमृत्यू येतो. तरी लोकानंी बागोबिार, 
शुकबिात्तरी यासंारखी पुस्तके वाचिे सोडून द्याव.े हवद्या, कला, नीहत, धमय, यावंरची गिन व 
लाभदायक पुस्तके वाचीत रािाव.े हवचार करण्यात वळे घालवा, ईश्वराचे स्मरि कराव.े 

 
१४७३ (२० : १, १ ज्यावयुएरी ६१, १६) 

इकडील (मंुबई इलाख्यातील) लोक प्राप्तीवरील कर देण्यास रडतात, तसे उत्तर लकवा वायव्येकडचे 
लोक रडत नािीत. ते कुरकूर न करता सरकारी फमे समजावनू घेतात. १८५७ चे बंड हकती भयकंर 
आहि नाशकारक िोते, याची त्यानंा चागंली जािीव आिे. सरकारने हकती मेिनत करून अनेक जीव 
गमावनू बंडाचा नाश केला, िे त्यानंा बराबर समजते. ते आनंदाने कर देतात. वायव्येकडे अनेकाचं्या 
बायकापोरानंा बंडवाल्यानंी ठार मारले, तसे इकडे कािी झाले नािी. लिदू–मुसलमान राजे प्रजेस 
मारिाि करीत असत. इंग्रज सरकार मात्र रयतेशी सिनशीलतेने वागते. त्याचं्या अज्या ऐकून ठराव 
बदलते. म्ििूनच या लोकासं असले ढंग सुचतात. अशा गुिाचे लोक जर कािी ऐकत नसले, तर 
त्यासं थोडीबिुत हशक्षा करावयास िवी. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २, मुांबई, १५ ज्यान्यएूरी १८६० 
 
१४७४ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, १८–२०) 

१८६० िे योबले (ज्युहबली) वर्षय असल्यामुळे बास्टन येथे बोडाची सभा भरली. ३५०० लोक िजर िोते. 
डा. िाफहकवस यानंी दीड तास उपदेश केला. हमशनाने १२५७ उपदेशक रानटी देशामंध्ये पाठहवले. 
१६२ हिस्ती मंडळ्यातं वीस िजार हिस्ती लोक आिेत. १ लाख ७५ िजार हवद्याथी हशकले. १ अब्ज 
५० कोटी पानाचें गं्रथ हमशनानंी छापले. सादंहवच आहि चेरोकी बटेातं अज्ञानाचा नाश िोऊन 
व्यवन्स्थत व हनयमानुसार सकारे स्थापन झाली. ईश्वरास हभऊन कायदे केले जातात. बोडाचा खचय 
७॥ लाखावंरून आठ लाखावंर नेण्यास सवांची एकमुखी संमती हमळाली. दूर दूरचे देश हमशनरी 
पाठवनू सभेचा वृत्तातं आस्थापूवयक हमळवतात. तुकय स्थान, इराि व दहक्षि आहफ्रका, येथील उपदेशक 
िजर िोते. तुकय स्थानातील अज्ञानदशा कमी झाली. १८१० मध्ये एका लिानशा घरात अमेहरकन बोडय 
सुरू झाले. दरसाल हनदान ११०० लोक तरी हिस्ती धमय स्वीकारतात. १८१३ मध्ये नाट्ट व िाल िे दोन 
हमशनरी प्रथम मंुबईस आले. त्या दोघानंा प्रकृती हबघडल्यामुळे परत जाव ेलागले. िी कल्यािकारक 
मंडळी हवश्वास व प्रीती धरून कायय करीत आिे. 

 
१४७४ अ (इंम : १७–१८) 
 
१४७५ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २२–२५) 

ज्यापान : रे. िौन हलहितात की, ज्यापान िा देश फारच रमिीय आिे. अगदी इंग्लंडप्रमािे वाटतो. 
एथील िवाहि फार चागंली व हितकर आिे. येथील बादशिा आपल्या रयतेस फार हपडतो. परदेशी 
लोकावंर त्याची करडी नजर असते. हमशनऱयाचं्या घरावर चौक्या आहि पिारे आिेत. त्यातून फायदा 
एवढाच की, चोर–दरवडेखोरापंासून संरक्षि िोते. वास्तहवक िे राजकीय सबंंधानंा बाधा आििारे 
कृत्य आिे. परंतु अमेहरकन सरकार िे पिारे उठहवण्याकहरता प्रयत्न करिार आिेच. जपानी लोक 
हमत्रत्वाने वागतात. पि ते जबरदस्ती व जुलूम याचं्या प्रभावाखाली आिेत. िे लोक आनंदी, शोधक, 
हवचारवान व व्यासंगी आिेत. हचनी हलपीत छापलेला नवा करार इकडे हमळतो. इकडे अध्या 
जहमनीतच धावयाची लागवड िोते. बाकी सवय अरण्य आिे. बादशिा श्रीमंत आिे, तर लोक आळशी 
आिेत. राजाचे आहश्रत अगदी हनरुद्योगी आिेत. राजकुळातल्या लोकाचंी रिािी साधी आिे. एक 
जपानी पहंडत सध्या शास्त्राचा अभ्यास करतो. त्याला पहवत्र शास्त्राची फारच गोडी वाटते. यद्दो शिरात 
जपावयानंी रोमन कॅथाहलक लोकाचंा पाठलाग करून १०० कुटंुबाचंा घात केला. आजिी पुष्ट्कळ 
कॅथॉहलक हतकडे भेटतात. त्याचं्या मनात गोंधळ असून हवचारात फार चुक्या आढळतात. कािी जुनाट 
फलकावर कॅथाहलकास पकडून देिारास ४०० ते ६०० रुपये इनाम देण्यात येईल, असा उल्लखे 
आढळतो. 

 
१४७५ अ (इंम : २०–२२) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४७६ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २५–२६) 
कसल्यािी सापाचे हवर्ष हलकर अमोहनयामुळे खात्रीने उतरते. रत्नाहगरी हजल्ह्ात बेसुमार हवर्षारी साप 
आिेत. सरकारने तीन वर्षांत ३० िजार ६५० रुपये खचय करून लोकानंा बहक्षसे वाटली. जवमेजयाच्या 
सपयसत्रापेक्षा सपांचा मोठा संिार इकडे झाला आिे. रत्नाहगरीचे अहधकारी काबंळे यानंी हलकर 
अमोहनयाच्या कुप्या आिल्या. त्याने अनेकानंा गुि आला. मतृ्यूचे प्रमाि फार खाली आिे. 
फुरशासारख्या जिाहलम सापाचे हवर्षसुद्धा या और्षधाने उतरते. फुरसे चावले की, अंग सुजते. नाक–
कान–डोळ्यातूंन फार रक्त वािाते. १५–२० हदवसानंी तो मािूस मरतो. हलकर अमोहनयाने ४०० 
मािसे बरी झाली आहि खचय फक्त २२॥ रुपये आला. तीस िजार खचूयनिी िे काम झाले नव्िते. यंदा 
१ िजार कुप्या खपल्या आिेत. ८०० गावाचं्या लोकानंी या और्षधासाठी अजय केले. बेचर वगैरे 
हवके्रत्याकडे ते और्षध हमळते. एका कुपीस ६-७ आिे पडतात. लोकानंी िा उपाय करून आपला 
फायदा करून घ्यावा. 

 
१४७७ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २६–२९) 

रा. जनादयन रामचदं्रजी यानंी बरेच शोध व पहरश्रम करून ‘कहवचहरत्र’ िे पुस्तक छापले. रा. भाऊ 
दाजींस ते नजर केले. कारि मयत बाळ गंगाधर याचेंनंतर एवढा हवद्वान व पहरशोधक मािसू झाला 
नािी. लेखकाचा हनत्याचा व्यवसाय व हवद्या पािाता फार आियय वाटते. काकंी, १००–२०० रुपये 
पगार घेिारे तरुि वयूसपेपरपहलकडे वाचन करीत नािीत. समुद्रफेि लकवा माखि माशापं्रमािे 
पुस्तकाची गोडी आिे. त्यातून काळा रस हनघाला, तर तो माशाचा दोर्ष नािी. मासा धुऊन घ्यावा, 
त्याप्रमािे लेखकाने पहरशीलन केले. हमथ्या गोष्टी टाकून योग्य ते ग्रिि कराव.े संस्कृत, प्राकृत, 
ताहमळ व तेलंगी, अशा १७० कवींची त्यात माहिती आिे. काळ्या मेघाच्छाहदत आकाशामध्ये १-२ 
चादंण्या चमकाव्या, त्याप्रमािे एक दोन हस्त्रयािी त्यात सापडतात. पूवीचे लोक हवचारशील व 
हवद्याव्यासंगी िोते. ज्ञानिीनत्व लकवा पशुतुल्यत्व िा डाग त्यानंी कमी केला. त्यातील कािी अमानुर्ष 
लकवा अद भतु चमत्कारिी करीत, असे म्िटले जाते. पि राम मोिनराय कािी अलौहकक नव्िता. 
मिीपतीने भगवतंाच्या पे्ररिेने गं्रथ हलहिले, यास पुरावा हमळत नािी. रामानुज व वल्लभाचायय तर 
एकमेकानंा खोटे व पाखंडी म्िित. म्ििून वाचकानंीच सारासार हवचार करावा. चालीप्रमािे िे 
सागंायला िव े की, पुस्तकाचंी बाधंिी सुंदर आिे. पषृ्ठे २४५ व लकमत फक्त दोन रुपये आिे. 
‘कहवचहरत्र म्ििजे लिदुस्थानातील प्राचीन व अवाचीन कहव आहि गं्रथकारक याचंा इहतिास’ 
(प्रभोदयवरून.) 

 
१४७८ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 

गाहरबाल्दीने लजकलेला प्रदेश सार्थदवयाच्या बादशिाच्या स्वाधीन केला व तो शतेीच्या कामासाठी 
हनघून गेला. ईश्वर त्यास या स्तुत्य व परोपकारी कामात हवजयी करो! 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४७९ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 
सीहरया देशातील दंगा थाबंला आिे. तुकी सरकारने २०० जिानंा फाशी तर चारशनेा जवमठेप 
सुनावली. पि सिस्रावधी हस्त्रया हवधवा झाल्या, बालके पोरकी झाली, अन्नवस्त्रास मोताद झाली. 
त्याचंी दुदयशा पािून जगातले परोपकाहरक लोक मदत पाठवीत आिेत. 

 
१४८० (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 

दहत्तयाच्या रािीने १८५७ मध्ये इंग्रजानंा मदत केली, म्ििून वैसराय लॉडय कालनग यानंी हतला ५ िजार 
रुपये लकमतीचा हखलात हदल्िा. 

 
१४८१ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 

हनजामाने इंग्रजानंा मदत केली, म्ििून त्यास दहक्षि गोदावरी प्रातं देिार आिेत. उत्तर गोदावरी पुविा 
इंग्रजाकंडे येिार आिे. औरंगाबाद, वऱिाड, येथील लोकाचंी जुलमातून सुटका िोईल. बालके ज्ञानी 
िोतील. हमशनरी तेथे शुभवतयमान गाजहवतील. 

 
१४८२ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 

सन १८५९ सालामध्ये हतगस्तापेक्षा ७ लाख ५ िजार ७५९ रुपये जमीन व मालमत्ता– कर जास्त वसूल 
झाला. गेल्यावर्षी ३५,३०० रुपये जास्त हमळाले. 

 
१४८३ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, २९–३०) 

जे लोक प्रान्प्तकराचे फमे मागून नेिार नािीत, त्यानंा हशक्षा िोईल, असे सरकारने जािीर केले. 
आतापयंत ३५ िजार फमे गेलेले आिेत. आिखी एक लक्ष तरी फमे लागतील. कर-वसुलीचे काम 
लवकरच सुरू िोईल. 

 
१४८४ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 

कार्थतकाच्या वद्य पक्षात गुजराती िाह्मि जातीत पुनर्थववाि झाला. कािी सारस्वत िाह्मिानंी त्याला 
सािाय्य केले. 

 
१४८५ (२० : २, १५ ज्यावयुएरी ६१, ३१–३२) 

प्राप्तीवरील कराचे लष्ट्करासाठी वगेळे दर आिेत. ज्याचें उत्पन्न सालीना ४१५ रुपये सिा आिे आिे, 
त्यानंा मात्र कर आिे. त्यापेक्षा कमी वतेनावर कर नािी. बंड मोडून काढण्यात सािाय्य केल्यामुळेिी 
सवलत हदली आिे. 

 
१४८६ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 

देक्कन िेरल्ड िे इंग्रजी अधयसाप्ताहिक पुण्यात सुरू िोत आिे. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४८७ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 
डीसा ते लसध लोखंडी रस्ता मारवाडमागे तयार िोईल. 

 
१४८८ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 

अमेहरकेत गेल्या ९ वर्षांत २०,५८९ मलैाचंा जादा लोखंडी रस्ता तयार झाला. वगेवगेळ्या कंपवयाचं्या 
स्पधेतून िे रस्ते तयार िोतात. त्यातून जुवया भाडंवलदाराचें नुकसान िोते. २८ िजार मलै सडक 
तयार असून १६ िजार मलैानंी जादा सडक तयार िोईल. त्यासाठी ८० कोटींचा खचय िोईल. प्रजा श.े 
४६·२२ टके्क वाढते, तर लोखंडी रस्ता शकेडा १२०१·४१ प्रमािे वाढतो! दहक्षिेकडे रोकडारोकड काम 
चालते. म्ििनू खचयसुद्धा कमी येत असतो. उत्तरेकडे ७२ िजार, तर दहक्षिेकडे ४५ िजार रुपये दर 
मलैास लागतात. सध्या या कंपवयानंा एकूि ८२ कोटी २४ लाखाचें कजय आिे. 

 
१४८९ (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 

कलकत्त्यात एकाने चवुयाचा हदवा तयार केला. त्याचा प्रकाश सूययहकरिापं्रमािे आिे. 
 
१४९० (२० : २, १५ ज्यावयएूरी ६१, ३१–३२) 

अमेहरकेत यंत्राने गाईची धार काढण्याचा शोध लागला आिे. यंत्र कासेस जोडून तुमडीप्रमािे धार 
काढतात. गाईच्या कासेला रग लागत नािी आहि त्यात िाताचंा मळिी जात नािी. हशवाय धार 
काढण्याचा वगे हतपटीने वाढतो. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी, १८६१ 
 
१४९१ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ३५–४०) 

‘िरी रामचंद्र’ हलहितात की : धमोपदेशकाच्या कामाकहरता येथे आल्यावर सातारकरानंी घर हमळू 
हदले नािी. भतुाटकीच्या वाड्यात रािाव ेलागले. पाण्याच्या बाबतीतिी अडविकू झाली. सावयजहनक 
आडावर पािी भरू देत नािीत. आमची कामे करिाऱया गड्यास व विाव्यासिी जाहतवाळ करतात. 
एका मुसलमानाने पािी भरू हदल्िे, तर त्यास अद्वातद्वा बोलून हफतहवले. पोहलसिी नेहटवाचं्या बाजूने 
बोलतात. म्युहनहसपल कमेटीकडे तक्रार केली, तर त्यानंी जास्तच कडक शब्दातं पािी न भरण्याची 
ताकीद हदल्िी. सवय लोकासंमक्ष िुकूम साहंगतला. शवेटी िुजूर डेपटुी माहजसे्त्रटाकडे अजय हदल्िा. 
त्यानंी मात्र कमेटीचा िुकूम आपल्या अहधकारात रद्द केला. सावयजहनक हठकािी पािी भरण्याचा 
हिस्ती नेहटव लोकाचंा िक्क हबनशतय मावय केला. तशी सूचना फौजदारामाफय त पोहलसानंािी हदली. 
आता असे झाले आिे की, ज्या िौदातून पािी घ्याव,े तो तो िौद लोक टाकून देतात. नगरप्रमािेच 
वापर कमी िोऊन िौदामधले पािी खराब िोऊ लागले आिे. तरीिी पािी घेण्याचा िक्क मावय झाला, 
िे ईश्वरी सूत्राने घडलेले कल्यािकारक काम िोय. पािी घेण्याचा जवमहसद्ध िक्क आहि वहिवाट 
वयायाधीशाने कबूल केली, िे फार चागंले झाले. लोकानंीिी पोकळ िट्ट टाकून द्यावा. सातारा उजाड 
करण्याच्या गप्पा मारू नयेत. पूवी िाह्मिानंी लिदू राजानंा नाचहवले. आता त्याचं्या कागंाव्याला 
सरकार हभिार नािी. 

 
१४९१ अ (इंम : ३३–३५) 
 
१४९२ (२० ३ : १ फेिुएरी ६१, ४०–४५) 

‘एक सातारकर’ हलहितात की : या गावात बाटाची अनुपम्य हवलक्षि शक्ती हदसते. हिस्ती 
उपदेशकाच्या गड्याने जेथे पािी भरले, त्या िौदाच्या पाण्याने चूळ भरिारास िाह्मिानंी मोठे 
प्रायहित्त हदल्िे. त्याच्या विाव्यासिी मोठा गंडा बसला. बाटाचा हवदु्यलता-धमय जिू कािी गड्याच्या 
घागरीतून मािसाच्या अंगामध्ये गेला. सगळे िौद एकाच जहमनीने जोडलेले व एकाच िवमेध्ये आिेत, 
म्ििून सगळा गाव बाटला. चूळ भरिारा िाह्मि तर यवनापेक्षा नीच ठरून लठ्ठाश्रमी हभक्षुकानंी त्याला 
सक्षौर प्रायहित्त घेवहवले. भटाचंी मात्र खूपच पोळी हपकली. तरी लोकानंी त्यांच्या नादी लागू नये. 
यावर संपादक म्िितात की : या पोळीबिाद्दर िाह्मिाचं्या बारीक पािण्याची शथय आिे खरीच. सगळी 
जमीन व िवा हवटाळली, मग िाह्मििी बाटले, तर त्यानंी आता वदेोच्चार करू नयेत. त्या गावात 
अन्निी खाऊ नये. संपूिय लिदुस्थानामध्ये जमीन व िवा एकच सलग आिेत, म्ििजे सगळी 
देवस्थानेसुद्धा हवटाळली, असल्या अघोर अज्ञानाच्या बंधनातून िे लोक केव्िा मुक्त िोतील? 

 
१४९२ अ (इंम : ४२–४३) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४९३ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४३–४४) 
गेल्या आगस्त महिवयामध्येिी पाऊस न पडल्यामुळे वायव्य इलाख्यात मोठा दुष्ट्काळ पडला आिे. 
गेल्या तीन वर्षांत अशीच अनावृष्टी चालू आिे. ऑक्टोबराची शवेटची सधंीिी गेली. हशवाय बंडामध्ये 
धावयाचे साठे जाळले गेल्यामुळे धावयाचा संग्रि नािीसा झाला. िा प्रातं उदास हदसतो. हिरवी शतेे तर 
क्वहचतच हदसतात. िजारो लोक उपासाने व भलतेच अन्न पोटात गेल्यामुळे मरि पावले. बायकापोरे 
अन्नान्न करीत लिडतात. पुरुर्षानंा मेिनतीची शक्तीिी उरली नािी. गुरेढोरे रोड िोऊन हनरुपयोगी 
झाली. लोक जनावर कापून खातािेत, पोटची पोरे हवकीत आिेत. कािी हदवसानंी ते लेकराचेंिी मासं 
खातील, अशी हभती वाटते. युरोहपयनानंी व नेहटवानंी ४५ िजाराचंा मदतहनधी जमवला. सरकार सिा 
लक्ष रुपयाचंी दुष्ट्काळी कामे काढिार आिे. सडका, कालव,े लोखंडी रस्ते, तयार िोिार आिेत. 
शन्क्तमान लोकानंा वाटखचय देऊन हतकडे नेण्यास सरकार तयार आिे. अशक्त लोकानंा रोख पैशाचें 
साह् हदले जाईल. मात्र लोकानंा हनरुद्योगी बनव ूनये. एवढीच सूचना आिे. हभकाऱयानंा या फंडातून 
मदत करू नये. हदल्लीतिी हमशनरी मंडळी अन्नवस्त्राहदक वाटण्याचे काम करीत आिेत. हतकडील 
लोक लवकरच या दुःखापासून मुक्त िोतील. 

 
१४९४ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४४–४५) 

बोरघाटरूपी शत्रूच्या पाठीस ३० िजार लोक लागले आिेत! मानवाच्या सुखाकहरता आहि 
उपभोगाकहरता त्याला वश करावयाचे आिे. या अजातशत्रूचा पराभव रेल्व ेकंपनी करू शकेल, असे 
कोिासिी वाटले नव्िते. परंतु कंपनीने कुशलतेने व श्रमाने मोठा पराक्रम केला. या प्रचंड आहि प्रखर 
शतू्रला लंगोट्या व इजारवाल्या हशपायानंी जागोजाग घायाळ केले. त्याच्या उदरास आरपार हवस्तीिय 
हछदे्र पाडली. त्यातील हछन्नहभन्न पदाथांनी दरेखोर भरले. बोरघाटात तोफापं्रमािे गजयना झाली की, 
अदृश्य आहि श्रतुयुद्ध झाल्यामुळे मोठी मौज वाटते. कंपनीचे हशपाई त्याच्या मस्तकावर नाचतात, तर 
कोिी पोटात हशरून त्याचे हवदारि करतात! त्याला जेरीस आिण्याकहरता नाना युक्त्या चालू आिेत. 
बोरघाट संपूिय काबीज करण्यास या सैवयाला हनदान दिा वर्ष ेलागतील. मगच लोकाचें श्रम आहि 
पीडा याचंा पहरिार िोईल. वचेलेले द्रव्य कारिी लागेल. 

 
१४९५ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४५–४७) 

लशगापूरच्या नारळात एक प्रकारचे मोती हपकते, असा शोध लागला आिे. ते शुभ्रविय असून त्याची 
रचना कंदपासमान असते. पि या नारळात मोत्यास आवश्यक असे काबोनेट आफ लैम िे तत्त्व मात्र 
नािी. त्याचा व्यास दोन पंचमाशं इंच असून ते मोलवान आिे. 

 
१४९६ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४५–४७) 

सेंत फ्रान्वसस झाव्यर याच्या ‘ममई’ ने आठ चमत्कार केले, असे गोव्याचे गवरनर आत्महवश्वासाने 
सागंतात. दुधयर रोग, पीडा व अधू पाय बरे करिे असे चमत्कार त्याने केले. अशा पोकळ व मूखय 
गोष्टींवर भाव ठेवल्यामुळेच िे पोटुयगीज अज्ञानी व िलके झाले आिेत. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१४९७ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४५–४७) 
कें हिज युहनवर्थसटीत लिदुस्थानी भार्षा हशकहवण्यासाठी एका प्रोफेसरची जागा हनमाि झाली. त्यावर 
मेजर न्स्तफनची नेमिूक झाली. या जागेसाठी ११ उमेदवार आले. त्यात मुनशी सैय्यद अब्दुल्ला आहि 
िैदरजंग िोते. पि त्याचंी हनवड झाली नािी. 

 
१४९८ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४५–४७) 

सन १८६० च्या नवेंबर अखेरीस सरकारी जामदारखावयामध्ये १२ कोटी ९ लाखाचंी हशल्लक िोती. 
गतवर्षी सदरिू हतजोरीमध्ये १३ कोटी ३१ लाख ४८ िजार ९१५ रुपये हशल्लक िोते. 

 
१४९९ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४५–४७) 

लािोर हवद्यालयाच्या वहरष्ठ हवभागात दरबारी लोकाचं्या मुलासंाठी हशक्षिाची सोय आिे. तेजलसग व 
दीनानाथ लसघाची बुहद्धमान मुले तेथे हशकतात. फी ५ रु. पडते. ६० मुले हशकत आिेत. िे ‘उद्याचे 
संस्थाहनक’ सुहशहक्षत असिे आवश्यक आिे. सगळी ससं्थाने खालसा व्िावीत, अशी आमची इच्छा 
नािी. पि राजे जर सुज्ञ व दयाळू नसतील, तर त्याचं्या िाती राज्य म्ििजे ‘मेंढवाड्यात वाघ,’ अशी 
अवस्था िोईल. 

 
१५०० (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

सुरत हजल्ह्ातील असेसरानंी प्रान्प्तकर आकारिीचे काम संपवले. एकूि उत्पन्न तेरा लाखावंर 
जाईल. सालीना ५२ िजार रुपये सुरतमधून वसूल िोतील. इतर असेसरिी आपले काम संपवीत 
आिेत. 

 
१५०१ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

फ्रें ड आफ इंहदयाचे ३४६६ वगयिीदार आिेत. इंग्लंडमधील साप्ताहिकाचें ३ िजार वगयिीदार आिेत, 
तर अमेहरकेत िी संख्या साठ िजारावंर जाते. दैहनकाचें वाचक १० ते १५ लाखावंर आिेत. त्या 
देशातंील लोकाचंी वाचनाची अहभरुची केवढी अचाट आिे पािा! 

 
१५०२ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

युरोपात राजे, राण्या व बादशिा त्याचंी संख्या फक्त ४७ आिे. पोपची त्यात गिना िोते. त्याचें वय १४ 
ते ७९ पयंत आिे. सवांत वडील राजा ७३ वर्ष ेवयाचा आिे, तर हवक्तोऱया रािीच्या राज्याहभरे्षकास २३ 
वर्ष ेझाली. 

 
१५०३ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

वालशग्टनच्या वधेशाळेने एका नव्या ग्रिाचा शोध लावला. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१५०४ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 
मंुबई इलाख्यात सध्या ३६ हमशनेरीसािेब आिेत, हशवाय पाच जमयन हमशनरी आिेत. दीक्षा पावलेले 
नेहटव उपदेशक १२ आिेत. 

 
१५०५ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

पुण्यामध्ये खास अहतशदू्राकंहरता तीन शाळा आिेत. त्यामध्ये २५६ मुले हशकतात. दरसाल सुमारे 
१५०० रुपये खचय िोतात. मे. कोक आहि रीवससािेब हवद्याखात्यात आिेत. त्यानंा असे वाटते, की 
तीन पृथक शाळापेंक्षा एकच उद्योगशाळा असावी. 

 
१५०६ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

इरािमधील छळास कंटाळून १०० पारशी नुकतेच मंुबई येथे आले. 
 
१५०७ (२० : ३, १ फेिुएरी ६१, ४७–४८) 

औरंगाबादेस रे. देहवदसन यानंी २३ मागं मनुष्ट्यासं बान्प्तस्मा हदल्या. 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६१ 
 
१५०८ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ५०–५४) 

रे. व्िैटसािेब आपल्या व्याख्यानात म्ििाले : पंढरपुरास वर्षातून दोनदा यात्रा भरते. बिुतेक लोक 
पायी येतात. फारच थोडे वािनातूंन येतात. हकत्येक तर ५०० कोस चालतात. यंदा ७० िजार यात्रा 
भरली. देवळात ३-३ िजार लोक बारीत उभे रािातात. गोंधळ झाला की, हशपाई व बडव ेत्यानंा तोब े
मारतात. प्रदहक्षिेच्या मागावर अनेक जि दंडवत घालतात. या गावात देवळे पुष्ट्कळ आिेत. पि 
खऱया देवाचे एकिी देऊळ नािी. जागोजाग कीतयने चालतात. हझपरी साळू नावाची बाईिी कीतयन 
करते. हतला जनाबाईचा अवतार मानतात. िी यात्रा प्रकृतीस िाहनकारक आिे. लोक अशक्त िोऊन 
त्यानंा वाखा िोतो, कारि बसुेमार दाटीने िवा अगदी हबघडते. संपत्तीचा नाशिी या याते्रत फार िोतो. 
एक लक्ष याते्रकरू जवळ जवळ ५ लाख रुपये खचय करतात. लोक आपल्या िातानंी िा कर स्वतःवर 
लादून घेतात. त्यापुढे प्राप्तीवरील कर अगदी लकपदाथय आिे!! याते्रने बुद्धीसिी कािी लाभ िोत नािी. 
नीतीची हबघाडिूकसुद्धा िोते. याते्रमध्ये चोरटे व भामटे याचंा मनस्वी प्रलय असतो. धमाची तर फार 
नासाडी िोते. सवयव्यापक भगवानाला याते्रच्या हठकािावर शोधून लोक धमाची खरी तत्त्व े व्यथय 
ठरहवतात. हनजीव मूतीत ते देवास पािातात. नदीत बुटकुली मारल्यामुळे पापाची क्षमा िोते, िी 
समजूत चूक आिे. एकंदरीत िा खोट्या धमाचा फासाच आिे. पढंरपुरात या काळात जाहतभेद फारसा 
हदसत नािी. अहतशदू्र सोडले, तर बाकीचे दाटीवाटीने बसतात. सोयीप्रमािे जाहतभेद गंुडाळतात. 

 
१५०८ अ ( इंम : ४९–५०) 
 
१५०९ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ५४–५६) 

‘सत्यवादी’ हलहितो की : पुण्यातिी पाण्यावरून धुमाळी झाली. ज्ञानप्रकाशने एकतफी आहि असत्य 
वतयमान छापले. खोट्या गटारी वाता छापून हवस्तवावर तेल ओतावे, िे केवढे नीच कमय आिे! पुण्याच्या 
हमशनाचे रामचंद्र बाबाजी बधुवारच्या सरकारी िौदातले पािी िातानंी घेऊन प्याले, तेव्िा लोकानंी 
गदी केली. दुसऱया हदवशी ते रस्त्याने जात असताना दोन िजार मािसानंी जमनू त्यानंा काठ्या व 
भाडंी मारली. ते मून्च्छयत पडले. जवळ राििाऱया मुनसफाने त्याकडे अगदी दुलयक्ष केले. जवळच्या 
चौकीतील पोलीस बऱयाच वळेाने आला. मग मारिारेच लोक साळसूद िोऊन उभे राहिले. २९ 
लोकानंी कोटात हिस्ती लोकाहंवरुद्ध साक्षी हदल्या. फक्त एका िाह्मिाने त्यासं अनुकूल साक्ष हदल्िी. 
माहजसे्त्रताने पुराव्याअभावी रामचंद्रजीची हनदोर्ष सुटका केली. हम. रामचदं्रावंर पाण्यात थंुकण्याचा 
खोटा आरोप केला गेला. मारिारे ५०–६० त्यानंी ओळखले. त्यातंल्या कािींवर खटला भरला गेला. 
पि हडपुटीसािेबाच्या ‘वयायचातुया’ने तेिी हनदोर्ष सुटले. रामचदं्रजींना अनुकूल साक्ष देिाऱया 
िाह्मिास वाळीत टाकण्याच्या धमक्या हमळत आिेत. सावयजहनक िौदावर बंदी झाली. घरमालकाने 
घर सोडण्याची हनकट लावली आिे. याप्रमािे सवय मजकूर खरा आिे. 

 
१५०९ अ (इंम : ५६–५७) 
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१५१० (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ५७–५९) 
‘हिस्तदास’ पत्रात म्िितो की : मखूय भक्ती िी समथाच्या क्रोधाचे कारि असते. गडद काळोखातून 
प्रभचू्या आिययकारक प्रकाशामध्ये गेले पाहिजे. हसदे्धश्वराच्या याते्रत व्यापारी लोकाचंी पाले उभी 
राितात. भाडें आळी, हमठाई आळी, वगैरे फार सुशोहभत हदसते. तरी पजयवयाने पुष्ट्कळ मालाची खराबी 
झाली. शुभवतयमानाच्या प्रचारास ५००–६०० लोक जमत, पि भोवताली लोकाचंी फार गदी िोई. 
त्यायोगे बोलिे ऐकू येत नसे. त्यामुळे आम्िी ‘लोकासं सोंग’ असे झालो. िे वडेे लोक मात्र काठ्याचें 
लग्न लावतात, तेव्िा त्याचं्या अज्ञानाची कीव येते. जनावराचे लग्न लावले, तर त्यातं कािी अथय आिे. 
लग्नाचे ‘समाधान’ झाले की, वाद्याचंा व टाळ्याचंा एकच गजर िोतो. मग एक नूतन व्यालेली गाय 
आितात. हतला हदवसभर उपासी ठेवतात. िोमास अग्नी हमळाल्यावर गाईस अन्न देतात. गाईने न 
घाबरता अन्न खाल्ल,े तर ते मिागाई िोण्याचे हचवि मानले जाते. हसदे्धश्वराच्या देवळाभोवती खंदक 
असून त्यात पािी असते. देवळावरती हदव्यांचा लखलखाट असतो. देवळासमोर कलावहंतिींचा नाच 
िोतो. देवच नाचाचा शोकी असला, म्ििजे भक्तिी तसेच िोतात. हकत्येक बाया लोटागंि घालीत तेथे 
येतात. त्यापेक्षा त्यानंी प्रभसू संतोर्षहवले, तर ते चागंले िोईल. येथे एका बैराग्याने एका मुलीवर 
बलात्कार केला. लोकाचं्या दयेवर पोसलेले मानवी पोळ असे त्रासदायक ठरतात. आता तरी लोकानंी 
डोळे उघडावते. 

 
१५१० अ (इंम : ५९–६१) 
 
१५११ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ६१–६३) 

‘एक सावध करिारा’ हलहितो की : एका गुजराती िाह्मिाने पनुर्थववाि केला. तो एकदम लौहककात 
आला. तो स्तुन्स्तपात्र झाला. प्रश्न एवढाच की, उत्तम प्रतीचे लोक काय करतात? आमचे रावसािेब 
भास्कर दामोधर तर हवधुर आिेत. व ८–९ वर्षांच्या त्या पोरीशी लग्न जुळहवण्याच्या खटपटीमध्ये 
आिेत. हवलायतेत धमयशाळा असावी, म्ििून त्यानंी हनबधं हलहिला. क्याडंीच्या गैरिजेरीत 
त्रावसलेतरूचे काम केले. िवाडयने त्यानंा सेंत्रल देपोचे मुख्य नेमले. आता ते इनाम कहमशनमध्ये ४०० 
रुपयावंर गेले आिेत. नवनीतामध्ये त्यानंी कहवतेवर हनबधंिी हलहिला. मग िे वैद्यराज स्वतःची खरूज 
कधी घालहविार? महिपतरामासारखे अभक्ष्य त्यानंी खाल्ले नािी. पि एखाद्या तरुि हवधवसे 
दुःखसमुद्रातून काढण्याचा हवचारिी त्यासं येत नािी. ‘भास्करास ग्रिि लागले’ एवढे मात्र खरे! दुसरे 
लग्न ठरहवताना ते जोशाचंी मदत घेत आिेत. अजून कािी ना कािी ग्रिाचं्या अडचिी आिेतच. मग 
त्यानंी प्रहतभास्कराचायय व्िाव ेआहि गिपत कृष्ट्िाजीच्या पंचागंास एक जोहतर्षहनबधं जोडावा, िे बरे! 
लवकरच रािीसािेबाचं्या ज्येष्ठ पुत्राचे लग्न िोिार आिे. कवयेची ग्रिपरीक्षा भास्कराचायांनीच 
करावी! खरे म्ििजे ईश्वर अनुकूल असेल, तर शहन-मंगळ-गुरू कािी वाकडे करू शकत नािीत. 

 
१५१२ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ६३–६४) 

वायव्य इलाक्यातील दुष्ट्काळ शुक्ल पक्षातील चदं्राप्रमािे वाढत आिे. हदल्लीत व आग्र्यातिी सवयत्र 
िालाखीची पहरन्स्थती हदसते. पंजाब प्रातंात थोडा पाऊस झाला. पि दहक्षिेकडेिी दुष्ट्काळ पडत 
आिे. त्राविकोरात धावयाची मनस्वी मिगयता झाली. पोटास गोळाभर अन्निी हमळत नािी. पोटची पोरे 
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ते चार चार आण्यास हवकीत आिेत. देवास ज्या कारिानंी क्रोध येतो, अशी कामे लोकानंी करू नयेत. 
श्रीमंतानंी यथाशक्ती द्रव्य देऊन लोकानंा दुःसि मतृ्यूच्या दाढेतून सोडवाव.े 

 
१५१३ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ६३–६४) 

गवियर जेनरालसािेब लाडय कालनग याचंा दौरा काशीपासून पेशावरपयंत िोिार आिे. त्याचं्याबरोबर ७ 
िजार स्वार आिेत. एका हठकािी त्याचं्याबरोबर १७,७२५ लोक िोते. वायव्येकडे िा ‘दुष्ट्काळात 
तेरावा महिना िोईल.’ तेव्िा सािेबानंी माफक स्वारी बरोबर घ्यावी. 

 
१५१४ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ६३–६४) 

मंुबईचे गवियर ज्याजय क्लाकय  गुजरातचा दौरा करीत आिेत. सुरतेस त्याचं्या सवमानाथय तोफाचंी 
सरबती झाली. भडोचला बडोदेकर मिाराजानंी त्याचंा मोठा पािुिचार केला. तेथे नवा लोखंडी रस्ता 
तयार झाला आिे. 

 
१५१५ (२० : ४, १५ फेिुएरी ६१, ६३–६४) 

कटमंडूचा रेंहसडेंट कनयल रामसे कळहवतो की : िाशरसािेबाजवळ अशी बातमी आिे की, नानासािेब 
नेपाळच्या पिाडीत हजवतं आिे. िाशरनेच शवेटी त्याचा पाठलाग केला िोता. म्ििनू सरकारने नीट 
शोध घ्यावा. नानाची बायको कंुकू लावते की नािी, तेिी नीट पािाव.े िी गोष्ट संशयात रािािे बरोबर 
नािी. नाना आिे, असे समजून कािी लोक उगीच उड्या मारीत आिेत. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६१ 
 
१५१६ (२० : ५, १ माचय ६१, ६६–७०) 

रे. व्िैट पंढरपूर याते्रबाबत म्िितात की : यात्रा म्ििजे अज्ञान, भ्रातंी व मूखयपिा आिे. 
पाडुंरंगमािात्म्य या पोथीत श्रीधर म्िितो की : एका रके्षने साठ सिस्र वर्ष े तप केले, म्ििून ती 
कृष्ट्िाची राधा झाली. तेव्िा रुन्क्मिी रागावनू लदहडरवनात आली. हतची समजूत घालण्यासाठी तो 
पंढरपूरात आला. याच हठकािी कृष्ट्िाने महल्लकाजुयनाचा आकार घेऊन लदहडरनामक दैत्याशी िजार 
वर्ष े युद्ध केले. शवेटी त्याच्याच हवनंतीवरून तो येथे उभा राहिला. हतसरी कथा पुडंहलकाची आिे. 
कुक्कट ऋर्षीचे वैभव पािून पुंडहलकाने आईबापाचंी भक्ती सुरू केली. या पुण्यावान भक्ताकहरता 
पाडुंरंग हवटेवर उभा आिे. पुंडहलकाचे नाव प्रत्येक भजनात येते. श्रीधर म्िितो की, देव दमूनभागून 
उभा आिे. प्रश्न असा येतो की, देव कसा दमेल? एकूि िा पंथच भ्रातंीचा आहि अज्ञानाचा आिे. 
पंढरीस गेल्यामुळे सवय पापे भस्म िोतात. असे सगळे सतं सागंतात. िे सवय अकल्यािकारक व देवाच्या 
गौरवाच्या हवरुद्ध वाटते. भाकडकथावंर जे हवश्वासतात, त्याचं्या मनात कािीतरी वाि आिे व 
अव्यवस्था तर आिेच! भकेुलेला आत्मा व शातंीसाठी तळमळिारे मन यानंा तेथे कािी हमळत नािी. 
दुष्ट्काळाने हपडलेला मािूस राखच खात सुटतो. नद्या आहि मूती कसलेच पुण्य देत नसतात. खरे 
आन्त्मक अन्न शुभवतयमानात आिे. खरी पहवत्रता मात्र िवी आिे. जत्राखेत्रा करण्याच्या नादी लागू नये. 

 
१५१६ अ (इंम : ६५–६६) 
 
१५१७ (२० : ५, १ माचय ६१, ७१–७२) 

१८६१ या वर्षी सत्यदीहपका नावाचे एक सुंदर पि लिान माहसक सुरू झाले. त्याच्या १६ पृष्ठी अंकास 
फक्त चार पै. पडतात. हिस्ती विाक्युलर एज्युकेशन सोसायटी या परोपकारी मंडळीने ते सुरू केले. 
हम. बाबा पदमनजी िे त्याचे कते आिेत. लिान लेकरानंा उपयुक्त गोष्टींचे ज्ञान व्िावे, त्याचंी कोमल 
मने सुधारून देवाकडे लागावीत, िा त्याचंा उदे्दश आिे. युरोप–अमेहरकेत अशी हितावि पुस्तके अनेक 
प्रहसद्ध िोतात. हम. बाबा लिान लेकरावंर फार प्रीती कहरतात. म्ििून िर्षाने िी कामे कहरतात. मुले 
प्रौढ झाल्यावर त्यानंा हमळिारे हवद्याचारिी त्यानंा समजतील. ती अडािी राििार नािीत. मुलानंी िी 
पुस्तके नेिमी वाचावीत आहि आईबापानंीिी त्यानंा उते्तजन द्याव.े 

 
१५१७ अ (इमं : ७०–७१) 
 
१५१८ (२० : ५, १ माचय ६१, ७२–७४) 

साप डसल्यावर पुढे हदलेले उपाय करावते. आजारी मािूस लकवा गरोदर बायको असली, तरी अपाय 
िोिार नािी. सापाने चावा घेतलेल्या जागेच्यावर दोरी गच्च आवळून बाधंावी. म्ििजे ते हवर्ष 
रक्ताशयाकडे जािार नािी. दंशाच्या जागी कापून रक्त हपळून काढाव.े चोखिे िा उत्तम उपाय आिे. 
चोखिाराने लगेच ते थंुकले, तर धोका नसतो. जखमेवर हलकर अमोहनया लावावा. तसेच पोटातिी 
द्यावा. ४ वर्षांपयंत १॥ तोळा पाण्यातून व मोठ्या मािसास ४॥ तोळे पाण्यामध्ये हमसळून द्या. मनुष्ट्य 



 

अनुक्रमणिका 

बेशुद्ध असेल, तर दर बारा हमवयुटानंी अधा डोस देत जावा. फुरसे चावले असेल, तर वीस वीस थेंब 
द्यावते. दंहशत मािसू जरी मरावयास टेकला, तरी िाच उपाय करावा. कारि, अनेक मािसे बरी 
झाली आिेत. दातखीळ बसली, तर नाकाशी अमोहनयाची कुपी धरा. कुपीवर लाख बसवा. म्ििजे 
और्षधाची शक्ती कमी िोिार नािी. 

 
१५१८अ (इंम : ७२) 
 
१५१९ (२० : ५, १ माचय ६१, ७४–७६) 

‘हिस्तचरितल्लीन’ हलहितो की : ज्ञानप्रकाशने क्षुल्लक शकंा काढून हिस्ती लोकाचंी लनदा केली. पि 
खरा परीक्षक हपतळेच्या गोफास सोने म्िित नािी. ज्ञानप्रकाशने लाबं एहडटोहरयल हलिून तक्रार 
केली की, िे लोक पािी बाटहवतात. पि िी सवांच्या भोगवट्याची मालमत्ता आिे, खाजगी नािी. पूवी 
तर अस्पृश्यानंा सकाळ-संध्याकाळ रस्त्याने हफरण्याची बंदी िोती. बाट्याचें तोंड न पाििारे 
लष्ट्करातील गोित्या सिन करतात. संस्कृत हवद्या म्लेंछ गुरूकडून हशकतात. हशखासूत्रनष्ट आचायय 
आला म्ििनू कोिी हवद्या सोडली नािी. िाह्मिानंी स्वतःचा वगेळाच भट्टी िौद करावा आहि गोमूत्राने 
भरून ठेवावा. िे दुरहभमानी लोक काय िट्ट धरतील, याचा नेम नािी. हिस्त्यानंा मारिाि करून ते 
४०० सह्ाचें अजय रवाना करतात. हिस्ती लोकानंी पाण्याप्रमािेस बायकामुले आहि मालमत्ता 
यावंरचािी िक्क सोडावा, असे ते म्िितात. मग धमांतराने धनकोचािी िक्क बुडतो, असे मानावयास 
काय िरकत आिे? हिस्ती मनुष्ट्य पूवयधमामधल्या बायकोमुलानंा वडेगळ चालीतून सोडवतो, पि 
लोकहितवादीसारखी सुधारिेची पते्र हलहििारी व रावसािेब, रावबिादूर हकताबत हमरविारी मािसे 
कोिती देशसुधारिा करीत आिेत? पंचगव्याचे पाहवत्र्य वियन करिारेच गोमासं खाऊन दारू हपतात! 
मोठी जागा हमळाली की, गोमुखीत िात घालून जप करीत बसतात. अपंक्त झाले, तर सक्षौर प्रायहित्त 
घेतात!! या लोकानंी कोिता परोपकार केला, ते ज्ञानप्रकाशने सागंाव.े 

 
१५२० (२० : ५, १ माचय ६१, ७७) 

आहफ्रका खंडामध्येिी आता लोखंडी रस्ता झालेला आिे. केप आफ गुड िोप एथून नाताळ नामक 
वसाितीपयंत िी सडक िोऊन गेल्या ज्यून महिवयात सुरू झाली. िा अपूवय चमत्कार पािाण्यास 
काफरी लोकाचंी गदी झाली िोती. वाफेच्या या घोड्याबरोबर पळत जाऊन पजै लजकण्याचे त्यानंी 
ठरहवले. एक धावल्यानंतर ते उघडेबंब लोक कसेबसे गाडीबरोबर िोते. पि नंतर गाडी अचानक १५ 
कोस वगेाने धाव ूलागली. आहि िे तमासगीर काफरी कृष्ट्िविय पैजगीर लवडूंन कोल्िाटं्या खाऊ 
लागले. 

 
१५२० अ (इंम : ७६–७७) 
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१५२१ (२० : ५, १ माचय ६१, ७७) 
देकन िेरल्ड या पत्रावरून असे समजते की, पुिे शिरात कािी हदवसापूंवी पािीप्रकरिावरून जो 
बखेडा झाला िोता, त्याचा हनकाल सरकारी अंमलदारानंी हदला आिे. त्यात असे म्िटले आिे की, 
कोिी मनुष्ट्य कोित्यािी जातीचा असो, त्याला सरकारी िौदातून पािी भरण्याचा िक्क आिे. 

 
१५२१ अ (इंम : ७७) 
 
१५२२ (२० : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

कोटाचे मिाराज राव यानंी आपले सैवय १३ िजारावंरून २० िजार करण्याची परवानगी माहगतली. 
पि सरकारने ते अमावय केले. आम्िासं वाटते की, १३ िजार फौजसुद्धा जास्त आिे. कािी जडभारी 
झाले, तर इंग्रज मदत करतातच. त्यानंी गाईकवाडास वाघर लोकापंासून मुक्त केले. म्ििून आिे िी 
फौजच कमी करावी. 

 
१५२३ (२० : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

मोलीमचा राजा जुलमी असल्याबद्दल खात्री पटल्यामुळे इंग्रज सरकारने त्याला पदच्युत करण्याचे 
ठरहवले आिे. इतरिी जुलमी राजे असतील, तर त्यानंािी दूर कराव.े यावरून राजेलोक सावध 
वतयिूक करतील. प्रजािी आनंदी रािील. 

 
१५२४ (२० : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

इंग्रज सरकारने रायचूर व धाराहशव िे प्रातं हनजामास देऊन वऱिाड वगैरे ३२ लक्षाचंा मुलुख 
आपल्याकडे घेतला. ६० लक्षाचें कजय सरकारने सोडून हदल्िे. 

 
१५२५ (२२ : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

रेवाच्या राजास रक्तपीती झाली, अशी बातमी आिे. 
 
१५२६ (२० : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

त्राविकोरचा राजा रामवमा याने अशी सूचना केली आिे की, सगळ्या संस्थाहनकानंी माहलका–मा–
आझम हवक्तोऱया रािीस सोवयाचे लसिासन नजर कराव.े यासाठी दिा लक्ष रुपये खचय येईल. रामवमा 
५ िजार रुपये देिार आिे. 

 
१५२७ (२० : ५, १ माचय ६१, ७८–७९) 

लाडय कालनग यानंी इंदूर दरबारातील सत्काराच्या वळेी ज्यानंा सरकारी हखलात हमळिार िोती, त्याचें 
नजरािे स्वीकारले नािीत. इंदूरच्या घराण्याकडे राज्य कायम रािील, असे सागंून हबजावरच्या 
राजाने सती बंदी केल्याबद्दल त्याला शाबासकी हदल्िी. धारच्या पवार राजानंी बंडास कुमक केली, 
म्ििून त्याचंा परगिा अयोध्येस जोडला. 
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१५२८ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 
कुगयची राजकवया हवक्तोऱया गुराम्मा हिचे हदहलपलसगाशी ठरलेले लग्न मोडले. हतने लेफ्टनेंट जान 
कापंबलेशी हववाि केला. 

 
१५२९ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

कलकत्त्याचे तरुि हिस्ती हम. गंुगली िे उपदेशक झाले असून त्याचें लग्न अमेहरकन मडमेशी िोिार 
आिे. 

 
१५३० (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

मंुबईत रे. शरेीफ यानंी दोघानंा बान्प्तस्मा हदल्िा, तर नगरमध्ये हवष्ट्िु भास्कर करमरकरानंी एका 
लशप्यास दीक्षा हदल्िी. 

 
१५३१ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

चीनमध्ये शाघंाईजवळ कापसाची लागवड फार िोते. नद्याचंा गाळ त्यास खत म्ििनू उपयोगी पडतो. 
जून ते आगस्तचा पाऊस त्यास फार उपयोगी पडतो. पुढे पाऊस थाबंला नािी, तर त्याची फार खराबी 
िोते. शरेडाचं्या पाठीवर थैल्या लादून िा कापूस दुसरीकडे नेतात. कापसाच्या झाडापासून तेल हमळते 
व सपयि हमळते. हचनी कापूस लिदुस्थानामधील कापसापेक्षा उत्तम असतो. 

 
१५३२ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

सुरत हजल्ह्ात १ लक्ष ८२ िजार रुपये कर दरसाल वसूल िोतो. कािी लोक तर ५ वर्षांचा कर 
आताच देण्यास तयार आिेत. सरकारने बंडकाळात उत्तम व्यवस्था ठेवल्यामुळे ते कृतज्ञता बाळगतात. 

 
१५३३ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

मेजर बनबरी, हशलींग, हियरसी, बाबू धहक नारंजन यानंा अयोध्या प्रातंात खास जिाहगरी बहक्षस 
देण्यात आल्या. 

 
१५३४ (२० : ५, १ माचय ६१, ७९–८०) 

वाघर लोकाचंा प्रमुख बापू माहिक यास ३७ लोकासंि इंग्रज सैवयाने अटक केली. उखामंडळ 
भागातसुद्धा आता कोिी वाघर बंडखोर राहिले नािीत. वाघराचंा पूिय बीमोड झाला. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६१ 
 
१५३५ (२० : ६, १५ माचय ६१, ८२–८५) 

पािीप्रकरिी ‘एक हिस्ती’ पत्रात हलहितो की : पािी घेण्यावरून घोडनदी गावाजवळील कडे या 
हठकािी हिस्ती उपदेशकानंा मारिाि झाली. सािा हिस्ती तेथे गेले. रात्रीची वळे म्ििनू 
चावडीजवळच उतरले, व तळ्यातून पािी घेतले. तेव्िा ५०–६० लोक जमले आहि त्यानंी या लोकानंा 
बेदम मारिाि केली. हशपायाच्या िातून त्याचंा बंदोबस्त िोऊ शकला नािी. अनवािी व बोडके असे 
हिस्ती जवळच सूटरसािेबाचं्या छाविीत गेले. सािेबानंी गावच्या मामलेदारास बोलावनू हनरोप हदल्िा 
की, पाटील-कुलकण्यासि सवांच्या जबावया घ्याव्या. परंतु या दोघानंा तर बोलावलेिी नािी. 
इतरापंैकी ११ असामी मात्र बोलावले व त्यानंा फक्त ४९ रु. दंड केला. तोिी गावानेच भरला. 
मामलेदाराचे कृत्य म्ििजे दया नसून गैरइनसाफी िोय. कपतान सूटरनी मात्र गावकऱयानंा बोलावनू 
समज हदली की, पािी घेण्याचा हिस्ती लोकानंा अहधकार आिे. चावडीत उतरू देण्याबद्दलसुद्धा 
बजावले. पि गावकऱयानंी ते तळे टाकून हदल्िे. हनमोनी गावचा अमृतराव याने फार शिािपिाची 
वतयिूक केली िोती. तसे जर कडेकरानंी केले असते, तर बरे झाले असते. हिस्ती लोक मात्र फार 
सिनशीलतेने वागले. आपिासं मारिारावंर त्यानंी िात उगारला नािी. 

 
१५३५ अ (इंम : ८१–८२) 
 
१५३६ (२० : ६, १५ माचय ६१, ८५–८८) 

‘एक सत्यवक्ता’ हलहितो की : ज्ञानप्रकाशने खोट्या व गटारी बातम्या छापून हदशाभलू केली. उदा. 
हम. रामचदं्र यानंा स्टुवडयसािेबाने पािी घेण्याबद्दल ताकीद केली, असे तो हलहितो. पि ते सवय खोटे 
आिे. खटल्याच्या हनकालापयंत पािी देऊ नये, अशी मसलत मात्र हदल्िी. हिस्ती लोकानंी िौदात 
उषे्ट पािी टाकले, असेिी त्याने खोटेच छापले. दोन मेंढरानंा िजारो व्याघ्र व लाडंगे यानंी मारले, िे 
मात्र त्याला जिू समजलेच नािी! हनष्ट्पक्षपाती बातमी देिे, िा पत्रकत्याचा धमय आिे. मारामारीच्या 
वळेी रामचदं्रजी तेथे उपदेश करीत िोते, िेिी खोटे आिे. या त्याच्या लबाड्या पुराव्यासि दाखहवल्या 
आिेत. पुण्यातील भटानंी मात्र बुधवारचा िौद शुद्ध करून घेतला. सरकारी िौदावर जाहतभेद 
चालिार नािी, असे सरकारने जािीर केले असून दंगलखोरानंा ताकीद हदल्िी आिे. सध्याचे 
फौजदार कडक हशस्तीने वागतात, म्ििून त्याचंा दरारा कायम आिे. पुण्यातले मराठे व िाह्मि एकाच 
िौदातून पािी घेण्याची मसलत करीत आिेत. परंतु अजूनिी हनियय िोत नािी. या सवय प्रकरिात हम. 
ढमढेरे मात्र दुटप्पीपिाने वागले. पूवी ते हम. रामचंद्र यानंा मतै्रीच्या भावनेने वागवीत असत. पि त्या 
हदवशी मात्र रामचदं्रानंा हशपायाकडून बािेरच्या बािेरच घालवनू देण्यात आले. ज्ञानप्रकाशच्या भट्ट 
संपादकानंी आता गोमूत्र टाकून िौद शुद्ध करण्यास िातभार लावावा. 

 
१५३६ अ (इंम : ८८–८९) 
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१५३७ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९०–९१) 
सन १८२९ मध्ये एक उत्तर लिदुस्थानी िाह्मि आपली बायको, ताविी कवया आहि दोघे चाकर, यासंि 
जगन्नाथपुरीच्या याते्रस हनघाला. बाळासोर येथे त्याच्या पत्नीस पटकीचा वाखा झाला. िाह्मि 
कोठेतरी हनघनू गेला. बिुधा तो मेला असावा. आजारी बाईस कोिीिी सािाय्य केले नािी. डाक्तर 
सटन या हमशनरीसािेबानंी हतचा कळवळा करून कािी और्षध हदल्िे. तीन हदवसानंी बाई मरि 
पावली. सािेबाने हतची ताविी मुलगी बरोबर घेतली. येशू बालकावर प्रीहत करीत असे, िे आठवनू 
हतचा साभंाळ केला. लिान वयात अन्न खाऊ घालण्यापासून कष्ट घेतले. सटनसािेबास मूलबाळ 
नािी. तेव्िा िी त्याचीच मुलगी बनली! हशक्षि पूिय केल्यावर ती कवया अमेहरकेमध्ये हशहक्षका झाली. 
बेिारीलाल या हिस्ती उपदेशकाशी हतचा हववाि झाला. सध्या ती दोघे स्कातलंद देशात आिेत. 
त्याचं्या हववािाच्या वळेी कसलािी हवधी लकवा जेविावळ न करता प्राथयना करून येशूचा आशीवाद 
मागण्यात आला. 

 
१५३७ अ (इंम : ८९–९०) 
 
१५३८ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९१–९२) 

‘हिस्तचरितल्लीन’ पत्रात म्िितो की : ज्ञानप्रकाश मिाराजानंी नेहटव हिस्त्यानंा उपदेश केला आिे 
की, त्यानंी नेहटव लिदंूना यतं्राचे, हवद्याचें, शतेकीचे, ज्ञान द्याव ेव त्याचंी दुःखे दूर करावीत. म्ििजे 
हिस्ताकहरता दुःख भोगल्याबद्दल श्रये लागेल. कोरड्या अंगी हतडका आहि बोडक्या डोई हलखा, या 
म्ििीप्रमािे या संपादकास स्वदेशाची कळवळ आली आिे. पि िेच हिस्ती तिानेने मरू लागले, तर 
िा त्याचं्या तोंडात पािी ओतण्यास मात्र तयार िोिार नािी. कोरडे िह्मज्ञान फक्त सागंिार. िी 
हवद्वान धेंडे मोठा पगार खातात. त्यानंी एखाद्या कुिब्यास कधी हशकहवले आिे काय? पुण्यामधील 
अहतशदू्राचं्या शाळेला तीन रुपये तरी पाठहवले आिेत काय कधी? इसापनीतीतील बेडूक वैद्याप्रमािे 
त्यानंी शिािे व्िाव.े एत्तदे्दशीय हिस्ती गरीब आहि अज्ञानी आिेत. याहंत्रक सुधारिा त्यानंािी िवी 
आिे. पि त्यास देवाचे राज्य आहि नीहतमत्ता याचंी स्थापना व्िावयास िवी आिे. हिस्ती धमय बिुत 
रक्तपातास कारिीभतू झाला, असे सागंून ज्ञानप्रकाशाने आपल्या इहतिासज्ञानाचा अजब असा 
मासलािी दाखहवला आिे. असे कुजके केिे या हदवसामंध्ये चालिार नािी. 

 
१५३९ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९३–९४) 

रे. ज्यान कावस हलहितात की : वायव्येप्रमािे त्राविकोरात दुष्ट्काळ पडला आिे. उपासमारीने लोक 
इतके कृश झाले की, ओळखूिी येिार नािीत. राजाने हदवािामाफय त अन्न वाटण्याची व्यवस्था केली 
आिे. पटकीने तर थैमान माडंले. तीन महिवयातं १५०० हिस्ती लोक मेले. जे वाख्यामधून बचावले, ते 
उपासमारीने मेले. कािी शतेात थोडे तादंळाचे पीक आले िोते. पि ते काळ्याधुल्यानंी खाऊन चपाट 
केले. लोकानंी शतेाची आऊतेच काय, पि घराचे दरवाजेिी हवकून खाल्ले. सध्या झाडपाला व लचचोके 
यावंरच हदवस काढीत आिेत. अन्नाच्या शोधात लिडून त्याचें पाय सुजले. कािींनी आपली बालके 
फक्त चार आण्यातं हवकली. खरेदीदार मुसलमान त्याचें धमांतर करून त्यानंा गुलाम म्ििनू 
हवकतात. असा दुष्ट्काळ पूवी कधी पडला नव्िता. कंदमुळेच काय, पि नारळिी जळून जातािेत. पढेु 
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उविाळा आिे. ८ महिने हवपत्तीचा काळ आिे. िाडाचें लपजरे झालेल्या स्त्रीपुरुर्षानंा सरकारतफे भाताची 
पेज हदली जाते. कािी हठकािी रस्ते व कालव ेयाचंी कामे हनघाली. पि अशक्त लोक कामाला जाऊ 
शकत नािीत. काम केले, तरी लवकर मजुरी हमळत नािी. श्रीमंतानंी पुढे येऊन उपासमार िोिाऱया 
लोकानंा मदत करावी. जो गहरबास देतो, तो प्रभसू उसने देतो. 

 
१५४० (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 

रोहिलखंडात आहि फारूकाबादेतिी दुष्ट्काळ पडला. पाटाचे पािी देऊनिी शतेे सुकतात. कलकत्ता 
व मंुबई या शिरातं त्याचं्या मदतीसाठी २ लाख ४३ िजाराचंा हनधी जमला. त्राविकोराकडे २१ िजार 
मािसाचंी अन्नपाण्याची सोय केली आिे. एका बहॅरस्टरने अशी सूचना केली की, ५ लाख रुपयाचें 
भाडंवल जमवनू कंपनीमाफय त देशावरून धावय आिाव ेव नफा भाडंवलदारानंी वाटून घ्यावा. 

 
१५४१ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 
सन १८६०–६१ मध्ये सरकारला ६ कोटी ६७ लाख ८० िजाराचंी तूट आली. 

 
१५४२ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 

हदल्ली बाहप्टस्ट हमशनने ११० लोकानंा दीक्षा हदली. 
 
१५४३ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 

पूवय आहफ्रकेत हमशन स्थापण्याकहरता मानचेस्तरचे हमशनेरी गेले आिेत. 
 
१५४४ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 

हम. मनचरजी बैरामजी कोळा आहि रूस्तमजी यानंी हवलायतेमध्ये वैद्यहवदे्यचे हशक्षि घेतले. गोऱया 
डाक्तरासंारख्या पदव्या त्यानंा हमळाल्या. रा. दादाभाई नौरोजीिी हवलायतेमध्ये असून त्यानंी 
कापसाच्या लागवडीबद्दल टौन िालात फार सुरस व्याख्यान हदल्िे. पारशी लोकाचंी कीती वाढते आिे. 

 
१५४५ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९५–९६) 

१६ फेिुवारी १८६१ रोजी बगंाल प्रातंात श्रीरामपूर आहि इतर हठकािी पाण्याचे िौद व तळी यातंील 
पािी समुद्राच्या भरतीप्रमािे एकाएकी चढउतार घेऊ लागले. सवांना फार आियय वाटले. या 
चमत्काराचे कारि समजले नािी. 

 
१५४६ (२० : ६, १५ माचय ६१, ९६) 

मिाराज दहलपलसघाची मातोश्री मिारािी चंदकौर लिदुस्थानातच आिे. मुलास भेटण्यासाठी ती 
नेपाळातून कलकत्यात आली. मिाराज हिस्ती झाल्यावर हवलायतेस गेले. मिारािी हवक्तोऱयाची 
त्याचं्यावर फार मजी आिे. राजाचंा स्वभाव उत्कृष्ट आिे. राजकीय कामापेक्षा त्याला हशकारीचा शौक 
जास्त आिे. ते परत आल्यामुळे हसख लोकानंा फार आनंद झाला. कािींनी अशी अफवा पसरहवली 
की, १८६२ त युद्ध िोऊन हसखाचंा हवजय िोईल. म्ििून हकत्येक हसख नोकऱया सोडून पजंाबात 
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आले. पि दहलपलसघ िुशार आिेत. सामथ्ययवान इगं्रजाशंी हभडण्यास ते तयार िोिार नािीत. खोटा 
धमय सागंिाऱया लबाडाचें ते ऐकिार नािीत. हमशनऱयानंा हवसरून ते कािी कृतघ्न िोिार नािीत. 
पंजाबात कािी उलटापालट िोईल, अशी भीती बाळगण्याचे कारि नािी. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६१ 
 
१५४७ (२० : ७, १ एहप्रल ६१, ९८–१०४) 

‘एक नगरकर’ हलहितात की : रे. कासमभाई, त्याची बायको रंगाबाई व रे. बाकय र, असे अिमदनगर 
हजल्िा, ता. नेवासा, येथील वाडगावी गेले िोते. तेथील चावडीत ते उतरले. आन्क्टंग पोहलसपाटलाने 
त्यानंा साहंगतले की, िी चावडी नसून खाजगी देऊळ आिे. कासमभाई पंतोजीच्या घरून जेवनू येत 
असता पोहलसपाटलाच्या घराजवळ २५० लोक जमा झाले िोते. त्यांनी गदी करून गोंधळ सुरू केला. 
रंगाबाईस डोके फुटेपयंत मारले. जखमी अवस्थेत ती मागंवाड्याकडे पळाली. कासमभाईस 
लाताबुक्यानंी मारले. मुक्या माराने त्यास बेशुद्ध पडण्याची वळे आली. मारिाि केल्यानंतर शुद्धतेसाठी 
लशतोडा करून घेतला. नेहटवानंा अपराधाचा हवटाळ िोत नािीं. पि सदाचारी लोकानंा हशवल्यामुळे 
मात्र हवटाळ िोतो. पंतोजीने पळून जाऊन खोकरगावी मेहज. सािेबानंा िी बातमी कळवल्यावर 
चौकशी सुरू झाली. नेवाश्याच्या मामलेदाराने अनेक असामींना अटक केली. पि िा भोजराज मोठा 
वयायचतुर आिे. त्याने साक्षीदारांना पढवनू ठेवले िोते. पुढे नगरच्या सेशन कोटाने दोघानंा २ वर्षांची, 
तर ११ जिानंा १–१ वर्षाची सक्तमजुरीची हशक्षा केली. ८ कैद्यानंा हनदोर्ष सोडून हदले. वाडगावचा 
पोहलसपाटील अद्यापिी आजारीपिाचे हनहमत्त करून आपली जबाबदारी टाळीत आिे. िे तंटे लवकर 
हवझले, तर बरे िोईल. लिदंूनी अशा कामाचा पिात्ताप करून सवांना भाऊ मानून प्रीतीने वागाव.े 

 
१५४७ अ (इंम : ९७–९८) 
 
१५४८ (२० : ७, १ एहप्रल ६१, १०६–१११) 

हम. हवल्यम वुड हलहितात की : ‘मी २३ हदसेंबरला साताऱयाजवळील कोरेगाव येथे गेलो. पाटलाने 
साहंगतले की, लोक उपदेश ऐकण्यासाठी जमतील. चावडीतल्या लोकाशंी बोलताना तो माझी कुचेष्टा 
करीत िोता. पि मी साहंगतले की, उपदेश करतो, पि भीक मागत नािी. कािी वळेाने उपदेश 
ऐकण्यास लोक जमले. पि कािी केल्या ते गप्प रािात नव्िते. पाटलाला साहंगतले की, लोकानंा गप्प 
कर. पि दाडंगे लोक गडबड करीतच िोते. थोड्या वळेाने सगळेच हनघून गेले. नंतर मामलतदार व 
फडिीस येऊन धमाहवर्षयी चचा करू लागले. पािीप्रकरिात त्याचें मन माझ्याहवरुद्ध िोते. तेवढ्यात 
कािी लोकानंी तंबपूयंत माझा पाठलाग केला. दगड धोंड्याचंा अहवरत वर्षाव िोत िोता. गदी इतकी 
झाली की, मामलेदारापयंत हरघाव िोिे कहठि झाले. म्ििून शजेारचा वाडा गाठला. पि तेथील 
म्िातारीने थाबंू हदले नािी. तेवढ्यात दोन सभ्य तरुि आले. त्यानंी मात्र संरक्षि देऊन पुविा तंबूपयंत 
सुरहक्षतपिे पोिोचहवले. मामलेदार तोंडापुरत्या तरी दंगलखोरानंा हशव्या देत िोता. मी दंगलीच्या 
चौकशीचा आग्रि धरला. प्रथम तर त्याला दंगलखोर सापडेनात. कप्तान रोजसािेबानंी दंग्याची 
चौकशी पूिय केली. पाच लोकानंा ३० रुपयापंासून १०० रुपयापंयंत दंड केला. तीन सरकारी नोकर 
दोन दोन महिने बडतफय  केले. लवकरच मी पवुिा त्या गावात उपदेशासाठी जािार आिे. 

 
१५४८ अ (इंम : १०४–१०६) 
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१५४९ (२० : ७, १ एहप्रल ६१, ११२) 
‘पुष्टीकरि’ हलहितो की : १५ फेिुवारीचा ‘अभाळ फाटल्यावर हठगळास काय द्याव?े’ िा लेख वाचला. 
रा. सा. भास्कर दामोधर इतरानंा िह्मज्ञान सागंतात. पि स्वतः कोरडे पार्षाि रािातात. िी गोष्ट हसद्ध 
झाली आिे. भास्करास ग्रिि लागनू त्याचा खग्रास झाला. शाळाखात्यात इवस्पेक्टर असताना िा 
भास्कर नगरावर उदय पावला िोता. त्याची हवद्वत्ता, इंन्ग्लश भार्षि व लेखन पािून सवयजि त्याची 
तारीफ करीत. कायदेमंडळाकडे हवधवाचं्या पुनर्थववािाकहरता त्याने बिुत लोकाचं्या सह्ाचंा अजयसुद्धा 
पाठहवला िोता. िेच रावसािेब लिान पोरीशी दुसरे लग्न करीत आिेत, यावरून स्वतः हलहिलेल्या 
मजकुरावर ते िरताळाचा बोळा सिज हफरव ूशकतात, िे हसद्धच झाले. मंुबईतील पुनर्थववाि-उते्तजन 
मंडळीचे ते अध्यक्षिी आिेत. आिखीिी दोघा ‘स्वदेशसुधारकानंी’ अशीच लिान पोरीशी लग्ने केली 
म्िितात. याचं्याकडून या ितभाग्य देशाची सुधारिा कधीच िोिार नािी. सुधारिेच्या उपायाचंा ते 
हधक्कार करीत आिेत. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६१ 
 
१५५० (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, ११४–११५) 

‘उपदेश करीत हफरिारा’ हलहितो की : मिाकाळ वाडगाव येथे एका हिस्ती मािसाने साहंगतले की, 
या गावचे मानभाव नदीचे पािी नेिमीच्या वापराच्या भागातून घेत नािीत, तर अध्या कोसावर 
असिाऱया प्रवािातून घेतात. म्ििून मी त्या मानभावाचंी भेट घेतली. मानभावासं पाप व हवटाळा याचंा 
कंटाळा आिे. कारि कृष्ट्िाचे भक्त अपहवत्र गोष्टींपासून दूर रािू इन्च्छतात. इतर लिदू सवयच नदी 
पहवत्र मानतात. मानभाव म्ििाला की : नुकतीच त्र्यंबकेश्वरला यात्रा भरली िोती. लोकानंी तेथे स्नान 
करून आपले पाप गोदावरीमध्ये टाकले. तेच इकडे वािून येते. म्ििून आम्िी या पाण्यास स्पशयदेखील 
करीत नािी. चार महिने झाल्यावर तो सवय बाट समुद्रापयंत वािून जाईल. मग आम्िी पािी घेऊ. तेव्िा 
त्याला उपदेश केला की, नदीत पाप धुतले जाते, िी कल्पनाच चूक आिे. पाप िे धमात, मासंात लकवा 
िाडात नािी, तर ते अंतःकरिात असते. खऱया पिात्तापाने व येशूच्या रक्ताने ते धुतले जाते. म्ििनू 
नदीचे पािी घेण्यात कसलािी दोर्ष नािी. 

 
१५५० अ (इंम : ११३) 
 
१५५१ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, ११५–११६) 

बंगाली ‘इंहदयन रीफामयर’ हलहितो की : मंुबई इलाख्यात कािी हठकािी पाण्यावरून दंगली झाल्या. 
असे प्रकार कोठल्यािी सुधारलेल्या, रानटी अथवा अधयसुधारक देशात घडू शकिार नािीत. या देशात 
हिस्ती लोकाचंी संख्या वाढते आिे आहि हतचा समावशे अवघ्या प्रजेमध्ये िोईल. त्यानंा उते्तजन व 
आश्रय देण्यातच सरकारचे मोठे हित आिे. बंगालमध्ये सवय धमांचे लोक एकाच िौदातून पािी घेतात. 
‘फ्रें ड आफ इंहदया’ हलहितो की : लाडय एल  हफवस्तनसािेबानंी व गावोगावच्या वयायाधीशानंी लोकाचंा 
खूब हनरे्षध केला. हिस्त्यानंा उपद्रव देिारानंा हशक्षा हदल्िी आिे. इंग्रजाचं्या राज्यास जर बळकटी 
यावयाची असेल, तर हिस्ती धमाहशवाय दुसरा उपायच नािी. चिूकडे िाच धमय चालला, तर लष्ट्कर 
कमी िोऊन त्याचा खचय पाच कोटीवर येईल. नेहटव हिस्ती उपदेशकानंा पैसा देऊन तो धमय अहधक 
बळकट करीत आिेत. 

 
१५५१ अ (इमं : ११५) 
 
१५५२ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, ११६) 

माचय महिवयात पुिे मुक्कामी पाण्यावरून आिखी एक बखेडा झाला. त्याचा शवेटिी फार चमत्काहरक 
ठरला. एका हिस्त्याने गिेशपेठ िौदावर पािी भरले. ते पािून दाडंगट लोक जमा झाले. त्यानंी 
हशव्या देऊन ओरड केली. हिस्त्याने कािीच न बोलता मुकाट्याने हफयाद दाखल केली. मग मात्र ते 
दाडंगट त्यास शरि गेले. गैरहशस्त वतयिुकीबद्दल माफी मागू लागले. त्यानंी चागंल्या वतयिुकीचे 
आश्वासन हदल्यावर त्यानंा सोडून देण्यात आले. 
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१५५२ अ (इंम : ११६) 
 
१५५३ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, ११७) 

‘फ्रें ड आफ इहंदया’वरून समजते की : बाबू प्रसन्नकुमार ठाकूर याचें हचरंजीव आहि बालासुंदराबाई 
हिचा भ्रतार ज्ञानेंद्रमोिन ठाकूर यानंी हिस्ती धमाचा स्वीकार केला आिे. जमीनदार घराण्यातील िा 
गृिस्थ आता लंडन शिरामधील युहनव्िर्थसटी कॉलेजमध्ये बंगाली भार्षा व लिदुधमयशास्त्र याचंा प्रोफेसर 
बनला आिे. मुलकी िुद्याच्या परीके्षसाठी तो हवद्याथी तयार करतो. लिदुस्थानी भारे्षसाठी हम. अब्दुल्ला 
व गुजरातीसाठी हम. दादाभाई नवरोजी याचंी नेमिूक झाली. बंगाली भारे्षसाठी ज्ञानेंद्रमोिन ठाकूर 
याची नेमिकू झाली. 

 
१५५३ अ (इंम : ११६–११७) 
 
१५५४ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, ११७–१२२) 

‘हिस्तदास’ हलहितो की : हमचल आहि व्िैट या सािेबानंी लेखण्या उचलल्यामुळे हवठ्ठलदल बरेच 
घायाळ झाले. मजसारख्या मरतुकड्या हशपायाच्याने सोंगासारखे पुढे न सरता त्या शूराचं्या शस्त्राआड 
लपून राििे योग्य नािी. म्ििून या नामाहंकत मानलेल्या पंढरपूर शिरात गेलो. िे गाव सुंदर आिे. 
पि याते्रच्यावळेी लोक फार घाि करतात. आपल्या भोळवट देशबाधंवानंा लुटून येथे लोकानंी माड्या 
बाधंल्या. बुहद्धिीन मािसाचंीच काय, पि राजाचंीिी त्यानंी पारध केली आिे. हवठोबाचे देऊळ मोठे 
शोहभवतं आिे. देवळात सतत भजन चालूच रािाते. बडव ेपैशाच्या आशनेे चौकशी करू लागले, तेव्िा 
मी त्यानंा साहंगतले की : मी हनराकाराची भक्ती करतो. देव सवय हठकािी आिे. हिस्ताच्या नावाकहरता 
मी पूवयधमातील बायकोमुलाचंा त्याग केला. हवठ्ठल िा पूवीचा कृष्ट्ि असून तो हनरोग्याचा वैद्य व हवद्वान 
लोकाचंा हशक्षक आिे. प्रभ ू येशू मात्र कष्टकरी व ओझ्याने लादलेल्या लोकानंा हवसावा देतो. येथील 
देवळात बायजाबाईने हदलेल्या चादंीच्या पलंगावरून हवठोबाचे पजुारी व रुन्क्मिीचे पुजारी याचंा वाद 
कोटामध्ये गेला आिे. देवस्थान सरकारने ५–६ िजाराचंा कर लादला. पि त्याचे वार्थर्षक उत्पन्न २ 
लाखावंर आिे. जेजुरीचे याते्रकरूिी तेथे आले िोते. पाण्याच्या आशनेे झऱयामागे धाविाऱया 
िरिाप्रमािे ते तीथययात्रा करीत राितात. याते्रत चोऱया व बलात्कारिी िोतात. खऱया देवापासून लोक 
दूर जातात. 

 
१५५५ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२२–१२५) 

‘सत्यशोधक’ पत्रात म्िितो की : हवरोबा िा मानवी देव आिे. प्रत्येक खेडेगावाच्या सरिद्दीवर िा शेंदरी 
देव असतो व धनगराची मुले त्याची राखि करतात. त्यास मिादेवाचा पुत्र वीरभद्र मानतात. पजुारी 
धनगरास वर्षातून एकदा तरी त्याचा ‘खेळ’ करावा लागतो. ४० मेंढरे मारून त्याचें मासं हशजहवतात. 
सवांना जेवि हदले जाते. सिा मि ज्वारीच्या भाकरी त्या हदवशी खपतात. मोराच्या पराचंा कंुचा 
बाधंलेल्या काठ्या गावोगाविून येतात. मग ऊद जाळून डफडी वाजवतात. ‘वािा’ ची गािी म्िितात. 
अंगात येिारे लोक िातानंीं हवस्तव चोळतात. खेळ संपल्यावर पुविा सवांना जेवि हदले जाते. 
अज्ञानरूप अधंकारातील या लोकानंा सैतान फसवीत असतो. साकूरच्या एका धनगराने मरिापूवी 
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असे साहंगतले िोते की, मी मरिानंतर प्रगट िोईन. त्याने एक शेंदरी धोंडा गावाजवळ स्थाहपला. 
तेव्िापासून िे तीथयके्षत्र सुरू झाले. िे लोक वाडवडलापं्रमािेच अज्ञानात बुडून खोट्या देवाला भजत 
आिेत. खऱया देवाची आज्ञा पाळिे सोडून व्यथय दुराचरि करतात. आपि जर दगडास बाप म्िटले, 
तर आपल्या खऱया हपत्यास राग येईल. त्याप्रमािे या दगडानंा देव म्िटल्यामुळे खऱया देवाला राग 
येईल. 

 
१५५६ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२५–१२६) 

सवांना वाटते की, आपि शभंर वर्षांिून अहधक काळ जगाव.े परंतु आपि जपून चालाव ेआहि ईश्वराचे 
हनयम पाळाव,े असे मात्र थोडक्यासंच वाटते. अमेहरकेतील राल्फ फाियिाम नावाचा गृिस्थ १०५ चालू 
वर्षांचा आिे. सन १७७५ च्या लढाईत तो लढला िोता. तरुिपिात नेमस्तपिाने राहिला. म्ििून 
ईश्वराने त्यास दीघायुष्ट्याची िी देिगी हदल्िी. या वयातिी तो हनरुपयोगी नािी. तो स्वतः आपले सपयि 
फोडतो. पिाटेस सवांच्या अगोदर उठतो व रात्रीचा सवांच्या आधी हनजतो. सवयच ऋतंूत िा त्याचा क्रम 
कायम असतो. मद्याचा थेंबिी त्याने कधी हजभेस लावला नािी. वैद्याची गरज लागण्याइतके दुखिे 
त्याला कधीच आलेले नािी. तो चिा व कॉफी हपतो. पि रात्रीचा मासंािार करीत नािी. जनरल 
वॉलशग्टनची पे्रहसदेंत म्ििून नेमिूक झाली, तेव्िा त्याने अहभप्रायाची सिी केली. प्रत्येक अध्यक्षाच्या 
शपथहवधीच्या वळेी त्याला मानाने बोलावतात. असा िा दीघायुर्षी राल्फ फाियिाम. 

 
१५५७ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२६–१२८) 

वायव्य इलाख्यात व हदल्लीत दुष्ट्काळाने गंभीर स्वरूप धारि केले आिे. रे. न्स्मथ आहि रे. इवावस 
पिाटेपासून उपाशी मािसाचंा शोध करून त्यानंा सदावतय–कें द्रावर पोिोचहवतात. एकदा तर अन्नाथी 
मािसाचं्या गदीत कािीजि चेंगरून मेले. हकत्येक संभाहवतानंी भीक मागण्याची लाज वाटल्यामुळे 
जीविी हदल्िा. या अशक्त लोकानंा पाट्या उचलण्यापहलकडे काम करता येत नािी. त्यातिी एका 
मुलास पीठ हमळाले. ते त्याने उपाशी आईस नेऊन हदल्िे. कलकत्याकडे ३॥ लाख खंडी धावय 
पाठहवण्यात आले. सोवयाचे जानव ेघालिाऱया हभक्षुकास देण्यापेक्षा दुष्ट्काळग्रस्तास अन्न द्याव.े 

 
१५५८ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२६–१२८) 

यंदा दुष्ट्काळामुळे अफूचे सगळे पीक बुडिार आिे. चीन या देशात अफीमबाज लोक दिा वर्षांत 
मरतात. म्ििनू त्यानंी िा व्यापार बंद केला आिे. व्यापाऱयानंी द्रव्यलोभ सोडून द्यावा. 

 
१५५९ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२६–१२८) 

आहकयाब गावी आग लागनू ८०० घरे जळाली. कोिातरी चंडोल ओढिाऱया हशपायाच्या गाहफलपिाने 
हवस्तव पडून ती पेटली. 

 
१५६० (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२६–१२८) 

फते्तपूरचे जज्ज टकरसािेब यानंा ठार मारिाऱया लोकाचंी चौकशी करण्यासाठी कहमशन नेमले िोते. 
परंतु त्याचं्याहवरुद्ध फारसा पुरावा न हमळाल्यामुळे त्यानंा हनदोर्षी सोडण्यात आले. फते्तपूरच्या 
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सरकारी कचेरीतील िाह्मि कारकून संशयास्पद रीतीने वागतात. आरोपीस त्रास िोईल, असे पुराव े
दडहवतात. मध्ये त्यानंा चाकरीवरून तात्पुरते दूरिी केले िोते. चिूकडील िाह्मि एकाच माळेचे मिी 
आिेत. त्याचं्यामध्ये खरे व प्रामाहिक लोक फार थोडे हनघतील. 

 
१५६१ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२८) 

पूवी अिमदनगर हजल्ह्ात भागुजी नायक हभलाचे बंड फार माजले िोते. त्यावळेी येसू नायकाने त्याची 
खबर पोहलसानंा हदल्िी. सूटरसािेबानंी भागुजी हभलाचा पुरता बंदोबस्त केला िोता. आता मिाद्या 
नावाचा एक भील येसूचा सूड घेण्यासाठी टपून िोता. त्याने येसूस त्याच्या बायकोमुलासंि ठार मारले. 
नंतर तो लपून छपून दरोडे घाली. त्याने दरोडे घालून ३५ िजाराचंा माल पळहवला. एवल्याचा 
फौजदार बाळाजी रामचंद्र याने मिाद्या हभलास खानदेशच्या सरिद्दीवर पकडले आिे. 

 
१५६२ (२० : ८, १५ एहप्रल ६१, १२८) 

नाशकाकडे एका िाह्मिी हवधवचेे सक्तीने केशवपन केल्याबद्दल हतच्या नातेवाईकानंा हम. आरथर 
माहजसे्त्रट यानंी तरंुगवासाची हशक्षा हदल्िी. यानेच मूखय आचार व जुलूम यानंा पायबंद बसेल व 
सुधारिूक िोत रािील. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६१ 
 
१५६३ (२० : ९, १ मे ६१, १३०–१३३) 

अिमदनगर हमशनमध्ये १८६० च्या अखेरीस १३ सािेब व मडमा, ४७३ हिस्ती स्त्रीपुरुर्ष व ३३० लेकरे 
आिेत. मंडळ्याचंी सखं्या ११ वरून १६ वर गेली. प्रभभुोजनासाठी नवीन मनुष्ट्ये सतत येतात. १८३१ 
मध्ये नगरचे हमशन स्थापन झाले. पहिल्या ५ वर्षांमध्ये फक्त ९ मािसे हिस्ती झाली, तर यापूवीच्या ५ 
वर्षांत ३६३ लोक हिस्ती झाले. यावरून आम्िी अहधक श्रम करण्याकहरता उते्तहजत व्िावयास पाहिजे. 
हमशनेऱयानंी गावोगावी जाऊन रािाव ेआहि हनयमाने शुभवतयमान सागंावे, असा नेम केल्यामुळे दीक्षा 
घेिाराचंी संख्या वाढत आिे. मंडळ्या जीवट िोऊन हवशरे्ष उद्योग िोऊ लागला. ६२ जिाचें मृत्य ू
झाले. बाळाजी, अंधळा गोपाळ व मलाबाई, लखीराम, योसेबा, याचं्याप्रमािेच शखे दाऊद या सज्जन 
हिस्ती मािसाची सवांना नेिमी आठवि येते. या सवांनी तारिावर खरा भाव ठेवला िोता. हिस्ती 
लोकाचें वजन व उपयोहगत्व वाढत आिे. मंडळीत नव ेसामथ्यय प्रगट झाले. दर वीस कोसावंर ६० पेक्षा 
अहधक गावातं धमोपदेशक आिेत. ३३ गावातं हमशनाच्या शाळा चालतात. पैसा हमळेल, त्याप्रमािे 
भजनस्थाने वाढवीत आिोत. गतवर्षी ४१४० रुपयाचंी मदत हमळाली. एकट्या िंटरसािेबानंी १ िजार 
रुपये हदल्िे. हिस्ताच्या राज्याची वृद्ध व्िावी म्ििनू प्राथयना करतो. 

 
१५६३ अ (इंम : १२९–१३०) 
 
१५६४ (२० : ९, १ मे ६१, १३३–१३७) 

१८६१ या वर्षाच्या आरंभापासून अिमदनगर, पुिे, हसकंदराबाद, अलािाबाद, या हठकािी गाराचें 
पाऊस पडले. १२ जानेवारीस नगरला तुफानी पाऊस िोऊन गारा पडल्या. गारा लिान व 
ललबाएवढ्या िोत्या पि हकत्येक लोक त्याचें अहतशयोक्त वियन करीत आिेत. गुळाच्या ढेपेएवढी गार 
पडली, अशी थाप ठेवनू देतात. खरे म्ििजे गारा एकमेकासं हचकटून त्या मोठ्या वाटतात. मेघात 
पािी जमनू गारा पडतात. जललबदंूना ३२ अंशापेंक्षा कमी उष्ट्िता असेल, तर पाण्याचे बफय  िोऊन गार 
पडते. गार कापली, तर ती कादं्याच्या लकवा अभ्रकाच्या रचनेसारखी हदसते. उष्ट्ि प्रदेशात चापट, 
गोल, पैलुदार गारा पडतात. गारानंी शतेे खराब िोऊन खळ्यातील धावय वािून जाते. पाला झडून 
फादं्या मोडतात. घोडनदीकडे चार लमाि मेले, अशी बातमी आिे. हसकंदराबादेत हवशाल गारानंी 
मोठाच प्रलय उडवनू हदल्िा. पशुपक्षीच काय, पि मािसेिी मेली. युरोपात गाराचं्या पावसाने फार 
नुकसान िोते. गोळ्याचं्या भडमारासारख्या गारा पडतात. गाराचंी वृष्टी, िा ईश्वराचा कोप िोय. 
ईश्वराने अमोरी लोकानंा असेच खड्यानंी मारले िोते. ईश्वर रागावला, तर फुसक्या पदाथांचे आयुध 
करून असे कंदि करतो. योदे्ध थरथरा कापतात व नान्स्तकाचेंदेखील डोळे उघडतात. ईश्वराच्या या 
तोफखावयापढेु मािसाचा इलाज चालत नसतो. पशुपक्ष्यानंा आधी त्याचे ज्ञान िोते. मािूस मात्र 
झोहडला जातो. म्ििून ईश्वर िाच त्राता व रक्षक आिे. 
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१५६५ (२० : ९, १ मे ६१, १३७–१३८) 
रािुरीचा ‘स्वदेशहितेच्छू’ हलहितो की : नेहटवाचं्या लग्नामध्ये बऱयाच अयोग्य चाली आिेत. उदा. 
स्त्रीपुरुर्षानंी एकमेकाचं्या अगंावर गुलाल व हचक्सा फेकिे. िे अगदी टौरी काम आिे. यामुळे लिान 
मुलेिी तसेच करून आपला कामातुरपिा प्रगट करतात. आपिच वाईट आचरलो, तर आपली मुले 
दुप्पट हबघडतील. हस्त्रयािी एकमेकींना अवाच्य आहि कुन्त्सत शब्द उखाण्यात आिनू आपले कामातुर 
मन दशयहवतात. डोक्याचा पदर लाबं टाचेपयंत घेिाऱया व सासुरवास सिन करिाऱया हस्त्रया त्या याच 
काय, असा प्रश्न हनमाि िोतो. मराठा व इतर जातींमधील वियन हलहिताना लाज वाटते. अठरा विांचे 
गुरू िाह्मि तेिी असेच, मग इतर जातींचे काय बोलाव?े नवरानवरीने खोबरे चावनू एकमेकाचं्या 
अंगावर थंुकिे िी घािेरडी बाब नािी का? अमयादेच्या चाली ताबडतोब सोडा. राजिंसाप्रमािे 
हवचाराच्या चुंचीने दुधाचे मात्र ग्रिि करा. 

 
१५६६ (२० : ९, १ मे ६१, १३८–१४०) 

‘मूर्थतपूजकाचंा कळवळा करिारा’ हलहितो की : १८५९ मध्ये नगरात पाण्यावरून बखेडा माजला 
िोता. त्याची िहककत ज्ञानोदयात येऊन गेली. मूतीचा खपरा उडाला की, ती जखमेने िैराि िोत 
असते. अमृतेश्वर िे मोठे नाव वागहविारा देव भगंलाच कसा, असािी प्रश्न इतर धमीयानंा पडतो. िे 
ललग पूज्य नसल्यामुळे नव ेबसहविे आवश्यक िोते. पि अजयहवनंत्यासंाठी फार खचय झाल्यामुळे थोडे 
हदवस त्याचीच पूजा झाली. देवळाचे मालक दातार यानंी नाशकावरून नव े ललग घडवनू आिले. 
स्थापनेसाठी खचय केला. सगळे हमळून शभंर एक रुपये घालहवले. पि पोळीबिाद्दर वतनदार 
हभक्षुकानंा मात्र बोलावले नािी. चौऱयायंशीच्या फेऱयात सापडून िा देव नवी पि लिान कुडी घेऊन 
जवमास आला. जुना मिादेव शजेारी लपपळवृक्षाजवळ मंुजोबापासी बसला. तेथेच एक जुना फुटका 
देविी आिे. मंत्राने मूतीत दैवत येते, तर मग मूती भगंते कशी, असा खरा प्रश्न आिे. असो. ज्या 
फडताळामुळे जुनी मूती भगंली, त्याचे तोंड पाठीमागच्या बाजूस पडले असून देवाला हबलकूल वदयळ 
लागू नये, अशी व्यवस्था केलेली आिे. ज्या देवाचा एवढा बंदोबस्त करावा लागतो, त्याच्या देवपिावर 
कोि हवश्वास ठेवील? 

 
१५६७ (२० : ९, १ मे ६१, १४०–१४१) 

‘उत्तराची अपेक्षा करिारा हिस्ती’ हलहितो की : ज्ञानहवस्तार या पत्रात सद गुरूवर एक कहवता आिे. 
हवर्षयसुखात न गंुतता खऱया गुरूचे चरि धरावते, अशी िी कहवता अगदी अतंरंगी आिे. पि जे खऱया 
गुरूकडे येत नािीत, ते बिकलेल्या मेंढराप्रमािे िोतात. िजारो गौरविी परदेशस्थ मेिनत करून 
आम्िासं ज्ञान देतािेत. हभतऱया सुधारिेच्या हशखरावर चढलेले लोक म्ििजे िाह्मि, दौलत 
कमावण्याची हवद्या हशकहविारे प्रोफेसर, िह्मचारी बुवा, वाममागी व पुरािातले गुरू, याचं्याकडून खरे 
ज्ञान िोत नािी. कष्टकऱयानंा हवसावा देिारा येशू िाच सद गुरू िोय. त्याच्या पहवत्र धमाने पृथ्वी व्याप्त 
िोत आिे. सगळ्या मािसादेंखत जर त्याला स्वीकारले, तर आकाशात बापिी आपिालंा अंगीकारील. 
एक प्रभ,ू एक हवश्वास, एक देव, एक धमय, असे वातावरि िव े आिे. येशू आम्िालंा ज्ञान देऊन 
सुमागात नेतो. तो पे्रमळ असा उपाध्या आिे. त्या गौरवी राजाला आम्िी फार वाखाितो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१५६८ (२० : ९, १ मे ६१, १४०–१४१) 
वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळाची न्स्थती कायमच आिे. अन्न वाटण्याच्या हठकािी िजारो भकेुले लोक 
येतात. रोगी, अशक्त लोकाचंी गदी िोते. हकत्येक अन्नाच्या राशी पिात प्राि सोडतात. फार गदी 
झाली, तर बालके एकमेकाचं्या िातातली भाकरी हछनावनू घेतात. सािेबलोक अन्नदानासाठी मेिनत 
करीत आिेत. लसिस्थात लाखोंचे दान करिारानंी हतकडेिी मदत पाठवावी. 

 
१५६९ (२० : ९, १ मे ६१, १४०–१४१) 

नानासािेबाहवर्षयी नवीन बातमी अशी की : हतबेटात धुनारी शिरानजीक तो रािातो. त्याच्याजवळ 
तीस िजाराचंी फौज आिे. तो दरोडे घालून उपद्रव देण्याचा संभव आिे. ज्ञानप्रकाश म्िितो की, 
देशत्याग, संपहत्तनाश, सज्जनहवयोग, या हशक्षा त्याला झाल्या, त्या पुरेशा आिेत. पि रािीने क्षमेचा 
जािीरनामा काढला, त्यावळेी तो शरि आला नािी, म्ििून कायद्याप्रमािे त्याला हशक्षा व्िावयास िवी. 
वाघ जखमी झाला, तरी त्याला मारावचे लागते. नानाला हजवतं सोडिे िे राजनीतीच्या हवरुद्ध आिे. 

 
१५७० (२० : ९, १ मे ६१, १४२–१४३) 

रावसािेब महिपतराम रूपराम हवलायतेिून परत आले. डा. भाऊ दाजींनी त्याच्या सवमानाथय 
संभाहवताचंी सभा भरहवली. रावसािेबानंीं आता खरी िकीगत सागंावी. बहिष्ट्कारास हभऊ नये लकवा 
ढोंगीपिािी करू नये. क्षलु्लक कारिावरून कोिावर जातीवाळ पडता कामा नये. ३६२ वर्षांपूवी वास्को 
द गामा गुड िोप बंदराकडून आला, तेव्िा त्यास माबंस व मेललदा गावचे अलिसा धमय पाळिारे गुजराती 
मदत करीत िोते. महिपतराम यानंी हवलायतेच्या रीतीभाती सागंाव्यात. 

 
१५७१ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

मिाराज दुहलपलसग आपल्या मातोश्री व बधुं गुलाबलसग याचं्याबरोबर पुविा हवलायतेस जािार. 
 
१५७२ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

बंगाल्यात पनुर्थववािाचे प्रमाि वाढत आिे. अनुकूल काळाची ते वाट पािात नािीत. िह्मसमाज 
यासाठी प्रयत्न करतो. कोिाचा छळ झाला, तर त्यास मदत करतो. 

 
१५७३ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

मंुबईमध्ये माडंवी तलावातून मिार लोक पािी घेत असता ५००-६०० मुसलमानानंी गदी करून त्यानंा 
प्रहतबधं केला. त्याचंा पािी घेण्याचा िक्क सरकारने त्यांना द्यावा. 

 
१५७४ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

इंग्लंडमध्ये ५९ सालात २८ लाख ३० िजार गठे्ठ कापूस आला. त्यापैकी पाच सप्तमाशं अमेहरकन 
िोता. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१५७५ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 
ग्वाल्िेर मिाराजाचंा एकुलता पुत्र मरि पावला. आता त्यासं वाहरस नािी. 

 
१५७६ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

१०० रत्तल हवलायती कोळशाची फक्त ३ रत्तल राख पडते, तर भारतात १८॥ रत्तल राख पडते. 
कोळशाकंडून पाण्याची वाफ करण्यास हवलायती कोळसा चागंला असतो. त्याने ८ रत्तल पाण्याची 
वाफ िोते. नमयदेकडील कोळशाचा उपयोग केला तर फक्त ५·४२ रत्तल पाण्याची वाफ िोते. 

 
१५७७ (२० : ९, १ मे ६१, १४३–१४४) 

आताशी मंुबई टापूत दर सप्तकात १०० तरी मुले देवी रोगाने मरतात. देवी काढल्या, तर एवढे प्रािी 
वाचले असते. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६१ 
 
१५७८ (२० : १०, १५ मे ६१, १४५–१४८) 

‘बाटे्य’ िा शब्द रोजच्या बोलण्यात कािी िलकट लोक वापरीत. पि सध्या संभाहवत पत्रकतेिी 
वापरू लागले आिेत. या लनद्य शब्दाने हिस्ती लोकानंा ताडन करण्याचा त्याचंा िेतू असतो. तरीिी 
खरे संभाहवत लोक िा शब्द वापरीत नािीत. ‘देशी हिस्ती’ असा शब्दच वापरतात. मुसलमानानंा लांडे 
म्िििारे लोक हिस्त्यानंा बाटे्य म्िितात. पि एखादा लिदु जर मुसलमान झाला, तर त्यालािी िी 
संज्ञा लाग ूपडेल. कोशाच्या अथाप्रमािे ‘नीच जातीशी योहनसबंंध करिारा व अभक्ष्यभक्षि करिारा’ 
तो बाट्या िोतो. मग जे िाह्मि असें वतयन करतात, त्यानंा िें नाम का ं देऊ नये? एका पेशव्यानेच 
यावनीशी संबंध ठेवला िोता, िे जगजािीर नािी का? लिदंूतील कािी जाती मद्यमासंा घेतात. त्यानंा 
बाटे्य का म्ििू नये? कािी सुधारक िाह्मि असे वागतात. ते बाटे्य नािीत काय? याचा अथय िाच की 
हिस्ती लोकानंा केवळ दे्वर्षाने िी संज्ञा हदल्िी जाते. बटाविे या शब्दाचा अथय नािे बदलून घेिे एवढाच 
आिे. भ्रष्ट लकवा पहतत असा त्याचा अथय िोिार नािी. हवद्वान लोकच अशी शब्दयोजना करू लागले, 
तर सरास सगळे लोक असे बोलतील. लिान धातूवरून मोठा शब्द िोतो. म्ििनू िा शब्द योजिे 
अयोग्य आिे. लिदंूमधील भ्रष्ट आचार–हवचार पािून लिदू लोक खऱया देवास सतंोर्षहवण्याकहरता 
धमावतर करतात. लिदू वतयमानपत्रात मात्र खोटे शब्द स्थापू पािातात. तरी त्यानंी िी लनदेची संज्ञा 
लावण्याचे सोडाव,े िे बरे. 

 
१५७८ अ (इंम : १४५) 
 
१५७९ (२० : १०, १५ मे ६१, १४९–१५१) 

गेल्या वर्षी बेळगावात नारायि हवष्ट्िु व रुन्क्मिी या िाह्मि पहतपत्नीचा बान्प्तस्मा झाला. िे उभयता 
प्रहतहष्ठत कुटंुबातील आिेत. नारायि दोन वर्ष ेपहवत्र शास्त्र वाचून हवचार करीत िोता. लिदुधमय खोटा 
वाटून तो हिस्ती िोण्याचा हनिय करी, त्याच्या नातलगानंी मामलूविीवाटीनुसार त्याला कोंडून ठेवले 
िोते. पि मोकळीक हमळाल्यावर त्याने िा हनिय सवांना साहंगतला. त्याचा दृढ हनिय पािून सवय गप्प 
बसले. त्याची पत्नी प्रथम त्यास हवरोध करी. म्ििून त्याने प्राथयना व शास्त्रवचनाचंी मदत घेऊन हतचा 
मनःपालट घडहवला. हिस्ती लोकाचं्या घरी पािी हपऊन हतने जात मोडली. दोघे प्रौढ असल्यामुळे 
नातलगानंा कािी करता आले नािी. तरी त्यानंी दाहगवयाचं्या चोरीवरून एक खटला भरला. त्यात ते 
हनदोर्ष सुटले, तेव्िा हिस्ती हमशनऱयावर फसविूक आहि भलूथापा देण्याचा खटला भरण्यात आला. 
परंतु बाईने धैयय राखून आपि हिस्ती असल्याबद्दल हनवाळा हदल्िा. मग जमलेले सवय िाह्मि हनघून 
गेले. या दोघाचंा दीक्षाहवधी थाटाने साजरा झाला. रुन्क्मिी मराठी व कानडी वाचूं हशकली. 
नारायिाने सकारी नोकरीची परीक्षा हदल्िी व तोिी इंग्रजी हशकतो. तो नेिमी देवाचे काम करिार 
आिे. 

 
१५७९ अ (इंम : १४८–१४९) 
 



 

अनुक्रमणिका 

१५८० (२० : १०, १५ मे ६१, १५१–१५२) 
शूभसूचक पत्रात पुण्याच्या पािीप्रकरिाहवर्षयी सरकारचा ठराव प्रहसद्ध झाला. तो जगन्वमत्र पत्रावरून 
घेतला आिे. या ठरावात म्िटले आिे की : ८ असामींनी हिस्ती लोकानंी सावयजहनक िौद वगैरे 
हठकािी पािी न घ्यावे, असा अजय हदला िोता. िाह्मिानंी अशा पािी घेण्यास िरकत करून दंगल 
माजहवली. परंतु िे प्रकरि सरकारपयंत गेल्यावर त्यानंी असा हनियय हदल्िा की, या कामी हिस्ती 
लोकानंा प्रहतबंध करता येिार नािी. अिमदनगरास व साताऱयास असा िुकूम झाला असतािी पुण्यात 
िरकत यावी, िे अयोग्य आिे. अिमदनगरच्या ग्रामस्थानंी एकत्र येऊन असा ठराव केला की, सवय 
हठकािी जसे पारशी व मुसलमान पािी भरतात, त्याप्रमािे हिस्ती लोकानंा पािी भरू द्याव.े 
मनुष्ट्याच्या जाहतधमास त्यायोगे कसलािी धक्का पोिोचत नािी. या सवांचा हवचार करून पुण्याच्या 
अजयदारानंा िुकूम देण्यात येतो की, त्यानंी सावयजहनक हठकािी पािी भरण्यास हिस्ती लोकानंा 
कसलीिी िरकत करू नये. खाजगी िौदाची आहि हवहिरीची बाब मात्र मालकाच्या खुशीवर व 
मुखत्यारीवर अवलंबून आिे. 

 
१५८० अ (इंम : १५२–१५३) 
 
१५८१ (२० : १०, १५ मे ६१, १५३–१५५) 

िह्मदेशातील कारेन उपदेशक सावकाला हलहितो की : आम्िी मूर्थतपूजेच्या अंधारातून हिस्ती धमाच्या 
प्रकाशामध्ये आलेलो आिोत. म्ििून एक राष्ट्रीय व धार्थमक झेंडा करावा. शास्त्राचे खरेपि व देवाचा 
प्रकाश आपि लोकानंा द्यावा. त्याची जािीव झेंड्याच्या रूपाने पुढील हपढीला द्यावी. इस्त्रायलींची 
संताने हमसऱयापासून सुटल्यानंतर लकवा इनं्ग्लश लोक रोमी मरू्थतपूजकापासून स्वतंत्र झाले अगर 
अमेहरका स्वतंत्र झाली, त्यावळेी त्यानंी नवी हनशािी बनहवली. आपि जंगली लोक िोतो व आपल्या 
लोकानंा हशक्षिाचा गंध नव्िता. प्रभ ू येथूने आम्िासं दासपिाच्या अंधारातून बािेर काढले. १८३२ 
पासून शास्त्राचे अमोल्य ज्ञान आम्िासं हमळत आिे. ‘आत्म्याची तलवार िी देवाची देिगी’ असे वाक्य 
आम्िी झेंड्यावर कोरिार. परदेशी लोकाकंडून मदत घेऊ नये. परदेशी गोरे उपदेशक िे आपले 
आईबाप आिेत. त्याचं्यावर अन्नवस्त्राचा भार टाकू नये. शाळेत सवय व्याविाहरक ज्ञान हमळते. म्ििून 
पंतोजींचा खचय आपि चालवावा. ज्ञानी पुत्र बापास संतुष्ट करतो. मूखय पुत्र म्ििजे आईस दुःखदायक 
ठरतो. झटा म्ििजे कराल, नािीतर असेच उराल. आपि एक हिस्ती राष्ट्र म्ििून जगिार आिोत. 
आमचा झेंडा आता तयार झाला आिे. 

 
१५८२ (२० : १०, १५ मे ६१, १५५–१५६) 

नानासािेबाहवर्षयी हलहिताना आम्िी असे हलहिले िोते की, नानाची बायको कोठे आिे, त्याचा शोध 
करून हतच्या कपाळी कंुकू आिे की नािी, ते पािा, म्ििजे नाना हजवतं की मेला याचा कािी हनियय 
लागेल कारि लिदू हस्त्रया कंुकू म्ििजे सौभाग्यद्रव्य असे समजतात. अस्पश्यात लकवा सुतकात मात्र 
कंुकू लावीत नसतात. कुलीन व पहतरताता स्त्री सतत कपाळावर कंुकू लावनूच वावरेल. तेव्िा एक वृद्ध 
नेहटव िसून म्ििाला की, ‘तसे समजू नका, कारि िे लोक कोित्या प्रसंगी कसे वागतील, ते सागंता 
येत नािी. मागे पेशव ेआहि इंग्रज याचं्या लढाईत गोखले िा िाह्मि सरदार पडला, अशी वदंता 
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उठली. पि पेशव्याच्या कारभाऱयाने खरा मजकूर कोिास कळू नये म्ििनू हतला कंुकू लावनू प्रदहक्षिा 
करण्यास भाग पाडले. ती अशा रीतीने तुळसीची सेवा हनत्य करी, तेव्िा पेशव्याचं्या सेनेस धीर आला. 
गोखल्याच्या मरिाची वाट पििाऱयाचं्या मसलती फसल्या. साराशं िाह्मिाचा कािंी हवश्वास धहरता 
येत नािी. 

 
१५८३ (२० : १०, १५ मे ६१, १५६–१५८) 

‘सभेस जािारा’ एक हलहितो की : िह्मचारी बावाने ५ साप्ताहिक सभा घेतल्या. आपि कलकत्त्याकडे 
जािार आिोत, तरी वदेोक्त धमयप्रकोशावर कोिास कािी शकंा असतील, तर त्याचें समाधान करू, 
असेिी तो म्ििे. पि बावा स्वतःच एकेक तास बोलत. जुनाट समजुतीच्या लिदू लोकानंा तो गं्रथ 
आवडला नािी. अनेक वृत्तपत्रातूंन प्रहतकूल अहभप्रायच आले िोते. १००–१२५ लोक जमत असत. 
कािी पारशी हनयमाने िजरी लावीत असत. बिुतेक श्रोते अनुमोदन व पुष्टीकरि करिारेच हदसत. 
आत्माराम बापू दळव ेअनुमोदकातं अग्रगण्य िोते. त्यानंा बावाचंा प्रत्येक शब्द खरा वाटतो. पि त्याचे 
तकय शुद्ध समथयन त्यानी कधीच केले नािी. मग त्याचंी खातरी डळमळीत आिे की यात नुसतीच 
परोपकार बुद्धी आिे? भवानी हवश्वनाथ कानलवदे मात्र हिस्ती असूनिी शकंा काढते झाले. त्याचं्या 
खटपटीने सवय जातींना व्याख्यानास प्रवशे हमळाला. दुभार्षि व अपमान यानंा थारा न देता वयाय्य 
रीतीने ते नेिमी बोलत असत. सवय जातींवर लिदंूनी पे्रम करावे, असे त्यानंा वाटते. मुसलमानापं्रमािे 
हिस्ती लोकाशंी सभ्य वागिकू ठेवावी, िे त्यानंी हनभययपिे व उघड रीतीने साहंगतले. ते अहवचारातून 
सुटले िे योग्य झाले. रे. रामकृष्ट्ि हिस्ती धमाची बाजू माडूंन गं्रथाच्या हवरुद्ध बोलले. 
भवानीपंताप्रमािे दुसरा कोिी नेहटव लिदू हदसला नािी. हनःपक्षपाती व धैययवान लिदू लोक एकंदर 
कमीच आिेत. 

 
१५८४ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 

त्राविकोरचा दुष्ट्काळ कमी झाला. पि वायव्येकडला दुष्ट्काळ कायमच आिे. आतापयंत ४ लक्ष 
रुपयाचें अन्न त्यानंा पोचहवले आिे. इंग्लंडिून सात लक्ष रुपयाचंी मदत झाली. दुष्ट्काळात लिदू लोक 
जात हवसरून पावरोटी खातात. िी समाधानाची गोष्ट आिे. पि यानेच बाट पसरला, असे म्िििारेिी 
कािी हनघतीलच. 

 
१५८५ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 

या वर्षी प्राप्तीवरील कर १ कोटी ३९ लक्ष ८१ िजार ७३ रु. आला. सरकार िा कर पुढील वर्षी बंद 
करण्याचा संभव आिे, का ंतर िे उत्पन्न अपेके्षपेक्षा फार कमी आिे. 

 
१५८६ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 

या देशातील काळ्या सैवयाची संख्या २ लक्ष ८४ िजारावंरून १ लाख ४० िजारावंर आिली आिे. 
रािीचा तोफखानािी परत जाईल व लष्ट्कराचा खचय पुष्ट्कळ कमी िोईल. 
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१५८७ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 
सरकारने काटकसरीचे धोरि आरंहभले असून ७७ पलटिी मोडल्या. ९ तुरंुग कमी करून इनाम 
कहमशनचे खातेिी बंद केले. हशक्षि व वयायखात्यातंील अनेक जागा कमी केल्या आिेत. देवस्थानाचंी 
वर्षासने बंद केली, तर फार खचय वाचेल. 

 
१५८८ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 

हवलायत सरकारच्या उत्पन्नापैकी शकेडा ६० एवढी रक्कम कजाच्या व्याजापोटी खचय िोते. यासाठी 
लिदुस्थानच्या वसुलामधून एक रुपयािी जात नािी. 

 
१५८९ (२० : १०, १५ मे ६१, १५९–१६०) 

खोंड लोक पूवी मनुष्ट्यबळी अपयि करीत. इंग्रजाचं्या कायद्यामुळे १८३६ पासून दोन िजार मािसाचंी 
सुटका झाली. त्यापंकैी २५० हमशन शाळेत हशकतात. गेल्याच महिवयात अशा एका बळीला इंग्रजी 
लष्ट्कराने सोडवनू आिले. 

 
१५९० (२० : १०, १५ मे ६१, १६०) 

भवानीपूर गावी गुरू प्रसन्नदत्त या लिदू तरुिाचा बान्प्तस्मा झाला. तो हमशन शाळेचा हवद्याथी आिे. 
त्याचा बाप दप्तरदार याने त्याचे मन वळहवण्याचा फार प्रयत्न केला. पि या तरुिाने अगदी प्रहसद्धपिे 
हिस्ती धमय स्वीकारला. 

 
१५९१ (२० : १०, १५ मे ६१, १६०) 

मोहरशसमध्ये एका सािेबाने मोहरशस एथे तीन बदके हवकत घेतली. त्याचं्या गळ्याच्या हपशवीतून 
सोनेहमहश्रत धूळ हनघाली. मोहरशस बटेाच्या नदीमध्ये सोवयाचे रज वािात येत असावते. त्या नदीचे 
पािी िी बदके प्याली असावींत. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६१ 
 
१५९२ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १६२–१६६) 

नेहटव राजाने हवनंती केल्यावर लुहदयाना हमशन स्थापन झाले आिे. त्याचा खचय राजा स्वतः 
चालहवतो. दरोबस्त स्वतंत्र राजे प्रभ ू येशूच्या धमास सािाय्य करतील, अशी आशा आिे. हमशनास 
आपल्या कामामध्ये पूिय स्वतंत्रता आिे. हमशनच्या मालमते्तचे राजा संरक्षि करीत असतो. प्रजेसिी 
त्याने धमयस्वातंत्र्य हदल्िे. म्ििून कसलािी गैरसमज झालेला नािी. त्याची तीनपचंमाशं प्रजा 
मुसलमान असून १ लाख ८० िजार लोकवस्ती आिे. रे. वुडसैड आहि डॉ. वयटून यानंा राजाने घरे 
हदली. प्राथयना, दवाखावयाचे काम, शाळेत हशकहविे, धमयशाळेकडे लक्ष पुरहविे, िी कामे दोघे हमशनरी 
करतात. राजपुत्रानंािी ते हशकहवतात. िे राजपुत्र अत्यंत िुशार असून पढेु हवलायतेस हशक्षिासाठी 
जािार आिेत. राजधानीतील शाळेत सवय म्ििजे १२० मुले पहवत्र शास्त्र वाचनू ज्ञान हमळहवतात. 
आिखी तीन नव्या शाळा स्थापन िोिार आिेत. दाकतर वयटून गहरबानंा धमय वाटतात. 
दवाखावयातिी गोरगहरबाचंी फार गदी असते. हमशनरीसािेब सवांना तारिाचे सुवतयमान कळकळीने 
हशकहवतात. इकडे पीक फार आिे. परंतु कामकरी थोडेच आिेत. न थकता पहरश्रम केले, तर मोठे 
पहरिाम जािवतील. 

 
१५९२ अ (इंम : १६१–१६२) 
 
१५९३ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १६७–१६९) 

गेल्या वर्षी हम. जी. ज्यान यानंी तैलपगच्या राजाची नालंकग शिरात भेट घेतली. त्या राजाने ठरहवले 
की, मूर्थतपूजेचा कडू वृक्ष समूळ उपटून टाकून हिस्तीधमयरूप जीवनाचे गोड झाड लावाव.े देवाच्या 
मदतीने िे साध्य िोईल. शुभवतयमानाचा प्रसार सवय पृथ्वीवर झाला पाहिजे, िे आमचे मत परदेशस्थ 
भावानंा कळवा, अशीिी त्याने हवनंती केली. राजपतु्राने असा िुकूम काढला आिे की, धमोपदेशकानंा 
देशात कोठेिी लिडण्यास परवानगी आिे. परमेश्वराने कृपा करून िा धमय स्वीकारण्याची आम्िासं सधंी 
हदल्िी. ईश्वर, हिस्त आहि राजा, याचंी आज्ञा हमळाली आिे. सध्या लढाईचे त्रासदायक वातावरि 
असल्यामुळे हमशनेऱयानंा कािी इजा िोण्याचा संभव आिे. तथाहप िे सवयजि हवश्वासू आहि हनष्ट्कपटी 
आिेत. सवय माडंहलक राजानंी आपल्या सरदारानंा िुकूम देऊन या धमोपदेशकानंा सवलती उपलब्ध 
करून द्याव्यात. प्रीतीने व एकहचत्ताने त्याचं्याशी वागून त्यानंा कुटंुबातील नातलगाप्रमािे वागवाव.े 
राजाने िा िुकूम मुलाकडून देवहवला. कारि मुलास हिस्ताबद्दल प्रीती वाटावी, असे त्यास वाटते. 
मूर्थतपूजा, अफूबाजी व दुराचार नािीसे िोऊन तेथे नवा धमय प्रस्थाहपत िोईल, यात कािी शकंा नािी. 
सगळे हचनी लोक तारिाच्या मागावर यावते, यासाठी सवांनी प्राथयना कराव्यात. 

 
१५९३ अ (इंम : १६६–१६७) 
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१५९४ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १६९–१७१) 
साताऱयापासून बारा कोसावंर खातगुि गावी पीर िोता, असे ‘एक हिस्ती’ पत्रात म्िितो. पि एका 
गृिस्थाने स्वप्नाचे ढोंग सागंनू तो पीर रहिमतपूरला नेला. ताराबाई लावडं या स्त्रीसिी लुबाडले. तेव्िा 
हतनेिी जरा ढोंग करून पीर पुविा आपल्या गावी नेला. एका वृक्षाखाली नाडापुडी व उदबत्ती पािून 
लोकाचंा हवश्वास बसला. िा चमत्कार कळल्यावर भोवतालच्या अनेक गावातंील लोक पीर वलीच्या 
दशयनास जमा झाले. हकतीतरी मेंढरे मारून त्याचंी कंदुरी करण्यात आली. नवसावाचूनिी ईश्वर मुले 
देतो, मग गरीब प्राण्याचा जीव का घेता? असे हवचारले, तेव्िा ते गप्प बसले. वयायी व दयाळू येशचूी 
िहकगत त्यानंा साहंगतली, तेव्िा त्यानंी राम-रिीम ऐक्याची कबलुी हदली. परंतु त्यानंा येशू मािीत 
नव्िता. दाहवदाचे गीत समजावनू साहंगतल्यावर मात्र त्यानंी येशूबद्दल आपलेपिा दाखहवला. कुरािात 
पीराचे नाव नसताना त्याची भक्ती िोते, मग येशूचे मोठेपि समजून घेण्यास काय िरकत आिे? 
एकादशीच्या हदवशी बकरी कशाला मारली? असे त्यानंा हवचारले, तेव्िा लिदू फार चपापले. पापाचा 
पिात्ताप करून हिस्तास शरि जाव,े म्ििजे तारि हमळते, यावर त्यानंा उपदेश केला. खारीक-
खोबरे व बतासे उधळून त्यानंी पीराची पालखी हमरवली. चार हदवसानंतर यात्रा उलगडली. 

 
१५९५ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७१–१७५) 

‘पुष्टीकरि’ हलहितो की : रावसािेब भास्कर दामोदर याचं्या समथयनासाठी कािी हडफेवसवाले पढेु 
आले. ते स्वतःिी असेच बोलतात. पुनर्थववािप्रकरिी त्याचंी मते कायम आिेत. वागंी खाऊ नयेत 
म्िििाऱया पुराहिकाप्रमािे ते वागतािेत. पुराहिक स्वतः वागंी खातो, तसे िे बाळनवरीशी हववाि 
करतात. पुनर्थववािाची चाल हनदान २५ जिानंी सुरू करावी. म्ििजे सवांना धैयय येईल. नािीतर 
जातीवाळ िोण्याचे भय आिे. सबब, िे दादासािेब व रावसािेब हदवाभीतासंारखे मागे रािातात. 
छळास आहि बहिष्ट्कारास हबचकतात. कोिी बोलले, तर म्िितात हवटंबना करू नका. याचं्या सबबी 
व बिािे अगदी पळपळीत आिेत. लोकाचंी अनुकूलता हमळवण्यास हनिय व धैयय याचंी गरज आिे. 
वाट पािात बसल्यामुळे कािी िोत नसते. स्वतः केले पाहिजे. इतर लोक दूध ओततील, म्ििून 
सगळेच पािी टाकतात व दुधाचा िौद भरत नािी. हतसऱया एडवडय राजास केवळ सिा लोक बळी िव े
िोते. तेव्िा एकाने धैयय केल्यावरच इतर पाच समोर आले. लूथराने अज्ञानग्रस्त धमावर िल्ला चढवला. 
धमोपदेशक तर अंगुष्ठापासून मस्तकापयंत पापात व दुराचरिात बुडाले िोते. त्याने लोकोत्तर धैयय 
दाखहवले. म्ििून पृथ्वीचे कल्याि झाले. याचं्यापेक्षा महिपतराम िजार वाट्यानंी बरा म्ििावा लागेल. 
त्याचें पािून कािी लोक तरी हवलायतेस जाऊ लागतील. जर आपिातं धैयय नसेल, तर सुधारिकुीच्या 
गप्पा मारू नयेत. अनुकूलतेची वाट पािािाराचं्या िातून कािीिी काम िोिार नािी. स्वतः 
दीहपकाकतािी पनुर्थववािास प्रहतकूल हदसतो. या जुवया कपीला असलीच मते शोभतात. 

 
१५९६ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७५) 

जो कोिी आपली स्तुती आपिच कहरतो, स्वतःस वाखाहितो, माझ्या मते मी थोर आिे, असे म्िितो, 
त्याचे सवय जगात िसू िोते. म्ििून मनात नम्र भाव वागवावा. दुसरे जर आपली स्तुती करू लागले, तर 
तो स्तुहतवाद नम्रतेने ग्रिि करावा. चागंले गुि संकोचवृत्तीने शोभतात आहि सुधारतात. 
आपल्याजवळ नसलेली पदवी लकवा सद गुि याचंा डौल घातला, तर आपला उपिास िोतो. त्याची 
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उघडीक लवकर िोते. सवयत्र अनादर िोतो. आपले मत काय ते उत्कृष्ट आहि इतराचें ते हनकृष्ट आिे, 
असे मानण्याचा हनबधं करावा. कदाहचत आपल्या आसमंतातले लोकच खरा हवचार करीत असतील. 
आपि खोटे असू शकू. असे जािू लागिे व तसे वागिे, िी मोठी गोष्ट आिे. 

 
१५९७ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७५–१७६) 

एका डोम कावळ्याला मोराचा वरे्ष िवा िोता. त्याच्याप्रमािे उत्तम पक्षी िोिे नको िोते. अिंकाराने 
फुगून जाऊन त्याने मोराच्या पंखानंी स्वतःला खूप नटहवले. असा हपचडवरे्ष धारि केल्यावर त्याने 
आपल्या मंडळीचा त्याग केला व तो मोरासारख्या सभ्य प्राण्यासी सिवास करू लागला. त्याचा खोटा 
डौल पािून मोरानंी ओळखले की, िा तोतया आिे. त्यानंी सतंापून त्याची सगळी हपसे बुचाडून त्यास 
त्याच्या भाऊबंदाकडे पाठवनू हदल्िे. पि त्याच्या जातवाल्यानंीिी त्याचा हधक्कारच केला. उपिास व 
िेळिा, िा वास्तहवक दंड त्यास हमळाला. (शालोपयोगी नीहतग्रवथावरून) 

 
१५९८ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७६) 

सतीवर कायद्याने बंदी असतानािी सतीचे अघोर प्रकार उत्तरेकडे पुविा िोत आिेत. कुते्र आपल्या 
ओकीकडे आहि धुतलेली डुकरीि पवुिा गाळाकडे जात आिेत : जुवया म्ििी खऱया असतात. 

 
१५९९ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७६) 

मद्रास वधेशाळेचा अहधकारी हम. पेगन याने एका नवीन ग्रिाचा शोध लावला असून त्याला ‘एहशया’ 
असे नाव हदले आिे. असा शोध लाविारा तो लिदुस्थानातील पहिला खगोलतज्ज्ञ ठरेल. 

 
१६०० (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७६) 

पेशावरजवळ युसफसाई पवयतामध्ये कािी दगडी पुतळे सापडले. त्याचें पोशाक सध्याच्या बंगाली 
लोकापं्रमािे आिेत. प्राचीन काळी नाश पावलेल्या एखाद्या शिराचे शरे्ष तेथे सापडण्याचा संभव आिे. 
कािी लेख व हजनसा सापडल्या तर जुवया इहतिासावर प्रकाश पडेल. 

 
१६०१ (२० : ११, १ ज्यून ६१, १७६) 

कलकत्त्यात तीन मनुष्ट्यानंा उपदेशकाची दीक्षा देण्यात आली. रे. लाल हबिारी यास फ्री चचय हमशनने 
पालक म्ििून हनवडून घेतले आिे. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६१ 
 
१६०२ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १७९–१८५) 

कलकत्ता शिरात हतघा नेहटवानंा उपदेशकाची दीक्षा देण्यात आली. ज्या शिरात चाळीस वर्षांपूवी 
एकिी हिस्ती नव्िता, तेथे शकेडो हिस्त्याचंी गदी प्राथयनामहंदरात झाली. गेली ४५ वर्ष ेिे हमशन तेथे 
काय करते. बाबू ताराप्रसाद चतरजी म्ििाला की : मी आता शुभवतयमान गाजवीन. खोट्या धमाच्या 
जुवाखाली लोक कण्िताना मी पािातो. येशूच्या रक्ताकडून त्याचें तारि िोईल. पहवत्र शास्त्राने मला 
खोट्या भ्रातंीतून सोडवले. खाबंी हदल्िेला येशू अमर आत्म्याचे तारि करतो. ईश्वरास आत्म्याने व 
खरेपिाने भजाव.े मी रस्त्यावर, बाजारात व देवळातिी उपदेश करीन. प्रभचू्या द्राक्षमळ्यात काम 
करून आयुष्ट्य वचेीन. बाबू काशीनाथ दत्त म्ििाला की : येशूने मला अंधारातून उजेडात आिले. 
नाशाच्या मागाने जािारानंा मी तारिाचा मागय दाखवीन. दुष्टानंा पापातून सोडवीन. त्यानंा वयायीकृत व 
पहवत्र बनवीन. माझी हमथ्याचारातून सुटका झाली आिे. शाळेत हशकहवण्याचे व भार्षातंरे करण्याचे 
काम मी करीन. बाबू सूययकुमाराने साहंगतले की : मी मनोभावाने हिस्ती धमय स्वीकारला. कारि तो 
स्वाथाचा धमय नािीं, प्रीतीचा आिे. ईश्वराने मला उजेड आहि मसलत द्यावीत. अशुद्ध आत्म्याचे सैवय 
काढून टाकण्याचे सामथ्यय फक्त येशूमध्ये आिे. तो गौरवाचे तेज आहि तत्त्वाची प्रहतमा आिे. माझा देि 
आहि आत्मा मी त्याला अपयि केला आिे. पाठलाग व दुःख सोसून मी त्याचे काम करीन. म्िाताऱया 
पौलसप्रमािे आता मला जगिे िे हिस्त, व मरिे िा लाभ आिे. 

 
१६०२ अ (इंम : १७७–१७९) 
 
१६०३ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८६–१८९) 

पुिे शिरात अनेक जागी दारूची दुकाने सुरू झाली. यावर ज्ञानप्रकाशकता हलहितो की : ‘सरकारची 
नजर फक्त पैशावर हदसते आिे. लिदंूच्या व मुसलमानाचं्या शास्त्रानंी मद्याचा कडक शब्दात हनरे्षध 
केला आिे. पूवीच्या राजानंी दारूस असे उते्तजन हदल्िे नव्िते. इंग्रजानंी मद्याचे कारखाने गल्लोगल्ली 
माजहवले. पाद्री लोक तर सगळ्या लिदुस्थानला िह्मज्ञान हशकहवण्याची जपमाळ िातात घेऊन 
लिडतात. अमेहरकेत दारूवर कायद्याने बंदी आिे. या व्यसनाने मािसाची दुदयशा िोते, िे उघड 
असताना केवळ फायद्यासाठी िे प्रकार चालतात. सरकारच जनतेच्या नाशास उदु्यक्त झाले, असे 
म्िटले पाहिजे. अवघ्या चार रुपये करासाठी सरकार मद्यालयास आश्रय देते. उष्ट्ि िवचे्या देशात 
मद्यपानामुळे हवलायतेपेक्षा जास्त नुकसान िोते. उत्तरोत्तर गटारात लोळिाऱया लझग्या लोकाचंी संख्या 
वाढेल. ‘यावर ज्ञानोदयकता म्िितो की : ज्ञानप्रकाशचे हलहििे अगदी यथाथय आिे. सरकारचे मन 
वळहविे फक्त ईश्वराच्या िातात आिे. िाह्मिामध्येच मद्यपानाचे व्यसन जास्त हदसते. शाक्त 
पंथीयाचंी मात्र चागंली सोय झाली. पाद्री लोक पोकळ पाहंडत्य करतात, असे तो म्िितो. पि आमच्या 
िातात कसलािी अहधकार नािी. भार्षि आहि लेखन यांद्वारे याचा हनरे्षध करण्यापहलकडे आम्िी 
कािी करू शकत नािी. सरकार दारूचा अनथय थाबंवीत नािी, म्ििून आमचे बोलिे कािी पोकळ 
ठरिार नािी. आम्िी अनेक शिरातं मद्यपान हनरे्षधक मंडळ्या स्थापन केल्या. हिस्ती लोकिी जर पीत 
असतील, तर ते फार िाहनकारक आिे. 
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१६०३ अ (इंम : १८५–१८६) 
 
१६०४ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८९–१९१) 

वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळाची भयानकता अजून कायमच आिे. तरी रीलीफ कहमटीने १५ िजार 
लोकाचें प्रािरक्षि केले. दिा लाख रुपये इंग्लंडमध्ये जमले. सात लाख रुपये पेढीवर पडूनच आिेत. 
पैसा वक्तशीर गेला असता, तर िजारो लोकाचें प्राि वाचवता आले असते. देिारे देतात, पि 
कोठीवाले खर्थचण्यास मागेपढेु पािातात. 

 
१६०५ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८९–१९१) 

१८५७ च्या बंडामधील युसुफखान या सरदारास रािीने क्षमा केली िोती. परंतु तो बंडखोराशंी 
हफतुरीने पत्रव्यविार करीत आिे, असे हसद्ध झाले. यावरून त्यास फाशी हदल्िे आिे. दुष्ट मािसानंा 
क्षमा केली, तरी त्याचं्या मनात कृतज्ञताबदु्धी हनमाि िोत नािी. यास्तव नानासािेब पेशव्यालािी 
सरकारने क्षमा करू नये. 

 
१६०६ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८९–१९१) 

कलकत्त्याच्या बेथून सौसेटी या मंडळीत राजा काला कृष्ट्ि याने हनबधं वाचनू साहंगतले की, जुनाट 
संस्कृत गं्रथावंरून असे अनुमान करता येते की, वाफेची अचाट शक्ती प्राचीन आयाना ठाऊक िोती. 
वाफेच्या गाड्याहवर्षयीची त्याचंी माहिती तो पुढील सभेत माडंिार आिे. 

 
१६०७ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८९–१९१) 

मंुबई इलाख्यात ५ नवीन सरकारी शाळा सुरू झाल्या व ६५८ हवद्याथी वाढले. १६५ देशी शाळा सुरू 
िोऊन त्यामंध्ये ९४०१ हवद्याथी जास्त आले. 

 
१६०८ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १८९–१९१) 

हवद्याखात्याच्या खचामध्ये काटकसर केली जाईल. पि तपासनीस कमी केले, तरी शाळाचंी संख्या 
कमी करू नये, असे आम्िासं वाटते. सुरत-भडोच, पुिे-सोलापूर, या हजल्ह्ाचें एकीकरि िोिार 
आिे. कािी पलटिीिी कमी िोतील. हदवािी कोटामधील शास्त्री आहि मौलवी याचंी संख्यािी कमी 
करावी. 

 
१६०९ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १९१–१९२) 

मंुबईमधील चार काळ्या पलटिी कमी िोिार आिेत व चार वर्षांपेक्षा कमी नोकरी असिाऱया 
हशपायानंा हडचार हमळिार आिे. कमी केलेल्या लोकानंा चार महिवयाचंा पगार व वाटखचयिी हमळेल. 
तो जर अहधकारी असेल, तर त्यास तरवार बाळगण्यास मुभा रािील. 
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१६१० (२२ : १२, १५ ज्यून ६१, १९१–१९२) 
बजारकराचा हनरे्षध म्ििनू मंुबईतील गायकसाई व बकरकसाई यानंी आपले काम बंद ठेवले िोते. 
फोजेटनी समजूत घातल्यावर ते सुरू केले. 

 
१६११ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १९१–१९२) 

पुण्याजवळ घोरपडीच्या एका बंगल्यावर वीज पडून एक सोजीर मरि पावला व दोघे जखमी झाले. 
बंगल्यावर लोखंडी सीग असल्यामुळे बंगला शाबूद राहिला. 

 
१६१२ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १९१–१९२) 

पुण्याच्या गिेशपेठ िौदावर बुरडानंी पािी भरले, म्ििून िाह्मि लोकानंी तो िौद वज्यय केला. पढेु 
मिारानंी तेथे पािी भरल्यामुळे बुरड लोकानंीिी तो िौद टाकला. मिार-मागंाना सगळे िौद मोकळे 
झाले, तर पेशव्यानंी पोसलेल्या जाहतभेद वृक्षाच्या मुळावरच घाव बसेल. बुरड व िाह्मि नगरात 
एकाच िौदावर पािी भरतात. पि मिारानंा नीच मानतात. जाहतभेद िी मूखयपिाची समजूत िोय. 
िाह्मिाच्या माडंीस माडंी लावनू बसण्याचा त्याचंा िव्यास कािी जात नािी. 

 
१६१३ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १९१–१९२) 

नमयदेच्या काठावरील कोळशाच्या खािीचे कारखाने सुरू कराव,े असा इंग्रज व्यापाऱयानंी हवचार केला 
आिे. िा कोळसा आगगाडीवर जाळून पािून त्यानंी पसंत केला. लोखंडी रस्त्याची एक शाखा 
नमयदेकडेिी वयावी. असा रेल्वे-कंपनीचा हवचार आिे. 

 
१६१४ (२० : १२, १५ ज्यून ६१, १९२) 

युनैटेड स्तेत्सची खानेसुमारी झाली. त्यावरून असे हदसते की : तेथील लोकसंख्या ३ कोटी १३ लाख 
७४ िजार ८५६ आिे. दिा वर्षांत ८१ लाख ८३ िजार लोक वाढले. गोऱयाचंी वृद्धी शें. ४१, तर 
गुलामाचंी शेंकडा २० आिे. 

 
१६१५ (२० : १५, १५ ज्यून ६१, १९२) 

नामदार रािी हवक्तोऱया रािी याचंी दुसरी कवया हप्रवसेस आलीस हिचे लग्न हप्रवस लुईसशी िोिार आिे, 
म्ििून हतला यंदा ३ लाख रुपये आंदि हमळतील. पुढे दरसाल ६० िजार रुपये हमळतील. 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६१ 
 
१६१६ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, १९५–२००) 

फतेगडच्या गोपाळ नामे विावी तरुिाने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. हमशन शाळेत फी पडत नािी, 
म्ििून बापाने त्यास शाळेत घातले. वडलोपार्थजत व्यवसायाचा कंटाळा येऊन तो वैद्य शाळेत हशकला. 
पुढे दवाखावयात अहसस्तंत झाला. हिस्ती पंतोजीची ओळख झाल्यानंतर तो शास्त्र वाचू लागला. त्यास 
मनापासून वाटले की, आपि हिस्ती व्िाव.े रेव. फुलटनयने त्यास दीक्षा देऊन त्याचे नावं िाज्ज ठेवले. 
नंतर गोपाळचा बाप सािेबाकंडे आला. पतु्र धमयभ्रष्ट झाला, कुळास बट्टा लागला, असे तो म्ििाला. 
(मुलाने) आपले िात मोडून डोळ्याचे तेज नािीसे केले असा आरोपिी करू लागला. पि हिस्ती धमय 
बापावर प्रीहत करावी असे हशकवतो, िे मुलाने त्यास समजून हदल्िे. थोडीफार झटापट झाल्यावर तो 
हनघून गेला. दुसरे हदवशी दोन दाडंगट लोकानंा घेऊन तो गोपाळला नेण्यास आला. गोपाळचा हनिय 
पािून सवयजि हनघून गेले. पुढे गोपाळ िा वाईट चालीचा मुलगा आिे, अशा मजकुराची पते्र येऊ 
लागली. तो मंडळीचा खराबा करील, अशी भीती लेखक घालीत असे. तेव्िा सािेब म्ििाले की : जर 
तो वाईट असेल, तर आमच्यात रािून नक्की सुधारेल. त्यास आनंदाने हिस्ती रािू द्या. कारि येश ू
त्याच्या मनात सुभक्ती हनमाि करील. लिदू लोक जात मोडण्याच्या प्रकारास फार हभतात. दुराचरि 
करून रोग लागला, तरी त्यास वाईट समजत नािीत. गंगेत बुडकुळी मारून ते मुक्त िोतात. 

 
१६१६ अ (इंम : १९३–१९५) 
 
१६१७ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०२–२०४) 

इंग्लंड-अमेहरकेप्रमािे या देशावरिी पहवत्र आत्म्याची वृष्टी व्िावी, म्ििून लोक प्राथयना कहरतात. मदुरा 
एथे नुकतेच धमयसजंीवन झाले. ते िळूिळू दहक्षिेकडे पसरत आिे. रे. जेम्स िेहरक हलहितात की : 
अहलकडे चार महिवयातं या देशात पहवत्र आत्मा येऊन लोकासं त्याचंी पाहपष्ट अवस्था दाखवीत आिे. 
िे कृपेचे काम १॥ महिना चालूच आिे. पाप आहि पापावरून प्राप्त िोिारे फळ पािून मनस्वी दुःख 
िोते. नंतर शातंी, आनंद व वतयिुकीत सुधारिा िोिे, िी लक्षिे त्या सवांत हदसतात. मंडळीतल्या 
फुटीचा समेट झाला. लोक पूवीपेक्षािी जास्त धार्थमक झाले. मृत्यूनंतर देवाच्या उजवीकडे जागा 
हमळावी, म्ििून ते प्रयत्नशील आिेत. रे. जेसी हलहितात की : पाठशाळेतील हवद्याथ्यांवर पहवत्र 
आत्म्याची वृष्टी िोत आिे. तीन नव ेतरुि प्रभभुोजनासाठी आले. कािीजि एकदम इतके स्फंुदू लागले 
की, आम्िासं वाटले की त्यानंा लवचवाने डंहखले असाव.े दुःखाच्या कळा व ठिका लागल्याप्रमािे ते 
ओरडत िोते. त्याचंी पापे त्याना टोचीत िोती. प्राथयना केल्यानंतर ते गुडघे टेकून व ऊर बडवनू 
रडताना हदसले. दुःखाच्या झपाट्यात डोके आपटून घेत िोते. त्यानंा पापाची जािीव असून परम 
दयाळू परमेश्वर त्यानंा तारील. प्राथयना केल्यावर ते थोडे शातं झाले. सुटीमध्येिी देवाचे काम 
करण्याचा त्याचंा हनिय आिे. िा अवघा अधंारभहरत प्रदेश देवाच्या गौरवाने देहदप्यमान िोईल. 

 
१६१७ अ (इंम : २००–२०२) 
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१६१८ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०५–२०६) 
कािी हदवसापूंवी मंुबईत हदवाळीबाई या हवधवचेा एका गिपतराम नामे परुूर्षाशी हववाि झाला. अनेक 
वजनदार नेहटव आले व त्यानंी मंडपास शोभा आिली. कािी हदवस वृतपत्रानंी उलटसुलट चचािी 
केली. नंतर एका संपादकाने ‘हदवाळी वािू’ या सिीचे एक पत्र छापले. त्यात पुनर्थववािात पुढाकार 
घेिाऱया गृिस्थाची फार लनदा केली िोती. या हववािासाठी आपिासं एक िजाराचे बहक्षस व जातीत 
घेण्याची कबलुी देण्यात आलेली िोती, असे हदवाळीचे म्िििे आिे. दीहपकेवरून असे कळते की, या 
दोघा दादलाबायकोनी पुढाकार घेिारास खूप हशव्या हदल्या. पैसा जर हमळाला नािी, तर 
हदवाळीबाईस लाथ मारून िाकलून देण्याची धमकी गिपतरामाने हदल्िी. मग हतने आत्मित्या केली, 
तरी त्याला कािी पवा वाटिार नािी. अशा घटनेने पनुर्थववािहवरोधकानंा जास्तच स्फुरि येिार आिे. 
या देशातील अनथयकारक चाली नािीशा करण्याचे कायय अशा द्रव्यलोभी मोलकऱयाचं्या िातून िोिार 
नािी : खरी कळकळ ज्यानंा वाटते, त्यानंी अशा लालची लोकाचंी मदत घेऊ नये. हनग्रि व मोठे मन 
असेल, तरच िाल सोसून मोठाल्या अनथांशी झोंबी घेता येईल. अशा लोकानंीच त्यावर प्रथम घाव 
घालावा. 

 
१६१८ अ (इंम : २०५) 
 
१६१९ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळग्रस्तानंा मदत म्ििनू हवलायतेतून आिखी ५० िजार रुपये आले. 
पेशावरपासून अल्िाबादपयंत मदत देण्यात आली. ग. ज. सािेबाचंा हवचार असा हदसतो की : या 
हनधीएवढी रक्कम लोकानंी द्यावी. पि ती आम्िासं योग्य वाटत नािी. पूवी गोळा केलेल्या रक्कमािी 
परत द्यावयास िव्यात. 

 
१६२० (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

पहिम इरािमध्ये नेस्तोऱयन हमशन म्ििजे हबघडलेल्या हिस्ती लोकासंाठी मंडळी आिे. तेथील शाळेत 
३ िजार शास्त्र वाचिारे लोक तयार झाले. नेस्तोऱयन भारे्षत त्याचे भार्षातंर झाले. युरोपात हसटी-
हमशने चालवली जातात. या कायामुळे हमशनरी लोक स्वदेशाची सुधारिूक करण्याऐवजी बािेरच्या 
देशातं जातात, िा आके्षप हनहित कमी िोईल. 

 
१६२१ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

राजा राम मोिन रायाच्या पतु्राने त्याचा श्राद्धहवधी केला, िे सुधारिेस हवरोधी आिे. जाहतभ्रष्ट िोिे 
नािीसे व्िाव,े म्ििून त्याने केलेले िे ढोंग िोय. ज्ञानोदयकता म्िितो, असले सुधारिाहवरोधी कृत्य 
करताना त्यास शरम वाटावयास पाहिजे. (प्रभोदयवरून). 

 
१६२२ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

बंगालमध्ये विावी जातीमध्ये एक पुनर्थववाि झाला. वधू फक्त नऊ वर्षांची आिे. यावरून असे हदसते 
की, िाम्ििाप्रमािे विावी लोकातंिी पुनर्थववािास प्रहतबंध असावा. स्नानसंध्येबरोबर इतर अनथयकारक 
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चालीसुद्धा यानंी गळ्यात घेतलेल्या हदसतात. नवरीचे वय अवघे नऊ आिे, म्ििजे िा हववाि 
सुधारिेच्या हवरोधी आिे. त्यातून बालहववािाच्या अनथयकारक चालीलाच उते्तजन हमळाले. 

 
१६२३ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

सन १८६० साली ५ लाख ७० िजार गठे्ठ कापसाची हनयात झाली. या व्यविारात ७५ लाख रुपयाचंा 
तोटा झाला आिे. सालगुदस्ताच्या दुप्पट कापूस यदंा हनयात झाला. अमेहरकेमध्ये लढाई चालू 
असल्यामुळे यंदा हतकडे कापूस गेला नािी. 

 
१६२४ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

मद्रासचा ज्योहतर्षतज्ज्ञ पागसन याने एका नवीन ग्रिाचा शोध लावला आिे. त्याचे नाव ‘एहशया’ 
ठेवण्यात आले. तरी पि १० एहप्रल रोजी िावयडय वधेशाळेत टुटलसािेब यानंा आिखी एका ग्रिाचा 
शोध लागला िोता. मंगळ व बृिस्पती याचं्यामध्ये पागसनच्या ग्रिाचा क्रमाकं ६६ ऐवजी ६७ रािील. 

 
१६२५ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

मनुष्ट्याच्या शहररात एकूि २३० िाडे आिेत. फुप्फुसात िवा रािण्यासाठी ६० कोटी हछदे्र असतात : 
(सत्यदीहपकेवरून). 

 
१६२६ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

तारखात्यामध्ये फार लुचे्चहगरी चालते. कारकून लोक एका व्यापाऱयाच्या तारेचा मजकूर दुसऱयाला 
सागंून िजारो रुपये कमावतात. िी ठकहवदे्यची शथयच म्ििावी. मंुबईच्या कोटात यातून अनेक खटले 
दाखल िोत आिेत. 

 
१६२७ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

पंजाबात इंग्रजाचंी रयत १ कोटी ४९ लाख, तर नेहटव संस्थानची प्रजा २ कोटी २० लाख आिे. 
पंजाबचे एकूि के्षत्रफळ १ लाख ९७ िजार ३४९ चौ. मलै आिे. यात काश्मीरिी आले. 

 
१६२८ (२० : १३, १ ज्युलै ६१, २०६–२०८) 

भायखळ्यातील इस्त्रायली लोकाचं्या भजनालयाकहरता दोन लक्षािूंन अहधक खचय झाला. 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६१ 
 
१६२९ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २१२–२१८) 

गोपाळच्या दवाखावयातील मोठा डाक्तर सुधारलेल्या मताचा डौल सागंतो. पि पाद्रीसािेबाशंी तो 
औपरोहधकपिे बोलला. पाद्रीलोक जगाची उलटापालट करतातच कशाला, असे त्याने हवचारले. 
गोपाळच्या म्िाताऱया बापाला वडेे केले, म्ििून त्यासं दोर्ष हदल्िा. पि पाद्रीलोक सगळे जग िाच 
स्वदेश समजतात. पौलसाच्या वळेी ज्ञानी व वैद्यदेखील मूर्थतपूजेच्या ढोंगात सापंडले िोते. 
लिदुस्थानात आन्त्मक अधंार असून हनजीव पदाथाची पूजा िोत असते. धंदेवाले लोक तर ित्यारे 
पुजतात. डाक्तर म्ििाला की, सगळे धमय चागंले आिेत व देव एकच आिे. गोपाळ हिस्ती झाला, 
म्ििून त्याच्या िातून कोिीिी और्षध घेिार नािी. काळ्या पलटिीवरच्या गोऱया डाक्तराकडून मािसे 
और्षध घेतात. पि गोपाळास मात्र ते जातीवाळ करतील. लबाड मािसाइंतकेच व्यसनी लोकिी 
हिस्ती धमात संपादले जात नािीत. लिदंूत मात्र ते चालतात. शवेटी डाक्तराने आरोप केला की, 
गोपाळने दवाखावयातील हपचकाऱया व प्याले चोरली. गोपाळचे नातलग त्याला अजून सागंतात की, 
त्याने जातीत परत याव.े परंतु त्याने आपला हनिय दृढ ठेवनू त्यानंा घालवनू हदल्िे. आता त्याने 
कामाचािी राजीनामा हदला. कारि डाक्तर त्याजवर मोठ्या चोरीचा आरोप घालण्याचा संभव आिे. 
नातलगाचें वडेेपि धमांतर करिाऱया तरुिानंा त्रासदायक ठरते. मोठे झुंज झाल्याहशवाय लिदू धमाचा 
पराभव िोिार नािी. हिस्ती धमाच्या मित्कायाकहरता िवा तो त्याग करण्यास उपदेशक तयार 
आिेत. हिस्त शातंीसाठी नािी, तर तरवार गाजहवण्याकहरता आला आिे. 

 
१६२९ अ (इंम : २०९–२१२) 
 
१६३० (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२०–२२३) 

डैरेक्तर िावडय यानंी ५९-६० चा हवद्याखात्याचा रपोट हदला आिे. गेल्या ५ वर्षांत हवदे्यची बरीच बढती 
झाली. सन १८५५ त २९१ शाळा व २३,६८१ हवद्याथी िोते, तर १८६० त ७६१ शाळातं ४४,१६६ हवद्याथी 
आिेत. नव पंतोजीिी जास्त हशकलेले व सुधारक मताचे आिेत. पूवीचे गुरू सागंत की, पृथ्वी 
गोलाकार आिे. पि त्याचंा स्वतःचाच त्यावर हवश्वास नव्िता. कारि पुरािात तसे वियन नािी. 
हवद्याथीिी मधूनच शाळा सोडून देत. आताचे हवद्याथी इंग्रजीमध्ये फडा आिेत. हशक्षकिी हवद्वान असे 
आिेत. इंग्रजी शाळापेंक्षा देशी शाळावंर जास्त खचय िोतो. त्या शाळािी संख्येने कमी आिेत. इंग्रजी 
शाळाचंा खचयिी फार असतो. हशक्षकाचें व प्रोफेसराचें पगार ५०० ते ७०० असतात. इंग्रजी हशकविे 
आवश्यक आिे. परंतु देशी भार्षानंािी उते्तजन द्यावयास िव.े इंग्रजी पुस्तकाचंी भार्षातंरे करिे फार 
आवश्यक आिे. संस्थानंी शाळा ४१ वरून १२२ वर गेल्या. हमशनची संख्या तर ३५२८ शाळातं ९१,३३० 
हवद्याथी एवढी प्रचंड झाली. इवस्पेक्टर लोकानंी स्वतः परीक्षा घ्याव्यात आहि उमेदवारीची पद्धत बंद 
करावी, अशी सूचना खात्याने केली, कारि उमेदवार नेमण्यात वहशलेबाजी फार िोते आिे. टोिग्या 
उमेदवारानंा जागा देऊ नयेत. उत्सािी व कामसू लोकच घ्यावते. एकूि प्रजेच्या १३ टके्क हवद्याथी 
शाळातं हशकत आिेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१६३० अ (इंम : २१८–२२०) 
 
१६३१ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२४) 

१६ फेिुवारीस बंगालमधील तळ्यात चढउतार तयार झाले. िा धरिीकंपच िोता. जमीन दबल्यामुळे 
तळ्याचे पािी िेलकावले. याचवळेी बोर्थनओ व सुमात्रा येथेिी भहूमकंप झाला, अशा बातम्या आिेत. 
लिदू समजतात त्याप्रमािे िे दैवताचें कृत्य खास नािी. 

 
१६३२ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२४) 

हम. वजीर बेग यानंी हवलायतेत शस्त्रहक्रयाहनपुि अशी एम्. आर. सी. एस. पदवी हमळहवली. इकडे 
येऊन ते वैद्याचे आहि उपदेशकाचेिी काम करिार आिेत. 

 
१६३३ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२४) 

लिदुस्थानातील लोखंडी रस्त्याचे काम चालूच रािील, असे आश्वासन पंतप्रधान चालयस वुड यानंी 
हदल्िे आिे. 

 
१६३४ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२४) 

गतवर्षी इंग्लंडमध्ये दोन अबय दिा कोटी रुपयाचंा माल आयात झाला. 
 
१६३५ (२० : १४, १५ ज्युलै ६१, २२४) 

८ जुलै १८६१ रोजी सूययग्रिि झाले. ते १ तास १६ हमहनटे हटकले. अभ्रामुळे ते हदसू शकले नािी. 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १५, मुांबई, १ आगस्त १८६१ 
 
१६३६ (२० : १५, १ अगस्त ६१, २२६–२३०) 

रे. व्िैट आपल्या सुरस व्याख्यानात म्ििाले की, पुरािे हमथ्या व मखूय आिेत. दुगुयिी व्यक्तींचे ती 
समथयन करतात. वदेिी फार खराब आिेत. वदे िह्मदेवाने केले लकवा ते िह्मदेवाच्या आधी िोते, असे 
िव ेतर माना. पि सुनसेप, कण्व, पराशर, यानंी ते रचले. ऋग्वदेच यात मुख्य आिे. इंद्र, वायु, मरुत्, 
वरुि व उर्ष या देवताचंी त्यात प्राथयना आिे. परंतु सध्या त्याचंी पूजािी िोत नािी. म्ििजेच लिदंूची 
दैवते काळानुसार बदलली. मिाभतूाचें ऋग्वदेकृत वियन चमत्कारपूिय व कहवलाघवयुक्त असे आिे. 
उदा. मरुत् रथातून येतो. अग्नीच्या मुखाने देव अन्नाचे भक्षि करतात. ऋग्वदेातील देवता सोमरस 
हपऊन नृत्य करतात. जहगक गोष्टींची त्यानंा िाव आिे. संपत्तीचे व युद्धातील जयाचे त्यानंा वडे आिे. 
पाप व तारि याहंवर्षयी वदेात थोडािी उल्लेख नािी. दैवतानंी यथेच्छ मद्य हपण्यास द्यावे, याकहरता 
ऋग्वदेात प्राथयना आिेत. मूळ ईश्वरापेक्षा अग्नीलाच अकारि मित्त्व हदले आिे. वदेात वियभेद आहि 
पशुयज्ञ याचंा कािी उल्लखे नािी. मासंाशन मात्र आिे. वदेांचा अथयिी नीट कळत नािी. 
अटकळपंचहवशीने अथय करावा लागतो. सध्याचे िाह्मि त्यातला धमय पाळीत नािी. आपले मत पके्क 
धारि करिे, एवढाच धमाचा अथय िोऊन बसला आिे. वदेातंील प्राथयनेने पापाचा नाश िोिे फार 
कठीि आिे. म्ििून खऱया व श्रीमंत देवास शरि जाव.े 

 
१६३६ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
१६३७ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३१–२३४) 

वतयमानदीहपकाकता हलहितो की : प्रत्येकास आपल्या धमाप्रमािे वागण्याचा अहधकार आिे, म्ििून 
यापढेु आम्िी बाटे्य संज्ञा वापरिार नािी. लिदू धमाचा त्याग करिे, िे कािी गाय कापण्याइतके दुष्ट्कमय 
नािी. हिस्ती झालेल्यानंा लोक धोंडे मारतात, त्याचंी िुयो करतात, ते उपदेश करीत असताना त्याचंा 
पाठलाग करतात, िे लाहजरवािे असे कृत्य िोय. कािीजि तर त्यासं मारण्यास धावतात. िा केवळ 
माथेहफरूपिा आिे. आमच्या देशात अनेक पंथ, धमय, व जाती आिेत. स्वाहमनारायि पंथात शकेडो 
लोक गेले. शाक्त तर इतके आिेत की, त्यानंी िोमयसजी पेस्तनजीच्या दुकानातील गावठी व इंग्रजी 
दारू मिाग करून टाकली. कासम खाटकाच्या दुकानातला माल िातोिात खपतो आिे. मग 
एखाद्याचे खरे मतपहरवतयन झाले, तर त्याला त्रास देिे अयोग्य िोय. वादहववाद करिे योग्य आिे. पि 
िुल्लडबाजी करिे अयोग्य िोय. दे्वर्षबदु्धी फार वाईट असते. हशव्या आहि मारिाि, िे तर मूखाचे काम 
आिे. आम्िी िे मत नेिमी प्रकटपिाने माडंले आिे. आम्िासं ढोंग करिे आवडत नािी. या मजकुराचे 
सवांनी मनन कराव.े हिस्ती बंधंूच्या योग्यतेस वाजवी मान द्यावा. दुष्ट आचरि करू नये. 

 
१६३७ अ (इंम : २३०–२३१) 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६३८ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३५–२३८) 
रंगुबाई व बाळाजी रघुनाथ या िाह्मिी जोडप्याचा पनुर्थववाि झाला आिे. रंगूबाईचे पहिले लग्न 
सातव्या वर्षी झाले. नवरा मेल्यावर ती धीराने मािेरी रािी. पि हतच्या आईने िाह्मिाचं्या सल्ल्यावरून 
हतचे केशवपन म्ििजे गंगाहवधी करावा असे ठरहवले. याच सुमारास हतची बाळाजीशी ओळख झाली. 
तो पोहलसाचंा पटेवाला आिे. दोघाचंा कािी कुव्यविार झाल्यावर हतच्या भावाने हतला मारिाि करीत 
वशेीपयंत नेले. वशेीच्या पिारेकऱयानंी हतला फौजदाराच्या संरक्षिामध्ये ठेवले. हतने जबाब हदल्िा की 
मािेरी माझ्या जीवास धोका िोईल. कािी कारकुनानंीिी हतला हफतहवण्याचा प्रयत्न करून ‘तसेच’ 
ठेवण्याचा घाट घातला. पि ती हनियाने बाळाजी बरोबर हनघून गेली. नंतर बाळाजी परत 
अिमदनगरास आला. तेव्िा रे. हवष्ट्िु भास्कराशंी त्याची गाठ पडली. त्यानंी अगोदर लग्न करा व नंतर 
हिस्ती शास्त्र ऐकत जा, असा सल्ला हदल्िा. हवष्ट्िपुंतानंी त्याचें लग्न लावले. हिस्ती लोक वाईट 
चालीच्या मािसानंा आश्रय देतात, अशी लोक उघडपिे टीका करतात. पि िेच लोक हतला ‘वाईट’ 
बनवीत िोते. कोिाजवळिी तशी रािा, असा साळसूद सल्ला देत िोते. िाह्मिी राज्यात हवधवा बाईस 
अहतशय कू्रर वतयिूक हमळे. हवधवचे्या पुनलय ग्नास पहवत्र शास्त्र पूिय मुभा देते. दुःखात जळिे लकवा पाप 
करिे अयोग्य िोय. 

 
१६३८ अ (इंम : २३४–२३५) 
 
१६३९ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

दुष्ट्काळाच्या चौकशी कहमशनने केलेल्या हरपोटात म्िटले आिे की : हनदान १५ लाख लोक 
अन्नपाण्यावाचनू मेले. पि रीलीफ कहमटीने अन्न पुरवनू याच्या दुप्पट लोक वाचवले. गुरे तर सवयच 
मेली. मालमते्तचे नुकसान ३ लाखावंर गेलेले आिे. 

 
१६४० (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

अमृतसर एथे ७ शरे वजनाची उल्का पडली. ती इंग्लंडच्या पदाथयसंग्रिालयात ठेवली जाईल. 
 
१६४१ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 
४ जुलैपासून नव ेशेंडेनक्षत्र हदसू लागले. 
 
१६४२ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

हनजामाचा वजीर सालारजंग याने इंग्रजानंा १८५७ मध्ये मदत केली, म्ििून त्याचे कजय माफ करण्यात 
आले. पि हनजामाचे दरबारी त्याच्याहवरुद्ध हनजामाचे कान भरवीत आिेत व इंग्रजाशंी हमळून तो 
मोगलाईचे नुकसान करील, अशी समजूत करून देत आिेत. हनजाम दुसरा वजीर नेमिार आिे. 

 
१६४३ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

रावळलपडीच्या पलटिीत एक मोठा सपय आला आहि तो वाद्याचंा आवाज ऐकत बराच वळे बसला. 
सैहनकानंी त्यास मारले. 



 

अनुक्रमणिका 

१६४४ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 
चीनमध्ये एक स्त्री नवऱयाच्या मृत्यूनंतर सती गेली. हतने स्वतःस गळफास लावनू घेतला. मतृ्यूपूवी ती 
आपल्या मुलाशंी पे्रमाने बोलली. (प्रभोदयवरून) 

 
१६४५ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

सर जमशटेजी हजजीभाई यानंा हवलायतेत गेल्यावरती विावण्याचा अजब अनुभव आला. त्यानंी 
हकत्येक मराठे चाकर बरोबर नेले. त्यातं एक िजाम िोता. त्याच्या जातवाल्यानंी त्याच्यावर बहिष्ट्कार 
टाकला िोता. पढेु शटेजींनी बुंदीचे जेवि हदल्िे. तेव्िा त्याच्यावरचा जातीवाळ सपंला. बुंदीने बाट 
िटहवला. 

 
१६४६ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

बडोद्याच्या गायकवाडाचे हदवाि कोल्िापुरास गेले आिेत. दरबारातील आपल्या हितशत्रूंचा नाश 
व्िावा, म्ििून ते देवीची आराधना करिार आिेत. (प्रभोदयवरून) 

 
१६४७ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

सन १८५८-५९ मध्ये टपाल खात्यास २५ लाख रुपये उत्पन्न हमळाले. या खात्याचा खचय मात्र ५२ लाख 
झाला. एकूि तोटा ३ लाख झाला, तरी लोकासं वाटते की, टपालाच्या योगाने सरकारला हकफायत 
िोते. 

 
१६४८ (२० : १५, १ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

म्िैसूरच्या राजवशंातील हम. जलालुद्दीन गवियर जनरलच्या दरबारास जोडे घालून गेला िोता. याने 
सािेबाचंी बेअदबी झाली, म्ििून त्याचे नाव दरबारने यादीतून काढून टाकले. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १६, मुांबई, १५ आगस्त १८६१ 
 
१६४९ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २३८–२४०) 

विेीमाधव चक्रवती या तरुि िाह्मिाने डाक्तर डफ याजकडून बान्प्तस्मा घेतला. त्याने इंग्रजी भारे्षचा 
चागंला अभ्यास केल्यानंतर त्याचे मन लिदंूच्या मखूाचारावरून उडाले. नान्स्तकाचंी मते त्याला 
आवडत नािीत. िाह्मि ज्यासं वदेातं म्िितात त्यापेक्षा मूळचे अदै्वतमत अगदी वगेळे आिे. सगळी 
सृष्टी म्ििजे केवळ आभासच िोय, असे अदै्वतमत सागंते. िम्िो समाजाने युरोहपयन एकेश्वर मताशी 
त्याची हवलक्षि भेसळ करून तीनशसेाठ हठगळाचंी कथा तयार केली आिे. हशवाय लिदंूच्या 
आचारहवचाराशंी हतचा मेळदेखील बसत नािी. म्ििनू आपल्या सदसद हववकेबदु्धीला अनुसरून तो 
हिस्ती झाला आिे. पूवी विेीमाधव हिस्तमतावर कडक टीका करीत असे. टीका करण्यासाठी त्याने 
बायबल हवकत घेतले. पि ईश्वरी सूत्र एवढे हवलक्षि आिे की, त्याचाच सपूंिय मनपालट झाला. 
नातलगाचंी लनदा लकवा पाठलाग यासं तो घाबरला नािी. एक लबदू पडला. आता मोठा पाऊस केव्िा 
पडेल? 

 
१६४९ अ (इंम : २४१) 
 
१६५० (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २४३–२४४) 

एक स्कॉच्च हमशनरी पत्रात हलहितो की : शबाथाच्या हदवशी एक ९६ वर्षांचा मिंमदी गिृस्थ माझ्या घरी 
आला. तो फार शातं स्वभावाचा व हवचारी आिे. त्याने एकाग्र हचत्ताने उपदेश ऐकला. पहवत्र शास्त्राचे 
पुस्तक त्यानंी हृदयाशी धरले. तो म्िितो की : ‘मी मेलेल्या मािसाशंी कािी संबधं ठेविार नािी. 
आतापयंत मी फार चूक केली. माझा तारिारा येशूच असून तो हजवतं देव आिे, याहवर्षयी माझी खात्री 
पटली आिे. गौरवी परमेश्वराने तेजस्वी सूयय हनमाि केला. महसिा येशू िा इमाववले म्ििजे आमच्या 
संगती देव असा आिे. आजपासून मी त्यालाच माझा तारिारा, असे मानीन. माझ्यासारख्या अनाथ 
पाप्यास तोच तारील.’ त्याचे बोलिे ऐकून सवयजि गहिवरले. 

 
१६५० अ (इंम : २४३) 
 
१६५१ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २४५–२४६) 

‘िाह्मिाचे कल्याि इन्च्छिारा’ पत्रात हलहितो की : नगरचे एक वदेसंपन्न गृिस्थ कोटात शास्त्राचे काम 
करीत असत. त्याचें कुटंुब १५ वर्षांमागे हनवतयले. त्याचंी काळीकमीि कृत्ये हलहििेदेखील शरमेचे 
आिे. ते एका हवधवा कवयेच्या मुलीच्या घरात गेले असता, हतच्या नवऱयाने त्यानंा ‘येथेच्छ कुट्टा’ खाऊ 
घातला. शास्त्रीबुवानंी िी ‘मसलत’ कशीतरी हमटहवली. जज्जसािेबानंा िे कळेल, म्ििून या वृद्ध 
पाप्याने पेवशन हमळहवली. त्याचं्या मुलाने त्यानंा दुसरे लग्न करण्याचा सल्ला हदल्िा िोता. पि त्यानंी 
मानला नािी. पि त्यानंी हवधवसेी हववाि करून पुनर्थववािाचे श्रेय हमळवाव.े एखाद्या कुवासिी स्त्रीला 
सुवासिी करून घ्याव.े याचंा धमय म्ििजे घािेऱया पाण्याचे डबके आिे. त्या रेंद्यात हकत्येक बेडूक 
लोळत असतील. 



 

अनुक्रमणिका 

१६५१ अ (इंम : २४४–२४५) 
 
१६५२ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २४६–२४८) 

‘लोककल्यािेच्छू’ पत्रात म्िितो की : गेली कािी वर्ष े मोिरमचा बंदोबस्त चागंला िोता. शातंता, 
ित्यारबंदी, कैफ न करिे, जनावराचंी अगर हशद्द्याची सोंगे न घेिे, वगैरे हशस्त पाळण्यात आली. परंतु 
या वर्षी वाद्याचं्या सोंगाचा सुकाळ झाला. तासे व डफडी याचं्या भडभडाटाने शिर रातं्रहदवस दिाित 
िोते. हिलालाची व दारूची मनस्वी घाि सुटली. सोंगे करिाराकंडून जातमुचलाका हलिून 
घेतल्यामुळे तंटेबखडे झाले नािीत. पि कामगार वगानेसुद्धा सोंगे घेऊन फार धामधूम उडहवली. 
कािी वर्ष ेवाटले िोते की, या मूखय चाली बुडाल्या. पि यंदा वडेीहवद्र सोंगे फार लिडली. सुधारिेच्या 
पंथात पडलेले पाऊल खूपच मागे आले. अंमलदारवगाने यावर हनयंत्रि घालाव.े मोरो जनादयन या 
मुनसफाने नोकरीत कायम िोण्याचा नवस फेडला. बारा इमामासंाठी सगळा पगार उधळला. १५० 
रुपये तेल, दारू आहि खेड्या यातं खचय केले. काय िा उधळेपिा! एका भोळ्या भाट्याने तर 
तीनिजार रुपये रोख हदल्िे. थंुक्याप्रमािे द्रव्य खचूयन िे लोक गलेफ व समया देतात. दुसऱया धमाच्या 
देवाचे उपकार मानिे अजब आिे. म्ििून खऱया देवास शरि जाव.े या अज्ञानाच्या बधंनातून तोच 
आम्िासं मुक्त करील. 

 
१६५२ अ (इंम : २४८–२४९) 
 
१६५३ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २४९–२५१) 

पत्रलेखक ‘सूचक’ हलहितो की : खोट्या धमाहवरुद्ध आहि खऱया धमाच्या बाजूने प्रमाि देण्याचे काम 
पुस्तकमंडळी करते. लोकाचं्या बोलभारे्षत पुस्तक प्रहसद्ध झाले, तर पुष्ट्कळ लोक पुस्तके वाचतात. ती 
लाभदायक ठरतात. इकडील मुसलमान लोकाकंहरता जी पसु्तके हलहिली जातात, ती लिदुस्थानी, 
उडदु लकवा फारशीत आिेत. मुस्लीमातंले हवद्वान लोकच िी पसु्तके वाच ू शकतात. इतर 
मुसलमानाचं्या दृष्टीने ती असून नसून सारखीच आिेत. पहढक लोक त्यानंा वाचूनिी दाखवीत नािीत. 
वाचले, तरी त्यातले उंच उंच शब्द समजत नािीत. ते अशुद्ध उदूय बोलतात. मराठी मात्र त्यानंा कळते. 
म्ििून ‘हभजानुल िक’ यासारख्या पुस्तकाचें भार्षातंर व्िावयास िव.े म्ििजे आपल्या धमाचे वास्तहवक 
रूप त्यानंा कळून येईल. कािी हिस्ती उपदेशकानंा मौलवीशी वाद करण्यास त्याचंा उपयोग िोईल. 
बाबा पदमनजीने लिदू व हिस्ती धमांची तुलना संवादाच्या रूपाने हलहिले, तसे पुस्तक मराठीत झाले, 
तर ते उपयुक्त ठरेल. 

 
१६५३ अ (इंम : २५१) 
 
१६५४ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५२) 

अमेहरकन लोकानंी ज्यापानी लोकाशंी मतै्री वाढहवण्याकहरता कािी सुंदर व मनोरंजक हजनसा बहक्षस 
हदल्ह्ा आिेत. त्यापंैकी एक स्वाराची गाडी सुंदर व टुमदार िोती. त्यात लिान लेकरूसुद्धा बसू 
शकले नसते. तरी लोक हतच्या दमिाच्या हकनाऱयास घट्ट धरून बसले. चक्राकार लोखंडी 
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रस्त्यावरिी गाडी ताशी वीस मलैाच्या वगेाने हफरत िोती. एक गृिस्थ गाडीने हफरताना इतक्या 
मोठ्याने िसत िोता की, त्याचे शरीर खळखळा िालत िोते. ज्यापानात उत्तरोत्तर ज्ञानाची प्रगती 
िोिार आिे. त्याचं्या अज्ञानरूप अंधाराने भरलेल्या मनात ईश्वरी शास्त्राच्या ज्ञानाचा प्रकाश लवकर 
पडिार आिे. 

 
१६५४ अ (इंम : २५१) 
 
१६५५ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५२–२५३) 

एका मराठी कवीने म्िटले आिे : ‘आम्िी जातीचे िाह्मि । आमचे सोयरे मुसलमान ।’ 
अफगाहिस्थानात हिस्स्ती उपदेशकाचें भार्षि लोक शातंतेने ऐकतात. परंतु कािी हदवसापूंवी लसधू 
नदीच्या काठावरील माकड (मकद्द) या गावी लोकानंी त्याचंा पाठलाग करून हशवीगाळ व लधगामस्ती 
केली. येथील औहलयासाधंूनी लभत पळहवली, वाघावर स्वार िोऊन सापाचे चाबकू केले, पाखंडी 
मताची पुस्तके कोरी करून टाकली, कवयानंा पुत्र बनहवले, असल्या कथा येथे प्रचहलत आिेत. हवशरे्ष 
म्ििजे लिदू लोकातंिी असले चमत्कार करिारे साधू अनेक िोऊन गेले. या दोिोंमधले साम्य 
पहिल्यावर लिदंूचेच भाऊ मुसलमान आिेत, यात कािीिी शकंा राििार नािी. नेहटव लोकाचं्या 
तीथयके्षत्राचे लोक फार दाडंगे व उद्धट असतात. वास्तहवक मिापुरुर्षाची समाधी लकवा कबर जेथे 
असेल, हतथले लोकसुद्धा सदाचारी साहत्त्वक आहि प्रीहतमान असले पाहिजेत. 

 
१६५६ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळी हवभागात पजयवय पडला. हजकडे हतकडे हिरवी राने हदसतात. तरीिी अन्न 
मागिारे स्त्रीपुरुर्षाचें घोळके कमी झाले नािीत. 

 
१६५७ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

गुजरातेतील भाट लोक बाप्पा व कवने गाऊन पोट भरतात. राजे व बादशिा त्याचं्याकडून कसलािी 
कर घेत नसत. प्रान्प्तकराची आकारिी असेसराकडून भाटानंािी आली, तेव्िा ते फौजदाराकडे गेले. 
िातात सुऱया घेऊन धमक्या देऊ लागले. ते बायकासंि आले िोते. सगळी कुटंुबे सुरीने स्वतःस मारून 
जहमनीवर रक्त लशपडीत व कामदारानंा हशव्याशाप देत िोती. यात कािी लोक प्रािास मुकले. अज्ञानी 
भाटात अद्याप शातंता झालेली नािी. 

 
१६५८ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

द्वारकेच्या वाघर बंडखोराचें बंड मोडल्यानंतर िे लोक गावाकडे जाऊन शतेी करू लागले. 
 
१६५९ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

आयलंडची प्रजा दिा वर्षांत शकेडा १२ टक्क्यानंी कमी झाली. 
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१६६० (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 
हवक्तोऱया रािीने ‘इंहदयन आदयर आफ नैटिुड’ िा नवा हकताब सुरू केला असून एकहनष्ठ 
संस्थाहनकानंा व कतयबगार युरोहपयनानंा िी पदवी हदल्िी जाईल. 

 
१६६१ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

तुकी बादशिा अब्दुल मेजदीद मरि पावला. त्याने २२ वर्ष े राज्य केले. रहशयाने त्याच्यावर स्वारी 
केली, तेव्िा इंग्रजानंी त्याला फार मदत केली. म्ििून त्याने हमशनानंा परवानगी हदल्िी. आता त्याचा 
भाऊ अब्दुल अझीझ िा शिािा, हवचारी, सुधारक बादशिा झाला आिे. 

 
१६६२ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

रोमचा पोप गंभीर रीत्या आजारी आिे. 
 
१६६३ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

इतालीतील संस्थानाचें एकीकरि िोऊन सार्थदवयाच्या अहधपत्याखाली एकच राज्य झाले. हवक्तर 
इमावयुएल यास पोपने शाप हदल्िा िोता की, याचे राज्य बुडून जाईल. पि तो शाप हवफल ठरला. या 
राजास फ्रें च व तुकय  राजानंी मावयता हदल्िी. 

 
१६६४ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

अमेहरकेतील लढाई अजून हमटली नािी. उभय पक्षानंा मनापासून वाटते की, लढाई थाबंावी. 
 
१६६५ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

इरािाची राजधानी तेिराि येथे मोठा दुष्ट्काळ पडलेला असताना अन्न वाटिाऱया अहधकाऱयानंी 
वहशलेबाजी केली, तेव्िा फ्रें च सैहनकानंी स्वतःचे अन्न लोकांना वाटून हदल्िे. इरािी लोकानंा 
फ्रें चाबंद्दल फार पे्रम वाटू लागले आिे. 

 
१६६६ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

रेवरंड टुलटग पेशावरच्या रस्त्यावर उपदेश करीत िोते, तेव्िा एका मुन्स्लमाने त्याचं्यावर सुरी 
उगारली. लोकानंी त्यास पकडून कोतवालाच्या ताब्यात हदल्िे. कैद्यास पकडिाऱया लोकानंा प्रत्येकी 
१०० रुपयाचें बहक्षस देण्यात आले. 

 
१६६७ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

अयोध्येच्या सतीप्रकरिावरून हकत्येक नातेवाईकानंा सक्तमजुरीच्या हशक्षा देण्यात आल्या. 
 
१६६८ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

जगन्नाथाच्या याते्रत लोकानंी या वर्षी रथ ओढण्यात हवशरे्ष उत्सुकता दाखहवली नािी. 
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१६६९ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 
सादंहवच बटेाची लोकसंख्या ६९,८०० इतकी आिे. गेल्या सात वर्षांत प्रजेची सखं्या एकसारखी घटते 
आिे. ओबािु बेटात मात्र २ टके्क, तर लाना बटेात ४॥ टके्क, इतकी प्रजावृद्धी झाली. 

 
१६७० (२० : १६, १५ अगस्त ६१, २५३–२५६) 

सन १८६०-६१ मध्ये चचय सोसायटीस १४ लाख ९१ िजार रुपये हमळाले. त्यात १९२ परदेशी, तर ६६ 
नेहटव उपदेशक आिेत. हतनीहवली हमशनास १६०० नव े हिस्ती लोक हमळाले. लंदन हमशनरी 
सोसायटीस ८ लाख ८३ िजार रुपये हमळाले, तर वने्स्लयन हमशनास १४ लाख हमळाले. अमेहरकन 
बोडास सुमारे ८ लाख ५९ िजार, तर त्राक्त सोसैटीस १० लाख ३१ िजार हमळाले. बबैल 
सोसायटीला १६ लाख ७९ िजार रुपये हमळाले. मंडळीतफे १७ लाख ८७ िजार पहवत्रशास्त्राच्या प्रती 
खपल्या. 

 
१६७१ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

गतवर्षी लंडन शिराची लोकसंख्या २८ लाख ३ िजार ३४ इतकी िोती. 
 
१६७२ (२० : १६, १५ आगस्त ६१, २५३–२५६) 

सन १८६२ मध्ये इंग्लंड देशात नव ेपदाथय संग्रिालय िोिार आिे. त्याकहरता १० लाख टन लोखंड व 
हततकेच लाकूड िव ेआिे. ६ लाख चौरस फूट लभगे लागतील. हवजापूरची थोरली तोफ नेण्यासाठी 
हकती खचय येईल, याचा अंदाज काढण्याचे काम चालू आिे. िे राक्षसी उल्िाट यंत्र अिमदनगर मुक्कामी 
ओतण्यात आले. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६१ 
 
१६७३ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २५८–२५९) 

अमेहरकेत लढाई चालू असल्यामुळे अमेहरकन हमशनानंा पूवीप्रमािे पैशाचा पुरवठा िोत नािी. तरीिी 
हकत्येक सािेबलोक आहि एत्तदे्दशी हमत्र नेिमी मदत करतात. काम अडू देत नािीत. एका लिदू 
गृिस्थानेिी १०० रुपये मदत पाठहवली. तो म्िितो की : ‘माझा हिस्ती धमावर हवश्वास नािी. परंतु 
तुम्िी हमशनरी लोक आमच्या देशबाधवाचं्या सुधारिुकीसाठी श्रम घेता, म्ििून मी िे सािाय्य देत 
आिे’. या गिृस्थाने सुज्ञपिाने हमशऱयाचं्या परोपकाहरक िेतूची साक्ष हदल्िी. यापेक्षा चागंला दाखला 
तो काय असतो? परंतु आमची खात्री आिे की, शुभवतयमानात खाबंी हदलेल्या हिस्ताची गोष्ट नसती, 
तर ते पोकळ व हनरुपयोगी ठरले असते. िा धमय सफळ, कल्यािकारक आहि ईश्वरदत्त आिे. हिस्ती 
धमाबद्दल हकत्येक लिदू मनातून प्रीती बाळगतात. हिस्ती लोकाचंी ममता, कळवळा व सवमान त्याचं्या 
मनामध्ये वसत असतात. या स्नेिभावाची आम्िी वृद्धी करू. सत्याचा शोध, तसेच जनकल्यािाचे 
हवहवध उपाय याबंाबतीत सिकायय करू. 

 
१६७३ अ (इंम : २५७) 
 
१६७४ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २५९–२६०) 

हदल्ली हमशनाचे कायय हदवसेंहदवस वृलद्धगत िोते आिे. यदंा १०० मनुष्ट्याचंा बान्प्तस्मा झाला. दोन नवी 
भजनालये बाधूंन झाली. हतसरे लवकरच पूिय िोईल. सिा मंडळ्या धमयप्रसाराचे काम करतात. लिान 
मुलाचंी शाळा व प्रौढ हशक्षिाचे वगयसुद्धा हनयहमत चालतात. आठवड्यातून एकदा सामुदाहयक प्राथयना 
िोते. सगळे हिस्ती गहरबीतून आले आिेत. हदल्लीच्या बादशिाची एक नात हिस्ती झाली. ती गरीब 
असली, तरी आकाशाच्या राज्याची वारसदारीि झाली. एका जमीनदारानेिी दीक्षा घेतली. तो 
मजुरामंध्ये धमयप्रसार करतो. बंडाच्या धामधुमीत मडमेचा प्राि वाचहविाऱया मौलवीचा मुलगािी हिस्ती 
झाला. मीरत ते रोहिलखंड या प्रदेशात देवाचे नाव गाजत आिे. असे जर कामकरी हमळाले, तर 
पुष्ट्कळ हपकाची कापिी िोईल. 

 
१६७४ अ (इंम : २५९) 
 
१६७५ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २६१–२६२) 

लंडनमध्ये भार्षि देताना ओहडसाने माजी रेवरंड हवल  हकन सन म्ििाले की : एक हिहटश अंमलदार 
अशा मताचा िोता की, हमशनेऱयाचं्या कायास चागंले फळ येिे कठीि आिे. कारि एक तर नेहटवलोक 
धमय बदलिार नािीत व बदलला, तरी ते चागंले हिस्ती िोिे कठीि आिे. तेव्िा धमोपदेशकाने 
गंगाधर नावाच्या नेहटव हिस्त्याशी त्याची भेट घडहवली. िा गंगाधर पूवी एका देवळाचा पजुारी िोता. 
त्याचे उत्पन्न मोठे िोते. पि मनात पालट झाल्यावर त्याने सवय उत्पन्न सोडले. िे कळल्यावर अंमलदार 
चहकत झाला. गंगाधर कािी पोटासाठी हिस्ती झाला नव्िता. देवावरचा हवश्वास उडत चालल्यावर 
त्याने देवासमोर बसून दोन हदवस अखंड हशव्या हदल्या, पि देवाने त्याला कािीिी केले नािी. तेव्िा 
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िा खरा देव नािी, अशी त्याची खातरी झाली. शवेटी त्यानेच अंमलदाराची परीक्षा घेतली व म्िटले 
की, ‘सािेब तुम्िी तरी खरे हिस्ती आिात का?’ यावर सािेब रागावनू हनघून गेला. 

 
१६७५ अ (इंम : २६०–२६१) 
 
१६७६ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २६३–२६५) 

रे. व्िैट सािेबानंीं तुकय स्थानात एक चमत्काहरक मािूस पाहिला. तो पागंळा असून ईबरिून 
हकहलसगावी आला आिे. त्याच्या शरीरास व्याधी जडली असून अनेक व्यगें उत्पन्न झाली आिेत. 
अत्यंत अशक्त व दयनीय अवस्थेत तो पडून असतो. शरीरास २० वर्ष ेहतडका लागल्या असूनसुद्धा तो 
हवव्िळत नािी. ४-५ वर्षांपूवी तो अधम व दुराचारी िोता. त्याने प्रातस्तंत धमाहवर्षयी ऐकले व 
हिस्ताचा अंगीकार केला. या आजारी चोराचा हृदयपालट झाला. त्याचे अतंःकरि शातंीने व आनंदाने 
भरलेले आिे. अपंग अवस्थेतिी तो वाचावयास हशकला. तो म्िितो की : ईश्वराची इच्छा असेल तेव्िा 
स्वगात जाण्यास आपि तयार आिोत. पापाची क्षमा लकवा सावयकाहलक जीवन िी हवकत घेण्याच्या 
वस्तू नािीत. शुभवतयमानाचे सामथ्यय त्याच्या बोलण्यावरून समजते. शारीरीकदृष्ट्ट्या त्याच्याएवढा 
ितभाग्य प्रािी कोिी नािी. याच्या उलट आन्त्मकदृष्ट्ट्या त्याच्याएवढा सुखी व भाग्यवान प्रािी कोिी 
नािी. त्याचे शातंवन करण्यास जे जातात त्यांनाच तो उपदेश करतो. डोंगरवट प्रदेशातिी हिस्ती 
धमाचे खमीर पसरत आिे. त्याच्या प्रयत्नावरून दिा कुटंुबानंी हिस्ताचा अंगीकार केला. 

 
१६७६ अ (इंम : २६२–२६३) 
 
१६७७ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २६५) 

हमरजापुरचे खैर ख्वािी लिद िे वृत्तपत्र १८५७ च्या धामधुमीत बंद पडले िोते. ते पुविा चालू झाले. 
याकहरता आम्िासं आनंद वाटतो. पहिल्या अंकात अनेक उपयुक्त असे हवर्षय असून ज्या 
हिस्तभक्तानंी धमाप्रीत्यथय प्राि गमावले, त्याचें वृत्तातं येिार म्ििनू सवांना िर्षय वाटत आिे. उत्तरेकडे 
यास चागंला आश्रय हमळेल, अशी आशा वाटते. 

 
१६७७ अ (इंम : २६५) 
 
१६७८ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २६५–२६८) 

वतयमानदीपीकेचा कता हलहितो की : बाळाजी व रंगुबाई यानंा वाळीत टाकण्यात कािी चूक नव्िती. 
हशवाय, बहिष्ट्कारामुळेच िी दोघे हिस्ती मंडळीस हमळाली. व्यहभचारासच लग्नाची संज्ञा प्राप्त झाली 
आिे. यावर आमचे म्िििे असे की : नातलगाचं्या जुलूमशािीस ती कंटाळली िोती. दुष्ट्कमावरून 
बहिष्ट्कार टाकला. पि नगरच्या एका ‘शास्त्रावरून’ असे हदसेल की, अशा कारिावरून पुष्ट्कळानंा 
वाळीत टाकाव े लागेल. रंगूबाईच्या गौप्य व्यहभचारास ते संमती देण्यास तयार िोते. रेवरंड 
हवष्ट्िुपंतानंी त्यानंा लगेच बान्प्तस्मािी हदल्िा नािी. नीट अभ्यास करा, तूतय हिस्ती पद्धतीने लग्न 
करा, असे साहंगतले. िाह्मि तर बाळाजीस हिस्ताकडे न जाण्याची गळ घालीत िोते. त्याचें लग्न 
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लावण्यात अनुहचत तर कािी नािीच, परंतु दुराचाराची बंदी मात्र झाली. यास पुनर्थववाि म्ििता येत 
नािी, असे दीहपकाकते म्िितात. पि असे ५–१० प्रकार घडल्यावर लिदंूचा पुनर्थववािहवरोध नक्कीच 
कमी िोईल, असे आम्िासं वाटते. हववाि झाला, तरीिी तो कुसंगापूवी झाला पाहिजे िोता, अशा 
बोलण्यात आता काय अथय आिे? अशाने बापड्या हवधवानंा कोि अंगीकारील? लिदू रीतीने लग्न झाले 
नािी, िी एक पोकळ सबब आिे. 

 
१६७९ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २६८–२७२) 

‘देशाहभमानी’ पत्रात म्िितो की : जवमठेपेची कैद झालेल्या मािसास तेथील पारतंत्र्य, िलके अन्न व 
लाताबकेु्क, याचंी इतकी सवय िोते की, त्यास बािेरचे जग आवडेनासे िोते. त्याप्रमािे लिदंूतील 
जाहतभेदाची न्स्थती आिे. जाहतभेदातून मुक्त व्िाव ेअसे त्यानंा वाटत नािी. या कडू जिर वृक्षापासून 
फार िानी आिे. तो समूळ उपटावा. जाहतभेदाने एकी नािीसी िोते. लोकातं दुफळ्या-हतफळ्या 
िोतात. दे्वर्ष वाढतो. जातींतील भाडंिे जेविावरून हमटतात. तरी िा दे्वर्ष कायम रािातो. जाहतभेदाने 
देशाहभमान नािीसा िोतो. स्वतःला उंच मानून लोक दुसऱया जातीस तुडहवतात. अट्टल लिदू व 
अधेकचे्च सुधारलेले याचं्यात देशाचा अहभमान हदसत नािी. उमेदवारीच्या परीक्षातं नातलगाचंी विी 
लावली जाते. कोिीिी खरे व अंतःकरिपूवयक देशाहभमानी नािीत. जाहतभेदाने सोयहरकी हमळत 
नािीत. हववािाच्या हनवडीचे के्षत्र संकुहचत िोते. योग्य जावई हमळण्याची पंचाईत पडते. आपोआप 
सुधारिा िोईल, अशी समजूत करून बसू नये. परमिंस मंडळी चागंले कायय करते. लूथराने धैयय केले 
नसते, तर धमयसुधारिा झाली असती का? भ्रहमष्ट मते बाजूस ठेवनू सतत उद्योग केला पाहिजे. 

 
१६८० (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २७२) 

वायव्य प्रातंात पटकीचा मनस्वी उपद्रव चालू आिे. दररोज ३००-४०० लोक मरतात. गोरे लोक व 
मोठे सािेबिी बिुत मेले. 

 
१६८१ (२० : १७, १ सप्तेंबर ६१, २७२) 

कलकत्ता बंदरातून १५ कोटी ५० लाखाचंा माल हनयात झाला, तर १५ कोटी ३३ लाखाचंा माल 
आयात झाला. १६ लाख ३० िजार ५४० रुपयाचंा नफा हमळाला. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १८, मुांबई, १६ सप्तेंबर १८६१ 
 
१६८२ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २७५–२७८) 

‘एक लिदू’ने ‘जाहतभेद हववकेसार’ िे पुस्तक हलिून देशबंधंूना नजर केले आिे. प्राचीन काळी 
गुिकमावरून वियभेद हसद्ध िोत असे, परंतु िाह्मिानंी असा मतलबी हनयम केला की, सगळे िाह्मि 
जवमाने पहवत्र ठराव.े इतर विांनीिी असेच आपस्वाथी व थोताडं हनयम केले. युरोपात जातीपेक्षा 
रोजगार मित्त्वाचा असतो. हवष्ट्िुबावालासुद्धा जाहतभेदाचे समथयन करता आलेले नािी. मद्यपान व 
सोवयाची चोरी िी बहिष्ट्काराची कारिे िाह्मि मानिार नािीत. कारि ते ‘अक्षय िाह्मि’ आिेत. जो 
स्वतः पहवत्र आिे, त्यालाच इतरानंा वाळीत टाकता येईल. पि बाटामध्ये पचनूिी ते स्वतःला शुद्ध 
समजतात. पुनर्थववाि, हनयोग, परदेशगमन, या चालीरीतीिी त्यानंी बंद केल्या. विामध्ये उद्योगाच्या 
वाटिीची कल्पना िोती. पि जाहतभेदाने घोडा व डुक्कर इतका भेद तयार झाला. पूवी जात्यंतर 
केलेल्याचंी यादीिी लेखकाने हदल्िी आिे. िाह्मिाचें ढोंग त्याने उघड करून साहंगतले. िलक्या 
जातीचा सदाचारी त्यानंा अस्पश्यय वाटतो. यातून अनीतीची वृद्धी मात्र िोते. जाहतहनयमात मेळ कािी 
नािी. हकत्येकजि मासंािार करतात, तरी त्याचें िाह्मित्व कायम रािाते. बसव व नानक यानंी 
याहवरुद्ध मोठी चळवळ केली. मंजुघोर्षाच्या वज् रसूची टीकेवरून जाहतभेदाचे मखूयत्व कळून येते. 
हकत्येक ऋर्षींचे जवम गाढवी, कोल्िी, बेडकी यापंासून झाले, असे पुरािे सागंतात. यानंा जर िाह्मि 
म्ििावयाचे, तर िाह्मित्व कोठे राहिले? अशा हववचेनाने िे पुस्तक फार उपयुक्त ठरले आिे. 

 
१६८२ अ (इंम : २७३–२७५) 
 
१६८३ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २७८–२७९) 

‘ज्ञानोदय वाचिारा’ हलहितो की : मरू्थतपूजा वद्यपक्षाच्या चंद्रासारखी क्षय पावते आिे. हतचा पाया 
घटता झाला. हतची हनष्ठा ठेविे लाजेचे वाटू लागले. नगरात एक हवठ्ठलाची लदडी हनघाली, परंतु 
सालाबादप्रमािे थाट नव्िता. वीिाहचपळ्याचंा आवाजिी ऐकू येईना. कािी पोरगेले तरुि मळक्या 
पताका घेऊन चालले िोते. कािी शूद्र व िाह्मि लाजत लाजतच पालखी वािात िोते. अवघी लदडी 
अगदी उदास व सुतकी वाटली. जगन्नाथपुरीतच काय, पि इतरत्रिी देवास अशी कळा येते आिे. ज्या 
देवानंी आकाश व पृथ्वी हनमाि केली नािी, ते या आकाशाखालून नािीसे िोिार. 

 
१६८३ अ (इंम : २७९–२८०) 
 
१६८४ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८०–२८१) 

इंदापूरचा ‘स्वदेश हितेच्छू’ लिदू बातमीदार हलहितो की : येथे एक अजब हववाि झाला. थानतुट्या 
लेकराचें हववाि करण्याची मूखय पद्धत तर आिेच. द्रव्यलोभाने थेरड्यानंा लिान मुली देिे, 
बािुलाबािुलीची लग्ने लाविे, लपपळाची मंुज, कारंजे व तुळशीशाहलग्राम, याचें लग्न, एवढे प्रकार 
अपुरे वाटून की काय, पतंगराव व वावडीबाई याचंा हववाि थाटाने झाला. िे नव ेखूळ २-३ वर्ष ेसुरू 
आिे. १२ िात रंुदीची वावडी पेठची ‘सून’ झाली. पतंगराव कसब्यातून ित्तीची नौबद घेऊन हमरवीत 
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आले. वऱिाडी ४०० वर िोते : त्यानंा डोल्याप्रमािे हमरहविाऱया लोकाचें खादें दुखले. नवरानवरीस 
कागद व रंगीत हचते्र यानंी सजहवले िोते. दारूकाम खूप झाले. तीन मि तेल जाळले गेले. वरातीस 
एवढी गदी झाली की, पोलीस नसते, तर मारामारीच झाली असती. काळ आहि द्रव्य याचंा िा मखूय 
अपव्यय आिे. असल्या हवलक्षहिक हववािाचंी पुनरावृत्ती िोऊ नये, म्ििून वतयमानपत्रकत्यांनी 
जागरूकपिे प्रयत्न करावयास िवते. 

 
१६८५ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८१–२८२) 

‘एतदे्दशीय भाऊ’ हलहितो की : काटकसरीच्या सरकारी धोरिाने अनेक कारकून बडतफय  झाले. 
हशपायाचं्यािी नोकऱया गेल्या. याबद्दल ज्ञानप्रकाशात एकाने पत्र छापले. पि त्याने एक चूक केली 
आिे. १८५७ च्या हशपायाचं्या बदवकेीमुळे सवयच लोक सरकारास बेइमान वाटतात, असे पत्रलेखक 
म्िितो. पि तसे कािी नािी. गैरमाहितगार सािेब लोक असे मानीत असतील. पि ना. गवरनरानंी 
प्रहसद्धपिे जे साहंगतले, त्यात कोितीिी सूडबदु्धी हदसत नािी. वड्याचे तेल वागं्यावर काढिारे िे 
सरकार नव्िे! सरकारला बडंाचा बीमोड करताना मनस्वी कजय झाले. कराच्या उत्पन्नातून ते हफटिार 
नािी. तरी त्यानंी हनष्ठुरतेने कोिासिी काढले नािी. उलट इतर हठकािच्या हरकाम्या जागावंर त्याचंी 
व्यवस्था लावली. त्याचं्या जुवया पगाराचे अबस्त्राक्ट पािून त्यानंा तोच पगार कायम रािील, अशी 
तजवीज केली. म्ििून त्यानंा खोटे दोर्ष कोिी लाव ूनयेत. कारकूनलोक एकाच रोजगारावर अवलंबनू 
रािातात. त्यानंा हलहििे फक्त जमते. तेिी सावकारी हिशबे जमत नािीत. पटेवाले शतेीचा व्यवसाय 
करू शकतात. ‘िाह्मिी उंचपिाचा अहभमान’ आड आल्यामुळे कारकून कोित्यािी व्यवसायात 
सामावत नािीत. म्ििनू आता तरी त्यानंी व सध्या हशकिाऱया हवद्याथ्यांनी पसु्तकी हशक्षिापेक्षा 
कािीतरी िुनर हशकून घ्याव.े उद्योग गेला, तरी माध्याविीची भ्रातंी पडिार नािी, अशी तजवीज करून 
ठेवावी. 

 
१६८६ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८३–२८४) 

नगरचा बातमीदार कळहवतो की : राइट िानराबल सर ज्याजय रसल क्लाकय  याचंी स्वारी नगरला एक 
हदवसाच्या भेटीस आली िोती. चार हदवस आधीच त्याचें सेवक तंबू रािुट्या देऊन येथे राहिले. 
त्याचं्या सवमानाथय मुलकी आहि लष्ट्करी अंमलदारानंी मोठा अभतूपूवय समारंभ केला. मानवदंनेसाठी 
तोफा, युरोहपयन हरसाला, काळ्या पलटिी, याचंा अधय मलैाचा ताफा तयार िोता. सािेब व 
मडमीसुद्धा चागंला पोशाक करून आल्या िोत्या. हकल्ला व भोवतालचा प्रदेश यातं १०–१५ िजार 
मािसे समारंभ पािात िोती. गवियराचं्या सवमानाथय तोफाचंी सरबत्तीिी झाली. लष्ट्कराच्या दोन 
ओळीतून हमरवीत सािेब अडीच घुमटावरील आपल्या हनवासस्थानी गेले. हकल्ला, फौजदारी तुरंुग, 
इंगे्रजी-मराठी शाळा, या हठकािानंा त्यानंी भेटी हदल्ह्ा. रात्री खाना व बाल-नाच झाला. दुसरे हदवशी 
ते परत गेले. त्यानंी एथे येऊन हवशरे्ष कािी केले नािी. फक्त एका आजारी कैद्याची हशक्षा रद्द केली. 

 
१६८७ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४) 

गाधंीलमाशी मधमाशीस म्ििाली की : ‘आपि दोघी सारख्या हदसत असता लोक मला का ंटाळतात? 
शरीराभोवती सोवयाचे वढेे असल्यामुळे मी तुझ्यापेक्षा सुंदर हदसते. राग आला की, तूसुद्धा मजप्रमािेच 
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जोराने डसतेस! पि मनुष्ट्ये माझा दे्वर्ष करतात, मला हजव े मारावयास यत्न कहरतात. मी त्यासं 
चिाच्या मेजावर व अवघ्या जेविात भेटत असतो. असे असून मला टाळतात व तू सकुंहचत असून तुला 
लिमतऋतूत पेंढ्यानंी भरलेली घरे बाधूंन देतात.’ यावर मधमाशींने उत्तर हदल्िे की : ‘तुझ्या िातून 
त्याचें बरे कािीच िोत नािी. तू त्यानंा श्रमकारक आहि अपकारक आिेस. मी मात्र त्याचं्यासाठी मध 
गोळा कहरत्ये. स्वागतिीन भेटीत तू उगीच वळे घालहवत्येस. त्यापेक्षा दुसऱयानंा उपयुक्त ठरेल, असे 
कािीतरी करीत जा.’ 

 
१६८७ अ (इंम : २८४) 
 
१६८८ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४) 

चौथ्या पसु्तकातील अभगंात म्िटले आिे की : देवाने आपिावंर जो उपकार केला, त्याची मनात 
नेिमी आठवि ठेवावी. दयाळू ईश्वर सवय जगाचा रक्षक व सवय पदाथांचा दाता आिे. देवावर भाव ठेवनू 
नेिमी खरे बोलाव.े देवाची आज्ञा मानावी व त्याचीच स्तुती करावी. 

 
१६८९ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळ संपला. हजकडे हतकडे हिरवीगार शतेे हदसतात. हवलायतेिून १५ लाख 
रुपयाचंी मदत आली िोती. १ लाख रुपये हशल्लक आिेत. ते लंडनातील गहरबाचं्या मदतीसाठी 
खचाव,े िी गवियरची हशफारस मात्र योग्य नािी. आलेला पैसा परत देऊ नये. 

 
१६९० (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

इंग्लंडिून एक िजार कापसाचे गठे्ठ अमेहरकेस रवाना झाले. अमेहरकन युद्धामुळे लिदुस्थानातील 
कापसालािी मागिी आिे. तरी हकफायत करून घेण्याची िी वळे लोकानंी गमाव ूनये. 

 
१६९१ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

पारा जर शहररात गेला, तर तो फुटून हनघतो व गुडघ्यात ददय करतो. अडािी वैद्य और्षधात पारा 
वापरून रोग्याचे नुकसान करतात. श्रीमंत लोकाचं्या घरात पारा लावलेल्या कपटी आरशाचा फार 
वापर िोतो. श्वासावाटे पाऱयाचे कि शरीरात जातात. ऐनेमिालात राििारा पीडा भोगतो. त्यापेक्षा 
शुद्ध रुप्याचे आरसे वापरावते. त्यात तोंडिी हनमयळ व ठळक हदसते. आरशापेक्षा एक पंचमांश परावतयन 
जास्त िोते. 

 
१६९२ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 
ज्यापानी लोक सुकलेले फुलाचें गेंद युक्तीने पवुिा फुलहवतात. हवस्तवावर फुलाचें देठ धरले की, कारबोन 
हनमाि िोतो व त्याच्या आधारावर िी फुले २०–२० हदवस हटकतात. 
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१६९३ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 
व्िाइसराय लाडय कालनग याचं्या कामाची मुदत भरल्यामुळे ते परत जात आिेत. त्याचं्या जागेवर 
नामदार लाडय एलहगनसािेब येत आिेत. ते जमेका बटेावर आहि उत्तर कॅनडात गवियर िोते. हचनी 
लढाईच्या वळेी हिहटशाचं्यातफे राजप्रहतहनधीिी िोते. हदल्लीच्या बंडातिी त्यांनी चागंली कामहगरी 
बजावली. 

 
१६९४ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

इ. सन १२०० मध्ये िोकायंत्र तयार झाले. १२३९ मध्ये जहमनीत कोळश्याच्या खािी सापडल्या. १३३० 
त तोफेची दारू शोधली गेली. १४३६ मध्ये पुस्तके छापण्याची युक्ती, तर १५४९ त दुर्थबिीची कल्पना, 
१७१० मध्ये वयूकीमचे वाफेचे यंत्र, १७७३ त सूत काढण्याचे यंत्र, १७७८ त रसायनातून वीज, १८०४ त 
धुराचे हदव,े १८१२ त हशळा छाप, १८१३ वाफेच्या यंत्राने जिाज चालहविे, १८३१ त वाफेच्या यंत्राच्या 
गाड्या, १८४८ त तारायंत्र, असे शोध आजपयंत लागले. 

 
१६९५ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

३५ वर्षांच्या संशोधनानंतर एका युरोहपयनाने जरीमरीवर रामबाि उपाय शोधला. ‘काहसया’ या 
और्षधाने मरीचे जंतू मरतात. शरीरातून थोडे रक्त काढून त्यात काहसया हमसळतात व ते दंडात 
टोचतात. मात्र िे फार दािक असल्यामुळे डोक्यावर थंड पािी सारखे ओताव ेलागते. 

 
१६९६ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

हनजामाची स्वारी िैद्राबादच्या रस्त्याने जात असताना एका मस्त िहत्तिीने एका मािसास दातात 
धरले. शजेारच्या गृिस्थाने भाले टोचून हतला रक्तबंबाळ केले, तेव्िाच ती शातं झाली. दुसऱया एका 
मत्त ित्तीने पाचसिा घोड्यानंा स्वारासि जहमनीवर लोळहवले. 

 
१६९७ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

टुलटगसािेबास मारिाऱया अफगाि कैद्याने खोटीच दातखीळ बसवनू अन्नसत्याग्रि केला. शवेटी 
डाक्तराने क्लोरोफामय देऊन त्यास बेशुद्ध केले व पोटभर जेव ूघातले. 

 
१६९८ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८४–२८८) 

दुष्ट्काळ रीलीफ फंडास मदत म्ििून हदलेले १ लाख ६ िजार रुपये सरकार परत मागते आिे. 
यावरून हकती अडचि िोईल बरे! 

 
१६९९ (२० : १८, १६ सप्तेंबर ६१, २८८) 

लंदन या हठकािी लसिासनावर आरूढ झालेली रािी हवक्तोऱया िी आम्िा सवांची मिारािी आिे. 
देवाने हतला िे लसिासन हदल्िे, म्ििून आम्िी त्याचे चरि धरतो. देव सवांचाच मायबाप असून 
कृपादृष्टीने तो हतचे रक्षि करतो. िी रािी दीघयकाळ रािावी, अशी आमची इच्छा आिे. ती 
बालकापं्रमािे आम्िावंर माया करते. हतचे यश देवाने हवस्तराव े व हतला हवजयी कराव.े हतच्या 
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राज्यपदास संकटे येऊ नयेत. लोकसुखासाठी हतने कायदे केले. त्याचंा आम्िासं फायदा िोतो. हतची 
कीती वाढावी म्ििनू आम्िी गािी गाऊ. देवा हवश्वंभरा, रािीला साभंाळ. दािादािी िोऊन रािी 
हवजय पावो. शत्रूची कारस्थाने मोडावीत. त्याचें बते मोडून पडावते. आम्िालंा देवाचा भरवसा वाटतो. 
त्याने उशीर न लावता आमचे रक्षि कराव.े तो सवयशक्त व सवयज्ञ आिे. दयाळू व उदाराचंा रािा आिे. 
िे देवा, आम्िावंर करुिा कर. (पाचंव ेपसु्तक) 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक १९, मुांबई, १ आक्टोबर १८६१ 
 
१७०० (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, २९०–२९२) 

गुविा शाबीद झाल्यावर एखाद्याला हशक्षा व्िावी, िे योग्य आिे. पि कािी लोक चेवात येऊन वहिम्याची 
नीट चौकसीच न करता जुलमाने मारिाि करून गुवह्ाची कबलुी घेतात, साक्षीदार तयार करतात. 
संस्थानी प्रदेशात असे नेिमी घडते. पि इंगरेजी मुलखातिी असे एक उदािरि घडले. दूरच्या 
खेड्यात असा कू्ररपिा घडू शकतो. अिमदनगरजवळ चादंा या खेड्यात एका कुिब्याच्या बाईवर २३ 
रुपयाचंा ऐवज चोरल्याबद्दल आरोप आला. दोन हशपयानंी चौकसी आरंहभली. बऱया बोलाने 
हवचारल्यावर हतने आरोप अमावय केला. तेव्िा यानंी हतला लचचेच्या फोकाने बेदम मारले. तीन वळेा 
मारले, तेव्िा ती पसेै देण्यास मावय झाली. पि चोरी हतने नाकबलूच केली. हतच्या नवऱयासिी 
दमदाटी झाली. शवेटी हतने हवहिरीत आत्मित्या केली. एक हशपाई कुिबी, तर दुसरा मुसलमान 
िोता. त्यानंी पुरावा दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला. नवऱयानेिी १५ हदवसानंतर हफयाद दाखल केली. 
दोघा हशपायानंा तीन वर्षांची ठेप झाली. त्याचंा बचाव करिारे मिालकरी व फौजदार यासं ससं्पेंड 
केले आिे. 

 
१७०० अ (इंम : २८९–२९०) 
 
१७०१ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, २९२–२९४) 

हनळे पवयत सुंदर हदसतात, म्ििून सािेबलोक नीलहगरी पवयताच्या प्रदेशात हवश्रातंीकहरता जातात. 
तेथे जमयन हमशनेरीिी देवाचे काम करतात. बदामा जातीतला एक अिािाम नावाचा मािूस त्याचं्या 
उपदेशाने हिस्ती झाला. पि त्याची हनदयय बायको त्याला घरात घेईना. दररोज दाराशंी जाऊन तो 
आपल्या लाडक्या लेकरासं िाक मारी. पि िी स्त्री मुलानंा त्याच्याकडे जाऊ देत नसे. मूर्थतपूजकांच्या 
भयाने हतने ३॥ महिने त्याची भेट िोऊ हदली नािी. त्याचा पाडा नावाचा धाकटा मुलगा झुरू लागला, 
तेव्िा हतने त्यास घरात घेतले. अिािामाने मुलाची प्रकृती सुधारल्यावर त्याला हमशनाच्या शाळेत 
घातले. तो देवाच्या लोकातंच राििार आिे. 

 
१७०१ अ (इंम : २९२) 
 
१७०२ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, २९४–२९६) 

रे. कोवन पत्रात हलहितात की : नाकै िा ८० वर्षांचा म्िातारा फार धार्थमक िोता. तरुि मुलाप्रमािे तो 
शुद्ध व जलद पहवत्र शास्त्र वाची. शास्त्र म्ििजे त्याच्या हजवाचा ताईत िोता. तो एकहनष्ठ व हवश्वासू 
िोता. मंडळीत येऊन ठराहवक जागेवर बसून प्राथयना करी. पाऊस पडला, तर नदीतून पोित जाई. तो 
फारच उद्योगी व मेिनती िोता. पालकाकहरता दररोज फळेिी आिीत असे. िा आनंदी व सिनशील 
म्िातारा गरीबाचें दुःख दूर करीत असे. आपल्या नावाचा एक रुपया व पत्नीचे आठ आिे पेटीमध्ये 
टाकी. अंथरुिावर पडल्यानंतरिी तो पसेै पाठवी. मतृ्यूच्या आदल्या रात्री आपि उद्या आकाशात 
जािार, असे सागंून त्याने बायकोजवळ अधेली हदल्िी. शाब्बाथ त्याच्या पहवत्र आत्म्यावरच उगवला. 
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येशूने त्यास मरू्थतपूजेच्या अशुद्धतेपासून खंडून सोडहवले िोते. २५–३० वर्ष ेत्याने पालकाच्या संगतीत 
घालहवली. 

 
१७०२ अ (इंम : २९४) 
 
१७०३ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, २९६–२९७) 

‘एक हिस्तदास’ हलहितो की : हनघोज गावी दरसाल मळाई देवीची यात्रा भरते. देवळाजवळच नदी 
असून तीमध्ये कािी कंुडे आिेत. कंुडामध्ये कािी मासे फार मोठाले आिेत. त्यानंा देवीचे मासे 
समजतात. िे मासे जर कोिी खाल्ले, तर देवी त्यानंा हशक्षा करते, अशी इथे भाबडी समजूत आिे. खरे 
म्ििजे ती जागा ओसाड व भयानक असल्यामुळे कोिी त्यानंा पकडीत नािी. हिस्ती लोकानंी हनिय 
करून त्यातंला मासा पकडला आहि भाकरी बरोबर खाल्ला. ‘जागृत’ देवीने त्यानंा कािीिी त्रास हदल्िा 
नािी. म्ििजे देवीहवर्षयीच्या समजुती सगळ्या खोट्या आिेत. 

 
१७०३ अ (इंम : २९७–२९८) 
 
१७०४ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, २९८–३०१) 

‘जाहतभेदहववकेसार’चा लेखक हलहितो की : सृष्टीच्या आरंभी सवय मनुष्ट्ये िंस विाची िोती. प्रथम 
िाह्मिाचंी एकच जात िोती. कामाच्या वाटिीवरून चार विय झाले. िाह्मि लकवा क्षहत्रय 
गुिकमावरून ठरू लागले. दुगुयिी मािूस िाह्मिपदवीवरून खाली जाई. िलक्या विातला सद गुिी 
िाह्मिपदास पोिोचे. व्यासाने एका शदू्रास िाह्मि बनहवले. चारी विांत अन्नव्यविार व लग्नसबंधं 
सरास िोई. रामाने हभल्लीिीची उष्टी बोरे खाल्ली. िाह्मिाच्या घरचे श्राद्धहवधी गोमासंाहशवाय िोत 
नसत. मधुपकय  गोमासं आवश्यक िोते. िाह्मिसुद्धा सुरापान करीत असत. पुढे िाह्मिानंी 
मद्यमासंभक्षि बंद केले. क्षहत्रयातं व िाह्मिातं सरास अन्न व हववाि िे व्यविार चालत. जमदग्नीची 
पत्नी रेिुका क्षहत्रयवशंी िोती. पराशरास सत्यवती या कोळिीपासून व्यास नामे पुत्र झाला. जोपयंत िा 
बंधुभाव कायम िोता, तोपयंत िा समाजसमतोल िोता. पि नंतर उच्च कुळामधील लोक िलकी कामे 
करू लागले व वियसंकर सुरू झाला. वहिवाट व सिवास बंद िोऊन प्रत्येक जात वगेळी बनली. 
िाह्मिाचं्या नीच कमाने गोंधळ आहि अज्ञान वाढले. चार विय बुडून जाऊन अनेक जातींची थोताडें 
तयार झाली. कोिी कोिास हवचारीनासे झाले. सध्याचे बेबंद जाहतभेद तुटसपिा, दुरहभमान, गवय, 
अहवश्वास, दंभदे्वर्ष या दुगुयिासंाठीच जिू हनपजले आिेत. 

 
१७०५ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०१–३०३) 

‘ज्ञानोदय वाचिारा’ एक हलहितो की : बेलापूरच्या गरीब िाह्मिाने पैसा खचय करून नेवाशात हवठ्ठल-
रखुमाईचे एक देऊळ बाधंले. देवानंा हपतळी डाहगण्यानंी सजवनू तो पूजाअचा करी. पि रखुमाईची 
मूती कोिीतरी चोरली. हबचाऱया पजुाऱयाचे कष्ट तर वाया गेलेच, पि पोट भरण्याचे साधनिी गेले. 
आता िा हवठ्ठल आपल्या पट्टरािीच्या शोधासाठी लदहडरवनात जाईल काय? पत्नीवाचून तो प्राित्याग 
करील, देि ठेविार नािी. सिा सात हदवस झाले, तरी देवी सापडली नािी. सरकारी फडिीसाने 
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चौकशीचा आदेश हदल्िा आिे. या जागृत दैवताची चोरी व्िावी, िे एक आिययच आिे. चोर आल्यावर 
देविी त्याचें पाहरपत्य करू शकला नािी. िातची बाईल गमाविारा व पुजाऱयाला दुःखी करिारा िा 
देव इिलोकी काय फळ देिार आहि स्वगात गेल्यावर मोक्ष तरी कसला देिार? म्ििून मूर्थतभक्तिो, 
दोिो मतातं लंगडिारे तुम्िी एकाच खऱया देवाकडे या. स्थाहपत व कन्ल्पत देवाची भक्ती म्ििजे व्यथय 
कल्पना आहि वृथा शीि िोय. मूर्थतपूजकाचंा भ्रम अहनवार असतो. त्यानंा देवाचे खरे ज्ञान नािी. 

 
१७०६ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

कापसाची लागवड उष्ट्ि देशातच िोते. लिदुस्थानात १८ लाख ७५ िजार खंडी कापूस िोतो. 
अमेहरकेत ६० लाख एकरातं कापूस पेरतात. नेपल्समध्ये ३७॥ खंड्या कापूस िोतो. तुकय स्थान देशात 
३७५ खंडी कापूस तयार िोतो. 

 
१७०७ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

मंुबई इलाख्यात १८६० मध्ये गुवह्ाचंी फार वृद्धी झाली आिे. घोर अपराध २७०० नी वाढले. ५० िजार 
हकरकोळ अपराधी पकडले. २७५ खुनाचे गुविे घडले. त्यापंकैी ३१ जिानंा फासी झाली. इतके सक्त 
फौजदारी कायदे असून इगं्लंडपेक्षािी इथे जास्त गुविे घडतात. 

 
१७०८ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

दहलपलसिास कजापोटी जिाहगरी हदल्िी जािार आिे. 
 
१७०९ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

पुिे फ्री चचयच्या शाळेत २५० मुली हशकतात. मुन्स्लमाचं्या शाळेत ६० मुली आिेत. व्याविाहरक 
हवदे्यबरोबरच गायन व हशविकामिी हशकहवले जाते. हमशनवाड्याची शाळािी चागंली चालते. 

 
१७१० (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

अयोध्या हमशनाची १० ठािी आिेत. २७ परदेशी सािेब व मडमा, तर २४ एत्तदे्दशी उपदेशक आिेत. १० 
भजनालये बाधंण्यात आली. एक शतेिी आिे. ५७ जि हिस्ती झाले. 

 
१७११ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

रत्नाहगरीत लवचवाच्या दंशाने हतघेजि मेले. 
 
१७१२ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

नाशकापासून ते चाळीसगावपयंत लोखंडी रस्ता तयार झाला. 
 
१७१३ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 

हचनी लोक इसवी सनाच्या ८५ व्या वर्षापासून बंदुकीच्या दारूचा उपयोग करीत असत. 
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१७१४ (२० : १९, १ आक्टोबर ६१, ३०३–३०४) 
हिहटश सरकारच्या फौजेतील काळ्या व गोऱया सैहनकाचें प्रमाि ठरहविारा िुकूम प्रहसद्ध झाला आिे. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २०, मुांबई, १५ आक्टोबर १८६१ 
 
१७१५ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३०६–३१०) 

सन १७७६ मध्ये अमेहरका इंग्लंडच्या राज्यापासून हवभक्त झाली. सुरुवातीस त्याचंी १७ संस्थाने िोती. 
आता ३४ आिेत. प्रत्येक संस्थानाचे पृथक कायदे आिेत. लढाया व परराष्ट्रसंबंध मात्र मुख्य 
सरकारच्या अधीन आिेत. या ससं्थानानंी हशद्दी लोकानंा दास करून त्याचं्याकडून जहमनीची लागवड 
करून घेतली. दासाचं्या मेिनतीवर ते श्रीमतं बनतात. १८०७ मध्ये दासपिाहवरुद्ध कायदा झाला. 
कािी परोपकारी लोकानंी गुलामानंा मुक्त केले. त्यानंा स्वतंत्र वसािती करून हदल्ह्ा. 
गुलामहगरीवरून ५० वर्ष े वाद व भाडंिे चालू आिेत. दहक्षिेकडील लोक िी पद्धत बंद करण्यास 
मुळीच तयार नािीत. पे्रहसडेंट ललकनने त्याचें मन वळहवण्याचे फार प्रयत्न केले. पि अकरा 
संस्थानानंी हवभक्त िोऊन नव्या कायद्यास हवरोध दशयहवला. या बंडखोरीने उत्तर अमेहरकेने युद्ध सुरू 
केले. बंडखोरानंी वालशग्टन शिर काबीज करण्याची तयारी चालहवली. हफतूर सरदार त्यानंा मदत 
देतात. हमसुरीजवळ सरकारी फौजेने बंडखोराचंा मोठा पराभव केला. सरकारचा जय िोऊन िी दुष्ट 
चाल अमेहरकेतून नािीशी व्िावी, अशी आमची अंतःकरिपूवयक इच्छा आिे. िी लढाई हमशनानंा मात्र 
त्रासदायक ठरली. कारि अमेहरकन हमशनाचं्या मदतीचा पुरवठा अगदी कमी झाला आिे. एतदे्दशीय 
हमत्र मात्र उदारपिाने पुढे सरसावनू मदत करीत आिेत. साल मजकुरी हमशनाचे कोितेिी काम बदं 
पडिार नािी. 

 
१७१५ अ (इंम : ३०५–३०६) 
 
१७१६ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३११–३१३) 

अमेहरकेतील लढाईचा रंग कसा रािील, यावर बऱयाच गोष्टी अवलंबनू आिेत. िा दासाचं्या प्रकरिाचा 
वाद लिदुस्थानच्या मदैानावर छनून हमटेल. कारि िा कापसाच्या हपकाचा वाद आिे. इंग्लंडमध्ये जी 
कापसाची आयात िोते, ती मुख्यतः अमेहरकेतून िोते. जर िी आयात दुसऱया देशाकडून झाली, तर ४० 
लाख बापडे हशद्दी, जे दासपिात हखतपत पडले आिेत, त्याचंी न्स्थती नक्की सुधारेल. सन १८०० मध्ये 
इंग्लंडने ४५० खंडी कापूस त्याचं्याकडून घेतला. यंदा १७ लाख ९४ िजार खंडी कापूस त्याचं्याकडून 
घेतला. २० कोटी रुपये अमेहरकन व्यापाऱयानंी हशद्दी गुलामाचं्या हजवावर हमळहवले. लिदुस्थानात जर 
सध्यापेक्षा जास्त कापूस तयार झाला, तर तो हनयात करून अमेहरकेची हमरासदारी नष्ट करता येईल. 
हशद्दीलोकाचंा जो पशूप्रमािे हवक्रय िोतो, तोिी थाबंले. अनेक सुवार्थतक या देशात खाबंी हदलेल्या 
हिस्ताचे संदेश गाजहवतात. ते सतत प्राथयना करतात की, अमेहरकन सरकारचा जय िोऊन 
गुलामहगरीची प्रथा ताबडतोब बंद व्िावी. पे्रहसडेंट ललकनसुद्धा प्राथयनाशील गृिस्थ आिे. तो नेत्रात 
अश्रू आिून व सद गहदत िोऊन प्राथयना करतो. आपििी त्याचा जय व्िावा, म्ििून प्राथयना करावी. 

 
१७१६ अ (इंम : ३१०–३११) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७१७ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१३–३१४) 
ठाण्याचे िुजूर डेपुटी दादोबा पाडुंरंग यानंी सरकारी नोकरीचा राजीनामा हदल्िा. त्याचं्या जागेवर 
हरचडय बेल्श आले आिेत. श्री. दादोबा आजमासे २०–२२ वर्ष े सरकारी नोकरीत िोते. प्रथम 
हवद्याखात्यात ते १५ वर्ष ेकामास िोते. नेहटवानंा मोठ्या िुद्याची व भरवशाची कामे द्यावीत, असा ठराव 
झाल्यावर ते प्रथम नगरास डेपुटी झाले. नंतर ठाण्यास बदलले गेले. या िुद्यापेक्षा त्याचं्या हवद्वते्तने ते 
प्रहसद्ध आिेत. त्यानंा अनेक देशी भार्षा बोलता येतात. दादोकृत मराठी व्याकरि, स्त्रीहशक्षि हनबंध, 
हवधवाश्रुमाजयनाचा संस्कृत गं्रथ, िे प्रहसद्ध आिेत. ते मोठे अभ्यासी गृिस्थ असून चाकरीहशवायचा काळ 
ते व्यासंगात घालहवतात. नेहटवानंा जोहखमाची सरकारी कामे हमळाली, तर ते इमानाने व 
प्रमाहिकपिाने करतील लकवा नािी, याची सािेब लोकानंा शकंा वाटे. कारि नेहटवांना कायदेकानूची 
हवशरे्ष माहिती नसते. पि या दोविी भाहकताचंा या हवद्वान व िुशार डेपटुीने पराभव केला. इतरानंीिी 
जबाबदारीच्या जागा स्वीकारून कतयबगारी दाखवावी. हवद्या आहि अक्कल जेथे हवपुल आिेत, तेथे 
क्षुल्लक व अयोग्य प्रकारचे िानन िोण्यास हकती वळे पाहिजे. त्याचा लवकर मोड िोतो. आता 
दादोबानंी उपयोगी व सुरस पुस्तके प्रहसद्धीस आिावी, अशी आमची त्यानंा हवनंती आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१७१८ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१४–३२०) 

या देशात चचयहमशनचे काम फार समाधानकारक रीतीने चालले आिे. उत्तर लिदुस्थानातं त्याचंी ४२ 
ठािी आिेत. ५१ काळेगोरे उपदेशक, १५९ शाळा, ९९३१ हवद्याथी आिेत. ९२५ जि प्रभभुोजन घेतात. 
बंडखोर सातंर परगण्यातिी काम उत्तम चालते. रे. पस्सली स्वखचाने ५४९ मुलाचंी शाळा चालहवतो. 
मद्रासेतिी २८ हमशनेरी व २८,६८५ हिस्ती लोक आिेत. 

 
१७१९ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१४–३२०) 

रहशयन बादशिा पैशाच्या फार अडचिीत आिे. दरसाल ४॥ कोटींनी त्याचे कजय वाढते आिे. 
आयातहनयातीतून नफा िोत नािी. कलकत्त्याच्या व्यापारापेक्षा त्याचा व्यापार फक्त १ कोटीने जास्त 
आिे. बादशिास २ अब्ज ५१ कोटी कजय असून ९ कोटी नुसते व्याजापायी जातात. हशवाय, हकरकोळ 
कजय १ अब्जाचे आिे. 

 
१७२० (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१४–३२०) 

कापसाप्रमािेच लिदुस्थानातील व्यापारी तंबाखूच्या व्यापारातिी फार नफा हमळव ू शकतील. गे्रट 
हिटनच्या सरकारला यंदा ५॥ कोटींची जकात तंबाखूतून हमळाली. हवलायतेत ७ कोटींची तंबाखू 
खपते. लिदुस्थानच्या मानाने अमेहरकेची हनयात फार कमी आिे. कलकत्त्यातून गेल्या वर्षी १ कोटी २८ 
लाखाचंी तंबाखू रवाना झाली. दारू, तंबाखू, यासंारख्या घातक पदाथांचा हवलायतेत बेसुमार खप 
आिे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७२१ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१४–३२०) 
उत्तर लिदुस्थानात या वर्षी दुष्ट्काळ, पटकीनंतर मिापूर, या आपत्तींमुळे शकेडो लोक प्रािास मुकले. 
मिापुराने हपके वािून गेली, गुरे मेली, गावचे्या गाव ेवािून गेली. 

 
१७२२ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

हदल्लीचा माजी राजा बिादूरशाि रिगूि येथे शवेटचे क्षि मोजीत आिे. या हिवाळ्यातून तो पार 
पडिार नािी. त्याची बायको जीनतमिल मात्र धट्टीकट्टी आिे. हतघे मुलगे इंग्रजी हशकून तरबजे 
झाले. हनदान रैटरचे काम करून पोट भरू शकतील. 

 
१७२३ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

आपि इंग्रजाचं्या स्वाधीन झालो, तर कशी वागिूक हमळेल, याची चौकशी करिारे पत्र नानाकडून 
इंग्रजासं हमळाले आिे. 

 
१७२४ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

पैशाच्या अडचिीमुळे तुकी बादशिाने आपले जवािीर हवकून टाकले. जहगक सपंत्ती अशी नाहशवतं 
असते. एका भारतीय व्यापाऱयाने ते हवकत घेतले. तो व्िाइसरायला जवािर नजर करील. 

 
१७२५ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

हमसरच्या पादशिास ७ कोटी १२ लाखाचें कजय आिे. स्वजे कालव्यासाठी २ कोटी ८४ लाखाचें 
भाडंवल त्याने घातले. त्याने ५०० हशपाई ठेवनू बाकी फौज काढून टाकली. रुप्याची नािी पाडून तो 
काटकसर करिार आिे. 

 
१७२६ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

चीनमध्ये १०० प्रातस्तंत हमशनरी काम करतात, पि इगं्रज व्यापाऱयानंा वाटते की, हिस्ती धमामुळे 
अफूचा व्यापार बंद िोईल. म्ििून ते हमशनऱयाशंी भाडंतात. 

 
१७२७ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

१८५७ च्या बंडात मारल्या गेलेल्या हिस्ती लोकाचें स्मारक म्ििून हदल्लीमध्ये भजनालय तयार िोिार 
आिे. 

 
१७२८ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

मंुबई सरकारच्या सेके्रटरींनी हनवदेन प्रहसद्ध केले आिे की : लोकानंी पातळ व फुटेऱया कागदावर अजय 
करू नये. अजय मोकळ्या व सुवाच्य अक्षरात हलिावा. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७२९ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 
लाडय कालनग यानंी कापसाचे हवक्रमी उत्पादन करिारासं १० िजाराचंी तीन इनामे जािीर केली 
आिेत. प्रतवारीिी उत्तम िवी. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१७३० (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

काचार संस्थानात लिदू हवधवचेा पुनर्थववाि झाला. 
 
१७३१ (२० : २२, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

म्िैसूर शिरात हमशनऱयाचं्या कामास चागंले फळ येत आिे. हमशनऱयाचं्या प्राथयनेमुळे नेहटव लोक 
आकर्थर्षत िोतात. दोन तरुिाचंी खास परीक्षा घेऊन त्यानंा बान्प्तस्मा हदला गेला. नातेवाइकानंी छळ 
केला, तरी ते शातं आिेत. आिखी हतघेिी दीक्षा घेिार आिेत. 

 
१७३२ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

तुकी हमशनाचे काम समाधानकारक आिे. ४१२ उपदेशक १२४ ठाण्यावंर उपदेश करतात. ५५६३ मुले 
चचयशाळेत हशकतात. ३ लाख २५ िजार रुपये खचय झाले. ईश्वर त्यानंा मदत करीत आिे. 

 
१७३३ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१६–३२०) 

अमेहरकेत पेन हसल्ववेया प्रातंात ३०० हवहिरींतून हनत्य ३० लपपे तेल हनघते. त्यामुळे व्िेल माशाचे तेल 
खपेनासे झाले. 

 
१७३४ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१७–३२०) 

युरोपातील सवय देशातं रहशयाची खडी फौज ८ लाख म्ििजे सवांत जास्त आिे. एकूि प्रजेचा ती ९० 
वा हिस्सा आिे. 

 
१७३५ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१७–३२०) 

फ्रावसमध्ये फोतोग्राफीवर २३,५४३ जिाचंा उदरहनवाि चालतो. 
 
१७३६ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३१७–३२०) 

पन्नास वर्षांपूवी गे्रट हिटनची प्रजा १ लाख ९० िजार िोती. त्यापंैकी ४७५०० रोमन कॅथाहलक िोते. 
आता २ कोटी २० लाख प्रजेपैकी ३० लाख रोमन कॅथाहलक आिेत. 

 
१७३७ (२० : २२, १५ आक्टोबर ६१, ३१७–३२०) 

१८५६ मध्ये हलवरपूलिून अमेहरकेस हनघालेली आगबोट बुडाली. हतच्यावरील प्रवाशापंकैी हवल्याम 
ग्रािाम याने बोट बुडताना पािून हलहिलेले हृदयद्रावक पत्र एका हशसीत सापडले. शवेटपयंत त्याच्या 
मनात शातंी व धैयय िोती. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१७३८ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३२०) 
पळसदेव तालुका इंदापूर येथील एका िाह्मि हवधवनेे गभयपात केल्यामुळे हतला एक वर्षाची कैदेची 
हशक्षा झाली. हतचा नवरा ३ वर्षांपूवी वारला. 

 
१७३९ (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३२०) 

अयोध्या प्रातंात आिखी एक सतीचा प्रकार घडला. पोहलसानंा वक्तशीर खबर हमळू शकली नािी. 
मध्यभारतातील एका ससं्थानातिी एका हवधवसे हतच्या नातेवाईकानंी जबरदस्ती करून सती जािे 
भाग पाडले. 

 
१७४० (२० : २०, १५ आक्टोबर ६१, ३२०) 

‘हलटल रॅव्िलसय झोनवडय’ या कहवतेच्या भार्षातंरानुसार, हकतीतरी लिान मुलेलेकरे आकाशाच्या 
प्रवासाला हनघाली आिेत. येशूची िी कोकरे त्याला अनुसरतात. त्याचं्यावर प्रीत करून येश ू
सोवयामोत्याचे दार उघडून त्यासं स्वगात घेतो. चीन, अमेहरका, इंग्लंड, येथून ती आली आिेत. 
जगातले िाल टाळून ती कष्टाच्या मागावर चालतात. शवेटी सवय काळचे सुख हमळहवतात. येशू त्याचंा 
अंगीकार करतो, असे कवी म्िितो. 

 
१७४० अ (इंम : ३२०) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २१, मुांबई, १ नोवेंबर १८६१ 
 
१७४१ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३२१–३२३) 

फ्रावसचा दैनंहदन कारभार रािी पोमारे आहि हतच्या मदतीस असिारे कारभारी चालवतात. सोसैटी 
बेटावरील नेहटव लोकांनी त्यानंा हवनंती केली आिे की : आम्िासं भलते उपदेशक नकोत आहि रोमन 
कॅथॉहलक तर मुळीच नकोत! धमाची सुहशक्षा फक्त प्रातंस्तंतच देऊ शकतात. वाहिती बटेावरील 
हमशनऱयाचं्या बायकापोराचंा हनवाि व्यवन्स्थत चालावा, याकहरता आम्िी दरसाल दोन िजार रुपये 
हनयहमत देत जाऊ. त्यानंा घरे बाधूंन देऊ. तसेच जहमनीिी देऊ. इंग्रज हमशनऱयानंी आम्िालंा 
मूर्थतपूजेच्या अंधारामधून सोडहवले. पि आम्िी कािी फ्रें चाचे शतू्र नािी. आमचे हितशतू्र तसा प्रचार 
करतात. पि त्याकडे सरकारने लक्ष देऊ नये. 

 
१७४१ अ (इंम : ३२१) 
 
१७४२ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३२३) 

कलकत्त्याचे डा. बोआज हलहितात की : त्याचं्याकडे एक लिदू मुलगा आला व म्ििाला की, ‘मला 
दीक्षा द्या’. सािेबाने उत्तर हदले की : येशूच तुला हिस्ती करील. तू त्याची मनोभाव े प्राथयना कर. 
थोड्याच हदवसानंी तो मुलगा परत आला व म्ििाला की : येशू माझ्या अतंःकरिात येऊन राहिला 
आिे. तो आकाशातून उतरला व माझ्या मनात न्स्थरावला. मग त्यास सािेबाने दीक्षा हदल्िी. 

 
१७४२ अ (इंम : ३२३) 
 
१७४३ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३२३–३२५) 

खंडेराव नावाचा एक परदेशी हशपाई वल्लद िायातुल्ला खान या काजीकडे नोकरीस िोता. िा काजी 
एकदा औरंगाबादेस गेला, तेव्िा एका लावण्यवती स्त्रीस पािून अगदी मोहित झाला. या स्त्रीला एका 
उमरावाने १०० रुपये महिना देऊन ‘ठेवले’ िोते. काजीने १५० रुपये कबलू करून हतला ठेवले. 
रमिीय बंगला व बाग घेऊन मौजा मारू लागला. उमरावाचे लोक त्यास धाक घालीत िोते की, ‘या 
स्त्रीस जर तू सोडले नािीस, तर प्रािास मुकशील?’ एका रात्री उमरावाचे भाडोत्री सेवक त्यानंा 
मारावयास आले. खंडेरावाने काजीला सावध केले व दरवाजा बंद ठेवण्यास साहंगतले. मारेकऱयाने 
खंडेरावास बेदम मारले. नगरच्या दवाखावयात खंडेराव मरि पावला. भ्याड काजी अद्यापिी 
औरंगाबादेस आिे. त्या राडेंने पैशासाठी त्यास अटकावले आिे. या बदफैली इसमास काजीच्या 
कामावरून काढून टाकले पाहिजे. 

 
१७४४ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३२५–३२७) 

इंदूरचे प्रहसद्ध सावकार दाजीसािेब हकबे तीथययाते्रकहरता इकडे आले. लत्रबकेश्वरापासून 
कोल्िापुरापयंतची सवय के्षते्र ते पाििार आिेत. त्याचं्याबरोबर १२५ हशपाई, कारकून, िाह्मि व ७०० 
चाकर आिेत. ित्ती व उंट व गाड्याचें १५०० खटले असून त्याचंा रोजखचय २ िजार िोतो. अशा 
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हिशबेाने याते्रचा खचय ७ लाख िोईल व ८ लक्षाचंी िाह्मिदहक्षिा िोईल. हकबे सावकाराजवळ हवपलु 
द्रव्य आिे त्यानंी मुलामुलींच्या लग्नाला ५ लक्ष रुपये लावले. हकत्येक वदेपाठक भट्टानंा ३०० ते ५०० 
ची वतेने देतात. िे जर काशीस गेले, तर ते हकती द्रव्य नासतील, याचा अजमास करवत नािी. धमय 
जरूर करावा. पि पोटबाब ू व भ्रष्ट िाह्मि यानंा करू नये. आळसात व पापात वळे घालविाऱया 
लोकासं दान देऊ नये. आधंळ्या-पागंळ्यानंा दान कराव.े रोगशाळा, हवद्यालये व उद्योगशाळा यानंा 
देिग्या द्याव्यात. यातून िजारोंचे कल्याि िोऊन िा देश हवद्यावृद्धीने प्रगती करील. सर जमशटेजीने 
अशी मदत केलेली आिे. दाजींनी त्याचा हकत्ता घ्यावा. इंग्रजाचं्या समागमाने जमशदे लोकहिताची 
कामे करीत. पि दाजींभोवती स्वाथी भटाचंा गराडा पडलेला आिे. ते स्वतः, हनगवी, हवचारी व 
दानशील आिेत. तरी त्यानंी ढोंगी भटाचंा सिवास सोडावा, अशी हवनंती ‘स्वदेशकल्यािेच्छू’ आपल्या 
पत्रातून करतो. 

 
१७४५ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३२७–३३१) 

‘बुहद्धवादक’ आपल्या पत्रात म्िितो की : यिुदी लोक पूवी मूर्थतपूजक िोते. हिस्ताचे बारा हशष्ट्य 
यिुदीचे िोते. मुसलमानी धमाचािी प्रसार लिदुस्थानात झाला. गोव्यामध्ये पोतुयगीजानंी हकत्येकानंा 
जबरीने हिस्ती केले. म्ििजे ३॥ िजार वर्षांपासून धमांतर करण्याचा प्रघात आिे. असे असूनिी 
हिस्ती धमय स्वीकारिारानंा ते बोल लावतात. िाह्मिाचें पूवयज इराििून आले व त्यानंी सरस्वतीच्या 
तीरावर वदेाचंा धमय स्थाहपला. सगर नावाच्या सूययवशंी राजाने समुद्रपययटन करून बाली बेटावर लिदू 
धमाचा प्रसार केला. बाली बेटात अद्यापिी हशवपूजा व सतीची चाल हदसतात. कबीर तर लिदूप्रमािे 
हटळेटोपी घालीत असे. श्रीगोंद्याचा शखे मिमद िा लिदू साधूप्रमािे एकादशी करीत असे. एक जेसुईट 
हमशनरी काशी के्षत्रात आला. त्याचे वतयन िाह्मिाप्रमािे असे. पि तो कपटी वशेधारी िोता आहि त्याचे 
लबाड वतयन पुढे उघडे पडले. मग काशीकरानंी त्यास गावातून िाकलून लावले. तरीिी आपल्या 
मनाला जो धमय योग्य वाटतो, त्याचा स्वीकार करण्याची परवानगी असली पाहिजे. वडलाचंा धमय कधी 
सोडू नये, िे मत अगदी भ्रामक िोय. आजचे िाह्मि तरी वैहदक ऋर्षींचा धमय पाळतात काय? ते तर 
पंचमिाभतूाऐंवजी हनजीव मूतीस भजतात. शूद्रदेखील इतके धमापासून भ्रष्ट झाले नािीत. त्याचंा 
पोर्षाखिी बदलला. गुराचं्या कातड्याचे जोडे त्यानंा आता चालतात. मग पायाखालचे जळत असताना 
डोंगरचे हवझहवण्यास ते का ंधावतात? 

 
१७४६ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३१–३३४) 

‘देशाहभमानी’ हलहितो की : जाहतभेदहववकेसाराचा कता असे सागंतो की, वियसंकर झाला. जुवया 
मताचे लिदू मात्र म्िितात की, िा जाहतभेद मोडिे दुघयट आिे. या दोन मताचंा मेळ बसिे फारच दुघयट 
िोय. ‘एक लिदूच्या’ मते सध्या लटुमुटू जाहतभेद आिे. सगळ्या जातीमध्ये जर सरास रोटी-बेटी 
व्यविार झाला, तरच त्याला वियसंकर म्ििता येईल. हशवाय िाह्मि आपले सद गुि टाकून नीच कमे 
करू लागले. मयादा राहिली नािी. तरीिी अपराधी िाह्मिाचा दजा कोिी नीच मानीत नािी. त्याचं्या 
पोटजातीमध्ये हववाि िोत नािीत. पि उपदेष्ट्ट्याचे काम सोडून ते चाकऱया ंकरू लागले. ते म्लें छानंा 
व अहतशदू्रानंा घरात येऊ देत नािीत. पि ज्या ऋर्षींचे गोत्र ते हमरहवतात त्याचेंच जवम पशूपक्ष्यापंासून 
झाले आिेत. शाक्त तर कुप्रहसद्ध आिेत. सवाई माधवराव िा सोनाराचे मलू िोता, अशी कुजबजू 
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पुण्यात ऐकू येते. हकत्येक िाह्मि हस्त्रया परजातीच्या पुरुर्षाच्या घरी गेल्या. कािी गुप्तपिे व्यविार 
करतात. तात्पयय, सगळे िाह्मण्य चौंढाळले. दृष्टीआड सृष्टी, म्ििून यातून सुटका करून घेिे अयोग्य 
आिे. न कळता सोमलखार खाल्ला, तरी तो प्राि घेिारच. साप डसला की, हवर्ष चढिारच. म्ििनू 
सगळे िाह्मिाचें कुळ भ्रष्ट झाले आिे. तरी जातीचा अहभमान आहि दुराग्रि सवांनी सोडावा, िे बरे. 
एकाच ईश्वराने सवांना हनमाि केले. उंच व नीच कोिीिी नािी. 

 
१७४७ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

चीनचा बादशिा िायन फंग २२ आगस्त रोजी मतृ्यु पावला. त्याने ११॥ वर्ष ेराज्य केले. तो तीस वर्षांचा 
िोता. थोरल्या तीन भावानंा डावलून याला राज्यपद हदले िोते. पि हवर्षयलंपटपिामुळे तो राज्यात 
लक्ष घालीत नव्िता. बंडखोर चालून आले, तेव्िा तो जनानखावयात गंुग िोता. 

 
१७४८ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

मंुबईचे गवियर ज्याजय क्लकय  यानंी राहजनामा हदल्यामुळे सर िेनरी रौहलन सन आता गवियर िोतील. 
 
१७४९ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

येसू नामक हभलाने पकडून हदलेला बंडखोर मिाद्या व त्याचे पाच सोबती यानंा सूटरसािेबानंी 
लनबगावी फासी हदल्िे. िा प्रकार पािण्यास बरेच भील िजर िोते. (ता. इं.) 

 
१७५० (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

इंग्लंडमध्ये हजप्सी नावाची भटकी जमात आिे. हवशरे्ष म्ििजे ते लिदुस्थानी भार्षा बोलतात. फार पूवी 
ते लिदुस्थानचे रहिवासी असावते. ते चोऱयामाऱया करून उपहजहवका करतात. 

 
१७५१ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

दसऱयाच्या आदल्या हदवशी सुरतेिून आगगाडी बडोद्यास गेली. हतच्यात जनावराबंरोबरच २ िजार 
मािसे िोती. नमयदेच्या व तापीच्या पुलावरून गाडी गेली, तेव्िा लोकानंी शकेडो नारळ पाण्यामध्ये 
फेकले. आगगाडी झाली, तरी लोकाचं्या मखूय समजूती जात नािीत. 

 
१७५२ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

मंुबई इलाख्यातील प्रत्येक बंहदवानामागे सरकारास सात रुपये खचय येतो. बंहदवानाच्या उद्योगातून 
थोडेफार उत्पन्न हमळते. 

 
१७५३ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३४–३३६) 

मद्रासेत एका गृिस्थाने गाईस हवर्ष पाजून मारले, म्ििनू वयायाधीशाने त्यास ७ वर्ष ेकाळ्या पाण्याची 
हशक्षा हदल्िी. परंतु एवढी कडक हशक्षा एखाद्या लिदू राजास शोभली असती, फारतर गाईची लकमत 
घ्यावयाची. 
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१७५४ (२० : २१, १ नोवेंबर ६१, ३३६) 
रािी सरकारने लिदुस्थानातील ससं्थाहनकानंा स्टार ऑफ इंहडया नावाचे पदक लकवा चादं द्यावयाचा 
ठरहवला. परंतु िैद्राबादच्या हनजामास ते मावय नािी. कारि त्यावर राजाचा मुखवटा आिे. कोितीिी 
प्रहतमा शहररावर वागविे इस्लाम हवरुद्ध आिे. हदवाि सालारजंग त्याची समजूत घालिार आिे. 
सदरिू हदवािास तो कामावरून दूर करिार िोता. कारि एका दे्वर्षकाने चिाडी केली. पि तो दे्वर्षक 
मारला गेला. या प्रकरिी जनानखावयातील हस्त्रयानंी हनरे्षधाची चळवळिी केली िोती. कारि 
सालारजंग त्याचं्या खाण्याहपण्याची व्यवस्था उत्तम राखतो. आता सालारजंगाची जागा कायम रािील. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २२, मुांबई, १५ नोवेंबर १८६१ 
 
१७५५ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३४०–३४६) 

‘नगरकर हिस्ती’ हलहितो की : मिाराष्ट्र देशातील अमेहरकन हमशनाची वार्थर्षक सभा िी एक 
अगत्याची गोष्ट आिे. मंुबई, सातारा, नगर, एथील चारश ेहिस्ती जमले िोते. यंदाइतकी लाभदायक 
सभा पूवी कधीिी झाली नव्िती. प्राथयना, शास्त्रवाचन आहि गीतगायन हनयहमत िोत असत. 
देशोदेशीच्या धमयसजंीवनाची माहिती देण्यात आली. लोकानंी गढूळ व वाईट चाली कमी कराव्या, 
म्ििून उपदेश देण्यात आला. रे. हवष्ट्िु भास्कर यानंी मदतीचे आवािन केले. प्राप्तीचा एक दशाशं 
देण्याहवर्षयी आग्रि धरला. कािी हस्त्रयानंी तर अंगावरचे डाहगिे हदल्िे. एखादी वस्तू चोराच्या िातात 
जाण्यापेक्षा देवाच्या कामास द्यावी. सैतानाशी लढाई करण्यासाठी दररोज देिग्या गोळा िोत िोत्या. 
येशूने जगाकहरता आपले रक्तिी हदल्िे. मग आपि जहगक वस्तू का ं देऊ नयेत? जगाच्या 
तारिाकहरता येशनेू अनंत दुःखे सोहशली. हिस्त खरा हप्रय आहि मोलवान आिे. म्ििून अनेक बाकं 
नोटा जमा झाल्या. प्रभभुोजनासाठी ४०० लोक जमले िोते. प्राथयनेकहरता लोकानंी फार आस्था आहि 
आवड दाखहवली. देवाने िा देश आपल्या गौरवाने भरावा, त्याच्या सुसमागमाने आन्त्मक लाभ व्िावा, 
िीच प्राथयना आिे. 

 
१७५५ अ (इंम : ३३७–३४०) 
 
१७५६ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३४६–३५०) 

नगरकर बातमीदार हलहितो की : लभगारमध्ये नवरात्राच्या हदवसातं जत्रा भरते. त्यासाठी हनदान १० 
िजार लोक गोळा िोतात. तुळजापूरची भवानी िे जागतृ दैवत समजतात. हतची पालखी या वाटेने 
जात असते. हतच्या तेली पुजाऱयाचंा मोठा सवमान केला जातो. पालखीत मूती ठेवताना जड िोते व 
हतला घाम येतो, अशी समजूत आिे. िा पलंग प्रत्येक गावात मुक्काम करतो. पार्षािाचे धमय हतच्या 
हठकािी असताना एवढी भक्ती कशाची करतात, ते कळत नािी. खोट्या दैवताचें मित्त्व वाढवनू 
स्वतःची पोळी हपकहविारे लोक फार आिेत. इतर मढू लोक त्यावर हवश्वास ठेवतात. नगरजवळ 
अशाच दोन हपराचंी स्थापना झाली आहि पुजाऱयाचंा वाद बरेच हदवस चालू आिे. लभगारात तर लोक 
देवीच्या हपतळी मुखड्याचे दशयन घेताना बीभत्स व अश्लील लावण्या ऐकत असतात. नाचतमाशामध्ये 
लोक फार वळे घालहवतात. व्यापाऱयाचं्याइतक्याच उत्सािाने भामटे आहि उनाड लोकिी याते्रत 
लिडत असतात. तमाश ेकरिारावंर हिस्ती उपदेशकाने खटला भरला. पि माहजसे्त्रत कािीतरी सबबी 
सागंून सुनाविी टाळतो. सरकार कामदार आपली कामे बराबर करीत नािीत. 

 
१७५७ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०) 

कवी म्िितो की : िे येशू हिस्ता, जगाचा मालक असताना तुला जवमल्यावर रािण्यास चागंली जागा 
हमळाली नािी. िे हवश्वंभरा, गोठ्यामध्ये रािाव ेलागल्यामुळे तू अगदी हवव्िल झालास. तुझे अमोल्य 
रक्त अवघ्या तीस रुपयानंा हवकले गेले. जुलमी अहधकाऱयानंी तुला दुष्ट मािसाचं्या िातातं सोपवनू 
लुटारूप्रमािे बाधूंन की रे नेले. जाभंळा झगा अंगात घालून लटगल म्ििून तुझ्या िातात बोरू हदल्िा. 



 

अनुक्रमणिका 

डोक्यावर काटेरी मुगुट घालून डोक्यात वते माहरला. तुला फटक्यानंी मारून मूखय लोक तुझ्या 
तोंडावर थंुकले. िातापायावंर हखळे मारून खाबंावरती चढवले. जबरदस्तीने आंब पाजून तुझ्या 
छातीत भाला भोसकला, तेव्िा रक्ताचा व पाण्याचा लोट वाहिला. पापी मािसानंा तारण्याकहरता तू 
जीव हदलास. त्याच्यावर हवश्वास ठेवला, तर खरे सुख हमळेल. (कहवतेचे गद्य सार) 

 
१७५८ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

फारुकाबादेच्या माजी नबाबाचा मके्कमध्ये मृत्यू झाला. 
 
१७५९ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

काबलूमध्ये पटकीने इतका किर केला की : हदवसात तीनश े लोक मेले. व्यापारधंदे बंद पडले. 
अन्नाची व इतर मालाची आवक बंद पडली आिे. लोक दानधमय व कुरािपठि यातं काळ घालवीत 
आिेत. 

 
१७६० (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

यावर्षी लिदुस्थान, आसे्त्रहलया व आहफ्रका खंडातं जेवढा पाऊस पडला, हततका पूवी कधीिी पडला 
नव्िता. 

 
१७६१ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

रािीचे खास पदक स्वीकारण्यास हनजाम तयार नािी. त्याला वाटते की, आपि मेल्यावर पदक परत 
घेतील लकवा आपिास जबरीने हिस्ती करतील. हनजामाच्या चाकरीतले अरब आहि रोहिले यानंा 
सक्तीने कमी केले जाईल. 

 
१७६२ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

मद्रासेत एका लिदूने मिादेवासमोर जीभ कापून घेतली. त्याने तो मेला. पुष्ट्कळ लोक अशी जीभ कापून 
नंतर िाह्मिभोजने घालतात. यात खरी भक्ती काय आिे, ते ईश्वरच जािे. 

 
१७६२ अ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

१८४९-५० च्या मानाने लिदुस्थानचा परदेशाशंी व्यापार ११ वर्षांमध्ये हतप्पट झाला आिे. 
 
१७६३ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१; ३५०–३५२) 

वािी लोकाचें ६०–७० गुरू आिेत. ते संस्कृतमध्ये प्रवीि आिेत. पि त्याचंी वागिूक अशोभनीय आिे. 
कृष्ट्िराधेचे हवलास वाचिे व त्यावंर गं्रथ हलहििे, धमयसंबधंी तमाश ेदाखविे, िेच त्याचे काम आिे. 

 
१७६४ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५०–३५२) 

वयू िालंड बेटामध्ये जेम्स काजलंदसािेबाने १७ जिानंा दीक्षा हदल्िी. िे लोक खरे पिात्तापी िोते. 
आपिासं बान्प्तस्मा हमळावा, म्ििून हकत्येक हदवस सािेबाच्या भजनालयाजवळ बसून िोते. 



 

अनुक्रमणिका 

१७६५ (२० : २२, १५ नोवेंबर ६१, ३५२) 
येशू लिान बालकाशंी फार ममतेने वागे. तो कविवाळू मेंढपाळ िोता. आपि जर त्या काळात लिान 
बाळ असतो तर त्याची माया आपिासं हमळाली असती. मुलानंा वजूय नका. ते मजपाशी रािातील असे 
येशू म्ििे. मी एकातंात त्याच्याकडे जाऊन त्याचा आशीवाद घेईन. त्याचा आवडता िोऊन आकाशात 
अनंत काळपयंत सुखाने रािीन. पुण्यवान लोक रािावते म्ििून येशूने ते स्थान मुद्दाम तयार केले आिे. 
(कहवतेचे गद्य सार) 

 
१७६५ अ (इंम : ३५२) 
 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २३, मुांबई, २ णदसेंबर १८६१ 
 
१७६६ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३५४–३५५) 

इंवहंजकल अलायवसतफे सगळ्या हिस्ती भावानंा िी हवनंती करण्यात येत आिे. आपली हवश्वासाची व 
आग्रिाची प्राथयना ऐकून ईश्वर आकाशाच्या हखडक्या उघडील आहि जगावर अमोल्य आशीवाद 
हवपुलपिे ओतून देईल. पहवत्र आत्म्याहवर्षयी हवचार करावा. नम्र िोऊन पाप कबलू कराव.े 
अधार्थमकाकंहरता प्राथयना करावी. खोटी मते देवाने मोडावीत, म्ििून त्यास हवनंती करावी. हिस्ती 
मंडळीसाठी आशीवाद मागावा. पहवत्र शास्त्र वाचाव.े शाब्बाथ पाळावा. पहवत्र व उद्योगी बनाव.े पृथ्वीच्या 
सवय सीमा देवाचे भय धरतील. 

 
१७६६ अ (इंम : ३५३) 
 
१७६७ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३५६–३५८) 

लिदुस्थानात अनेक एत्तदे्दशीय हिस्ती मंडळ्या धमयकायय करीत आिेत. त्याचं्या खचास परदेशािून पैसा 
येत असल्यामुळे आपि कािी मदत करावी, अशी वळेच आली नािी. यंदा मात्र अमेहरकन लढाईमुळे 
परदेशी मदत खंहडत झाली. बबंे गाद्ययन पत्राने देशी भावानंा हवनंती केली की, मदत करा. 
मदुराहमशनातिी अशी प्राथयना केली गेली. तेव्िा अनेक भाऊ पुढे सरसावले. मंडळीच्या पेचात आहि 
दाहरद्र्यात त्याचें उदारपि मोठे शोभनू हदसते. नगरमध्येिी ३०० रुपये जमा झाले. वैर व मत्सर सोडून 
लोक मदत करतात. प्रभ ू म्िितो की, घेण्यापेक्षा देिे बरे असते. आपले अवघे दिा भाग प्रभचू्या 
कोठारात भरती करावते. 

 
१७६७ अ (इंम : ३५५–३५६) 
 
१७६८ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३५८–३५९) 

मादागास्करची रािी मरि पावली. हनयोहजत राजा राका रादोमा गादीवर बसला. पि त्याचा सावत्र 
भाऊ आसालामा याने बंडाची तयारी केली. राका हिस्ती आिे म्ििून कािी सरदार हवरुद्ध पक्षाकडे 
गेले. पि लढईत राकाचाच जय झाला. रािीच्या सुतकात तेथील स्त्री-पुरुर्षानंी क्षौर केले. अनवािी 
हफरिे, जहमनीवर हनजिे, फाटकी वसे्त्र घालिे, असे त्याचें सुतकाचे हनयम आिेत. अशा अज्ञानी 
लोकानंा ज्ञानी राजाच योग्य मागय दाखवील. 

 
१७६९ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३५९–३६४) 

‘बुहद्धवादक’ म्िितो की, समजा वदेव्यास परत आला, तर त्याला एकिी पियकुहटका सापडिार नािी. 
सुंदर सडक पािून नवल वाटेल. पुराहिकाची बडबड ऐकून कंटाळा व त्रास वाटेल. लोकानंािी िा 
जटाळ्या साधू आवडिार नािी. तो मासंािार करतो, असे कळले तर त्याचा राग येईल. लोकानंा 
गीवाि भार्षा न समजल्यामुळे तो घोटाळ्यात पडेल. त्याची शुद्ध संस्कृत भार्षा लोकानंा हवहचत्र वाटेल. 
कोिीिी यज्ञ करीत नािी, असे कळल्यावर तो दुःखी िोईल. स्मृतींना तो शास्त्र मानिार नािी. 



 

अनुक्रमणिका 

जाहतभेद व अस्पृश्यता यावंरून सवांशी तो वाद करील. वदेाचा धमय कोिालाच ठाऊक नसल्यामुळे तो 
हचडून जाईल. सुधारकानंा िा म्िातारा अगदी ‘सुपरन्स्टश्यस’ वाटेल. हिस्ती हमशनरी जर त्यास 
भेटले, तर वदेाचं्या हनरुपयोगीपिाचे त्याचें व्याख्यान ऐकून तो गोंधळून जाईल. त्याच्या काळातल्या व 
आजच्या धमात जमीन–असमानाचे अंतर पडलेले पािून तो स्वगास हनघून जाईल. 

 
१७७० (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६५–३६७) 

‘एक पृच्छक’ हवचारतो की : तुळशीसारख्या हनजीव पदाथाचे दरवर्षी लग्न कशास करावे? िा 
हवलक्षहिक हववाि मंगलाष्टके म्ििून केला जातो. दरवर्षी तो िोतो, म्ििून त्यास पुनर्थववािच 
म्ििावयास िव.े िा एक अगदी पोरकट प्रकार आिे. कोट्यावधी हठकािी म्ििजे प्रत्येक घरी िे लग्न 
िोत असते. िे जोडपे म्ििजे अजब. कारि नवरा तर अगदी हनखालस हनजीव आहि तुळस िी झाड 
म्ििून सजीव समजावी. या नवरीस बोकड खातो. नवऱयास उंदीर धके्क देतात. िे हवधुर लकवा हवधवा 
नसताना त्याचंी लग्ने िोतात. धातूची मतूी वा धोंडा यासंमोर अंतपाटय धरला जातो. तुळशीची काकिे, 
मंगलसूत्र कािी हदवसानंी काढून टाकतात. अशा या लग्नास काय नाव द्यावे, ते समजत नािी. पूवीचे 
राजे खंडारािीशी म्ििजे कट्यारीशी लग्ने लावीत. मग या नवरीस मूर्थतरािी म्ििाव ेकाय? तरी िे 
पोरखेळ थाबंवावते. 

 
१७७१ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६७–३६८) 

गवियर जनरल लाडय कालनग याचंी पत्नी १८ नोवेंबर रोजी प्रवासात जंगलतापाने मृत्यू पावली. 
 
१७७२ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६७–३६८) 

हनपाललसग िा प्रख्यात बंडखोर अखेर इंग्रजी फौजेने पकडला. 
 
१७७३ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६७–३६८) 

कापसाची हनयात जलदीने व्िावी, म्ििून सरकारने सडका बाधंण्याचे काम सुरू केले. पेवशरानंा 
उते्तजन देऊन कापसाची लागवड वाढहवली जाईल. 

 
१७७४ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६७–३६८) 

इंग्लंडात आहि वले्समध्ये हनरहनराळ्या धार्थमक मंडळ्यातं २ कोटी ११ लाख ५८ िजार ९३४ सभासद 
आिेत. आहि ३४,४६७ देवळे आिेत. 

 
१७७५ (२० : २३, २ हदसेंबर ६१, ३६७–३६८) 

सरकारी ठरावाप्रमािे वतयमानपत्राचें टपालाचे िाशील आता आगाऊ भराव ेलागते. तरी वगयिीदारानंी 
प्रथम दीड रुपया मनी ऑडयरीने पाठवावा. सािेबलोकानंी ४॥ रुपये आगाऊ पाठवावते. 

 
१७७५ अ (इंम : ३६८) 

मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय  
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ज्ञानोदय, पुस्तक २०, अांक २४, मुांबई, १६ णदसेंबर १८६१ 
 
१७७६ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३७०–३७२) 

हक्रन्स्तयन विाकूलर एजुकेशन सोसैटी फार इंहदया वतीने कािी पुस्तके प्रकाहशत झाली. 
‘सत्यदीहपका’ िे माहसकिी या मंडळीतफे चालवले जाते. लिान मुलासंाठी तीन क्रहमक पुस्तके त्यानंी 
छापली आिेत. त्यातले हवर्षय उपयोगी आिेत. मुलाचं्या अंगी हशस्त बािावी व आज्ञाधारकपिा यावा, 
पापाची क्षमा व तारिाचा बोध व्िावा, म्ििून त्यातंले पाठ रचले आिेत. मुळाक्षरासमोर बाराखड्या न 
छापता एकदम स्वावलंबनानेच मुलानंी वाचाव,े अशी सोय केली आिे. शाळेतील हशक्षिास उपयुक्त 
अशी पसु्तकाचंी रचना आिे. कािी कठीि शब्द मात्र टाळावयास िव े िोते. उदा. प्रहतहदवशी, 
सत्यवादी. तसेच कािी वाक्याचंी रचनािी गंुतागंुतीची आिे. तीिी टाळता आली असती. ईश्वराच्या 
दिा आज्ञाचंा अभगं उत्कृष्ट आिे. 

 
‘हशक्षापद्धती’ िे पुस्तक हशक्षकानंा फार उपयुक्त ठरेल. मुलानंा वाचन-लेखनात तरबेज करून घेिे 
आवश्यक आिे. प्रत्येक शाळेने त्याची एक तरी प्रत घ्यावी. या पुस्तकाचा छापसुद्धा सुरेख आिे. 

 
‘मुलाकंहरता पहिले पसु्तक पृष्ठे ३२’ 
‘मुलाकंहरता दुसरे पुस्तक पृषे्ठ ७५’ 
‘मुलाकंहरता हतसरे पुस्तक पषृ्ठे १३०’ 

 
१७७६ अ (इंम : ३६९–३७०) 
 
१७७७ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३७३–३७४) 

लिदुस्थानची राजधानी कलकत्त्यािून दुसरीकडे नेण्याचे ठरते आिे. लाडय दालिौसी, हवल्सन, लेयागं, 
या सवांना तेथील रोगकारक िवमुेळे अकाली मृत्यू आला. लाडय कालनगची पत्नीिी नुकतीच मरि 
पावली. रािी हवक्तोऱयाची ती मतै्रीि िोती. युरोहपयन मािसाला कलकत्त्यात बारा महिवयातच मृत्य ू
येतो! देशाच्या मध्यभागी असिारे शिर त्यासाठी हनवडले पाहिजे. मंुबई अगर पणु्याची हनवड झाली, 
तर आियय वाटावयास नको. पुिे झाले, तर मिाराष्ट्र देशात चागंले फेरफार िोतील. ईश्वर करो, 
तसेच िोवो. 

 
१७७७ अ (इंम : ३७२–३७३) 
 
१७७८ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३७५–३७७) 

लाक्रोईची कवया हमसेस मलवस कलकत्त्यामध्ये बंगाली भारे्षतून शुभवतयमान गाजवीत असे. मरिसमयी 
हतचे वय अवघे ३५ िोते. १८५५ मध्ये तेथे जनाना हमशन सुरू झाले. १६० हस्त्रया व १५० कवया उपदेश 
घेतात. हमशनच्या ३ मडमा आठवड्यातून एकदा त्याचं्या घरी जातात. िाह्मि, वैश्य व कायस्त 
जातींना उपदेश करतात. वृद्ध बायािी मनापासून हिस्ताचा संदेश ऐकतात. त्याचं्या मनाचे डोळे 
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उघडत आिेत. जनानखावयातील अज्ञान अधंकार दूर िोतो आिे. उपदेष्टी मलवस मडम प्रीतीने व 
हवश्वासाने काम करी. हतचे ‘फुलमुनी व करुिा’ पुस्तक सवांना आवडते. ‘हिस्ती धमय म्ििजे काय’ 
िेिी वाचनीय आिे. अल्प वयात हतने जीवनाचे साथयक केले. 

 
१७७८ अ (इंम : ३७४–३७५) 
 
१७७९ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३७७–३७८) 

‘वृत्तवैभव’ नावाचे नव े साप्ताहिक अिमदनगर येथे ८ मािे हदसेंबर पासून सुरू झाले. रा. खंडेराव 
बाळाजी िे िुशार गृिस्थ त्याचे कते असून रत्नाहगरीस जगन हमत्र पत्रात त्यानंी कािी हदवस काम केले. 
त्याचंी हलहिण्याची शलैी व शब्दयोजना सुंदर आिेत. खुबीदार हवर्षय हनवडून ते नम्रतेने व हवनयाने 
हलहितात. पि त्यानंी इंग्रजी मजकूर छापू नये, कारि पहिल्या अंकातील इंग्रजीची मासला हबनचकू 
नािी. त्याचा भरभराट झाल्याने आम्िासं आनंदच आिे. वीस वर्षांपूवी ‘ज्ञानोदय’ नावाचा एक पुत्र एथे 
जवमला. त्याचे लालन लिदुस्थानच्या पहिम राजधानीत िोते आिे व तो भर ज्वानीत आला आिे. तो 
अज्ञानासुर दैत्याशी झगडून त्यास घायाळ करतो. आमचे वृत्तवैभवराव याच मातेच्या पोटी जवमले. ती 
अष्टपुत्रा सौभाग्यवती िोवो! हतचा ज्येष्ठ पुत्र सद गुिी नीहतमान व सद्धमयपरायि आिे. ताविे व पारठे 
दोघे दीघायु िोवोत. 

 
१७७९ अ (इंम : ३७७) 
 
१७८० (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३७८–३८१) 

पंढरपूरच्या याते्रत रे. व्िैटचा उपदेश लोक एकाग्रतेने ऐकतात. मिामारीचे नाशकारक ढग येत 
असतात. दररोज हनदान ३०० मािसे मरतात. िवा उत्तरोत्तर हबघडत असते. लाख लोक दाटिीने 
रािातात. त्याने िवा नासती. कोिी मेला, तर त्यास तेथेच जाळतात. त्यामुळे शिर स्मशानाप्रमािे 
वाटते. पटकीने तडफडिारी मािसे भयानक चया करून शवेटचे क्षि मोजीत असतात. हकत्येक पे्रते 
खाचेत नग्न पुरतात, तर कैक हचता अधयवट जळत असतात. सोलापूर स्टेशनावर अनेक वाखेकरी 
मरून जातात. याते्रचा लोकाचं्या प्रािासी हनकट संबधं आिे. धहरता पढंरीची वाट । घेई जरीमरी पाठ 
॥ िे मूखय व भ्रष्ट लोक हनदान दिा लाखाचंा चुरडा करतात! हवचारशील लोकानंा याचा वीट आला 
आिे. पटकीच्या दुधयर रोगाचा लोंढा सवय देशभर वािातो आिे. बसुेमार गदीमुळे वाखा वाढत चाललेला 
आिे. सरकारनेच याचा कािीतरी बंदोबस्त करावयास िवा. असे रे. व्िेटसािेब आपल्या पत्रात 
हलहितात. (तैम्स आफ इंहदया पत्रावरून) 

 
१७८१ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८१–३८२) 

‘बातमीदार’ पत्रात म्िितो की : पंढरपुर म्ििजे मृत्युरायाच्या हशकारीचे मुख्य स्थळ आिे. त्याच्या 
धनुष्ट्यापासून मरीरूप बाि हनघून याते्रत मिाप्रलय िोतो. शजेारच्या गावातंील लोकानंािी तो िािनू 
पाडतो. हसहवल सजयन डॉ. कुक यानंी सरकारला पत्र पाठवले की : पंढरपूरच्या याते्रकरंूना 
कोित्यािी शिरात हमसळू देऊ नये. हशपाई ठेवनू त्यासं गावाबािेरील मदैानातच थाबंिे भाग पाडाव.े 
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कािीकाळ तंबू उभारून त्यातं त्यानंा रािू द्याव.े मगच शिरात प्रवशे द्यावा. असे केले असता शकेडो 
लोक मृत्यूच्या दाढेमधून सुटतील. 

 
१७८२ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८१–३८२) 

सरबंडवाला नानासािेब पकडला गेला, अशी बातमी आिे. बातमी खरी असेल, तर आनंदच आिे. 
 
१७८३ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८१–३८२) 

उदेपूरचा राजा मरि पावला. 
 
१७८४ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८१–३८२) 

नागपूरमध्ये बाबा पाडुंरंग व रामस्वामी व्यंकटाचलय उपदेशक नेमले. 
 
१७८५ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८१–३८२) 

काबलूात पटकीने ७ िजार मेले. 
 
१७८६ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८२–३८४) 

िरदुई हजल्ह्ातं वासा या गावी एका स्त्रीला नातेवाईकानंी सती जािे भाग पाडले. ३५ लोकावंर खटला 
भरला आिे. 

 
१७८७ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८२–३८४) 

१८६०–६१ मध्ये ९१४ टपाल कचेऱया िोत्या. ४३,५७१ मलै डाक चालत िोती. पैकी १०४६ मलै रेल्वनेे 
चालली. मंुबई इलाख्यात रस्ते चागंले नसल्याने डाक पाठवण्यास फार खचय येतो. दर मलैास १ रु. 
१४ आिे ६ पै पडतात. यंदा ८७ लाख ६९ िजार १७६ लखोटे पाठवले गेले. कारि बरेच सािेब थंड 
िवसेाठी मिाबळेश्वरी रािून तेथून पते्र धाडतात. (गाद्ययन) 

 
१७८८ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८४) 

कवी म्िितो की : पाखरानंा कोटी व खोकडानंािी हबळे आिेत. पि जगज्जीवन अशा येशूदेवाला मात्र 
जागा नािी. तो सवांत थोर असून घोर यातना भोगतो. आम्िी सवांनी धनवान व्िावे, िा त्याचा िेतू 
असतो. िे प्रभ,ू तू माझे धन व मन घ्यावीस. तू माझा उद्धार केलास. मी तुझे उपकार कसे बरे फेडू? 
(कहवतेचे गद्यसार) 

 
१७८८ अ (इंम : ३८४) 
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१७८९ (२० : २४, १६ हदसेंबर ६१, ३८४) 
िल्ली वतयमािपत्राचें डाक-िंशील अगोदर भराव े लागते. तरी वगयिीदारानंी १ वर्षासाठी ३ रुपये 
आगाऊ पाठवावते. जे सािेब डाकेने िे पत्र घेतात, त्यानंी ४॥ रुपये पाठवाव.े जर वगयिीदाराचें पसेै 
आले नािीत, तर पत्र पाठविे बंद केले जाईल. 

 
१७८९ अ (िंम : ३८४) 

मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १, मुांबई, १ ज्यानुएरी १८६२ 
 
१७९० (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, २–४) 

गतवर्षी एकटा चीन वगळता आश्या खंडात शातंता िोती. युरोपात प्रत्यक्ष युद्धप्रसंग ओढावला नािी. 
पि १८६१ मध्ये अमेहरकेत इहतिासप्रहसद्ध लढाई सुरू झाली. ती लवकर बंद िोिे अशक्य आिे. 
युरोपीय देशानंी हतकडे ित्यारबंद सैहनक पाठहवले. उत्तर अमेहरकेस सवय प्रकारची मदत केली. दहक्षि 
अमेहरका सरकार मात्र दासपि बंद करण्यास तयार नािी. िी प्रथा बंद िोिार नािी, तोपयंत तेथे 
शातंता िोिे कठीि आिे. गुलामाचंा व्यापार बंद व्िावा, म्ििून सवांनी प्राथयना करावी. या युद्धाने 
अमेहरकेतून येिारी हमशनाचंी मदत कमी झाली. तरी लोकानंी अडचि सोसून पैसे पाठहवले. 
हमशनाच्या कामाबद्दल त्यानंा आस्था आिे. अमेहरकेच्या सरकारने दहक्षि अमेहरकेची नाकेबंदी केली. 
त्यामुळे तेथे बेरोजगारी वाढली. कापसाचा व्यापार बंद झाला. लिदुस्थानच्या कापसास मागिी वाढली. 
रहशयन बादशिाने राज्यातील सवय दासानंा मोकहळक हदल्िी. सम्राट अलेक्षादंरचा हकत्ता द. अमेहरकेने 
हगरहवला पाहिजे. लिदुस्थानात जर आबादी वाढली, तर प्राप्तीवरील कर बंद िोऊ शकेल. हमशनाचें 
काम सवयत्र समाधानकारक रीतीने झाले. देशी हििनानंी हमशनानंा भरपूर सिाय्यक केले. पहवत्र 
आत्म्याची वृष्टी िोत आिे. 

 
१७९० अ (इंम : १–२) 
 
१७९१ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, ५) 

राजमुगुट िे सम्राटाचे भरू्षि असते. इंग्रजाचं्या राज्याची व या देशाची स्वाहमनी हवक्तोऱया मिारािी 
याचंा मुगुट रत्नजहडत आिे. सोने व चादंी वापरलेला िा मुकुट १⫴ शरे वजनाचा असून त्यावर २७८३ 
पैलुदार हिरे बसहवले आिेत. त्यातील लाल माहिक तर अमोल्य आिे. राज्याहभरे्षकप्रसंगी रािीने िा 
मुगुट डोक्यावर ठेवला, तेव्िा त्याच्या भाराने हतचे डोके दुखू लागले. तेव्िापासून तो मुगुट मखमली 
गादीवर ठेवण्यात येतो. रािीसािेब भार्षि वाचीत असताना एक सरदार िा मुगुट िातात घेऊन उभा 
रािातो. िा मुगुट अहतशय बदंोबस्तात ठेवतात व हनवडक लोकानंाच पूवयपरवानगी घेऊन तो पािाता 
येतो. िा मुगुट कधी कोमत नािी व नाश पावत नािी. िा ईश्वराचा आशीवाद आिे. 

 
१७९१ अ (इंम : ४) 
 
१७९२ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, ६) 

हिस्तीयन विाकुलर एज्युकेशन सोसैटीने मराठीत हकत्येक पुस्तके छापली आिेत. डा. हवल्सनच्या 
‘तीन िजार वर्षांमागचे लिदुस्थान’ या पसु्तकावरून ‘वदेधमी लोकाचंा वृत्तातं’ िा मराठी अनुवाद त्यानंी 
प्रहसद्ध केला. देशी शाळातंील हशक्षकाचंी सुधारिा व्िावी, म्ििून या सभेने एक परीक्षा आयोहजत केली 
आिे. त्यात पहवत्रशास्त्र, गहित, इहतिास-भगूोल, याबरोबरच हशक्षापद्धती व शाळेची व्यवस्था, िे 
हवर्षयदेखील आिेत. िी परीक्षा १ एहप्रल रोजी िोईल. हवशरे्ष गुिवत्ता हमळहविाऱया पतंोजींना २० 
रुपयापंासून ४० पयंत बहक्षसे हदली जातील. हमशनामाफय त पुस्तके मागवनू घ्यावीत. 



 

अनुक्रमणिका 

१७९२ अ (इंम : ५–६) 
 
१७९३ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, ७–९ ) 

इंन्ग्लश कालगिना सागंिारी आया व ओवी वृत्तात केलेली एक कहवता हदली असून फेिुवारीचे २९ 
हदवस दर ४ वर्षांनी कसे येतात, त्याचे वियन केले आिे. वर्षाच्या संख्येस ४ ने भागल्यावर जर बाकी 
राहिली नािी, तर २८ हदवस धराव.े हशवाय एका कोष्टकात १८६२ मधील शाब बाथ-हदवसिी छापलेले 
आिेत. इनं्ग्लश वर्षांची व्यवस्था ज्योहतर्षास अनुसरून आिे व सोपी आिे. लिदू वर्षामध्ये हकती 
खटाटोप व गोंधळ आिे! १८६२ चे पंचागं तयार झाले. त्याची लकमत १ आिा पडेल. 

 
१७९४ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, ९–१२) 

‘स्वदेश लोककल्यािेच्छू’ हलहितो की : नगरास नाटकमंडळी आली. िे नाटकी लोक हस्त्रयासंमक्ष 
बीभत्स व िलके शब्द वापरतात. संभाहवतानंी हस्त्रया–मुलासंि पािण्याची योग्यताच नािी. नाटकवाले 
िलकट, पोरकट, छचोर व स्वच्छवदी असे असतात. हशक्षक, िुदे्ददार, चक्रीदार पागोटेवाले 
अंमलदार, यानंी तेथे जाऊ नये. देशाहभमानी व जाित्या लोकानंा नाटक पाििे शोभत नािी. या 
लाहजरवाण्या धंद्यात ‘शहरराचे’ भाडे घेतले जाते. देवाचे सोंग घेऊन ते देवाचंी फहजती करतात. 
राडंाचें वशे घेऊन डोळे मोडून िावभाव करतात. लिान मुलानंा स्त्रीवशे देऊन िावभावपूवयक 
नाचहवण्यात फार तोटा आिे. घरच्या मािसानंा फसवनू मुले नाटकाच्या धंद्यात पडतात. पि शवेटी 
त्यानंा भीक मागावी लागते. या हवनोदी सोंगाड्यानंा कसलीिी प्रहतष्ठा हमळिार नािी. कारि ते हदवसा 
डोळ्यातं काजळ घालून बायकापं्रमािे हनलयज्जपिे वावरतात. यापेक्षा त्यानंी कािी प्रमाहिक धंदा 
करावा. िे ठक नाटकवाले पे्रक्षकानंा ‘रहसक’ संज्ञा देऊन फार लुबाडतात. तरी लोकानंी पसेै खचूयन 
नाटकरूप फल भक्षू नये. ज्ञानरूप हमष्टान्नाची चव घ्यावी. आपल्या मुलानंा हबघडू देऊ नये. त्यानंा 
सुहशक्षा देण्यात द्रव्याचा व्यय करावा. 

 
१७९५ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १२–१४) 

‘एक मुसलमान’ हलहितो की : नगरजवळ मीरावलीचा डोंगर आिे. अज्ञानी लोक त्याला देव समजून 
भजतात. लिदू व मुसलमान जमातींचे लोक दर गुरुवारी तेथे जमतात. कबरीच्या पाया पडिे लकवा 
हतला नवस करिे अयोग्य आिे. हकत्येक लुचे्च लोक आहि खराब चालीच्या बायका तेथे जाऊन स्वैर 
वागतात. दुसरे लग्न व्िाव,े म्ििून एक हवधवा स्त्री तेथे येत असते. कुरािात कबरीची भक्ती हनहर्षद्ध 
मानली आिे. लिदंूना बारा गाडे देव असताना ते येथे कशाला येतात, तेिी समजत नािी. हशवाय 
मीरावली भागात पापी लोकच फार जमा िोत असतात. कबर कधी देव िोिार नािी. हवधवानंा 
पुनर्थववाि करण्याची सरास परवानगी द्यावी. िे पत्र वाचनू लोकानंी हशव्या हदल्या, तरी खरा हवचार 
तोच मी हलिीत आिे. नगराजवळ दशाबाईचे डोंगर आिेत. तेथील मुसलमान पजुारी हपराची व्यवस्था 
ठेवतात. लिदू लोक तेथे नवस करतात. पि मुन्स्लमाचंा तो रमजान आिे. यापेक्षा खरा देव एकच आिे. 
त्यालाच शरि जाव.े 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१७९६ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १४–१५) 
गेल्या वर्षी २२ जूनला लंदन शिरात बाजारात आग लागली, ती केवळ प्रलयाग्नीची प्रहतमाच िोती. 
तीन कोटींचे नुकसान झाले. दुसऱया एखाद्या शिराचे असल्या आगीने हदवाळेच हनघाले असते. केवळ 
लंदनचे पेढीवालेच िी िाहन सिन करू शकले. सावकारलोक हकत्येक वर्षांच्या मेिनतीच्या फळास 
मुकले. आग हवझवीत असताना िुशार व शूर असा िेदवुदसािेब मृत्युमुखी पडला. तेम्स नदीच्या 
काठावरील वखारीत आग लागली व ती सगळीकडे पसरत गेली. आग पािण्यासाठी लोक हमळेल त्या 
वािनाने येऊन गदी करीत िोते. मोठ्या पलुावरून आग स्पष्ट हदसे. पुलावर गदी झाल्यामुळे दोन 
मािसे नदीत पडून ठार झाली. नदीतून मेिाचे गोळे वािात आले. ते हवकून अनेक लोकानंी कमाई 
केली. एक िोडीवाला पेटऱया मेिीने मरि पावला. वेद्यखावयात अनेकावंर उपचार कराव े लागले. 
एकट्या हफहनक्स पेढीवाल्याचेच ८ लक्ष ७० िजाराचें नुकसान झाले. (ज्ञानप्रसारकवरून) 

 
१७९७ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

कलकत्त्यात रे. दे यानंी प्रािचरि बोज या तरुिास बान्प्तस्मा हदल्िा. 
 
१७९८ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

नामदार गवरनर क्लाकय  याचें हवलायतेस जािे कािी काळ तिकूब झाले आिे. 
 

१७९९ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 
हनजामास स्तार आफ इंहदयाचा नैट नेमण्याचा समारंभ झाला. त्याचा सुज्ञ हदवाि पदक अंगावर 
घालण्याबाबत त्याची समजूत घालील, अशी आशा आिे. 

 
१८०० (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

कच्छ प्रातंात कवयावधाची दुष्ट चाल बंद करण्याबाबत कायदा झाला. पि मोर व बैल याचंी ित्या िोऊ 
नये, अशी अट तेथील ससं्थाहनकाने घातली. बकरी मारण्यास िी बंदी व्िावी, असा त्याचा प्रयत्न आिे. 

 
१८०१ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

शहनवारी दुपारी १२ नंतर सरकारी कचेऱयानंा सुटी द्यावी, असा सरकारचा हवचार आिे. तसे झाले, तर 
वर्षात ७८ सुट्या हमळतील. 

 
१८०२ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

मंुबईमध्ये पटकीचा उपद्रव सुरू झाला. पढंरपुरच्या याते्रचीच िी पीडा आिे. 
 
१८०३ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 

नाना धरला गेल्याची बातमी संशयास्पद हदसते. कारि तशी बातमी तीन हठकािािूंन आली आिे. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१८०४ (२१ : १, १ ज्यानुएरी ६२, १५–१६) 
सुवझेच्या संयोगी भमूीवर ४५ कोसाचंा कालवा तयार िोईल. सीहरयातून मजूर येिार आिेत. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २, मुांबई, १५ ज्यानुएरी १८६२ 
 
१८०५ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, १८–२०) 

दहक्षि अहफ्रकेतील ८० वर्ष े वयाचा म्िातारा लीबे िा हमशनऱयाचंा दे्वर्ष करीत असे. त्याचंी संगत 
टाळण्यासाठी रािण्याची जागा सोडून तो दुसरीकडे गेला. पि हमशनरी तेथेिी गेले, तेव्िा तो अद्वातद्वा 
बोलला. हमशनरी म्ििाला की, देवाने प्रकाशिाऱया सूयाला सतत तरुि ठेवले आिे. लीबचेी मुलगी 
मरि पावली, तेव्िा तर लीबनेे हमशनऱयावंर प्रािघातक िल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. कािी काळानंतर 
मात्र लीबेचा मनःपालट झाला. त्याने सािेबास पे्रमाने बोलावनू शास्त्र ऐहकले. देवाने आपिासं क्षमा 
करावी, म्ििून प्राथयना केली. नाटक व सैतान यापंासून बचाव व्िावा, म्ििून येशूची मध्यस्थी 
स्वकारली. स्वतःच्या धमातील अपयिावरचा त्याचा हवश्वास उडाला. आपल्या मुलानातवानंी व बासुतो 
जमातीनेिी िा धमय स्वीकारावा, अशी तो हवनंती करीत असे. हवशरे्ष म्ििजे त्याचा मृत्यू रहववारीच 
झाला. देशीदेशी हमशने स्थापन झाल्यापासून पृथ्वीवर शुभवतयमान फार गाजत आिे. 

(वयूस आव् द चचयसवरून) 
 
१८०५ अ (इंम : १७–१८) 
 
१८०६ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, २२–२३) 

कलकत्त्यातील िाह्मि वगाचे दोन प्रकार मुख्यत्व ेकरता येतील : (१) मासंभक्षक (२) मासंवजयक. पि 
मासंभक्षकातं कािी पोटप्रकार आिेत. उघडपिे मासं खािारे, गुप्तपिे खािारे व दरवाजे लावनू मासं 
खािारे, असे तीन ठळक प्रकार हदसतात. मासंवजयकातं जुवया समजुतीचे म्िातारे पुष्ट्कळ आिेत. पि 
ते मासे मात्र खातात. ती एका प्रकारची भाजीच मानली जाते. ‘तरुि बंगाल’ चे सभासद सुहशहक्षत 
असून त्यानंा कािीच वज्यय नािी. मिाराष्ट्रीयानंा वाटते की, मासे खािे, िे तर भ्रष्टपिाचे लक्षि िोय. 
बंगाली िाह्मि म्िितात, वदेातं मासंभक्षि आिे. ते शरीरासिी हितावि असते. याचा इकडील 
िाह्मिानंी हवचार करावा. भ्रष्टता खाण्यात नािी, तर ईश्वराच्या इच्छेहवरुद्ध चाळ्यात आिे. 

 
१८०६ अ (इंम : २०–२२) 
 
१८०७ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, २३–२६) 

हतगस्त साली रा. दादोबा देवाजी िे परभ ूगृिस्थ हवलायतेस गेले. आपल्या बडतफीची दाद लाविे, 
तसेच सागंली ससं्थानची बाजू माडंिे, िा त्याचंा उदे्दश िोता. नुकतेच त्याचं्या मृत्यूहवर्षयी वतयमान 
आले. हतकडील रीतीप्रमािे त्याचें शव गतेत दफन कराव ेलागले. यावरून वतयमानदीहपकाकत्याने 
हवलायतेची वारी करिाराबंद्दल नापसतंी दशयहवली. कारि आपल्या धमाचा उपिास िोतो. रा. भास्कर 
दामोदरानंा तर हतकडे एक धमयशाळा िवी आिे. महिपतरामानंीिी साहंगतले की, तेथे धमय सुरहक्षतच 
रािातो. दीहपकाकत्यास मात्र वाटते की, िा देश सोडला की धमय संपला. मग त्याच्या कलेवरात 
रुद्राक्ष व भस्मच भराव ेलागते. हवरोधी धमाच्या नुसत्या फुपकाऱयाने बापड्या हदवाभीताचंा प्राि हनघनू 
जातो. यावरून पिा की, लिदूना परदेशी जाण्यात हकती अडचिी आिेत. हजवतंपिी आहि मेल्यावरिी 



 

अनुक्रमणिका 

अडचिी आिेतच. आता लिदू धमाने आपल्या भरतखंडरूप हबळातून तोंड काढून जगारण्यात मोकळा 
संचार करावा, असे त्यानंा वाटतच नािी. हतकडे मेला, तर समाधी घ्यावी लागेल व जगला तर 
शटेजीप्रमािे ढोंग करून प्रायहित्ताचा फहजतवाडा करून घ्यावा लागेल. 

 
१८०८ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, २६–२७) 

उत्तर लिदुस्थानातील हमशनाचंा रपोट देताना रेव. क्लाकय  हलहितात की : २४ व्या पजंाबी पलटिीतील 
अनेक मजबी हसख बान्प्तस्मा मागतात. गेल्या वर्षी १६ जिानंी दीक्षा घेतली. पेशावर येथे बंगला 
बाधंला असून १७०० रुपये खचूयन भजनालय बाधंले आिे. दर रहववारी ८० लोक उपदेश ऐकतात. 
शाळेत सरासरी ३० जि उपन्स्थत रािातात. िे लोक अज्ञानी व अशक्त आिेत. त्यासं जड अन्न नािी, 
तर दूध देण्याची गरज आिे. सुभेदार-जमादाराप्रमािेच अनेक हस्त्रयािी येत आिेत. क्लाकय  मडम 
त्यानंा उपदेश करते. एकूि ६०० कुटंुबामंधील लोक नेमाने उपदेश घेतात. 

 
१८०९ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, २६–२७) 

नागपूरच्या रघोजी भोसल्याच्या पत्नी बकाबाई याचें १८५८ मध्ये हनधन झाले. िी स्त्री अत्यंत कतयबगार 
िोती. युवराज परसोजीस गादीवर बसवनू हतने राज्य साभंाळले. पुढे हदराने त्यास हवश्वासघाताने 
मारले, तरी ती वचयस्व हटकवनू िोती. १८५७ च्या धामधुमीत ती इंग्रजाशंी एकहनष्ठ िोती. हतचा हदनक्रम 
फार कमयठपिाचा िोता. प्रातःकाळी ५ वाजल्यापासून जप, पूजा, अनुष्ठान, यात ती गकय  असे. 
धमयकृत्यात हतचे १२–१२ तास खचय िोत. दररोज ५०–६० िाह्मि गोसाव्यानंा ती भोजन देई. शवेटी 
हतचा अंतकाळ जवळ आल्यावर हतने ५०० गोदाने हदली. प्रत्येक वळेी ५० ते १०० रुपयाचंी दहक्षिािी 
हदल्िी. मरिाच्या वळेी ३०० िाह्मिानंा हतने जेव ूघातले. हतचा मृत्यू झाल्यावर हतच्या अस्थी गंगेत 
टाकण्याकहरता इंग्रज सरकारने दिा िजार रुपये अनुदान हदल्िे. 

 
१८१० (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, २९–३०) 

‘एक हमत्र’ हलहितो की : पृथ्वीत ५ तत्त्व ेआिेत, अशी लिदंूची समजूत आिे, पि सृष्टीमध्ये ६५ मूलतत्त्व े
आिेत व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यानंा मूलतत्त्व ेसमजिे मुळातच चूक आिे. तारायंत्रातून 
वीज गेली आहि हतचा पाण्यास स्पशय झाला, तर दोन वायू तयार िोऊन पुविा पािी िोते. लोखंडाचा 
जंग िािी वायूच आिे. रसायनशास्त्राने िे सारे प्रयोगाहनशी हसद्ध केले आिे. वदेात खगोल, भगूोल, 
रसायि, या ं हवर्षयी स्वकपोलकन्ल्पत कल्पना साहंगतल्या आिेत. परमेश्वराने पािी उत्पन्न केले, 
त्याचा हवटाळ मानता कामा नये. आहश्वन महिवयात घरातील पाण्याची पूजा करिे गैरहशस्तच आिे. 
फक्त परमेश्वर भजनपात्र आिे. जगातील दोन वायुतत्त्व े एकत्र करून त्याने पािी उत्पन्न केले. 
पाण्याने अंग स्वच्छ िोते, तसे आत्म्यास शुद्ध करण्यासाठी धमाचे साधन िव े आिे. जगद गुरू 
हिस्ताजवळ ते साधन आिे. सवय काळचे जीवन हमळहवण्याकहरता त्यालाच शरि जाव.े 

 
१८११ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 

नामदार हवक्तोऱया रािीसािेबाचें पती हप्रवस अल्बटय यानंा अल्पकालीन आजारानंतर देवाज्ञा झाली. 
मनुष्ट्याचे आयुष्ट्य वाफेप्रमािे थोडा वळे हदसून नािीसे िोते. 



 

अनुक्रमणिका 

१८१२ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 
अमेहरकेतील लढाई चालूच आिे, इंग्रज व फ्रें चाचें सरकार मदतीस जािार आिे. 

 
१८१३ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 

फ्रें च सरकारचे हदवाळे हनघेल, असा रंग हदसतो. कारि यंदा ४० कोटींची तूट आली व कजाची रक्कम 
२ अबांनी वाढली. सावकार नव ेकजय देत नािीत. तूट ७० कोटींपयंत जाऊ शकेल. बादशिाची रािी 
बेसुमार खचय करते. हतचा तीन महिवयाचंा खचय १२ लाख झाला. रािी हवक्तोऱयाच्या चौपटने नेमिूक 
असूनसुद्धा त्यानंा कजय िोते. ना. फोल्दने काटकसरीचा सल्ला हदला, म्ििून त्यास रािीने बरतरफ 
केले. म्ििनू नेिमी अंथरूि पािूनच िातपाय पसरावते, िे शिािपिाचे असते. 

 
१८१४ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 

कलकत्ता युहनवर्थसतीच्या प्रश्नपहत्रकाचंी चोरी झाली. मुख्य कंपाहझटर व िुगळीचा एक हवद्याथी 
त्याचं्यावर खटला दाखल झाला. मंुबई हवद्यापीठातिी असा प्रकार घडला आिे. 

 
१८१५ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 

हम. लेंगसािेबाने सुचहवलेले नािे १ फेिुवारीपासून वापरात येईल. 
 
१८१६ (२१ : २, १५ ज्यानुएरी ६२, ३०–३२) 

लंदनच्या लाडय मेयरने मंुबईच्या गवरनर हम. क्लाकय ना पत्र पाठवनू वायव्य प्रातंातील दुष्ट्काळ–फंडाचा 
हवहनयोग मंुबई आहि कलकत्ता शिराचं्या हवकासाकहरता करण्यास परवानगी हदली आिे. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ३, मुांबई, १ फेबु्रएरी १८६२ 
 
१८१७ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ३४–३८) 

मादागास्करची मरू्थतपूजक म्िातारी रािी मतृ्यू पावली. हतचा रादामा नामे पुत्र गादीवर आला. िा राजा 
इंग्रजी हलिू शकतो व हिस्ती धमाची आस्था बाळगतो. मॉहरशसच्या कला मंडळाने व व्यापारी सभेने 
त्याचे अहभनंदन केले. िा राजा अत्यंत दयाळू असून रक्तपाताचा हतरस्कार करतो. माजी रािीने 
हिस्त्याचंा पाठलाग केला. शास्त्र बाळगण्यासिी मनाई केली. पि रादामाने हमशनऱयानंा बिुमानाने 
वागवले. जुलूम आहि कू्ररपिा संपून ते मुक्त झाले आिेत. राजधानी आतंानानाहरओ येथे लोखंड शुद्ध 
करण्याचा कारखानािी सुरू झाला. १८१९ मध्ये स्थापलेले हमशन मध्यंतरी संकटात पडले िोते. ते 
आता काययकारी झाले आिे. हस्त्रयानंा उपदेश करण्याची परवानगी हमळाली. १८३५ पासून रािीने 
हिस्ती लोकावंर मृत्युदंड, दासपि लकवा देशपारीचे सकंट लादले िोते. हिस्ताचा अशक्त कळप दुष्ट 
लाडंग्याकंडून ताहडलेला, वेढलेला व पीडलेला झाला िोता. पि िी कठीि परीक्षा सपूंन आता आनंद 
व समाधान झाले आिे. तरुि राजा रादामा हिस्ती झाला. त्याचा हचटिीस रािाहनराको िादेखील 
हिस्ती धमाबद्दल प्रीती बाळगिारा आिे. 

 
१८१७ अ (इंम : ३३–३४) 
 
१८१८ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ३९–४१) 

‘साक्षीदार’ पत्रात म्िितो की : ‘करमाळ्याजवळच्या िेलेगावी शुभवतयमान सागंण्यास गेलो िोतो. 
तेथील शतेकरी भाबडेपिाने मारुतीची पूजा करतात. त्यानंा समजावनू साहंगतले की, मुख्य देव एकच 
आिे. तोच पीकपािी देतो. मारुती कािीच देिार नािी. वडलाचंी चाल म्ििून पूजा िोते. हशवाय 
मारुती गावाची राखि करतो, अशी समजूत, म्ििून या देवाचे मित्त्व वाढले. मारुती पिारा करतो, 
असे सागंिारे लोकच ‘गाव जळाला तरी िनुमंत हनराळा’ िी म्िि वापरतात. योगायोगाने त्याच हदवशी 
गावात दरोडा पडला. ‘मारुतीला जागे करून गावाचे रक्षि करण्यास सागं’, म्िटले तर वसेकरास 
थट्टा वाटली. ग्रामरक्षक देव जागेवर राहिला. वसेकर नगाऱयाच्या आड लपला. चोरट्यानंी एका 
मािसास ठार मारून चार िजाराचंा ऐवज लुबाडला. हनजीव पदाथांना देव मानिाऱया लोकानंा 
पिाताप झाला पाहिजे. आपि जे देव आपिासंाठी केले, ते कािी रक्षि करीत नािीत. खरा देव 
हनराळा व श्रेष्ठ आिे. 

 
१८१८ अ (इंम : ३८–३९) 
 
१८१९ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४१–४२) 

२५ जानेवारीस फारार मडेमेचा मृत्यू झाला. ३४ वर्षांपूवी ती मंुबईस आली. हवदे्यच्या कामासाठी हतने 
फार पहरश्रम घेतले. प्रत्येक शाळा ती स्वतः जाऊन पािी. अनेक परोपकारी सािेबानंी हतला द्रव्याश्रय 
हदल्िा. प्रकृती हबघडल्यामुळे हतला तीन वर्ष े अमेहरकेत रािाव े लागले, पि तब्येतीचा अटकाव न 
मानता हतने मरेपयंत हवदे्यकहरता श्रम केले. हतने हशकहवलेल्या मुली इतक्या योग्यतेस चढल्या की, 



 

अनुक्रमणिका 

त्यानंीिी शाळा सुरू केल्या. ७० व्या वर्षी मरिाकडून हतच्या अहवरत पहरश्रमाचंा शवेट झाला. 
अखेरपयंत ती शुद्धीवर िोती आहि प्रभ ूयेशू आपला अंगीकार करील, यावर हतचा अहवचल हवश्वास 
िोता. मरि म्ििजे बापाच्या घरात जाण्याचा दरवाजाच असतो. आमच्या कल्यािासाठी शक्ती आहि 
बळ खर्थचण्यास सवयदा हसद्ध अशी एक मतै्रीि आकाशात हवसावा घेत आिे. 

 
१८१९ अ (इंम : ४१) 
 
१८२० (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४३) 

‘एक वाचक’ हलहितो की : ‘मला स्वप्नात असे द्दश्य हदसले : मध्याविीचा समय असताना हवशाल 
काळा ढग आला. सूयय तर पािात िोता. सगळीकडे भयंकर अंधकार झाला. सूयय तर आरक्त झाला. 
समुद्रातील अक्राळहवक्राळ मासा त्याला हगळू पिात िोता. सगळीकडे भयंकर अंधकार झाला. आकाश 
फाटून प्रलयाग्नीच्या ज्वाला सागरात वर्षूय लागल्या. जिू कािी जळती भट्टी लवडंत िोती. हवजेचे 
लोळ पृथ्वीस ताडंव करीत िोते. पृथ्वी तर कंपायमान झाली. नंतर ढगाचे दोन तुकडे िोऊन आकाश 
स्वच्छ झाले. सुंदर प्रकाश पडला. देहदप्यमान आकाशात शुभ्र घोड्यावर स्वार झालेला व पाढंरा 
पोशाक घातलेला हदव्य पुरुर्ष हदसला. त्याच्या दोिोभागी शुभ्र पोर्षाक केलेले दोन हदव्य पुरुर्ष िोते. 
एका वृक्षाखाली उतरून ते थाबंळे…या आनंदकारक स्वप्नाचा अथय वाचकानंीच लावावा. 

 
१८२० अ (इंम : ४२) 
 
१८२१ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४४) 

‘कळहविारा’ हलहितो : आपल्या लोकाचंी अशी समजूत आिे की, पुस्तकात सापाची कात ठेवली, तर 
त्यास कसर लागत नािी. पि अनुभव असा आला की, िी समजूत पूिय चुकीची आिे. दोन वर्षांपूवी 
पुस्तकाच्या फडताळात कात ठेवली, पि आज उघडून पाहिले, तर सात अष्टमाशं कात नािीशी झाली 
िोती. बारीक हकड्यानंी कात खाऊन टाकली. कात हवर्षमय नसते. सापाचे हवर्ष दातात असते, चमात 
नसते. तरी कापूर ठेवला, तर तो उपयुक्त ठरेल. 

 
१८२२ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४५) 

‘वृत्तवैभव’ पत्रात ‘खऱया गुरूचा चेला’ हलहितो की : नागर लोकाचें धमयगुरू नगरात आले िोते. 
जातीच्या स्त्रीपुरुर्षानंी उत्तम पोर्षाक व दाहगने लेवनू त्यानंा वाजतगाजत गावामध्ये आिले. नुसत्या 
धूळदशयनातच गुरुजींना मोठी कमाई झाली. दुसऱया हदवशी हस्त्रयाचं्या मेळाव्यात गुरुजी बसलेले 
हदसले. या गुरूस गुरुत्वाच्या िक्काने ‘भोगाचा प्रसाद’ हमळतो, असे म्िितात. श्रीकृष्ट्िाप्रमािे 
रासक्रीडा करून ते शृगंाररसप्रधान लीळा करतात. वनभोजनाचे प्रसंगी हस्त्रया त्यानंा आंघोळ 
घालतात. कोिासिी संकोच कसा वाटत नािी? मंुबई मुक्कामी या गुरुजींची फहजती झाली िोती. िे 
गुरू इसापनीमधील वयायाधीशाप्रमािे वयाय देतात. पि त्याचंी वयायशलैी वानराप्रमािे असल्यामुळे 
माजंराचा तोटा िोतो. बहिष्ट्कृत व अपाकं्त जातभाईंकडून ते भरपूर दंड वसूल करतात. अशा भोंदू 
गुरूची भक्ती सोडून खरा मिागुरू परमेश्वर त्यालाच का शरि जाऊ नये? 
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१८२३ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४५–४६) 
‘उत्तर लिदुस्थानातील बंड’ या पुस्तकात म्िटले आिे की : बंडवाल्यानंा इगं्रजाचं्या बेइमानी पलटिी 
वश झाल्या. करोडो रुपयाचंा नाश झाला. िजारोंची कत्तल झाली. रक्ताचे लोट वाहिले. गाव ेओस 
पडली. शतेकी बुडाली, रस्ते अडले, व्यापाराचा धजाव कमी झाला. बंडवाल्यानंा टक्कर देण्यासाठी 
हवलायतेतून गोरे हशपाई आिाव ेलागले. या थोरानंी चटोरा पोराचंा तोरा उतरहवला. पोरासं नािीसे 
केले. बंडवाले िल्ला करून पळत. त्याचं्यावर डल्ला घालून कल्ला केला. िे धटे्टकटे्ट भटेु्टचोर इंग्रजी 
तोफखावयाचे दुटे्ट खाऊन खाऊन खलास झाले. रटे्ट बसून पतन पावले. आता फक्त ‘बंड’ िा शब्दच 
हशल्लक राहिला. (वृतवैभववरून) 
[याच आशयाची दोन श्लोकाची पद्मरचना आिे.] 

 
१८२४ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

इराि सरकारने आपल्या फौजेस युरोहपयन सैहनकापं्रमािे हशक्षि देण्यासाठी फ्रें च सरदार नेमले. 
तोड्याच्या बंदुका रद्द करून ताबं्याचं्या बंदुका हदल्ह्ा. पोशाकिी आधुहनक हदल्िे. 

 
१८२५ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

इरािमध्ये मिामारीचा उपद्रव सुरू झाला. 
 
१८२६ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

सरकारने ज्यूहडश्यल खात्याकडील नोकर कमी करून कािी जिाचें पगारिी कमी केल्यामुळे २२ 
िजाराचंी काटकसर केली. 

 
१८२७ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

धारवाडजवळ कपरगंुड येथे सोवयाची खाि सापडली. सरकारी नोकरानंा मात्र सुविय-मंडळीचे 
भागीदार िोता येिार नािी. 

 
१८२८ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

वराडमध्ये आगगाडीची सडक खोदीत असता लोखंडाच्या ४ खािी सापडल्या. लोखंड शुद्ध 
करण्यासाठी मंडलेश्वरच्या तुरंुगातील कैद्याचंा उपयोग केला जाईल. 

 
१८२९ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

सन १८६२ मध्ये सूयाची तीन व चंद्राची दोन अशी पाच ग्रििे िोतील. पि ती लिदुस्थानातं हदसिार 
नािीत. 

 
१८३० (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

टौन िालात सभा भरून रािीसािेबासं भ्रतारहवयोगावरून झालेल्या दुःखाबद्दल सातं्वनपर पत्र 
पाठहवले जाईल. 
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१८३१ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 
खानदेशी हभलानंी एक गाव लुटले व डाक-कचेरी जाळली. 

 
१८३२ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

पंजाबात व वायव्य प्रातंात जलमागाच्या वाितुकीचे उत्पन्न गेल्या वर्षी ८९ लाख ५० िजाराएंवढे आले. 
 
१८३३ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

मंुबईचे गवियर सर ज्याजय क्लाकय  येत्या माचय महिवयात खहचत हवलायतेस जािार आिेत. 
 
१८३४ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

सन १८६० साली युनैटेड लकगडमची खानेसुमारी पूिय झाली. 
 
१८३५ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

इंग्लंड, स्काटलंड व ऐरलंड याचंी एकूि प्रजा २ कोटी ९० लाख ३१ िजार १६४ आिे. गेल्या दिा 
वर्षांत ती शकेडा सिाने वाढली. तरी २० लाख लोक अमेहरकेस गेले. अमेहरका आहि आसे्त्रहलया धरून 
इंग्रजाचंी संख्या ६ कोटी ६० लक्ष आिे. दरवर्षी शकेडा १२ ची भर पडते. जगात हचनी भार्षा बोलिारे 
लोक सवांत जास्त आिेत. त्या खालोखाल इंग्रजीचा क्रमाकं आिे. अमेहरकेपेक्षा हवलायतची प्रजा दिा 
लक्षानंी जास्त आिे. 

 
१८३६ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

कलकत्याच्या नारमल स्कूलचा मुख्य गुरु बाबू भोरदेव मुकजी बंगालीत तै्रमाहसक काढिार असून 
ईश्वरचंद्र हवद्यासागर त्यास सािाय्य करिार आिेत. 

 
१८३७ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

कुचहबिारच्या राजाने बंडखोर बाळासािेबाला पकडून इंग्रजाच्या स्वाधीन केले. तो जर खरा बाळा 
असला, तर पिारेकऱयानंा लाच देऊन पळून जाईल. 

 
१८३८ (२१ : ३, १ फेिुएरी ६२, ४६–४८) 

कलकत्याचे रे. मलवससािेब यानंा मासाच्युसेत्स ससं्थानच्या नाकम हवद्यालयाकडून डाक्तर आफ 
हदहवहनती हकताब हमळाला. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ४, मुांबई, १५ फेबु्रएरी १८६२ 
 
१८३९ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ५०–५२) 

रािीसािेबाचें भ्रतार हप्रवस अलबटय याचंा अचानक मतृ्यू झाला. वयाच्या ४३ व्या वर्षी आहि हवशरे्ष 
आजारी नसताना ते गेले, िे पािून लोक चकभलू िोऊन गेले. रािीच्या प्रािपतीस अकाल मृत्य ू
आल्यामुळे हतच्याबद्दल असाधारि प्रीतीचे व सवमानाचे उद गार हनघाले. ते राजकीय कामात हतला 
सुज्ञपिे मसलत देत असत. हवद्या-कला-कौशल्यास आश्रय देत असत. हप्रवस याचं्या मरिाकडून 
राष्ट्राची फार िानी झाली. ते आपल्या लेकराचं्या अभ्यासाहवर्षयी सक्त मेिनत घेत असत. मुलानंा 
सुहशहक्षत, सुज्ञ बनवनू अगत्याची व अिचूी कामे करण्यासाठी त्यानंा तयार करीत. नीतीची व धमाचीिी 
हशक्षा देत असत. त्याचं्या उत्तरहक्रयेच्या वळेी त्याचंी आवडती गीते गाण्यात आली. प्रभ ूयेशूच आपले 
तारि करण्यास समथय आिे, यावर त्याचंा हवश्वास िोता. त्याचंी ज्येष्ठ कवया हववािापूवीच धमयपरायि 
झाली. रे. आदालफ मानाद या प्रातेस्तंत उपदेशकाचे व्याख्यान वाचून हतच्यात पालट झाला. ती 
गहरबाचंी सेवा करी आहि त्यानंा त्राक्टे वाचावयास देई. यावरून िे हसद्ध िोते की, स्वापत्याचा 
प्रहतपाल करण्यामध्ये हप्रवस हकती चतुर िोते. त्याचं्या धार्थमकपिाचे वजन त्याचं्या कुटंुबावर उत्तरोत्तर 
पडत रािील. आता त्यानंा हवद्याभ्यास हशकहवण्याची जबाबदारी रािीसािेबावंर पडली आिे. 
आकाशातील गौरवी मुकुटाचे वतन त्यानंी हमळवाव.े 

 
१८३९ अ (इंम : ४९–५०) 
 
१८४० (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ५२–५३) 

कोळगावच्या एका बाईने शजेारिीचा डाहगण्याचंा डबा चोरला. आपली चोरी उघडकीस येऊ नये, 
म्ििून देवीची प्राथयना करून देवीस एक डाहगिादेखील वाहिला. पजुारिीने तो डाहगिा सराफास 
हवकला. योगायोगाने डाहगण्याच्या मालकाने ते पाहिले. मग चौकशी सुरू झाली व ती चोर स्त्री 
सापडली. पोहलसानंी पकडल्यावर हतने देवीस खूप हशव्या हदल्या. ‘म्िैस’ म्िटले. तात्पयय, देवास 
हकतीिी नवस केले लकवा अपयिे वाहिली, तरी तो आपले पाप झाकिार नािी. पापाचा दंड 
चुकहवण्यासाठी खरा पिाताप व शरिागती आवश्यक आिेत. 

 
१९४० अ (इंम : ५२) 
 
१८४१ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ५३–५६) 

गवियर जेनरल नामदार कालनग यानंी पालयमेंट सभेचा हवचार घेऊन लिदुस्थानात कौन्वसल म्ििजे 
कायदेमंडळी नेमली आिेत. कलकत्त्यात व मंुबईत त्याचें काम सुरू झाले. िी अहवस्मरिीय घटना 
ठरेल. कारि पूवीचे राजे स्वचे्छाचारी जुलमी व दुष्ट िोते. अथात कािी चागंले व हवचारशीलिी िोते. 
मनूच्या राजनीतीप्रमािे ते कारभार करीत. अकबराचा नवरत्न दरबार, साताऱयाचे अष्टप्रधान मंडळ, 
यानंािी कायदे करण्याचा कािी अहधकार नसे. इंग्रजानंी राजाशी टक्कर घेऊन िा िक्क प्रस्थाहपत केला. 
कािी युरोहपयन देशातंिी कौन्वसले सुरू झाली. अमेहरकन कौन्वसल तर सवोत्कृष्ट आिे. लिदुस्थानच्या 
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लोकानंा प्रयत्नावाचनू िा फायदा िोत आिे. मात्र मंुबईच्या व कलकत्त्याच्या नेहटवानंा िे पसंत नािी. 
कारि िे सभासद म्ििजे ‘अनुमोदन देिाऱया बािुल्या’च ठरतील असे त्यानंा वाटते. इंग्रज पत्रकार 
म्िितात की : िी पालयमेंटची कुचेष्टा ठरेल. नालायक व नाकते लोक नेमले गेले. आम्िासं वाटते की, 
माहितगार व हवद्वान लोकच नेमावते. अथात युरोहपयन कौन्वसलाप्रमािे त्याचं्यािी िातून चुक्या िोऊ 
शकतीलच. लिदू, मुसलमान, पारशी, इस्त्रायली, याचें एकेक प्रहतहनधी नेमावते. 

 
१८४२ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ५६–६०) 

कलकत्त्यातील िाह्म समाजातफे एक सुधारलेल्या पद्धतीने हववाि झाला, म्ििनू आम्िासं आनंद 
वाटतो. त्यात अध्यय, मधुपकय , कवयादान, या जुवया चाली कायम आिेत, याचे मात्र वाईट वाटते. 
परंतु त्यानंी नवा पायंडा पाडला. हनराकार िह्माचीच फक्त प्राथयना केली. संस्कृत मंत्र म्ििून जावयास 
सुवियदहक्षिा देण्यात आली. िेमेंद्र नाथ मुखोपाध्याय व सुकुमारी देवी याचंा िा हववाि अपूवय िोता. या 
देशात प्रत्येकजि आपल्या जातीच्या चालीप्रमािे सवय हवधी पार पाडतात. ‘सुपरन्स्टशन’ म्ििजे 
वडे्या, हमथ्या चालींचाच प्रभाव सवयत्र हदसतो. हशवाय बापडे सुधारकिी अशा वळेी या चालींना शरि 
जातात. दासपिातून सुटिे त्यानंा कठीि वाटते. ते जर चोरीछुपीचा व्यविार सोडून प्रामाहिकपिाने, 
प्रहसद्धपिे, आपल्या हववकेाप्रमािे आचरि करतील, तरच त्यासं फार सुख िोईल. बंगाल्यातील 
लोकानंी उघडपिे सुधारिकुीचा पाया घातला. ‘बाबेलचा बुरूज’ बाधंण्याचे अवघड कायय त्यानंी सुरू 
केले. अशी कामे एका हदवसात िोत नािीत. ईश्वरापाशी आग्रिी प्राथयना करावी लागते. 

 
१८४३ (२१ : ४, १५ फेिएरी ६२, ६०–६१) 

भायखळ्याजवळील एका तलावात एका साधूने आत्मघात केला, अशी बातमी त्याच्या सिहमत्रानंी 
हदल्िी. काठावर फक्त ताबं्याचे भाडें व हचठ्ठी िोती. देवाच्या आजे्ञवरून त्याने आत्मित्या केली, असे 
इतर साधू सागंत िोते. पि त्यानंीच अशी खात्री हदली की, कािी हदवसानंी तो हजवतं परत येईल. १-२ 
हदवसानंंतर तो साधू तलावातून खरोखरच बािेर आला. त्याने हशपायास साहंगतले की, ईश्वराच्या 
आजे्ञने मी पृथ्वीखालून नाशकापयंतचा प्रवास करून आलो. माहजसे्त्रताने पािी खराब केल्याबद्दल 
त्याच्याकडून चार आिे दंड घेतला व त्यास सोडून हदले. 

 
१८४४ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६१–६२) 

बंगाल्यातील रानटी संथाळ लोकातं चचयचे हमशनेरी धमाचा व हशक्षिाचा प्रसार करतात. १८० लिान 
मोठ्या गावामंध्ये शुभवतयमानाचे घोर्षि झाले. या लोकानंा हशकण्याची चागंली मती आिे. पि 
हमशनऱयानंी तेथे कायमचे राििे फार आवश्यक आिे. लोखंडी रस्त्यावर मजुरीचे काम करताना त्याचंा 
हवश्वासूपिा हदसतो. रोजमुरा घेऊन ते झटून काम करतात. त्याचं्याशी दगाबाजी केली, तर मात्र ते 
काम सोडून जातात. त्याचं्यातील हकत्येक लोक स्वतःच हलहिण्यावाचण्याला हशकले. तेथे १८ 
हमशनशाळा आिेत. त्यापंैकी दोन मुलींसाठी आिेत. हशविकाम हशकवण्याची इच्छा असूनिी तेथे 
हशहक्षका हमळत नािीत. ३६६ मुले िमेशा शाळेत िजर रािातात. गुरेढोरे पाळून असतात व 
गुराखीपिाच त्यानंा जास्त आवडतो. कािीकािी मुले आळीपाळीने शाळा व गुराचंी राखि करतात. 
रानातिी पसु्तके घेऊन जातात. म्ििनू जास्त पतंोजी िव ेआिेत. 
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१८४५ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६२–६४) 
चीनचा बादशिा अज्ञातवासात मृत्य ूपावला. त्याने आपला लिान मुलगा वारस नेमला. त्याचा भाऊ 
कंग याने माजी राजा िायन फंगवर चुकीने राज्य कारभार केल्याबद्दल आरोप केला. इंग्रज-फ्रें चाचं्या 
तिनाम्याची खबरिी त्याने प्रजेला हदलेली नव्िती. त्याच्या चार मदतनीसानंा िद्दपार करून एकाचा 
हशरच्छेद केला. आता नवीन राजास मदत करण्यासाठी चौघाचें सल्लागार मंडळ आले. 

 
१८४६ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६२–६४) 

कराचीस नाना म्ििून धरलेला मािसू आपि द्वारकेचे गोसावी आिोत, असे सागंतो, पि तपासाअतंी 
असे आढळले की, तो द्वारकेस कधीच गेला नव्िता. 

 
१८४७ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६२–६४) 

पृथ्वीवरील मनुष्ट्यसखं्या ११ अब्ज २८ कोटी ३० लाख आिे. अमेहरकेत मृत्यूचे प्रमाि मोठे आिे. जगात 
दर सेकंदास एकाचा मृत्यू िोतो व ५ जवमास येतात. एका वर्षात ४ कोटी मािसे जवम घेतात. 
शतकाच्या समाप्तीस िी संख्या हकती वाढेल? 

 
१८४८ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६२–६४) 

बंदुकीच्या दारूचा शोध सन १३३० मध्ये जमयनीमधील कोलोन या हठकािी एका साधूने लावला. हचनी 
लोक इ. स. ८५ पासून या दारूचा उपयोग करीत आिेत. िी दारू प्रत्येक सेकंदास ५ िजार फुटावंर 
जाते. खडक फोडण्यासिी हतचा उपयोग िोतो. ती बफाचािी भेद करू शकते. 

 
१८४९ (२१ : ४, १५ फेिुएरी ६२, ६१–६२–६४) 

लिदुस्थानातील २०० तुरंुगातं एकूि ६३,१०५ कैदी आिेत. एका कैद्याचा वार्थर्षक खचय सरासरीने 
हकमान ३६ रुपये आिे. त्याचं्या मजुरीची एकूि रक्कम ७ लाख १९ िजार ८५७ रुपये िोते. 

 
मंुबई एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ५, मुांबई, १ मार्व १८६२ 
 
१८५० (२१ : ५, १ माचय ६२, ६६–६८) 

अमेहरकन व इंन्ग्लश सरकाराचंा ति झाला, िे वृत्त आनंदकारक आिे. अमेहरकन सरदाराने त्रेंत या 
इंन्ग्लश गलबतावरील बंडखोरास पकडले. त्यावरून वाद सुरू झाला. वृत्तपत्राचें शकेडो रकाने खची 
पडले. राष्ट्राचा सवमान व िक्क यानंा बाधा आली. पि त्याचं्यात जर युद्ध झाले असते, तर व्यापार 
खंुटला असता. अनेक हजवाचंा व्यथय संिार झाला असता. ितालीतील युद्धास सबळ कारि तरी िोते. 
का की, तेथे राजाचा जुलूम प्रजेला असह् झाला िोता. प्रजेच्या अमोल्य स्वतंत्रतेसाठी ते युद्ध झाले. 
इंग्रज–अमेहरकनाचें युद्ध मात्र मूखयपिाचे व कू्ररपिाचे प्रदशयन ठरले असते. देशाचा मान राखिे लकवा 
योग्यता हनष्ट्कलंक राखिे, िे देशाहभमानी लोकाचें कतयव्यच आिे. परंतु दरवळेी बुकीला बुकी देिे िा 
आक्रस्ताळेपिा नव्िे काय? दुसऱयाने आपले कािी नुकसान केले, तर त्याचे १०० पट नुकसान करिे 
अयोग्य िोय. उठसूट लढाईच्या धमक्या देिे, िा अहवचारीपिाच िोय. हवद्वान आहि राज्यकाययधुरंधर 
पुरुर्ष असा पोरकटपिा करिार नािी. एका अमेहरकन सरदाराच्या वडेेपिाने नामदार रािीच्या 
प्रहतष्ठलेा कािीिी धक्का बसिार नािी. इगं्रजाचंी मागिी मावय केल्यामुळे अमेहरकन सरकारासिी 
कमीपिा येत नािी. दयाळू थोर व शिाण्या राज्यकत्याची लनदा करण्यात अहवचारी व युद्धखोर लोक 
अगदी तत्पर असतात. पि हनःपक्षपाती इहतिासकते अकारि रक्तपात टाळला, म्ििून त्याचंी स्तुतीच 
कहरतील. 

 
१८५० अ (इंम : ६५–६६) 
 
१८५१ (२१ : ५, १ माचय ६२, ६८–६९) 

एकदा इंग्लंडमध्ये दुष्ट्काळ पडला िोता, तेव्िा एका लािन मुलीने पावसाचे पािी जमेल हततके 
जमहवले आहि ते फद्यास पोिरा, या दराने हवकून दिा रुपये जमहवले. नंतर ते पैसे शुभवतयमान 
प्रसारक मंडळीस हदल्िे, देिगीदार म्ििून आकाशातील पावसाचे नाव साहंगतले. 

 
१८५१ अ (इंम : ६८) 
 
१८५२ (२१ : ५, १ माचय ६२, ६९–७१) 

सीहरया देशात एक माहंत्रक िोता. त्याने अलीकडे प्रातेस्तंत पंथ स्वीकारला आिे. पि आपल्या 
पूवाश्रमीच्या जीवनातंील युक्त्या तो मनमोकळेपिाने सागंतो. यादेन नदीच्या पािचक्कीजवळ एका 
स्त्रीचे पीठाचे पोते चोराने पळहवले िोते. तेव्िा या माहंत्रकाने जवळच्या अरबाचं्या तंबूत जाऊन सवांना 
एकत्र बोलावले. प्रत्येकाला समान लाबंीचा ऊस हदल्िा व साहंगतले की, उद्यापयंत चोराचा ऊस दोन 
बोटानंी वाढेल; दुसऱया हदवशी पुविा काडंी तपासली. खऱया चोराने दोन बोटे ऊस कापून टाकला 
िोता. एका स्पॅहनश सरदाराची पैशाची थैली चोरीला गेली िोती. तेव्िा माहंत्रकाने त्याच्या घरातील सवय 
हस्त्रयानंा एकत्र बोलावले. िेंगाडे दुबोहध मंत्र म्ििावयास सुरुवात केल्यावर एका स्त्रीचा चेिरा फार 



 

अनुक्रमणिका 

उतरला. रात्री हतने माहंत्रकाजवळ हपशवी आिून ठेवली. माहंत्रकाने मालकाचे पैसे परत हदले. चोराचे 
नाव मात्र ‘हवनंतीवरून’ गुप्तच ठेवले. 

 
१८५२ अ (इंम : ६९) 
 
१८५३ (२१ : ५, १ माचय ६२, ७१–७२) 

मनुष्ट्याचा आत्मा अनाहद आिे, असे लिदंूचे शास्त्र सागंते. मिानुभावाप्रमािेच हवष्ट्िुबावा िह्मचारीिी िे 
मत ठासून सागंतात. त्यावर रे. रामकृष्ट्िपंत मोडकानंी खंडनपर मत हदले आिे. ते म्िितात : आत्मा 
जर अनाहद असेल, तर ईश्वराप्रमािेच तो पहरपूिय, सत्त्वगुिी य पूियसुखी असला पाहिजे. ईश्वर त्याला 
कािी देत नािी, म्ििून तो स्वतंत्र सत्ताधारी आिे, िे मत ग्राह् धरले, तर त्याला नीच व दुःखदायक 
न्स्थती कशी आली, याची तकय शुद्ध संगती हमळत नािी. ईश्वर त्याचा अंत करू शकिार नािी. कारि 
कारिावाचनू कायय घडिार नािी. वसंत ऋतूत फुले फुलतात, त्याप्रमािे त्यास उत्तम, मध्यम, कहनष्ठ 
दशा येतात, असे मानले, तर तो स्वतः िोऊन प्रहतकूल व दुःखदायक दशा कशी काय लावनू घेईल, 
िेिी समजिे कठीि आिे. आत्म्यास अनाहद मानिाराचें मत फक्त नान्स्तकाशी जुळेल. का ं तर 
ईश्वराचा अहधकारच ते अप्रत्यक्षपिे अमावय करतात. ईश्वर आिे, िी पाच अक्षरे बोवा म्िितात. पि 
हजवावर त्याचा अहधकार नािी, िे तत्त्व दुसरीकडे मावयच करतात. मग ईश्वरास काडीिी हनमाि 
करण्याची शक्ती नािी लकवा क्षुद कीटकाचेिी तो रक्षि करीत नािी, असे मानाव ेलागते. या मताचंा 
पहरिाम इतका भयंकर िोऊ शकतो. 

 
१८५४ (२१ : ५, २ माचय ६२, ७२–७७) 

वदेधमी लोकाचंा वृत्तावत या पुस्तकात म्िटले आिे की : वदेाचंी रचना इ. स. पूवय ३००० मध्ये झाली. 
आयय शब्दाचा अथय संभाहवत लकवा सभ्य असा आिे. ते मूळ पारशी देशाचे रहिवासी िोते. इ. स. पु. ८०० 
मध्ये मनुसहंिता रचली गेली. तेव्िा ते पंजाबातून लवध्याद्रीपयंत आले िोते. गाई, उंट पाळिे, िा त्याचंा 
व्यवसाय िोता. त्याचें ग्राम, पुर व गोष्ठ वसले िोते. ते लोखंडाची आयुधे करीत व मादक सोमरस पीत. 
वदे मुखपाठ करीत. वदेाच्या बिुतेक सूक्तातं त्याचं्या कत्या ऋर्षीची नाव े आिेत. म्ििजे वदे 
ईश्वरप्रहित नािीत. वदेाचं्या संस्कृत भारे्षत लाहतन जेमयन शब्दिी आढळतात. आयात जाती नव्ित्या. 
िाह्मि व क्षहत्रय या वृत्ती आिेत. ज्ञानवृद्धीने िाह्मिाची प्रहतष्ठा वाढली. िाह्मि–क्षहत्रयातं हववाि िोत 
असत. त्यानंी अनायांना लजकून त्याजंवर दासपि लादले. चतुमुयख िह्मदेवाचा वदेातं उल्लखेिी नािी. 
ते पौराहिक पाखंड हदसते. ते सोवळे पाळीत नसत. अश्वमेध व गोमेध करून मासं खात असत. 
त्याचं्यात सतीची पद्धत नव्िती. पृथ्वीवर, आकाशात व अंतहरक्षात प्रत्येकी ११ च देव िोते. पुरािातं ते 
३३ कोटी बनले. वैहदक आयय मूतीची पूजा करीत नसत. फक्त किकीचा गोळा यज्ञात टाकीत. त्यावर 
कािी आकृती असे. प्राचीन वदेामंध्ये सध्याचे वदेावत मत नािी. म्ििनू वदेावताचे सारतत्त्विी खोटे 
आिे. ज्ञानाच्या कोंबास अज्ञानाची फळे आली. ती खाऊन लोकानंी आपला पूिय नाश करून घेतला. 
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१८५५ (२१ : ५, १ माचय ६२, ७७–८०) 
कोल्िापूरच्या मेहडकल बोडाने असे पत्रक काढले आिे की : स्वाभाहवक रीत्या देवी रोग झाला तर तो 
भयंकर त्रासदायक असतो. त्याने कुरूपता, अंधत्व व क्वहचत मृत्यूिी येऊ शकेल. परंतु गोस्तनी देवीचे 
व्िॅन्क्सनेशन केले, तर स्वाभाहवक देवी कधीिी येिार नािीत. पूवी इगं्लंडमध्येिी या रोगाने लोक मरत 
असत. तेव्िा एका इंग्रजी वैद्याने–जेनर याने गाईच्या रोगाची लस टोचण्याची िी युक्ती शोधली. देवी 
टोचल्यामुळे शकेडा ९९ टके्क लोक रोगहनभयय िोतात. पूवी इंन्ग्लश लोकानंीिी यास िरकत केली. पि 
आता या लशीचे फायदे सवांनाच समजलेले आिेत. देवी काढल्यानंतर आठव्या हदवशी वैद्यास पुविा 
दाखवाव.े लसीने फोड फुगले, तर थोडी लस काढू द्यावी. म्ििजे यातना कमी िोतील. अज्ञानी 
लोकानंी यास हभऊ नये. स्वाभाहवक देवीच्या संकटातून कायमचे मुक्त व्िाव.े 

 
१८५६ (२१ : ५, १ माचय ६२, ८०) 

प्रान्प्तकरात कािी फेरफार िोिार आिे. लेंगसािेबाने अशी हशफारस केली की, प्राप्तीवरील बडा कर 
व उदमावरील कर एकत्र हमळवनू त्यात फेरफार करावा. 

 
१८५७ (२१ : ५, १ माचय ६२, ६२–८०) 

कुत्रा चावला, तर ९ हदवसानंंतर वादंरकरी या मुळीचा वाटून रस काढावा व तो प्यावा. तीन हदवसातं 
गुि येतो. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ६, मुांबई, १५ मार्व १८६२ 
 
१८५८ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ८२–८६) 

पुस्तक व हनबधं प्रहसद्ध करिाऱया मंडळीचा ३४ वा वाहरं्षक रपोट आला आिे. गेल्या वर्षी पैशाच्या 
कमताईमुळे या मंडळीची जरा अडचि झाली. तरीिी त्यानंी रे. हमचलचे ‘एत्तदे्दशीय लोकातंील 
हमथ्याचार’ रे. व्िैटचे ‘नवस’ आहि ‘िातय बकु’ िी पुस्तके प्रहसद्ध केली. डा. हमचलचे मत असे आिे की 
: या देशात पद्यरूप पुस्तके कमी आिेत, म्ििून त्यानंी स्वतःच कहवता करून सत्यदीहपकेत प्रहसद्ध 
केल्या. गतवर्षीपेक्षा यंदा ७ िजार पुस्तके कमी खपली. गेल्या १२ वर्षांत लिदुस्थान व लंका या देशातं ९ 
कोटी पुस्तके खपली. त्यातं मराठी पुस्तके ५ लाख ८ िजार िोती. दरसाल हकमान १ लाख पसु्तके 
खपतात. पुस्तकाचंा प्रसार जर वाढवायचा असेल, तर साक्षरता वाढली पाहिजे. मंुबई इलाख्याची 
प्रजा १ कोटी ५२ लाख ८३ िजार ६८५ आिे. परंतु वाचिाऱया प्रौढाचें प्रमाि फक्त शकेडा २॥ आिे. ते 
जर शकेडा १० वर गेले, तर योग्य रीतीने पुस्तके खपतील. हवशरे्ष मित्त्वाची गोष्ट म्ििजे, 
कोकिातील खेड्यातं वाचकाचें प्रमाि जास्त आिे. आमच्या हिस्ती बाधंवानंी उपलब्ध पसु्तकाचंा नीट 
उपयोग करून ज्ञानाची लालसा वाढवावी. 

 
१८५८ अ (इंम : ८१–८२) 
 
१८५९ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ८६–८८) 

हम. बेिरामजी करसाजींनी ‘लिदु लोक व प्राचीन पारशी लोक याचंा संबधं’ िे पुस्तक इंग्रजी भारे्षमध्ये 
रचले. दोघेिी आयय कुळाचे आिेत. संस्कृत व झेंद भार्षातं आिययकारक साम्य आढळते. दोघेिी 
बाक हत्रया प्रदेशाचे मूळ रहिवासी िोते. एकमेकाचें चुलतभाऊ असताना त्यानंी परस्परासं नीच 
समजाव,े िे अयोग्य आिे. पारशानंा श्लेंछ समजिे व त्यानंी िाह्मिानंा ‘दरवन’ म्िििे बरोबर नािी. 

 
हव. को. ओक यानंी ‘बालज्ञान’ िे ४६ पृष्ठाचें पुस्तक हलहिले आिे. वृतवैभवाने सुंदर हशळाछापावर ते 
छाहपले. पहिल्या भागात सामावयज्ञान व कहवता असून दुसऱयात गहित आिे. िे पसु्तक वाचले असता 
बालकानंा प्रौढपिी सुखाचा वाटा हमळेल. पि पहवत्र शास्त्राचा अभ्यास केला, तर हचरकाल हटकिाऱया 
सुखाचा लाभ िोईल. तरीिी ‘बालज्ञान’ मुलानंा उपयुक्त ठरेल. 

 
१८५९ अ (इंम : ८६) 
 
१८६० (२१ : ६, १५ माचय ६२, ८८–८९) 

हम. बाबा पदमनजी कळहवतात की : ‘मोल्सवथयकृत मराठी इंन्ग्लश कोशाचा सकें्षप’, ह्ा पुस्तकात २७ 
िजार शब्द आिेत. िे पुस्तक सवांना हवकत घेता याव,े म्ििून पृष्ठे ५५० असूनिी लकमत अवघी चार 
रुपये ठेवली आिे. वगयिीदारानंी मे महिवयाच्या अगोदर आपली मागिी नोंदवावी. 
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१८६० अ (इंम : ८८) 
 
१८६१ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ८९–९२) 

‘एते्तदे्दशीय हिस्ती’ पत्रात म्िितो की : रात्रीच्या वळेी वाटेत तेलचपात्याचे भळादें हदसले की लिदू 
लोक हभतात. एकदा मी माझ्या नोकरादेखत असे भळादें उचलले व कोंबड्यानंा खाण्यास हदले. पि 
कोंबड्यानंा कािी अपकार झाला नािी. या तेलचपात्या खाल्या, तरी कािीिी िोत नािी. माझा नोकर 
मात्र ते पािूनच आजारी पडला. रात्री कुतरे हदसले, तरी ‘खलीफ’ पीर चालला, असे नेहटवानंा वाटते. 
मग ते देवऋष्ट्यास दारू देऊन भतूभयवि व बाधेवर ‘उपचार’ करतात. या वडेगळ समजुतीमुळे ते 
वैद्याकडे जात नािीत. ढोंगी ठक माहंत्रकाने साहंगतलेली घरबंधने मात्र कहरतात. िह्मसमधंाची लकवा 
भतूराक्षसाचंी बाधा हिस्ती लोकानंा िोत नािी, िे हसद्ध केले, तरी ते म्िितात की, त्याचंा हवश्वासच 
नािी, म्ििून ते ‘मुक्त’ आिेत. पीर, म्िसोबो, मारुती, यानंा ते घाबरत नािीत. भतुाने पछाडलेल्या 
घरात ते राहिले, तरी ते सुरहक्षत रािातात. तो घाबरतो तो दोरीला साप आहि झाडाला वाघ समजतो. 
म्ििून लोकानंी या व्यथय काकं्षा अगदी सोडाव्यात. खऱया परमेश्वराचे सद भय धरून त्या मागावर 
चालाव.े 

 
१८६२ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९२–९३) 

‘कळहविारा’ हलहितो की : रािुरीत एक गाय व्याली. हतला जुळी वासरे झाली. त्यानंा आठ पाय व 
दोन डोकी िोती. ती हचकटलेली िोती. त्याचें ४ पाय कापाव ेलागले. याप्रसंगी लोकाचंी फार गदी 
झाली. िे हवहचत्र अपत्य मिारानंी नेले. पि ‘इपरीत’ म्ििून खाल्ले नािी. पोळीपहंडत भटजी म्िितात 
की, िे दुहिविसूचक अनथय आिेत. स्वािाकार करून दहक्षिा हदली पाहिजे. पि मनुष्ट्यातिी असे 
हवहचत्र जवम कधीकधी िोतात. कािी वर्षांपूवी एका म्िशीस दोन डोक्याचें पारडू झाले. पि ते लगेच 
मेले. िे जुळेच असिार. पि जनावर भडकून उडी टाकते व मग ते जुळे गभातच हचकटत असाव.े 

 
१८६३ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९३–९५) 

‘शोधक’ हलहितो की : लिदू पुरािात बिुत मुखाचं्या पुरुर्षाचें वियन आिे. दत्तास तीन, तर राविाला 
दिा मुखे िोती. सूयाचा घोडा सात हशराचंा, तर शरे्ष िजार तोंडाचा आिे. परंतु िी एक असंभाव्य गोष्ट 
आिे. सहृष्टहनयमाच्या हवरुद्ध आिे. असे प्रािी जवमले, तरी ते जगत नािीत. लकबिुना, मृतावस्थेतच 
जवमतात. एरव्िी लिदू लोक िे दुहिवि मानतात. पि बिुमुखी देवाचंी मात्र पूजा करतात. असल्या 
हवहक्षप्तपिामुळेच त्याचें राज्य गेले आहि त्यानंा दहरद्र आले असाव.े देवाचें बिुमुखत्व जर लाक्षहिक 
मानले, तर ते कीती, ज्ञान, पराक्रम, याचें प्रतीक ठरेल. आहि बापापेक्षा ते देव हतप्पट, पाचपट 
पराक्रमी ठरतील. पि राविाने जाळ फंुकला, तेव्िा त्याच्या दिा दाढ्या व वीस हमशा जळाल्या, 
असेिी वियन चहवष्टपिाने करतात. वालीने राविास जलचर समजून पाळण्यावर उलटे टागंले िोते, 
असे म्िितात. ईश्वर जर अशा प्राण्यानंा जवम देत असेल, तर हनरथयक उत्पत्ती केल्याबद्दल दोर्ष 
त्याच्यावर येतो, नव्िे काय? एकीकडे म्िितात, शकंरास पाच मुखे िोती, दुसरीकडे उल्लेख करतात 
तो हत्रनयन आिे. मग त्याला दिा डोळे नकोत काय? कोिीकडूनिी पाहिले, तरी या शास्त्र-पुरािानंा 
खोटेपिाचा हटळा लागतोच. 
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१८६४ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९५–९६) 
मोहरश्यसमधील ऊसाच्या लागवडीसाठी ८२८६ मजूर मद्रास इलाक्यातून गेले. त्यातं २५११ हस्त्रया व 
३६९ मुले िोती. 

 
१८६५ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९५–९६) 

िैद्राबादच्या हनजामाने हिहटशाकंडून स्टार पदवी हमळाली, म्ििून ४० िजार रुपये खचय करून 
अहधकाऱयानंा मेजवानी हदल्िी. 

 
१८६६ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९५–९६) 

येशू हिस्ताचे पे्रहर्षत आहि हशष्ट्य यानंा मरू्थतपूजकाकंडून पाठलाग सोसावा लागला. बिुतेकजि 
हशरच्छेदाने लकवा आगीमध्ये लोटून देण्याने मृत्यू पावले. 

 
१८६७ (२१ : ६, १५ माचय ६२, ९५–९६) 

उष्ट्ि देशात राििाऱया युरोहपयनानंी उविामध्ये डोके उघडे ठेव ूनये. घाम आला, तर वाऱयाच्या अंगास 
बसू नये. अंगरखा व बंडी याचं्या आतून फ्लानेलसारखे गरम वस्त्र ल्याव.े रात्री वाऱयात जाऊ नये. 
प्रकृती थोडी हबघडली, तरी वैद्याकडून और्षध घ्याव.े 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६२ 
 
१८६८ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, ९९–१०३) 

अमेहरकेतील लढाईमुळे पुष्ट्कळाचें हदवाळे हनघाले, उदीमधंदा बंद पडला. अमेहरकन हमशनाकडे पसैा 
येईनासा झाला. दरमिाचा ३ िजार रुपये खचय भागहविेिी मुन्ष्ट्कल झाले. तेव्िा एत्तदे्दशीय हिस्ती 
बाधंवानंी फार मदत केली. इंग्लंड व स्कातलंदिूनिी मदत आली. एका लिदू व्यापाऱयाने १०० रुपये 
पाठहवले. हिस्ती हमशनरी हनष्ट्काम बदु्धीने श्रम करतात, म्ििून त्यासं आदर वाटतो. मानवकुळास 
हिस्ती धमामुळेच अमोहलक लाभ िोतात, िे अनेकानंा पटले आिे. तीन युरोहपयन सािेबानंी ३७०० 
रुपये हदले. एकूि १७,३७५ रुपयाचंा द्रव्याश्रय हमळाला. सरळानंा अंधारात उजेड उगवतो, कारि 
सैवयाचंा परमेश्वर आम्िासंंगती आिे. यंदा चार नवीन मडंळ्या सुरू झाल्या. ८५ जिानंी दीक्षा घेतली. 
प्रभभुोजनास ७२ ची वृद्धी झाली. खेड्यांत शुभवतयमानाचा वगेाने प्रसार िोत आिे. पि साह्कारी 
पंतोजी नािीत. २३ खेड्यातं हमशनाच्या शाळा असून २६० हवद्याथी हशकतात. त्यातं मरू्थतपूजकाचंी 
मुलेिी आिेत. उपदेशक तयार करण्याचे कामिी चालू आिे. िे उपदेशक म्ििजे नीहतमत्त्वाची रोपे 
तयार करिारे वाफे आिेत. पहवत्र शास्त्राची पुस्तकेिी ते उत्सािाने खपहवतात. जुवया धमाचे जू 
नाशकारक असून दासपिास उते्तजन देिारे आिे. मूखाचाराचं्या शृखंला व पशुत्वास पोचहविारी 
अनीती, यातूंन त्यानंा मुक्त करावयाचे आिे. 

 
१८६८ अ (इंम : ९७–९९) 
 
१८६९ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, १०३–१०४) 

मंुबई शास्त्रप्रसारक मंडळीच्या १८६१ च्या रपोटात म्िटले आिे की, गतवर्षी या मंडळीस ३४२६ रुपये 
हमळाले. त्यापंैकी १८७८ रु. शास्त्रहवक्रीचे िोते. नव्या कराराच्या मराठी प्रती फार खपतात. कारि 
त्याचंी लकमत हनम्मी, म्ििजे दोन आिे ठेवली आिे. कािी हठकािी असे आढळले की, शाळेचे पंतोजी 
हवद्याथ्यांना िी पुस्तके घेण्याची मनाई करतात. तरी ७९३५ प्रती खपल्या, िे हवशरे्ष आिे. शास्त्राची 
पुस्तके हवकण्याकहरता नगर, पुिे व सुरत येथे ११ जि नेमले िोते. कािी खेडुतानंा शास्त्र हवकत 
घेण्याची इच्छा असते. पि िाह्मि मंडळी त्यासं मना करतात. एक गोसावी तर सागंतो की, ज्या 
गावात शास्त्राची प्रत असेल, ते गाव सिाच महिवयात जळून जाते. अथात िे हमथ्या भय कािी 
हदवसानंतर नािीसे िोईल. िाह्मिानंा हिस्ती धमाचे फार भय वाटते आिे. शास्त्राच्या गुजराती 
तजुयभ्याच्या ५ िजार प्रती लवकरच तयार िोतील. १८५९ मध्ये छापलेल्या नव्या कराराची मराठी 
आवृत्तीिी पवुिा तयार िोईल. िे काम अहधक आवशेाने चालाव,े म्ििून ईश्वराजवळ प्राथयना करतो. 

 
१८६९ अ (इंम : १०४) 
 
१८७० (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, १०६–१०९) 

मलवस मडमेकडे एक वसतंबाई नावाची संभाहवत व धनाढ्य कुटंुबातील हवधवा आली. एका 
सत्यशोधक िाह्मिाने हतला पाठवले िोते. सवय तीथयके्षते्र लिडूनिी हतला खरा धमय गवसला नव्िता. िी 
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स्त्री वयाने २४ िोती व सौम्य व मयादशील अशी िोती. हनजघरामध्ये हतला बसवले. मडमेने ईश्वराची 
स्तुती करून हतच्यावर पहवत्र आत्म्याची वृष्टी व्िावी, म्ििून प्राथयना केली. रताते, नेम व उपास करून 
वसंतबाई कंटाळली िोती. हतला हिस्ताजवळ दुलयभ आन्त्मक हवसावा सापडला. आपल्या वडील 
बहििीच्या दुखण्यात हतने नवस करताना पाहिले िोते. पि हतच्या मनास शातंी देण्यास नवसिी अपुरा 
पडला. खरा प्रकाश मडमेजवळच सापडला. देव अंतःकरि पािात असतो. हतला मडमेकडे 
पाठहविाऱया िाह्मि कुटंुबासिी हिस्ताबद्दल पे्रम वाटे. परंतु तसे उघड कबूल करण्यास ते भीत असत. 
नम्र हवद्याथ्याप्रमािे हतने शास्त्र वाचले. येशूच तारिारा आिे, अशी हतची खातरी झाली. हतचे 
‘आंधळेपि’ नािीसे झाले. मूतीची पूजा केल्यामुळे अंतःकरि सुधारत नािी. चदं्र आहि सूयय ज्यास 
प्रदहक्षिा घालतात, त्या ईश्वरास शरि जाव.े 

 
१८७० अ (इंम : १०४–१०६) 
 
१८७१ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, १०९–११०) 

‘िर्षयसूचक’ हलहितो की : १ नोव्िेंबर १८५८ रोजी रािी सरकारचा अंमल सुरू झाला. आमचा वैरी जो 
नाना त्याने बईेमानी केली. प्रलय माडंला. दीड िळकंुडाने तो हपवळा झाला. पि पराक्रमी सकाराने 
त्याच्या तोंडास काळेपिा आिला. पि सकारास अफाट कजय झाल्यामुळे कर वाढले आहि रयतेच 
पाढंरेपिा मळीि िोऊ लागला. जकातकर, प्रान्प्तकर, काटकसर, या धोरिामंध्ये अल्प प्राप्तीचे 
गरीबिी सापडले. परंतु रािीसरकार रयतेस असे कंगाल िोऊ देिार नािी. कािी कर कमी िोिार 
आिेत. रस्ते, पूल, इत्यादी लोकोपयोगी कामे सुरू आिेत. आम्िी सुखपवयताच्या पहिल्या पायरीवर 
आिोत. लवकरच बरे िोऊन आम्िी उठू, पुविा वर वेंधू लागू व हशखरास जाऊन पोिोच.ू दयाळू 
रािीसरकारास आशीवाद मागिे, िा आमचाच प्रजाधमय आिे. 

 
१८७२ (२१ : ७, १ एहप्रल ६१, ११०–११२) 

श्री. केरो लक्ष्मि छते्र अिमदनगर एथील सरकारी शाळेत व्याख्यानातं माहिती देताना म्ििाले की, 
वीज िे द्रव्य सवयत्र आढळते. तेज व आवाज हनमाि करिे, आकर्षयि हनमाि करिे, िे हवजेने साधते. 
काच, रेशीम, लाख घासली, तर वीज तयार िोते. आकाशातील ढगात ती चमकल्यावर एक मिान 
राक्षसी वाटते. पि लोखंडी खाबं रोवला असता त्यावर पडून ती जहमनीत जाते. हवजेने रोग बरे 
िोतात, डोंगर फोडता येतात, सोवयारुप्यास मुलामा देता येतो. हवजेच्या दोन प्रकारानंा धन व ऋि 
म्िितात. िे एकमेकानंा लोहटतात. धातूच्या तारेतून हवजेचा प्रवाि नेऊन त्याखाली िोकायंत्र ठेवले, 
तर प्रवािास काटकोनाची न्स्थती येते. लोखंडास चुंबकत्विी प्राप्त िोते. मनुष्ट्याच्या अंगातून हवजेचा 
प्रवाि गेला, तर त्यास धक्का बसल्यासारखे िोते. 

 
१८७३ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, ११२) 

चीनमधील तैलपगचे राज्यकते सवयत्र हवजयी िोत आिेत. लनगपो िे मित्त्वाचे शिर त्यानी लजकले. 
शाघंाई शिरावरिी िल्ला केला. गेल्या कािी हदवसातं हमशनऱयाचें व त्याचें बरे नािी. याचा िा पहरिाम 
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िोय. पि लवकरच त्याचंा तंटा हमटेल. चीनमध्ये जुवया राज्यकत्यांत अनेक तट असल्यामुळे 
इंग्रजाचंाच जय िोिार, यात शकंा नािी. 

 
१८७४ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, ११२) 

हवलायतची डाक मंुबईत १८ हदवसातं पोिोचते, तर मद्रासेत ३० हदवसातं पोिोचते. िी डाक चीनमध्ये 
पोिोचण्यास ५० हदवस लागतात. 

 
१८७५ (२१ : ७, १ एहप्रल ६२, ११२) 

अफूचा व्यापार वाढत आिे. कारि सरकारने एका पेटीवरची जकात ७०० वरून ६०० रु. केली. खरे 
तर १२९८ रु. करण्याची सूचना िोती. िा व्यापार वाढून बिुत लोकाचंा घात िोिार आिे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६२ 
 
१८७६ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, ११४–११७) 

अिमदनगर हमशन रपोटावरून कोळगाव एथे हबसलसािेबाकडून मुक्ताबाई नामक स्त्री हिस्ती झाली. 
पाच कोस चालून येऊन हतने हिस्त अंगीकारला. हतचा नवरा लिदू असून त्याला फार राग आला. 
सिाच्या हदवशी त्याने तीस मारिाि केली. तेिेकरून ती बेशुद्ध झाली. पि हतने पतीहवरुद्ध तक्रार 
केली नािी, म्ििून हतला चागंली वागिकू हमळते. पाडूं नाना कोळगावचा मिार रक्तहपतीने 
ओंगळवािा झाला िोता. सगळे त्याचा रागराग करीत. म्ििून त्याने वस्ताऱयाने गळा कापून घेण्याचा 
प्रयत्न केला. तो आपिाहंवर्षयी हनदयय िोता, पि प्रभनेू त्यास वाचवले. हिस्ती धमय स्वीकारून तो नवा 
मनुष्ट्य बनला. तो अहतशय आजारी झाला, तेव्िा त्यास प्रभभुोजनात भाग घेण्याची इच्छा झाली. 
बायकोकडून तो शास्त्र वाचनू घेत असे आहि आपली उत्तरहक्रया हिस्त्यापं्रमािे व्िावी, असेिी सागें. 
कोकऱयाच्या जीवनी पुस्तकात नाव नोंदवनू तो मेला. रे. आबाट या सािेबाकडे एक हनःशास्त्रवादी 
तरुि आला. पोस्टात नोकरी करीत असताना तो येवल्यास िोता. पि त्याचे मन हिस्तासाठी 
तळमळत िोते. मरिाच्या वळेी बायकोकडून त्याने डोक्यावरती पािी लशपडून घेतले. हिस्ताने 
मानवासाठी शरीर मोडले व रक्त लशहपले. बायकोस धमांतर करण्यास सागंून त्याने प्राित्याग केला. 
त्याची िास्यमुद्रा शवेटपयंत कायम िोती. असे आनंदयुक्त व जयवान मरि कोिीिी कधी पाहिले 
नव्िते. 

 
१८७६ अ (इंम : ११३–११४) 
 
१८७७ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, ११७–११८) 

अिमदनगर हजल्ह्ातं राजंिगावापासून ८ कोसावंर िोळकर सरकारचे कोरेगाव आिे. तेथे पेशव ेव 
इंग्रज सरकार याचंी १ जानेवारी १८१८ रोजी लढाई झाली. इंग्रजाचंा जय झाला, म्ििून जयस्तंभ 
उभारला आिे. तो चाळीस िात उंच असून त्याच्याभोवती चौफेर ओटा आिे. त्याचे दगडी काम सुरेख 
असून त्यावर पाऊि लाख रुपये खचय झाला. खाबंावर दोन बाजंूस इंग्रजीत व मराठीत लढाईची 
िकीगत कोरली आिे. मंुबई सरकारच्या ७५० सैहनकानंी दोन तोफाचंा उपयोग करून पेशव ेव अरब 
याचें सैवय हनकराची लढाई करून पळवनू लावले. याची कीती रािावी म्ििून िा जयस्तंभ उभारला 
आिे. त्याची रचना १८२२ त झाली. 

 
१८७८ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, ११८–१२५) 

आमचा बातमीदार कळहवतो की : चीन देश कोकिासारखा आिे. बारा महिने येथे पाऊस पडतो. गिू-
ज्वारी बाजरी हपकत नािी, तर फक्त राळे व साळी हपकतात. इकडे नापीक जमीन रािू देत नािीत. 
नागंरास एकच बैल असतो. शतेीस मलमूत्राचे खत घालतात. जमीन उंचसखल आिे. हस्त्रया पुरुर्षाचं्या 
बरोबरीने शतेी करतात. लोकवस्ती दाट असून घरे पक्क्या हवटाचंी कौलारू आिेत. जहमनीवर 
कोिीिी बसत नािी. हनदान चटया वापरतात. लोक गोरे, पि ओबडधोबड चेिऱयाचे आिेत. पुरुर्ष 
वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर दाढी ठेवतात. हस्त्रया काचेची एखादी बागंडी घालतात. अगदी बाळंतीि 



 

अनुक्रमणिका 

स्त्रीसुदा हतसऱया हदवसापासून शतेात काम करते. हस्त्रयाचं्या पायात लिानपिापासून लोखंडी बटू 
घालतात. त्यायोगे त्याचें पाय लिान असतात. त्या फारसे दाहगने वापरताना हदसत नािीत. प्रौढपिी 
हववाि िोतात. हवधवा हस्त्रया दुसरा हववाि करतात. माजंर, उंदीर, इतकेच काय, पि टोळसुद्धा िे 
लोक खाऊन टाकतात. दारू, अफू व चंडोल, या व्यासनातं अनेकजि गुरफटलेले असतात. सगळे 
एकमेकाचें उषे्ट खातात. गौतम बुद्धाच्या मूतीची पूजा करतात. दरोडेखोर हस्त्रयानंािी चोरून नेतात. 
इकडे गुविेगारानंा फार कू्रर हशक्षा हदली जाते. व्यहभचारी स्त्रीला सगळ्यादेंखत लाहजरवािी हशक्षा 
भोगावी लागते. याचें उपाध्ये अहववाहित राितात. गुरूस चेले व चेल्या वािण्याची चाल आिे. मृतास 
कबरीत पुरतात. 

 
१८७९ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२५–१२६) 

नगरच्या सरकारी शाळेचे मुख्य गुरू केरो लक्ष्मि छते्र शास्त्रीय हवर्षयावंर व्याख्याने योहजतात. 
हवद्याथांना व नागहरकानंा त्याचा फायदा िोतो. हवष्ट्िु सदाहशव हपसोळ यानंी इहतिासावर व्याख्याने 
हदली. पि उंच शब्द फार वापरले. तसेच इंग्रजाचे राज्य िी दुःखदायक घटना आिे, असेिी ते 
म्ििाले. भसू्तरशास्त्रावरिी व्याख्यान झाले. पि त्यातील शब्द फारच अवघड िोते. रा. बाळाजी 
मिादेव यानंी वाफेच्या यंत्राहवर्षयी चागंली माहिती साहंगतली. हवद्याथ्यांनी सभाधीट व्िावे, म्ििनू 
त्यानंािी बोलण्यास उते्तजन हदले जाते. एकाने नेत्ररचनेहवर्षयी भार्षि हदल्िे. हम. केरोपंतानंी 
इतरानंािी बोलण्यास मोकळीक द्यावी, अशी सूचना ‘एक नगरकर’ ने केली आिे. 

 
१८८० (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६) 

मारवाड प्रातंातिी हमशनाचे कायय चागंले चालू आिे. रे. शूल िेद गावोगावी लिडून उपदेश करतात. 
त्यानंी मारवाडी भारे्षत शुभवतयमान प्रहसद्ध केले. लोक आनंदाने त्याचंा उपदेश ऐकतात. एकजििी 
हवरुद्ध बोलत नािी. 

 
१८८१ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६) 

नामदार रािीचे ज्येष्ठ पुत्र हमसर देशािून तुकय स्थान देशास जािार आिेत. 
 
१८८२ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६) 

अमेहरकेत एकट्या ओहियो संस्थानात ८ लाख खंडी गिू व ३०॥ लाख खंडी मका असे पीक आले. 
 
१८८३ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६)  

अमेहरकन लढाईमुळे कापसाचा भाव कमीजास्त िोत असतो. मंुबईचे भाटे जोशानंा हवचारून कापसाचा 
भाव ठेहवतात. 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१८८४ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६) 
बडोद्याच्या गायकवाडाचा अंमल दुःखावि वाटून अनेकजि भावनगरमध्ये रािण्यास जातात. 
बडोद्यातील जुलूम व कर यामुंळे प्रजा दाहरद्री िोत आिे. भावनगरच्या राजाने अनेक सुधारिा केल्या. 
िा राजा कपूरथळ्याच्या राजासारखा दक्ष आिे. 

 
१८८५ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२६–१२७) 

पटकीग्रस्त मािसाला सुठं, लवगं, दालहचनी व हमरे याचंा काढा द्यावा. साखरहमहश्रत िाडंी पाजावी. 
पथ्यासाठी काजंी द्यावी. 
(वृत्तवैभववरून) 

 
१८८६ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२७) 

हफहलप्पनै देशात माहतलाजवळ फार साप आिेत. एका मािसास साप चावला असता वैद्याने दंशाच्या 
जागी हनखारा ठेवला, तर त्याच्या अंगावर सूज आली. मग वैद्याने नारळापासून तयार केलेली दारू 
त्यास पाजली, तेव्िा त्याच्या वदेना कमी िोऊन सूज उतरू लागली. केवळ कोकोवने या दारूनेच 
रोगी बरा झाला. 

 
१८८७ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 

कलकत्त्याचे कायदे-कौन्वसल नवीन कायदा करिार आिे. एखादा मािूस हिस्ती झाला, तर त्याची 
पत्नी आपला हववाि रद्द करून घेऊ शकेल. ती जर अज्ञान असेल, तर सज्ञान झाल्यावर हतच्या 
मजीनुसार हतला हनियय घेता येईल. 
(वृत्तवैभववरून) 

 
१८८८ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 

चीनची बातमी लवकर कळावी, म्ििून तारायंत्राच्या कामदारास िजार रुपयाची लालूच दाखहवली, 
म्ििून दोघानंा अटक झाली. 

 
१८८९ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 

कापसाचा भाव वाढत असल्यामुळे इंग्रज लोक वस्त्राकहरता कापसाला पयायी हजन्नस शोधीत आिेत. 
 
१८९० (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 

नव े गवियर जेनराल लादय एल  हगन कलकत्त्यात दाखल झाले. लादय काहनंग हवलायतेस जािार 
असल्यामुळे त्यानंा मानपत्र देण्याचा हवचार नेहटवात चालू आिे. 

 
१८९१ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 

मंुबई इलाख्यासाठी गवियर म्ििून जे. पी. ग्रातं याचंी नेमिूक िोिार असून क्लाकय सािेब हवलायतेस 
जािार आिेत. 



 

अनुक्रमणिका 

१८९२ (२१ : ८, १५ एहप्रल ६२, १२८) 
असम प्रातंाच्या िद्दीवर इंग्रज सरकारची नाखूर्ष प्रजा दंगल करिार असल्याबद्दल बातमी आिे. 
पंजाबातिी दंग्याची कुिकूि ऐकू येते. 
(वृत्तवैभववरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६२ 
 
१८९३ (२१ : ९, १ मे ६२, १३२–१३९) 

मंुबईचे लादय हबशप म्ििाले की : मनुष्ट्याच्या अन्स्तत्वावरून उत्पन्नकत्याचे अन्स्तत्व हसद्ध िोते. जसे 
घड्याळ पािून काराहगराची ओळख पटते. ईश्वराने मानवी शरीर घडहवले. योजकावाचून योजना 
नािी. करामत्यावाचनू करामत िोत नािी. डोळ्याची दुर्थबि त्याने बनहवली. मािसाच्या सुखासाठी िे 
सवय केले. उत्पन्नकत्याचे गुि त्याच्यावरून समजतात. म्ििून आत्म्याला काळजीपूवयक जपले पाहिजे. 
परमेश्वराच्या वास्तहवक गुिाचें अज्ञान असले की, देवाचंी संख्या वाढते! साक्रतीसदेखील म्ििे की, 
आत्मा हवदेिी न्स्थतीत कसा रािातो, ते कळिे कठीिच आिे. म्ििनू ज्ञान देिारे शास्त्र वाचाव.े 
हवचारशक्तीने समजून घ्याव.े भक्तीचा मागय त्यातून कळतो. अद भतु चमत्काराचं्या सािाय्याने ईश्वर जे 
प्रमाि देतो, ते ओळखाव.े येशूने गाहललात पाण्यापासून द्राक्षरस तयार केला, अंधळ्यास दृष्टी हदल्िी. 
लाजारसला कबरेतून उठहवले आहि तो स्वतः मेलेल्यातूंन उठला. िे चमत्कार जर खरे नसते, तर िा 
धमयिी हटकला नसता. नाजोरी लोकाचें िाडवैरी लकवा जुलमी रोगी अहधकारीदेखील िे चमत्कार 
कबूल करतात. सहृष्टहनयमानंा बाजूला टाकून केवळ इच्छाशक्तीने येशू चमत्कार करीत असे. हिस्ती 
शास्त्रावर ईश्वरी कृपेचा हशक्का आिे. चमत्काराचें प्रमाि डावलिे अयोग्य आिे. चमत्काराने आपि 
सत्यरूपी मंहदराच्या उंबऱयापासी जातो. आपि अढळ खडकावर उभे असल्याबद्दल मनसाक्ष हमळते. 

 
१८९३ अ (इंम : १२९–१३२) 
 
१८९४ (२१ : ९, १ मे ६२, १३९–१४०) 

नगर एथे ९ एहप्रल रोजी मोठे वादळ झाले. ४-५ हदवस पाऊस पडत िोता. जोराच्या वाऱयाने बंगल्याचंी 
कवाडे व झडपा मोडल्या, तावदाने फुटली. कलेक्टरसािेबाचं्या बागेची फार नासाडी झाली. झाडे 
इतकी मोडली की, २० गाड्या सरपि पडलेले आिे. कािी गावातं गारा पडल्या. गुडघ्याएवढा गाराचंा 
थर झाला िोता. आंबे झडून गेले. जनावरानंा इजा झाली. आठ खेडून मृत्यू पावले. कािींचे िातपाय 
भप सुजले. नदीतून गाराचं्या ढेपा कललगडाबरोबर वािताना हदसल्या. जुन्नर आहि येवला या गावी तर 
पेरूएवढ्या गारा पडल्या. जुनरास ३ वाजता, तर नगरात ४ वाजता वादळ झाले. कोरडे वादळ तर 
अनेक गावातं घोंगावत िोते. 

 
१८९४ अ (इंम : १३९) 
 
१८९५ (२१ : ९, १ मे ६२, १४०–१४३) 

‘अनीहतदे्वष्टा’ हलहितो की : वामोरीच्या िोळी याते्रत तमाश ेचालतात. यंदा कािी पोरे बंडवाल्याचें सोंग 
घेऊन त्यानंी सािेबास कसे मारले, त्याचे नाटक दाखवीत िोते. हिस्ती लोकानंी त्यासं उपदेश करून 
तमाशा बंद केला, तेव्िा जिाहगरदार व मामलेदार यानंी वरती हरपोटय करून तमाशाची परवानगी 
हमळहवली. ‘नगरवासी’ हलहितो की : केडगावातिी तमाशा िोतो. सरकारी कामदारिी तो पािातात. 
शवेटी फौजदारास खबर करून तमाशा बंद करहवला, तर आमच्यावर दाडंगाईचा आरोप करतात. 
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बीभत्स गािी व सोंगे याहंवरुद्ध कायदा असताना सरकारी नोकर तेथे जातात, िे अगदी अयोग्य आिे. 
अजून बंडाच्या आठविी ताज्या आिेत, अशावळेी िे गैरहशस्त काम अहधकाऱयानंीच बंद केले पाहिजे. 
येवल्याच्या लहळतात सोंगे घेतल्याबद्दल कािी लोकानंा कडक हशक्षा झाली िोती. हिस्ती उपदेशकाचंा 
दे्वर्ष मनात धरून सरकारी अहधकारीच गुवह्ामध्ये सापडत आिेत. सरकारी पगार खातात, पि आपले 
कतयव्य इमानेइतबारे करीत नािीत. हिस्ती लोक मात्र प्रजाधमय पाळून सरकारास मदत करतात, पि 
तमाश े मोडीत मात्र नािीत. रयतेने जागरूक रािून खबर हदली पाहिजे. १८५७ मध्ये कोल्िारच्या 
जते्रत तमाशा झाला. हिस्ती लोकानंी बातमी हदल्यावर सािेबाने फौजदारास तंबी हदल्िी व हिस्त्याचें 
आभार मानले. सगळ्या लोकानंी तमाशा बंद करण्यास झटाव.े 

 
१८९५ अ (इंम : १४३–१४४) 
 
१८९६ (२१ : ९, १ मे ६२, १४४) 

मंुबई इलाख्याचे गवियर म्ििनू ग्रातं सािेबाऐवजी लसधचे कहमशनर हफ्रयेर याचंी नेमिकू झाली. 
 
१८९७ (२२ : ९, १ मे ६२, १४४) 

नानाचा पुतण्या बाळाराव याने आपले गुविे कबूल केले असून त्याची चौकशी िोिार आिे. 
 
१८९८ (२१ : ९, १ मे ६२, १४४) 

नानाचा एक िस्तक रामराव िैद्राबादेत हफतुरी आहि अहधकाऱयाचं्या खुनाचे बेत करीत िोता. परंतु तो 
पळून गेला. दुसरा एक बंडखोर गोसावी धरला िोता. त्याने कैदेत आत्मित्या केली. 

 
१८९९ (२१ : ९, १ मे ६२, १४४) 

चाळीसगावाकडे कापसात भेसळ िोते, या तक्रारीची अहधकाऱयानंी चौकशी केली, तर शकेडा १० गठे्ठ 
खराब हनघाले. गठे्ठ जाळून मालकानंा दंड केला. 

 
१९०० (२१ : ९, १ मे ६२, १४४) 

हदल्लीत एका इमारतीचा पाया खिीत असलेल्या कैद्यानंा दािा लक्षाचंी दौलत सापडली, असे वतयमान 
आिे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६२ 
 
१९०१ (२१ : १०, १५ मे ६२, १४६–१४८) 

कपूरथळ्याचा राजा रिधीरलसग िा हशखाचं्या १२ श्रेष्ठ कुळापंैकी फुलहकयन कुळात जवमला. त्याच्या 
राज्याचा वसूल बारा लाख आिे. त्याचा आजा जरसालसध स्वतःची नािीसुद्धा पाडीत असे. बंडाच्या 
काळात रिधीरने इंग्रजाचंा पक्ष स्वीकारला. ईस्त इंद्यनसािेबाच्या कवयेशी लग्न केले. हतने त्यास 
हिस्ताकडे हफरहवले. राजाने आपल्या खचाने हमशन व भजनालय बाधंली. दवाखाना, धमयशाळा व 
शाळा, याचंा खचय तो चालवतो. १२० हवद्याथ्यांच्या या शाळेत दर रहववारी पहवत्र शास्त्र हशकहवले जाते. 
राजपुत्रदेखील बायबल वाचतात. राजाने आपली हिस्तानुकूलता लपहवलेली नािी. धमयसंबधंी 
स्वतंत्रतेस तो संपूिय मावय आिे. कलकत्त्यात आला, तर तो भन्क्तभावाने प्राथयना करतो, 
प्रभभुोजनाच्या प्रसंगी िजर रािातो. हिस्ताने आम्िासंाठी सोहशले, ते त्याच्या मनावर चागंले लबबले. 
त्याने बिुतकरून हिस्ती व्िाव,े असे आम्िी इन्च्छतो. 
(फ्रें ड ऑफ इहंदयावरून) 

 
१९०१ अ (इंम : १४५–१४६) 
 
१९०२ (२१ : १०, १५ मे ६२, १४९–१५१) 

हशक्षकाचें काम सुधाराव े म्ििून हक्रन्स्तयन विाकुलर सोसैटीने हशक्षकानंा बहक्षसे जािीर केली. ४४ 
उमेदवारापंैकी पुण्याचे बाळकृष्ट्ि व्यंकटेश व त्याचं्या खालोखाल नारायि रामचदं्र हिस्ती याचंी परीक्षा 
उतरली. त्यानंा ३०–३० रुपये बहक्षस हदल्िे. हशवाय इतर तीस जिानंा गुिानुसार बहक्षसे देण्यात 
आली. यातं ११ जि अगदी कहनष्ठ ठरले. या परीक्षा दरसाल िोतील व १० पासून ४० रुपयापंयंत 
बहक्षसे हमळतील. पहवत्र शास्त्रासि व्याविाहरक हवद्याचें हवर्षय ठेहवले आिेत. बहक्षसे हमळहविारातं 
नगरचे १५ जि आिेत. हशक्षकाचे काम अत्यंत जबाबदारीचे व अगत्याचे आिे. जसजसा हवदे्यचा प्रसार 
िोईल, तसतसे िे लोकाचं्या लक्षात येईल. परीक्षा हदल्यामुळे हशक्षकाचें ज्ञान व बदु्धी वाढतील. िुशार 
पंतोजी मुलानंा चागंले हशक्षि देण्यास समथय असतात. बुद्धीस आहि हवदे्यस नीतीची व धार्थमकपिाची 
जोड हमळाली, तर उत्कृष्ट हशक्षक तयार िोतील. 

 
१९०२ अ (इंम : १४८–१४९) 
 
१९०३ (२१ : १०, १४ मे ६२, १५१–१५४) 

‘स्वजनहितेच्छू’ हलहितो की : पुण्याची नाटके पािून चटोर तरुि नगरात नाटक उभे करतात. गेल्या 
वळेी पुिेरी नाटकवाल्याने १७०० रुपये लुबाडून नेले. मुले घरात चोरी–लबाडी करून नाटकापुरते 
पैसे हमळवतात. नगरचे कािी तरुि नाटकाची सामग्री जमवीत आिेत. राविाच्या भजुा व हस्त्रयांचे 
पोशाक जमले आिेत. गाजंा ओढून कहवता तयार करतात. एका कारभाऱयाने कजय काढूनच कंपिी 
स्थाहपली. मुले स्त्रीवरे्ष घेिार,म्ििून आईबापानंी जर त्यानंा िाकलून हदले, तर िा त्याचंा खचय 
चालहविार म्िितो. आमचे छते्र िेडमास्तर मात्र अशा मुलानंा शाळेतून िाकलून देतात. त्यांची कडक 
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हशस्त सगळीकडे आढळत नािी. जयरामबाबा साधूिी नाटकास उते्तजन देतात. तरुिाचंी हबघाडिकू 
थाबंली पाहिजे. सागंलीकर हवष्ट्िुदास भाव्याची नाटके चागंली असतात, असे ऐकू येते. आम्िी 
कोिाच्या गुिाचंा उपमदय करीत नािी. परंतु तरुिानंा चागंले वळि लागिे आवश्यक आिे. पोरे 
नाटकात गेली की, त्याचें आईबाप रडत बसतात. हकत्येक नाटकाचें अध्वयुय लिान मुलानंा आपल्या 
पाशात गोहवतात व त्याचं्या जवमाचे मातेरे करून टाहकतात. चार महिवयापूंवी एका नाटकी नारायिाने 
बराच द्रव्यापिार केला. पुरुर्षानंी बायकाचें वरे्ष घेिे अत्यंत अयोग्य आिे. या उद्योगास प्रहतष्ठा समजिे, 
िीच चूक आिे. 

 
१९०४ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५४–१५६) 

जरीमरीच्या पहिल्या अवस्थेत डोळे पाढंरे िोऊन शक्ती क्षीि िोते. अशा वळेी हचमटूभर हपठीसाखरेवर 
कापूराकाचा एक थेंब टाकून रोग्यास द्यावा. १०–१० पळानंी असेच कराव.े दुसऱया अवस्थेत 
िातापायास गोळे येतात. म्ििून हवरात्रम् च्या ३–३ गोळ्या अधय घहटकेचे अतंर राखून द्याव्यात. पोटात 
आग पडली, तर असयहनकच्या गोळ्या द्याव्यात. हतसऱया अवस्थेत नाडी बंद िोते. मग काबयन व 
असयहनक क्रमाक्रमाने द्याव.े रोगी बरळू लागला, तर हसकेलीच्या गोळ्या द्याव्यात. रोग्यास जरा आराम 
पडला की, तादंळाची पेज द्यावी. साथीच्या हदवसातं कापराचा अकय  सतत घरात ठेवावा. 

 
१९०५ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५४–१५९) 

एक हमत्र ‘ब’ हलहितो की : जातीच्या हकल्ल्यास आतून सुरंुग लाविारा असा ‘जाहतभेद–हववकेसार’ 
िा गं्रथ आिे. एका लिदूने तो हलहिला. गुप्तपिे जात मोडिारे पुष्ट्कळ आिेत. हिस्ती धमाशी जर 
जातीची गाठ पडली, तर मात्र ती जात हिस्ताच्या सेवते हवलीन िोते. सुरंुगास बत्ती देिाराने स्वतः 
पळाव ेलागते, त्याप्रमािे या लेखकाने जातीचे बधंन स्वतः उघडपिे तोडले पाहिजे. नािीतर िजारो 
गं्रथ हलिूनिी कािी उपयोग िोिार नािी. तो स्वतः जातीसाठी माती खातो; मग त्याचे कोि ऐकिार? 
जो स्वतःच्या लेखाप्रमािे चालत नािी, त्याचे वजन पडत नसते. लूथराचा हकत्ता जर घेतला नािी, तर 
िे हलखाि सोंगाड्याप्रमािे वाटू लागेल. जातीमुळे लिदू धमय म्ििजे १८ धावयाचें कडबोळे बनला. त्यात 
अगदी परस्परहवरुद्ध मताचें समथयन आढळते. कत्याने ईश्वरी प्रतहिपिाचे मनावरचे ओझे फेकून द्याव.े 
ज्ञानोबातुकारामाचंी वचनेिी तेवढीच मित्त्वाची आिेत. जाहतभेद मोडल्याने खरा धमयच वाढेल, असे या 
लेखकाचे मत आिे. पि गंगाधरशास्त्री फडके मात्र गधंाचा हतलक सोडल्याबद्दल नवहशक्या तरुिावर 
टीका करतात. ‘तरुिानंी आपल्या स्वधमयरूप बापाचा हशरच्छेद केला,’ असा ताशरेा त्यानंी हदला आिे. 
म्ििून हववकेसाराच्या कत्याने जातीपिाच्या बेड्या आपल्या पायातूंन तोडाव्यात. बोले तैसा चाले । 
त्याची वदंावी पाउले ॥! (प्रभोदयवरून) 

 
१९०६ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५९–१६०) 

मंुबईचे नव ेगवियर म्ििून हफ्रयरसािेब रूजू झाले. 
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१९०७ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५९–१६०) 
तायलपग लोकाचें राज्य हचनात असतानाच हिस्ती हमशनरी शुभवतयमानाचे बी पेरीत िोते. तो उपदेश 
ऐकलेला एक मािसू हमशनऱयानंा तुल्यू गावात भेटला. हमशनऱयाचं्या कामास देवाचा आशीवाद आिे. 

 
१९०८ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५९–१६०) 

बंगालमध्ये मिानदीच्या हकनाऱयावर दर दिा वर्षांनी मोठे तुफान िोते. भर हदवसा अधंार िोऊन वगेाने 
वारे वािातात. तुफानी पावसाने िोड्या हकनाऱयावर आदळतात. २७ माचय रोजी हकत्येक घरे उडून 
गेली. रानातील श्वापदे मरून पडली. १७१ मािसे मेली, १११ जखमी झाली. १०९३ जनावरे मेली. 
तरी िा उपद्रव ५ कोसाचं्या प्रदेशातच िोता. 

 
१९०९ (२१ : १०, १५ मे ६२, १५९–१६०) 

नगरमध्ये १७ माचय रोजी हवलक्षि प्रकारचा उल्कापात झाला. भर हदवसा उल्का पडली. ती प्रखर 
अग्नीच्या गोळ्यासारखी हदसली. दर ३४ वर्षांनी अंतहरक्षामधून मोठ्या प्रमािावर तारापतन िोते, असे 
फ्रें च हवद्वानाचें हनरीक्षि आिे. १७९९ व १८३३ या वर्षी फार तारे पडले. या हिशबेाने १८६७ मध्ये 
तारावृष्टी िोईल. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक ११, मुांबई, २ ज्यनू १८६२ 
 
१९१० (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १६२–१६७) 

‘सत्यप्रकाश’च्या गुजराती कत्याने गुरू जदुनाथ याचं्यावर अनीती फैलावनू हशन्ष्ट्यिीशी व्यहभचार 
केला, असा आरोप करून कोटात खटला भरला. वल्लभाचायाचे धमयमत िे एक पाखंड िोय. 
जाहतबहिष्ट्काराची लचता न बाळगता पत्रकत्याने सत्य तेच बािेर आिले. दाक्तर भाऊ दाजी, रे. 
हवल्सन, िेिी साक्षीदार िोते. इतर साक्षीदारानंी जी माहिती हदली, ती वाचण्यासिी शरम वाटते. 
कोटात जज अरनाल्द यानंी मूर्थतपूजा व अज्ञानी चाली यावंरती कडक ताशरेे हदल्िे. बंगाली प्रजेतिी 
शाक्तपंथीय लोकिी मोठा अनाचार करतात. त्याचंा धमय अगदी नीच पायरीवर गेला आिे. प्राचीन ग्रीक 
व रोमी लोकाचंा असाच अधःपात झाला िोता. बाजीराव पेशव्यानेिी लाजावे, अशी वल्लभपंथी गुरंूची 
वागिूक आिे. लोकानंी आपल्या बायकानंा देवळात जाऊ देऊ नये. कोटाने हनकालपत्रात 
म्िटल्याप्रमािे धमाच्या नावाखाली जर भ्रष्टता वाढत असेल, तर ते िाहनकारक आिे. गुरू जदुनाथ तर 
पळून गेला. त्याचा डंका भर बादशािी कोटात वाजला! शन्क्त व हशव याचं्या उपासकाबंद्दलिी अशाच 
गोष्टी ऐकू येतात. एखाद्या गुरूने स्वतःस श्रीकृष्ट्ि समजून समाजात अनीती माजवावी, िे लाछंनास्पद 
आिे. सवयसाधारि मािसाची प्रवृत्ती पापाकडे असते. त्यास धमाचा आधार हमळाला, तर गोष्टी 
खालच्या थरावर जातात. धमाने जर पाप करण्याची मोकळीक हमळत असेल, तर त्याचा फेरहवचार 
करावयास िवा. 

 
१९१० अ (इंम : १६१–१६२) 
 
१९११ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १६७–१७०) 

कोहिनूर या शब्दाचा अथय तेजाचा खडक असा िोतो. िा हिरा सुजाउल्मुल्काकडून रिहजतलसगाकडे 
आला. कोहिनूरचा पहिला धनी किय, तो रिागंिावर मृत्यू पावला. नंतर तो ज्याच्या ज्याच्याकडे गेला, 
त्याचा अंत दुःखदायक झाला. हवक्रमाहदत्य, अल्लाउद्दीन, नाहदरशिा, अिमदशिा, शिा सुजा, यानंा 
राज्यभ्रष्टता व मृत्यू िेच पहरिाम भोगाव े लागले. रिहजतलसगाच्या मृत्यचू्या वळेी कोहिनूर हिरा 
जगन्नाथाच्या मुकुटात ठेवावा, अशी सूचना झाली. पि पुढे िा हिरा शरेलसघ, दलीपलसग असा प्रवास 
करीत करीत रािी हवक्तोऱयाच्या मुकुटात जाऊन बसला. जो राजा िा हिरा बाळगील, त्यास 
खािीतील देवता पीडा देतात, असा समज आिे. अवयाय व दुष्टाई करिारानंा शातंीने मतृ्यू हमळिे 
दुरापास्तच असते. आता कोहिनूर हिऱयास हवश्रातंीचे स्थळ हमळाले आिे. पूवीच्या सगळ्या धवयापेंक्षा 
त्याची सध्याची स्वाहमनी रािी हवक्तोऱया ऐश्वययवान व सद गुिी आिे. हतच्याजवळ शुद्ध आचरिाचा मंत्र 
असल्यामुळे हतचा अनथापासून बचाव िोिार, िे हनहित आिे. 

 
१९११ अ (इंम : १६७) 
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१९१२ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७०–१७१) 
मंुबईकर हिस्ती कळहवतो की, हवठू सुवा भडंारी िा मंुबईतील ित्यारी पोलीस िोता. त्यास क्षयाची 
भावना असल्यामुळे मरिाचे भय वाटे. मरिापूवी तारि हमळाव,े या लचतेत मग्न असे. रस्ते पुष्ट्कळजि 
सागंतात. पि खरा मागय एखादाच असतो. म्ििून तो हिस्ताकडे आला. येशूच्या कृपेचे गूज त्याला 
समजले. संकटाचा मागय हबकट व वाट अरंुद म्िितात, ते त्याच्या अनुभवास आले. त्याच्या 
भावाबंदानंी व जातीने त्याचा फारच पाठलाग केला. त्या छळिुकेस अंतच नािी. त्यास चाकरीतून 
बरतरफ केले गेले. पि त्याने हिस्ताची भक्ती सोहडली नािी. प्रकृती हबघडल्यानंतर त्यास 
िास्पतालात ठेहवले. या सौम्यस्वभावी तरुिास गीते फार आवडत असत. अखेरीस तो शातंीच्या 
दुहनयेत गेला. आम्िी मात्र जगदरण्यात भ्रमि करीत आिोत. 
देवापासी पोचला, 
सुख पावला अपार । 
हदव्य दूतानंी त्यास आकाशाच्या वतनामध्ये नेले. 

 
१९१३ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७१–१७३) 

नगरच्या सरकारी शाळेचे व्यवस्थापक रा. छते्र एक महिवयाच्या सुटीवर गेले, तरी पंतोजी बाळाजी 
मिादेव यानंी सभा चागंली चालहवली, असे नगरकर कळहवतो. हम. बाळाचायय यानंी रसायनशास्त्रावर 
सप्रयोग व अथयशास्त्रावर माहितीपूिय व्याख्याने हदल्िी. रा. पाडुंरंग सखाराम लोिचुबंक व िोकायंत्र 
याहंवर्षयी बोलले. हम. केरोपतंानंी मुलानंािी बोलण्याची सवय लावली. दिा वर्षांची मुले मंजूळ स्वराने 
व बालभारे्षने सुरस भार्षिे करतात. एक मुसलमान मुलगा शुद्ध मराठी बोलला. अस्पशृ्यिी हशकहवले, 
तर चागंले बोलतील. मित्त्वाकाकं्षी व जुलमी िाह्मिानंी त्यासं पायाखंाली तुडहवले आिे. एका मिंमदी 
हशक्षकाने गवाहवर्षयी उत्तम भार्षि केले. परंतु तो म्ििाला की, पापाचा दोर्ष मािसाकडेच आिे. कािी 
हठकािी नेहटवाचं्या पोथ्यात ‘ईश्वर पाप करहवतो’, असे उल्लेख आिेत. ते बरोबर नािीत. वास्तहवक 
ईश्वरास पापाचा अत्यंत कंटाळा आिे. पहवत्र शास्त्राचे मत वाचून पािाव.े कािी सभेत भाडंि करतात, 
िे मात्र अयोग्य आिे. हनदान अशा भाडंिाचंा वृत्तपत्रामधून उल्लखे येऊ नये. तसेच, कािी लोक सभेस 
उहशरा येतात व लोकानंी आपिास खडी ताजीम द्यावी, अशी अपेक्षा करतात. तरी श्रोत्यानंी अगदी 
वक्तशीर याव.े 

 
१९१४ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७३–१७५) 

‘सदसद हववचेक’ कळहवतो की : दाजीसािेबाचंी इतकी तारीफ ऐकू आली की, कान हकटले. परवा 
वरेुळास जाताना ते नगरिून गेले. तेव्िा सावडेीच्या लैिेरीस बंधूमाफय त १०० रुपये हदल्िे व इंग्रजी 
शाळेत उभाउभी २५ रु. इनाम हदल्िे. भट्टानंा उद्या दहक्षिा वाटू म्ििाले. परंतु पिाटेच हनघनू गेले. 
त्याचें औदायय सवय हठकािी सारखे नािी. मंुबई-पुण्यात त्यानंी हदवािी कैद्याचें ऋि फेडून त्यानंा 
बंदमुक्त केले. तीथयके्षत्रात िजारो िाह्मिानंा अन्नदान व दहक्षिा हदली. जवळपास राििाऱया लोकानंा 
खूर्ष करिे, िा त्याचंा िेतू हदसतो. ज्या गावात मराठी वृत्तपते्र आिेत, तेथे त्यानंी सढळ देिग्या हदल्या. 
रा. छते्र यानंा ते भेटलेिी नािीत. आधंळे लकवा अस्पृश्य यानंा एक पैसािी हदल्िा नािी. तस्मात् ते 
प्रहसद्धीच्या द्वारे कीती हवकत घेतािेत, िे उघड हदसते. हम. कोक यानंी पुण्यात बोहदंग काढण्यासाठी 
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५० िजाराचंा संकल्प सोडला. पि आपिास बरोनेत लकवा स्तार पदवी हमळेल, तर दाजीसािेब िी 
सवय रक्कम द्यावयास तयार िोते. यास खरे औदायय म्ििाव ेकाय? यावर ज्ञानोदयकते हलहितात की : 
हकताबतीच्या िेतूने द्रव्य वाटिे अयोग्यच ठरेल. पि देवस्थानासं द्रव्य देण्यापेक्षा शाळानंा व 
दवाखावयानंा मदत करावयास िवी. 

 
१९१५ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

अमेहरकन लढाईत बिुत करून सरकारचा जय िोत आिे. पि ३५ िजार बंडवाल्याचंा व २० िजार 
सरकारी हशपायाचंा मृत्यू झाला. 

 
१९१६ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

पािीप्रकरिाची खबर छापताना वृत्तवैभवाने म्िटले आिे की, या लोकानंी िौद बाटहवले. असे हलहििे 
आमच्या बधंूंना शोभत नािी. बाटे्य िा शब्द वापरावयाचा नािी, असे गेल्या वर्षी ठरले िोते. 

 
१९१७ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

अिमदनगरचा एक परदेशी तरुि मुसलमान झाला. 
 
१९१८ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

लंदनचे पदाथयसंग्रिालय पािण्यास शकेडो लोक येत आिेत. 
 
१९१९ (शूवय नोंद) 
 
१९२० (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

बडोद्याच्या रेल्व ेकामगारानंी एक मोलवान आगगाडी तयार केली व मिाराजानंा नजर केली. जोशाने 
मात्र साहंगतले की, या गाडीला अपघात िोईल. बोलाफुलास गाठ पडून गाडीस अपघात झाला. मग 
भटजोशाचें मािात्म्य वाढेल, यात शकंा नािी. आपासािेब गाइकवाडानंी जोशांचा सल्ला घेिे बदं 
कराव.े 

 
१९२१ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

छोटा नागपूरच्या हमशनऱयाने हचनका नावाचे और्षधी झाड शोधले आिे. त्याची पाने हववनैनप्रमािे 
उपयुक्त ठरली आिेत. हमहलटरी बोडय त्याचे गुिधमय तपासिार आिे. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९२२ (२१ : ११, २ ज्यून ६२, १७५–१७६) 

वृहिकदंश झाला, तर प्रज्वहलत हनखाऱयाने शकेाव.े म्ििजे दंशहछद्रातून हनव्वळ पािी जाऊन बरे 
वाटते. लकवा कडकडीत तेलात ओली हवड्याची पाने चरुून त्याचंा शके द्यावा. (वृत्तप्रकाशवरून) 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १२, मुांबई, १६ ज्यनू १८६२ 
 
१९२३ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १७६–१८०) 

हवलायती डाक नेिाऱया आगबोटीत स्वदेशास जािाऱया सािेबलोकाचंी फार गदी असते. नगरचे माजी 
कलेक्टर तैतलर स्वदेशी गेले. गेली २० वर्ष ेते नगर हजल्ह्ातच अंमलदार िोते. त्यानंी हजल्ह्ामधील 
भार्षाभेदाचंा चागंला अभ्यास केला. त्यानंी जमाबंदीची नीट व्यवस्था लावल्यामुळे शतेकऱयाचंी 
भरभराट िोऊन ते सावकाराचं्या जुलमापासून मुक्त झाले. सािेब मजकूर अगदी गोड बोलत व स्वतः 
अज्या घेत. चोबदाराची लुडबुड लकवा लाचखोरी चालू देत नसत. 

 
त्याचंी सगळ्या हजल्ह्ात अशी आख्या िोती की, ते खरोखरचे हिस्ती आिेत. त्याचं्या हनःपक्ष 
वयायदानाची लिदंूनीिी तारीफ केली. त्याचें हनकाल वरचे अहधकारी बदलू शकले नािीत. नगरच्या 
पािी प्रकरिात पहिला हनकाल त्यानंी हदल्िा व रािीच्या जाहिरनाम्याचा रास्त अथय लागला. तोच सवय 
लिदुस्थानास लागू झाला. पहवत्र शास्त्रातील भहवष्ट्यलेखावर त्यानंी इंग्रजीमध्ये गं्रथ रहचला. धार्थमक 
हवर्षयावंर लिानाले हनबधं प्रहसद्ध केले. धमयसबंंधी आहि परोपकारी कृत्यानंा ते यथाशक्ती साह् 
करीत. पाच िजार रुपये खचूयन त्यानंी लपपळस येथे बंगला व भजनालय बाधंले. त्याची यादहगरी बिुत 
हदवस राहिल. हवलायतेच्या हितकारक िवते रािून प्रकृती सुधारल्यावर त्याचें मोठे कामावर येिे 
व्िाव,े म्ििून आम्िी प्राथयना करतो. 

 
१९२३ अ (इंम : १७७–१७८) 
 
१९२४ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १८१–१८२) 

ज्यूनच्या दुसऱया तारखेपासून इंदुप्रकाश या नावाचे नव ेइंग्रजी व मराठी वतयमानपत्र हनघू लागले. ते 
साप्ताहिक आिे. याचा साचा मोठा असून ठशाच्या छापावर छापले आिे. हवदे्यची गोडी वाढली आिे. 
बरेच व्यापारी-उदमी व सकारी कामदार याचंा हवपलु आश्रय त्यास हमळेल. मयत बाळ गंगाधराचा 
दपयि, भाऊ मिाजनाचंा शुक्रोदय, आमचा ज्ञानोदय, नारायि शरे्षाद्रीचा प्रभोदय अशी चार वृत्तपते्र 
हनघाली. परंतु ज्ञानोदय आहि प्रभोदय, िी दोनच सध्या चालू आिेत. बाकीची बंद पडली. असे 
इंदुप्रकाशचे िोऊ नये, म्ििून हवद्वान देशाहभमानी लोकानंी जपले पाहिजे. नावाप्रमािेच याचे गुि 
आहि वािी सौम्य राहिल, असे वाटत आिे. व्याविाहरक ज्ञानाबरोबरच व्यापाराच्या खबरािी त्यात 
येिार आिेत. सवांशी स्नेिाने वागनू स्वदेशाची सेवा करण्याचा मनोदयसुद्धा संपादकानंी व्यक्त केला 
आिे. इंग्रजी राज्यापासून या देशास हकती लाभ झाले, ते या पत्रात चागंले दाखहवले आिे. िे पत्र 
हचरकाल चालाव.े 

 
१९२४ अ (इंम : १८१) 
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१९२५ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १८३–१८५) 
एक बंगाली गृिस्थ इंग्लंडिून आल्यानंतर हलहिलेल्या पत्रात म्िितो की : या प्रवासाचे वियन हलहििे 
आवश्यक आिे. इगं्लंदमधील घोडी व गाई ित्तीप्रमािे स्थूल आिेत. अंगावर ऊिावस्त्र ठेवनू शके 
घेतला की, थंडीचा त्रास िोत नािी. हिहटशाचें चातुयय व उद्योग अनुकरिीय आिेत. तेथील गावठी 
गाविेी स्वच्छ व सोयीवार आिेत. मडमाचें पोशाक बगंाली हस्त्रयापेंक्षा चागंले आिेत. इंग्लंड िा 
दुकानदारी करिाराचंा देश आिे, असे नेपोहलयन बोनापाताने म्िटले िोते. इंग्लंडमध्ये रेल्व े
स्टेशनवर, घरावर, सगळीकडे जाहिराती हदसतात. हिहटश म्युहझयम फार आिययकारक आिे, ग्रीस व 
रोममधील सुंदर पुतळे तेथे आढळतात. हिहटशाचं्या सभ्यतेच्या रीतीिी चागंल्या आिेत. जाभंई देिे, िे 
अमयादेचे लक्षि मानले जाते. लोक शातं व स्वस्थ असतात. ते कधी गोंधळून जात नािीत. संभाहवत 
इंन्ग्लश हस्त्रयािी नम्रतेने सलाम करून ‘थाकं यू’ म्िितात. वरच्या प्रतीचे लोक खालच्या प्रतीच्या 
लोकानंा मनापासून साह् करतात. इंग्लंदमध्ये एका वर्षाचा खचय १५६० रुपये येतो. लिदुस्थानातून 
येिारानंा एथील अन्न बेचव लागते. कारि त्यासं मसालेदार अन्न खाण्याची सवय असते. एथील मासे 
फार चागंले लागतात. मासे म्ििजे पक्वान्नच आिे. (फ्रें द आफ इहंदयावरून) 

 
१९२६ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १८५–१८६) 

चीनमधील एक हमशनरी हलहितात की : हचनी लोक मोठे लालुचखोर आिेत. पशैाकरता ते िव े ते 
करतात. प्राप्ती नसेल, तर कािीच करिार नािीत. थोडीफार लालूच हदली तर ते हिस्ती िोतात. 
कािी पैसे हदले, तर मंडळीत बसून आपि बान्प्तस्मा घेतला, असा देखावा करण्यासिी मदत करतात. 
शवेटी एका हनष्ठावान हिस्ती मािसाने हचनी लोकांना साहंगतले की, पहवत्र शास्त्र िी अमोहलक देिगी 
आिे. भारोभार सोवयापेक्षािी ते मोलवान आिे. लिदुस्थान देशातिी लोकानंा असे वाटते की, कािीतरी 
लाभ असल्यावाचनू आईबापाचंा धमय कोिी सोडिार नािी. हिस्ती धमातील प्रीत व तारिोपाय हकती 
मोलवान आिेत याचा हवचार करा. 

 
१९२६ अ (इंम : १८५) 
 
१९२७ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १८६–१८८) 

‘समाधान करिारा’ हलहितो की : गोलवद रामचदं्र नगरकर यानंा मिामारीने देवाज्ञा झाली. त्याचें 
नातलग शोकाियवात बुडाले आिेत. अकोळनेरच्या गरीब हभक्षुकाचा िा मुलगा प्रथम ज्युहडश्यल 
खात्यात नोकरीस लागला व नंतर तैतलरसािेबाचंा दुय्यम हचटिीस बनला. ते फार सचोटीचे गृिस्थ 
िोते. तैतलरने त्यासं सर्थतहफकीत हदले आिे. अल्पवयात मोठ्या िुद्यावर जाऊनिी ते अहतनम्र िोते. ते 
डौली नव्िते. कामासी काम ठेवनू वागत. लाच कधीिी घेत नसत. ते संभाहवत असून अनीतीचा व 
बीभत्सपिाचा त्यासं कंटाळा िोता. ज्या हववािामध्ये कलावहंतिीचे नाच िोतात, तेथे ते जात नसत. 
शययतीच्या घोड्यावंर पसेै उधळीत नसत. रा. रामचंद्र अमृत दुगलसािेबाच्या समागमाने त्यानंा अनेक 
सद गुि हमळाले. त्याचं्या आईबापाचंी मात्र दया येती. कारि असा सुपूत्र लाभिे अत्यंत कठीि आिे. 
जहगक समाधान हकती अशाश्वत असते, याचा मात्र अनुभव आला. पि ज्याने पहवत्र शास्त्र वाचले नािी, 
तो नेिमी असमाधानी असतो. त्याचंा पुत्र मात्र सुज्ञ व कता िोता. एखाद्या मुलाने परधमय स्वीकारला, 
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तर बापाने रागदुःख मानू नये. त्यासी अन्नाहद व्यविार ठेवनू पुत्रधमाप्रमािे सेवासाह् केले, तर ते 
घ्याव.े 

 
१९२८ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १८८–१९०) 

सरकारने कागदाचे नािे काढण्याचे ठरहवले आिे. लोकानंा वाटते की, आपला पसैा जाऊन िाती 
कागद मात्र राििार. पि आजिी ब्याकं नोटीचा व्यविार चालतोच की! या देशात हकत्येक हठकािी 
कवड्याचंी व बदामाचंी नािीिी चालतात. िंुडीपत्र िािी कागदच िोय. कागदाच्या तुकड्यावर 
हलहिलेली रक्कम जर शिाजोग आिे, तर मग लचता कशाची? खतपत्र िेिी कागदच असते. मित्त्व 
असते, ते फक्त पतीला! पत असेल, तर नािे कशाला, शब्दानेिी पैसे हमळतात. सरकार ५ 
रुपयापंासून १ लाखापयंतच्या नोटा जारी करिार आिे. नोकराचें पगार व सरकारी देिी या कागदी 
चलनामधून हमळतील. कागदी नािे सोयीस्कर व सुलभ असते. त्यास चोरापोराचें भय नािी. प्रवासात 
जवळ बाळगण्यासिी ते सोयीचे आिे. पाहिजे तेथे वाटेल तेव्िा त्याची नािी हमळतील. सोवयारुप्याची 
नािी चोरापोराचं्या डोळ्यावंर येऊन दगाफटका िोतो. धातूची नािी पुरून ठेवनू श्रीमंती हटकहवता 
येते. राज्यक्रातंीसारखे फेरफार झाले, तर पुरलेले सोनेनािे उपयोगी पडते. तरीिी कागदाचा 
व्यविारच सवांत सोपा आिे. 

 
१९२९ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

अमेहरकन लढाईत सरकारपक्षास सारखा जय हमळत असून बंडवाले पळून जात आिेत. सरकारने वय ू
ओर्थलवस िे कापसाचे मुख्य हठकाि लजकले. हतकडचा कापूस इगं्लंडमध्ये येऊ लागला. 

 
१९३० (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

अमेहरकन कापसाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे लाकेंशीरचे कारखाने बंद पडले. मजुरावंर मोठी हवपत्ती 
आली. त्याचेंसाठी वगयिी गोळा िोई. कापूस आयात झाला, तरी पूवीची न्स्थती येण्यास बिुत हदवस 
िवते. 

 
१९३१ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९१)  

सोलापूरला पलटिीच्या सैवयाने बाजारात जाऊन धावयवाल्यानंा मारिाि केली. अहधकाऱयानंी त्याचंा 
बंदोबस्त केला. 

 
१९३२ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

देशी वृत्तपत्रातील मजकूर तपासून इंग्रज सरकारला मित्त्वाच्या बाबी कळवाव्यात, यासाठी एका 
कामदाराची नेमिूक करण्याचा सरकारचा हवचार आिे. 

 
१९३३ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

लिदुस्थानच्या गव्िनयर जेनरालकडेच लंका बेटाचा कारभार सोपवावा, अशी पालयमेंटात सूचना झाली. 
पि इंग्लंडच्या पंतप्रधानानंी ती सूचना नामंजूर केली. 
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१९३४ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 
हवलायतेत आशफदय येथे एका मुलीस वातंी झाली, तेव्िा तीत एक हजवतं बेडूक सापडला. िा बेडूक 
आठ महिने पोटात असावा. अजून तो चागंला हजवट आिे. तो पोटात कसा गेला असेल? 

 
१९३५ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

हनळीच्या व्यापारात व्यापाऱयाचंी खराबी िोऊन त्याचें हदवाळे हनघते, यावर एका बंगाली मािसाने 
नाटक हलहिले. अनाथ शतेकऱयावंर िोिाऱया जुलमाचें त्यात वियन आिे. या नाटकास प्रस्तावना 
हलहिल्याबद्दल रे. लागं या हमशनऱयावर अिुनुकसानीची हफयाद िोऊन लागंसािेबास एक महिना 
कैदेची हशक्षा झाली. 

 
१९३६ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

बंगाल िरकारू पत्राचा बादमीदार मालव्यातील अफूची पिािी करण्यास आला िोता. तो हलहितो की 
: अफू िी हनळीचीच बहिि आिे. या मळ्यावरचे गुमास्ते वारेमाप दस्तुरी वसूल करतात. सरकारच्या 
इतर वसुलीतून ते पैसे वळते करतात. अफू शतेकऱयाचंा नाश करते व चीनमध्ये जाऊन लोकाचें प्राि 
िरि करते. 

 
१९३७ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

इंग्रज सरकारने व्यापार-उदम्यावरील कर रद्द करून ५६ लाख रुपये परत हदले. ५०० रुपयापेंक्षा कमी 
उत्पन्नवाल्याचंा प्रान्प्तकरिी बंद केला. सरकारी खहजवयातील १ कोटी ४२ लाख १० िजार रुपयापंैकी 
४७॥ लाख रुपये हवद्यावृद्धीसाठी हदले जातील. 

 
१९३८ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

इंग्रज-फ्रें च व तैलपग याचं्या लढाईत तैलपगचे एक िजार सैहनक मृत्यू पावले. 
 
१९३९ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

इंदापूरच्या नव्या हमशनवर नारायि शरे्षाद्रीची नेमिूक झाली. 
 
१९४० (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

मध्य लिदुस्थानात गायरोनी गावी एक स्त्री सती गेली. हतला उते्तजन देिाऱया दरोबस्त लोकानंा अटक 
झाली. त्यानंा जास्त कडक हशक्षा झाल्या पाहिजेत. म्ििजे असले प्रकार पनुःपुविा िोिार नािीत. 

 
१९४१ (२१ : १२, १६ ज्यून ६२, १९०–१९२) 

अिमदनगरात अमेहरकन हमशनाच्या वाड्यात मोठी आग लागनू ४-५ घरे जळाली. गरीब लोकाचं्या २-
३०० रुपयाचं्या मालमते्तचे नुकसान झाले. हमशनाचे तर त्यािून जास्त मोठे नुकसान झाले. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६२ 
 
१९४२ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, १९३–१९५) 

कासं्ताहंतनोपलच्या हमशनरी सािेबाने मिंमदी व हिस्ती धमाबद्दल पुस्तके हलहिली, तेव्िा तुकी लोक 
फार संतप्त िोऊन गेले. त्याचे घर जाळून त्यास हजवें मारण्याच्या धमक्यािी त्यानंी हदल्या. पि सािेब 
धीरोदात्तपिे आपले काम करीत आिे. मध्य तुकय स्थानात पहवत्र शास्त्राचा उत्तरोत्तर जास्त प्रसार िोत 
आिे. दोन लक्ष लोक सिानुभहूतदार असून शास्त्र वाचतात. कुऱिाडीने व करवतीने झाड कापण्यापेक्षा 
खोडास भोक पाडून झाड पाडण्याची प्रातंस्तातंाची रीत आिे. त्याचंा सामता म्ििजे पहवत्र शास्त्र आिे. 
बादशिाने सगळ्या धमांना सारखीच मोकळीक हदल्िी आिे. तुकी लोकातील अज्ञान व हमथ्या समजुती 
दूर िोत आिेत. एक हमशनेरी मड्डम हस्त्रयाचंी सभा भरवनू प्राथयना म्ििते. हस्त्रया आस्थेने येऊन 
तारिाहवर्षयी चचा करतात. वादळ िोऊन बरफ पडले, तरी लोक खेड्यातून चालत येऊन प्राथयना 
करतात. असे २०० लोक तर फार उते्तहजत झाले आिेत. एका आंधळ्या मुलाने प्रातेस्तंत पंथास 
अनुकूलता दाखहवली, म्ििून बापाने त्याला घराबािेर काढले. िे धमयसंजीवन हनहबड अंधकारात 
दीपाप्रमािे प्रकाशत आिे. 

 
१९४२ अ (इंम : १९३) 
 
१९४३ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, १९६–१९९) 

ज्याचें िातपाय धड आिेत, अशा मुलानंा अभ्यासाचे सकंट वाटते. कामाचा कंटाळा िी लाहजरवािी 
गोष्ट िोय. ५१ वर्षांपूवी फ्रावसमध्ये िात नसलेले, पाय कमरेत बसलेले, असे लेकरू जवमास आले. 
त्याचा बाप चाभंार िोता. आईने त्यास सीजराचे नाव ठेहवले. जरा मोठा झाल्यावर तो पायाने कागद 
कापी. सुंदर अक्षरे काढी. शाळेतील पंतोजीने त्यास शाळेत घेतल्यावर तो सुंदर हचते्रिी रेखाटू 
लागला. म्ििून एका हचताऱयाने त्यास हशष्ट्य केले. पुढे तो पाहरसमध्ये गेला. राजहवद्यालयात हशकून 
त्याने अनेक बहक्षसे हमळहवली. लाकडाच्या घोड्यावर लकतानाचा पडदा पसरून िा अपंग हचत्रकार 
हचते्र काढी. आपली खुरटलेली तून तो हवलक्षि चापल्याने हफरवी. लकतानासमोर पराचंी बाधूंन पायाने 
हचते्र रेखाटी. त्याचे बोलिे फार मनमोकळे व वृत्ती आनंदी िोती. कोिी िस्तादंोलन करू म्िटले, तर 
नेत्रसंकेताने आपले बािुरहित खादें दाखवी. तो १८३६ मध्ये मृत्यू पावला. फ्रावसमधील अनेक 
राजपुरुर्षाचंी हचते्र त्यानेच काढली. पािा की, उद्योग, आनंदी वृत्ती व दीघय प्रयत्न, याचं्या बलाने हकती 
मोठाली कामे िोऊ शकतात. 

 
१९४३ अ (इंम : १९५–१९६) 
 
१९४४ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, १९९–२०२) 

अब्दुल मसी या गृिस्थाने हिस्ती धमय स्वीकारला, तेव्िा शाबुदीन याने त्याच्याशी वाद केला. 
शाबुदीनने त्यास असे वडेेपि न करण्याची हवनंती केली, तेव्िा मसी म्ििाला की, बिुत शोध केल्यावर 
हिस्ती धमय खरा असल्याबद्दल माझी खातरी झाली. कोित्यािी पंथाच्या ससं्थापकाची गुिलक्षिे 
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पािावी लागतात. अबुल फेदाने मिंमदाहवर्षयी साक्ष हदल्िी. पि तो सातश ेवर्षांनी जवमलेला आिे. 
इब्ने िाशम िा मिंमदानंतर एका शतकाने िोऊन गेला. कुरािामध्ये खलीफा अबू बकर आहि उसमान 
यानंी बदल केले असिे शक्य आिे. म्ििून ते शास्त्र हवश्वसनीय नािी. खऱया पगैंबरात चमत्कार 
करण्याची शक्ती असावी आहि त्याने साहंगतलेले भहवष्ट्य पूिय झालेले असाव.े मिंमद म्ििे की, मी 
फक्त उपदेश करिारा आिे. मी पाठहवलेला मािूस आिे! चंद्राचे दोन तुकडे करिे, अंगठ्यातून पािी 
वाििे, एका रात्रीत ७ आसमानातूंन ईश्वराच्या लसिासनासमोर जािे, या चमत्कारानंी त्याचा 
पे्रहर्षतपिाचा दावा हसद्ध िोत नािी. कारि ते भहवष्ट्यकाळाचे वियन आिे. हनरक्षर पे्रहर्षताने अनुपम 
धाटिीचा गं्रथ केला. तो गं्रथ कशाच्याच तुलिेस येिार नािी, असे म्िितात. पि त्यावरून त्यास 
ईश्वराची पे्ररिा हमळाली िोती, असे कािी हसद्ध िोत नािी. 
 

१९४५ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०२–२०५) 
कलकत्त्याचे सरकारी डाक्तर माकफसयन यानंी असा हसद्धावत माडंला की, लिदू लोक मासंभक्षक 
नसल्यामुळे त्यानंा जरीमरीची बाधा हवशरे्ष िोत नािी. पि जैन व िाह्मि वगळता अनेक लिदू मासंिी 
खातात. बंगाली िाह्मि, इकडचे शाक्तपंथी सरास मासं खातात. म्ििनू वरील हवधान एकपक्षी ठरते. 
शकेडा पाचच लोक मासंवजयक असतील. पि ते मुसलमान व हिस्ती लोकातंिी असू शकतील. 
परधमयतत्त्व गं्रथात हशताराम रावजी हलहितात की, मासं खािे िे पाप आिे. सत्यदीहपकेने या पुस्तकाचे 
सारतत्त्व हदलेले आिे. मात्र आमचे असे मत आिे की, मासं खाण्यात पाप नािी. रा. हशताराम म्िितात 
की, मासंभक्षि िे ईश्वरहवरोधी कृत्य िोय. वास्तहवक हकत्येक पशु, पक्षी, मासे िे मानवाच्या 
भक्षिाकहरताच हनमाि िोतात. जाठररस त्याचें पाचन करू शकतो. मानवाचे दात पुरेसे कठीि 
असतात. ते कािी ऊस खाण्याकहरताच नािीत. पहवत्र शास्त्र म्ििते की, प्रत्येक जीव तुमचे खािे 
व्िावा. ऋग्वदे सागंतो की, आपल्या हमत्राचे सािाय्य करण्यासाठी अग्नीने तीनश ेरेडे भाजले! इदं्र तीन 
प्याले सोमरस प्याला! 

 
१९४६ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०५–२०६) 

हवष्ट्िुपंतानंी घरी आंबे आिले. लक्ष्मीबाईने सवय मुलानंा सारखे आंबे हदल्िे. पि मधली मुलगी सगुिी 
जास्त आंबे मागत िोती. आईने तीस नकार हदल्िा. मग सगुिीने चार आंबे हतची नजर चुकवनू घेतले. 
सायकंाळी प्राथयना करीत असताना हतला आपले पाप आठवले. आपि चोरी केली व मनाई केलेला 
पदाथय घेऊन ईश्वराची आज्ञा मोडली, याची हतजला जािीव झाली. आई आपिावर प्रीहत कहरत्ये. 
आपल्या कल्यािासाठीच हतने आबंे खाण्यास मनाई केली. मग आपि अधम, दुष्ट व कृतघ्न ठरतो. 
म्ििून सगुिी आंथरुिावर तळमळत िोती. उशी एकसारखी उलटीपालटी करीत िोती. हतच्या आईस 
वाटले की, उशीमध्ये काटा असेल. म्ििनू हतने हदवा घेऊन पाहिले. तेव्िा दुःखामुळे कंठ दाटून सगुिी 
रडू लागली. खरी पिात्तापी िोऊन हतने आईची क्षमा माहगतली. पापरूप काटा हनघून गेल्यामुळे 
हतजला चागंली नीज लागली. लेकरानंो, तुम्िीिी आपल्या पापाचा पिात्ताप करून क्षमा मागा. 
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१९४७ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०६–२०७) 
रा. केरूनाना छते्र परत आल्यामुळे अिमदनगर एथील सभेस हवशरे्ष रस आला, असे ‘नगरकर’ 
म्िितो. पदाथयहवज्ञानामधील तुटक असे हवर्षय घेण्यापेक्षा समग्र शास्त्रावर व्याख्याने ठेवावीत, असे 
नाना म्ििाले. या उपक्रमाचा सवांना चागंला फायदा िोईल. एका पारशी मुलाने ‘सगळे जग रंगभमूी 
आिे’ िा हवर्षय घेऊन नाटकवाल्याचंा लकहचत हनरे्षध केला. एका मुस्लीम मुलाने साहंगतले की, 
दुसऱयाच्या दोर्षास िसण्यात मूखयपि आिे. कृष्ट्िाजी रत्नूजी या हवद्याथ्याने ‘खरे ज्ञान’ िा हनबधं वाचून 
सुरावर लदडीिी गाहयली. मोरो बल्लाळ पंतोजींनी शतेकीहवर्षयी सुरस भार्षि हदल्िे. 

 
१९४८ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

रे. नारायि शरे्षाद्री यानंी बराच काळ इंदापूर हमशनाचे काम चागंले चालहवले. 
 
१९४९ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

सरकारने कमी उत्पन्नावरील कर बंद केला, पि िर एक कागद व अजय यावंर एक आण्याचे हतकीट 
लावण्याची आज्ञा काढली, म्ििून इंदुप्रकाशने नापसंती व्यक्त केली आिे. प्रान्प्तकराच्या रकमेपेक्षा 
सरकारास यातून जास्त उत्पन्न हमळेल. 

 
१९५० (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

उत्तर लिदुस्थानात एक मुन्स्लमास मके्किून पत्र आले. त्यात सरकारहवरुद्ध बंडाची हचथाविी 
असल्यामुळे ते पत्र जप्त करण्यात आले. या लोकातं हवदे्यचा प्रसार कमी असल्यामुळे ते घमंडीपिा 
करतात. इंग्रजाचे वास्तहवक सामथ्यय त्यासं अजूनिी समजले नािी. (ज्ञा. प्र. वरून) या हशवाय 
फरुकाबादेच्या नबाबाचािी यात िात असू शकेल. (ज्ञानोदयकता). 

 
१९५१ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

अमेहरकेत दोन हशद्दी बिुत वर्ष ेबाहरस्टराचे काम पािात आिेत. 
 
१९५२ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

इंग्रजी हरवाजाप्रमािे नेपाळात हदवािी–फौजदारी कामे सुरू झाली. (वृत्तवैभववरून) 
 
१९५३ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

हनजामी िद्दीमधून खालसा मुलखात धावय आिण्यावरची बंदी हनजामाने रद्द केली. जवस व करडी 
मात्र सरास येत आिेत. चोरून धावय आिल्यामुळे नुकताच एकास दंड झाला. 

 
१९५४ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

कराची येथे रामबागेजवळ एका मराठ्याच्या मुलास जवमतः दोन डोळे व लशगे िोती. िे हवलक्षि मलू 
लगेच मेले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१९५५ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 
पुण्याच्या लष्ट्करी छाविीत एक खुजी स्त्री आिे. हतचे वय २० असून उंची १॥ फूट आिे! तोंड 
नारळासारखे व भेसूर आिे. हतचा बाप एकेक पसैा घेऊन लोकानंा हतला पािू देतो. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९५६ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

१३ मे रोजी हसयालकोटला मोठे तुफान झाले. १२ तास तुफानाचा जोर िोता. वारा जोराने वािून हदशा 
धुळीने भरल्या, अंधार पडल्यामुळे हदवसा हदव े लावण्याची वळे आली. आकाश तर आग 
लागल्यासारखे लाल झाले. पाऊस येऊन गारा पडल्या. झाडे पडून द्राक्षपीक नष्ट झाले. या वर्षास 
‘वादळ नाम संवस्तर’ म्ििाव.े 

 
१९५७ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

लंकेत अनावृष्टी असल्यामुळे जंगली ित्ती मािसाचं्या वसतीत घुसतात. मािसाचा चेंदामेंदा करून 
त्यास मारतात. हकत्येक लोक मरि पावले आिेत. 

 
१९५८ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०७–२०८) 

नामदार हवक्तोऱया रािीचे पती मतृ्यू पावल्यावर मंुबईकरानंी शोकप्रदशयक पत्र पाठहवले िोते. ते 
समाधानपूवयक ग्रिि िोऊन लंदन ग्याहझटात प्रहसद्ध झाले. (वृत्तवैभववरून) 

 
१९५९ (२१ : १३, १ ज्युलै ६२, २०८) 

मद्रासजवळ तुहतकोरीन येथे ८ मोत्याचें भरीव लशपले ५१,५०० रुपयासं हवकले गेले. त्याचंा दर 
वाढला, पि यंदा लशपलेच कमी आिेत. (वृत्तवैभववरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 

  



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६२ 
 
१९६० (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २११–२१७) 

एका राजाचा धाकटा पुत्र फार छाहंदष्ट िोता. एक हदवस तो एकटाच राजवाड्यातून बािेर पडला. 
कािी वळेाने तो अरण्यात पोिोचला. त्याने तेथील फळे खाल्ली. सूयय मावळल्यावर तो तेथेच झोपी 
गेला. जागा झाल्यावर त्याच्या लक्षात आले की, रानटी दाडंग्यानंी त्यास घेरले आिे. त्याच्या सगळ्या 
वस्तू त्यानंी लुबाडून घेतल्या. मोबदला म्ििून त्यास हशळा तुकडा व घािेरे पािी हदल्िे. सवांनी 
दमदाटी करून त्यास धमक्या हदल्या की, तुझ्या डोईवरचे केस उपटून काढू डोळे फोडू, जीभ तोडू, 
कान कापू. लिानगा राजपतु्र भयाने थराथरा कापू लागला. अशी त्याची िेलिा करून रानदाडंगे लोक 
झोपी गेले. रात्री अचानक राजपुत्रास जाग आली, तर त्याच्या डोक्याशी त्याचा थोरला भाऊ िोता. या 
जोरदार व द्वाड लोकापंासून सोडहवण्यासाठी त्याने राजपतु्रास घाईने तेथून दूर नेले. डोंगरच्या 
टेकडावंर आल्यानंतर त्यानंा सुरहक्षत वाटले. राजपुत्राच्या आता लक्षात आले की, आपि केवढा 
द्वाडपिा केला. भटकलेला मुलगा शवेटी घरी आला. याप्रमािे मािसे स्वच्छंदाने वागून ईश्वरास 
हवसरतात व सैतानाच्या जाळ्यातं सापडतात! म्ििनू दयाळू ईश्वराने कृपा करून आपला एकुलता पतु्र 
जगात पाठहवला. चकुलेले व भटकलेले याचंा त्याला कंटाळा आला नािी. लोकानंी संकटातून सुटून 
सवयकाळचे जीवन पावाव,े म्ििून तो प्रयत्न करतो. आम्िासं आकाशगड चढण्याची शक्ती तोच देईल. 

 
१९६० अ (इंम : २०९–२११) 
 
१९६१ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २१७–२२१) 

डोसाभाई फ्रामजी यानंी ‘गे्रत हिटन देशात मुशाफरी’ िा ग्रवथ रचला. राजा राममोिनराय वगैरे 
पययटकानंी आपले अनुभव हलिून काढले नािीत, िी मोठी दुःखाची गोष्ट आिे. कलकत्त्याच्या एका 
मडमेने इंग्लंडचे वियन प्रहसद्ध केले, ते सरकारी शाळातं प्रहसद्ध आिे. पि देशी गृिस्थाचं्या लेखनास 
मित्त्व असते. या गुजराती पुस्तकाची पाने ३१४ असून मुखपृष्ठावर रािीचे हचत्र आिे. छपाई उत्कृष्ट 
आिे. अनेक इमारतींची व कारखावयाचंी हचते्र संग्रहित केल्यामुळे प्रत्यक्ष तेथे जाऊन येण्याचा आनंदच 
वाचकानंा हमळतो. उद्योगव्यापार, संपत्ती व सामथ्यय या गुिामंध्ये इंग्लंड अजोड आिे. त्यासाठी खचय 
केलेले द्रव्य कधी वाया जािार नािी. हिहटश लोक पूिय वैभवाने हवराजमान झाले आिेत. िाह्मिात 
परदेशगमनास बंदी असल्यामुळे ते हतकडे जाऊ शकिार नािीत. सुधारलेले लिदू हतकडे गेले, म्ििजे 
आईबापाचंा धाक अगर भट्टाचें बहिष्ट्कार याचें भय न बाळगता खानपान करतात. मग इकडे आले की, 
जातवाल्याचंी खुशामत करून प्रायहित्त घेतात. िा गं्रथ देशी भारे्षत हलहिल्यामुळे जास्त उपयुक्त 
झाला. इगं्रजी भारे्षमध्ये हलहिला असता, तर ते बंद कुलपातले धन कोिाच्याच उपयोगाचे ठरले 
नसते. इंगे्रजीचा सराव िवा असेल, तर त्या भारे्षमध्ये पत्रव्यविार करावा. शाळाखात्याचे हवद्वान 
दैरेक्तर िावदय यानंी आर्थथक मदत हदल्यामुळेच िा गं्रथ प्रकाहशत झाला. म्ििनू गं्रथकता कृतज्ञता 
प्रगट करतो. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

१९६२ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२१–२२३) 
‘एक दुःख पाविारा’ हलहितो की : ३० वर्षांपूवी मराठीत फक्त ‘दपयि’ हनघत िोते. नंतर ‘प्रभाकर’ 
हनघाला. पि तो लवकर अस्ताला गेला! पुढे एकाची एकतीस पते्र झाली. म्ििून आनंद वाटला. पि 
संख्येपेक्षा सत्त्वास मित्त्व असते. जुनीनवी, थकलेली व उमेदवार, देशस्थ-कोकिस्थ, अशी या 
पत्राचंी टोपि नाव ेआिेत. या पत्रातं बातम्याखेंरीज कािीच नसते. वजनदार हवचार कधीच पािण्यास 
हमळत नािीत. कोठल्या तरी इंन्ग्लश पत्रावरून झरारा मजकूर भरून काढतात. िालोवचे्या गोळ्याचंी 
व मलमाची जाहिरात हनयहमत येते. स्वदेशास लाभ कशामुळे िोईल, याचा हवचार ते कधीच करीत 
नािीत. एक दोन इगं्रजी डेली वाचून त्याचें वतयमानपत्र तयार िोते. हशवाय नव ेसरकारी आक्ट आहि 
सरकुलरे असली की, सगळे कागद भरतात. ज्ञानोदय फक्त ठशाच्या छापाचा आिे. इतर सगळे 
हशळाछाप असल्यामुळे अक्षरे वाचतानंा डोळ्यानंा त्रास िोतो. शाईचा वास, कागद वाईट, त्यामुळे पसेै 
फुकट जातात. याचा दोर्ष वाचकाकंडेिी जातो. कारि त्यानंा फक्त बातम्याचंा भाजीपाला िवा 
असतो. सुधारिुकेकडे त्याचंी वाचं्छाच िोत नािी. वाचकाचंी पते्र तर त्यात नसतातच. कोठल्या तरी 
मामलेदार-रावबिादुराचं्या बदल्या वाचून या वाचकाचें समाधान िोते. इंदुप्रकाशाचे घोडेिी आता 
थकले, तर हनदान सवांनी ठशाचा छाप वापरावा. 

 
१९६३ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२३–२२४) 

‘लोकहितेच्छू’ पत्रात म्िितो की : कसबे रािुरी गावात मिामारीचा उपद्रव सुरू आिे. रे. आबट िे 
हमशनरी सिकुटंुब येथे राितात. त्यानंी अनेक और्षधींचा संग्रि केला. कािी तर परदेशािून 
आिहवल्या. पटकीच्या उपद्रवावर ते चागंली उपाययोजना करतात. वक्तशीर और्षधे घेिारानंा गुि 
येतो. पि कािी िटवादी िाह्मिानंा वाटते की, और्षधात हवटाळ कालहवला आिे. संकटकाळी 
दोर्षादोर्षाचा हवचार करू नये, एवढेिी व्यविारज्ञान त्यानंा नािी. येथे सखाराम हचमिाजी िा पोतनीस 
कचेरीचा कारकून आिे. त्याच्या बायकोस प्रथम वाखा लागला. पि त्याने और्षध हदले नािी. तेवढ्यात 
वाखा िोऊन मुलगी गेली. कालच आपििी वाख्याने मेला. पि और्षध घेतले नािी. भलेच सोवळे केले 
व बायको सोवळी करून स्वतः हनघनू गेले!! खरोखर और्षधात कािीच बाट नसतो. म्ििून लोकानंी 
और्षध घेण्यास अनमान करू नये. (वृत्तवैभववरून) 

 
१९६४ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२४) 

मंुबईसारख्या मोठ्या शिरात पाण्याची फार कमताई िोती, म्ििून सरकारने लाखो रुपये खचय करून 
हविाड या हठकािी मोठा तलाव बाधंला. कािी खेडी उठवावी लागली. या तलावाचा घेरच १०–१२ 
कोस झाला. िा तलाव समुद्राप्रमािे वाटतो. सरकारने गहरबाचंा कनवळा करून तलाव बाधंला. पि 
सवांना पािी हमळत नािी. लिान गल्ल्यामंधून नळ टाकले. परंतु कािी हठकािी पािी येत नािी. १०–
१२ िौद मात्र झाले आिेत. श्रीमंत लोकानंी स्वतःची सोय करून घेतली. परंतु त्यानंािी हनराळा पैसा 
पडतो, अशी टीका ‘इंदुप्रकाश’ ने केली आिे. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१९६५ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२४) 
उत्तर आहि दहक्षि लिदुस्थानात अनेक हठकािी गाराचंी वृष्टी झाली. बिुत नाश झाला. नीलहगरीवर 
आंब्याएवढ्या, तर अयोध्या प्रातंात एकेक शरे वजनाच्या गारा पडल्या. गोरखपुरात गाराचं्या वर्षावाने 
३०० मनुष्ट्ये मेली. 

 
१९६६ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२४) 

अमेहरकेच्या टपाल खात्यात ४११ हस्त्रया पोस्टमास्तरचे काम करतात. त्यापंैकी बऱयाच जिींची नोकरी 
३०–३५ वर्ष ेझाली आिे. 

 
१९६७ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२४) 

यंदा पुण्यात जेवढी उष्ट्िता वाढली, तेवढी गेल्या तीस वर्षांत नव्िती. (वृत्तवैभववरून) 
 
१९६८ (२१ : १४, १५ ज्युलै ६२, २२४) 

हनजाम सरकारने खुनाच्या गुवह्ाकहरता फाशीची हशक्षा देण्याचा ठराव केला. (वृत्तप्रकाशवरून) 
 

मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १५, मुांबई, १ ऑगस्ट १८६२ 
 
१९६९ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २२६–२२९) 

पुण्यातंील फ्री चचय हमशनच्या शाळेच्या वार्थर्षक परीके्षस नामदार गवनयर िजर िोते. गवनयरानंा हपतळी 
नक्षीचे साहित्य नजर करण्यात आले. हमशनाची शाळा वाढत असून सध्या १२०० हवद्याथी आिेत. 
कारि लिदुस्थानी हशक्षि देिाऱया शाळाच नािीत. हवदे्यची सतत वृद्धी िोत आिे. कािी वर्षांपूवी पुण्यात 
संस्कृत पाठशाळा मात्र िोती. पि रे. न्स्तववेसन व हनन्ज्बट, तसेच हमचेल, यानंी श्रम करून पणु्यात 
शाळा चालहवली. या शाळेच्या हवद्याथ्यांपैकी दोन तृतीयाशं मुले िाह्मि आिेत. पूवी उंच जातीचे 
हवद्याथी अगदी कमी असत. नीच जातीबरोबरच ‘नािी जातीचे’ िी हशकण्यास येतात. येथे व्यविार, 
नीती व धमय, याचें हशक्षि अगत्यपूवयक हदले जाते. गवनयर ना. हफ्रयर िे आमचे जुने हमत्र आिेत. त्यानंी 
शाळेचे काम पािून सतंोर्ष व्यक्त केला. पन्नास मुलावंरून शाळेत पाचश ेमुले येऊ लागली. िाह्मि व 
सरदार याचंी शकेडो मुले येथे हशकतात. िाह्मिाचंी मुले बुहद्धमान असतात. त्याचं्यावर युरोहपयन 
हवदे्यचा संस्कार िोिे आवश्यक आिे. हमशनाच्या हशक्षिापासून चागंले फळ आिे. हमशनऱयानंा 
सुहशक्षिाचे खरे तत्त्व सापडलेले आिे. सरकारी शाळेतील हवद्याथी मगरूर व मंद असतात. हमशनाचा 
हवद्याथी नम्र व िुशार असतो. सरकारी कचेरीत एखादा नम्र रैटर भेटला, तर खुशाल समजाव ेकी, तो 
डफसािेबाच्या शाळेत हशकलेला आिे. (पु. आ.) 

 
१९६९ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
१९७० (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २२९–२३०) 

१६ वर्ष ेवयाची एक िाह्मि हवधवा स्त्री बंगाल्यातील पोरनचापूर गावी रािात असे. हतच्या बापाने हतला 
रे. जगदीश्वर भट्टाचायाच्या शाळेत घातले. पढेु ती त्याच शाळेत हशक्षकीििी झाली. हतने हिस्ती 
धमाहवर्षयी पुस्तके वाचली, तेव्िा हिस्ती धमयच खरा, असे हतला वाटले. ३३ कोटी देव आहि देवी 
यावंरचा हतचा हवश्वास उडून गेला. एका तरुि हिस्ती हशक्षकाच्या घरी हतने आश्रय घेतला. हतच्या 
नातलगानंी हतचे मन वळहवण्याचा प्रयत्न केला. पि शवेटी हतचे दाहगने घेऊन ते घरी हनघनू गेले. ६ 
जुलै रोजी रे. जगदीश्वरानंी हतला बान्प्तस्मा हदल्िा. (इंद्यन हरफारमरवरून) 

 
१९७० अ (इंम : २२९) 
 
१९७१ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३१–२३२) 

‘एक हिस्ती’ हलहितो की : सरकारच्या चौकशीत मामलेदार हनदोर्षी ठरला. वाबंोरीस झालेला तमाशा 
नसून लहळत िोते, असे लिदंूचे म्िििे आिे. परंतु पोऱयानंा हस्त्रयाचें वरे्ष देऊन अचकट हवचकट 
िावभाव करिे व अमंगल गािी म्िििे, यास कोिते नाव द्याव?े आपल्या जबानीत मामलेदाराने कबलू 
केले की, लोकाचें वागिे अयोग्य िोते. फक्त ते धार्थमकाच्या नावाखाली लपहवण्याचा त्याचंा प्रयत्न 
हदसतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘ज्ञानोदयकत्याने आरोपाचंी प्रचंड इमारत रचली’, िा वृत्तवैभवाचा शरेािी अप्रस्तुत ठरतो. १८५६ च्या 
कायद्यानुसार िे वागिे हशक्षापात्र आिे. पोरानंी बंडवाल्याचें सोंग आिले, िी वस्तुन्स्थती आिे. 
बंडवाल्याचं्या दुष्टपिामुळेच सवय लोकानंा अहतशय राग येतो. मामलेदारसािेबानंी हनःपक्षपाती वयाय 
करावा. एखादी सूचना हिस्ती मािसाने केली, म्ििून ती डावलिे अयोग्य िोय. योग्य रीतीने काम 
करून त्याचंी मदत व अनुकूलता हमळवावी. 

 
१९७१ अ (इंम : २३०–२३१) 
 
१९७२ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३२–२३५) 

सेंत्रल दीपोचे आन्क्तंग क्युरेतर रा. सा. मिादेव गोलवदशास्त्री यानंी प्राकृत कहवतेचे २ रे पुस्तक 
काढले. यात ४८ कहवता असून त्या ठशानंी छापल्या आिेत. इंगे्रजी पाठ्यपुस्तकांतील कहवताचंी 
भार्षातंरेिी त्यात आिे. या कहवता िल्ली मुलाकंडून मुखपाठ करहवतात, गळ्यावर गावयास सागंतात. 
पंतोजी त्याचं्या तालमी घेऊन इवस्पेक्तर आल्यावर त्याचं्यासमोर मुलानंा गाण्यास लावतात. कारि 
दैरेक्तराचंा तसा िुकूम आिे. सरकारी पुस्तकातील कहवता जुवया मराठी कवींच्या आिेत. रा. भास्कर 
दामोधर व परशराम पहंडत गोडबोले यानंी पद्यरचनेवर हनबधंिी हलहिला. परंतु दैवताबद्दलचे खोटे 
हवचार आहि मूखय मते मुलानंा सागंू नयेत. परशुरामपंताचे ‘उत्तररामचहरत’ नाटक वाचून भावी 
कारकुनानंा कािीच फायदा नािी. फार तर कथाकऱयानंा ते उपयोगी पडेल. खऱया नीहतपर व 
ईश्वरपरायि कहवताच मुलानंा हशकवाव्या. म्ििजे ती सद गुिी व नीहतमान िोतील. म्ििून 
लघुहितोपदेश पुस्तकापेक्षािी प्राकृत कहवतेचे पुस्तक उत्तम आिे. त्यात दुराचरिाचा हकत्ता नािी. 
व्यविारोपयोगी उपदेश आिे. इंगे्रजी कहवतावंरून भपूाळ्यािी रचल्या आिेत. या पद्यरचनेत कािी दोर्ष 
आिेत. पि नंतरच्या कहवता चागंल्या िोतील. इगें्रजीचे भार्षातंर नेिमीच कठीि असते. 
मिादेवशास्त्रींच्या प्रयत्नाचंी तारीफ करावयास िवी. 

 
१९७३ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३५–२३६) 

मिंमदी धमाबाबत शाबुदीन म्िितो की, मिंमदाचे भहवष्ट्य खरे झाले. तेव्िा अब्दुल मसी म्ििाला की, 
जे भहवष्ट्य साधारि बदु्धीसिी कळते, त्यास पे्रहर्षताचे भहवष्ट्य म्ििता येिार नािी. आपिासं गुप्त गोष्टींचे 
ज्ञान नािी, असे तो म्िित असे. त्याच्या धमाचा फार वगेाने प्रसार झाला. कारि त्यात हकत्येक खरे 
हसद्धातं आिेत. ईश्वराचे एकत्व, सवय सामथ्यय, दयाळूपिा, याबंरोबरच नामाहंकत भक्ताचं्या चहरत्रानंा 
त्याने समाहवष्ट केले. मरू्थतपूजकाचंी मजी साभंाळण्याकहरता प्राचीन धमयमताचें अनुकरि केले. ग्रामस्थ 
लोकाचं्या भन्क्तभावनेची प्रशसंा केली. त्याचंी देवळे आहि हवलक्षि काळापार्षाि, याचंी उपासना 
कायम राखली. मके्कची यात्रा सुरू केली. मोशचेा पे्रहर्षतपिािी कबलू केला. मनुष्ट्याच्या भ्रष्ट 
जवमस्वभावास गोड वाटतील, अशा गोष्टीिी गं्रथात आिल्या. तलवारीच्या जोरावर धमय वाढहवला. जे 
धमासाठी लढतील, ते स्वगात सुखाने राितील, असे साहंगतल्यामुळे त्याचे अनुयायी वाढत गेले. त्याने 
अरबाचंी लढाऊ प्रवृत्ती वाढहवली. तो स्वतः उंच कुळातला िोता व त्याची पत्नी श्रीमंत कुळामधील 
िोती. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१९७४ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३६–२३७) 
अळंदीिून ज्ञानदेवाची व देिूवरून तुकारामाची अशा पालख्या गेल्या आठवड्यात पुण्यात येऊन पढेु 
पंढरपुरास गेल्या. पालख्यांच्या दशयनासाठी अठरापगड लोक रस्त्यावर जमा झालेले हदसले. मामूल 
वहिवाटीप्रमािे अनेकानंी लदड्याचें मेळाव ेआिले िोते. आपली तीक्ष्ि व रूक्ष वादे्य वाजवीत ते सवयजि 
नाचत िोते. आपली हदनसामग्री पडशीत घेतलेले वारकरी भगवी हनशािे उंच करून चालले िोते. 
ईश्वराचा नामध्वनी व संतनामाचाच गजर चालला िोता. पावसाने कृपा केल्यामुळेच त्यानंा हमरहवता 
आले. एक मलैपयंत हमरविकू चालू िोती. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९७५ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

माजी गवनयर जेनराल लादय कालनग याचंा मृत्यू झाला. त्याचं्या पत्नीच्या मृत्यनेू ते फार हखन्न झाले िोते. 
१८५७ च्या बंडामुळे पालयमेंटात त्याचं्या कारभारावर फार टीकािी झाली िोती. 

 
१९७६ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

रे. िंटर यानंा व त्याचं्या कुटंुबास ठार मारिारा िुरमतखान िा हसयालकोट येथे चकमकीत ठार 
झाला. 

 
१९७७ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

कलकत्त्यात चौघानंी बान्प्तस्मा घेतला, त्यात एक िाह्मि आिे. 
 
१९७८ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

पुण्यात हम. रामचंद्र बाबाजींनी ताबंट उद्योगाची एक शाळा काढली. तेथे नकशीदार तबके करण्यास 
हशकहवतात. सध्या ८-९ मुले हशकतात. या शाळेस सवांनी आश्रय द्यावा. (इंदुप्रकाशवरून). 

 
१९७९ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

इंदुप्रकाशने स्टापंड्यूटीवर टीका केली. पि िा नवा कर सवांना सारखा असून करवसुलीसाठी 
कामदार नेमण्याचा खचय नािी. रयतेस चलबलुाईची व तगाद्याचंी कटकट िोत नािी. 

 
१९८० (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

मंुबईत तीन गृिस्थानंी मुलींच्या शाळा काढल्या. शटे भगवानदास, जगन्नाथ शकंरशठे आहि डा. भाऊ 
दाजी. परंतु भाऊएवढे सामथ्यय इतर दोघातं नसल्यामुळे त्याचं्या शाळा मोडकळीस आल्या. त्याचंा खचय 
चालहविे अशक्य झाल्यावर हवद्वान तरुिानंी फंड गोळा करून त्याच्या व्याजावर या दोन शाळा 
चालहवल्या आिेत. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१९८१ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 
वािी लोकाचंा मिाराज जदुनाथ हिजरतन याला खटल्यामुळे ५०,००० रुपयाचंा पेच आला. हशष्ट्यानंी 
पैसे द्यावते, असािी त्याने प्रयत्न केला. पि त्याचे श्रीमंत हशष्ट्य म्िितात की, तुमच्यामुळे आमच्या 
धमाची थट्टा झाली; सबब आम्िी कािी देत नािी. मिाराजास चागंली हशक्षा झाली. 

 
१९८२ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

बंडखोर वाघर लोक द्वारकेच्या मूतीस कािी त्रास देतील की काय, अशी भाती लोकानंा वाटत आिे. 
 
१९८३ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

लिदुस्थानातील ३०० हवधवानंी हवधवा रािी हवक्तोऱयास पत्र पाठवनू हतच्या भ्रताराच्या हनधनाबद्दल 
शोक व्यक्त केला. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
१९८४ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

दाक्तर व्यूस्त या संशोधकास दहक्षि अमेहरकेच्या समुद्रामध्ये गािारे मासे आढळले. ते पाढंरे असून 
त्यावंर हनळे हठपके असतात. त्यानंा ‘गवयी मासे’ म्िितात. 

 
१९८५ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

मनुष्ट्याचं्या शहररात लोखंडाचा कािी अंश असतो. ४२ जिाचें रक्त घेतले, तर त्यात ३ शरे लोि 
सापडेल. 

 
१९८६ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

पृथ्वीची लोकसंख्या १ अबय, असून १ िजार धमय व ३०६४ भार्षा तेथे चालतात. १७ वर्षांपेक्षा लिान 
वयाचे लोक फार मरतात. उंच, हववाहित, वसंत ऋतूत जवमलेले लोक दीघायुर्षी असतात. म्ििनू 
बालहववाि टाळावते. 

 
१९८७ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

चीनमध्ये अफूच्या कैफाने दरवर्षी ३ लाख लोक मतृ्यू पावतात. खरा आकडा यापेक्षा जास्त असावा. 
 
१९८८ (२१ : १५, १ ऑगस्ट ६२, २३७–२४०) 

हदल्लीच्या अंमलदारानंी हमशनऱयानंा कोतवालीसमोर उपदेश करण्यास बंदी केली. हमशनऱयानंी पंजाब 
सरकारकडे तक्रार केल्यावर िी बंदी उठहवण्यात आली. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १६, मुांबई, १५ ऑगस्ट १८६२ 
 
१९८९ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २४२–२४३) 

कलकत्त्याच्या इंन्ग्लशमान पत्रात म्िटले आिे की : खोंडाचंा देव सूयय िा आिे. कािी जि पृथ्वीस 
देवता मानतात. ती कू्रर देवता असून हतला मनुष्ट्याचें रक्त आवडते, तसेच हस्त्रया फार अहनष्टकारक 
आिेत, अशी त्याचंी समजूत आिे. म्ििून ते अघोरी पद्धतीने कवयावध करतात. त्यातून कुटंुबात 
असमाधान िोते. हस्त्रया केव्िािी नवऱयाचे घर सोडून जातात. त्याचं्यात राखा ठेवण्याची फार चाल 
आिे. या राखेपैकी कोिी परद्वार केले. तर १२ गुरे व १ डुक्कर असा दंड घेतात. देवीच्या अपहवद्याच्या 
बळीस मेहरया म्िितात. मेहरयाच्या रक्ताने िळदीस दाट रंग येतो, असे समजून ते हनयमाने बळी 
देतात. अज्ञानी व देवभोळे असे िे लोक मेहरयाचा कू्रर व अघोरी पद्धतीने वध करीत असतात. मेहरयास 
ते फार माया लावतात. त्याची हमजास राखून त्याला िव े ते देतात. दुसऱया हदवशी बळी जािारा 
मेहरयादेखील फार आनंदी हदसतो. खािेहपिे, दारू, अहतबीभत्स कमे याचंी धूम उडते. आपल्याकडेिी 
सती जािारी स्त्री फार आनंदात हदसते. म्ििून या कू्रर चाली जेव्िा सरकारने कायदा करून बंद 
केल्या, तेव्िाच फायदा झाला. सामोपचाराने िे प्रकार थाबंिार नािीत. खोंडाचं्या पुढाऱयांना कू्रर हशक्षा 
झाल्यापासून ते सुधारत आिेत व बळींची संख्या कमी िोते आिे. सतीचे व बळीचे अपयि िा खुनाचाच 
गुविा आिे. 

 
१९८९ अ (इंम : २४१–२४२) 
 
१९९० (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २४४–२४५) 

मंुबईच्या एका लिदू व्यापाऱयाने वदेावरील ३ सवोत्तम हनबधं हलहििारानंा बहक्षसे ठेवली आिेत. १२००, 
५०० व ३०० रुपयाचंी िी बहक्षसे हवल्यम हनकोल कंपनीजवळ ठेवली आिेत. प्राचीन लिदंूची 
व्याविाहरक व धमयसंबधंी न्स्थती, त्याचं्या चाली आहि त्याचंी मते, याबंाबत हनबधं रचावा. त्याची 
पृष्ठसंख्या ३०० ते ४०० च्या दरम्यान असावी. जे संदभय वापरावयाचे ते तपशीलवार टीपातं द्यावते. 
आधारभतू गं्रथाचंी यादी पुरविीत द्यावी. रे. हवल्सन, दा. िौग, भाऊ दाजी, धनजीभाई नौरोजी, 
रावसािेब मंडलीक, याचें परीक्षकमंडळ याकहरता नेमले आिे. पहिल्या क्रमाकंाचा हवद्याथी आपल्या 
गं्रथाचे ससं्कृतात भार्षातंर करून देईल, तर त्यास आिखी ३०० रुपये हदले जातील. 

 
१९९० अ (इंम : २४३–२४४) 
 
१९९१ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २४५–२४७) 

गुरू जदुनाथहवरुद्धचा खटला हम. करसनदास यानंी लजकला. जातीतले कािी लोक त्याचं्यावर 
संतप्त झाले. त्यानंा धमक्यािी देण्यात आल्या. मिाराजाचंी क्षमा मागावी, म्ििून दबाव आला. 
बहिष्ट्काराचा धाक दाखवला. पि हम. दास बधले नािीत. शवेटी त्याचंाच हवजय िोऊन मिाराजाची 
मात्र फहजती झाली. अनीतीचे व भ्रष्टाचाराचे बंड मोडले, म्ििून सभा भरवनू करसनदास याचंा सवमान 
करण्यात आला. रे. हवल्सन यानंी साधुलोकाचंा गोंधळ व अनाचार यावंर टीका केली. रे. अलेक्झादंर 
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यानंी खटल्याची िकीगत साहंगतली. या देशात अनीतीचा अधंार असून सुधारिुकीस मोठाच प्रहतबधं 
आिे, िे स्पष्ट केले. अनेक बहुद्धमान साक्षीदारिी सत्य सागंण्यास भ्याले. अंध परंपरा व जनापवादभय 
याचंा या देशात जुलूम आिे. िह्मसमाजाची सुधारिा म्ििजे भ्रमाचा भोपळा िोय. रे. मरेहमचेल 
म्ििाले की, सुधारिेसाठी फार प्रयत्न केला पाहिजे. हम. करसनदास यानंी एवढ्या मोठ्या लोकाचें 
पाठबळ असल्यामुळेच आपि हवजयी झालो, असे नम्रतेने स्पष्ट केले. रे. िाहदंग यानंी हम. दास याच्या 
धैयाची प्रशसंा केली. हम. पेस्तनजी जमशदे यानंी सुधारिेहवर्षयी अनेक सूचना केल्या. अशी सभा 
आजवर कधी झाली नव्िती. 

 
१९९२ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २४७–२५१) 

‘एक जनहमत्र’ हलहितो की : यंदा नगर हजल्ह्ात पाऊस फार कमी आिे. जुलैची सरासरी गाठली 
गेली नािी. सोसाट्याचा वारा मेघाचें आवडंबर उडवनू लावतो. वारा सुटला की, अभ्राचंा मंडप जाऊन 
हनळे आकाश हदसते. पटकीचा उपद्रविी सुरू आिे. आर्षाढ गेला, तरी पाऊस नािी. धारि कडाडली. 
रुपयास ११ शरेच गिू हमळत आिेत. गेल्या वर्षी अहतवृष्टीने धावय बुडाले. त्यामुळे रत्नाहगरी व सातारा 
येथील न्स्थतीिी कठीि आिे. लोक िवालहदल झाले. श्रीमंत लोक धावयाचा साठा करतात. पि वास 
मारिारे धावय हमळते. गहरबानंा दीडवाढीने धावय घेऊन कजय वाढहवण्याची वळे आली आिे. खराब 
धावयाने पोटात आग पडून पटकी िोते. पावसाची खात्री नसल्यामुळे धावय कोित्यािी भावाने हमळाले, 
तरी घ्याव े लागते. नागपचंमीच्या जते्रत हमठाई खपली नािी. कारि ‘उदंड खाल्ला मेवा तरी 
चोतकुरीचा येईना येवा.’ भटजी लोकानंी अनुष्ठाने व स्वािाकारयज्ञ सुरू केली आिेत. खरपडाच्या 
वळेी त्याचंी पोळी हपकली. त्यापेक्षा खऱया ईश्वराजवळ पापे कबूल करून त्याचीच क्षमा मागावी. 
आपल्या वाईट आचरिामुळे असली संकटे येतात, िे उघड आिे. िे पत्र हलहिल्यावर थोडा पाऊस 
पडला, स्वस्ताईची आशा वाढली. 

 
१९९३ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५१–२५३) 

कृष्ट्िा रत्नूजी (खरे ज्ञान) या हनबंधात हलहितो की : ‘मला क्रमवार व शुद्ध बोलिे जमत नािी. सभेत 
बोलताना अडखळतो. लोखंड गार झाले नािी, तोवर ठोके मारले पाहिजेत. ईश्वराने मानवास 
चमत्काहरक बदु्धी हदली आिे. त्यातून तो भार्षा व कौशल्य हशकतो. बुद्धीचा चागंला उपयोग करून 
ज्ञानी बनतो. व्याविाहरक आहि यंत्रहवद्या हशकला की, तो गवाने फुगनू जातो. अल्प हवद्या, बिुगवय; 
अशी म्ििच पडलेली आिे. पि लोक ज्ञानी असूनिी चोरी, व्यहभचार, नाचतमाशाहद कुकमेच 
करतात. बीभत्स बोलतात. देशबाधंवाचंी सुधारिा व कल्याि करण्याऐवजी नाटक व नाच यासंाठी 
पहरश्रम घेतात. सुंदर शहररास वसे्त्र व आभरू्षिे लेवहवली, पि त्यात जर प्राि नसेल, तर ते हनरुपयोगी 
ठरते. सद गुिी व गौरविी काहमनीच लोकानंा हप्रय िोते. म्ििून गवाचे ओझे टाकून हवनम्र व्िा. शवेटी 
स्वकृत आयेमध्ये ते हलहितात की, खरे ज्ञान िे मोत्याप्रमािे आिे. ते मोती हमळवावते. हवदे्यचा अहभमान 
बाळगू नये. आपल्या बऱयावाईट कमाचे फळ वयायाच्या हदवशी हमळिारच आिे. 
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१९९४ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५३–२५४) 
ज्ञानप्रकाशकता हलहितो की : चागंल्या गोष्टीचे प्रसरि व स्मरि अवघड असते. वाईट गोष्टींचे स्मरि 
लवकर रािाते, हतचा वरचेवर फैलाव िोतो. १८५७ च्या बंडाची वातािात व बीमोड िोऊन ४-५ वर्षे 
झाली, तरी गप्पाष्टकात मात्र त्या गोष्टी जिू कालच झाल्या, अशा गप्पा हनघतात. मीरतच्छाविीतील 
बंडाची कथा १५ हदवसातं लिदुस्थानभर पसरली. हकत्येक दुष्ट व कू्रर लोकाचं्या बाह्ा फुरफुरल्या व ते 
गगाचायाच्या मुिूतावरच हनघून गेले. पुढे बंड मोडले. हकत्येक अध्वयूय व मोिोरपे याचंी ससेिोलपट 
झाली. पि त्यावर हवश्वास ठेवण्यास िे लोक अगदी तयार नव्िते. आग्रा-अयोध्या प्रातंात कंड्या 
हपकहविारे लोक फार आिेत. अजून त्यानंा वाटते की, उद्या बंड उठिार आिे. सरकारास मोठ्या 
अनथास तोंड द्याव ेलागेल. अज्ञान, मूखय हरकामटवले लोक, यानंाच अशी गप्पाष्टके सुचतात. बदमार्ष 
गोळा झाले, लोक हबथरले; आतून कािीतरी घाटते आिे; अशा अफवा ते वारंवार उठहवतात. िी 
मूखांची तरी बोलिी आिेत लकवा अमली लोकाचंी वाकसरे आिेत. सुज्ञ लोक असले वायफळ 
बोलिार नािीत. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९९५ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५४–२५५) 

सध्या हवजापूर िे मामलेदाराचे ठािे आिे. परंतु प्राचीन काळी ते हवजयनगर म्ििून लिदू राजाची 
राजधानी िोते. सन १५०० मध्ये दौलताबाद घेतल्यावर मुसलमान सरदारानंी ते घेतले व तेथे 
आहदलशािी राजवशं सुरू झाला. आलमगीर बादशिाने आहदलशािी नष्ट केली. सन १७६० मध्ये 
सदाहशवराव भाऊने िे शिर लजकले िोते. या गावात िल्ली वस्ती थोडी असून लखडारी व ओसाड घरे 
मात्र हजकडे हतकडे हदसतात. पूवी िे शिर मंुबईप्रमािे गजबजलेले िोते. श्रीमंताचें वाडे, आरामबागा, 
गोट, हवहिरी, बुरूज, वगैरे जुने वैभव पे्रक्षिीय आिे. कबरीिी बऱयाच आिेत. पडक्या अवशरे्षावंर 
मातीचे ढीग मात्र हदसतात. जुम्मा मशीद, आहदलशाचा घुमट, तोफा, वगैरेवरील इमारती मात्र 
सुरहक्षत आिेत. आनेगंुदीचा कृष्ट्िराज नरपती यास मारून हवजापुरकरानंी िे राज्य हमळहवले. 
त्याकाळी गिपती, नरपती, ियपती, छत्रपती, अशीच हबरुदे असावयाची. हशवाजीचा हपता शिाजी िा 
याच राजाचं्या पदरी िोता. हशवाजीचा उत्कर्षयिी त्यांच्या अंमलातच झाला. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
१९९६ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५५–२५६) 

जगात िल्ली ४-५ हठकािी लढाई सुरू आिे. अमेहरकेत गुलामहगरीवरून युद्ध सुरू आिे. मेन्क्सकन व 
फ्रें च सरकार तसेच तैलपग व इंग्रज, काबूलवाले व इरािी, याचंी लढाई सुरू आिे. एका नेपाळी 
व्यापाऱयास मारले, म्ििून नेपाळात व हतबटेातिी लढाई सुरू झाली. 

 
१९९७ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५५–२५६) 

नाना म्ििन धरलेला कैदी कोि, याचा नक्की हनियय िोतच नव्िता. नुकताच िा कैदी मृत्यू पावला. 
खरा नाना बुतान प्रातंात असून नेपाळशी पत्रव्यविार करतो आिे. तो सिकुटंुब काशीस येिार, अशीिी 
बातमी आिे. खरे काय ते कळत नािी. 
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१९९८ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५५–२५६) 
हवलायतेत लोकरीचे कागद करण्याची युक्ती हनघाली आिे. आता लचध्याचंी गरज नािी. 
िातमोज्यासारखे जीिय ऊिावस्त्र उपयोगी पडेल. एका खंडीस त्याचा २०० रु. भाव आिे. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
१९९९ (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५५–२५६) 

एका पतंसहचवाच्या मुलाची बायको लग्नानंतर १० हदवसातं मेली. त्यानंी मुलासाठी २४ महिवयाचंी वधू 
शोधली. असल्या चालीनेच सरदार लोकाचंी राज्ये बुडाली. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२००० (२१ : १६, १५ ऑगस्ट ६२, २५६) 

बाबा पदमिजी कळहवतात की : मोल्सवथयकृत मराठी व इंन्ग्लश कोशाचा सकें्षप या पसु्तकाची आगाऊ 
वगयिी घेण्याचा िा शवेटचा महिना आिे. तरी चार रुपये सत्वर पाठवाव.े नंतर पाच रुपये पडतील. 
हशवाय टपाल िशील पडेल. पुस्तकाची छपाई चालू आिे. ‘ग’ अक्षर लवकरच िोईल. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६२ 
 
२००१ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २५८–२६०) 

फ्री चचयचे जुने हमशनरी जेम्स हमचल स्कातलंदिून परत आले. त्यानंी पुिे व इंदापूर भागातं देशी भारे्षत 
हमशनाचे कायय कराव,े असा ठराव झाला. या सािेबावर प्रवासामध्ये मोठेच संकट आले िोते. त्याचा 
वृत्तातं हवकली रेकादात हदल्िा आिे. सौथाम्तनिून त्याचंी बोट हनघाल्यावर एंतेनास गावच्या 
हकल्ल्याजवळ त्याचें जिाज एका कठीि खडकावर आदळले. जिाज जहमनीत रुतून बसले िोते. 
मडमा व लेकरे धावतच वरच्या मजल्यावर पळाली. अशावळी ईश्वराखेरीज कोिी त्राता नािी. म्ििून 
हमचलसािेबानंी प्राथयना म्िटली. तेथून हकनारा एक मलैावर िोता. खलाशानंी लिान िोड्या आिल्या 
व सवांना हकनाऱयाकडे सुरहक्षत नेले. तेथे एक खेडे िोते. खेडुतानंी सवांना मोठी प्रीत दाखहवली. 
मडमानंा रािावयास खोल्या हदल्या. तेवढ्यात जोराचा वारा सुटला आहि गाळात रुतलेले जिाज िलू 
लागले. ते पािून सवांना िर्षय िोऊन त्यानंी ईश्वराची उपकारस्तुती केली. जिाजाची आपटधोपट 
झाली, तरी मोडतोड कािी झाली नािी. खलाशानंी सवय ठीक झाल्यावर जिाज पुविा िाकारले व पुढे 
प्रवास सुरू झाला. सवयजि सुखरूप लिदुस्थानात आले. 

 
२००१ अ (इंम : २५७–२५८) 
 
२००२ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६१–२६४) 

इरािात एका हमशनऱयास बेंजाहमन िा गृिस्थ कसा राितो, त्याची माहिती हमळाली. दहरद्री व कठीि 
शरीरभोगाने पीहडत असून त्याचे धार्थमकपि कायम आिे. नेस्तोरी जमातीचा बेंजाहमन प्रथमपासून 
मोठा मेिनती हवद्याथी िोता. पि त्याचे डोळे अधू बनले, मग तो दुसऱयाकडून वाचून घेऊ लागला. पढेु 
अंगावरून वारे, गेले, तरी या वातरोग्याने हिस्तीवरची भक्ती सोडली नािी. लोक थटे्टने त्यास 
‘इंन्ग्लस’ म्िित. कािी लोक पे्रमाने त्यास खाण्यास देत. गावच्या हबशपाने िुकूम सोडून त्याजवर 
बहिष्ट्कार टाकला िोता. एक उपदेशक हशक्षक मात्र त्याला खाण्यास देई. या धार्थमक गृिस्थास एवढा 
त्रास झाला, तरी त्याने हवश्वास व प्रीत सोडली नािीत. त्याची बहिििी हिस्ताकडे हफरली व त्यास 
साभंाळू लागली. त्याच्या खोपटात अंधार िोता. तेथे जाऊन हमशनऱयानंी त्याची भेट घेतली. त्याची 
प्रकृती सुधारते आिे व िीदेखील येशूचीच कृपा समजून तो वागतो. त्याची चया आनंदभहरत हदसते. 
आपल्यासाठी येशनेू मृत्यू पतकरला, यावर त्याचा हवश्वास आिे. कािी हदवसानंी तो आपले अधंारमय 
खोपट सोडून ईश्वराच्या हदव्य मंहदरामध्ये जाऊन राहिल. 

 
२००२ अ (इंम : २६०–२६१) 
 
२००३ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६४–२६५) 

रे. रामकृष्ट्ि हवनायक मोडक जाहतभेदावर बोलताना म्ििाले की : कािी लोक म्िितात जाहतभेद 
ईश्वराने लावला. पि ईश्वराने इतर देशिी हनमाि केले. मग त्या देशातं जाहतभेद नािी, िे कसे काय? 
हभन्न िवपे्रमािे वियिी हभन्न असतात, असे जर म्ििाल, तर याच कहटबधंात इतर देशातं असा जाहतभेद 
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का ंनसावा? िवचे्या मानावरून मानवाचे परस्पर व्यविाराचे हनयम कािी ठरत नािीत. सगळे जग िे 
एक कुटंुब आिे. या कुटंुबाचा बाप ईश्वर आिे. मग त्याच्या लेकरानंी आपसातं वियभेद तयार करावा, िे 
योग्य आिे का? नऊ भावडें दिाव्याला हशवत नािीत, िे ईश्वराच्या इच्छेहवरुद्ध आिे. यावरून हवचार 
करा की, खरा पक्ष कोिाचा? 

 
२००४ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६५–२६६) 

‘मुलाचंा हमत्र’ हलहितो की : हकत्येक मुले झाडावर चढून पक्ष्याचंी कोटी धंुडाळतात. हपले धरून घरी 
आितात. हबचाऱया पक्ष्यानंा याचे फार दुःख िोते. कािी मुले हपलानंा पाळतात, िे खरे. पि पुष्ट्कळाचंा 
िा केवळ बिािा असतो. त्यानंी अशा हपल्लानंा सोडले, तरी पक्षी त्यासं घरट्यात घेत नािीत, टोचनू 
त्याचें जीव घेतात. हबचारे पक्षी हदवसभर अन्नकि गोळा करून आितात व या हपलानंा वाढवतात. 
आपि त्यानंा उचलून हनभयय हठकािी ठेवले, तरी कावळा त्यावंर झपाटा मारतोच. पंख फुटलेले 
लिान पक्षी फादंीवर बसले, तर द्वाड पोरे त्यासं धरतात. त्याचं्या दीनवाण्या शब्दाकडे लक्ष न देता 
त्यासं पकडून ठेवतात. एकदा एका पोरास हवनंती करून मी हपलालंा पहिल्याप्रमािे फादंीवर ती 
ठेवण्यास साहंगतले, तेव्िा त्याची आईबापे तेथे आली व त्यासं पे्रमाने चारा खाऊ घालू लागली. म्ििनू 
आपि हपले पकडून त्याचंा नाश करू नये. आपिासं कोिी त्रास हदल्िा, तर आपल्या आईबापासं नािी 
का वाईट वाटत? असा हवचार करा आहि िा हपले धरण्याचा खेळ बंद करा. 

 
२००५ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६६–२६८) 

रामा प्रातःकाळी हफरावयास गेला असता त्याला एक चाकू सापडला. रामाच्या मनात आले की, 
मालकाचा शोध घेऊन चाकू त्यास द्यावा. पि गोपाळ, जगू आहि बाळू, यानंी त्याला वडे्यात काढले. 
रस्त्यात सापडलेली वस्तू आपल्याच मालकीची िोत असते, असे ते समजत असत. पि प्रामाहिक 
रामाने शाब्बाथाच्या धड्यामध्ये वाचले िोते की, दुसऱयानंी तुमच्याशी जसे वताव ेम्ििनू तुम्िी इन्च्छता, 
तसे दुसऱयाशी वता. त्याच रस्त्यावर घोड्यावरून जािारा मािसू आपला माग सोडून गेला िोता. 
घोड्याच्या खुरावरून रामा त्याचा शोध घेत त्याच्या घरापयंत गेला. जे आपले नव्िे, ते घेिे, िी चोरीच 
िोय. रामा त्या सद गृिस्थास म्ििाला की, तुमचा चाकू िरवला आिे. गृिस्थाने हखसा चाचपला, तेव्िा 
त्याच्या लक्षात आले की, चाकू गेला. मग रामाने चाकू परत हदल्िा. रामाचा सुस्वभाव व प्रामाहिकपिा 
पािून तो सद गृिस्थ संतुष्ट झाला. त्याने रामास पाच रुपयाचे नीतीचे पुस्तक बहक्षस हदल्िे. बालकानंी 
रामासारखे हनःस्पृिी व प्रामाहिक बनाव.े स्वाथी व अपिारी िोऊ नये. त्या वस्तूच्या बिुतपट हकमतीचा 
आशीवाद त्यानंा हमळेल. देव नीहतमान लोकावंर कृपा करतो. 

 
२००६ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

‘अनीहतदे्वष्टा’ हलहितो की : वाबंोरीच्या तमाशाहवर्षयी मी पत्र हलहिले. त्यावर वृत्तवैभवात ‘एक लिदू’ ने 
माझा मजकूर खोटा आिे, असा आरोप करून गाहलकास्त्राचंा भहडमार केला. वृत्तवैभवकाराने अशी 
मखलाशी केली की : सरकारने बारीक चौकसी केली. ज्ञानोदयातील मजकूर खोटा आिे. मामलेदार 
हनदोर्ष ठरले. पि खटल्याचा हनकाल अद्याप आला नािी, िी वस्तुन्स्थती आिे. उग्र खंडेरायारूप 
अहभप्राय त्यानंी का द्यावा, ते समजत नािी. म्या ंप्रत्यक्ष पाहिले की, तमाशात बंडवाल्याचें सोंग घेतले 
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गेले. या अघोर कृत्याचा हवसर पडिे शक्य नािी. त्याचें बोलिे माझ्या कानातं अद्याप घिघित आिे. 
पि टक्याची दुहनया नािी. कािी लबाड साक्षीदारानंी मात्र असे सोंग आले नािी म्ििून खोटा मजकूर 
हलिून हदल्िा. ‘मनाऐसी गािी नािी हत्रभवुनी’ हवद्वान व सभ्य सपंादकास िे शोभिारे नािी. असल्या 
द्वाड सवयी लागल्या की, आपली उतावीळ लेखिी ते कोिावरिी चालवतील. लिदू लोकावंर 
हिस्त्यानंी कुभाडं रचले, असे या सपंादकाचे म्िििे आिे पि त्याने पुरावा दाबून टाकला आिे. 
एकंदरीत हिस्त्यानंा तोंड बाधूंन बुक्क्याचा मार आिे! 

 
२००७ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

रेल्वचेा बोरघाटातला रस्ता तयार झाला आिे. पावसाने १–२ महिने उघाडी हदली, तर तो पूिय िोईल. 
१८६३ च्या प्रारंभी तेथून रेल्व ेजाऊ शकेल. खंडाळा ते दहिवली रस्ता पूिय झाला. पि कािी खंडे 
आिेत. सपाटी हमळवनू रेल जोडावयाचे राहिले आिेत. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२००८ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

अमेहरकेत लढाईमुळे कापसाची लागवड बंद झाली. इकडच्या शतेकऱयानंी कंबरा बाधूंन जास्तीत 
जास्त कापूस हपकवावा. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२००९ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

लंदन पदाथयसंग्रिालयाच्या हवशाल मिालाची लाबंी ३०० फूट रंुदी ८५ फूट व उंची १०० फूट आिे. 
 
२०१० (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

जानेवारीमध्ये नगर भागात ४९१० लोक पटकीने रोगी झालेले िोते. त्यापंैकी १०२० जिानंी और्षध 
घेतले. त्याचं्यापकैी ३९९ लोक बरे झाले. शकेडा ४० टके्क लोक बरे िोतात. सरकारी और्षध न घेता 
इतर उपाय केले, तर अवघे २३ टके्क लोकच बरे िोतात. 

 
२०११ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

सूयाचा व्यास पृथ्वीच्या १११॥ पट मोठा आिे. त्याचे शरीरमित्त्व १४ लक्ष पटीने मोठे आिे. त्याचे दाढ्यय 
मात्र एकचतुथांशच आिे. पृथ्वीवर एक शरे वजन भरिारा पदाथय सूयावरती २८ शरे भरेल. 

 
२०१२ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

लिदुस्थानातले मोगलाई सुभे, लिदुस्थानचे गवनयर जनरल, मंुबईचे गवनयर, याचंी यादी या अंकात 
हदली आिे. 

 
२०१३ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २६८–२७०) 

जून १८६१ रोजी माशाचंा पाऊस पडला. समुद्राच्या लाटा उसळून भरतीच्या वळेी जहमनीवर 
आदळतात. त्यातून िे मासे जहमनीवर पडतात. यासच ‘माशाचंा पाऊस’ म्िितात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२०१४ (२१ : १७, १ सप्तेंबर ६२, २७०–२७२) 
िैद्राबादचे रेहसडेंट कनयल देहवदसन मरि पावले. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६२ 
 
२०१५ (२१: १८, १५ सप्तेंबर ६२, २७३–२७४) 

फ्रें द ऑफ इंद्यावरून समजते की : सरकारी व हमशन शाळाकंहरता सरकारास २५ लाख तर हमशन 
शाळासाठी १ लाख ६५ िजार खचय येतो. लिदुस्थानात तीन कोटी मुले शाळेत जाण्याच्या वयाची 
आिेत. त्यापंैकी हमशनच्या शाळेत १ लक्ष आहि सरकारी शाळामंध्ये १ लाख २७ िजार ५१३ मुले 
हशकतात. मंुबई इलाख्यामध्ये लसध धरून ६१० पाठशाळा सरकारी आिेत. त्यातं सुमारे २५,१८७ 
हवद्याथी हनयहमत हशकतात. िा तपसील पािून कोिास कािी उत्तर कहरता येिार नािी. हवदे्यच्या 
कामामध्ये हनःपक्षपात असला पाहिजे. सरकारने हमशन शाळाचंी न्स्थती व हवद्याथ्यांची सखं्या पािून 
त्यानंा साह् द्याव.े 

 
२०१५ अ (इंम : २७३) 
 
२०१६ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २७५–२७९) 

बौद्ध धमात दोन गोष्टी हवशरे्ष आिेत एकतर बौद्धाचंी संख्या फार मोठी आिे व त्याचं्यापैकी फारच थोडे 
हिस्ती िोतात. मिंमदी धमांत एकाच देवाची भक्ती असून यिुद्याचं्या इहतिासापैकी अनेक गोष्टी 
घेतलेल्या आिेत. बौद्ध धमय लिदू धमापेक्षा अहधक मोिकारक आिे. त्यात उपाध्याचंी सत्ता नािी. 
स्नानप्रायहित्त, दानहवधी, याचंा त्रास नािी. जाहतभेद नािी. तो नान्स्तकमताचे प्रहतपादन करतो, 
म्ििून त्यात जास्त लोक आिेत. हनवाि म्ििजे नािीसे िोिे. या सवोत्तम मरिोत्तर न्स्थतीत लोक 
खूर्ष असतात. िह्मदेशात हमशनऱयाचंा बौद्धाशंी संबधं आला. नानकाने जसा लिदू व मिंमदी यापेंक्षा 
वगेळा धमय स्थाहपला, तसा एखादा आन्त्मक सामथ्यय हमळवनू हिस्तपंथ हनमाि करील. िह्मदेशाच्या 
राजाने कलकत्त्याच्या दोव् तन कॉलेजात ३ हवद्याथी पाठहवले. िी मुले प्रख्यात सरदाराचंी आिेत. 
शाळेच्या हनयमानुसार ती प्राथयनेस थाबंत असत. पढेु थोरला ओगं झो व दुसरा मोंगमीन यानंा हिस्ती 
धमाबद्दल उत्सुकता हनमाि झाली. रे. लेस्ली याचंा उपदेश ऐकून त्यानंी बान्प्तस्मा घेतला. हतसरा 
पोथौ यानेिी त्या दोघाचें अनुकरि केले. आता आशा एवढीच की, मायदेशी त्याचं्यावर कू्ररपिाचे 
प्रयोग िोिार नािीत. कारि तेथील राजा इगं्रजाचंा हमत्र आिे. सध्या िह्मदेशात ३७० मंडळ्या आहि 
१८,८५२ हिस्ती आिेत. एकूि प्रजा ५० लाख आिे. 

 
२०१६ अ (इंम : २७४–२७५) 
 
२०१७ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २७९–२८४) 

‘जनहमत्र’ हलहितो की : पटकी थाबंली, पि दुष्ट्काळी पहरन्स्थती कायम आिे. १२ आगस्तला १॥ इंच 
पाऊस झाला. धावयाचा भाव ७ शरेावंर आला. व्यापारी धावयाचे दर वाढवीत आिेत. पलटिीच्या 
लोकानंी गाड्या अडवनू स्वस्तात धावय देवहवले. व्यापाऱयाचं्याकडे धावयाचा बेसुमार सगं्रि आिे पि ते 
हवकीत नािीत. कारि अद्याप त्यानंा िवी हततकी मिागाई झाली नािी. दुगधंीचे धावय मिाग भावात 
देतात. ते खाण्याने रोगराई वाढेल. मोगलाईतून धावय आिण्यास परवानगी हमळवली पाहिजे. खरपड 



 

अनुक्रमणिका 

व दुष्ट्काळ असला शान्ब्दक भेद न करता प्रयत्न करावते. ६०–६५ वर्षांपूवी मोठा दुष्ट्काळ पडला िोता, 
तेव्िा लोकानंी मािसाचंी पे्रतेिी खाल्ली िोती. हकत्येक खेड्यातं आज लोक बैलाचें मासं खातािेत. 
िाह्मि मात्र काळेश्वर व अमृतेश्वर यासं अहभरे्षक करण्यात मग्न आिेत. एकाने पाण्याखाली बराच 
काळ बसण्याचे हदव्य केले. पि पाऊस आलाच नािी. नगरच्या सभेत दायलीसािेब, मोरोबा कानोबा, 
रा. केरो लक्ष्मि, खंडेराव बाळाजी, रे. बालटैन, यानंी २८०० रुपयाचंी मदत गोळा केली. त्यातून 
अन्नसत्र सुरू झाले. पि या रकमेचा लगेच फडशा उडिार आिे. लोकानंी सढळ िाताने मदत 
करावयास िवी. श्रीमंतानंी आपले औदायय दाखवाव.े 

 
२०१८ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

उत्तर लिदुस्थान, द. मिाराष्ट्र व वऱिाड येथे चागंला पाऊस झाला. 
 
२०१९ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

जेजुरीस एका गृिस्थाने आपल्या भावास पायलीभर ज्वारी हदली, म्ििून त्याची बायको रागवली. 
तेव्िा त्याने बायकोमुलानंा कण्िेरीचा रस पाजून मारले. नंतर स्वतःिी रस हपऊन मेला. िा भयंकर 
प्रकार पािून त्याच्या भावाने आत्मित्या केली. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२०२० (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

अमेहरकन सेनापती मकॅलेलन याच्या पराजयाची वाता खोटी आिे. त्याने बंडवाल्याचें ६० िजार लोक 
मारले. त्याचे मात्र ११ िजारच मेले. इतालीचा गहॅरबाल्दी रोमला लकवा आहस्त्रयाकडे जाईल. 

 
२०२१ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

अमेहरकन लढाईमुळे सरकारचा दैनंहदन खचय २० लाखावंर गेला. 
 
२०२२ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

हवलायतेत करापासून सरकारला ७० कोटी रुपये हमळतात. 
 
२०२३ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

अमेहरकन लढाईमुळे दरसाल ३ अबय ६० कोटींचा व्यापार बुडिार. 
 
२०२४ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

हवक्तोऱयाचे हचरंजीव आल्बतय पुढील वर्षी लिदुस्थानात येिार. 
 
२०२५ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

नामदार रािीची हद्वतीय कवया आहलसा हिचा हववाि जेमानीच्या हप्रवस हवल्यमशी झाला. रािीसािेबाचें 
भ्रतार नुकतेच वारल्यामुळे हववािसमारंभ अगदी साध्या पद्धतीने झाला. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२०२६ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 
नानाचे सिकारी रावसािेब व पाडुंरंगराव या दोघानंा कानपूर मुक्कामी फाशी देण्यात आले. आपले पे्रत 
आईच्या ताब्यात द्याव,े िी रावसािेबाची हवनंती इंग्रज सरकारने फेटाळली. वास्तहवक तसे करण्यास 
कािीच िरकत नव्िती. 

 
२०२७ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८४–२८६) 

दहक्षि लिदुस्थानात कािी देवभोळे लोक चपात्याचंी देवािघेवाि करीत आिेत. परंतु १८५७ सारखी 
भीती बाळगण्याचे कारि नािी. मुसळास अंकुर फुटत नसतात. 

 
२०२८ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

अलीपूरजवळ नामललोई गावी पावसातून मासंखंड पडले. 
(पूियचंद्रोदयवरून) 

 
२०२९ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

रसीदपुरात जवमलेल्या एका मुलीस ४ िात व ३ पाय िोते. 
 
२०३० (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

नगरात एका स्त्रीस ३ आवळीजावळी पि मृत बालके झाली. 
 

२०३१ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 
मंगळवढे्यात नाग चावल्यामुळे एक रक्तहपतीचा रोगी बरा झाला. 

 
२०३२ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

शेंडेनक्षत्र पवुिा हदसत असून त्याची लाबंी ८ अंश आिे. 
 
२०३३ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

कल्याि येथे एक मािसू लवचू चावनू मरि पावला. 
 
२०३४ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

हदल्ली शिराच्या उपनगरात लाडंग्याचंा मनस्वी उपद्रव िोतो. लाडंगे लेकरे पळहवतात. 
 
२०३५ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 

पुण्यात ३ आगस्तला १ िजार लोकाचंा जमाव रस्त्याने चालू लागला, तेव्िा लूटमार समजून 
व्यापाऱयानंी आपली दुकाने ताबडतोब बंद केली. फौजदार दादाभाई बेिरामजींनी तो जमाव मोडून 
टाकला. (प.ु आ.) 

 



 

अनुक्रमणिका 

२०३६ (२१ : १८, १५ सप्तेंबर ६२, २८७–२८८) 
मद्रासकडे मरकारा गावी २४ आगस्त रोजी धरिीकंपाचा धक्का बसला. २॥ कोसापंयंत धके्क जािवले. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक १९, मुांबई, १ आक्टोबर १८६२ 
 
२०३७ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, २९०–२९४) 

मंुबईत हम. रामचदं्र कृष्ट्िनाथ याने बान्प्तस्मा घेतला. तो आपल्या हनवदेनात म्िितो की : वयाच्या १३ 
व्या वर्षापयंत मी तारिाहवर्षयी अज्ञानी िोतो. कमयठपिा करून हनरथयक रताते पाळीत िोतो. 
हमथ्याचारावरती अधंळा हवश्वास ठेवीत िोतो. हिस्ताची पुस्तके मी जाळून टाकीत असे. हिस्ती 
लोकाचंा पाठलागिी करी. ऐर्षआरामासाठी लोक धमय बदलतात, असे मला वाटे. पुढे एका हिस्ती 
गृिस्थाच्या सिवासात मी शास्त्र वाचले. इंग्रजीचा अभ्यास वाढविे, िाच माझा िेतू असे. आकं्षस इन 
कै्वरर िे पुस्तक वाचून मी वाद करी. पि हवचार करू लागल्यावर लिदू धमातील चकुा ध्यानात आल्या. 
लिदू लोक ईश्वराचे परस्परहवरुद्ध वियन करतात. कोट्यावधी देव कल्पून त्याचा अपमान करतात. 
वदंनीय परमेश्वरास त्यानंी पशुसमान बनवले. िे सदसद हववकेाच्या हवरुद्ध आिे. त्याचें हवधीिी पोकळ 
आिेत. िी माझी मते बोलून दाखवल्यामुळे माझे शाळगडी माझा पाठलाग करू लागले. रे. जेम्स 
शरेीफ याचंी भेट झाल्यावर मी तारिाचा उपाय माहगतला. यास हवलंब करण्यात भय आिे, असे मला 
वाटले. अन्ग्नज्वालेसारख्या परीके्षतून मी सुरहक्षत पार पडलो आिे. देवपुत्राने मला उजेड व मोकळीक 
हदल्िी, म्ििून मी त्याची स्तुती करतो. कािी हदवसापूंवी माझ्या धाकळाल्या नातलगाचंा मृत्यू पािून 
माझा मनपालट झाला व मी तातडीने दीक्षा घेतली. 

 
२०३७ अ (इंम : २८९–२९०) 
 
२०३८ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, २९५–२९७) 

हक्रस्तीयन विाकुलर एजुकेशन सोसैती या मंडळीने देशी हिस्ती हशक्षक तयार करण्यासाठी हवद्यालय 
स्थापण्याचे ठरहवले. िे हवद्यालय मधुरा येथे िोईल कारि ते ताहमळ देशातील अगत्याचे गाव आिे. या 
प्रदेशातील प्रजा २० लाख आिे. सिा िजार देशी हिस्ती तेथे असून हतनेवलेीस ते जवळ पडते. प्राचीन 
काळी मधुरा िे ससं्कृत हवदे्यचे आगर िोते. तैलंगी राजानंी सिाव्या शतकात बाधंलेल्या उत्कृष्ट इमारती 
तेथे आिेत. तेथील थोरले देऊळ ३१२ फुटी आिे. ताहमळ भार्षािी शुद्ध बोलली जाते. कापसाच्या 
व्यापाराचे ते कें द्र आिे. मधुरेस गेली ३० वर्ष े हमशनाचे ठािे आिे. चागंले पंतोजी, शास्त्र वाचिारे व 
हशक्षहकिी तेथे तयार िोतील. व्याविाहरक हवदे्यबरोबरच धमयतत्त्विेी तेथे हशकहवली जातील. 
उपदेशपद्धती व धमांची तुलना यावंर भर रािील. बिुत हिस्ती पंतोजी व उपदेशक तयार व्िाव,े अशी 
योजना आिे. 

 
२०३८ अ (इंम : २९४–२९५) 
 
२०३९ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, २९७–२९९) 

‘जनहमत्र’ हलहितो की : आता पजयवय पडला. नगरला ५⫴ इंच झाला. धावय स्वस्त व हवपलु हमळू 
लागले. सोनेरी महशदीत अनेक हदवस अन्न वाटले गेले. हशजलेले अन्न घेतल्यामुळे आपि बाटतो, असे 
ज्यानंा वाटे, त्यानंा कोरडे अन्न देत िोते. अन्नसत्राचा खचय १ िजार रुपये झाला. पाऊस पडल्यामुळे 



 

अनुक्रमणिका 

सुकलेल्या धावयावर खटवी आली. पेरण्या झाल्या. मध्यतंरी अनेक गहरबानंी मक्याचंी किसे खाऊन 
गुजारा केला. कािींनी गाजरे व रताळी लावली िोती. आता चारा बराच हमळतो. अशक्त गुरानंा हिरवा 
चारा हमळून ती बळकट झाली. दािेवाले मात्र दुःखी झाले. कारि भाव उतरल्यामुळे त्याचंा तोटा 
झाला. या हनहमत्ताने धनवान लोक हकती हनदयय असतात, ते मात्र कळले. खोट्या देवाची भक्ती 
करिारे उघडे पडले. देव झाले लहटके । िाह्मि झाले बटके । दैहिक अन्नाचा दुष्ट्काळ दूर झाला, पि 
आन्त्मक अन्नाची खरपड चालूच आिे. शकेडो वर्ष े नेहटवानंी कन्ल्पत देवाची भक्ती केली. म्ििनू 
दुष्ट्काळ, मरी व तरवार याचंी हशक्षा भोगावी लागते. िी असद भक्ती लकवा अभक्ती दूर झाली पाहिजे. 
लोकानंी येशचेू खरे सेवक व्िाव.े 

 
२०४० (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, २९९–३०२) 

मिंमदी धमाबाबत अब्दूल मसी म्ििाला की : आपि मिमदी धमातील अंतगयत प्रमािे पािू. शाबुद्दीनास 
मात्र त्यात कािी वावगे वाटले नािी. पि या शास्त्रात एकीकडे म्िितात जबरदस्ती करू नये, तर 
दुसरीकडे ‘जे अहवश्वासू आिेत त्यानंा मारा,’ असे म्िटले आिे. वयायाचा हदवस १ िजार वर्षांचा की 
५० िजार, तेिी नक्की साहंगतलेले नािी. एकदा हदलेले िुकूम ईश्वर रद्द करतो, असािी उल्लेख आिे. 
पि िे देवाच्या गुिानंा शोभत नािी. मद्यपानाबद्दलिी परस्परहवरुद्ध उल्लेख आिेत. शालमोन सुलतान 
भतुावंर आहि वाऱयावर अंमल गाजवीत िोता, िे पूवीच्या हकताबाशी जुळत नािी. एज्जा व त्याचे गाढव 
१०० वर्ष ेमरून पडले िोते व नंतर हजवतं झाले, येशूस ईश्वराने आकाशात उचलून नेले, अशा कथा 
प्रमािावाचनू हदल्या आिेत. येशूनंतर फोरकळीत येईल, असे म्िटले, पि तो फार पहवत्र आत्मा िोता. 
मिंमदाने तर हिस्ताची वचने खोटी म्िटली आिेत. जी भतेु रात्री आकाशातील गोष्टी चोरून ऐकतात, 
ती ताऱयाचं्या रूपाने जहमनीवर पडतात, असे इंहजलात म्िटले आिे. उपवासाच्या हदवसातं रात्री 
खाण्यास मुभा आिे. पि धु्रवाजवळ हकत्येक महिने रात्र िोत नािी. म्ििून आम्िी म्िितो की, या 
शास्त्रकत्यास भगूोलाचे ज्ञानच नसाव.े म्ििून ते कन्ल्पत समजाव.े 

 
२०४१ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, ३०२–३०४) 

अिमदनगर येथील सभेत एक हवद्याथी आपल्या उद्योगावरील हनबधंात हलहितो की : सगळ्यानंी 
आळस टाकून उद्योगी व्िाव.े उद्योगावाचनू हनवािच िोिार नािी. पहिल्या अवस्थेत तर मानवास सवयत्र 
लिडून अन्न हमळवाव ेलागे. नंतर शतेीसाठी उद्योग व श्रम कराव ेलागले. उद्योगावाचून संपत्ती तयार 
िोत नािी. पानाचंी वसे्त्र करिारा मािूस कापसाची वसे्त्र करण्यास हशकला. ित्यारे, नािी, पुस्तके, िे 
सवय उद्योगाचेच फळ आिे. उद्योगाने शरीर हनरोगी व बळकट िोते. मेिनत केली की, स्नायू बळकट 
िोतात. उद्योगाचे काम पूिय करण्यासाठी कल्पना आहि युक्त्या काढाव्या लागतात. त्यातूंन 
हवचारशक्तीस प्रोत्सािन लाभते. उद्योगाने मनुष्ट्य सदाचारी िोतो. त्याचे मन चागंल्या गोष्टींमध्ये 
असल्यामुळे कुभाडं लकवा घातपात याचं्या तो नादी लागत नािी. हमत्राजवळ त्याची पत व वजन कायम 
रािाते. आळशी लोक मात्र दहरद्री राितात, उपासानेच मरतात. ते दुव्ययसनी व मूढ बनतात. उद्योगाने 
मािसाचे कल्याि िोते. अथात वाईट उद्योग मात्र करू नये. 
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२०४२ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, ३०४) 
अमेहरकेतील लढाईमुळे कापसाच्या भावामध्ये जो चढउतार िोतो, त्यातून कािी व्यापार हनिाल झाले, 
तर कािींचे हदवाळे हनघाले. एका मुकादमास ४ लाख रुपये हमळाले, तर एका नेहटव व्यापाऱयास २५ 
लाखाचंा फायदा झाला. कािीजि भोळेपिाने, तर कािी ज्योहतर्षावर हवश्वास ठेवण्यामुळे बुडाले. 
कापसाचे भाव उतरण्याचे भहवष्ट्य ऐकून त्यानंी जवळचा कापूस हवकला. पि पढुें अफाट भाव वाढला. 
जोशावर हवश्वास ठेवण्याचा िा दुष्ट्पहरिाम िोय. 

 
२०४३ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, ३०४) 

बंगालमध्ये हस्त्रया गरोदर असताना अभयकाचें हववाि ठरहवतात. एकीस कवया व दुसरीस जवमताच 
मेलेला पुत्र झाला, तर ती कवया कायमची हवधवा रािाते. धमाने मनुष्ट्याचा कसा घात िोतो ते पािा. 

 
२०४४ (२१ : १९, १ आक्टोबर ६२, ३०४) 

मंुबईच्या हकल्ल्याचा तट ताबडतोब पाडून टाकावा, असा हवलायत सरकारने िुकूम केला आिे. 
(वृत्तवैभववरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २०, मुांबई, १५ आक्टोबर, १८६२ 
 
२०४५ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३०५–३०६) 

अमेहरकन हमशनाने ६४ गीताचें लेकराचंी गायने िे पसु्तक छापले. चालींवर गीते म्ििता यावी, म्ििून 
युरोहपयन रीतीप्रमािे स्वरहचविे हदली आिेत. कािी गीते तुकारामाच्या अभगंांच्या छंदावर केली 
आिेत. लाहतन व मराठीतील छंदाचें हनयम यात बराच मेळ आिे, िे पािून आियय वाटते. कािी गीते 
इंन्ग्लश मुलाचं्या आवडत्या गाण्यावंरून तयार केली आिेत. लकमत अवघी चार आिे आिे. पूवी 
ईश्वरभन्क्तपर ३३६ गीताचें पुस्तक प्रहसद्ध केले िोते. त्याचा उपयोग अनेक हिस्ती मंडळ्या करतात. 
यातून परमेश्वराचा गौरव िोतो. 

 
२०४५ अ (इंम : ३०५) 
 
२०४६ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३०८–३११) 

कास्तानहतनोपलचे वृत्त फार आशादायक आिे. हमशनाच्या पतंोजींनी व उपदेशकानंी साहंगतले की : 
खऱया धमाचा प्रसार त्या देशातं िोत आिे. हबघडलेले हिस्ती प्रातेस्तंत बनत आिेत. आमेनी लोक 
हशव्या व आिाशपथा वािण्याची सवय सोडीत आिेत. जुने आर्थमनी मात्र याबद्दल नापसंती व्यक्त 
करतात. चागंल्या गोष्टीदेखील पाद्री लोकाकंडून नकोत, असा त्याचंा हवचार हदसतो. वजनदार कमयठ 
घराण्यातंील लिान मुली शाब्बाथ शाळेत हशकण्याकहरता जातािेत. आईबापाचं्या हवरोधास त्या 
जुमानीत नािीत. तुकी लोकिी गुप्तपिे हमशनऱयाचंा उपदेश ऐकतात. पहवत्र शास्त्राची पुस्तके मुद्दाम 
मागून घेऊन वाचतात. अनेक लोक स्ताबंलूला जातात. कारि तेथे धार्थमक स्वातंत्र्य जास्त आिे. 
अंगोऱयात मात्र जुने वातावरिच आढळते. तेथील फादरानंी कािी पुस्तके प्रकाहशत करून स्थाहपत 
देवावर टीका केल्यामुळे लोक हचडले. परंतु फादराचं्या आके्षपानंा उत्तर देण्यास कोिी तयार िोत 
नािी. एकाने मात्र युन्क्तवादापेक्षा हशव्याचंा उपयोग करून एक पुस्तक छापले आहि गुप्तपिे वाटले. 
तुकय स्थानच्या सुलतानाने हप्रवस आफ वले्स याचं्या मेजवानीत सवांना एकाच पकं्तीत बसावयास 
लावले. यावरून तुकय स्थानात फार अनुकूल फेरफार िोत आिे. 

 
२०४६ अ (इंम : ३०६–३०७) 
 
२०४७ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३११–३१३) 

‘अज्ञावयाचंा कळवळा करिारा’ कळहवतो की : मािसाच्या मनातं भय िी चमत्काहरक वृत्ती असते. पि 
हमथ्या व काल्पहनक भयिी लिदू लोकातं फार आिे. भतुाचंी भीती बाळगून त्यावर उपाय करिे, िािी 
त्यातलाच प्रकार िोय. एका िाह्मि मुलीस भतूबाधा झाली, असा सवांना संशय आला. त्यावर एका 
मुसलमान पंचाक्षऱयाकडून उपाय करहवले गेले. त्याने फा ं फू केले, ऊद जाळला, तेव्िा धुराने ती 
मुलगी बेशुद्धच पडली. कािी वळेाने पंचाक्षऱयाने हतला प्रश्न हवचारले. हतने एका मेलेल्या बाईचे नाव 
साहंगतले. त्या ‘भतुा’ने पुरिपोळीचा नैवदे्य माहगतला. वतेाच्या छडीचा धाक दाखवनू त्या मुलीला 
तोंडात जोडा धरून घराबािेर पाठहवले. तरीिी ती मुलगी चागंली बरी िोत नािी. आता माहंत्रकाने एक 
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ताईत हदलेला आिे. प्रश्न असा आिे की, िाह्मि मुलीने तोंडात जनावराच्या कातडीचे खेटर घालाव े
का? त्याला बाट नािी काय? एकंदरीत भतुाची भक्ती करिाऱयानंा हमथ्या भय व काकं्षा याचंा फार 
त्रास िोतो. 

 
२०४८ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१३–३१५) 

‘जते्रस गेलेला’ हलहितो की : यंदा लभगारात पालखीच्या जते्रस कमी याते्रकरू आले िोते. बाजार 
भरगच्ची भरला. पि दुष्ट्काळाने लोक त्रासलेले आिेत. ते काय हमठाई खािार? अथात कािीजि 
उसनी रक्कम घेऊन चैन करतात. घरच्या बायका अन्नसत्रात गेल्या, तरी लाल पागोट्याचा समला 
झुलवीत चटकचादंण्याचंी तोंडे पािण्यात ते गकय  असतात. तरी यंदा तमाश ेकमी आिेत, िी चागंली 
गोष्ट म्ििावी लागेल. दारूचा कलगीतुरािी फारसा आढळला नािी. रेंद्यात लोळिारे ददी कमी 
हदसले. काटेऱया झाडीत कमल हदसाव,े त्याप्रमािे पहवत्र शास्त्र वाचिारे उपदेशक शोभत िोते. त्यानंी 
अनेक गािी रहचली असून ती चालीवर म्िितात. लिदंूना ती गािी आवडलेली हदसली. पि 
धमयलनदेमुळे ते नापसतंी दाखहवतात. दुराचाराचा व ढोंगाचा हनरे्षध करण्यात अयोग्य कािीच नािी. पि 
कोिास अिखर वाटाव ेअसे गािे नसाव.े ईश्वराला सतंोर्षवीत असताना कोिाचेिी मन हवनाकारि 
दुखव ूनये. सैतानाच्या सेनेची कठीि अतंःकरिे उपदेशरूप शरानंी नेिमी लवधीत रािाव.े 

 
२०४९ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१५–३१८) 

साळू नावाच्या सात वर्षांच्या मुलीस छंदास येईल त्याप्रमािे वागण्याची इच्छा झाली. आपले आईबाप 
सुज्ञ, माहितगार व समथय असूनिी त्याचें ऐकाव,े िे हतला पटत नसे. आईबापाचंा जुलूम नको, म्ििून 
एक हदवस शाळा सुटल्यावर ती जंगलाकडे हनघाली. कारि गावात कोठेिी गेले, तरी आईबाप तेथे 
येऊन घरी घेऊन जािार. मग वडील हशक्षा करिार. त्यापेक्षा जंगलात पक्ष्याचं्या सोबतीने रािावे, 
असा हतने हवचार केला. प्रथम हतला फार आनंद झाला. मोर व ससे पािण्यात हतने वळे घालहवला. 
सायकंाळ झाल्यावर हतला जेविाची आठवि झाली. कािी करवदें खाऊन हतने भकू भागवली. पि 
तेथे उजेडासाठी हदवा लकवा िीवहनवारि करण्यास पाघंरूि नािी, म्ििून नाराज झाली. ज्या 
झाडाखाली ती बसली िोती, तेच झाड हतला हवशाल राक्षसाप्रमािे भयानक वाटले. रात्री लिसक पश ू
येऊन आपिासं तोडतील, या भयाने ती लचताग्रस्त झाली. भकेुने कल्पातं िोऊन जीव व्याकुळ 
झाल्यावर ती रडू लागली. आईबापावंाचनू आपले कोिी रक्षि करू शकिार नािी, िे हतला पटले. 
आपि हकती अनुपकारी व कृतघ्न आिोत, याची जािीव झाली. अधंारात वाट हदसत नव्िती, तरी ती 
ठेचकाळत घराकडे हनघाली. गावकूस आल्यावर हतला एक शतेकरी भेटला. त्याने हतला घरी 
पोचहवले. साळूने आईबापाचंी क्षमा माहगतली. नंतर हतने केव्िािी त्याचंी आज्ञा मोहडली नािी. 

 
२०५० (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

सेनापती गाहरबाल्दी रोमवर िल्ला करिार िोता. परंतु इताल्यन सैहनकानंी त्यास डोंगराळ प्रदेशात 
गाठून जखमी केले; नंतर कैद केले. एकंदरीत पोप ज्या हवक्तर एमानुवलेास व लुइ नेपोल्यनास हशव्या 
देत िोता त्यानंीच त्यास वाचवले. तुकी सरकारने माँतेहनग्रनाचंा पराभव केला. अमेहरकेची मात्र कािी 
बातमी नािी. 
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२०५१ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 
फते्तपूरचे जज् हम. टकर यानंा ठार मारिाऱया कुरबान अली या बंडखोरास सरकारने पकडले. 
मानसनसािेबाच्या मोरकऱयासिी अटक झाली. 

 
२०५२ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

जिान्नाबादमध्ये कदंहबनीदेवी या बंगाली िाह्मि हवधवचेा रामिह्म पाठक यासी पुनर्थववाि झाला. 
उंचविीयानंी खटपट करून या हजल्ह्ात २० पुनर्थववाि घडवनू आिले. 

 
२०५३ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

अमेहरकेत एकट्या वययूॉकय  शिरात १३० वृत्तपते्र व ७२ माहसके प्रकाहशत िोतात. 
 
२०५४ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

लादय कालनग याचंी मालमत्ता १९ कोटी ६० लाखावंर िोती. 
 
२०५५ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

नागपूर प्रातंातील सवय पडीत जहमनीमध्ये कापसाची लागवड करण्याची सरकारची योजना आिे. 
 
२०५६ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

शेंडेनक्षत्र अगदी पृथ्वीजवळ आले, तेव्िा त्याचे पृथ्वीपासून अंतर दीड कोटी कोस िोते. त्याचे वय 
१९३० वर्ष ेआिे. 

 
२०५७ (२१ : २०, १५ आक्टोबर ६२, ३१८–३२०) 

जाहतभेदहववकेसाराचा कता म्िितो : कौंडण्य ऋर्षी हवधवचेा पुत्र िोता, तर स्वाग ऋर्षी कुत्रीपासून 
जवमला. लपगलाचा जवम घुबडापासून झाला. माधंाता, वने, धु्रव, रिूगि, मेधाहतथी िे क्षहत्रय िाह्मित्व 
पावनू ऋर्षी झाले. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २१, मुांबई, १ नोव्िेंबर १८६२ 
 
२०५८ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३२३–३२६) 

नीलकंठशास्त्री गोरे यानंी लिदंूच्या सिा शास्त्राचें संयुन्क्तक खंडि िे पुस्तक लिदीत हलहिले. त्याचा डा. 
िाल्लने इंग्रजी अनुवाद केला. परंपरेने चालत आलेली मते सबळ प्रमािाने खोडून काढली, तरी 
नेहटवाचंा त्यावर हवश्वास बसत नािी. शास्त्रीबुवाचें बहुद्धसामथ्यय व वक्तृत्व िे गुि त्याचं्या धमयसबंंधी 
व्याख्यानातूंन प्रगट झालेले आिेत. या दक्षिी िाह्मिाने वयाय-वैशहेर्षक, साखं्ययोग, मीमासंा व वदेातं 
याचंा समग्र हवचार केला आिे. िी शासे्त्र ऋर्षींनी केली. यात चूक हनघाली, तर ऋर्षी चुकले, असे हसद्ध 
िोते. पि सामावय मािसू त्याबद्दल हनष्ट्काळजी असतो. पहढक लिदंूना त्याचंी तत्त्व ेसयुन्क्तक वाटतात. 
हनःपक्षपातीपिाने ते शोध घेत नािीत. शास्त्रकते हवचक्षि व बुहद्धमान खरे, पि त्याचं्यािी कािी चुक्या 
आिेत. त्याचें अनुयायी मात्र अंधहवश्वासी आिेत. िातापायाचंी बोटे मोजून दाखहवली, तरी ते 
ऋहर्षवाक्यावरूनच हनियय करतील. बुहद्धवादाने त्याचंी खात्री पटत नसते. न्स्थर हचत्ताने ते हवचार 
करीत नसतात. पक्षपाती हवचार करतात. पोकळ प्रमािे खरी मानतात. स्वाभाहवक हववकेाची बुद्धी 
त्याचं्याजवळ नािीच. खरेखोटे, हिताहित ते पािात नािीत. आपल्या आवडत्या मताचें समथयन 
करण्याकहरता िे पढतमखूय अहवचारात व भ्रातंीत पडून गोंधळतात. सोबत्याचे पागोटे डोक्यावर घातले 
की, आपिच ‘ते सोबती’ आिोत, असे त्यानंा वाटते. 

 
२०५८ अ (इंम : ३२१–३२३) 
 
२०५९ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३२७–३२८) 

कराचीिून रे. शले्डन हलहितात की : मेरवानजी पारशी तरुिाने बान्प्तस्मा घेतला, पि त्याच्या 
आईबापानंी कािी भलूथापा देऊन त्याला घरी नेले. घरात त्याला नवा धमय पाळिे अशक्य केले. शवेटी 
तो घर सोडून आला. घरी शातंतेत राििे त्यास कठीि वाटले. त्याला पुविा पारशी धमात घेण्याचा 
प्रयत्न झाला. लकबिुना त्याने हिस्ती धमाच्या त्याग केला, अशािी अफवा उठहवल्या गेल्या. म्ििनू 
मूर्थतपूजक हिस्ती लोकाचंा हधक्कार करू लागले, पि मेरवानजी आता चचयमध्ये असून तो फार 
आनंदात आिे. नव्याने हिस्ती झाल्यावर हजवालादेखील धोका असतो, िेच या प्रसंगाने हसद्ध झाले. 
िा तरुि सुमागात हटकून रािावा, म्ििून सवय प्राथयना करीत आिेत. 

 
२०६० (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३२८–३३२) 

रा. कृष्ट्िशास्त्री हचपळोनकर यानंी संवादरूपाने ‘दािेवाल्यावंर सरकारने सक्ती करावी काय?’ िे 
सुरस पुस्तक हलहिले. सध्या लोक म्िितात की : सरकारने दािेवाल्यावंर सक्ती करून धावयाचे भाव 
कमी केले पाहिजेत. पि सरकार वगेळ्या धमाचे असल्यामुळे तसे करीत नािी. हशवाय सरकारच्या 
जातीच्या लोकानंा भरपूर पगार आिेत. पि लेखक म्िितात की : यात सरकारचा दोर्ष नािी. दािे 
मिाग करिे, िी गोष्ट व्यापाऱयाचं्यािी िातात नािी. सवगं लकवा मिाग वस्तू हमळिे पावसावर अवलंबनू 
आिे. ते कािी मुद्दाम मिाग हवकीत नािीत. पावसाने ताि हदला की, व्यापारी धावय कोठीत ठेवतात. 
पि त्यातिी पुरवठा हटकवनू धरण्याचाच िेतू असतो. थोडा पाऊस पडला, तर ते धावय हवक्रीसाठी 
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बािेर काढतात. कारि धावय कूजून जाण्यात त्याचंािी तोटाच आिे. पूवी आलेला तोटा भरून 
काढण्याइतपत नफा हमळहवला नािी, तर त्याचंािी धंदा चालिार नािी. खोटच खावी लागेल. 
सरकारने त्याचं्यावर सक्ती केली, तर त्यात प्रजेचादेखील तोटाच आिे. जबरीचा मागय अवयायाचा 
ठरेल. अशावळेी श्रीमंतानंीच गहरबाचंी खरी कीव धरून हनधी गोळा करावा, व सवांना धावय पुरवाव.े 
असा त्याग सतंोर्षाने करावा. या पुस्तकाची छपाई टैपावर असल्यामुळे फार सुंदर झाली आिे. पूवी 
‘जनहमत्रा’ने हलहिले की, जे येशूस सोडतात, ते हशक्षापात्र ठरतात. येशूस देव मानिाऱया सवांना 
असेच वाटते. म्ििनू दुष्ट्काळातिी देवावरचा हवश्वास कायम ठेवावा. 

 
२०६१ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३२–३३५) 

ज्ञाहतभेदावरील हनबधंात रे. रामकृष्ट्ि हलहितात की : लिदू असे मानतात की, उंच जातीने नीचास स्पशय 
करू नये. पि हवटाळ िी गोष्ट स्वयभं ू नसते. आपि पृथ्वीवर रािातो. मग एकमेकाचं्या स्पशाने, 
वाऱयाने तो हवटाळ आपल्यापयंत येतोच. त्यातून कोिी अहलप्त रािू शकत नािी. दुसऱयाच्या िातून 
पािी दुरून जरी घेतले, तरी सलग दोरीप्रमािे पाण्याचे कि आपिापयंत येतात. स्नान केल्यामुळे 
कातडीच फक्त धुतली जाते. दुरून पािी ओतले, तरी हवटाळाच्या भावनेतून आपि सुटत नािी. 
प्रत्येक जातीस एक िौद हदल्िा, तरी िवतेील स्पशाने हवटाळ िोतोच. यानंा ओले तादूंळ चालत 
नािीत. पि फळे मात्र चालतात. वास्तहवक फळे हवकिाराच्या घरात राितात, मुलेबाळे त्यासं 
हशवतात, शूद्र नोकर ती दुकानातून आितो. हवके्रत्याच्या घरी मासं हशजले, तर िवतूेन त्याचा वास 
फळावंर येतोच येतो. मग गंुजभर जरी हवटाळ झाला, तरी तो हवटाळच आिे. िवचे्या योगाने हवटाळ 
िोतच असतो. तेव्िा असले स्पशास्पशाचे हनयम मानव कधीच पाळू शकिार नािी व दयाळू परमेश्वर 
असले हवटाळाचे हनयम करिारच नािी. म्ििनू जाहतभेद पाळिे, िा मोठाच अधमय आिे. ईश्वरी आज्ञा 
मोडली, िे पाप त्यात सामावलेले आिे. 

 
२०६२ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३३५–३३६) 

अमेहरकन सैवयाने कािी बंडखोरानंा पळवनू लावले. 
 
२०६३ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३५–३३६) 

कापसाच्या कमताईने युरोपातील अनेक देशाचें कापडाचे कारखाने बंद पडत आिेत. रािीने 
मजुरासंाठी २० िजार रुपये हदल्िे. 

 
२०६४ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३५–३३६) 

डाक्तर भाऊ दाजींना कापसाच्या व्यापारात एक लक्षाचा नफा झाला. 
 
२०६५ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३५–३३६) 

मद्रासेत एका वैष्ट्िवाने बढाई मारली की, समुद्र मागे िटवनू मी रोज पूियचदं्र आकाशात उगवीन. काय 
िा मूखयपिा!! 

 



 

अनुक्रमणिका 

२०६६ (२१ : २१, १ नोव्िेंबर ६२, ३३५–३३६) 
श्वानदंशाप्रमािेच मंुगसाचे चाविेिी जलभीती लकवा िायद्रोफोहबया रोगास कारि िोते. तंजावरकडे 
मौनोरगंुडीचा एक मािूस या रोगाने नुकताच मरि पावला. त्याला मंुगूस चावले, तेव्िा त्याने या 
घायावर वैदूचे और्षध लावले. घाय बरा झाला. पि एक महिवयाने तेथे रक्त जमू लागले. त्याचा घसा 
सुजला. तिान लागून पोटात दरद िोत असे. नाडी बराबर चालत नसे. तो मनस्वी बरळत असे. अन्न 
पचेना, शवेटी ताप चढून तो मेला. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २२, मुांबई, १५ नोव्िेंबर १८६२ 
 
२०६७ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३४०–३४६) 

अमेहरकन मराठी हमशनाच्या वार्थर्षक सभेस गतवर्षीपेक्षा जास्त लोक आले िोते. रे. बोएन व मेहकवली 
िेिी आले िोते. एकूि उपन्स्थती ४५० वर गेली िोती. मुले व पालक याचंी परीक्षा घेण्यात आली. नवा 
वगय सुरू करण्याचे ठरले. रे. बालंतैन व हबसेल यानंा सुवियमुहद्रका देण्यात आल्या. धमयसंजीवनावर 
उपदेशकाचंी व्याख्याने झाली. पहवत्रशास्त्राच्या प्रसाराची माहिती देऊन हिस्ती लोकाचंा पाठलाग 
कसा िोतो, याचे वक्त्यानंी वियन केले. नेहटव लोक उत्सुकतेने शास्त्र ऐकतात, याबद्दल समाधान प्रगट 
करण्यात आले. नान्स्तकाचें मतखंडन करण्यात हमशनरी यशस्वी िोत आिेत. लोकानंी आपले 
अनुभव, भावना आहि स्वप्न याचें वियन केले. अनेकानंी अपयिे हदल्िी. कीतयनाच्या पद्धतीने सत्यधमाचा 
प्रसार करावा, यावर सवांचे एकमत झाले. येथेिी कीतयन झाले. कृष्ट्िा रत्नूजींनी पदे गाहयली. 
प्रभभुोजनाचािी काययक्रम झाला. चौघा हिस्ती लोकानंा उपदेशक म्ििून नव्याने सनदा देण्यात 
आल्या. शवेटी ईश्वराने आपले अपराध पोटात घालावते, म्ििून प्राथयनागीत गाण्यात आले. 

 
२०६७ अ (इंम : ३३७–३४०) 
 
२०६८ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३४७–३४८) 

लंका हमशनाचा १८६१ चा हरपोट आला. तेथील उपदेशक फार मेिनती व िुशार आिेत. मडमािी 
उपदेशकाचें काम करतात. ४५३ मनुष्ट्ये प्रभभुोजन घेतात. २१०८ पसु्तके वाटण्यात आली. ४६८ 
लेकरानंी बान्प्तस्मा घेतला. या मंडळीच्या ३१ शाळातूंन ५६ हशक्षक व १११८ हवद्याथी आिेत. 
धमयकायाकहरता पूवीच्या हतप्पट पैसा यंदा गोळा झाला. हवश्रामवारी आहि इतर हदवशीिी मडमा 
उपदेश करतात. ‘माहनंग स्तार’ या पत्राकडूनिी बराच लाभ झाला. नेहटवाचंी मने प्रकाहशत झाली. 
नेहटवानंी शाळेस मदत केली, तर ते लाभदायकच ठरिार आिे. िे काम परमेश्वराने शीघ्रगतीने 
चालवाव,े म्ििून प्राथयना करतो. 

 
२०६८ अ (इंम : ३४६–३४७) 
 
२०६९ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३४८–३५१) 

‘भोळा जनहमत्र’ हलहितो की : मागील पत्रात त्याने टीका केली िोती की, नेहटवानंी येशूकडे जाण्याचे 
नाकारल्यामुळे दुष्ट्काळ, मरी व तरवार िी हशक्षा िोत आिे. यावर ज्ञानप्रकाशकत्याने हवचारले की, 
हिस्ती देशात दुष्ट्काळ पडत नािी काय? असले भोळवट लोक काय हिस्ती धमाचा प्रसार करिार? 
त्यास उत्तर देताना ‘भोळा’ म्िितो की, माझे हवधान सगळ्याच देशातील मूर्थतपूजकाबद्दल िोते. येशू िी 
द्राक्षवले आिे व फळ न देिाऱया फाट्यास तो नष्ट करतो. ईश्वर अभक्त व भक्त या दोघासंिी दुःख 
लाहवतो. पि भक्तानंा सुखात व अभक्तांना नरकात टाहकतो! भक्तानंा अहवनाशी सुख हमळते, पि 
अभक्त व नान्स्तक मात्र िी जगरिाटी समजून गवाने फुगलेलेच रािातात. त्यानंी पिात्ताप व नम्रता 
जर ठेवली नािीत, तर नरक चुकिार नािी. मन व आचरि शुद्ध ठेहवली पाहिजे. ईश्वराचा हधक्कार 



 

अनुक्रमणिका 

केला तर तो रागावतो. कोितािी ईश्वरवादी मािसू िे मावय करीलच. धमाचा प्रसारदेखील मानवाच्या 
िाती नसून ईश्वराच्या िाती असतो. जे स्वचे्छाचाराने वागतात, ते या पथृ्वीवरून लोप पावतील. ज्ञानी 
व तकय वान यापंासून लपवलेल्या गोष्टी ईश्वर आपल्या लेकरानंा देत असतो. 

 
२०७० (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

रािीच्या ज्येष्ठ पुत्राचे लग्न देवमाकय च्या राजकवयेशी िोिार. 
 
२०७१ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

कराचीकडे मोठी टोळधाड आली िोती. या हजवतं ढगाचंी रंुदी तीन कोस िोती. त्यानंी शतेीचा फार 
हवध्वसं केला. कािी टोळ मंुबईतिी हदसले. घारी–हगधाडानंी त्यासं खाऊन टाकले. ईश्वरच जिू िी 
हशक्षा देत असावा. 

 
२०७२ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

लिदुस्थानातील हमशनानंा नवीन दिा व जुवया चार अशा चौदा हमशनऱयाचंी कुमक हमळिार आिे. 
 
२०७३ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

हलवरपूल येथे कापसाची लकमत गतवर्षीच्या हतप्पट झाली. 
 
२०७४ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

िोळकरसरकारिी कापसाची लागवड करिार आिे. 
 
२०७५ (२१ : २२, १५ नोव्िेंबर ६२, ३५१–३५२) 

काशीच्या आसपास वानरानंी मनस्वी धुमाकूळ घातला आिे. या रामदूतानंा मारावे, म्ििून लोकानंी 
माहजसे्त्रताकडे अजय हदले आिेत. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २३, मुांबई, १ णदसेंबर १८६२ 
 
२०७६ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३५४–३५५) 

श्री. सी. एच्. आपल्या पत्रात म्िितात की : हमशनच्या वार्थर्षक सभेमध्ये यंदा कीतयन िा नवाच प्रकार 
ऐकण्यास हमळाला. थोरल्या भजनालयात इतके लोक जमले की, त्यासं जागादेखील पुरेना. लिदंूमध्ये 
गोसावी, िहरदास, याचंी कीतयने िोतात. ती ऐकण्यास मनस्वी गदी िोते. रात्ररात्र लोक कीतयन 
ऐकतात. गायनाने व नाटकी चातुयाने ते चहकत िोतात. श्रोतेिी पे्रमभहरत िोऊन रडतात लकवा िर्षाचा 
ध्वनी करतात. हिस्ती कीतयन येशूबद्दल िोते. कृष्ट्िराव या तरुि भावाने अनुसधंानाची चतुर रचना 
करून सुंदर कहवता केली िोती. िातात वीिा घेऊन ते गात िोते व त्याचं्यामागे चार साथीदार धु्रपद 
म्िित असत. दीड तास लोक तल्लीन िोऊन गेले. जिू ते सौख्यप्रदेशात वावरत िोते. गायनाचा व 
वाद्याचंा बेतबात चागंला उतरला. कन्ल्पत देवाचे गुि सागंण्यापेक्षा खऱया प्रभचेू गुिगायन िोऊ 
लागले, िी आनंदाची गोष्ट आिे. 

 
२०७६ अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
२०७७ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३५६–३५९) 

काशीच्या एका सभेत पंडीत बापूदेवशास्त्री यानंी व्याख्यान हदल्िे. िाह्मिाचं्या ज्योहतर्षावरील हवश्वास 
उडून जाऊन युरोपीय हसद्धातंाबद्दल उत्सुकता हनमाि व्िावी, असा त्याचंा प्रयत्न आिे. ज्योहतर्ष िे 
मनोरंजक नािी, तर ते उपयोगी शास्त्र आिे. ज्योहतर्षशास्त्राने नौकाहवदे्यस प्रोत्सािन हमळाले. 
मािसाची संकोहचत मनोवृत्ती कमी झाली. लिदू व पाहिमात्य ज्योहतर्षातं जमीन आसमानाचे अतंर 
आिे. त्याचं्या गहिताचा पायािी जुनाट, उलटा आिे. पृथ्वी स्वतःभोवती हफरून सूयास प्रदहक्षसा 
घालते, अचल तारे पृथ्वीपासून फार दूर आिेत, सवय ग्रिाचंी गती सारखी नािी, ते दीघयवतुयळाकार 
हफरतात, असे युरोहपयन ज्योहतर्षाने प्रयोगानंी हसद्ध केले. त्याचें अवलोकन व गहित जास्त सूक्ष्म 
आिे. सायनमान जास्त बरोबर आिे. सयुन्क्तक हवद्या एखाद्या नीच कुळामधील मािसाने जरी 
साहंगतली, तरी ती ग्रिि करावी. अप्रमाि गोष्ट खुद िह्मदेवाने साहंगतली, तरी ऐकू नये. 

 
२०७७ अ (इंम : ३५५–३५६) 
 
२०७८ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६०–३६१) 

वर्षारंभी प्राथयनेचा आठवडा कसा पाळावा, िे स्पष्ट करण्यासाठी इंवाजेंहलकल अलायवस मंडळीने 
पाचारिपत्र प्रहसद्ध केले आिे. जगावर आशीवाद मागण्यासाठी िा आठवडा पाळावा. अखंड प्राथयना व 
उपकारस्तुती करावीत. ईश्वराच्या भक्तानंी पहवत्र तेजात व आन्त्मक बदु्धीत वाढाव,े म्ििून प्रयत्न 
करावते. मूर्थतपूजकामंध्ये शुभवतयमानाचे घोर्षि कराव.े प्रापहंचक आशीवाद व आन्त्मक लाभ हमळाले, 
म्ििून ईश्वराची स्तुती करावी. जे जे कृपेच्या लसिासनापुढे येतील, त्यानंा आशीवाद हमळावा, यासाठी 
प्राथयना करावी. 
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२०७८ अ (इंम : ३५९–३६०) 
 
२०७९ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६२) 

बंगालचे जज्ज बाबू रासयामा दत्त याचं्या पुत्रानंी आपापल्या पत्वयासंि बान्प्तस्मा घेतला. या शतकाच्या 
सुरुवातीस श्रीरामपुरात दाक्तर केरी यानंी एका बंगाल्यास दीक्षा हदल्िी. तेव्िापासून िी परंपरा अखंड 
चालू आिे. हिस्ती धमाची वृद्धी िळूिळू पि हनहित िोते आिे. त्यास हवरोधिी जबरदस्त िोत िोता. 
पि हिस्ताच्या शुभवतयमानाने िा हवरोध िािून पाडला. 

 
२०७९ अ (इंम : ३६१–३६२) 
 
२०८० (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६२–३६३) 

‘लोककल्यािेच्छू’ कळहवतो की, लिदू जोशानंी भहवष्ट्य वतयवले िोते की, २० आक्तोबरपासून ३ ते ५ 
हदवस मुसळधार पाऊस पडेल. भोळे लोक अगदी भयभीत िोऊन गेले. एवढा पाऊस पडला तर 
पृथ्वीवर बेसुमार पािी साचनू सवयच लोक बुडून मरतील, असे त्या भाबड्या लोकानंा वाटले. प्रत्येक 
जि लचतेत पडला. हिस्ती शास्त्र असे सागंते की, नोिाच्या काळात पृथ्वीवरचे पाप धुऊन 
काढण्यासाठी ईश्वराने ४० हदवस व ४० रात्री पाऊस पाडला. पि ईश्वरभक्त नोिा याला व त्याच्या 
कुटंुबाला एका तारवात बसवनू रहक्षले. भमूी कोरडी िोण्यास एक वर्षय लागले. ईश्वराने नोिाला 
आश्वासन हदल्िे की, पुविा जलप्रलय िोिार नािी. या आशीवादाची हनशािी म्ििनू त्याने ढगामध्ये 
धनुष्ट्य ठेहवले. भट्ट वगैरे अनथाचे भहवष्ट्य सागंतात, ते मात्र खोटे आिे. ईश्वर स्वतः असले भहवष्ट्य 
कळहवतो, म्ििून ठकबाजीवर व भलुथापीवर हवश्वासू नये. 

 
२०८१ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६३–३६५) 

इंग्लंडमध्ये एक मोठे गृि बाधूंन िे संग्रिालय तयार केले आिे. िन्स्तदंती पेट्या, कोच, काहशदाकाम, 
हवलक्षि भाडंी, लापलंद व आहफ्रकन लोकाचंी रािािी, याचंी तेथे माहिती हमळते. आमच्या लोकानंा 
अजून ज्ञानामतृाची गोडी नािी. िे ज्ञानिीन पशू नुसतेच उपभोगात मग्न आिेत. १८५१ मध्ये पहिले 
संग्रिालय सुरू झाले, तेव्िा िजारो लोकानंी तेथे गदी केली. एकेका हदवशी लाख पे्रक्षक ते पािून 
गेले. संग्रिालयाचे एका हदवसाचे उत्पन्न बँकेत नेण्यास दोन खटारे लागले. ऐरलंद, जमयनी, फ्रावस व 
फ्लारेवस, यानंीिी असे समारंभ केले. इंग्लंदमधील िे हतसरे संग्रिालय आिे. यातून िस्तकौशल्यास 
उते्तजन हमळते. सुधारिूक वाढती, व्यापार वाढतो. आमच्या पूवयजानंा वाटे की, भरखंडाखेरीज सारे 
शूवयाकार आिे. आपलाच धमय खरा, बाकीचा हमथ्या!! आमच्या राजेलोकानंी एक तरी संग्रिालय 
काढाव.े 

 
२०८२ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६३–३६५) 

फ्रें च सरकारने िुकूम काढला आिे की : पक्ष्याचं्या अंडी घालण्याच्या िंगामात द्वाड पोरे ती अंडी काढून 
नेतात. तरी त्यास प्रहतबंध करावा. कारि शतेातील टोळासं व कीटकानंा मारण्यास पक्षी फार उपयुक्त 
आिेत. युरोहपयन व अमेहरकन शतेकरीसुद्धा पक्ष्यानंा शतेात हफरू देतात. कारि पक्ष्याचं्या योगे 
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शतेाचा खराबा करिारे हकडे नष्ट िोतात. आपल्या देशात मात्र पक्ष्यानंा उपद्रवकारी समजून 
गोफिीच्या धोंड्याने उडवनू लावले जाते. सगळेच पक्षी कािी उपद्रवकारक नािीत. थोडके दािे 
त्यानंी खाल्ल,े तरी हकडे िे मोठ्या प्रमािावर त्याचें अन्न आिे. हकडे मारण्याची मजुरी म्ििून त्यानंा 
धावय खाऊ द्याव!े ते हपकाचे संरक्षकच आिेत. त्यासंच ‘खरे राखिदार’ असे मानले पाहिजे. पक्ष्याचें 
नीट हनरीक्षि करून खरोखर धावय नष्ट करिाऱयानंा मात्र पळवनू लावाव.े सवांवर गोफि चालवनू 
एका शत्रूसाठी दिा हमत्रावंर मोरचा लाव ूनये. 

 
२०८३ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

सातारकर िाह्मिानंी असा हनयम केला की, नाटक पाििारास अपाकं्त कराव.े िा फार चागंला नेम 
झाला. नगरच्या नाटकमंडळीत िी बातमी कळल्यावर सवांची तोंडे उतरली. लिानपिी मुलींची लग्ने 
करू नयेत, असेिी त्यानंी ठरहवले आिे. मुलीचे वय हकमान ८ असाव.े मुलाचे वय हनदान १६ असाव.े 
असा साताऱयात ठराव झाला. 

 
२०८४ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

कलकत्त्याच्या एका सािेबाने असी युक्ती काढली की : वाफेच्या यंत्रातून वाया जािाऱया वाफेचा 
उपयोग व्िावा. त्याने कोळशाचा खचय दिा टक्क्यावर येईल. 

 
२०८५ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

अमेहरकेत वसे्त्र हपळण्याचे यतं्र हनघाले आिे. बायकासंिी ते चालहवता येते. लकमत १० ते २० रुपये 
एवढीच आिे. 

 
२०८६ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

बंगालमध्ये एका मुसलमानाच्या कबरेतून आवाज येत असे. परंतु मयताच्या बायकोने कबरेस स्पशय 
करताच आवाज बंद झाला. 

 
२०८७ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

मिाराज लैबेल खटल्यातील जदुनाथमिाराजानंी रेहसदेंताच्या बंगल्यानहजकच देऊळ बाधंण्यास 
परवानगी हमळहवली. परंतु हनजामाच्या हदवािाने त्यानंा प्रहतबधं केला. मिाराजमजकूर पुविा मंुबईत 
येिार, असे ऐकू येते. लोकानंी सावध व्िाव.े 

 
२०८८ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६६–३६८) 

मोगलाईच्या सरिद्दीवर हफरिाऱया चपात्या कोिीतरी नवस फेडण्याकहरताच हफरवीत आिे. 
चपात्याबंरोबर एक हचठ्ठी असते की : ‘चपात्या पोिोचल्याच अशा चार चपात्या पढुील गावी रवाना 
करा, नािीतर मोठे संकट तुम्िासं प्राप्त िोईल. काशीचे चार स्वार मागनू येत आिेत.’ 
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२०८९ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६७–३६८) 
नानासािेबाचा भाऊ मानला गेलेला माधवराज ऊफय  रावसािेब यास अटक झाली. तो गोसाव्याचा वरे्ष 
घेऊन मोगलाईलगलच्या सरिद्दीवर आला िोता. त्याचे कािी दुष्ट दूतिी त्याच्याबरोबर िोते. काळ्या 
पलटिीत आपले कामदार पाठवनू तो गुपचूप हफतुरीचे काम चालवीत िोता. कप्तान नटालसािेबानंी 
त्यास हशताफीने पकडून हफतुरीबद्दलचे कागदपत्रिी पकडले. सोलापुरात त्यास बंदोबस्ताने ठेवलेले 
असून अहधकारी पुढील िुकुमाची वाट पिात आिेत. बिुधा त्यास फाशी िोईल. ज्याने पकडून हदल्िे, 
त्यास जिागीर हमळिार आिे. 

 
२०९० (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६७–३६८) 

पंढरपूरच्या कार्थतकी वारीत यंदा पटकीचा फार उपद्रव झाला. म्ििून सरकारने ठराव केला की, एक 
नेहटव डाक्तर वारीच्या वळेी तेथे पाठवावा. 

 
२०९१ (२१ : २३, १ हदसेंबर ६२, ३६८) 

सरकारच्या ठरावाप्रमािे वतयमानपत्राचे टपालिशील आता आगाऊ द्याव ेलागते. तरी बािेरगावच्या 
वगयिीदारानंी एका वर्षाचा दीड रुपया एक जानेवारीपयंत पाठवनू द्यावा. एत्तदे्दशीय वगयिीदारानंी 
वर्षाचे तीन रुपये पाठवावते. ज्यावयुआरीअखेर पैसे आले नािीत, तर त्याचंा अंक बंद केला जाईल. 

 
२०९१ अ (इंम : ३६८) 

मंुबई एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २१, अांक २४, मुांबई, १५ णदसेंबर १८६२ 
 
२०९२ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३७०–३७४) 

कावस्तान हतनोपल एथे एक मुसलमान हिस्ती झाला िोता. त्याचे बायकोशी कािी भाडंि झाल्यामुळे 
त्याने लेकरास मारले. तेव्िा त्याची पत्नी मािेरी हनघून गेली. आख मत असे त्याचे नावं िोते. त्याने 
हमशनाकडे तक्रार नोंदवली. तेवढ्यात बायकोचा हनरोप आला की : ‘तुम्िी पवुिा मुसलमानी धमय 
स्वीकारीत असाल, तरच मी परत येईन. नािीपेक्षा तुम्िी १६०० रुपये पाठवनू तल्लाख घ्यावा.’ मग 
हशपायानंी आखमतला पकडून कैदेत ठेवले. त्यास कोिी जामीनिी देईना. मोठ्या हमनतवारीने हिस्ती 
लोकानंी एका मुसलमानाकडून जामीन देवहवला. शखे उल इस्लाम याचं्यासमोर सुनाविी झाली. 
त्यात हतच्या नातलगानंी वरील गोष्टीस अनुमोदन हदल्यामुळे आखमत कैदेतच राहिला. त्याजवर 
१६०० रुपये दंड बसला. पढेु त्याची बायको बुधंी घालून हमशनेऱयास भेटली आहि हतने िे सवय कुभाडं 
असल्याबद्दल साहंगतले. नातलगानंीच हतला हफतवनू मािेरी नेले िोते. मग हतला वयायाधीशासमोर 
नेऊन हतचा जबाब नोंदवला व खटला काढून टाकला. कोटामध्ये फार गदी झाली िोती. सगळ्याचं्या 
समोर आखमतने आपले हिस्तीपि जािीर केले व पत्नीसि तो घरी गेला. 

 
२०९२ अ (इंम : ३६९–३७०) 
 
२०९३ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३७५) 

मद्रासेचे गवियर हवल्यम देहवदसनसािेब एकदा हतनेवल्ली एथे गेले िोते. त्यानंा सभेत मानपत्र देण्यात 
आले. सािेबमजकुरानंी हमशनच्या शाळानंा भेट हदली. १८६१ मध्ये ५०,३५८ लोक उपदेश ऐकत 
असत. ३१,९७७ जिानंी बान्प्तस्मा घेतला. शाळेत १२,८८८ हवद्याथी आिेत. त्यात ४,०९६ मुलीिी 
आिेत. हतनवलेी हमशनात ८३६ उपदेशक आिेत. गतवर्षी १६,६४१ रुपयाचंी मदत हमळाली. 
हमशनऱयानंी ग्वािी हदली की, हिस्ती लोक प्रजेचे सवय धमय पाळतात. सरसािेब म्ििाले की, सरकार 
लोकानंा हिस्ती धरण्याच्या कामात मदत करिार नािी. पि तुमच्या प्रयत्नाचें सरकारास मोठे अगत्य 
वाटते. आम्िी तुम्िासं आनंदाने मदत करू. (फ्रें द ऑफ इहंडयावरून) 

 
२०९३ अ (इंम : ३७४–३७५) 
 
२०९४ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३७६) 

पुिे पाठशाळेच्या गुरू िागसािेबानंी ग्रीक तत्त्वज्ञानावर व्याख्यान हदल्िे. पैथागोरस या ज्ञानी साधूने 
‘फ्री मेसनरी’ नावाचा पंथ स्थापन केला. त्यात हस्त्रयानंािी प्रवशे िोता. या पंथाचे काम गुप्तपिे चालत 
असे. हकत्येक गोष्टी तो अंकसंजे्ञने दाखवीत असे. ऐतरेय िाह्मिातिी िाह्मिास २७, गुरास ५, शूद्रास 
२१, अशा सजं्ञा िोत्या. परहमनैदीस याची मते तर उपहनर्षद व वदे यासंारखीच िोती. व्यन्क्त (एहंतती) 
आहि अभाव (नानेंहतती) म्ििजे माया िोय. िह्मच खरे असून बाकी सवय गंधवयपुर लकवा मृगजळ िोय. 
िह्म मात्र सवयव्यापी तत्त्व आिे. (फ्रें द आफ इहंदयावरून) 

 



 

अनुक्रमणिका 

२०९५ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३७६–३७८) 
रा. नारायि हवष्ट्िु जोग यानंी मुलींचा खेळ िे ४० पृष्ठाचें पुस्तक रचले. ते सुंदरशा ठशानंी छापले. 
मुलानंी अभ्यासाइतकेच खेळाकडे मित्त्व द्यावे, असे त्याचें मत आिे. खेळामुळे गरीब-श्रीमतं भेद 
नािीसा िोतो. आरोग्यिी वाढते. पि देशी खेळामंध्ये भाडंिेच जास्त िोतात. चिाड्या, लबाड्या, 
सासुरवास, त्यातं हदसतात. लुटुपुटीच्या हशव्या जरी हदल्या, तरी मुलानंा चागंले वळि लागत नािी. 
बाळहमत्रात खेळाचंा तपशील आिे. पहरचयाचे खेळ या पुस्तकात हदल्िे आिेत. कोकिी शब्दाचंा भरिा 
फार आिे. भातुकली लकवा आंगतपंगत, कुटंुबव्यवस्था, हववाि, याचें खेळातूंन दशयन घडते. सागरगोटे 
व फुगड्या याचंी माहिती देताना वाईट चालींचा हनरे्षधिी करावयास िवा िोता. ‘िाह्मिी लग्नाच्या 
चाली’ मध्ये मानपान, िंुडा, करिी, वरपक्षाची खोटी ऐट, याचें वस्तुहनष्ठ दशयन हमळते. 

 
२०९५ ब  (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३७८–३८२) 

यमुना व गोदा याचं्या संवादातून िाह्मिी लग्नाच्या चालीरीतींबद्दल माहिती हदली आिे. िाह्मिी 
लग्नातील िंुडा, जावयाला करिी, हवहििीचा मानपान, वर्षयभर सारे सि करिे, अशा रूढी, तसेच 
राशी, गि, नाड, वगैरे पहत्रका पाििे, इत्यादींचा उल्लखे त्यात केला आिे. 

 
२०९६ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८२–३८३) 

‘एक नगरकर’ हलहितो की : रा. केरू लक्ष्मि छते्र यानंी सुरू केलेल्या व्याख्यानाचंा श्रोत्यानंा फार 
लाभ झाला. आता छत्र्याचंी पुण्यास बदली झाली. मे. कोक याचं्या सूचनेवरून नगरच्या सभा सुरू 
झाल्या. लोकानंा अनेक हवर्षयाचें ज्ञान हमळाले. उष्ट्िता, वीज, रसायन, पदाथयहवज्ञान, याचंी माहिती 
झाली. श्री. केरूपतं याचं्या सवमानाथय सभा झाली. तीत मानपत्र देण्यात आले. पि त्यानंी नम्रतेने ते 
नाकारले. नजरािािी कबलू केला नािी. जो पैसा जमेल, त्यामधून िुशार हवद्याथ्यांना केरोपंत पै्रझ 
देण्याचे ठरले. त्याचंी तजबीर सरकारी शाळेत ठेवण्याचा हनिय झाला. हनरोप घेताना सवांच्या 
डोळ्यात आसव े आली. हदहसल्वासािेबानंी सुरू केलेली शाळा छते्र यानंी नावारूपास आहिली. 
पंतोजीचा सवमान नगर हजल्ह्ात प्रथमच िोत आिे. 

 
२०९७ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८३–३८४) 

अयोध्या प्रातंातील बलरामपूरचे राजे हदन्ग्वजय लसध यानंी िुसेनाबादच्या हमशन शाळेस भेट हदल्िी. 
शाळेच्या इमारतीसाठी ५०० रुपयाचंी देिगी देऊन बरोबरच्या लोकाकंडूनिी ५०० रुपये देवहवले. 
यावरून राजे हिस्ती लोकाचें दे्वर्षक नािीत, िे हसद्ध िोते. 

 
२०९८ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८३–३८४) 

१८६१-६२ मध्ये सरकारी वैद्यखात्याचा खचय १ कोटी १२ लक्ष रुपये झाला. पुढील वर्षी अयोध्या व 
रोहिलखंड येथे नवीन दवाखाने उघडण्यासाठी ३० लाखाचंी जादा तरतूद केली आिे. 
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२०९९ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८३–३८४) 
बोरघाटाच्या २५ बोगद्यापंैकी १६ तयार झाले व नऊ लवकरच िोतील. नंबर १४ व १५ चे पूल चागंले 
दुरुस्त करावते, अशी कंपनीस सूचना करण्यात येत आिे. 

 
२१०० (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८३–३८४) 

ओहडसा प्रातंात रानटी लोकाचं्या मुख्यानंी लकवा राजांनी काळी देवीला मनुष्ट्यबळी अर्थपले जातात, 
असे समजताच अहधकाऱयानी तेथे जाऊन या अघोर कृत्यास प्रहतबंध केला. अपराधी लोकानंा हशक्षा 
िोईल. 

 
२१०१ (२१ : २४, १५ हदसेंबर ६२, ३८४) 

ज्ञानोदय घेिारासं सूचना 
 

सरकारच्या ठरावाप्रमािे वतयमानपत्राचे टपालिशील आता आगाऊ द्याव े लागते. तरी बािेरगावच्या 
वगयिीदारानंी एक वर्षाचा दीड रुपया एक तारखेपयंत पाठवनू द्यावा. एत्तदे्दशीय वगयिीदारानंी वर्षाचे 
तीन रुपये पाठवाव.े ज्यावयुएरीअखेर पैसे आले नािीत, तर त्याचंा अंक बंद केला जाईल. 

 
२१०१ अ (इंम : ३८४) 

मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १, मुांबई, १ जानेवारी १८६३ 
 
२१०२ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, ४–१०) 

गतवर्षाचे लसिावलोक करताना हदसते की : अमेहरकेत लढाई चालूच आिे. या लढाईने शकेडो दास 
मुक्त झाले. त्याचं्या धवयानंा नुकसानभरपाई देण्यात आली. इतके हदवस अलग राहिलेली युरोहपय 
राष्ट्रेिी अमेहरकेस मदत करतात. व्यापाऱयाचंा कैवार घेिे त्यानंी बंद केले. तीन लाखाचंी जरूर 
असताना ४ लाख फौज तयार झाली. लढाईत जखमी झालेल्या लोकानंा संभाहवत हस्त्रयािी मदत 
करतात. सैहनक स्वखुर्षीने रक्त साडंीत आिेत. अमेहरकन हमशनरी बोदास गतवर्षापेक्षा ३४ िजाराचंी 
जादा मदतिी हमळाली. पोपच्या जुलमातून इताहलयन लोकाचंी सुटका िोत आिे. ग्रीक लोक नवा 
राजा हनवडिार आिेत. तुकय स्थानचा बादशिा धमयस्वातंत्र्य देण्यास तयार झाला. परंपरागत जीिय 
झालेल्या धमाचा जीिोद्धार करण्यास तो हसद्ध आिे. आश्या खंडातिी अनेक लोक हमशनाच्या कामास 
मनापासून मदत देतात. हिस्ताच्या शुभवतयमानासमोर खोटे धमय लोप पावतात. आत्म्याच्या 
सवयकाहलक कल्यािासाठी यत्न करतात. चीनचा ताटार राजा हमशनास मदत करतो. ज्यापानात व 
िह्मदेशातसुद्धा हमशनाचे काम समाधानकारक चालू आिे. लिदुस्थानचे नव ेगवियर जनरल एलगीन 
चागंला कारभार चालहवतात. मंुबईचे व मद्रासचे गवरिरिी आमच्याबद्दल सिानुभतूी बाळगतात. 
हत्रवले्यनसािेबाची सहमती बिुधा प्रान्प्तकर बंद करील. दुष्ट्काळाचे संकटिी टळलेले हदसते. 
कायदेमंडळात नेहटवाचंा समावशे झाला. व्यापारी गुरूचे ढोंग उघडे झाल्यामुळे हिस्ती धमाचा प्रकाश 
सवयत्र पसरत आिे. 

 
२१०२ अ (इंम : १–४) 
 
२१०३ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, ११–१३) 

एक हिस्तीि हलहिते की : मी लेकरासि प्रवास करीत असता बाभळुवढे्याच्या चावडीत मुक्काम केला. 
तेथे एक म्िातारा बैरागीिी िोता. त्याने फडहिसाच्या चाकरास सागंून तीन लोक बोलावनू आिले. 
ढोलकीच्या व टाळ्याचं्या तालावर ‘गंमतीची गािी’ सुरू केली. राधाकृष्ट्िाचे गािे तर ऐकवत नव्िते. 
अशी गािी म्ििनू स्वगय हमळिार आिे काय? असे हवचारल्यावर ते दुरुतरे करू लागले. सरकारचे 
अंमलदारिी िी गािी ऐकतात, असे सागंू लागले. शवेटी लेकरानंा गाडीमध्ये हनजवनू मी बािेर बसून 
राहिले. जमलेल्या लोकापंकैी एकजि पाटलाचा भाऊ िोता. मी त्या सवांना समजावनू साहंगतले की, 
अशी गािी गाऊ नयेत. तेव्िा ते म्ििाले, ‘तुम्िी आमच्या मनाच्या तोंडात मारले.’ हिस्ती बायानंी धैयय 
धरून अशा लोकाचंी मने वळवावीत. दृढहनहिय केला, तरच िी हबघडिकू बंद िोईल. 

 
२१०३ अ (इंम : १०–११) 
 
२१०४ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, १३–१५) 

रा. मिादेव गोलवद शास्त्री यानंी ‘वी आर सेवन’ या इंग्रजी कहवतेचे पद्यात्मक भार्षातंर केले आिे. एक 
लिान मुलगी म्ििते की : आम्िी सात भावडें आिोत. पि हतची भावडें मृत असून चचयच्या 
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स्मशानभमूीत हचरहनद्रा घेत आिेत. तरी ती िट्टाने सागंते, ‘आम्िी सात आिो.’ कारि त्याचं्या कबरी 
हिरव्यागार हदसतात. त्याचं्याजवळ बसूनच ती गािी म्ििते. हशवण्याचे काम करते. वाचक म्िितील 
की, िी मुलगी नादान, अडािी व अज्ञान आिे. पि थोडा हवचार केल्यावर कळते की, मानवाचा आत्मा 
अमर आिे. तो देवकृपेने पहवत्र झाला, तर देवाजवळ सवयकाळ रािातो. जगाचे पाप िरि करिारा 
देवाचा कोकरा िाच सवांचा आधार आिे. िे कळले की, मृत्यूचे भय बाळगण्याचे कारि नािी. 
अहवश्वासी रािून जे मरतात, त्याचंी संख्या मात्र कमी करावी. कारि असे लोक नरकयातना भोगीत 
रािातात. 

 
२१०५ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, १५–१६) 

१८६३ चे पंचागंात महिने, वार व तारखा याचें एक सोपे कोष्टक करून छापले आिे. महिवयासमोरच्या 
सात घरातं तारखा हदल्या आिेत. त्याचं्या डोक्यावर अचूक वार हदला आिे. दुसरे कोष्टक १, ८, १५, 
२२, २९ अशा रीतीने केले. त्याचं्या डोक्यावरचा वार पािून दोविीची संगती लागेल. यंदा सूयाची व 
चंद्राची प्रत्येकी २ ग्रििे आिेत. सूयाचे १ खंडग्रास, तर दुसरे कंकिाकृती िोईल. चदं्राचे मात्र खग्रास 
आहि खंडग्रास अशी ग्रििे आिेत. १८६३ पंचागं हमशनाने छापले आिे. लकमत १ आिा आिे. 

 
२१०६ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, १६) 

नव्या वर्षाहवर्षयी हवचार, या कहवतेत कृ. र. म्िितात की : आयुष्ट्य वगेाने पळते आिे, तरी लवकर 
देवाकडे हफरा. पळ-घहटका करीत मृत्यू झपाट्याने आपिाकडे येत आिे. तारुण्य गेले की तुम्िी वृद्ध 
व्िाल. मग छंद फंद आहि ढंग सोडून देवाकडे का ंजाऊ नये? यात्रा-स्नान-दान यानंी शहररच स्वच्छ 
व पहवत्र वाटते, आत्मा मळीिच रािातो. सद गुरू हिस्ताने पाप्यासंाठी प्राि हदल्िा. तारि व्िाव ेम्ििून 
त्याच्या पायावर हशर वािा. 

 
२१०७ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, १६) 

१ नोवेंबर १८६२ रोजी इंग्लंडमधील पदाथयसंग्रिालय बदं झाले. त्यास ५ लक्ष रुपये तोटा आला. परंतु 
ज्ञानाचा जो लाभ झाला, त्याचे मोल सागंता येिार नािी. 

 
२१०८ (२२ : १, १ जानेवारी ६३, १६) 

नगरात तीन मनुष्ट्याचंा बान्प्तस्मा झाला, त्यातं एक जैन-लशपी आिे. घोडनदीस हतघे हिस्ती झाले, तर 
काशीत एका िाह्मिाने पत्नीसि बान्प्तस्मा घेतला. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २, मुांबई, १५ ज्यानुएरी १८६३ 
 
२१०९ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २०–२६) 

१८६२ मध्ये कलकत्त्यातं झालेल्या बान्प्तस्म्याहवर्षयी– 
 

कलकत्यातं गतवर्षी ११ मनुष्ट्यानंी बान्प्तस्मा घेतला. रामनाफर घोस िा भरद्वानच्या हमशन शाळेत 
हशकला. पापाच्या हनराकरिासाठी तो येशूस अनुसरला. मधूनच त्याचे मन संशययुक्त व अहनियी 
िोई. परंतु तो तारकाच्या चरिापाशी आला. नातेवाईकाचं्या धमकावण्या ऐकूनिी त्याचे मन बदलले 
नािी. पूियचदं्र बासू िा मिानदच्या फ्री चचयचा हवद्याथी िोतो. त्याने स्वतःिोऊन दीक्षा घेतली. आशुतोर्ष 
िालदार िा मात्र नातलगाचं्या भलुाविीस बळी पडून हनघून गेला. कंुजहबिारी सरकार िा अत्यंत 
िुशार हवद्याथी म्िातारा आजा व हवधवा आई याचं्या हवनविीस न जुमानता हिस्ती झाला. त्यास 
माहजसे्त्रताच्या कचेरीतून पळहवण्याचा प्रयत्न झाला. पि त्याचा हनिय पक्का िोता. तारामनी राय, 
हक्षवद या हस्त्रया व नीलमिी मुकरहजया िा हवद्याथीदेखील हिस्ताच्या पायाशी आले. हमशन शाळेत 
त्यानंी येशूच्या पायाशी दीक्षा घेतली. हक्षवद िी एका हिस्ती मािसाची बायको िोती. हतला मािेरी 
नेण्याचे सारे प्रयत्न फसले. अहतकमयठ कुळामधील कृष्ट्िा गोपाळ सरकार िाह्ममतामधील पापी 
आचरिास कंटाळला आहि हिस्ती झाला. त्याचे हमत्र त्याचे मन वळहवण्याकहरता फार प्रयत्न करीत 
िोते. पापाचा भयकंर दण्ड टाळण्याकहरता तो सवमागामध्ये आला. आकाशामधले वतन त्याने फुकट 
हमळहवले. पृथ्वीचा वयायाधीश त्यास क्षमा करील. प्रभचू्या द्राक्षमळ्यात काम कराव,े म्ििून िे सवय शास्त्र 
वाचतात. 

 
२१०९ अ (इंम : १७–२०) 
 
२११० (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

श्रीमती मनमोहिनीदेवी यानंी ‘पहरदशयक’ या बंगाली पत्रात जािीर पत्र हलहिले की, कलकत्त्याच्या 
संभाहवत लिदू घरात हस्त्रयानंा हशक्षिाची गोडी लागली. मनमोहिनीस हतच्या बापाने इसापनीती 
वाचण्यास हशकहवले. नवऱयाने पदाथयहवज्ञान वाचण्यास हदल्िे. हतचे वाचन चुलतसासूला आवडले 
नािी. ससं्कृत वाचले, तर स्त्री हवधवा िोत्ये, असे म्ििनू ती वाचिे बंद करण्याच्या हवचारात आिे. 
शजेाऱयाच्या मुलाजवळून पसु्तके घेऊन वाचन करते. ‘अहवदे्यची मोगरी’ िे लिानु पुस्तकिी हतने रचले 
व ते प्रकाशनास देण्याची हतची तयारी आिे. संपादक म्िितात, अशी पते्र वाचनू आम्िासं सानंदाियय 
वाटते. मनमोहिनीदेवीच्या नवऱयाची फार तारीफ केली पाहिजे. िे उदािरि पािून नेहटव हमत्रानंी 
आपल्या पत्नीस व बहििीस वाचिे हशकवाव.े हवद्यादानाचे पुण्य घ्याव.े त्या हलिू वाचू आहि गं्रथ करू 
लागततोवर हवश्रातंी घेऊ नये. 

 
२११० अ (इंम : २६–२७) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२१११ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 
पहटयाल्याचा राजा मतृ्य ू पावला. बंडकाळात त्याने इंग्रजाचंी बाजू घेतली. सरकारने त्यास 
जीनतमिाल बहक्षस हदल्िा. राज्यातील हवधवा हस्त्रयावंरील बंधने त्याने कमी केली िोती. 

 
२११२ (२२ : २, १५ जावयुएरी ६३, २८–३२) 

हदल्लीचा राजा बिादुरशाि रंगून येथे कैदेत मृत्यू पावला. 
 
२११३ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

मानसनसािेबास ठार मारिाऱया हवष्ट्िु कुलकिी या बंडखोरास सरकारने फाशीची हशक्षा सुनावली. 
 
२११४ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

कनयल बालमेन व हवकाजी पारशी यानंी हनवडंुग नािीसा करिाऱया हकड्याचंा शोध लावला आिे. 
कानाहगरी गावातले हनवडंुग त्यानंी िे कीटक सोडून नष्ट केले. 

 
२११५ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

पे्रहसडेंत ललकन यानंी अमेहरकेतील सवय दास मुक्त झाले, असा जािीरनामा काढल्यामुळे बंडवाले 
चेकाळले. उत्तरेकडील सिा लक्षाचंी सेना हतकडे गेली आिे. बंडवाल्याचे बळ फारच कमी आिे. 

 
२११६ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

ग्रीसमधील राजास व रािीस लोकानंी पदच्युत केले. हवक्तोऱया रािीचा पुत्र आलफे्रद यास ग्रीसमधील 
राजपद हमळण्याचा संभव आिे. 

 
२११७ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

गाहरबाल्दीच्या पायातील गोळी अद्याप हनघालेली नािी. 
 
२११८ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

जापानची राजधानीची – यद्दोची लोकवस्ती १५ लाख ५४ िजार आिे. ओकावा नदीने या शिराचे दोन 
भाग झाले आिेत. जद्दोमध्ये २ लक्ष उपाध्ये आिेत. तेथे गोवराची साथ चालू असून ५६ हदवसामंध्ये 
७३,१९८ लोक मेले. सरकारी गोदी दुसरीकडे नेिार आिेत. 

 
२११९ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

मद्रास शिराची लोकसंख्या ७ लक्ष आिे. (वृत्तवैभववरून) 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२१२० (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 
डा. भाऊ दाजी, अदेसर फ्रामजी व सेठ करशटेजी सनरवानजी आपला देश पािण्यासाठी हनघाले 
आिेत. त्याचं्या लिडण्याने कािी शोध लागेल. नवा इहतिासच िोईल. डॉ. भाऊ दाजी तर हवद्वानाचंा 
हकत्ताच िोिार आिे. कोितेिी चागंले काम असेल की ते पुढारी िोतात. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
२१२१ (शूवय नोंद) 
 
२१२२ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

चौपाटीच्या व हगरगावंच्या नागहरकानंी हविाडचे पािी आपल्या भागास हमळावे, म्ििनू कहमशनराकडे 
अजय केला आिे. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२१२३ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

आहस्त्रयामधील कारखानदारानंी मकाची पाने, ताटे व किसे यापंासून कागद करण्याची युक्ती 
शोधली. मकाच्या ताथूमधून िा कागद िोईल. जो जो छापण्याची व हवदे्यची वृद्धी िोईल, तो तो कागद 
जास्त लागेल. केळीपासून व केकताडापासूनिी कागद तयार िोतो. लोकानंी मकाचा पाचोळा करून 
युरोपास रवाना करावा. 

 
२१२४ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

एका इनं्ग्लश पत्रात अशी बातमी आली आिे की : देवी काढल्यावर मुलास १५ व्या वर्षापयंत देवी 
रोगाचे भय रािात नािी. पि वयाच्या २५ व्या वर्षापययवत लशीचा पहरिाम कमी िोऊन स्वाभाहवकपिे 
देवी येण्याचा संभव जास्त असतो. २५ ते ३५ च्या दरम्यान रोगाचे भय कमी िोत जाते. म्ििून १५ व्या 
वर्षी पुविा देवी काढल्या पाहिजेत. सन १७२१ मध्ये लेडी मातेंग्यू यानंी आपल्या कवयेस देवी काढून या 
प्रािरक्षक कृतीची सुरुवात केली. त्यावर्षी शकेडा ५० लोक या देवी रोगाने पछाडले िोते. दर २७ मध्ये 
एक मािसू मृत्यू पावला. १७९२ मध्ये शकेडा ४६ लोक आजारी पडले. पुढे गोस्तन देवी काढण्यास 
सुरुवात झाल्यावर िी साथ फार अटोक्यात आली. गेल्या २८ वर्षांत मृत्यचेू प्रमाि शकेडा ३ वर 
उतरले. 

 
२१२५ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

अमेहरकेमध्ये सरकारचा व रयतेचा और्षधोपचार करिेसाठी दरसाल २ कोटी ४० लाख रुपये खचय 
िोतात. 

 
२१२६ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

अमेहरकेत एकट्या िुकहलन शिरामध्ये २८ िजार खंड्या पािी खपते. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२१२७ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 
कािी हदवसामंागे लंदन शिरात पराकाष्ठेचे धुके पडून हदवसा हनहबड अधंकार पडला. 

 
२१२८ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

रेवा प्रातंाच्या पूवय भागात कोळशाची खाि सापडली. 
 
२१२९ (२२ : २, १५ जानेवारी ६३, २८–३२) 

दोन अडीच महिवयापूंवी इंदूर व मंडलेश्वर भागामंध्ये धरिीकंप झाला. जमीन इतकी िालकी की, 
माडीवरच्या मािसानंा चक्कर आली. मेजावरील ग्लास एकमेकावंर आपटून त्याचंा छनत्कार झाला. 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ३, मुांबई, २ फेबु्रवारी १८६३ 
 
२१३० (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ३४–३६) 

१५ वर्षांमागे रे. क्लाकय सन व फ्लैबर या सािेबानंी मिीकाठा हमशन सुरू केले. पुढे िे ठािे ऐहरश 
हमशनाकडे आले. एथील लोक उपदेश ऐकण्यास हसद्ध िोतेच. हिस्ती पसु्तके वाटल्यामुळे योग्य 
पाश्वयभमूीिी तयार झाली िोती. अवघड काम व गैरमािीतगार कामगार असूनिी हमशन वाढत गेले. 
बोरसदला रािाण्याची सोय नव्िती. नवा मागय शोधावा, तर पैसा नव्िता. परंतु गेल्या साली एका 
सािेबाने अकन्ल्पत ५ िजार रुपये व्याजावर हदल्िे. तेरा कुटंुबानंी शािवाडीच्या हशवारामध्ये वसात 
केली. स्वतः खचय करून ते शतेी करतात. हमशनाचा एकिी पैसा त्यानंी घेतलेला नािी. पीक गेले, तर 
मात्र गळिाटा िोईल. हबचारे कजय काढून हमशनाचे काम करीत आिेत. मूर्थतपूजकातूंन ते हिस्ती 
झाले. हिस्ती हमत्रानंी शाळा व भजनालय काढण्यासाठी द्रव्यसिाय्य हदले, तर बरे िोईल. बोरसद 
येथे ९३ हिस्ती मंडळी रािात आिेत. जे गेले ते शातंतेने, प्रीतीने व उमेदीने गेले. परमेश्वर नेिमीच 
आम्िासंंगती रािील, अशी आशा वाटते. धेडलोकामंध्ये हमशनाचे काम चागंले चालते. 

 
२१३० अ (इंम : ३३–३४) 
 
२१३१ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ३७–३९) 

फ्रें द आफ इहंदया हलहितो की : गेल्या वर्षी १३०० मलै लोखंडी रस्ता नव्याने तयार झाला. आता १८०० 
मलै रस्त्याचे काम िोिार आिे. गतवर्षी कापसाची ने-आि फार झाली. उतारंूनािी हवलायतेपेक्षा 
कमी भाडे पडले. मोठ्या रस्त्यानंा जोडिारे िलके रस्ते करण्याकहरता कािी मंडळ्या स्थापन झाल्या 
आिेत. अशा रस्त्यानंा दर मलैास फक्त २० िजाराचंा खचय येतो. हवदे्यहशवाय या देशाच्या रीतीभाती 
सुधारिे शक्य नािी. हमशनरी व जनकल्यािेच्छू लोकावंाचून िे काम िोिार नािी. मोठे शिर व 
त्याभोवतालच्या ५० कोसाचंा प्रदेश मात्र आता सुधारत आिे. पि हशहक्षत लोक नान्स्तक िोतात, याचे 
मात्र दुःख वाटते आिे. छापखाने, पुस्तके, स्त्रीहशक्षि, याचंी वाढ िोत आिे. 
 
जदुनाथ मिाराजाच्या खटल्याने धमयगुरंूच्या लनद्य वागिुकीवर प्रकाश पडला. सरकारी शाळेपेक्षा 
हमशनरी शाळा चागंले कायय करतात, िी गोष्ट अहधकारीिी कबलू करतात. िीदेखील िर्षाची गोष्ट 
आिे. 

 
२१३१ अ (इंम : ३७) 
 
२१३२ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ३९) 

गेल्या दिा वर्षांत हमशनाचं्या कामात फार मोठी वाढ झाली. १८५२ मध्ये २२ मंडळ्या िोत्या, आता ३१ 
आिेत. हमशनाची हठकािे ५८ ने वाढली. उपस्थळे १९२५ आिेत. नेहटव पालकाचंी संख्या ४८ वरून 
१४० वर गेली. साह्कारी उपदेशक दुप्पट झाले. नेहटव मंडळ्या ३३१ वरून ११९० वर गेल्या. 
प्रभभुोजनास येिाराचंी सखं्या १७ िजारानंी वाढली. हिस्ती लोक १ लाख १२ िजारावंरून 
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१,५३,८१६ झाले. २०० शाळा नवीन झाल्या. हवद्याथी ३ िजारानंी वाढले आिेत. इंग्रजी शाळेत िी 
संख्या ९ िजारानंी वाढली. ४,०९८ मुली हशक्षि घेत आिेत. 

 
२१३३ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ३९–४१) 

लिदुस्थान सरकारने रुपयाचे नव ेनािे प्रचारात आिले आिे. छत्रपती हशवाजी, हदल्लीचे बादशिा, इस्त 
इंहदया कंपनी, यानंीिी आपापली नािी पाडली िोती. हवक्तोऱया रािीकडे देशाचा कारभार गेल्यामुळे 
नव ेनािे जारी करिे आवश्यक झाले. िा रुपया आकार, वजन, यातं १८४० च्या रुपयाएवढाच आिे. 
रािीची प्रहतमा त्यावर आिे. पूवीपेक्षा ती मोठी आिे. राजमुगुटाप्रमािेच त्यात अंगावरील रेशमी वस्त्र 
स्पष्ट हदसते. तेिेकरून िे नािे फार शोहभवतं हदसते. रािीच्या कानाजवळ विेीचा गंुफलेला पदत 
येतो, म्ििून कािी लोक त्यास नापसंत करतात, पि िे नािे कािी बेढब हदसत नािी. रुपयावर इंग्रजी 
मजकूर आिे, तसा देवनागरी मजकूरिी असला पाहिजे. कारि लिदुस्थानात प्रामुख्याने िी हलपी 
सवांस समजते. 

 
२१३४ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४१–४३) 

वृत्तवैभवाने बातमी हदल्िी की, : ‘मद्रासेच्या एका हमशनेऱयाने एका िाह्मि मुलास हिस्ती केले. पि 
त्याच्या बापाने कोटामध्ये हफयाद केली. मुलाचे वय १४ ठरल्यामुळे मुलगा बापाच्या ताब्यात देण्यात 
आला. हमशनरी नाउमेद झाले’. पि मद्रासच्या तैम्स ऑफ इहंदयाने हलहिले आिे की : एक िाह्मि 
मुलगा वने्स्लयन हमशनाकडे जाऊन स्वखुर्षीने हिस्ती झाला. जेंलकसने त्यास दीक्षा हदल्िी. बापाने 
जवमपहत्रका सादर केली. पि कोटाने िी जवमपहत्रका अहवश्वसनीय ठरहवली. नातेवाईकाचं्या 
जबावयातिी फरक आला. दाक्तरी तपासिीत त्याचे वय १६ ठरले, म्ििून कोटाने हमशनेऱयास सोडून 
हदल्िे. वादीस खचय देण्याची वळे आली. पि हमशनऱयाने उदारपिा दाखवनू िा खचय घेतला नािी. 

 
२१३५ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४३) 

‘सूचक’ आपल्या पत्रात म्िितो की : ‘मेस्तक’ गं्रथातील एक कहवता मी वृतवैभवकडे पाठहवली. पि 
त्यानंी छापली नािी. म्ििनू ज्ञानोदयास पाठहवली. या कहवतेत म्िटले आिे की : हवदे्यची आवृत्ती 
करिे मुनाहसब आिे. लेखक कुलशीलाने चागंला व आचाराने पहवत्र असावा. त्याची बदु्धी सूयाप्रमािे 
तेजस्वी असावी. तो शठ, कपटी, हवतंडवाद करिारा नसावा. त्याचे वतयन साहत्त्वक असाव.े अधमाचे 
मूळ त्याने नािीसे कराव.े हनभयय व पे्रमळ बोलिारा असा तो असावा. मनाने संतुष्ट असावा. 

 
२१३६ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४४–४५) 

‘एक स्कूल मास्तर’ हलहितो की : ‘ज्ञानप्रकाशाने अहभप्राय हदला की, पतंोजी हवद्वते्तने व 
प्रामाहिकपिाने कमती असतात. पि पतंोजीस पगार कमी म्ििनू ते खोटेपिा करतात. सरकारी 
कायदेिी चमत्काहरक आिेत. हवहशष्ट पटसंख्येची सक्ती असते. खेड्याच्या शाळेत २०–२५ मुले 
असतात. त्यात कािी शतेात, तर कािी गुरे चराईत जािार, कािी शिे वचेतात, तर कािी आजारी! 
मग खोटी िजेरी माडंली नािी, तर िातात चौपदरी येते. दुसरी चाकरी पिावी, तर सगळीकडेच 
हरडक्शन चालू आिे. हशवाय लोकातं नान्स्तकपिा वाढत असल्यामुळे खोटेपिा वाढला. लबाडीची 
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कोिास भीती नािी. का ं तर ईश्वराचे भयच वाटत नािी. कायद्याच्या भीतीपेक्षा पापाचे भयच मोठे 
असते. हशवाय अहधकारी लोकानंा कािीच त्रास नािी. ‘संक्रातं येती ती गहरबावर, हशक्षक, कारकून व 
पटे्टवाले यावंर!’ यावंर संपादक म्िितात : िल्लीचे पंतोजी तमाश ेफार पािातात. त्यानंा जास्त पगार 
हदला, तरी तो त्यासं पुरिार नािी. 

 
२१३७ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

अमेहरकेचा नवा सेनापती बनय सैद याचा बंडखोरानंी पराभव केल्यामुळे मेकलेलनची पुविा नेमिकू 
िोईल. हिरान शिरास काबूलच्या सैवयाने घातलेला वढेा कायम आिे. तैलपग राजे युरोहपयनाचं्या 
संयुक्त फौजेसमोर हटकाव धरिे कठीि आिे. 

 
२१३८ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

गाहरबाल्दीच्या जखमा बऱया झाल्या. त्यास सरकारी माफी हमळाली. 
 
२१३९ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

हप्रवस आल्फे्रदला राजा करण्याची ग्रीक लोकाचंी इच्छा कायम आिे. 
 
२१४० (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

ज्यापानने आपली राजधानी यद्दोिून मायाकोस िलहवली. 
 
२१४१ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

बेळगावच्या हम. हपराजीची उपदेशक म्ििून नेमिूक झाली. 
 
२१४२ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

हदल्लीत चौघा मिंमदी गृिस्थानंी मुलींच्या चार शाळा सुरू केल्या. हमजा इलािी बक्षच्या शाळेत ५० 
मुली हशकतात. 

 
२१४३ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

मिाराज दलीपलसग सर न्स्प्रगंल बारोनेरच्या कवयेशी हववाि करिार. 
 
२१४४ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

कोचीन व त्राविकोर येथे १३९१ यिुदी लोक रािातात. 
 
२१४५ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

हमसेस लेडी एल  गीन कलकत्त्यात दाखल झाल्या. 
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२१४६ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 
अमेहरकन लढाईमुळे शस्त्रातं व रेल्व े गाड्यातंिी सुधारिा िोत आिे. रैफल तोफेचा मोचा 
बाधंण्याकहरता लोखंडाने मढहवलेली आगगाडी त्यानंी तयार केली. िी तोफ ६ इचं व्यासाची आिे. 
लुटारू बंडखोरानंा मारण्यास हतचा उपयोग िोतो. 

 
२१४७ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

पोवळ्याचे हकडे व मुसरे जीव कठीि खडक तयार करतात. इतकेच काय, पि स्वीडनच्या 
सरोवरातले कािी जीव लोखंड तयार करतात. िे लोखंड एक वीत जाड व २०० गज रंुद असते. 
शतेकरी बफामधून लोखंड वगेळे करून ते हवकतात. एकेक मािूस रोज सवा खंडी लोखंड काढतो. 

 
२१४८ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

हनवडंुगनाशकाबद्दलची बातमी खोटी ठरली. 
 
२१४९ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

पंचागंाहवर्षयीच्या गेल्या महिवयाच्या बातमीत थोडी चूक झाली. चदं्रग्रिि २ जानेवारीस नािी, तर २ 
जून रोजी आिे. 

 
२१५० (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

बंगाल्यात ५० हमशनठािी आिेत. २३ इंग्रजी शाळामंध्ये ६५१० हवद्याथी हशकतात. मुलींच्या शाळा ५५ 
असून त्यातं १६७१ मुली हशकतात. एकट्या कलकत्त्यात १० हमशने आिेत. १२ शाळातं ४००१ हवद्याथी 
आिेत. २३ मुलींच्या शाळातं ७७९ हवद्यार्थथनी हशकतात. 

 
२१५१ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

एका व्यापाऱयाने कुळावर २८ रुपयाचंी हफयाद केली. मुद्दल फक्त १ रुपया िोते. कोटाने फक्त १ 
रुपया कबूल केला. 

 
२१५२ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

हवलायतेची लोकसंख्या ३ कोटी, तर लिदुस्थानची लोकसंख्या २० कोटी आिे. 
 
२१५३ (२२ : ३, २ फेिुवारी ६३, ४५–४८) 

लाकंशीरच्या हवपहत्तग्रस्त मजुरासंाठी रजपूत राजानंी हनम्मी वगयिी, म्ििजे ४४,४९९ रुपये हदल्िे. 
 

मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ४, मुांबई, १६ फेबु्रवारी १८६३ 
 
२१५४ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ५०–५३) 

कािी वर्षांमागे गुजरातेत धेड लोकातं धमाचा प्रचार केला. पि फक्त दोन लोक मंडळीस हमळाले. मग 
कािी हदवस कोळी व पाहतदार यामंध्ये प्रचार केला. पढेु धेडाचं्या बोलावण्यावरून त्याचं्यात गेलो, 
तेव्िा आढळले की, पेरलेले बी मेले नािी, ते अजून फळ देण्यास हसद्ध आिे. आनंदजवळच्या २० 
गावातं १०० कुटंुबे हिस्ताकडे हफरला. १०० पेक्षा जास्त मुले शाळेत येतात. िाह्मिाचें व वािी 
पाहतदाराचें िे दास िोते. भावाचंी वाटिी झाली, तर धेडिी हवभागले जातात. इंग्रजी राज्यात त्याचं्यात 
स्वतंत्रतेची भावना बळावनू ते लष्ट्करात व लोखंडी रस्त्यावर कामे करू लागले. िाह्मिानंी भ्रष्ट 
मानलेला ‘वियसंकर’ िोऊ लागला आिे व त्याचंी दुरावस्था दूर िोते आिे. दिावा अवतार कल्की एका 
धेडिीशी लग्न करील, असे िाह्मि समजतात. जुवया करारातील गोष्टी धेडाचं्या दंतकथेशी हमळतात. 
धेडानंा फार पूवी ‘सत्य’ असे नाव िोते. नंतर मेघ, एहलया व धेड अशी नामातंरे झाली. एहलया ऋर्षीने 
तर राजास हशक्षा करण्यासाठी पाऊस बंद केला िोता. यिुदी लोकाचं्याच वशंाचे ते असावते. त्याचंी 
माडंहलकी व मानहसक न्स्थती चमत्काहरक आिे. ईश्वराच्या आशीवादाने त्याचं्यात धमाचे अगत्यिी 
हनमाि िोईल, असे वाटते. पापाची व सैतानाची बधंने ते तोडतील. 

 
२१५४ अ (इंम : ४९–५०) 
 
२१५५ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ५४–५६) 

‘एक हमत्र’ हलहितो की : एका गावात ७०–८० लोकानंा दरोडा घालण्याच्या आरोपावरून बडे्या 
घालण्यात आल्या. दरोड्याचे कारि असे की, गावच्या वािी सावकाराचे त्याचं्यावर कजय िोते. गरीब 
व अज्ञानी रयतेकडून तो जबर व्याज घेत असे. कजय फेडण्याचे सामथ्यय नसल्यामुळे त्यानंी गदी करून 
सावकाराचे दुकानच फोडून जाळण्याचा प्रयत्न केला. सावकारास जखमा झाल्या. माल पळहवला 
गेला. सावकाराने सवांना पकडून हदल्िे. हकतीिी जुलूम झाला, तरी कायदा िातात घेऊ नये. दरोडा 
तर फारच वाईट आिे. परंतु या सरळ स्वभावी लोकानंी िा मागय अवलंहबला. तुरंुगवासाच्या सततच्या 
धमक्या ऐकून त्यानंी िे अघोर कमय केले. त्यानंा हशक्षा देिे योग्य आिे. पि सावकारी कजावर हनयंत्रिे 
िवीत. या देशाचे कायदे फक्त सावकारासंच अनुकूल आिेत. रक्ताचे पािी करून पीक काढावे, ते 
सावकार मुरगाळून घेऊन जातो. व्याजाचा दर शकेडा १५० आिे. मग कजाचे ओझे काढून 
टाकण्यासाठी असले प्रकार घडतात. या जगातील कोटापेक्षा ईश्वराचे कोटय मोठे आिे. ते याचं्या 
बायकामुलाचं्या प्राथयना ऐकेलच. 

 
२१५५ अ (इंम : ५३–५४) 
 
२१५६ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ५६–६२) 

रािुरी हमशनाचे रे. आबट यानंी दरवर्षी रािुरी व वाबंोरी तालुक्यातंील सभा भरहवण्याचे ठरहवले आिे. 
या सभेस ५० लोक आले िोते. पहिल्या हदवशी कीतयन झाले. पहवत्र आत्मा हमळहवण्याकहरता प्रयत्नाचंी 
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गरज आिे. पाठलाग िोऊन आपली परीक्षाच िोते आिे. वाऱयाने कोंडा उडून जाऊन हनमयळ गिू 
उरतात. शाब्बाथ व्यवन्स्थत पाळण्यासाठी प्रयत्न करावते. मानवाच्या तारिाची काळजी करावयास 
िवी. अमेहरका देशासाठी प्राथयना करावी. दासपिाची प्रथा बंदच व्िावी. शुक्लपक्षाचाच जय व्िावा. 
बंडखोराचें पाहरपत्य व्िाव.े मेिनती बनाव.े ईश्वरावर भरोसा ठेवावा. बोधासाठी गािी गावीत. 
युरोहपयन चाली जास्त सुरस असतात. तरी नेहटव चालीिी गािे म्ििताना वापराव्या. लेकराचंी 
लिािपिी लग्ने करू नयेत. जाहतभेद हकती नाशकारक आिे, याची लोकानंा जािीव द्यावी. लिदू 
मिार हिस्ती मिारानंा दूर ठेवतात, िे अयोग्य आिे. मागंातून हिस्ती झालेल्या लोकाशंी चागंला 
व्यविार ठेवावा. गैरहशस्त समजुती टाकून द्याव्यात. अशा लोकाचंा हनरे्षध करिारे पदिी म्ििण्यात 
आले. ‘गवाची भागं हपऊन इतर जातींचा दे्वर्ष करू नका.’ असा उपदेश करण्यात आला. 

 
२१५७ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

उत्तर अमेहरकेचे २० िजार मृत्यू पावले, तरी लढाईमध्ये त्याचंाच जय िोत आिे (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२१५८ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

काबलूच्या अहमरातफे शाि नवाझखान लढाईस गेला, तेव्िा तोफेचा गोळा त्याजवर पडला, पि तो 
सुदैवाने वाचला (लोकहमत्रवरून) 

 
२१५९ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

कलकत्ता ते काशी िा रेलवमेागय सुरू झाला. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
२१६० (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

बिादूरशिाची पत्नी जीनत हिला हदल्लीत येण्यास परवानगी हमळाली. 
 
२१६१ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

उत्तरेकडे सूययग्रिि झाले. ४० लक्ष लोक तीथयके्षत्रावर जमले िोते. 
 
२१६२ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

शभंनुाथ पहंडतानंा कलकत्त्याच्या िैकोटात जज नेमले आिे. एका लिदूचे या जागेवर प्रथमच अरोिि 
िोत आिे. 

 
२१६३ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

सर हत्रहवहलयन प्रान्प्तकर लगेच रद्द करण्याची तजवीज करीत आिेत. 
 
२१६४ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

पहटयालाचा राजा अज्ञान असल्यामुळे तेथे रेहसदेंत नेमला जाईल. 
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२१६५ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 
हमसरचा सैय्यद पाछा मृत्यू पावला. 

 
२१६६ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

राकी मौंटनवर (अमेहरकेत) लाबं धाग्याच्या तंतंूचे झाड सापडले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
२१६७ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

आग्रा हमशनने सैरखा लिद िे लिदुस्थानी, तर लोकहमत्र िे देवनागरी अशी वतयमानपते्र सुरू केली. 
त्याचें ठसे उत्कृष्ट आिेत. 

 
२१६८ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

बटाटे हटकहवण्यासाठी त्यावर चुवयाचा थर द्यावा. असे बटाटे ४–४ वर्ष ेहटकतात. 
 
२१६९ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

तोफेच्या पोकळ गोळ्याप्रमािे हवलायतेत जे. नाटयन यानंी बंदुकीची पोकळ गोळी तयार केली आिे. 
 
२१७० (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६२–६४) 

अमेहरकन सैवयाबरोबर फोतोग्राफी करिारे लोकिी लिडतात. ते दररोज १५०–१६० हचते्र तयार 
करतात. दर हचत्रास फक्त एक दालर म्ििजे २ रुपये पडतात. 

 
२१७१ (२२ : ४, १६ फेिुवारी ६३, ६४) 

सरकारतफे लसधू नदीखाली बोगदा लकवा सुरंुग करीत िोते. त्याचंा कारखाना आता बंद केला आिे. 
सगळ्या कामगारानंा रजा हदल्िी आिे. याचे कारि काय, तसेच िे काम पुविा केव्िा सुरू िोिार, ते 
कळत नािी (खैरखा खल्कवरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ५, मुांबई, २ मार्व १८६३ 
 
२१७२ (२२ : ५, २ माचय ६३, ६६–६९) 

नवीन पसु्तके– 
 

‘मुलाकंहरता चौथे पुस्तक’ िे हम. बाबा पदमनजींनी रचले. यात १८० पाठ आिेत. हवद्या, इहतिास, 
शासे्त्र व धमय िे हवर्षय आिेत. भार्षा सुरस असून योजना व हववरि सुज्ञ आिे. हक्रन्स्तयन विाकुलर 
सोसायटीच्या उते्तजनाने बाबानंी िे पुस्तक तयार केले. दहक्षिा प्रजै कहमटीने िे छापले नसते. कारि 
मागे दाऊदजी मिंमद याचंा एक हनबधं अजून त्याचं्याकडे धूळ खात पडला आिे. 

 
‘हृदयदपयि’ िे पुस्तक रे. स्वाटसय यानंी मराठीत रचले. पृष्ठे ८६ आिेत मनुष्ट्याच्या अतंःकरिाची 
न्स्थती सहचत्र हनवदेन केली आिे. ईश्वरोक्त शास्त्राच्या प्रकाशाचे साह् त्यासं हमळाले आिे. पापी 
मनुष्ट्याच्या तारिाचा उपायिी त्यात हदला आिे. 

 
‘नवसाला पाविे’– रे. व्िैट यानंी िे २२ पानी पुस्तक हलहिले. नेहटवाचं्या दैवताचंा खोटेपिा यात 
सोदािरि हसद्ध केला आिे. 

 
‘शकुन मुिूतय इत्यादीहवर्षयी’ –रे. मरे हमचेल यानंी रहचले. पाल, माजंर, याचं्या शकुनाचे हमथ्या भय 
यात स्पष्ट केले आिे. 

 
‘आमची भन्क्तसंबधंी पापे विािारा उपाध्या’ –हम. बाबा पदमनजी. ५२ पृष्ठाचें पुस्तक हलहिले. 
उपाध्येपिाचा पहरस्फोट यात केला आिे. पहवत्र कमयिी कसे सदोर्ष असते, ते दाखहवले. साहित्याच्या 
शुद्धतेपेक्षा अंतःकरिाची शुद्धता श्रेष्ठ, असे बाबा सागंतात. 

 
‘पंढरीचा वारकरी’ –हम. बाबा पदमनजींनी रचले. हिस्ती गृिस्थ आहि एक वारकरी याचंा संवाद 
त्यात आिे. पंढरीच्या हवठोबाच्या दशयनाने िोिाऱया लाभाची यात हचहकत्सा केली आिे. हनजीव मूती 
टाकून येशसू शरि जाव,े िे पटवनू हदल्िे. 

 
२१७३ (२२ : ५, २ माचय ६३, ६९–७३) 

प्राचीन मूर्थतपूजक धमय व हिस्ती धमय याहंवर्षयी– या पुस्तकात रे. मरे हमचलच्या व्याख्यानाचा साराशं 
नारायि शरे्षाद्री यानंी हदला आिे. प्राचीन रोमी व ग्रीक देवता लिदंूप्रमािेच िोत्या. आज त्या देवताचं्या 
जागी प्रातेस्तंत देवळे आिेत. जुने जराजजयर धमय असेच नष्ट िोिार व भरतखंडाचे खरे आन्त्मक 
कल्याि िोिार. 
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हदव्यप्रकाश–रा. सदोबा भागोबा पवार यानंी इंग्रजीवरून भार्षातंहरत केले. पहवत्र शास्त्राच्या 
रत्नखािीमधून अमोल्य रत्ने हनवडून िा हतपदरी िार गंुहफला. यातील प्राथयना मुखपाठ कराव्या. िे 
मोलवान पुस्तक हलहिल्याबद्दल लेखकाचे उपकार मानावते. 
 
पदसंग्रि– हम. भागोबा पवारानंी रहचला. वयाच्या ७५ व्या वर्षी त्यानंी पदे रचली. हिस्ती िोण्यापूवी ते 
नाचतमाश ेकरीत. सैतानाच्या सेवतूेन ते हिस्ताकडे हफरले. प्रत्येक याते्रमध्ये िी गािी त्यानंी गाहयली. 
भार्षा प्रौढ, सुलभ व देशवहिवाटीची आिे. बीभत्सपिा अहजबात नािी. िे रसाळ व गोड फळ सवांनी 
सेवन कराव.े 
 
मनुष्ट्य जबाबदार आिे काय? िे पुस्तक त्राक्त सोसैटीनेच प्रकाहशत केले. पापाचा कता करहवता देव 
आिे, िी खोटी समज आिे. पुण्याचा अहभमान धरू नये. पापाच्या क्षालनाची मात्र लचता करावी व प्रभ ू
येशूकडे हफराव.े पृष्ठे २०, लकमत अधा आिा. 
 
अवाचीन गं्रथकत्याच्या अडचिी– याची एक प्रत ज्ञानोदय–कचेरीत आली आिे. 

 
२१७४ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७३–७४) 

हशरसगाव मुक्कामात एक हवलक्षि चमत्कार घडला. तेथे एक लनबाचा वृक्ष आिे. त्याचे खोड २॥ िात 
इतके हवस्तृत आिे. पि त्याच्या खोडातून लपपळाच्या फादं्या हनघाल्या आिेत. लनबाचे खोड रंुद िोऊन 
नूतन लपपळाचे खोडिी हदसू लागले. बिुधा पक्ष्यानंी लपपळाचे बीज लनबाच्या फादं्यावर टाकले असाव.े 
लपपळ वाढला व त्याच्या दाटिीने लनब तडकला. एखाद्या जजयर म्िाताऱयाने बालदैत्याचे िात धरावे, 
तसे िे दृश्य हदसते. लनब लवकरच स्थानभ्रष्ट िोईल. याचप्रमािे जुनाट लिदू धमावर आकाशातील 
दूतानंी हिस्ती धमाचे बी आिून टाकले. प्रथम जुवया वृक्षाने नवीन रोपट्यास तुच्छ माहनले. आता मात्र 
हिस्ती धमाच्या मुळ्या त्यात प्रवशे करून बळकट बनल्या. नव्या धमाची वाढ थाबंहविे आता त्यास 
अशक्य आिे. नवा वृक्ष जाहतभेद व मूर्थतपूजा यासं तोडीत आिे. िा कडू व जुनाट वृक्ष लवकरच 
उवमळून पडेल. 

 
२१७४ अ (इंम : ७३) 
 
२१७५ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७४–७६) 

ल. रा. हलहितो की : तुळजापुरात शुभवतयमानाची घोर्षिा करून आलो. बासी वैराग मागाने गेल्यामुळे 
फार िाल झाले. गावाजवळ मात्र आंबराई पािून प्रसन्न वाटले. देवीचे देऊळ डोंगराच्या दऱयात आिे. 
इकडील गावाचंी मोगलाई अंमलामुळे मातेरी झाली. डोंगराच्या पायऱया उतरल्यावर पाण्याचे टाके 
लागते. त्याचे पािीच गोमुखीतून काढून लावले आिे. देवीच्या दारासमोर भक्तानंी शकेडो रुपये 
फरसात बसहवले आिेत. िेच रुपये लोककल्यािाच्या कामास लावता आले असते. िी देवी 
महिवयातून ७–८ हदवस हवश्रातंी घेते, म्िितात. हनजामाने व लिदू राजानंी देवळास मोठी नेमिूक 
करून हदली आिे. पंढरपूरच्या बडव्यापं्रमािे येथे भोजे असतात. हवशरे्ष म्ििजे ते फासेपारधी असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

याते्रकरंूना ते राजरोस ठकहवतात. देवळासमोर शुभवतयमान सागंू लागल्यावर पिारेकरी रागावले व 
त्यानंी मनाई केली. तरीिी आम्िी सत्यधमाचे बी पेरून आलो. शास्त्राच्या १००–१५० प्रती वाटल्या. 
लोकाचंा भ्रम व अज्ञान जाऊन ते खऱया धमाचे सेवक बनावते, अशी प्राथयना आिे. 

 
२१७६ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७६–७७) 

ज्ञानप्रकाशचा इंदूरचा बातमीदार हलहितो की : २१ हडसेंबरला दुपारी एकाएकी अंधार पडला. ग्रिि 
झाले, िे लक्षात येऊन लोक काजळ लावलेल्या काचेतून सूयय पािू लागले. दुबीि व उपनेते्र शोधू 
लागले. हकत्येकजि नदीवर स्नानासाठी गेले. लोकानंी घरातले अन्न गाईला देऊन टाकले. जपिी 
सुरू झाला. पि िे सूययग्रिि पंचागंात का ंनािी, याचे गहित करिे कोिासिी सुचले नािी. याबद्दल 
भट्टासंच दोर्ष हदला पाहिजे. पंचागं करतेवळेी त्यासं झोपेने गाठले की, आळसरूप मिापुरुर्षाशी ते 
झोंबी खेळत िोते? िे सूययपूवय ज्योहतर्षानंी तोंडात टाकले की काय? की आहदत्याने त्याशंी हवपरीत 
पक्षपात केला? ग्रिि मागिाऱया हभकाऱयाचं्या पोटावर मात्र पाय आला. आता तरी लोकानंी 
जोश्यावंरचा हवश्वास सोडावा. 

 
२१७७ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७७) 

शवेटाचा हवचार या कहवतेत कृ. र. म्िितात की : प्राण्या, तू हवद्या हशकून चाकरी करतोस, उंच 
िवले्या बाधंतोस, मेजखुच्या ठेवनू झुंबरेिी लावतोस, लग्न करून प्रपंच वाढवतोस, िारतुरे लेवनू 
सभेत हमरवतोस, पालखीत बसून चौऱया ढाळतोस, पृथ्वीचे राज्य लजकून राजा बनतोस, आहि येशूस 
शरि न जाता मरून जातोस. शवेटाचा कािी हवचार कर. 

 
२१७८ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

शिानवाझला ठार मारण्याचा िुकूम अमीराने रध केला. (प्रजाहितवरून) 
 
२१७९ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

लभतीसाठी वापरल्या जािाऱया मसाल्यात मीठ असल्यामुळे मंुबईतील घरानंा लोिा लागतो. चवुयाचा 
वापर करावयास िवा. 

 
२१८० (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

हमसरच्या गादीवर इस्त्राइल पाछा राजा झाला. त्याने राज्यकारभार चागंला चालवावा व खहजवयातून 
कवडीिी घेऊ नये, असे ठरहवले आिे. जबरी मजुरीची पद्धत तो बंद करिार व वयाय, हवद्या खात्याचंी 
सुधारिा करिार आिे. असा हवचार लिदुस्थानातले राजे व नवाब करतील काय? 

 
२१८१ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

तुकय स्थानचा सुलतान अजीज मगजमारीने फार आजारी झाला. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२१८२ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 
राजस्थानच्या दरबारात जोडे काढण्याचे बंधन आता युरोहपयनानंा नािी. 

 
२१८३ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

मकरसंक्रातंीस अलािाबादेत मोठी यात्रा भरली. रेल्वचेी फार सोय आिे. पि पटकीने शकेडो मरि 
पावले. 

 
२१८४ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

कलकत्त्यात एका मुन्स्लमाने स्वैपाक हबघडला, म्ििून बायकोस पेटवनू हदल्िे. त्याला तीन वर्षाची 
कैद झाली. (लोकहमत्रवरून) 

 
२१८५ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

आश्या मनैरच्या भकंूपात ५ गाव ेनष्ट झाली व ५०० लोक प्रािास मुकले. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
२१८६ (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

सुरतच्या पत्राचे नाव ‘खैरखा लिद’ नसून ‘खैरखा खल्क’ असे आिे. 
 
२१८६ ब (२२ : ५, २ माचय ६३, ७८–८०) 

नवीन शोध केल्यामुळे मनुष्ट्यकृतीचा हवदु्यत् वािकपदाथय न लाहवता बातम्या पाठहवता येतात. 
(िरकारूवरून) 

 
२१८७ (२२ : ५, २ माचय ६३, ८०) 

मनुष्ट्ये आपली संपत्ती वाढहवण्यासाठी घुसीप्रमािे उकरून समुद्राखाली हबळे करीत असतात. 
इंग्लंडला खािीच्या कोळशापासून ४१ कोटी ४९ लाखाचें उत्पन्न हमळते. तेथील कोळसा आिखी ७ 
शतके तरी पुरेल. चेश्शीरच्या दकेनफील्डची खाि तर अडीच िजार फूट खोल आिे. बिुतेक खािी 
अहतशय खोल आिेत. गे्रत हितन समुद्राच्या तळाच्यािी खाली गेले आिे. कथलाच्या व ताबं्याच्या 
खािीिी अशाच खोल आिेत. अटलाहंटक समुद्राच्या खाली अधा मलै िे कामगार काम करतात. 
पाझरिारे पािी उपसून टाकता यावे, म्ििून अजस्त्र यंत्राचंा उपयोग करतात. यंत्रानेच लोक वर 
येतात. तीस कोटींचा माल खािीतून हनघतो व बाजारात त्याची लकमत दसपट िोते. पि खािीच्या 
हवलक्षि िवते दरसाल तीन िजार तरी मरतात. हशवाय शरीरकष्टाने मरिारे हनराळेच. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ६, मुांबई, १६ मार्व १८३६ 
 
२१८८ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ८१) 

नव े तीन हमशनेरी मडमासुंद्धा मंुबईत दाखल झाले आिेत. रे. मंगर पुविा साताऱयास जातील. रे. 
बालंतैन मंुबईत राििार. रे. िसू नगरजवळच्या खेड्यात जातील. स्काच हमशनाचे रे. फाब्सयिी मंुबईत 
आले आिेत. 

 
२१८८ अ (इंम : ८१) 
 
२१८९ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ८३–८७) 

आम्िी एक सूक्ष्मदशयक यतं्र पाहिले. स्वप्नातिी हदसिार नािी, असे चमत्कार त्याने दाखहवले. दाट 
पानाचें कौतुक करतो. पि पानाच्या रेर्षा या यंत्रानेच हदसतात. असली काराहगरी कोिी कलावतंिी 
करू शकिार नािी. फुलाची पाकळीिी यातून हवशरे्ष सुदंर वाटते. शालोमन राजानेिी असले वैभव 
उपभोगले नसेल. लिानशी हपसू यात ित्तीच्या छोट्या नमुवयाप्रमािे हदसते. आपल्या शरीरातील 
रुहधराहभसरिाची हक्रया यतं्राने पािाता येते. म्ििनू शास्त्र म्ििते की, मी भयकारपिे व हवस्मयाने 
घडलो. फौजदारी खटल्यातिी यंत्राचा उपयोग िोतो. एका स्त्रीवर नातेवाईकास ठार मारले, िा 
आरोप आला िोता. पि हतच्या पाघंरुिातील रक्त कोंबड्याचे आिे. िे सूक्ष्मदशयक यतं्राने हसद्ध झाले व 
ती हनदोर्ष सुटली. ईश्वर िा एक श्रेष्ठ कारागीर आिे. त्याने प्रत्येक गोष्ट मोठ्या चतुराईने घडहवली. 
मूखय लोक मात्र म्िितात की, देव नािी. आपले स्नायु व हशरा, िाडाचें साधें िी त्याने बारकाईने 
घडहवली. सृष्टीच्या पूियतेहवर्षयी आपिासं फार आियय वाटते. प्रत्येक फुलझाड पािून आकाशातील 
बापाबद्दल भययुक्त आदर वाटतो. 

 
२१८९ अ (इंम : ८२–८३) 
 
२१९० (२२ : ६, १६ माचय ६३, ८८–९०) 

‘लोककल्यािेच्छू’ हलहितो की : हशमग्याहवर्षयी बराचसा हनरे्षध व बोध ज्ञानोदयाने केला, तरी िा दुष्ट 
सि मोडत नािी. सुज्ञ अमंलदारामुळे कािी काळ िा अनथय कमी झाला. पि यंदा हशमग्याच्या 
धुमाळीत तमाशा पािण्यास िजारो लोक जमा झाले. नगरात सगळीकडे रेंदा व गुलाल हदसत िोते. 
कािींनी गवळ्याच्या घरात घुसून लोिी खाल्ले. एकदा जुवया बाजारात मोठी मारामारी झाली िोती. 
अंमलदारानंी बंदोबस्त केला. पि ते सवय हवसरून लोक िोळी खेळतात. सोंगे घेऊन बोंबा मारतात. 
हम. रामचंद्र दुगलसािेबानंी तजवीज ठेवली. पि सावकारानंा तमाशािी िवाच. लोकहितवादीने 
आपली समशरे म्यानात घालून ठेवलेली आिे. सुधारक लिदंूना गाढ हनद्रा लागली आिे. खरे म्ििजे 
िा कािी नीज घेण्याची वळे नािी. हशमग्याच्या हदवसातं सवय शाळा सुरू ठेवाव्या. म्ििजे मुलानंा वाईट 
सवय लागिार नािी. हशमग्याहवरुद्ध हनबधं हलहिण्यास लोकानंा उते्तजन द्याव.े वतयमानपत्रानंी 
सुसमयी बोध करावा. पुस्तके फुकट वाटावीत. थोर व वजनदार लोकानंी इतराचें मन वळवाव.े 
सरकारने कडक बंदोबस्त ठेवावा. 
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२१९० अ (इंम : ८७–८८) 
 
२१९१ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ९०–९३) 

ल. रा. मा. हलहितात की : बारसीच्या मिारानंा वाटते की, येथे शाळा असावी. सरकारी शाळेत त्यानंा 
घेत नािीत. लिदंूनी त्यानंा गाढव व कुते्र यापेंक्षािी िीन केले. हिस्ती लोकच काय तो त्याचंा कळवळा 
करतात. हमशनाने िाहडंगसािेबाला बारसीत पाठहवले. पतंोजी व उपदेशक गेले. पि चावडीची जागा 
कोिी देईना. लोक िाह्मिाचंा फार धाक बाळगतात. िे अस्पृश्यानंा स्वतः हशकविार नािीत, व 
दुसऱयानंा ते काम करू देिार नािीत. मिार जर हशकले, तर याचंी िमाली कोि करील? याचं्या 
दास्यत्वात कोि रािील? िे अज्ञानाचे लोभी व ज्ञानाचे शत्रू आिेत. बारसीत व्यापाराची मोठी भरभराट 
आिे. स्पशृ्याचंी मुले गावठी शाळेत हशकतात. देवभोळे लोक तीथययाते्रस जािारानंा २–२०० रुपये 
देतात. परंतु शाळेस मदत देिार नािीत. मेलेल्या बलैाची मूती करून त्याची पूजा करतात व यात्रा 
भरहवतात. पि हशक्षिास पकैा देत नािीत. याचें भोळेपि व अज्ञान दूर िोिे कठीि आिे. 

 
२१९२ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ९३–९६) 

अिमदनगर िे हजल्ह्ाचे गाव आिे. औरंगजेब बादशिाचे िे आवडते गाव िोते. त्याच्या वैभवाच्या खुिा 
या गावामध्ये हदसतात. येथील भईुकोट हकल्ल्याभोवती खंदक आिे. त्यात िहरिे लिडत असतात. 
पहिमेस सीना नदी आिे. पि ती पावसाळी नदी असल्यामुळे एरव्िी जोडेिी हभजव ूशकत नािी. मग 
पक्ष्याची चोच कुठून हभजिार? शिरास ९ गावकुसूचे दरवाजे आिेत. त्यासं वसे असे नावं आिे. रस्ते 
स्वच्छ व सुंदर आिेत. कारि म्युहनसीपाहलटी फार काळजी घेते. हनजामशािीत बसवलेल्या नळानंी 
पािी येते. गंजबाजारात भाज्या हमळतात, तर कापडबाजारात सुशोहभत अशी कापड-दुकाने आिेत. 
शकेडो महशदी व दरगे आिेत. पूवेस लष्ट्कराची छाविी असून युरोहपयन भजनालय आिे. उडकाकच्या 
बागेजवळ मंगळवारी बाजार भरतो. सजेपुर वशेीजवळ मोठी धमयशाळा आिे. गावाजवळ ‘फऱयाबाग’ 
म्ििून तीन मजली इमारत आिे. तेथेच औरंगजेब बादशिा मुक्काम करी. चादंहबबीच्या मिालात 
सलाबतजंगाची कबर आिे. सरकारी इंन्ग्लश शाळा असून तीन मराठी शाळा आिेत. व पोहलसाकंहरता 
एक शाळा आिे. मिारमागंासंाठीिी शाळा आिे. एक पुस्तकालय आिे. परंतु आश्रय कमी असल्यामुळे 
त्याची न्स्थती हभक्षकुी आिे. एक छापखाना असून तेथे वृत्तवैभव पत्र हनघते. िे शिर पाऊि मलै लांब व 
अधा मलै रंुद आिे. (वृत्तवैभववरून) 

 
२१९३ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ९६) 

इरािची मदत बंद झाल्यामुळे हिरातचा सुलतान अिमद ज्यान िा अहमराशी सल्ला करण्यास तयार 
झाला आिे. आता तेथील लढाई थाबंेल. 

 
२१९४ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ९६) 

रहशयात एक राजहवद्यालय आिे. तेथील पुस्तकालयात एक लक्ष गं्रथ आिेत. िस्तहलहखत पुस्तके व 
लेखसुद्धा आिेत. पदाथयसगं्रिालयात १६ फुटी चतुष्ट्पाद प्राण्याचा पुतळा आिे. त्यास मामोथ म्िितात. 
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त्यास ित्तीप्रमािे मोठे दात आिेत. याच्या शजेारी ित्तीचा सापळा आिे. पि तो मामोथापुढे लिान 
वाटतो. मामोथ सायबीहरयात सापडला. आता त्याची अवलाद बुडून गेली आिे. 

 
२१९५ (२२ : ६, १६ माचय ६३, ९६) 

आपल्यामागून आपल्या पतुण्यास राज्य हमळिार असेल, तर साकसीकोबगयचा द्यकू ग्रीसचा राजा 
िोण्यास तयार आिे. (खैरका खल्कवरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ७, मुांबई, १ एणप्रल १८६३ 
 
२१९६ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, ९७–९८) 

अमेहरकेतील बास्तनचा बातमीदार कळहवतो की : मंुबईचे शटे माधवदास याचें सुपुत्र करसनदास यानंी 
अमेहरकन लढाईत ज्याचंी मोठी िानी झाली, त्या कुटंुबानंा दोन िजाराचंी मदत पाठहवली. ज्या दोन 
कुटंुबातंील दोन दोन उमेदवार पुत्र मेले, त्यानंा िी मदत हम. हरचडय एच् सािेब देतील. हम. देनानंी या 
उदारपिाची फार स्तुती केली. ती अमेहरकन पत्रामंधून गाजते आिे. शटे करसनदास स्तवसय आहि 
कंपनीचे दलाल आिेत. त्याचं्या भलेपिाचे कौतुक करावे, तेवढे थोडेच ठरेल. कलकत्ता व मद्रास 
यापेक्षा मंुबईचे लोक जास्त उदार आिेत, असे फ्रें द आफ इंहदयाने हलहिले. लग्नात व मूतीच्या 
उत्सािात खचय करण्यापेक्षा दहरद्री व अज्ञानी लोकासंाठी खचय करिे, जास्त चागंले असते. अशी 
परोपकाराची कृत्ये केली, तर हिहटशापं्रमािे त्यासं नैतची पदवी हमळेल. 

 
२१९६ अ (इंम : ९७) 
 
२१९७ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, ९९–१०१) 

‘लिदुस्थानहवर्षयी सन १८६१ सालचे पुस्तक’ : िे पुस्तक मे. मदयक यानंी छापले. यातील माहितीचा 
संग्रि फार उपयुक्त ठरेल. दर साल असे पुस्तक व्िावयास िव.े व्यविारहवद्या व धमयसुधारिा याचंी 
माहिती प्रहसद्ध झाली पाहिजे. राज्यकारभार, वयाय, शतेकी, टपालखाते, वाितूक, शाळा, हमशने 
आहि मृत्य,ू असे हवर्षय त्यात आिेत. स्त्री हशक्षि व हस्त्रयातंील अहनष्ट चाली याचंीिी माहिती हदली 
आिे. हमशनेऱयाचं्या रपोटामध्ये अनेक अगत्याच्या गोष्टी आढळतात. हमशनाचं्या कामाची हकती 
भरभराट झाली, त्याची माहिती हमळते. इंग्रजी जाििाऱया एत्तदे्दशीय हमत्रानंी िे पुस्तक जरूर वाचाव.े 
अज्ञान व हनकृष्टावस्था दूर िोऊन ज्ञान व सुधारिा िे कायय कसे चालते, ते जािून घ्याव.े १८६२ चेिी 
असेच पुस्तक तयार िोईल. रे. मलन स यानंी दशवार्थर्षक अिवालिी तयार केला आिे. म्ििून दुसरे 
पुस्तक जास्त चागंले आिे. 

 
२१९७ अ (इंम : ९८–९९) 
 
२१९८ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, १०२–१०४) 

मंुबई एथील मनसाराम हनवदेन करतात की : त्यानंी रीतसर बान्प्तस्मा घेतला. मालेगावचा िा गृिस्थ 
पोहलसात रैटर िोता. मूर्थतपूजा व इतर चाली अत्यतं अयोग्य आिेत, अशी त्याचंी खात्री झाली. प्रथम 
त्यानंी शासे्त्रपुरािे वाचली. एका भारथी गोसाव्यास गुरू केला. आपि िह्म आिोत, अशा बाण्याने 
तीथयके्षत्रात लिडले. युरोहपयन सैवयाबरोबर लिडताना इनं्ग्लश बुके वाचली. अहसरगडच्या एका हमत्राने 
पहवत्रशास्त्राची माहिती करून हदल्िी. समुद्रमागे प्रवास करताना पडावातून ते पडले. ईश्वराचा धावा 
केल्यावर एका लाकडी फळीच्या आधाराने हकनाऱयास लागले. जिू कािी पापरूप समुद्रातून ईश्वराने 
वाचहवले. २५ उतारंूपैकी सिाच हजवतं राहिले. वस्त्र गेले व द्रव्यिी गेले. हमत्राने बोध केल्यावर खात्री 



 

अनुक्रमणिका 

पटली की, येशू तारक आिे. शास्त्ररूपी हनरे दूध रोज प्राशन केले. तारिाची भकू लागनू हिस्ताकडे 
गेले. आता रा. मनसाराम िनुमंतलसघ आपल्याकडून ईश्वराचे गौरव व्िाव,े म्ििून प्राथयना करतात. 

 
२१९८ अ (इंम : १०१–१०२) 
 
२१९९ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, १०४–१०८) 

मिंमदी धमाबाबत (पुढे चालू) 
 

शाळेत भगूोलखगोल हशकल्यामुळे धमावरील हवश्वास उडतो, असे शाबुद्दीनास वाटते. पि मसी 
सागंतो की, पापाचा कता ईश्वरच िोय, असे प्रहतपादन करिे चूक आिे. ईश्वर लोकानंा बिकावतो, 
नरकलोक भरण्यासाठी लोकानंा अधंळे करतो, िे मत हवपरीत आिे. ईश्वर पाप करवीत नािी. 
ईश्वराची आज्ञा मोडिे, िेिी पापच आिे. म्ििून येशू म्िितो, शजेाऱयावर प्रीती करा. हवधमी लोकानंा 
जकात घेऊन सोडाव ेलकवा तलवारीने मारावे, िे अयोग्य आिे. मिंमदाच्या २५–३० स्वाऱयातं २५ ३० 
िजार लोकाचंा संिार झाला. स्वधमीयाचंाच जीव फक्त मोलवान मानावा, िी कू्ररता नव्िे काय? जो 
धमय दैहिक वासना तृप्त करण्यास मुभा देतो, तो अयोग्य आिे. वाटेल तेवढे हनकाि लाविे, िे 
मानवतेहवरुद्ध आिे. स्वगात पऱया व शराब हमळतात, असे सागंून लोकाचं्या हवर्षयवासना चेतहवल्या 
जातात. पाप केल्यावर खैरात करून पुण्य हमळवाव,े िा तर हवपरीत हवचार आिे. िज व जकात केली 
की, पापाचा नाश िोतो, नमाज पापे दूर करतो, असे समजण्यात चकू आिे. तारिारा पहवत्र असावा. 
स्वतः लावलेले हनयम त्याने स्वतः मोडू नयेत. त्याचे चहरत्र लाहजरवािे असता कामा नये. येशू मात्र 
पहवत्र असून सवयकालचे जीवन देईल. अय मसी रािामहदल मैं छोडंू न दामन तेरा । 

 
२२०० (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, १०८–१०९) 

मारुती बापूजी नेवासकर िा अिमदनगरचा हवद्याथी हनबंधात हलहितो की : लेखिी िी ईश्वराची 
आवडती कवया आिे. ज्ञान व हवचार नसले की, मािसू जनावर बनतो. म्ििनू ती श्रेष्ठ भरू्षिे बनली. 
इतर दाहगने म्ििजे शहररास केवळ भार िोत. लेखिीचे हतळप्रत्यिी ओझे िोत नािी. लेखिी असली 
की, मनुष्ट्य ज्ञान हमळहवण्यासाठी सतत प्रयत्न करतो. ज्ञानाची शोभा हचरकाल हटकते. लेखिी इतर 
देशातंील रीतीभातींचेिी ज्ञान देते. नक्षत्र व तारे याचंी माहिती देते. िजारो वर्षांतील कथा लेखिीनेच 
स्मरिात ठेवल्या. लोिाचे सुविय करिाऱया पहरसापेक्षािी हतचे मोल अहधक आिे. परीस कन्ल्पत आिे, 
तर लेखिी अगदी खरी आिे. एका हदव्यापासून दुसरा हदवा प्रकाहशक िोतो, त्याप्रमािे लेखिी 
लोकाचं्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश वाढहवते. हदवा हवझनू जातो, पि लेखिी मृत मािसाचंी 
आठविसुद्धा हजवतं ठेवते. 

 
२२०१ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, १०९–१११) 

ईश्वराने आपल्या शहररात अन्नपुरवठ्याची स्वाभाहवक अशी व्यवस्था केली आिे. त्याने शहरराचे सवय 
व्यापार सुरळीत चालू रािातात. एखाद्या लबदूवर दृष्टी एकाग्र करून धोंडा मारता येतो. शरीर थकले, 
तर डोळे आपोआप झाकून हवश्रातंी हमळते. उष्ट्िता वाढली, तर रोमरंध्रातून घाम जाऊन उष्ट्िता कमी 
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िोते. शहरराचे रस पातळ रािून पाण्याचा पुरवठा व्िावा, म्ििून आपिासं तृर्षा लागते. थंड प्रदेशात 
चरबीची आवश्यकता फार असते. पि उष्ट्ि कहटबधंात न्स्नग्ध पदाथय जास्त खाऊ नयेत. आपल्याकडे 
रगड पुरिपोळ्या व तूप खाण्याची पद्धत आिे. ती अयोग्य िोय. ताप आलेल्या मािसास थंड पाण्याची 
गरज असते. इकडील वैद्य आजाऱयास पािी हपऊ देत नािीत. ते अशास्त्रीय आिे. जे हजभेस गोड 
लागते, ते खाण्यातिी संयम असावा. बुद्धीचा रसनेंहद्रयावर ताबा असला पाहिजे. जो पदाथय बाधक 
आिे, तो वजावा. 

 
२२०२ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, १११–११२) 

(भागोबाकृत पदसंग्रि) 
 

भागोबा पदामध्ये हलहितात की : हदव्य लोकाच्या हकल्ल्यात आमचा उपाध्या राज्य करतो. पुरािातले 
सूययहसद्धातं चूक आिेत. जपीतपी संवयासीिी येशसूमोर ितबल िोतात. चारी वदे या हकल्लेदारापढेु 
थकून गेले. छत्तीस पाखंडानंा त्याने नामोिरम केले. भतेु व दैवते याचें तोंड काळे झाले. सैतानाचे बंड 
मोडले. असा िा अलजक्य हकल्ला आिे. िह्माहवष्ट्िुमिेशिी थकले. िह्मकमाची पोकळ बडबड बंद 
पडली. सवांचा हपता दयाळू ईश्वर तेथे नादंतो आिे. नान्स्तकानंी हकल्लेदारास हफतहवण्याचा प्रयत्न 
केला. पि तो वाया गेला. येशू िा पक्का जामीन आिे. यज्ञपशूच्या अपयिाची त्याला गरज नािी. 
खाबंावर चढून त्याने प्रत्येकाचा जामीनदंड भोगला. आपल्या जीवाचे बहलदान करून जगाला पहवत्र 
केले. हिस्ताच्या कृपेने आकाशाचे वतनदार व्िा. तेथे भकू–तिान–मरि नािी. दुःखे व संकटे 
नािीशी िोऊन येशूचा जयजयकार करतील, तेथून ढोंगेिी दूर पळतील. बाप, पुत्र व पहवत्र आत्मा, िा 
एकच हनराकार भगवतं आिे. त्याच्यावाचनू तारिारा नािी. 

 
२२०३ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, ११२) 

आताशा फार लोक हवलायतेस जातात. रा. रामचंद्र बाळकृष्ट्ि, वासुदेव बाबा, करसनदास मुळजी, िे 
व्यापारासाठी गेले. मोरेश्वर आत्माराम मात्र अभ्यासाकहरता गेले आिेत. ते हसहवल इंहजहनयर िोतील. 
जमखंडीकरानंी मात्र बेत रहित केला. 

 
२२०४ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, ११२) 

१८५२ मध्ये हिस्ती शास्त्राचे भार्षातंर १० भार्षातं झाले. नव्या कराराचे १५ भार्षातं झाले. िह्मदेशात तर 
१४ भार्षातं शास्त्र व १९ भार्षातं नवा करार वाचण्यास हमळतात. लिदुस्थान व लंका यातं शास्त्राचा 
अनुवाद बारा भार्षातं व नवीन कराराचा पंधरा भार्षातं झाला. 

 
२२०५ (२२ : ७, १ एहप्रल ६३, ११२) 

मंुबईतील एका व्यापाऱयास कापसाच्या व्यविारामध्ये १ लक्ष ६० िजार रुपये नफा झाला. 
 

मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ८, मुांबई, १५ एणप्रल १८६३ 
 
२२०६ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, ११५–१२०) 

अमेहरकेत लढाई चालू असूनिी मराठी हमशनाचें काम व्यवन्स्थत चालले. १८६२ पयंत ६ लाख ७८ 
िजार रुपये हमळाले. खचापेक्षा ३३,५६४ रुपये जास्त हमळाले. बोडाचे कजय ३३ िजारानंी कमी झाले. 
एका सािेबाने तर २० िजार देऊन कजयफेडीस मदत केली. सत्याचा पक्षी ईश्वर आिे. मूर्थतपूजकातं 
शुभवतयमानाचा प्रसार करण्यासाठी स्वतःस नाकारले पाहिजे. सगळीकडून मनस्वी द्रव्य गोळा िोते 
आिे. प्राप्तीचा एकदशाशं सवांकडून हमळतो. उत्तर अमेहरकेत भरपूर पीक आले, ते तुटीच्या प्रदेशात 
रवाना केले. लिदुस्थानात तर एकिी शाळा बंद पडली नािी. हवधमी नेहटवानंी २४५ रुपये हदल्िे. १०९ 
गावातं ९९५ हिस्तीं लोक आिेत. सत्रा लग्नसमारंभ झाले. शास्त्र गाजहविारे उपदेशक चागंले कायय 
करतात. २९ शाळातं २८५ हवद्याथी हशकतात. त्यातं २८ मुली आिेत. पतंोजी गावकऱयासंिी उपदेश 
करतात. एकेका शाळेचा खचय वर्षाकाठी ६० ते ८० रुपये एवढा येतो. ईश्वरहवदे्यसाठी २५ हवद्याथी 
येतात. त्यातं कुटंुबवत्सल मािसेसुद्धा आिेत. आठजि नवीन मंडळीस हमळाले, ते शखे दाऊदचे 
मुलगे आिेत. हवद्याथी हशक्षकाबंद्दल फार आदर व प्रीती दाखहवतात. अनेक उमेदवार हवद्याथ्यांना 
हमशनाने साह् केले. मिागाईशी मुकाबला करण्यास िी मदत उपयोगी पडते. एका सधन गृिस्थाने 
हदलेल्या देिगीमधून दिा हवद्याथ्यांचा खचय हनघाला. कृपाळू ईश्वर मदत देतो. द्रव्यवान गृिस्थ पढेु 
येत आिेत. कारि या कायाचे मोल त्यानंा समजते. 

 
२२०६ अ (इंम : ११३–११५) 
 
२२०७ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२०–१२३) 

बेळगाव हजल्ह्ात िलसगीला प्रािाचायय या वैष्ट्िवाने सोमयज्ञ केला. एक िजार रुपये खचय झाला. 
त्यास सवय जातींनी मदत हदली िोती. यज्ञमंडपिी घालून हदल्िा. २०० पासून चार िजार िाह्मिानंा 
दहक्षिा हदल्या व जेवि हदल्िे. तुपाची इतकी चंगाळी झाली की, एक अजीिाने मेला. गावोगावचे 
ऋन्त्वज तसेच भोजनभाऊ आले िोते. मात्र यज्ञाच्या आिुतीसाठी हपष्टपशु वापरण्यात आला. 
िाह्मिाकडूनच लाकूड घेतले. पि तो ‘जाहतभ्रष्ट’ झाला, म्ििून त्यास २० रुपये हदल्िे. यजमानाच्या 
बायकोस स्वतंत्र खोलीत िहरिाहजनावर बसवनू ठेवले िोते. यजमान दापंत्यास उपवास करावा 
लागला. सोमरस तयार करून त्याची आिुती यज्ञात हदल्िी. हपष्टपशूस मेंढ्याचा आकार हदल्िेला 
िोता. त्याला ‘लटीकेचे’ मुठीने मारण्यात आले. त्यातील पीठ मासं समजून यज्ञकंुडात टाकले. 
कड्याच्या यज्ञात खराखुरा पशू मारला िोता. या यज्ञात मात्र हपठाचा पशू केला, कारि िी मंडळी 
वैष्ट्िव आिेत. कानडी िाह्मिानंा मासंाची इतकी हकळस वाटते की, ते मासंािार करीत नािीत. 
कड्यात पशू मारण्याचे काम कुिब्याकडे हदले िोते. हवशरे्ष म्ििजे जाहतबहिष्ट्कृत मािसास बहक्षस 
देण्यात आले आिे. सध्या त्याच्याकडूनच जेवि व दहक्षिा घेण्याची प्रथा पडली आिे. वदेधमाच्या 
काळात हस्त्रयानंा मान िोता, असे आपि समजतो. पि या यज्ञात यजमानपत्नीस कसलाच मान हदला 
गेला नािी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२२०८ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४) 
भागोबाच्या पदसंग्रिात ५० वर्षांपूवी पंढरपुरावरती जरीमरीने जो प्रलय केला, त्याचे वियन आिे. 
मरीचा हशक्का बसल्यावर लोक पळू लागले. िजारोंचा प्राि घेऊन पटकीने अगदी आकातं केला. 
गव्िाबरोबर हतने हकडेिी रगडले. याते्रच्या के्षत्राची मसिवाट बनली. दसऱयास त्यांनी रेड्याबकऱयाचंी 
आिुती हदली. तळकोकिासिी मरीने वढेले. मिागंगेला ६८ तीथांचा झाडािी हमळाला. सगळे प्रािी 
थरथर कापू लागले. पि लोक असे देवभोळे आिेत की, ते हवठ्ठलास सोडून शेंदरी देवताचंी भक्ती 
करू लागले. 

 
२२०९ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

हप्रवस आलबटय याचंा हववाि डेवमाकय  देशाची राजकवया अलेकझाहंड्रया हिच्याशी झाला. 
 
२२१० (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

ले. मेजर जेम्स उत्रामसािेबाचा मृत्यू झाला. 
 
२२११ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

६०–६१ मध्ये मंुबईतील ८६० लोकानंी देशातंर केले. 
 
२२१२ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

सरकारी टाकसाळ रात्रीिी चालू असते. रोज ३ लाखाचंी नािी पडतात. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
२२१३ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

कलकत्त्यात २२५ देवळे आिेत. त्यात १४ प्रातंस्तनाचंी आिेत. 
 
२२१४ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

नानासािेबाची बायको काशीिून हबठूर येथे गेली. 
(फ्रें द ऑफ इहंडयावरून) 

 
२२१५ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

सातारच्या राजघराण्यावर कािी संकट येऊ नये, म्ििून िोळीमध्ये हजवतं मेंढरू जाळण्यात आले. 
 
२२१६ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

रे. नारायि शरे्षाद्रींनी एका िाह्मि स्त्रीला अहतसारावर और्षध हदल्िे. पि हतच्या नातेवाइकानंी गवगवा 
करून हतला पंचगव्य हदल्िे. आता लोक हतला शुद्ध समजतात. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२२१७ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 
आग्रा येथे दरबार भरला, त्यात गवरनर जनरल यानंी सुरस भार्षि हदले. समारंभ चालू असताना एका 
ित्तीने युरोहपयनास ठार मारले. 

 
२२१८ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

अयोध्येत द्वािी हफरवनू कोिीतरी मुन्स्लमानंा इंग्रजाहवरुद्ध हचथावले. हकत्येक लोक आता अटकेत 
आिेत. 

 
२२१९ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

इंन्ग्लश चचयने ३० नेहटवानंा पालकाची दीक्षा हदल्िी. 
 
२२२० (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

दहक्षि अमेहरकेचे सरकार उत्तर अमेहरकेची बाजू घेिाऱया गुलामानंा ठार मारीत आिे. पोहलश लोकानंी 
रहशयाहवरुद्ध बंड केले. 

 
२२२१ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

खंडाळ्यात सािेबलोकानंा मारिाि करिाऱया काळ्या हशपायानंा सक्तमजुरीच्या हशक्षा झाल्या. मिार 
हशपायानंा तळ्याचे पािी हपऊ देऊ नये, या वादावरून िी मारामारी झाली िोती. 

 
२२२२ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

वसईचा लोखंडी पूल तयार झाला असून त्यावर सुरतेस जािाऱया रेल्वगेाड्या जाऊ शकतील. 
 
२२२३ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

रहशयन राजपुत्र अमेहरकेस भेट देिार. 
 
२२२४ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

कमी अन्न खाण्याचा प्रयोग केल्यामुळे एक हिस्ती मुलगा मरि पावला. 
 
२२२५ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

नामदार हप्रवस ऑफ वले्स याचंी नेमिकू हिहटश पालयमेंटने चार लक्षावंर दिा लक्ष रुपये इतकी 
वाढहवली. कारि त्याचंा हववाि झाला. 

 
२२२६ (२२ : ८, १५ एहप्रल ६३, १२४–१२८) 

हमशनरी गहरबानंाच काय ते बाटहवतात आहि गरीब मािसे पोटासाठी धमय बदलतात, अशी टीका 
बंगाली वृत्तपते्र करीत असत. पि आता बाबू ग्रीसचदं्र पत या सधन गृिस्थाने पत्नीसि हिस्ती धमाची 
दीक्षा घेतली. अथात् यात पराक्रम कािीच नािी. कारि ज्यास सत्याचा शोध लागतो, तो धमयपालट 



 

अनुक्रमणिका 

करतो. खाजगीमध्ये अनेकजि नेहटवाचं्या चालीबद्दल उदे्वगाने बोलतात. पि प्रहसद्धपिे धमय 
बदलण्यास कोिी तयार नसते. आमच्या दृष्टीने गरीब व मातबर िा भेद गौि आिे. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ९, मुांबई, १ मे १८६३ 
 
२२२७ (२२ : ९, १ मे ६३, १२९) 

आपल्या मिारािीसािेबाचें ज्येष्ठ पुत्र आलबट एदवडय याचें लग्न देवमाकय ची राजकवया अलेक्झादं्रा 
हिजशी १० माचय रोजी झाले. हववसर हकल्ल्यात िा समारंभ झाला. इंग्लंडमध्ये मोठाच दीपोत्सव 
झाला. या उत्सािात इतकी भीड जमली की, सात बाया चेंगरून मरि पावल्या. अनेकानंा दुखापती 
झाल्या. भावी राजारािीचा लोकानंी पराकाष्ठेचा सत्कार केला. या मिानंदात एकाच गोष्टीने दुःख 
कालवले गेले, म्ििजे रािीच्या भ्रताराचा नुकताच झालेला अकालमतृ्यू िोय. रािीच्या दुःखाने 
प्रजेसिी टोचिी लागली. रािीचा पुत्र व त्याची वधू त्याचंी योग्य प्रकारे सेवा करोत व त्यानंा मानहसक 
शातंी हमळो, अशी प्राथयना आिे. देवा, रािी वाचीव. 

 
२२२७ अ (इंम : १२९) 
 
२२२८ (२२ : ९, १ मे ६३, १३१–१३३) 

सोलापूरचे सेशन जज हम. िोबर यानंी माधवराव पेशव्याचा मुकादमा कसा चालहवला, ते जािीर झाले 
आिे. माधवराव िा नानाचा सख्खा चलुतभाऊ िोता. नानास नेपाळात सुखरूप सोडून माधवराव 
िैद्राबादेत आला िोता. तेथे बंड करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर तो मोगलाईत गेला. नानाने 
त्यास सेनापतीचा हकताब देऊन मोठ्या बहक्षसाचंी लालूच हदली िोती. सालीना दिा िजार पगार 
ठरहवण्यात आला. माधवरावाने कार्थतकाच्या आत पुण्याची गादी परत हमळवनू अहधकारीसािेब व 
मडमा यानंा मारले, तर एक लाख ते्रपन्न िजाराचें बहक्षस व दोन मोठ्या जिाहगऱया देण्याचे आश्वासन 
हमळाले िोते. रदुल्लाखान नावाच्या इसमास अिमदनगर शिर लुटून हकल्ला घेण्याचा िुकूम नानाने 
हदल्िा. त्यासाठी ५० िजाराचें बहक्षस कबलू केले. अहधकाऱयानंा व युरोहपयानंा ठार मारले, तर १८ 
िजाराचें वगेळे बहक्षस देऊ केले िोते. िैद्राबादच्या रेहसदेंतास ठार मारावे, असे नाना सागें. पुण्यातील 
सावकाराचं्या नाव े१ लाख ११ िजार रुपयाचं्या िंुड्यािी त्याच्याजवळ सापडल्या. िा सवय पुरावा पािून 
जज्जाने माधवराव यास फाशीची हशक्षा सुनावली. मंुबई िायकोटाने ती रद्द करून त्यास काळ्या 
पाण्याची जवमठेप मंजूर केली. 

 
२२२८ अ (इंम : १३०–१३१) 
 
२२२९ (२२ : ९, १ मे ६३, १३३–१३४) 

२१ एहप्रल १८६३ रोजी बोरघाटातील लोखंडी रस्त्याने आगगाडी प्रथम धावली. मंुबई–पुण्याचे सािेब 
व मडमा समारंभ पािण्यास आल्या िोत्या. गवियरसािेबानंी आधीच दोन हदवस खंडाळ्यात मुक्काम 
केला िोता. गाडी घाटावरून उतरण्यास एक तास लागला. १५-१६ गाड्याचं्या माहलकेस वाफेची दोन 
यंते्र जोहडली िोती. गाडीतून जाताना दशहदशाचंा सृहष्टसौंदयाचा भव्य देखावा हदसला. रेल्व ेकंपनीचे 
अचाट काम पािून लोकानंी मोठ्याने जयजयकार केला. गाडीचे लोखंडी घोडे (यतें्र) दीघय स्वराने 
भभुकु्कार करीत िोते. खंडाळ्यात गाडी आल्यावर १९ तोफाचंी सरबत्तीिी झाली. तेथेच सवांचे भोजन 
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झाले. िा खचय कंपनीने केला. बेंडबाजाचें मनोरंजक वाद्यवादन झाल्यावर भार्षिे झाली. िा लोखंडी 
रस्ता ८ कोस आिे. समुद्रसपाटीपासून तो १८३१ फूट उंच आिे. त्यात २५ बोगदे असून ३९८६ याडय 
लाबंी आिे. १ कोटी दिा लक्षाचें िे काम ७ वर्ष े चालले. त्यापूवी ४ वर्ष े पिािी चालली िोती. 
युरोपातील घाटरेल्वेपेक्षा िे काम अजस्त्र आिे. तीस वर्षांपूवी सर ज्यान माल्कम यानंी िा प्रस्ताव केला 
िोता. त्यानंी पुिे ते पनवले रस्त्याचे काम करून घेतले, तेव्िा एकाच हदवसात तो रस्ता ओलाडंता 
येतो, िे पािून लोक थक्क झाले. पि ईश्वर चागंल्या कामाचा बुहद्धदाता आिे. त्याची ज्ञान, बुद्धी व 
पराक्रम अनंत आिेत. म्ििनू त्याच्यासमोर लीन व्िाव.े 

 
२२३० (२२ : ९, १ मे ६३, १३५) 

मंुबई इलाख्यातील चचय हमशनचे १५ युरोहपयन हमशनरी, लंदन हमशनचा एक, स्कॉच असेंब्लीचा एक, 
फ्री चचयचे आठ, ऐहरश हमशनाचे सिा, अमेहरकन बोडाचे १२, बान्प्तस्मा हमशनाचे २, जेमयन हमशनचे ८, 
युनायटेड पे्रन्स्बहतहरयनाचंा एक, असे ५८ युरोहपयन इकडे काम करतात. हशवाय २ इस्त इदं्यन आिे. 
एत्तदे्दशी पालकाचंी संख्या ९ असून दीक्षा पावलेले उपदेशक ६९ आिेत. 

 
२२३१ (२२ : ९, १ मे ६३, १३५–१३७) 

‘अ. त. ऐ. सा.ं’ पत्रात हलहितात की : हशमग्याच्या हदवसामंध्ये पुराहिक व शास्त्री सावकाराचंी 
गाढवावरून हमरविूक काढण्याचा प्रकार नेवाशात घडला. सावकारीचे प्रायहित्त म्ििून त्यानंा 
गाढवावर बसहवण्यात आले. या गदयभारूढ व्यक्तींनी िाह्मिभोजनसुद्धा घातले. पशचूा स्पशय झाल्यावर 
ते भ्रष्ट िोतात की नािी, याचे उत्तर कोिीच देईना. कारि पोळीच्या ग्रासाला ते मुकले असते. प्रहतष्ठान 
नगरािूनिी शुहद्धपत्र आिले गेले. मग ते िाह्मि भोजनास गेले. त्यानंासुद्धा प्रायहित्त घ्याव ेलागले. 
हवशरे्ष म्ििजे, त्या हदवशी एकादशी असूनिी िी मंडळी जेवली. यातून प्रश्न असा हनमाि िोतो की, 
गाढवावरती बसिे, िे अयोग्य कमय नािी काय? अपकीती िोत असूनसुद्धा असे कमय िाह्मिानंी कराव े
काय? असल्या मोहिमा फते्त िोतील लकवा नािी, ते ज्योहतर्षानंी सागंाव,े त्यानंािी लाभ िोईल. 

 
२२३२ (२२ : ९, १ मे ६३, १३७–१३९) 

‘भा. ये. पवार’ पत्रात हलहितात की : मिूपासून ४० मलैावंरती माडंवगड िे प्रख्यात शिर आिे. पूवीचे 
िे सुंदर शिर आता ओसाड हदसते. येथून १२ मलैावंर हबयाबानी हपराची यात्रा दरवर्षास भरते. दीड 
दोन िजार लोक जमतात. एक हभल या हठकािािून जात असताना त्याच्या िातातला वळूे या हठकािी 
हिरवा हदसू लागला. तेव्िा हभलाने मेंढरू कापून पीर शातं केला. तेव्िापासून िी यात्रा भरते. 
उरूसाच्या हदवशी तेथे हिरवी चादर (गलफे) व महलदा ठेवतात. नैवदे्य देण्याचा मान हभल कुटंुबास 
आिे. येथून १५ िातावंर दगडाचा बहिरोबा आिे. त्यास प्रथम शेंदराचा हटळा लावतात. एका गृिस्थाची 
बायको नुकतीच वारली िोती, म्ििून तो हपरास हशव्या देत िोता. पि लोकानंी त्याची समजूत घातली 
की, हतचीिी कबर हपराजवळ रािील. तेव्िा तो नेिमीप्रमािे भक्ती करू लागला. धारच्या पवार 
सरकारचे हशपाई हपराचे श्वापदापंासून संरक्षि करतात. यात्रा संपल्यावर एक वाघ तेथे येतो व शपेटीने 
जागा झाडतो, असेिी सागंतात. याते्रत ढोलावरती गािी म्ििण्याचा प्रघात आिे. िे लोक इतके 
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ज्ञानशत्रू आिेत की, ते खऱया परमेश्वराऐवजी कन्ल्पत देवाचंी भक्ती करतात. याचंी भार्षा रागंडी आहि 
चमत्काहरक आिे. ज्ञानाचा सूयय त्याचं्या अतंःकरिातं उगवले तो सुहदन. 

 
२२३३ (२२ : ९, १ मे ६३, १३९–१४१) 

ना. श.े आपल्या हनबंधात हलहितात की : हिस्ती धमय कािी १८०० वर्षांपूवीचा नािी. या जगात जेव्िा 
पापाचा प्रवशे झाला, तेव्िाच या धमाचा उदय झाला. रोग झाला की, त्यावरचे और्षध तयार िोत 
असते. आदामने व िाव्वाने पाप केले, तेव्िा देवाने आश्वासन हदल्िे की, स्त्रीचे बीज सपाचे (सैतानाचे) 
मस्तक फोडील. िे वचन येशूबद्दल िोते. कारि तो नामाहंकत आिे. तारिारा जवमास येिार, या 
बाबतचे भहवष्ट्य सवांना ठाऊक िोते. पढेु अिािामाच्या भाग्यवान संततीस िे भहवष्ट्य समजले िोते. 
यिुदी लोकानंी िा संदेश राजामिाराजापंयंत पोचहवला िोता. ग्रीक व रोमी गं्रथकारिी त्याच्या 
जवमाची वाट पािात िोते. येशूवाचनू दुसरा तारक नािी, िे सवांना पटले िोते. पौलसाने साहंगतले 
िोते की, शास्त्र जािनूिी पाप करिाराचंा तो वयाय करील. म्ििूनच िा धमय इतरापेंक्षा प्राचीन ठरतो. 
येशूच्या जवमानंतर सारेच आनंहदत झाले. सुज्ञ व हवचारशील लोकानंी त्याच्या जवमदायी मागावर 
याव.े 

 
२२३४ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१) 

कृ. र. आपल्या अभगंात म्िितात की : देव नािी म्िििारे मूखय आिेत. सूयय–चंद्र, ग्रिि व उल्कापात 
यावंरून त्याचे सामथ्यय हदसते. पाऊस, ढग, गारा, त्याचे अन्स्तत्व सागंतात. ज्वालामुखी आहि 
धरिीकंप त्याचे सामथ्यय कळहवतात. जरीमरीने व दुष्ट्काळाने मािसे तडफडून मरतात, तेव्िा त्याच्या 
कोपाची जािीव िोते. अि,ू द्रव्य, संतती, या जहगक सुखाचं्या मागे लागू नये. ज्ञानी लोकानंी खूप शोध 
केला, तरी तो गवसला नािी. नान्स्तकानंािी अखेरीस पिात्ताप झाला. म्ििनू दुजयनपिा व दुबुयद्धी 
सोडून देवावर हवश्वास ठेवावा. 

 
२२३५ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

इरािच्या शिाने हनवािीचा इशारा हदला की, हिरातचा वढेा उडहवला नािी, तर आपि त्यावर िल्ला 
करू. हिरातचा सुलतान मात्र शरिागती पत्करण्यास तयार नािी. काकेशस पवयतातील सकय श्यन 
रहिवाशानंी झारच्या सैवयाचा पराभव केला. पोहलश सैवयिी मागे िटत आिे. 

 
२२३६ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

नामदार हवक्तोऱयाचे दुसरे राजपुत्र आल  फे्रद आजारातून बरे झाले. 
 
२२३७ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

रे. मलवस याचं्याकडून कळते की, कलकत्त्याच्या जनानखावयात अभ्यासाकहरता २०० बाया व १०० 
मुली येतात. 
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२२३८ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 
खंडाळ्याजवळ लानौलीस गारा पडून दोन मािसे मेली. 

 
२२३९ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

हिटनचे पंतप्रधान च्यालयस वुड यानंी लिदुस्थानामधून हनयात िोिाऱया कापसाचा सवय तपशील 
माहगतला आिे. 

 
२२४० (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

लिदुस्थानच्या हिहटश मुलखात अडीच अबय रुपयाचंा शतेकी माल हपकतो. 
 
२२४१ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

मंुबईत डोळ्याचें िान्स्पतल उघडण्याकहरता सेठ कावसजी जिागंीर यानंी ५० िजाराचंी देिगी हदल्िी. 
 
२२४२ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

साक्सी कोबागयचा द्यकू ग्रीसचा राजा िोण्यास तयार नािी. सध्या तर मेंढपाळ नसल्यामुळे मेंढ्याची 
व्िावी, तशी दयनीय न्स्थती ग्रीकात हदसते. 

 
२२४३ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

रेल्व ेरस्त्यासाठी ज्याचंी घरे पाडावी लागतील, त्याचंी वसाित हदल्लीजवळ कुताळ या हठकािी केली 
जाईल. त्याचं्यावर सरकारची नजर रािील. 

 
२२४४ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

अिमदाबादच्या बाजारात १५ हदवसातं धावयाची मनस्वी मिागाई झाली, कारि हतथले व्यापारी रेल्व े
वनॅमधून धावय मंुबईकडे पाठवनू देतात. धावयाच्या तुटीस आगगाडी िे मोठेच कारि िोऊन बसले. 

 
२२४५ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

मिागाई वाढत असल्यामुळे मंुबई सरकार आपल्या नोकराचं्या पगारात शकेडा २० टके्क वाढ करिार 
आिे. 

 
२२४६ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

मिागाईमुळे रामोशाचंा पगार परवडत नािी, म्ििून सािेबलोकानंी रामोशाऐंवजी बंगल्याच्या 
रखवालीसाठी कुत्र्याचंी योजना केली. 

 
२२४७ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

िैद्राबादेचा हदवाि सालारजंग याने मिागाईवर उपाय म्ििून ४ लक्ष रुपयाचें धावय उत्तर लिदुस्थानात 
खरेदी केले. सवय शिरभर स्वस्ताई झाली. बंगालकडे त्याने ८ लक्ष रुपये रवाना केले आिेत. 



 

अनुक्रमणिका 

मछलीपट्टि बंदरातून धावय येण्यास सुरुवात झाली. अिमदनगर हजल्ह्ाच्या सरिद्दीवर मोगलाईत 
धावयाची मोठी पेव े साठली, पि हिहटश िद्दीत आिण्यास मनाई आिे. म्ििून असे वाटते की, िी 
धावयाचे साठे आिेत, िी बातमी चुकीची असावी. कारि उदमी लोक तोटा सोसून साठा करिार 
नािीत. 

 
२२४८ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

िैद्रबादच्या नबाबाचे चलुते अमीन एकबीर शमसूल याचें ८३ व्या वर्षी हनधन झाले. ते हवद्वान व 
सुस्वभावी िोते. 

 
२२४९ (२२ : ९, १ मे ६३, १४१–१४४) 

पाटस ते नगर असे सडकेचे काम चालू आिे. तेथील एक िाह्मि कारकून म्िारिीस लागू िोता. त्याचे 
आप्त म्िित तो आम्िासं मेला. पि आपल्याजवळच्या द्रव्याचा उदारतेने वचे करून तो प्रायहित्त घेईल 
व शुद्ध िोईल! 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १०, मुांबई, १५ मे १८६३ 
 
२२५० (२२ : १०, १५ मे ६३, १४५–१४८) 

१ मे रोजी हप्रवस आफ वले्स याच्या हववािाचा उत्सव मंुबईमध्ये साजरा झाला. उत्सव कहमटीने 
११,५७५ रुपये जमहवले िोते. जागोजाग कमानी उभारलेल्या िोत्या. रंगीत दरवाजे, हदव,े यानंी शिर 
लखलखत िोते. कापंावर दारूकाम झाले. ८ िजार मुलानंा जेवि देण्यात आले. अनाथ मुलानंा 
पोर्षाक देण्याकहरता कावसजी मानकजी हलमजी व िामजी करसेटजी दादी यानंी तीन िजार रुपये 
हदल्िे. सोराबजी पेस्तनजी यानंी गहरबाचें सावकारी कजय फेडण्यासाठी साडेपाच िजार हदल्िे. 
जागोजाग हदव े प्रकाशत िोते. दारूच्या भडक्याने एक पारशी मेला, तर १५–१६ मनुष्ट्यानंा जखमा 
झाल्या. गरम पेयाचंी लपपे जागोजाग ठेवनू लोकानंा चिा, काफी वाटली. शाळाचंी नाव ेसोनेरी वखांनी 
सजहवलेली िोती. मुलानंा हमठाई वाटली. शाळेतील मुलानंी बेंडबाजा लावनू हमरविुका काढल्या. 
राजपुत्र व त्याच्या पत्नी याचं्या नावातील अक्षराचंा आकार हदव्यानंा हदला िोता. त्याचं्या नावाचं्या 
पताकािी चमकत िोत्या. मंुग्यापं्रमािे मािसे जमली. हशग्रमचे भाव दुप्पट झाले. शाळानंािी देिग्या 
हमळाल्या. एवढा भव्य व भडक समारंभ पूवी मंुबईत झाला नव्िता. बोिरी, िलवाई, तेलहवक्ये, यानंी 
दुप्पट हतप्पट नफा हमळहवला. 

 
२२५० अ (इंम : १४५) 
 
२२५१ (२२ : १०, १५ मे ६३, १४८–१४९) 

रे. हमचेल २५ वर्षांपूवी या देशात आले. फ्री चचयच्या पिेु व मंुबई येथील शाळातं त्यानंी हशकहवले. 
गावोगाव लिडून शुभवतयमान गाजहवले. याते्रत खोट्या चाली सोडून देण्याचा उपदेशिी केला. तसेच 
पुस्तके हलहिली. त्याचंी भार्षा शुद्ध व मजकूर बोधप्रद आिे. ते पुविा लिदुस्थानात येतील, याची खात्री 
नािी. म्ििून जेनराल असेंब्ली हवद्यालयात त्यानंा हनरोप देण्याचा समारंभ झाला. डा. भाऊ दाजी िे 
हमचेल याचें हवद्याथी असल्यामुळे त्यानंी समपयक व उत्कृष्ट भार्षि केले. 

 
लिदुस्थानच्या खऱया कल्यािासाठी हनष्ट्काम बदु्धीने व मोठ्या आस्थेने श्रम करिारा हवचारवतं म्ििनू 
हमचल याचंा गौरव केला. रे. हमचेल याचं्या नाव ेस्कालरहशप चालू िोिार आिे. 

 
२२५१ अ (इंम : १४८) 
 
२२५२ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५२–१५७) 

अिमदनगर हमशनाच्या रपोटात रे. आबट हलहितात की : डोळ्याचें दुखिे झालेला रािुरीचा मािसू 
हपराची भक्ती करीत असे. शवेटी आत्म्याच्या उद्धारासाठी तो आमच्यात आला. यावर्षी प्रत्येक हिस्ती 
मािसास एक पेटी देण्यात आली. दर सप्तकास लोक तीत पसेै टाकतात. त्यातूंन भोजनाची पाते्र 
घेतली. सामळ, खोकर, येथे साह्कारी उपदेशक बोध करतात. एकच दुःखदायक घटना घडली, ती 
म्ििजे तैतलरसािेबाची हप्रय कवया अचानक मरि पावली. हतची कबर नगरास आिे. एक ८० वर्षांचा 



 

अनुक्रमणिका 

मानभाव म्िातारािी दीक्षा घेिार िोता, पि त्याचा मृत्यू झाला. हिस्ताच्या नावासाठी पाठलाग व लनदा 
सोसण्यास तो तयार िोता. हमशनरी लोकाचंी एक चूक अशी िोते की, ते नवीन हिस्ती मािसाला 
आपल्या बंगल्यातच ठेवनू घेतात. त्याऐवजी त्याचं्या गावातच त्यासं कािी धंदा सुरू करून द्यावा. 
प्रभभुोजनास येिाराचंी संख्या सतत वाढते आिे, असे हम. बारकर सागंतात. लपपळगावापासून 
वडाळ्यापयंत २७ गावातं हमशनाचे काम समाधानकारक आिे. एक रामोशीिी सतत उपदेश ऐकतो. 
१३७ लोक कायम हमशनात रािातात. त्याचंा खचय मंडळी चालहवते. त्यानंा शतेकीचा व्यवसाय 
हदल्यामुळे िा खचय कमी िोतो आिे. दुष्ट्काळाने धारि मिाग झाली. म्ििनू ते हनघनू जाण्याचा संभव 
आिे. प्रत्येक गावात ज्ञानात हदवा असला पाहिजे. म्ििजे अधंक उजेड व अंधार नािीसे िोतील. 
बान्प्तस्मा व हिस्ती हववािसमारंभ पािण्यास बरेच लोक येतात. 

 
२२५२ अ (इंम : १४९–१५२) 
 
२२५३ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५७–१५९) 

‘बीभत्सतेचा दे्वर्षक’ हलहितो की : रा. भवानी हवश्वनाथ याचं्या चालनामक हनबधंाबद्दल ज्ञानबोधक 
पत्रातून कोिीतरी बीभत्स शब्दातं टीका करतो. मराठी वतयमानपते्र अशा मजकुराने बदनाम िोत 
आिेत. संयुन्क्तक व सभ्य टीकेचे कोिीिी स्वागतच करील. पि पीनल कोड अशा िलकट भारे्षसाठी 
सोटा घेऊन बसले आिे. सभ्य लोक असल्या हलहिण्याचा हतटकारा करतात. ईश्वराने हदलेल्या 
बुद्धीचा व हवदे्यचा िा दुरुपयोगच आिे. छद्मीपिाने व खोचून हलहििाराच्या अंगात संभाहवतपिा, 
नीतीची आवड व देवाचे भय, याचंा अभाव असतो. असे हलहिण्याने वतयमानपत्राची वजनदारी रािात 
नािी, तर कमी िोते., चागंले हवर्षयदेखील व्यथय जातात. याने कोिी सुधारत नािी लकवा त्याचे 
कल्याि िोत नािी. गोड उत्तर कोप िरहवते. क्रोध वाढतो तो कठोर भार्षिाने. िलकट हलहिण्याचीच 
सवय लागू नये. वतयमानपत्राचा धंदा तमाशवेाल्याप्रमािे हबघाडिूक करण्याचा नािी, तर लोकानंा 
सवमागाकडे वळहवण्याचा आिे. जसा गुरू, तसा चेला असतो. नीट हवचार केला, तर िे बोलिे पटेल. 

 
२२५४ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९) 

कृ. र. कहवतेत हलहितो की : प्रभनेू माझ्या संकटात मदत करावी. सदोम गमोराच्या नाशातून त्यानेच 
लोटास वाचहवले. यिुदी लोकानंा गुलामीतून सोडहवले. सागर दुभागून त्यानंा वाचहवले. दाहवद 
राजाची सगळी संकटे सिजगत्या हनवारि केली. दाहनएलास शत्रूंनी गुिेत फेकले तर देवाने लसिाचे 
तोंडच बंद केले. शद्राख, मेशाख, आबेंदगो, यानंा अग्नीमधून वाचवले. हिस्ती भक्तानंो, संकटात 
त्याची प्राथयना करा. 

 
२२५५ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९–१६०) 

हप्रवसेस आलीस, हवक्तोऱया रािीची हद्वतीय कवया व हप्रवस िेसाची पत्नी, हिला कवया झाली. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२२५६ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९–१६०) 
हप्रवसेस अलेक्झादं्रा हववािाकहरता लंदनमध्ये आली, तेव्िा २० लक्ष लोकानंी हतचे स्वागत केले. घरे 
शृगंारून रोशनाई केली िोती. 

 
२२५७ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९–१६०) 

कलकत्त्यात नवीन प्रकारचे धुराचे हदव ेलावण्यात आले असून हदल्ली, अलिाबाद व लखनौ येथेिी 
लावले जातील. 

 
२२५८ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९–१६०) 

हकत्येक युरोहपयन हस्त्रयानंी हतरंदाजीमध्ये प्रावीण्य संपादून मिमदा बाग एथे स्पधेत इनामे हमळहवली. 
 
२२५९ (२२ : १०, १५ मे ६३, १५९–१६०) 

ज्ञानप्रकाशमध्ये एका पत्रात वसंत ऋतूबद्दल चमत्काहरक वियन केले आिे. लेखक म्िितो की : वसंत 
ऋतू फार रमिीय, तसेच सुखकारक असतो, असे पूवीच्या कवीनी म्िटले. पि िा ऋतू अहजबात सुख 
देत नािी. त्याचे काव्यातील वियन वास्तहवक नसून केवळ कवीचे लाघव आिे. वसंतात अवयव 
हशहथल िोऊन ग्लानी येते. नऊ वाजताच तिान लागते. अन्नावर वाछंा िोत नािी. वाऱयाच्या झुळकातं 
ऊन हमसळून चटके बसतात. दर चार हदवसानंी अभे्र येतात. रात्रीिी थंडावा वाटत नािी. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक ११, मुांबई, १ ज्यनू १८६३ 
 
२२६० (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६१–१६२) 

हक्रन्स्तयन विाकुलर सोसैतीच्या वतीने हमशन शाळाचं्या पंतोजी लोकाचंी परीक्षा घेण्यात आली. ५३ 
उमेदवार िोते. त्यापंैकी तीसजि परीक्षा उतरले. त्यानंा १० पासून ३० रुपयापंयंत बहक्षसे हमळाली. 
नगर हमशनाचे सुदाम राघोबा यानंा ३०, तर धोंडबा बापू यानंा २५ रुपयाचंी बहक्षसे हमळाली. हिस्ती 
धमाच्या सत्यतेची प्रमािे आहि व्याविाहरक हवद्या, असे हवर्षय िोते. दरसाल परीक्षा घेऊन त्यानंा 
उते्तजन हदल्िे जाते. गेल्या वर्षापेक्षा परीक्षा कठीि िोती. गहिताचे प्रश्न तर कूटासारखे असून त्यातं 
हिशबेाचे भारूड िोते. पि परीके्षने पंतोजींचा फायदा िोतो. हिस्ती धमाबद्दल कोिी कािीिी प्रश्न 
हवचारले, तरी त्यास हनरुत्तर करता येते. 

 
२२६० अ (इंम : १६१) 
 
२२६१ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६३–१६५) 

जे. ब. ग. अमेहरकेतून भारतीय बहििीना हलहिते की : तुमच्यामधील प्रत्येकीबद्दल मला पे्रम वाटते. 
तुम्िी येशूच्या कृपादानात व सद्गुिात वाढावे, असे मला वाटते. आमच्या देशात तर भयंकर लढाई 
चालू आिे. भाऊ भावासी भाडंतो. रोज िजारो लोक मरत आिेत. आम्िी पापी असून ईश्वरासमोर 
दंडास पात्र आिोत. फावल्या वळेात बहििी कपडे, मुरंबे करून सैहनकासंाठी पाठहवतात. 
सोजरलोकानंी त्याचं्याबद्दल कृतज्ञ असाव.े दर रहववारी शाळेतील मुले आपल्या खाऊचे पैसे आिनू 
देतात. िा पैसा आम्िी तुमच्याकडे पाठहवतो. इकडे शास्त्रपठिाच्या वगातून गोळा िोिारी वगयिी 
लिदुस्थानात पाठवतात. मुली कपडे हशवनू, फळे हवकून येिारे पैसेिी तुम्िासं पाठवतात. एक लिान 
मुलगी तर झाडण्याचे काम करून मजुरी हतकडे धाडते. तुम्िीिी आम्िासं पते्र पाठवा. आम्िी ती या 
उत्सािी मुलानंा वाचून दाखव.ू पे्रमपूवयक सलाम. 

 
२२६१ अ (इंम : १६२–१६३) 
 
२२६२ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६३–१६५) 

फ्रें द आफ इहंदया हलहितो की : मंुबईचे लोक फार उदार आिेत. लवकरच येथे युहनवर्थसतीत 
शोभण्याजोगे हवद्यालय बाधंले जाईल. कावसजी ज्यािागंीर याने सुरतेस मोठा दवाखाना बाधंला. 
तसेच मंुबईत युहनवर्थसती बाधंण्यासाठी एक लाख रुपये हदले आिेत. देशोदेशी पययटक 
कामगारासंाठीिी येथे फंड जमा िोत आिे. बंगालमध्ये असे कोिी केले काय? एका रजपूत 
संस्थाहनकाने, म्ििजेच जयपूरच्या मिाराजानंी पे्रहसडेवसी कॉलेजात ३० रुपये महिवयाची स्कालरहशप 
सुरू केली. आमचे बाबूलोक सिस्रवधी रुपये हमळहवतात व एका रात्रीच्या पूजेत उडवनू टाकतात. 
त्यानंी हशक्षिाकहरता देिगी हदल्िी, असे हलहिण्याची सुसधंी आम्िासं केव्िा प्राप्त िोिार आिे? 
हवलासी बाबूचंा वतयमानपत्रात िोिारा हनरे्षध अगदी योग्य आिे. अमेहरकेतील एका शाबाथ शाळा एका 
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वर्षात जेवढे परोपकाराचे काम करते, तेवढे कलकत्त्याच्या सवय धनाढ्य बाबूलोकाचं्या िातून सगळ्या 
आयुष्ट्यात िोिार नािी. 

 
२२६२ अ (इंम १६५) 
 
२२६३ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६६–१६७) 

‘एक हमत्र’ कळहवतो की : एका नेहटव हिस्ती मािसाने मंुबईतील व्यापारीसािेबास देण्याकहरता कािी 
माल भरून पुण्यास नेला. रेल्वचे्या लिदू नोकरानंी बिुतेक माल घेतला. परंतु कािी माल, म्ििजेच 
िाडाचें गठे्ठ घेण्यास फार हजकीर केली. त्याला हशवीगाळ केली. हशवाय मंुबईऐवजी खंडाळ्याची 
पावती हदल्िी. खंडाळ्याच्या मक्तेदार मंडळीनीिी त्याची िेळिाच केली. जो भेटे तो हशव्या देई. 
म्ििूनच िा गृिस्थ पुण्यास परत येऊन नंतर मंुबईस गेला. िाडे मात्र खंडाळ्यात पडली आिेत. लिदू 
चाकराचं्या सोवळ्यामुळे त्याचे नुकसान िोईल. कारि िाडे लवकर नेली नािीत, तर त्यास दंड 
िोईल. आमची कंपनीस सूचना आिे की, असले सोवळ्याचे लकवा जाहतभेदाचे मूखय हनयम त्यानंी चालू 
देऊ नयेत. नािीतर मुन्स्लम व हिस्ती नोकर नेमावते. 

 
२२६३ अ (इंम : १६६) 
 
२२६४ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६७–१६८) 

‘सूचक’ पत्रात हलहितो की : लभगारचा एक िाह्मि मुलगा नगरच्या इंग्रजी शाळेत हशकण्यासाठी पायी 
येतो. ऊनपावसाचा त्रास िोतो, म्ििून त्याने लभगारच्या लष्ट्करी शाळेत नाव घातले. पि तेथे असा नेम 
झाला आिे की, काळ्या लोकाचं्या मुलानंी दरमिा एक रुपया फी द्यावी. या मुलाचे वडील इंगे्रजी 
हवदे्यच्या हवरुद्ध आिेत, म्ििनू ते फी देत नािीत. कािी गोवकेर मुलानंी पाद्र्यास िी गोष्ट साहंगतली. 
तेव्िा पाद्याने च्यापलेनसािेबाच्या नाव ेहचठ्ठी हदली. मुलगा बंगल्यावर गेला, तर सािेबाच्या बटुलेराने 
त्याची चौकशी केली व स्वतःच त्याची फी देण्याचे कबलू केले. या नोकरास फक्त बारा रुपये पगार 
आिे. पि हशक्षिाची कळवळ फार आिे. िाह्मि मुलास धाकटा भाऊ समजून त्याने मदत हदल्िी. 
एकीकडे एक अज्ञानी बुटलेर हशक्षिास परक्या जातीला मदत करतो आहि दुसरीकडे ७०० रुपये 
पगारवाले कोिाला कािीिी देत नािीत! मिागाई फार वाढली अश्या सबबी सागंतात. त्यानंी या 
बुटलेराचा हकत्ता घ्यावा. 

 
२२६५ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १६९–१७१) 

‘स्त्री कल्यािेच्छू’ हलहितात की : आपल्या पत्राने ज्ञानलाभ िोतो. ज्ञानसेन राजाच्या सैवयाकडून दैत्य 
अज्ञानासुराचा पराभव िोतो. कुबुद्धी नामे रक्षक नामोिरम झाला. दुमयतीने स्त्रीराज्यात बंडावा माडंला 
आिे. म्ििून मी ज्ञानसेनाच्या सैवयात दाखल िोिार आिे. हस्त्रयाचंा जवमच व्यथय आिे. स्त्री जवमली 
की, आईबाप कपाळावर आठ्या घालतात. मुलाचे मात्र लाड करतात. मुलीची ब्याद घालहवण्यासाठी 
हतचे लग्न करून देतात. सासवा, दीर, निंदा, हतला जाच करतात. सासर म्ििजे यमपूर असते. तेथे 
पोटभर अन्निी हमळत नािी. आपली स्त्री कोिाशी बोलली, तरी नवरा हतला जाच करतो. वृद्धपिी 
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त्यानंा भीक मागण्याची वळे येते. हवद्या नसल्यामुळे त्याचंा जवम फुकट जातो. वास्तहवक 
संसारसागरात स्त्री िा मानवाचा खरा सोबती आिे. परंतु हतच्या उद्धाराकहरता कोिी कािीिी प्रयत्न 
करीत नािीत. स्त्रीहशक्षिासाठी लेखक मोिीम उघडीत आिे. 

 
यावर ज्ञानोदयकत्याची टीप : ‘अशा उपयुक्त हवर्षयावर वारंवार पते्र आली, तर ती आम्िी आनंदाने 
प्रहसद्ध करंू.’ 

(गद्य–पद्य–हमहश्रत) 
 
२२६६ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७१–१७२) 

‘एक मुसलमान’ पत्रात हलहितो की : घोडनदीजवळ मौजे कामरगावजवळ शाि अरफ या हपराची 
यात्रा भरते. ४० वडाचं्या सावलीत िे हठकाि जंगलात आिे. शकेडो लोक पुत्रप्राप्तीसाठी व 
संपत्तीसाठी नवस करतात. त्यातं लिदंूचे प्रमाििी मोठे आिे. लग्न न िोिाऱया कुमाहरकािी त्याला 
नवस करतात. प्रथम मीरावली बाबा, नंतर शाि अरफ आहि शवेटी शजै्याचा झरझरीबक्ष, याचं्यासमोर 
त्या जातात. यावरून वयायकोटांची आठवि िोते. प्रथम सेशन कोटय, नंतर िायकोटय व शवेटी सुप्रीम 
कोटय. िा प्रवास करावा. हवद्वान मुस्लीम म्िितात की, िी तर शुद्ध मरू्थतपूजा िोय. एका मुसलमानास 
अंत्यहवधीसाठी नेले असता त्याच्या जावयाने एक कुरािाची प्रत व ५ रुपये देऊन मौलवीस म्िटले की, 
िे घ्या आहि याची पापे तुमच्याकडे लावनू घ्या. मौलवी याला तयार झाले. खरे म्ििजे ईश्वराजवळ 
असल्या हशफारशी चालत नसतात. देवाचा पुत्र येशू यास खऱया भावनेने शरि जाव ेलागते. 

 
२२६७ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३) 

स. म. नादंगावंकर हलहितात की : वैराटगडाच्या पायथ्याजवळ दोन वडाची झाडे आिेत. एका वृक्षाचा 
घेर ६ हबघे आिे. दुसरा थोडा लिान असून तंबूप्रमािे हदसतो. िे वड एकमेकासं हशवले, म्ििजे जग 
नष्ट िोईल, असे साताऱयाचे लोक सागंतात. पि या दोिोंचा स्पशय िोण्याचा कािीच सभंव नािी. कारि 
त्यापंैकी एक वृक्ष पार वठलेला असून तो तोडावा लागेल. झाडाचा मात्र नाश िोईल. तर पिा, असली 
भहवष्ट्ये हकती खोटी असतात. येशूची वाता ऐकल्यावर इकडच्या लोकानंा मानहसक समाधान वाटले. 
प्रकाशाची जरूरी आिे. 

 
२२६८ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३) 

कृ. र. कहवतेत म्िितात की : हिस्तपदाची प्रीत मनामध्ये हनमाि झाली पाहिजे. शास्त्राचे लचतन 
करण्यात आळस करू नये. भाहवक भक्तानंा पोथीची गोडी लागावी. प्राथयनेच्या वळेी झोप घेण्याची 
खोड नसावी. अगहित पापाचंा नाश व्िावा. आपिालंा छळिाऱया सैतानाचे मस्तक देवाने फोडाव.े 
तन-मन-धन देवाच्या पायी अपयि कराव ेआहि शवेट गोड व्िावा. 
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२२६९ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 
लादय कालनगला ग्रीसचे राजपद हमळिार, िी अफवा मागे पडली आिे. आता म्िितात, हप्रवस हवल्यम 
िा राजा िोईल. हवल्यमच्या बापाने अशी अट घातली की, पूवीचा राजा ओथो याने त्यागपत्र हदले 
पाहिजे. हवक्तोऱयाची कवया लुइजा इसी हवल्यमाचा हववाि िोिार आिे. 

 
२२७० (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

दमास्कसमध्ये हिस्ती व मुस्लीम या जमातींत दंगली सुरू झाल्या. 
 
२२७१ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

नानासािेब अद्याप नेपाळातच आिे. पि नेपाळ सरकारने सिकायय केल्याखेरीज त्याला पकडिे 
अशक्य आिे. 

 
२२७२ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

लािोरात एका पाळीव िहरिाने मालकास लशगानंी भोसकून मारले. 
 
२२७३ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

लसध िैद्राबाद येथे दारूच्या कारखावयास आग लागनू २६ मनुष्ट्ये मरि पावले. गधंक दळताना घर्षयि 
िोऊन आग लागली असावी. 

 
२२७४ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

वाण्याचें मिाराज कच्छमधून पुविा मंुबईत आले. या ित्यारबंद मिाराजानंा भजिारे अनेक संभाहवत 
हशष्ट्य आिेत. 

 
२२७५ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

डाक्तर भाऊ दाजी व हम. कामा चार महिने लिदुस्थानचे पययटि करून स्वन्स्तके्षत्र मंुबईत दाखल 
झाले. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२२७६ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

लिदू पेहत्रयत पत्रावरून कळते की : बंगालमध्ये दोघा अल्पवयीन हवधवाचें पनुर्थववाि झाले. एकीचे वय 
७, तर दुसरीचे ६ आिे. अनाथ वैधव्यग्रस्त अभयकासं दुःखाग्नीतून वर काढण्याचे काम मंुबई शिरातिी 
एक परभ ूगृिस्थ करीत आिेत. ते सुज्ञ व वजनदार आिेत. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२२७७ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

नगरचे नेहतव कमालंदग अिािम देहवद िे पुण्यास बदलून गेले. त्याचं्या जागेवर सुभेदार बापूजी 
इस्राएल याचंी नेमिूक सूटरसािेब यानंी केली. सुभेदारानंी रैफल पलटिीत मोठी िुशारी दाखहवली. 
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२२७८ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 
प्रकाशाचे हकरि दर सेकंदास १,९०,२४९ मलै जातात. 

 
२२७९ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

मंुबईची लोकसंख्या सन १७१६ त सोळा िजार िोती. १८४९–५१ मध्ये ती ५ लक्ष भरली. १३३ वर्षांत 
सवाएकतीस पटीची वाढ झाली. पि मंुबईत बािेरून रािावयास येिाराचें प्रमाि फार मोठे आिे. 
हशवाय लोक पत्रके बरोबर भरून देत नािीत, म्ििून मोठी तफावत रािाते. 

 
२२८० (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

इंग्लंदात १८६१ मध्ये रेल्व े अपघातातं १० लक्षापंैकी १·५ मेले व ३·१९ दुखावले, लिदुस्थानात १० 
लक्षातं ५ मेले ६ जखमी झाले. पि इंग्लंडमध्ये जास्त लोखंडी रस्ते आिेत. 

 
२२८१ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७३–१७६) 

ज्ञानोदयाने पूवी हवनंती केली की, ‘बाटे्य’ िा लनदास्पद शब्द वापरू नये. ज्ञानप्रकाशने म्िटले आिे 
की, शब्द वापरण्यात कािी दुष्ट बुद्धी नव्िती. वतयमानदीहपकेने मात्र जािीर केले की, आपि िा शब्द 
पुविा वापरिार नािी. 

 
२२८२ (२२ : ११, १ ज्यून ६३, १७६) 

मोलस्वथयच्या मराठी इनं्ग्लश कोशाचा संके्षप हम. बाबा पदमनजी करीत आिेत. बिुतजि हवचारतात 
की, िे काम कोठवर आले आिे. सबब हम. बाबानंी जािीर केले की, िा कोश एका महिवयात तयार 
िोईल. (ज्ञानोदयकता) 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १२, मुांबई, १५ ज्यनू १८६३ 
 
२२८३ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १७८–१८०) 

पुस्तकमंडळीने मुलासंाठी दिा छोटी नवीन पसु्तके छापली आिेत. चोरी, चिाडी, हवश्वास, कल्याि, 
ईश्वरी अन्स्तत्व, असे हवर्षय आिेत. प्रत्येकी लकमत १-२ पै आिे. ‘कुिब्यासीं संभार्षि’मध्ये खरे ज्ञान 
आिे. ‘पुष्ट्पमाला’ या पसु्तकात रे. हमचलनी मुलाकंहरता रचलेली गीते आिेत. कािी गािी चागंली 
आिेत. पि कािी जातींमध्ये अक्षररचना सुराला योग्य नािी. नेहटवाचं्या हनयमिीन चालीप्रमािे 
लपेटीने व गडबडीने म्ििाव े लागते. मराठी यमकानंी िी उिीव थोडीशी सावरली गेली. पुस्तक 
मंडळीचे कायय सतत वाढत आिे. उष्ट्ि काळाच्या भरातसुद्धा वसंत ऋतू आल्यावर रूक्ष अरण्यातील 
झाडानंा नव ेपल्लव फुटतात, त्याप्रमािे िी पुस्तके आिेत. दिा पुस्तके येिेप्रमािे : (१) मुलाचंी पहिली 
पायरी, (२) आकाशलोकाहवर्षयी संवाद, (३) चोरी करण्यापेक्षा प्राथयना करिे बरे, (४) कोिावर 
अथवा कशावर हवश्वास ठेवावा, (५) चिाडी, (६) माझ्याने एथे कोिाचे कािी कल्याि करवले काय? 
(७) एका नान्स्तकाची ईश्वराच्या अन्स्तत्वाहवर्षयी खातरी झाली, (८) लिान बदली, (९) कुिब्यासी 
संभार्षि, (१०) पुष्ट्पमाला अथवा लेकरासंाठी रहचलेली गीते. 

 
२२८३ अ (इंम : १७७–१७८) 
 
२२८४ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १८१–१८३) 

एहडन बरा युहनवर्थसटीचे प्रो. लसपसन यानंी येशूच्या मरिाहवर्षयी शास्त्रीय हवचार माडंले. खाबंी 
हखळल्यावर त्याचे हृदय लकवा रक्ताशय फुटले असाव.े पि त्याच्यासारखे ज्वानलोक इतक्या चटकन 
मृत्यू पावत नसतात आहि तो तर ६ तासातं मृत्यू पावला. खाबंावर मािूस म्लान, अशक्त व मून्च्छयत 
िोतात. हृदयाची धमिी फुटली, तरी लगेच मृत्यू येत नािी. मृत्यूअगोदरिी तो बोलत िोता. लगेच 
हृदयावर िात रािातो, िे मात्र खरे. एका रोमी हशपायाने त्याच्या कुशीत भाला भोसकला, तेव्िा रक्त व 
पािी वािू लागले. योिान्न जवळ उभा िोता. म्ििून त्याला िे हदसले. फार दुःख झाले, तरी हृदय 
फुटते. येशसू मानहसक क्लेश फार झाले. दाहवदाच्या गीतात म्िटले आिे की, ‘हृदय मेिासारखे झाले 
। हधक्कारानेच फुटले ।’ हखळ्याचं्या जागी मात्र थोडे रक्त हनघाले असाव.े पािा की, येशूने केवढे दुःख 
सोसले. आम्िासं नरकदंडातून सोडहवले. 

 
२२८४ अ (इंम : १८०–१८१) 
 
२२८५ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १८४–१८६) 

रा. मोरोबा कानोबा प्रभतृींनी जािीर हवनंहतपत्र काढले की : स्त्रीचा भ्रतार मृत्यू पावला, तर मोठा अनथय 
िोतो. म्ििून पुनर्थववाि करण्याची रीत असावी. पराशर स्मृती, िा कहलयुगाचा आधार आिे. त्यात 
म्िटले आिे की, नवरा परागदंा, मृत, संवयासी, नपुंसक, पहतत असेल, तर स्त्रीचा पुनर्थववाि हवहधयुक्त 
आिे. बंगालमध्ये असा हववाि कायदेशीर ठरला. िाह्मि वगैरे जातींतील सुधारक तरुिानंा िे मावय 
आिे. बहिष्ट्काराचे भय न बाळगता िी रीत सुरू करावी. जे लोक अनुकूल आिेत, त्याचें साह् घ्याव.े 
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पुनर्थववाहित कुटंुबाकडे आपि भोजनाहद व्यविार करू, अशा अथाचे करारपत्र तयार केले आिे. 
त्यावर सवांनी सह्ा कराव्यात. अनाथ हस्त्रयाचें सिस्रशः आशीवाद घ्यावते. यावर सपंादक हलहितात 
की : लिमत धरून असे प्रयत्न करावते. कोरडे पाहंडत्य नको. 

 
२२८५ अ (इंम : १८३–१८४) 
 
२२८६ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १८६–१८८) 

रे. नारायि शरे्षाद्रींनी इंदापरुास हमशन स्थापन केले. ते सकुटंुब तेथे रािातात. िा हवद्वान व समंजस 
मािूस तेथे आला आहि अहशहक्षत गावाचे भाग्य उजळले. गावकरीिी आर्थथक मदत करतात. एक 
इंग्रजी व तीन मराठी शाळा व पुस्तकालय चालू आिेत. शरे्षाद्री दर आठवड्यास व्याख्यान देतात. 
सरकारी शाळेतिी हशकहवतात. गहरबासंाठी दवाखानािी ते लवकरच सुरू करतील. गावावर अनायास 
वळलेल्या या वाित्या गंगेचा त्याने फायदा करून घ्यावा. चव्िाट्यावर बसून हनरथयक गप्पा छाटू नयेत. 
लोकानंी हवद्या व गुि घ्यावते. गावकऱयावंर कोितीिी सक्ती केली जािार नािी. पाद्रीलोक इतरानंा 
फुस लावनू हिस्ती करतात, लकवा पाव देऊन बाटवतात, या समजुती खोट्या आिेत. 
हवचारलिरीसारखे लनदा करिारे लोक हनष्ट्कारि टीका करतात. वृत्तवैभवाने मात्र चागंला अहभप्राय 
हदल्िा आिे. 

 
२२८७ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १८८–१९०) 

हस्त्रयाचं्या न्स्थतीहवर्षयी ‘स्त्री कल्यािेच्छू’ हलहितात की : कािी हस्त्रयानंा लिानपिी हवद्या हमळाली 
नािी, तरी सुहशहक्षत व सुधारक पती हमळाल्यावर प्रौढपिी त्या हशकतात, हवद्यामतृाची कनकवाटी 
तोंडी लावतात. हस्त्रयानंी तारुण्यात दुष्ट बदु्धीच्या लोकाचं्या नादी लाग ूनये. असत्य व तकय टी बोलून 
भ्रताराची अवज्ञा–अपमान करू नये. नािीतर तुमचे भ्रतार स्त्री-हशक्षिाबद्दल प्रहतकूल ग्रि करून 
घेतील. त्यामुळे इतर हस्त्रयाचेंिी हशक्षि बुडेल. मग स्त्रीहशक्षिासाठी हवद्वान व सपंादक लोक जे प्रयत्न 
करीत आिेत, ते वाया जातील. हकत्येक सुज्ञानंी मुलींसाठी शाळा घालण्याचे प्रयत्न केले, ते अयशस्वी 
झाले. म्ििून तुम्िी सदाचारी नम्र सत्यवक्त्या व आज्ञाहंकत व्िाव.े तेिेकरून स्त्रीहशक्षि वाढेल. 
तुमच्यािी काळाचा सद व्यय िोईल. नािीतर, आपले हदव्य चक्षू फोडून दुराचरि करिाऱया 
आंधळ्याप्रमािे तुम्िी उभयलोकी दुःखी व्िाल. 

 
२२८८ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०) 

कृ. र. कहवतेत म्िितात : ‘मरि प्रत्येकास येिार आिे. एखादा गोरगोमटा असला लकवा दूध–पेढे 
खाऊन पहिलवान झाला, अगर शटेसावकार लकवा राजा असला, तरी तो मरिारच. भोवताली कोट 
बाधूंन पिारा ठेवल्यामुळे मरि चुकत नािी. ज्ञानी मािसाचीिी मूठभर मातीच िोिार. देवऋर्षी, 
माहंत्रक, ज्योहतर्षी, अगर डाक्तर जरी असला, तरी मृत्यू येिारच. सपंत्तीचा ढीग केला, तरी मरि 
येिारच. बायकोमुळे दुःखी िोिार. पि जो देवाच्या पावलाशी रमला, त्याच्या दृष्टीने मरि िा श्रेष्ठ 
लाभ ठरतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

२२८९ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 
अमेहरकन युद्धात उत्तरेचा जय िोत आिे. पोलंदमध्ये ति िोिार. अमीरशी सुलतानाचािी सल्ला 
िोिार. तैलपग राजाचा पराभव झाला. 

 
२२९० (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

ग्रीसमध्ये एका गटाचा हवल्यमला राजपद देण्यास हवरोध आिे. 
 
२२९१ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

बंडखोर हफरोजशिा व हफरोजबख्त तेिरान येथे असून कािी सरकारी नोकर त्याचं्याशी गुप्त 
पत्रव्यविार करतात, असे समजले आिे. 

 
२२९२ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

वाघरलोक द्वारकेत पवुिा गडबड करण्याचा संभव आिे. 
 
२२९३ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

लिदुस्थानातील राज्यकारभारात कािी उलटपालट िोण्याचा संभव हदसतो. 
 
२२९४ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

बंगाल सरकारने देशी वतयमानत्रातील मजकूर पािून रपोट करण्याचे काम त्रावसलेतराकडे हदले. 
 
२२९५ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

काश्मीरमध्ये नव्या हमशनाची स्थापना िोिार. 
 
२२९६ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

१९ एहप्रलला नगरात मोठी उल्का पडली. यापूवी १८३३ त पडली िोती. 
 
२२९७ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

या बातमीत पृथ्वीवरील िाल्लीचे मुख्य राज्यकते, याचंी माहिती हदली असून त्यात युरोहपयन राजाचंा व 
बादशिाचंा तपशील आिे. 

 
२२९८ (२२ : १२, १५ ज्यून ६३, १९०–१९२) 

कोिाच्यािी पोटात चुकून हवर्ष गेले, तर ९ मासे मोिऱयाचंी बुकिी अदपाव गरम पाण्यात हमसळून 
पाण्यात द्यावी, म्ििजे हवर्ष बािेर पडून मािूस जगतो. शक्यतो हवलायती मोिऱया द्याव्यात. देशी 
नकोत. (खैरखा खल्कवरून) 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १३, मुांबई, १ ज्युलै १८६३ 
 
२२९९ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, १९४–१९६) 

‘कवींचा हमत्र’ हलहितो की : िल्ली वृत्तपत्रातं अनेक हवर्षयावंर कहवता असतात. रा. मिादेव 
गोलवदशास्त्रींनी प्राकृत कहवतेची दोन पुस्तके प्रकाहशत केली. स्मरिशक्तीस साह् व्िावे, म्ििूनिी 
कहवता तयार िोते. उदा. अष्टप्रधानाचंी नाव ेकहवतेत गंुफली गेली. इतकेच काय, १८६० चा आक्ट 
मराठीत आयाबद्ध झाला. साराशं, उत्कृष्ट कवी थोडे आिेत, बाकीची खोगीरभरती आिे. कहवता 
करिारास गायन व वृत्त याचें हनयम मािीत असिे चागंले. भास्कर दामोदराचे वृत्तप्रकाश वाचाव.े चाल 
हशकून कहवता करावी. संस्कृत व गूढ शब्द वापरू नयेत. िलकट व कुिबाऊ शब्द वजाव.े बीभत्स व 
लनदायुक्त काव्य करू नये. अवयदेशीय लोक जर कहवता करीत असतील, तर त्यानंी आपल्या देशाच्या 
चाली वापराव्यात. श्रीधर–मोरोपंताहद हवख्यात कवींचे अवलोकन करूनिी त्याचं्यासारखी कहवता 
जमेलच, असे नािी. परदेशस्थासं तर २५–३० वर्ष े अभ्यास करूनिी आमची भार्षा येत नािी. मग 
कहवता करिे, िी अमळ हवलक्षि गोष्ट म्ििावी लागेल. अशा िास्यास्पद कवीची उघड प्रशसंा तरी 
करू नये. आपिासं मािीत असलेल्या चालीवरच कहवता करावी. कािी इगं्रजी चालीिी गोड वाटतात. 
तसेच, अभगंओवीच्या चालीतच कहवता िवी, िा िट्टिी अयोग्य वाटतो. गवईलोक कोित्यािी 
कहवतानंा योग्य चाली लावतात. यातून मराठी कहवतेला प्रौढी येईल, कवींनी राग मानू नये. 

 
२२९९ अ (इंम : १९३–१९४) 
 
२३०० (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, १९८–२०१) 

कसबे कंुभारी हज. सोलापूर येथे हव. का. पाचेगावकर रािातात. िे गाव फार टुमदार आिे. आपल्या 
गावालगत हिस्ती पतंोजी आला, म्ििजे संकट आले, असे लोकानंा वाटले. ‘हमशनरी काव्या’ चा ते 
फार धसका घेतात. ईश्वरकृपेने अंधारी रात्र संपून उजेड झाला. हिस्ती लोक आपल्या मुलानंा 
शाळेतून हवलायतेस नेतील, िी त्याचंी भीती त्यानंी खोटी ठरहवली. पि मिार लोकानंाच हशकहवण्यास 
सुरुवात केल्यावर त्यासं वाटले की, अस्पृश्य आपली बरोबरी करतील. ते मिारानंा धमक्या देऊ 
लागले. मिारानंीिी तोडीस तोड उत्तर देऊन उंचविीयानंा गप्प केले. गावातल्या गोसाव्यानंी ८ हदवस 
भडंारा केला िोता. लोकानंा भोंदून खािाऱया गोसाव्याची झडती झाली. मनुष्ट्य मनुष्ट्याचा गुरू िोऊ 
शकत नािी. हनष्ट्पाप देवपुत्रच मािसाचा गुरू असतो. िे देशी गुरू आपि पापात लोळतात व इतरासंिी 
लोळहवतात. हशष्ट्याचे घर लुटिे, त्याची बायको पळहविे, असले उद्योग करतात. एकदा एक स्त्री 
अंगात येऊन घुमू लागली. पि कािी वचेक प्रश्न हवचारल्यावर गाय झाली. संध्यकाळच्या वळेी 
भडंारावाले भ्रष्टाचारी गवळिींची सोंगे आिून करमिकू करतात. पि आता लोक शिािे झाल्यामुळे 
गोसाव्याचंी प्राप्ती कमी झालेली आिे. 

 
ज्ञानोदयकत्याची ‘न थकता शुभवतयमान गाजवावयास िव ेआिे,’ या आशयाची टीप. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३०० अ (इंम : १९६–१९८) 
 
२३०१ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०२–२०३) 

पुिे स्माल काज कोटाचे जज्ज मोरोबा कानोबा यानंी पाठारे प्रभमूध्ये पुनर्थववािाची रीत सुरू 
करण्यासाठी पत्रक काढलेले आिे. त्याचं्याच कुटंुबात दुःखकारक घटना घडली. त्याचंी कवया 
बालवयात हवध्वा झाली. मखूय रीतीच्या नादी लागून हतचे जीवन कायमचे दुःखमय करण्यास ते तयार 
नािीत. पि असले अनुभव िजारो हवधवा हस्त्रयानंा येत आिेत. हवधवानंा असह् दुःखे भोगावी 
लागतात, अनेक मोि पडतात. याचे वियन ‘यमुनापययटन’ गं्रथात बाबानंी केले आिे. तरुिानंी आपल्या 
कवया, बहििी व सुना याचंी रूढीच्या बेडीमधून सुटका करावयास पाहिजे. या कामात घरातल्या 
म्िाताऱया हस्त्रयाचंा हवरोध असतो. एका म्िातारीने मोरोबाच्या मुलीला हचथावले की, तुझा बाप तुझी 
दुदयशा करीत आिे. म्ििनू हतने हवहिरीत उडी टाकली. पि असले लोक पुरुर्षातंिी पुष्ट्कळ आिेत. या 
वैधव्यरूप अनथाच्या खोल मुळावर घाव बसला पाहिजे. त्याकहरता लिानपिी लग्ने करण्यावर बंदी 
आली पाहिजे. हवद्या हमळून प्रौढ झालेल्या मुलींची लग्ने झाली, म्ििजे भावी अनथय टळेल. दिा 
वर्षांच्या आत मुलींचे लग्न करिे, िे केवळ क्रौयय आिे. रूढीस लाथ मारा. अज्ञानी लोकाचें सागंिे 
एकीकडे गंुडाळून ठेवा. अबला कवयाचें वास्तहवक कल्याि करा. 

 
२३०२ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०५–२०६) 

ज्ञानप्रकाशावरून हदसते की : पुण्यात पुविा पाण्याचे प्रकरि उपन्स्थत झाले आिे. २१ जूनला रामचदं्र 
बाबाजी या हिस्ती मािसाने बुधवार पेठेतील िौदामधून पािी घेतले. नंतर िाह्मिानंी िौद शुद्ध केला, 
तरी त्याने रहववारी पुविा पािी घेतले. सरकारी िौदातून पािी घेण्याचा प्रत्येकास िक्क आिे. 
ज्ञानप्रकाशकता उगाचच बाटे्य शब्दाचा वापर करतो. बाट म्ििजे हवटाळ, असा त्याचा अथय असावा. 
त्यास वाटते की, हवचारी व सत्यहप्रय लोकानंा िे आवडिार नािी. परंतु रामचंद्राच्या वागण्यात अयोग्य 
कािीच नािी. त्रासदायक लकवा दुराचारी वागिुकीस ‘बाट’ म्िितात. त्या अथाने पािी घेण्यात 
दुराचरि कािी नािी. अिमदनगरच्या पािीतंट्यात इंग्लंदचे पंतप्रधान च्यालयस वुड यानंी स्पष्ट हनियय 
हदला िोता की : महलका-मा-आझमच्या जािीरनाम्याचा लोक चुकीचा अथय लावतात. पािी घेिारानंा 
कोिीिी त्रास देऊ नये. त्यास िरकत करिे िा गुविा ठरतो. बाबा परळीकर व मिादेव दातार स्वतंत्र 
िौद बाधंिार आिेत. त्याला कोिी मनाई करिार नािी. पुण्याचे सुभेदार अिािाम डेहवड यानंी 
लोकानंा कायदा समजावनू देऊन पागंवले. जर तक्रार करावयाची असेल, तर ती लेखी करता येईल. 

 
२३०२ अ (इंम : २०३–२०४) 
 
२३०३ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

हिरातचा सुलतान अिंमद तीन लक्ष रुपये प्रथम व नंतर दरसाल एक लाख रुपये घेऊन लढाई बंद 
करण्यास तयार िोता. पि त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मुलगा शानवाज याचे मन अजून कळले नािी. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३०४ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 
रोमचा पोप फार आजारी आिे. 

 
२३०५ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

टपालचे िशील व वजन याबंाबत एकच कायदा व्िावा, असे पाहरस येथे भरलेल्या युरोहपयन 
प्रहतहनधींच्या पहरर्षदेत ठरले. 

 
२३०६ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

तुकी बादशिाने कावस्तान्वतनोपल येथे पदाथयसंग्रिालय भरहवले. त्यात चोबावताश नावाचा साठ 
लक्षाचंा हिरा िोता. तो चोरीस गेला आिे. दररोज १८०० लोक या हठकािास भेट देतात. 

 
२३०७ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

१८५७ च्या बंडाहवर्षयी एका नेहटवाने हदल्लीकडे एक पुस्तक प्रहसद्ध केले. त्यातील हचते्र पािून अंगावर 
शिारे येतात. (वृत्तवैभववरून) 

 
२३०८ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

मिागाईमुळे लोकाचंी कजय बडुहवण्याची प्रवृत्ती वाढते आिे. (वृत्तवैभववरून) 
 
२३०९ (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

पंजाबच्या राजघराण्यातील १०० बाया सुमारे एक लाख रुपयाचें पेवशन खातात. त्यातंील हकती खऱया 
हजवतं आिेत, तेिी कळत नािी. अंधळी दळती व कुत्री पीठ खाती. 

 
२३१० (२२ : १३, १ ज्युलै ६३, २०६–२०८) 

उटकमंडच्या एका सािेबाने कानात तीक्ष्ि शस्त्र घातले. त्याने जखम िोऊन त्याची दातखीळ बसली व 
तो मृत्यू पावला. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १४, मुांबई, १५ ज्युलै १८६३ 
 
२३११ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २१०–२११) 

फ्रें द आफ इंहदयावरून समजते की : लिदू ते्रलनग अकादमीमधील एक लिान मुलगा हमशनरी 
हशक्षकाकडून हिस्ती धमाहवर्षयी माहिती हमळवीत िोता. दाक्तर दफच्या हमशनात तो हशकत िोता. 
उपदेशकाने त्याचे लिान वय पािून त्यास घरी जाण्यास साहंगतले. परंतु तो वारंवार रािण्याचा आग्रि 
करू लागला. मुलाने आपल्या बापासमोर साहंगतले की, मला येथेच रािावयाचे आिे. पि बाप 
म्ििाला की, मुलाची आई म्ििते मुलगा घरी यावा. सर माडंट वले्स या वयायाधीशाने असा हनकाल 
हदला की, या मुलाने आपल्या घरी जाव.े पि १८४३ मध्ये श्रीपत शरे्षाद्रीप्रकरिात जज बटयन यानंी 
वयापेक्षा बदु्धी व समज मित्त्वाची आिे, असा हनियय हदलेला िोता. १८४७ त एव्दंड गा ंहबयर याचंािी 
हनियय असाच िोता. १८५६ त सर लारेवस पील यानंीिी बाब मुलाच्या मजीवर सोपहवली िोती. िी 
वहिवाट कायम असताना वले्स यानंी आईबापाकडे मुलास धाडले. तेथे त्याच्या हजवास धोकािी िोऊ 
शकेल. म्ििनू आम्िासं दुःख वाटते. 

 
२३११ अ (इंम : २०९–२१०) 
 
२३१२ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २११–२१२) 

एहप्रल १८६४ मध्ये हमशन हशक्षकाचंी परीक्षा िोईल, त्यासाठी दावीदाची बखर, रोमेकरासं पत्र, 
हशक्षापद्धती, या बरोबरच, गहिताची कोष्टके, के्षत्राची मोजिी, रोमी बादशिाचंा वृत्तातं, िे हवर्षय 
आिेत. पसु्तके आपापल्या हमशनेरीसािेबाकडून घ्यावी. 

 
२३१२ अ (इंम : २११) 
 
२३१३ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २१४–२१८) 

रा. ि. साळव ेपत्रात म्िितात की : कोपरगांवजवळ सावळाहविीर खुदय व बदुु्रक िी जोडगाव ेआिेत. 
बुदु्रख सडकेच्या जवळ असल्यामुळे वाटसरू तेथे येतात. या गावात पंढरीचे वारकरी फार आिेत. 
अजुयनबाबा िा मिार मनुष्ट्य तर चागंदेवाच्या वारीसिी जाई. पंथाबद्दल तो फार आवशेी िोता. त्यास 
हिस्ती धमय पटल्यामुळे त्याने दीक्षा घेतली. दैवताचें खोटेपि पटून तो तारिाऱयाकडे आला. 
हमशनपतंोजी म्ििनू येथे आल्यानंतर अजुयनचा जावई गवाजी मोरेिी पोथीस येऊ लागला. गावकऱयानंी 
त्याचा हतरस्कार करून पाठलाग केला. िे लोक इतके भोळे आिेत की, लपपळाच्या शजेारी लपपरी 
िोती, त्याचंा करकर आवाज ऐकून त्यासं मंुजोबाचे भय वाटले व त्यानंी २० रुपये खचूयन त्या दोघाचें 
लग्न लावले. तरीसुद्धा करकर ऐकू येतेच. गवाजीने बान्प्तस्मा न घ्यावा म्ििून लोक त्याजला खेटरे 
मारतात. एकदा त्याचे ७ रुपये, पागोटे चोरली व त्याजवर चोरीचा आरोप लादला. पाटील त्याची 
तक्रार घेईना. नंतर त्याने मारेकऱयानंा दंड मात्र केला. माहजसे्त्रत माकफसयन यानंी त्या दुष्टानंा चागंली 
ताकीद केली. आता गवाजी आमच्याकडे येऊन हिस्ताच्या कळपातील चागंले कोकरू िोईल. 
सवयसमथय ईश्वर त्याच्यावरची दुःखे व आहरष्टे दूर करील. अंधारमय ईश्वराचे गौरव िोईल. 



 

अनुक्रमणिका 

२३१३ अ (इंम : २१२–२१४) 
 
२३१४ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २१८–२२०) 

‘तुलाधारी’ हलहितो की : हम. िावडय यानंी ‘राजपतुावयातील हवदे्यची न्स्थती’ िे पुस्तक हलहिले. पि 
त्याची भार्षा तैम्सने अशुद्ध ठरहवली. अथात त्यास हमशनेऱयाचं्या श्रमाचंी कल्पना आिे, पि 
ज्ञानप्रकाशने तर जास्त कडक टीका केली. बैबलाच्या भार्षातंरास मेिरबानगीने मराठी म्ििाव े
लागेल. आहि हमशनऱयाचं्या सिवासाने मराठी भार्षाच हबघडली असल्याबद्दल अहभप्राय आिे. पि 
सध्याची मराठी, की जी हमशनरी हलहितात, ती शुद्ध व अस्सल आिे. अथात प्रत्येकाचा दृहष्टकोन 
वगेळा असतो. लाला ज्योहतप्रसादाचा मेिाचा पुतळा कािींना नानासारखा वाटला. त्याप्रमािे एकाचे 
मत दुसऱयाशीं हमळत नसते. हमशनऱयाचें लेखन अस्सल िाह्मिासंारखे वाटत नसेल. या बाबत 
हलहिताना वृत्तवैभवाने म्िटले िोते की, हमशनेऱयाचंा सिवास नसताना अशुद्ध व हवलक्षि शब्द 
हलहितात, त्याचे काय? मरेकृत इहतिास नरलसि हवनायक ओकानंी भार्षातंहरत केला िोता, त्यात 
अनेक चुका िोत्या. मेजर कँडीने तर दादोकृत व्याकरिातिी हकतीतरी चुका दाखहवल्या. अथात 
हमशनऱयाचं्या भारे्षस सवोत्कृष्ट कोिी म्िििार नािी. पि भार्षा हबघडहवण्याइतकी वाईट खास नािी. 

 
२३१५ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २२०–२२३) 

सध्या तंबाखू िा पदाथय कुळंबीमाळ्यासंिी ठाऊक आिे. जागोजाग तंबाखूची दुकाने असतात. पि िा 
पदाथय या देशात केव्िा आला, िे कोिास फारसे ठाऊक नािी. पाढंरपेश ेलोक व िहरदास म्िितात 
की, मारुतीने द्रोिाहगरी’ पवयत उचलून आिनू लक्ष्मिाला जी वनस्पती और्षधासाठी हदली, हतचा चोथा 
म्ििजे तंबाखू िोय! पि िे वियन स्वकपोलकन्ल्पत आिे. खरी िकीगत अशी की, तीनश े वर्षांपूवी 
लिदुस्थानात तंबाखू कोिासिी मािीत नव्िता. संस्कृतात याला शब्दच नािी. तंबाखू िा अमेहरकन 
देशभारे्षतील आिे. १५६० साली तो अमेहरकेतून युरोपात आला. १५८६ त त्याची इंग्लंदमध्ये लागवड 
झाली. यानंतर तो लिदुस्थानामध्ये आला आिे. आता िा पदाथय लोकानंा स्वदेशीच वाटतो. वरे्थजहनयाचा 
तंबाखू उत्कृष्ट असतो. आपल्याकडे हमरजेचा तंबाखू उत्तम आिे. पि िा पदाथय शहररास हितकारक 
नािी, तर तो हवर्षतुल्य आिे. तंबाखूने कफ व वायू नष्ट िोतात, या म्ििण्यात कािी अथय नािी. गुि 
थोडे व अवगुि मात्र शतगुहित, असा िा पदाथय आिे. तंबाखूने शरीराची मातीच िोते. तंबाखू 
ओढल्यामुळे क्षधुा मंद िोते. राजमावय वाटिारी तपकीरसुद्धा घािेरी व त्रासदायक आिे. क्रमाक्रमाने 
िी व्यसने कमी करावीत. (बोधसागरवरून) 

 
यानंतर तंबाखूचा हनरे्षध करिारी कवने–आया, अभगं, श्लोक–हदली आिेत. (ज्ञानप्रसारकवरून) 

 
२३१६ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २२३–२२४) 

उत्तर अमेहरकेच्या सैवयाने हवक्सबगय एथे हवजय हमळहवला. पोलंडमधील बंड पसरत आिे. दोस्त 
मिंमदाच्या प्रािाहंतक आजाराचा फायदा घेऊन अहमराने हिरात शिर लजकले िोते. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३१७ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २२३–२२४) 
नगरच्या सरकारी दवाखावयातील डा. हम. दौलहतलसघ िे गरीब आजाऱयाकडे लक्ष न देता 
श्रीमंताकडेच लक्ष पुरहवतात. तसेच सरकारी और्षधे हवकतात. श्रीमंताकडून दामदुपटीने पैसे घेतात. 
अशी खोटी अजी कोिीतरी पाठहवली आिे. पि युरोहपयन दाक्तरानंीच खात्री हदल्िी की, तक्रार खोटी 
आिे. हम. दौलहतलसघ गहरबानंाच नव्िे, तर अस्पशृ्यानंािी चागंले वागहवतात. कोिाचा एक पैसािी 
घेत नािीत. कोिी देऊ केला, तर नम्रतेने नाकारतात. 

 
२३१८ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २२३–२२४) 

नानासािेब पेशव्यास अजमेर येथे अटक झाली अशी बातमी आिे. 
 
२३१९ (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २२३–२२४) 

बगदादच्या एका यिुद्याने मंुबईत बान्प्तस्मा घेतला. 
 
२३२० (२२ : १४, १५ ज्युलै ६३, २३२–२२४) 

वैद्यखात्यातील बेसनदी अहधकाऱयानंीिी रूढीप्रमािे पेवशन देण्याचा सरकारने ठराव केला आिे. 
(वृत्तवैभववरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १५, मुांबई, १ ऑगस्ट १८६३ 
 
२३२१ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २२६–२२७) 

नानाने आपल्या दुष्टपिाच्या कीतीने जग भरून टाहकले, त्यास सिा वर्ष े झाली. त्याने १८५७ त 
हवश्वासघात करून युरोहपयन लोकांना ठार मारले िोते. नीरोच्या लकवा कहलयुगाच्या कू्रर कृत्याचं्या 
माहलकेत नानाचे िे कृत्य गोवले गेले. बंडाचे इतर पुढारी मारले गेले. नाना मात्र वरे्षातंर करून 
नेपाळच्या पिाडात व तेराईच्या झाडीत लपत छपत हफरत राहिला. अटक न झाल्यामुळे त्याचा 
हधटावा वाढला व तो राजपुतावयात लिडू लागला. तो आजहमरास आला, तेव्िा त्याला कल्पनािी 
नव्िती की, वयायाचे दूत रस्ता आटोपीत त्याच्यामागे आले आिेत. मंुबईचे पोलीस-अहधकारी फाजेट 
यानंी आपली पटाईत मािसे त्याच्या मागावर धाडली िोती. गोसाव्याचा वरे्ष धरून त्यानंी पाठलाग 
केला. नाना दृहष्टपथात आल्यावर डेहवडसनला खबर हदल्िी. कप्तान िाहडगन याने नानास २ 
सोबत्यासंि पकडले. िा नानाच आिे, अशी अनेकानंी खात्री हदली. त्याच्या कू्रर कमांमुळे अनेकानंा 
क्रोध आला आिे. नानाने हबऱिाड बदलले, तरी तो पकडला गेला. नानास हशक्षा झाली, म्ििजे इतर 
बंडखोर असली कृत्ये करण्यास हभतील. ईश्वरी सूत्राने या जगदारण्यात असे हवर्षारी वृक्ष उगवतात. 
त्याचं्या घातक दुगंधीने कािी नाश िोतो. पि असािी हदवस येतो की, त्याच्या मुळावर कुऱिाड पडून ते 
हनमूयळ िोतात. 

 
२३२१ अ (इंम : २२५–२२६) 
 
२३२२ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २२८–२३०) 

मादागास्करचा तरुि राजा रादामा याचा खून झाला. पूवीच्या रािीच्या पदरच्या मुत्सद्यानंी 
त्याच्याहवरुद्ध बंड केले. त्यानंा इंग्रजी व फ्रें च भार्षा हलहिता येतात. रादामाने हमशनऱयानंा मोकळीक 
हदल्िी. लाबंटय या फ्रें च सािेबास जमीन हदल्िी. यातून आपल्या बटेाची स्वतंत्रता धोक्यात येईल, असे 
मुत्सद्यानंा वाटले. यातच भर पडली ती अशी की, रे. एलीसने पूवीच्या रािीच्या थडग्याकडे हिस्ती 
उपदेशक पाठवले. यातून माजी रािीची कबर हवटाळली, असा त्याचंा समज झाला. नव्या 
राज्यघटनेचा प्रस्ताव त्यानंी आिला. त्यास हवरोध केल्याबद्दल २७ जिानंा फाशी देण्यात आले. 
राजानेिी नवा कायदा नाकारला. म्ििून रािीदेखत त्यास मारण्यात आले. हमशनेऱयानंी कािी 
कारवाई केली. त्यानंा फाशी द्याव,े असा ठराव झाला. राबुदूस नामधारी रािीपद हदले. खरा कारभार 
िोवा लोकाचं्या िातात आिे. फ्रें च सरकार कोिती कृती करिार, ते अद्याप समजले नािी. 
उदारमतवाद व परकीयानंा स्नेिभाव या कारिानंी रादामाचा मतृ्यू ओढवला. या ितभाग्य बटेाचा खरा 
हितकता गेला. राबुदू िी नवीन रािी लोक कल्यािाची कृत्ये करू शकिार नािी. म्ििून ईश्वरानेच 
आपल्या भक्तानंा वाचवाव,े अशी आम्िी प्राथयना करतो. 

 
२३२२ अ (इंम : २२८) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३२३ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३०–२३१) 
‘एक बातमीदार’ हलहितो की : कसबे वाबंोरीत पारसनाथ आहि बालाजी याचंी देवळे आिेत. तेथे एक 
साधू रािात असे. त्याचा खचय समाजातील पंचायत देई. या बुवाला कृष्ट्िकमाची द्वाड सवय िोती. िा 
धष्टपुष्ट साधू हवनासायास खाण्यास हमळू लागल्यामुळे भ्रष्टाचारी झाला. त्याने एका स्त्रीस भ्रष्ट केले. 
भक्तानंी याकडे डोळेझाक केली. पुढे देवाचे डोळे चोरून हवकून तो या स्त्रीसि परगावी जाण्यास 
हनघाला. लेकराचंी आठवि अनावर िोऊन ती बाई घरी परत गेली. सरकारने चौकसी करून बुवास 
२० रु. दंड केला. त्याच्या भक्तानंी त्याचा दंड भरला! मेंढराच्या वशेाने येऊन कू्रर लाडंग्याप्रमािे 
वागिाऱया साधूपासून सवांनी जपाव.े 

 
२३२४ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३१–२३२) 

‘हरिको नाम लिदू देवळालीकर’ हलहितात की : उपाध्या भट्ट िा जबरदस्त सावकार असून त्याचे कजय 
२–३ हपढ्या हफटत नािी. मूल जवमले की, पहत्रकेबद्दल त्यास दहक्षिा द्यावी लागते. ते जर मूल नक्षत्री 
जवमले, तर याची पोळी हपकलीच म्ििून समजा! नामाहभधान, लग्न, वार्थर्षक ग्रिमान, वास्तू, शतेीचा 
मुिूतय, प्रवास, मृताचे हक्रयाकमावतर, ग्रोप्रदान, भहूमदान, वगैरे अनेक कारिानंी तो पैसा वसूल करून 
घेतो. तेिेकरून आम्िी फार दहरद्री झालो आिोत. सावकाराने कजाबद्दल एकदम िुकूमनामा करुन 
घ्यावा, असे वाटते. यावर संपादक म्िितात की : थकलेले कूळ नादार असते. बापाच्या हजनगीचा 
वाटा सोडून द्या. म्ििजे सावकारी कजयिी हमटेल. वहडलोपार्थजत धमाचा त्याग करून स्थाहपत धमाचा 
स्वीकार करा. 

 
२३२५ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३२–२३५) 

एक नगरकर पत्रात म्िितो की : रा. केरो लक्ष्मि याचं्या बदलीनंतर रा. सा. नारायि हवष्ट्िु यानंी 
नगरच्या शाळेतील सभेची प्रथा चालू ठेवली. लोखंडाची माहिती देताना ते म्ििाले : जोड्यापासून 
पागोट्यापययवतच्या वस्तू लोखंडामुळे प्राप्त झाल्या. वैद्यहक्रयेत लोि पौहष्टक ठरतो. िा धातू हत्रखंडातं 
सापडतो. तो दगडाशंी हमहश्रत असतो. भट्टीत अशुद्ध लोखंड शुद्ध िोत असते. हवलायतेत १०० िात 
उंचीच्या हवशाल भट्टट्यातं त्याचा रस केला जातो. ज्यात कारबोन जास्त असते, त्यास बीड म्िितात. 
शतेीची ित्यारे, बंदुका, तोफा, पोलादापासून बनहवतात. तारायंते्र, लोखंडी रस्ते, जिाजे, यातं या 
धातूचा फार उपयोग िोतो. गलबत खडकावर आदळले, तरी फुटू नये, याकहरता त्याच्यावर 
लोखंडाचे पते्र मारतात. युद्धामध्ये शत्रनेू बंदुकीच्या गोळ्या जरी मारल्या, तरी ते सुरहक्षत राितात. 
म्ििून या पत्र्याचंी जाडी आता दिा इंच करण्यात येते. उल्कापात म्ििजे चदं्रावरून उडून येिारे धोंडे 
असू शकतील, असा शास्त्रज्ञाचंा कयास आिे. वातावरिासी घर्षयि पावण्यामुळे ते तैजस बनून 
आकाशात उंच जातात. म्ििनू लिान ताऱयापं्रमािे हदसतात. 

 
२३२६ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३५–२३६) 

दाक्तर चकरबहत्त िा नामाहंकत पुरुर्ष सन १८२२ मध्ये धाका प्रातंात जवमला. लिानपिी आईबापे 
मरि पावल्यामुळे तो पोरका पोर झाला. त्याने गावातील शाळेत ससं्कृत, फारशी व बंगाली भार्षाचंा 
अभ्यास केला. १३ व्या वर्षापयंत त्यास इंग्रजीचे कािीच ज्ञान नव्िते. एका सरकारी अंमलदाराचा 
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पहरचर झाल्यावर त्यास हशक्षिाची इच्छा झाली. तीन कोसावंरील इंग्रजी शाळेत तो जात असे. गुरूच्या 
घरी त्याने स्वैपाक्याची चाकरी पतकरली. पुढे त्याने वैद्यशाळेत प्रवशे केला. प्रहसद्धपिे लिदू धमाचा 
त्याग केला. त्याने हवलायतेस जाण्याचे ठरहवल्यावर त्याच्या नातलगानंी त्यास फार हवरोध केला. पि 
त्याच्या मनोहनग्रिासमोर त्याचें कािी चालले नािी. इंग्लंडमध्ये त्यास सोवयाचा चादं, तसेच 
अबरूपते्रिी बहक्षसे हमळाली. लिदुस्थानात परत आल्यावर त्याला सरकारने वैदशास्त्राच्या गुरूचे काम 
हदल्िे. पािा की, उद्योग व लिमत याचं्या जोरावर हकती मोठ्या गोष्टी घडून येतात. 
(मुलाकंहरता चौथे पुस्तकवरून) 

 
२३२७ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६) 

देवमाकय चा हप्रवस हक्रहियन ग्रीसचा राजा िोिार असून त्याने ग्रीसचे कायदे पाळण्यास तयारी 
दशयहवली. 

 
२३२८ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

इंदापुरजवळ टेंभिुी या गावी हवहिरीतून सतत दुगंधी येत असे. ७ जुलैला त्या हवहिरीतून दुधासारखे 
पािी येऊ लागले. तेव्िा गगंा प्रकटली, असे समजून लोकानंी हतची पूजा केली. करहवरास दिा 
वर्षांपूवी असे झाले. त्यावर्षी भरपूर पाऊस पडून सुबत्ता झाली िोती. पवयताचंा स्वामी परमेश्वर याजवर 
हवश्वास ठेवावा. हनजीवावर भक्ती ठेव ूनये. 

 
२३२९ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

सरकारने हवलायतेच्या डाकेसाठी ८ पैंची हतहकटे काढलेली आिेत. 
 
२३३० (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

१८५७ मध्ये िुशगंाबादेस मिामारीचा मनस्वी उपद्रव झाला िोता. तेव्िा तेथील अहधकाऱयानंी 
तुरंुगातील कैद्यानंा हनयमाने अधा तोळा मीठ खाण्यास हदले. तेिेकरून त्याचंा बचाव झाला. मात्र 
स्वयंपाकात हशजहवलेल्या हमठापेक्षा ते वगेळे असले पाहिजे. अग्नीच्या योगाने हमठाचा रोगमारक गुि 
नािीसा िोतो. 

 
२३३१ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

तेलंगिाकडचे लोक वनवाघूळ लकवा वटवाघूळ यास पक्ष्यामंधील िाह्मि समजतात. परंतु िा पक्षी तर 
मासे खातो. िा पक्षी अपशकुनी वाटतो. पि वटवाघूळ असले, तर डास आपोआप नािीसे िोतात. 

 
२३३२ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

बंगालमध्ये ७४ हमशने आिेत. २९ इंग्रजी शाळातं ७११९ हवद्याथी, तर १५२ देशी शाळामंध्ये ५५१५ मुलगे 
व १९७७ मुली हशकतात. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३३३ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 
इंग्रज लोकानंी स्वदेशातून बािेर जाऊन ३३॥ लक्ष चौरस मलै प्रदेश वसहवला. त्यासाठी सरकारला 
तीन कोटी ३५ लक्ष रुपये खचय येतो व त्यातील वसूल ११ कोट असून खचय मात्र २७ कोट येतो. 
उत्पन्नाच्या अडीच पट त्यानंा कजय झाले आिे. 
(ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२३३४ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

इंग्लंडमधून सालीना ५० कोटींचा माल हनयात िोतो. लिदुस्थानसि रािीच्या साम्राज्यात पृथ्वीची ⅓ 
(एक तृतीयाशं) जमीन आिे व ¼ (एक चतुथांश) लोक प्रजा आिे. 

 
२३३५ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

धारवाडकडे हनवडंुगाचा नाश करिारे हकडे सापडले आिेत. 
 
२३३६ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

जमयन संशोधकानंी गािाऱया हबछावयाचा शोध लावला. मािूस हनजला की, सुस्वर नाद येतो. हवहशष्ट 
वळेी मधुर आवाजाने तो जागे करतो. (वृत्तवैभववरून) 

 
२३३७ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

गे्रट हिटनात ४० िजार यिुदी असून लंडनात २५ िजार आिेत. 
 
२३३८ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

मद्रासमध्ये ४ लक्ष २७ िजार लोक असून त्यातं २१,८३९ हिस्ती लोक आिेत. मंुबई–कलकत्त्यापेक्षा 
तेथे हिस्ती लोक जास्त आिेत. 

 
२३३९ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

लिदुस्थानात ९८४ टपालकचेऱया आिेत. लिदुस्थानची डाक ४५,५९४ मलै जाते. टपालातून ४ कोटी 
६५ लक्ष पते्र जातात. १७ लक्ष ५९ िजाराचंी हतहकटे हवकतात. यंदा ३ लक्ष ९० िजाराचंा तोटा आला. 
६०-६१ मध्ये ८॥ लाखाचंा तोटा आला िोता. 

 
२३४० (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

आगीच्या हठिगीने रेल्वमेधील १५ िजाराचंा कापूस जळून गेला. अमेहरकेत अशी आग आपोआप 
हवझहवण्याची युक्ती हनघाली. 

 
२३४१ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 

गे्रट हिटनमध्ये दरसाल शकेडा १ अशी प्रजा वाढते. युरोपात ती आठाने वाढते. ग्रीसमध्ये सवांत 
जास्त, ऑस्रेहलयात व फ्रावसमध्ये िे प्रमाि सवांत कमी आिे. 
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२३४२ (२२ : १५, १ ऑगस्ट ६३, २३६–२४०) 
मंुबईच्या पहवत्रशास्त्र प्रसारक मंडळीला मालव्यामध्ये काम करील, असा देशी हिस्ती कामदार पाहिजे. 
त्याला मराठी, लिदी, लिदुस्थानी या भार्षाचें लकवा हनदान एका भारे्षचे ज्ञान असिे आवश्यक आिे. तो 
धार्थमक मािीतगार व अिदूार असावा. पगार लायकीप्रमािे १० पासून ३५ रुपयापंयंत हमळेल. 
उमेदवारानंी हम. हरचाडय ग्यालिेथ याजंकडे अजय करावते. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १६, मुांबई, १५ ऑगस्ट १८६३ 
 
२३४३ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २४३–२४७) 

१८५९ मध्ये आग्रा येथे शाकेलसािेबानंी एका भगं्यास दीक्षा हदली व त्यास शाळेवर हशक्षक नेमले. त्याच 
शाळेत त्याचा ७ वर्षांचा मुलगा हशकत िोता. लिदू स्पृश्य मुलानंी चळवळ सुरू केली की, त्याच्या 
मुलास शाळेतून काढून टाका. स्पशृ्य मुले शाळा सोडून जातील, अशी पहरन्स्थती आली. १८० जि तर 
शाळा सोडून गेले. पि मूळ शाळेचा दाखला नव्िता, म्ििून त्यानंा दुसऱया शाळेत प्रवशे हमळेना. त्यानंी 
मे. कें प्सन, डायरेक्टर याजंकडे तक्रार अजय हदल्िा की, या शाळेत उंच जातीचे हनयम पाळिे कठीि 
झाले आिे, म्ििून आम्िासं सरकारी शाळेत घ्याव.े यावर कें प्सनने उत्तर हदल्िे की, हवद्याथ्यांची 
वागिूक हशरजोर व गैरहशस्तीची आिे. हभशनचे मुख्य गुरू मेिनती असून हवद्याथ्यांच्या 
कल्यािासाठीच ते प्रयत्न करतात. जातीवरून एखाद्या हवद्याथ्यास शाळा प्रवशे नाकारू शकत नािीत. 
रािीच्या जािीरनाम्याच्या ते हवरुद्ध ठरते. कािी हवद्याथ्यांच्या जातीय मागिीवरून कोितीिी चागंली 
शाळा आपले हनयम सैल करू शकत नािी. अशी फहजती झाल्यावर या हवद्याथ्यांनी लिदंूचे कॉलेज 
काढून त्यास हवक्तोऱया कॉलेज असे नावं हदले. हमशन शाळेमधील हशक्षकानंा बहिष्ट्काराचे भय दाखवनू 
घाबरून सोडले. हमशनच्या शाळेतील हवद्याथी मात्र सुज्ञ आहि आज्ञाधारक आिेत. लनदा आहि छळ 
सोसून ते आपले कतयव्य पाळतात. 

 
२३४३ अ (इंम : २४१–२४३) 
 
२३४४ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २४८–२५०) 

नगर हमशनाची एक सेहवका खेड्यात उपदेशकाचे काम करीत आिे. नगरात राििे चागंले, पि आपि 
अज्ञानी लोकाचंी सेवा करावी, या िेतूनेच ती लिान गावात रािाते. जे आपिासं येते, ते दुसऱयानंा 
हशकवाव,े असे हतला वाटते. खेड्यातील बिुतेक हस्त्रया सडकेचे काम करावयास जातात. खेडुतांच्या 
मूखय समजुती दूर करून त्यानंा उपदेश करावा, असा या स्त्रीचा ध्येयवाद आिे. तेथील हस्त्रया इतक्या 
अडािी आिेत की, त्या नेिमी उपदेहशकेस भतुाचे भय दाखहवतात. ती रािाते, ते घर भतुाने 
झपाटलेले आिे, तेथे पीर आिे, असे मानून तेथे येण्यास कोिी धजावत नािीत, आले तरी दिा िात 
दूर उभे रािातात. घराच्याभोवती लचच, ललब व कवठ अशी झाडे असल्यामुळे त्याचं्या दाट सावलीमुळे 
सूयाचे ऊन घरात येत नािी. रात्रीच्या वळेी ते घर फार भयंकर वाटते. िे लोक भतूच काय, पि 
सटवाई, जोखाई, या क्षुद्र देवतानंािी फार हभतात. म्ििून त्यानंा पेत्रसाचा अभगं म्ििून दाखहवला. 
त्याचा साराशं असा आिे की : देवाजवळ एक दूत िोता. तो गवाने मत्त झाला. म्ििनू तो भतू झाला. 
म्ििजेच, जो खरा भक्त आिे, त्याला भतुाचंी भीती बाळगण्याचे कारि नािी. तेव्िापासून हस्त्रया 
उपदेश ऐकण्यास येतात. (‘भतुाची उत्पहत्त’ नावाचा अभगं हदला आिे.) 

 
२३४४ अ (इंम : २४८) 
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२३४५ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५१–२५२) 
शरिपूर हमशनचे रे. इसेन बगय कळहवतात की : एक मुसलमान तरुि मंुबईत हमशनात आला. देवळात 
शुभवतयमान ऐकू लागला. दा. हवल्सन याचें ‘मिंमदी धमाचे खंडि’ िे पुस्तकिी त्याने वाचले. फ्री चचय 
हमशनाच्या शाळेत तो हशकत िोता. परंतु त्याच्या बापाने त्यास रागावनू या शाळेमध्ये न जाण्याची 
ताकीद हदल्िी. तेव्िा त्याने पुण्यास रािून हमचेलसािेबाच्या शाळेत नाव घातले. त्याचा बाप तेथेिी 
जाऊन पोिोचला, तेव्िा िा मुलगा नगरला आला. बापाने धमक्या देऊन त्याला मंुबईस नेले. पढेु 
वडलासं न कळहवता त्याने जिाजावर नोकरी धरली. लंकामागे तो िाँगकाँगला गेला. तेथेिी तो 
हमशनात हनयमाने जात असे. कािी काळ मकौ येथे राहिल्यावर तो मंुबईस आला व रे. शरे्षाद्रीकडे 
आला. बापाचा जाच सिन झाला नािी. म्ििून तो शरिपुरात आला. तेथे उद्योगशाळेत काम करून 
त्याने आजारी असूनसुद्धा बान्प्तस्मा घेतला. 

 
२३४५ अ (इंम : २५०–२५१) 
 
२३४६ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५२–२५४) 

‘एक नगरकर’ हलहितात की : राजे िे लोकाचें प्रभ ूअसल्यामुळे त्याचं्या चालीरीती वरकड लोकापेंक्षा 
वगेळ्या असतात. राजकुळामधील हस्त्रया सुविाची पदभरू्षिे घालतात. नगरला सातारकर व्यंकोजी 
राजे २-३ वर्षांपासून िोते. त्याचंी पत्नी मरि पावली. हतची उत्तरहक्रया हवशरे्ष सवमानाने केली. 
पालखीचा शोध केला, पि ती न हमळाल्यामुळे मेण्याची व्यवस्था करावी लागली. चंदनाची लाकडेिी 
हमळाली नािीत. भारी वस्त्रप्रावरिे व अलंकार यासंि उत्तरहक्रया करावी लागते. परंतु िे घरािेच 
हवपहत्तग्रस्त झाले आिे. म्ििून िलक्या लकमतीचे दाहगने आिले. िाह्मिानंा मात्र चौकाळ रुपये 
हमळाले. िन्स्तदानाऐवजी एकास ५० रुपये हदले. शय्यादानाबद्दल बाजारू पलंग हदल्िा. तरीिी 
हक्रयाकमांतरास चार िजार खचय झाले. राजघराण्यातील व्यक्तीने िे कमय करावयाचे नसते. तसेच 
त्यानंा सुतकिी नसते. म्ििनू दोघा मराठे मनुष्ट्यानंी िे केले. त्यानंा २–२०० रुपये हदल्िे. राव आहि 
देव समान, या समजुतीमुळे अशा रीती पडल्या असाव्यात. तरी राज्यभ्रष्ट लोकानंी या चाली पाळू 
नयेत. हवक्तोऱया रािीचे भ्रतार मृत्यू पावले, तेव्िािी त्याचंी उत्तरहक्रया साध्या रीतीनेच झाली. 

 
२३४७ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५४–२५६) 

ग्वाल्िेरचे मिाराज जयाजीराव लशदे अलीकडे मनस्वी दानधमय करीत आिेत. सवय के्षत्राचं्या हठकािी 
बाह्मिभोजने करण्यात दोन लक्ष खचय झाले. हशवालयेिी बाधंली जात आिेत. हवठूरचे अन्नसत्र चालू 
करून अहलजा बिाद्दरानंी ६५,००० सोवयाच्या मोिरा वाटल्या. कार्थतकी पोर्थिमेच्या िाह्मिभोजनास 
१५ लाखाचंा खचय िोिार आिे. कीतयने, ज्योहतहलंगावर अहभरे्षक, याचंी हझम्मड उडाली आिे. 

 
१०८ तिहशलाच्या गावी शकंराची देवळे तयार करून पूजेसाठी नेमिूक िोईल. कै. बायजाबाई लशदे 
यानंी १५ लक्ष रुपये ठेवले िोते. त्या व्यहतहरक्त लशदे स्वतः दानधमय करतािेत. कारि त्याचं्यावर 
गंडातंर येण्याचे भहवष्ट्य वतयहवले गेले. पार्थथवपूजा करीत असताना िातावर ललग फुटले, िा अपशकुन 
झाला. त्यातून कािी अहरष्ट उद भव ूनये, म्ििून िे कायय चालले आिे. सत्यदीहपकेने त्यानंा फार बोध 
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केला िोता. पोटबाबू भट्ट कािी फुसक्या कारिावरून दानधमाचा सल्ला देतात. म्ििून या कायात पुण्य 
तर नािीच, व्यथय खचय मात्र िोतो. अनाथ व पंगू याचंी सोय करा, शाळा, रस्ते, पूल बाधंा, गं्रथ 
करिारानंा बहक्षसे द्या. आमचे राजे सुहशहक्षत झाल्याखेरीज िे अशक्य आिे. 

 
२३४८ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५४–२५६) 

उत्तर अमेहरकेचा सेनापती जनरल मीड याने बंडखोराचंा सेनापती ली याचा संपूिय पराभव केला. 
हवक्सबगय िे मित्त्वाचे ठािे लजकले. 

 
२३४९ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५४–२५६) 

दलीपलसघ मिाराज इंग्लंडमध्येच स्थाहयक झाले असून त्यानंी ५२०० एकर जमीन मिालासाठी दिा 
लक्ष वीस िजार रुपयासं खरेदी केली. 

 
२३५० (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५४–२५६) 

मंुबईचे माजी गवियर सर ज्यान क्लाकय  यानंा दिा िजार रुपये पेवशन मंजूर झाले. त्याचंी चाकरी ४० 
वर्ष ेझाली. पि कलेक्टरानंा व जड जानंािी एवढीच पेवशन हमळते, असे ऐकतो, तर िे कसे काय? 

 
२३५१ (२२ : १६, १५ ऑगस्ट ६३, २५४–२५६) 

जयाजीराव लशद्याचंी आजी बायजाबाई वयाच्या ८० व्या वर्षी मृत्यू पावली. हतची हजनगी पाऊि लाख 
रुपयाचंी आिे. हतचा पूवेहतिास दानधमय व परोपकार याबंरोबरच जुलूम, कपट व कू्ररपिा यानंी 
भरलेला आिे. खरा वृत्तातं कोिी प्रहसद्ध करील तर बरे! 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १७, मुांबई, १ सप्तेंबर १८६३ 
 
२३५२ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २५९–२६३) 

िानोरचा पौलस गिेशराव कौहसक याने जेमयन हमशनात दीक्षा घेतली. िा सारस्वत तरुि इंग्रजी 
शाळेत हिस्ताहवर्षयी माहिती हमळवनू शास्त्राचा एकातंात अभ्यास करी. मूर्थतपूजेवरचा हवश्वास 
उडाल्यामुळे प्रहसद्धपिे हिस्ती िोण्याचे त्याने ठरहवले. त्याचा बाप मामलेदार िोता व सारस्वत मंडळी 
समाजात वजनदार आिेत. म्ििून आपिासं मोठे झुजं कराव े लागेल, याची त्यास कल्पना िोती. 
त्याचा हिस्ती हमत्र कौंहडवय त्यास मदत करी. एकदा तर त्याच्या बापाकडे एक खास और्षध आले 
िोते. ते घेतले की मुलगा परत लिदू धमाकडे वळेल, अशी हचठी त्यासोबत िोती. हमशनरीसािेबाने 
त्याची परीक्षा घेतली. पि त्याचा बाप हमशनऱयाच्या घरी आला. गावकरीिी जमा झाले. गिेशरावाच्या 
गळ्यात रुमालाचा वढेा टाकून त्यास मारण्याचािी त्यानंी प्रयत्न केला. बापाने काकुळती येऊन मुलास 
हवनंती केली की, तू घरी चल. मुलाने उत्तर हदल्िे की, जर मूतीचा अनथय नसता, तर आपली अशी 
ताटातूट झालीच नसती. लोक म्िािाले की, िा बापाचा पूवयजवमीचा शत्रू असून त्याजवर सूड उगवीत 
आिे. शवेटी गिेशरावाने बायकोची समजूत घालावी, अशी तडजोड झाली. पि घरी गेल्यावर प्रीतीने 
व धमकावण्याने त्यास हफतहवण्याचा प्रयत्न झाला. शवेटी हमत्राने त्यास दूरच्या गावी नेले. हिस्ताची 
सेवा करण्याचा त्याचा हनिय पक्का िोता. दीके्षनंतर त्याचे नाव पौलस ठेवण्यात आले. तो उपदेशक 
िोिार आिे. 

 
२३५२ अ (इंम : २५७–२५९) 
 
२३५३ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २६४–२६६) 

रे. एहलस कळहवतात की : आता हमशनरी कामास जसी बळकटी आली, तसी पूवी कधी आली नव्िती. 
माजी राजा दुसरा रादामा कू्रर, दुटप्पी, भोळवट व अल्पहवचारी िोता. त्यातच तो मनस्वी मद्यपी 
झाला. मरू्थतपूजकानंी त्याच्या दुबळ्या मनाचा फायदा घेतला. 

 
आपिाला कािी चमत्काहरक आजार झाला, असे त्यानंी दाखहवले. हकत्येक लोक रस्त्याने उड्या 
मारीत चालत. ते म्िित की, मृत राजमाता व दुसरे मृतात्मे शहररात येऊन सागंतात की, प्राथयनेस बंदी 
करा. म्ििून राजाने िुकूम काढला की, याचं्या स्मरिाथय रस्त्यावर टोपी काढून उभे रािा! हकत्येक 
हिस्ती लोकानंा व दरबारी सरदारानंा तो मारिार िोता. तलवारीने झुजं करिारास त्याने अभय 
हदल्िे. मग सिा िजार लोकानंी सभा भरवनू राजास घेरले आहि बळजबरीने िुकूम रद्द करावयास 
लावले. झटापटीत राजा मरि पावला. सभेने ठराव केला की राजाची आपमुखत्यारी रद्द झाली आिे. 
प्रहतहनधी सभेचाच बटेावर अहधकार चालेल. राजारािीने दारू हपऊ नये व बेटावर धमयसबंंधी 
मोकळीक असावी. हवधवा रािीस त्यानंी या करारनाम्यावर सिी करण्यास फमाहवले. मग हतच्या 
नावाचा जािीरनामा हफरहवला. इथले सरदार सुज्ञ व गंभीर आिेत. हिस्ती लोकाचंा छळ करण्याचे 
प्रायहित्त रादामाला हमळाले. एहलससािेबिी सुखरूप असून देवाचे काम करीत आिेत. 
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२३५३ अ (इंम : २६३–२६४) 
 
२३५४ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २६६–२६९) 

‘इंग्रजाचंा एत्तदे्दशी हमत्र’ हलहितो की : सिाशवे्या वर्षापूवी इंग्रज, रानटी, दुगयिी व अधमी िोते. 
शतेीऐवजी गुरे पाळिे, पारध करिे, कंदमुळे व मासं यावंर हनवाि, अशी त्याचंी न्स्थती िोती. गोसावी 
राख लावतात, त्याप्रमािे ते अंगास हनळा रंग फाशीत. हशक्षि, धमयशास्त्र, त्यानंा मािीतिी नव्िते. कू्रर 
व जुलमी उपाध्याच्या सागंीप्रमािे ते चालत. रोमी राज्याचे ते प्रजाजन िोते. मूतीच्या भक्तीचे त्यानंा 
इतके हपसे िोते की, मािसाचंा बळी देत. िेच अज्ञानी लोक आज मात्र नामाहंकत, ज्ञानी, द्रव्यवान, 
अिवूान व नीहतमान आिेत. उत्तम खाण्याचे पदाथय, सुंदर फुलझाडे, खुची टेबलावरील जेवि, 
स्वच्छता, यानंी ते वगेळेच वाटतात. अनेक शास्त्रातं त्यानंी प्रगती केली. पृथ्वीच्या चारी खंडातं त्याचें 
राज्य पसरलेले आिे. ते इतके श्रीमंत आिेत की, इतर देशानंा कजे देतात. वाफेवर, वाऱयावर व 
पाण्यावर यंते्र चालहवतात. पंचमिाभतूाकंडून चाकरी करून घेतात. हवद्याभ्यासाची त्यानंा इतकी रुची 
आिे की, शकेडो पाठशाळा त्यानंी उघडल्या. पुस्तके व वतयमानपते्र याचंा अफाट खप िोतो. 
धमयप्रसाराकहरता त्यानंी अनेक मंडळ्या सुरू केल्या. म्ििून ईश्वराने त्यानंा आशीवाहदत केले. ते पहवत्र 
शास्त्रावर हवश्वासले, म्ििून त्याचंी प्रगती झाली. िा सारा चमत्कार ईश्वराच्या कृपेनेच झाला, नव्िे 
काय? इस्त्रायली लोक पूवी देवाचे आवडते िोते. त्याप्रमािे इंग्रज देवाचे लाडके आिेत. 

 
२३५५ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २६९–२७०) 

स. म. नादंगावकर हलहितात की : सुकृताने परमाथय साधतो, असे लोक म्िितात. पि खारट 
आडातून गोड पािी येिारच कसे? नुकतीच मािुली गावात भागीरथी आली, अशी िूल उठली. तेव्िा 
तेथे िजारो लोक आले. कसहबिीिी आल्या. उदमी व्यापाऱयानंी ठकबाजी केली. एका तेल्याने 
हस्त्रयाहंवर्षयी इतके अभद्र शब्द उच्चारले की, ते हलिावयासिी लाज वाटते. देवभोळे लोक भागीरथीच्या 
मृगजळामागे लिडत आिेत! यास ‘कुकृत’ म्ििजेच योग्य आिे. आर्षाढात अनेकानंी गदी केल्यामुळे 
तेथे मिामारीचा उपद्रव मात्र सुरू झाला. मरीच्या पाजंी करून सुकृत हमळत नािी. प्रत्येक कृत िे 
पापहमहश्रत असते. यातून परमाथाचे साधन िोिार नािी. त्यापेक्षा येशूचे पुण्य प्राप्त करून घेण्याचे 
प्रयत्न करा. तारकाची सुवाता कमयठजींच्या कानावर घाला. 

 
२३५६ (२२ : १७, १५ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

मीडसािेबाच्या फौजेस चकुहवण्यासाठी मेजर लीचे सैवय पळते आिे. हमहसहसपी नदीच्या 
हकनाऱयावरील अनेक हकल्ले उत्तर अमेहरकेने घेतले. ६५०० दहक्षि अमेहरकन कैदेत आिेत. 

 
२३५७ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

फ्रें चानंी मेन्क्सको शिर लजकले. पोलंडमध्ये बंडखोरी वाढते आिे. रहशया व फ्रावस यामंध्ये युद्धाची 
तयारी सुरू आिे. 
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२३५८ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 
कलकत्त्यास वयायशास्त्राचा हवद्याथी राजकुमार भट्टाचायय या िाह्मि गृिस्थाने बान्प्तस्मा घेतला. 
इंदापुरात माधव राजाराम या नगरकर तरुिाने रे. शरे्षाद्रीकडून दीक्षा घेतली. 

 
२३५९ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

वायव्य प्रातंात ११२ हमशनठािी आिेत. ४९ इंग्रजी शाळामंध्ये ५९७८ हवद्याथी हशकतात. मुलींच्या ५९ 
शाळातं १५९८ मुली आिेत. 

 
२३६० (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

लसधू नदीच्या खालून बोगदा कोरण्याची योजना राबटसन सािेबानंी सुरू केली. अगदी कमी पावसाच्या 
फेिुवारी महिवयातसुद्धा हतचे २०० खंड्या पािी समुद्रात पडते. नदीतून िोड्या चालहवण्यापेक्षा 
सुरंुगाची योजना फक्त ५ लाख रुपयाचंी, म्ििजे कमी खचाची आिे. सुरंुग करण्यास सुरुवात झाली. 
१५०५ फुटाचंा बोगदा तयार िोिार असून ३८८ फूट खोदाई पूिय झाली. पि खडकातले पािी त्यात 
जमा िोऊन काम बंद पडले. ते काढून टाकण्याकहरता हवलायतेिून यंते्र येिार आिेत. 

 
२३६१ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

उमरावतीकडील खराब रस्त्याचंी दुरुस्ती करून चागंले रस्ते करण्यासाठी सरकारने दोन लाख 
रुपयाचें साकं्षन हदल्िे आिे. या कामावर दोन जादा इजंनेर नेमले जातील. 

 
२३६२ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

एतदे्दशीय वतयमानपत्रातंील मजकुराहवर्षयी रपोट करण्यासाठी रे. राहबवसन याचंी नेमिूक झाली. 
त्याचं्या मदतीस एक बंगाली नेहटव हदला आिे. अथात आपले हनभीड अहभप्राय व्यक्त करण्यास 
संपादकानंा मनाई नािी. 

 
२३६३ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

बडोद्याच्या गायकवाडाच्या भावाने कािी लोक मदतीस घेऊन राजाहवरुद्ध कट केला, म्ििून त्यास 
कैद झाली. 

 
२३६४ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

लिदुस्थानचे गवियर जेनरलसािेब यानंी वर्षामधून कािी काळ पुण्यात मुक्काम करावा, म्ििून 
जमशटेजीच्या धरिाजवळ त्याचं्याकहरता एक बंगला बाधंला जात आिे. 

 
२३६५ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

जबलपूर पोस्टातील एका बाबनेू लालचीने कािी पते्र गारद केली, म्ििून त्यास काळ्या पाण्याची 
हशक्षा झाली. तरी दुसऱयानंी सावध व्िाव.े 
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२३६६ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 
कोचीन ससं्थानमध्ये १८०० यिुदी लोक रािातात. 

 
२३६७ (२२ : १७, १ सप्तेंबर ६३, २७०–२७२) 

एल  हफवस्तन कॉलेजचे प्रो. म्युलर यानंी एहशयाहटक सोसैटीमध्ये हनबधं वाचून हसद्ध केले की, 
अल्पवयात मुलींची लग्ने करिे वदेास मंजूर नािी. लग्नसंस्काराच्या मतं्रावरून असे हदसते की, िी 
कवया वयात आलेली असावी. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १८, मुांबई, १५ सप्तेंबर १८६३ 
 
२३६८ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २७४–२७७) 

नगरकर बातमीदार हलहितो की : गवियर बातयल फे्रयरसािेब िे नगरला भेट देण्याकहरता आले िोते. 
त्यानंी या इलाख्यात मिसूल खात्यात अनेक वर्ष ेकाम केले िोते. त्याचं्या सवमानाथय लष्ट्करी व मुलकी 
अंमलदारानंी मोठा समारंभ केला. बंगाली दरवाजापासून माहजसे्रतसािेबाचं्या बंगल्यापयंत लष्ट्कराचे 
सैहनक उभे केले. हकल्ल्याजवळ बाजा वाजत िोता. १७ तोफाचंी सलामी झाली. सैहनकानंी मानवदंना 
हदली. फे्रयरसािेबानंी लष्ट्कराची पिािी केली. हमशनेरी व कहमशनर याचंीिी भेट घेतली. जज् 
हतरमल वेंकटेश यानंी अशी सहदच्छा प्रगट केली की, त्यानंा लिदुस्थानच्या वैसरायचे पद हमळाव.े 
नामदार म्ििाले की, नेहटवानंा मोठ्या िुद्यावर जागा देण्याचे आमच्या मनात आिे, पि त्यानंी उत्तम 
प्रकारची हवद्या हमळवावी. नगरला लोखंडी नळीने पािी पुरवावे, अशीिी सूचना त्यानंी केली. नगर 
शिर वसहविारा महलक अिमद उफय  हनजामशा बहिरी याच्या कबरीस त्यानंी भेट हदली. लभगारच्या 
लष्ट्करास भेट हदल्यावर त्यांनी अमेहरकन हमशनाच्या शाळा पाहिल्या. १८३५ मध्ये नगर हमशनाची 
शाळा सुरू झाली. मुलानंा चागंले वळि लावले आिे. व्याविाहरक हवर्षयाबंरोबर धमय व नीती यासंंबधंी 
हशक्षििी हदले जाते. मुले धार्थमक गीते गातात, म्ििून नामदार संतुष्ट झाले. सातारकर व्यंकोजी राजे 
यानंािी ते भेटून आले. नामदारसािेब कोळगावमागे पुण्याकडे रवाना झाले. 

 
२३६८ अ (इंम : २७३–२७४) 
 
२३६९ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २७८–२८०) 

हम. बाबा पदमनजींनी मोल  स्वथयच्या कोशावरून मराठी व इंन्ग्लश लघुकोश िा लिान कोश तयार 
केला. त्याची पृष्ठे ४९४ असून लकमत सिा रुपये आिे. छाप ठळक व हबनचकू आिे. शब्दसंख्या २९ 
िजारािूंन जास्त आिे. अशा लिान व स्वस्त कोशाची फार आवश्यकता िोती. मूळ कोश ३६ रुपयाचंा 
असून मनस्वी जड आिे. लोक लघुकोशाची चातकाप्रमािे वाट पािात िोते. पि कािी चुकािी 
हवस्मृतीने रािून गेल्या. फक्कड शब्दासमोर फकड पिा म्िटले आिे, परंतु फकड िा शब्दच आढळत 
नािी. तरीिी िे अवघड काम हसद्धीस नेल्याबद्दल बाबाचंी तारीफच करावयास िवी. कागद पातळ 
आिे, म्ििून लोक तक्रार करतात. पि त्यानंा अल्पमोली व बिुदुधी गाय िवी असते. या गं्रथास 
परमेश्वर आशीवाद पाठवो व त्याचे गौरव या देशात िोवो. कागदाबद्दल बाबा हलहितात की, यापेक्षा 
जाड कागद हमळेना. अगदी गं्रथाची छपाई पूिय िोत आल्यावर एका गृिस्थाने हलहिले की, जाड 
कागद हमळतो, एकूि तीन िजार प्रतींची छपाई झाली. पि अवघे सिाश े वगयिीदार हमळाले. मग 
गं्रथकत्याने कोिाच्या आश्रयाने असली जोखमीची कामे करावीत? ज्यानंी पातळ कागदाबद्दल 
लेखकास दोर्ष हदल्िा, त्याचंी चूकच झाली. 

 
२३७० (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८०–२८१) 

घोडनदीजवळच्या हनमोिी गावी एका स्त्रीला नातलगानंी उत्तम वागं्याचे बी हदल्िे. या मागंीि स्त्रीने 
गावात कािी लोकानंा ते देऊन स्वतःच्या घरीिी लावले. एका रात्री कोिी तरी त्यात वाईट हजन्नस 
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टाकला. घरवालीला िे मोठे दुहिवि वाटले. तेथे जमलेल्या गावकऱयानंी चौकशी केल्यावर हतने 
साहंगतले की, अमक्या अमक्याने वागं्याचे बी हदले. तेव्िा ते म्ििाले की : ‘त्याचंा एक भाऊ हिस्ती 
झाला आिे. िे बी नक्कीच पाद्रीसािेबाकडचे असले पाहिजे. तुम्िी वागंी खाल्ली, तर तुम्िीिी हिस्ती 
व्िाल.’ तेव्िा बाई फार घाबरली. हतने ती सुंदर झाडे उपटून टाकली. केवढे िे अज्ञान. अचकू 
खाल्ल्यामुळे जात हबघडेल, या वडे्या भयाने लोक अगदी नीच दशसे आले आिेत. 

 
२३७० अ (इंम : २८०) 
 
२३७१ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८१–२८४) 

हस्त्रयाचं्या न्स्थतीबाबत ‘स्त्रीकल्यािेच्छू’ हलहितो की : ज्यानंा ऐकू येते, त्यानंाच उपदेश करता येतो. 
पि तोंडी उपदेशापेक्षा लेखी उपदेश जास्त उपयोगी पडतो. हस्त्रयाचं्या कल्यािासाठी गं्रथकार व 
संपादक प्रयत्न करीत असतात. पि व्िावी तेवढी हस्त्रयांची सुधारिूक िोत नािी. हस्त्रया अज्ञानी 
असल्यामुळे मोठे अनथय िोत आिेत. हस्त्रया हशकल्या, तर त्या तकय टी, अमयाद व जाहरिी िोतील, 
अशी त्यानंा भीती आिे, पि त्यानंी सुनीतीने चालाव,े याकहरताच हवदे्यची गरज आिे. पुरािवाचन व 
कीतयनश्रवि तेवढेच हस्त्रयानंी करावे, िे मत अयोग्य िोय. िहरहवजयातील हवलासामुळे त्याचें मन मात्र 
हबघडेल. यावर संपादक हलहितात की, हवदे्यने हस्त्रया हबघडतील, िे मत चूक आिे. हशकलेल्या 
पुरुर्षातं लबाडी करिारे नािीत काय? ईश्वराबद्दल सद हभती वाटेल, असे नीतीचे हशक्षि त्यानंािी 
द्याव.े मंुबईमध्ये हस्त्रयाचंी शाळा काढण्याकहरता ५० िजार रुपये जमले आिेत. हवदे्यची व नीतीची 
मूलतत्त्व ेत्यानंािी हशकहविे आवश्यक आिे. 

 
२३७२ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८४–२८५) 

माधवराव राजाराम वतयमानदीहपकेत हलहितात की : मी कौहलक लकवा शाक्तपंथीयातं कािी हदवस 
िोतो. पि त्या पंथामध्ये भ्रष्टता आहि महलनता फार आिे. चक्रपूजा व मद्यपान िी लाहजरवािी प्रकरिे 
असतात. भगवतंाचे एकाग्रतेने लचतन करिे कठीि आिे, म्ििून सवय गोष्टींची हवस्मतृी पडावी व नंतर 
दारूच्या अंमलात ईश्वरलचतन व्िाव,े असे त्याचें अचरट तत्त्वज्ञान आिे. दारूच्या अंमलास ते बोध 
म्िितात. दारू गुत्यात गेल्यामुळे लोकलनदेस तोंड द्याव ेलागेल, म्ििून कािी पूजा करतात. त्यास 
अचयन म्िितात. दारूच्या बाटल्या म्ििजे कंुभ व मासं ते हद्वतीय. दारू हपऊन भमूीवर पडल्यामुळे 
पुनजयवम टळतो, अशी त्याचंी श्रद्धा आिे! अट्टल हपिारानंा वीर म्िितात. अमावास्येच्या मध्यरात्री याचें 
मद्यमासंसेवन चालू रािाते. चक्रपूजेत हस्त्रयाबंरोबर राजरोस कामक्रीडा करतात. या साऱयाच प्रकाराचंी 
घृिा वाटून श्री. माधवराव येशू हिस्ताकडे वळले. येशूनेच त्याचं्या बदु्धीचे डोळे उघडले. 

 
२३७३ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–२८८) 

नाना हजवतं आिे की मेला, याहवर्षयी सतत अफवा उठत. अजहमरास धरलेला मािूस िा नानाच िोय, 
असे सवांना वाटले. पि कानपूरमध्ये अनेक युरोहपयन अहधकाऱयानंी हलिून हदले आिे की, िा नाना 
नव्िे. बिुधा अजहमरात कािी अदलाबदल झाली असावी, असा संशय येतो. एकंदर काय, 
नानाबाबतचा गोंधळ कायम आिे. 



 

अनुक्रमणिका 

२३७४ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–२८८) 
देशोदेशी पे्रतकमाच्या वगेवगेळ्या रीती असतात. दिन व दफन असे दोविी प्रकार आिेत. कािी 
जातींत तर पे्रते लिस्त्र श्वापदानंा खाऊ घातली जातात. (सत्यदीहपकावरून) 

 
२३७५ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–२८८) 

इंग्लंडमधून १०० कोटी रुपयाचंा माल देशोदेशी हनयात िोतो. एहशया खंडातून ३८ कोटींचा माल तेथे 
जातो. लिदुस्थानची मात्र आयातीपेक्षा हनयात दीड पटीने जास्त आिे. 

 
२३७६ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–२८८) 

इग्लंडमध्ये १,१५० वृत्तपते्र आिेत, तर इंग्रजाचं्या साम्राज्यामध्ये ३५० वृत्तपते्र प्रकाहशत िोतात. 
 
२३७७ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–०८८) 

मद्रासमध्ये १,७२१ हमशने असून १ लाख १० िजार हिस्ती लोक आिेत. ७४ शाळातं ६,८३६ मुलगे 
असून मुलींच्या २१४ शाळामंध्ये ११ िजार मुली हशकतात. 

 
२३७८ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८५–२८८) 

पहिमी देशात पाण्याची उत्तम सोय असते. प्रत्येकाच्या घरात नळाला पािी येते. लिदुस्थानात फक्त 
मंुबईची व्यवस्था उत्तम आिे. कलकत्त्यात तर तलाव अहतशय घािेरडे आिेत. तलावाजवळच 
स्मशानभमूी असल्यामुळे काळी राख व सडके मासं या वस्तू पाण्यामधून वािात येतात. सोलापूरच्या 
तलावातिी कदयम व हक्रमी फार आिेत. चागंले पािी हमळिे मुहश्कलीचे असते. 

 
२३७९ (२२ : १८, १५ सप्तेंबर ६३, २८८) 

लिदुस्थान देशातील शतेी पजयवयवृष्टीवर अहतशय अवलंबून आिे. एका वर्षी अवर्षयि झाले, तर लक्षावधी 
मनुष्ट्याचें व जनावराचें पराकाष्ठेचे िाल िोतात. म्ििनू दुष्ट्काळासाठी भरीव स्वरूपाची तरतूद करिे 
आवश्यक आिे. सरकारने गगंानदीस कालव ेकाढून ६०० एकर जहमनीस पािीपुरवठा केला. त्यातून 
२ लाख १२ िजार खंडी धावयाचे उत्पादन झाले. त्यातून ८ लाख लोकाचें एक वर्षय पोर्षि िोऊ शकेल. 
कालव्याच्या काठावरती चारा उगवल्यामुळे जनावराचेंिी पोर्षि िोईल. यातून १। कोटी रुपयाचंा 
उदीम झाला. दरवर्षी वीस लक्षाचंी सूट शतेकरी लोकानंा द्यावी लागते, तीिी वाचली. एकंदरीत 
कालव्यामुंळे सरकारास व रयतेस फार फायदा आिे. 

 
मंुबई, एक्सचेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक १९, मुांबई, १ आक्टोबर १८६३ 
 
२३८० (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, २८९–२९०) 

४ सप्तेंबर रोजी नागपूर हमशनाचे हिसल्पसािेब नदी ओलाडंीत असताना वािून जाऊन मृत्यू पावले. 
नागपूरचे कहमशनर टेंपलसािेब यानंी त्यासं टाकळघाटचे जुने हशल्प पािण्याकहरता बोलावले िोते. 
परत येताना बोरी गावाजवळ ते नदी पार करीत असता िा प्रकार घडला. टाकळघाटच्या सरकारी 
शाळेमधील भार्षिाने त्यानंा तेथून हनघण्यास रात्र झाली. अधंारात पटेवाल्याची व त्याचंी चकुामुक 
झाली. तीन तासानंी सािेबाचे पे्रत सापडले. या घटनेने त्याचं्या हप्रय पत्नीस अत्यंत दुःख िोईल. 
सािेबाचे हिस्ती हमत्र व हवद्याथी शोकसागरात बुडतील. या सािेबानंी १८ वर्ष ेनागपूर हमशनासाठी 
अपार श्रम केले. ईश्वराने या हनष्ठावतं सेवकास हदव्य लोकात नेले. 

 
२३८० अ (इंम : २८९) 
 
२३८१ (२२ : १९, १ ऑक्टोबर ६३, २९१–२९३) 

पुस्तक मंडळीने हम. बाबा पदमनजींचे कृष्ट्ि व हिस्त याचंी तुलना करिारे पुस्तक प्रकाहशत केले. पूवी 
त्यानंी लिदू व हिस्ती धमांची तुलना एका गं्रथाद्वारे केली िोतीच. एत्तदे्दशीय बधंूंना दोविी धमांची 
तपशीलवार माहिती त्यानंी करून हदल्िी. कृष्ट्िाची व हिस्ताची तुलना करताना लिदू व हिस्ती 
शास्त्रातूंन अनेक वाक्ये उतरून घेतली. येशूचा काळ ठरहवताना राहबन सन या गं्रथकाराचा आधार 
घेतला. ४८ पृष्ठे असून लकमत एक आिा आिे. छापिी सुंदर आिेत. प्रत्येक पृष्ठावर दोन मोडी पाडून 
एकीमध्ये कृष्ट्िचहरत्र व दुसऱया मोडीत प्रभचेू चहरत्र, असे हदल्िे आिे. अवताराची कारिे, जवमवृत्तातं, 
मरिाच्या गोष्टी, मरिानंतरचा वृत्तातं, धमयहवर्षयक संदेश, याचंा तुलनात्मक अभ्यास त्यातं येतो. जुवया 
लिदू गं्रथातले उतारे वापरले आिेत. कृष्ट्िाचे चहरत्र अयुन्क्तक, अहवश्वसनीय व हवसंगत आिे, िे 
त्यानंी हसद्ध केले. बाबाचें लेखन रास्त व हनःपक्षपाती वाटते. येशू हिस्ताच्या अमोल्य गोष्टींचा लोकानंी 
हवचार करावा. आपि केवळ सुकृतावरून तरून जात नािी. येशू िा सवयकाळचा खडक असल्यामुळे 
त्याचा आश्रय करा. ईश्वराच्या पहवत्र आत्म्याकडून अंतःकरिात मोठा बदल िोऊ शकतो. खोट्यावर 
हवश्वास ठेवण्यात मोठे पाप आिे. बाबाचं्या गं्रथावरती ईश्वराचा आशीवाद येवो, अशी आम्िी प्राथयना 
करतो. पुस्तक मंडळीची ४२ पुस्तके िातोिात खपली. हवक्री वाढते आिे. (बाबंे गाद्ययन वरून) 

 
२३८१ अ (इंम : २९०–२९१) 
 
२३८२ (२२ : १९, १ ऑक्टोबर ६३, २९४–२९५) 

मथुरेच्या पलीकडे हमशनाचे धमोपदेशक नेिमीप्रमािे शुभवतयमान सागंत िोते. ईश्वर एक आिे व अनेक 
मूतींची पूजा करिे अयोग्य आिे, िे सागंत असताना समुदायातून एकाने मोठ्या आवाजात म्िटले की, 
‘अग्नीवाचनू व पाण्यावाचून जळाले त्या साधुपुरुर्षास तुम्िी काय म्ििाल?’ चौकशी करता असे 
समजले की, मस्तनाथ नामक एका साधूचा हशष्ट्य जागेवरच कोळसा िोऊन पडला. तेथे आग 
लागल्याबद्दल कािीच हचवि नव्िते. पि खरी गोष्ट अशी की, तो अट्टल दारूबाज िोता. ईश्वर 



 

अनुक्रमणिका 

त्याच्यावर संतुष्ट असल्याबद्दल िे प्रमाि मानले जाते. मिादेवाचे दुगुयि त्याने धारि केले. पि त्याला 
सुदैवी मरि आले, अशी भाबड्या लोकाचंी समजूत आिे. त्याच्या समाधीवरती देऊळ बाधंले असून 
अंधळे व अज्ञानी लोक त्याच्या पाया पडतात. अचाट दुष्टाई व अघोर कमय यावंरून कोिीिी साधुपुरुर्ष 
बनतो! 

 
२३८३ (२२ : १९, १ ऑक्टोबर ६३, २९५–२९७) 

‘सिाचंा हवचार करिारा’ हलहितो की : सगळ्या महिवयातं श्राविाला फार मित्त्व हदले जाते. प्रत्येक 
वारी एकेका देवाची खास पूजा िोते. एरव्िी अमावास्येस अहनष्ट समजतात. पि त्या अमावस्येला बलै 
पुजतात. श्राविी पौर्थिमा िा एक प्रायहित्ताचा हदवसच मानलेला आिे. बारा महिवयातंली काइक, 
वाहचक, मानहसक, सासंर्थगक पापे नष्ट व्िावीत, म्ििून सप्तर्षींची पूजा करून िाह्मिदहक्षिा वाटतात. 
िाह्मि मत्र सागंतो. यजमान घाईने व दुलयक्षाने पोपटाप्रमािे बोलिार. मानवी जीवनात पापाचे मनस्वी 
िीि हमसळलेले असते. त्याबद्दलचा खरा पिात्ताप हदसावयास िवा असतो. हशवाय लिदंूत पौर्थिमेची 
पूजा व पंचगव्यप्राशन यातं ताळमेळ नािी. िाच हदवस राखीपुनव म्ििून साजरा िोतो. शोहभवतं 
रेशमाचा िा धागा मंत्र म्ििून िाह्मि िातात बाधंतो. व्यापारी या हदवशी भरपूर नफा हमळहवतात. लोक 
दौतलेखिीसिी राखी बाधंतात. मािूस तृिाचािी साभंाळ करू शकत नािी. तेथे सूत व रेशीम 
मािसाचे काय रक्षि करिार? या हदवशी समुद्रहकनाऱयावर नारळीपौर्थिमा म्ििून सागरास नारळ 
वािातात. परदेशी तेलीलोक दारू हपऊन नाचतात. हनजीव अशा सागरास नारळ अर्थपिे, िे अज्ञान 
िोय. असल्या वडे्या चालींनी धूतय लोकाचंी मात्र पोळी हपकते. 

 
२३८४ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, २९७–३००) 

भाद्रपदात शुद्ध चतुथीपासून दिा हदवस गिपतीचा उत्साि असतो. त्यावर ‘हवचार करिारा’ टीका 
करतो. घरी धातूचा गिपती असला, तरी िा मातीचा देव आिावा लागतो. रीतीप्रमािे त्याच हदवशी, २ 
ऱया, ३ ऱया, ५ व्या, ८व्या १० व्या हदवशी त्याचे हवसजयन करतात. शोभायमान मखरात उंदरावरचा 
गिपती व शारदेच्या मतूी बसहवतात. त्याच्या भोवताली िंड्याझुंबराचंी आरास करतात. गिपती िा 
हवद्याचंा व कलाचंा नायक म्ििून प्रत्येक हवधीत आधी त्याची पूजा िोते. कोित्यािी रोजकीदीवर 
गिेशास नमन असतेच. गिपतीने चंद्रास शाप हदला, अशी कथा गिेशपुरािात आढळते. म्ििनू 
गिेशचतुथीस चंद्राचे दशयन घेत नािीत. जर चुकून चंद्र पाहिला, तर दुसऱयाच्या घरावर दगड 
मारावते, म्ििजे चोरीचा आळ येत नािी, अशी भ्रामक समजूत आिे. भाबडे लोक खुशाल दुसऱयाच्या 
घरावर दगड मारतात. आपल्या हमथ्या समजुतीने लोकानंा त्रास िोतो, याची त्यानंा पवा नसते. 
त्यातून िे हशमग्याचे धाकटे भावडंच तयार झाले आिे. गिपतीपढेु गायन चालते. कसहबिींच्या 
गायनात लोक पैसे टाकतात. बीभत्स लावण्या व हवलासी गािीं याचंी रेलचेल चालते. यातून भक्ती 
काय घडिार? या कुन्त्सत चाली टाकाव्यात. 

 
२३८५ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

उत्तर अमेहरकन सेनेने सम्टर व वागनर िे दोन हकल्ले जमीनदोस्त केले. सम्टरचा हकल्ला युद्धास तोंड 
लागल्यानंतर बंडखोराचं्या ताब्यात िोता. लवकरच च्यालेस्तनिी लजकता येईल. 



 

अनुक्रमणिका 

२३८६ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 
रहशयन सरकारजवळ ६ लाख १८ िजार ४७० फौज आिे. २००३ तोफा व ६० िजार पायदळ आिे. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
२३८७ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

सीहरयात एका मुन्स्लमास देिातंाची हशक्षा झाली. कारि त्याने एका यिुद्यास ठार मारले. 
 
२३८८ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००-३०४) 

दोस्त मिंमदाचा मुलगा हशयरअल्ली िा राजा झाल्यामुळे त्याचे सावत्र भाऊ त्याच्याहवरुद्ध युद्धाची 
तयारी करीत आिेत. माजी राजाचा नातू अिमदखान िा राज्यपदाच्या लोभाने शत्रूकडे गेला. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
२३८९ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

१८५७ च्या बंडातील ३ िजार लिदू हशपाई अफगाहिस्तानात गेले. तेथील बादशिा हशयर अली याने 
त्यानंा इंग्रजी सरिद्दीवर स्वारी करण्याचे काम हदल्िे. या सवांनी इस्लामी धमय स्वीकारला आिे. 

 
२३९० (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

पेशावरमध्ये हमशन ठािे झाल्यामुळे १२ लोक हिस्ती झाले. पजंाबी व अफगािी मुन्स्लम पेशावरास 
हवदे्यचे मुख्य स्थान मानतात. अनेक हवद्याथी तेथे हशकत असतात. 

 
२३९१ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

सुरतेस सुरतहमत्र िे गुजराती व इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू झाले. (इंदुप्रकाशवरून) 
 
२३९२ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

गायकवाड सरकारवर हवर्षप्रयोग केला, या आरोपावरून हवनायक गंगाधर पटवधयनाचं्या पुतण्यास 
जवमठेपेची हशक्षा झाली. (वृत्तप्रकाशवरून) 

 
२३९३ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३००–३०४) 

कलकत्त्याच्या लॉडय हबशपनी चापलेन लोकानंा अशी सूचना केली की, घड्याळ व उष्ट्ितामापक यंते्र 
जवळ ठेवनू उपदेशाचा वळे कमी करावा. उष्ट्िता फार नसेल, तर सर  मन जास्त वळे द्याव.े 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
२३९४ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

पर्थशयन बादशिाच्या दोन िेरानंा िैद्राबादेत अटक झाली. (इं. प्र. वरून) 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२३९५ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 
सदाहशवगडास सरकारने ‘करवर’ िे प्राचीन नावच कायम केले. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२३९६ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

गवियर जेनरालसािेबाचं्या बगंल्यासाठी पुण्यात ४०० एकर जमीन हवकत घेण्यात आली. आसपासच्या 
लोकानंािी परस्पर हवक्री करण्यास बंदी करण्यात आली. १८६५ पासून नामदार पावसाळ्यात पुण्यात 
राििार आिेत. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२३९७ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

एल  हफवस्तन कॉलेजच्या एका हवद्याथ्यासाठी दर ३ वर्षांस ८०० रुपये खचय िोतो. एवढ्या पैशात मराठी 
शाळा बारा वर्ष ेचालेल. सरकारी खचय दर मुलास २९७ रुपये आिे. (ज. हम.) 

 
२३९८ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

मंुबापुरीत गिपती उत्सवामध्ये हदव्याचंा चकचकाट, वाद्याचंा घिघिाट, मंडळीचा थाटमाट, 
िहरदासाचंा कलकलाट, रुपयाचंा खळखळाट या गोष्टी दृष्टीस पडतात. एकेका कीतयनाचे िहरदासास 
१००–१५० रुपये हमळतात. डोल्यापेक्षा िा समारंभ नेत्रदीपक असतो. (इं. प्र. वरून) 

 
२३९९ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

ओहरएंटल त्रावसलेतर रा. हवनायक वासुदेव याचें वतेन द. म. ७५० वरून १००० वर नेण्यात आले. 
(इंदुप्रकाशवरून) 

 
२४०० (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०२–३०४) 

मंुबई इलाख्यातील हमशने सवय प्रकारे कमी आिेत. ठािी ६७, तर ५० उपदेशक असून ३७ हिस्ती 
मंडळ्यामंधून २,२३१ हिस्ती लोक आिेत. ८ इंगे्रजी शाळामंध्ये १,७८७ हवद्याथी हशकतात. ५४ देशी 
शाळामंधून २,२१९ हवद्याथी आिेत. मुलींच्या शाळा ३२ असून १,४२६ हवद्यार्थथनी हशकतात. या 
आकडेवारीवरून हदसेल की, इतर प्रातंाच्या मानाने मंुबई इलाख्यातील कायय कमी आिे. 

 
२४०१ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०४) 

कप्तान स्वावसन याला तंजावरच्या हकल्ल्याजवळ आगासीथमराई नावाचे कमळ सापडले. ते 
ढेकूिनाशक आिे. लभतीजवळ २-३ हदवस ते ठेवले, तर सगळे ढेकूि मरतात. 

 
२४०२ (२२ : १९, १ आक्टोबर ६३, ३०४) 

पदाथाच्या हठकािी हकती उष्ट्िता आिे, ते उष्ट्ितामापक यंत्राच्या योगाने समजते. या फारनैतच्या 
मोजमापाने मनुष्ट्याच्या शहररात ९८ अंश उष्ट्िता असते. अगदी लापलंद या थंड देशातिी उष्ट्ितेचे 
प्रमाि िेच असते. हजभेच्या खाली यंत्राचा गोल ठेवला, तर िे प्रमाि कळते. एकूि वातावरिातील 
उष्ट्िता हनदान १६० अंश असते. मानवी शहररातील उष्ट्िता मात्र ९८ वर हटकून रािाते. याचे कारि 



 

अनुक्रमणिका 

शहररातील रंध्रातूंन घामाच्या रूपाने ती हनघून जाते. कािी कारिाने िी रंधे्र बंद झाली, तर मात्र 
उष्ट्िता साठून ज्वराहद हवकार िोतात. म्ििून नेिमी स्नान करून त्वचा हनमयळ करावी. 

 
मंुबई, एक्स्चेंज पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २०, मुांबई, १५ आक्तोबर १८६३ 
 
२४०३ (२२ : २०, १५ आक्तोबर ६३, ३०६–३०९) 

पाठारे हरफामय असोहसएशनने ‘लिदु हवधवाचें पनुर्थववाि’ िे पुस्तक प्रकाहशत केले. उंच ज्ञातींत हवधवाचें 
हववाि करण्यास िरकत नािी, अशी प्रमािे त्यात दाखहवली आिेत. हवरुद्ध पक्षाने हदलेल्या प्रमािानंा 
उत्तर हदलेले आिे. पाद्री लोकिी खोचनू हलहििार नािीत, एवढे खोचक शरेे हम. मोरोबा काविोबानंी 
हदले आिेत. ‘जाहतभेद हववकेसार’च्या कत्याप्रमािे या लेखकासिी नान्स्तकतेची पदवी हमळेल. हवशरे्ष 
म्ििजे सनातवयाइंतकाच सुहशहक्षताचंािी पनुर्थववािास हवरोध हदसतो. वाईच्या एका स्नानसंध्याशील 
िाह्मिाचे मत ज्ञानप्रकाशचे लेख वाचनू पुनर्थववािास अनुकूल झाले िोते. तरीिी लिदू शास्त्रामध्ये 
याबाबत एकवाक्यता नािी. मूर्थतपूजेबद्दलच परस्परहवरुद्ध अहभप्राय त्यात हमळतात. प्रत्येक पक्ष 
स्वतःला सोईस्कर हवधाने हनवडून भाडंत रािातात. पनुर्थववािाने कािी अनथय िोतील, अशी सवांचीच 
समजूत हदसते. हद्वजापेक्षा पुनर्थववािाची रीत असिारे लोक १,६२५ पटीने जास्त आिेत. 
हवधवाहववािाची रीत सुरू झाली, तर हस्त्रया नवऱयावर हवर्षप्रयोग करतील, िे मतच अचरट आिे. 
कलीच्या युगात पाराशर स्मतृी मित्त्वाची आिे. ती अशा हववािास परवानगी देते. व्यहभचाराचे नीच 
कमय समाजात घडते, म्ििून असे हववाि आवश्यक आिेत. नवऱयाच्या मृत्यूनंतर हववािसंस्कारातील 
करार संपतो. कहलयुगास प्रारंभ झाल्यावर ६५० वर्षांनी अजुयनाने ऐरावताच्या हवधवा कवयेशी हववाि 
केला. 

 
२४०३ अ (इंम : ३०५–३०६) 
 
२४०४ (२२ : २०, १५ आक्तोबर ६३, ३१०–३१३) 

रा. ि. साळव े हलहितात की : देवाने आपला पहवत्र आत्मा पाठवनू अजुयनबावावर वृष्टी केली. िा ५५ 
वर्षांचा मािूस भोळा, नम्र व गरीब िोता. मत्ययभमूीतून हनघून तो हदव्य लोकी प्रथम फळ पावला. 
सुवियमय वरे्ष धारि करून बापाच्या उरासी आनंद भोगीत आिे. सुतारकीचे अथवा बेलदारकीचे काम 
करताना तो हमत्रानंा उपदेश करी. जहगक गोष्टी त्यास माती अशा वाटत. तो कोित्यािी 
जाहतबाधंवाबरोबर भोजन करण्यास तयार असे. प्रथम तो िगविीने आजारी पडला. त्यातून बरा 
झाला, तेवढ्यात सरदीने उचल खाल्ली. उत्तरोत्तर अशक्त व दुखण्याकडून गाजंलेला िोऊन 
खोकल्याने बेजार झाला. देिास इजा झाली, तरी आत्मा आनंहदत, उल्िाहसत हदसे. याहत्रक क्रमि व 
मंगर मडमेचे हनरूपि उपदेशकाने वाचनू दाखहवल्यावर त्यास समाधान वाटे. हमशनेरी स्नेिाळू व 
सौम्य मनोवृत्तीचे आिेत, तर िा देश रानटी व अंधारमय आिे, असे तो म्ििे. हकत्येक हदवस त्याला 
एखादा तासच झोप हमळत असे. तो सतत आकाशाकडे पािात रािी. घरात त्याला गुदमरल्यासारखे 
िोई. हदव्य दूत त्यास स्वगाची वाट दाखवीत िोते. मतृ्यूच्या आदल्या हदवशी त्याचे खािे व झोप 
नेिमीपेक्षा जास्त झाली. प्राथयना करीत असताना त्यास मृत्यू आला. त्याची पत्नी सकुबाई येशूहवर्षयी 
हवश्वासी आिे. आिखीिी कािी मंडळी हिस्ताकडे हफरतील. 

 
२४०४ अ (इंम : ३०९–३१०) 



 

अनुक्रमणिका 

 
२४०५ (२२ : २०, १५ आक्तोबर ६३, ३१३–३२०) 

या देशातील लोकानंा काव्यरूपी उपदेश फार आवडतो, म्ििून हम. िरी रामचदं्र हिस्ती यानंी 
उद्धारमहिमा िी कहवता केली. स्तोत्ररूप काव्यात ते म्िितात : ‘िे यिोबा ईश्वरा तू कृपालसधू आिेस. 
तुझा पहवत्र आत्मा लोकाचं्या अंतःकरिात भरून रािावा. तुझ्या त्र्यैकपिाची फोड आम्िा ं महतमदं 
लोकानंा कशी जमावी? गुरूची कृपा हमळाली, तर अवाच्य व अगाध असे धमाचे रिस्य समजते. हनदोर्ष 
आदाम व िव्वा याचं्या मनामध्ये सैतानाने हवर्ष पेहरले व ईश्वराची आज्ञा मोडण्यास त्यानंा उदु्यक्त केले. 
ज्ञानवृक्षाचे फळ खाऊन ती पृथ्वीवर आली. प्रत्येक मािूस कािीना कािी पाप करतो. पापाचे 
पहरमाजयन करण्यास पूजा हनरुपयोगी ठरते. िह्मज्ञानाने मनुष्ट्य संभ्रमात मात्र पडतो. येशूने मनुष्ट्यरूप 
धारि करून उद्धाराचा मागय दाखहवला. जगाला पहवत्र शास्त्ररूप दुबीि हदल्िी. आपले रक्त देऊन 
तारिाचे सामथ्यय हसद्ध केले. त्याच्याच जीवापयिावर भरवसा ठेवनू मानवानंी चालाव.े तो शातंीचा राजा 
व खरा वयायाधीश आिे. कुमारी मातेच्या पोटी जवमास येऊन त्याने ईश्वरी आशीवादाचे साथयक केले. 
अंधळ्यानंा डोळे हदले, मृतानंा हजवतं केले. येशू िा सूयय आिे, तर शालोमान िा काजवा वाटतो. 
कबरेतून उठून तो आकाशात गेला व देवबापाजवळ न्स्थर झाला. वयायाच्या हदवशी तो सवांच्या 
पापपणु्याचा हनवाडा करिार आिे. मात्थी, माकय , योिान व लूका, या चार हशष्ट्यानंा आत्म्याची पे्ररिा 
हमळाली. त्यातून पहवत्रशास्त्र साकारले. 

 
मंुबई, एक्स्चेंच पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २१, मुांबई, २ नोवेंबर १८६३ 
 
२४०६ (२२ : २१, १५ नोवेंबर ६३, ३२१–३२५) 

इंदुप्रकाशवरून असे हदसते की : जदुनाथ मिाराजाचें रिस्य चवाठ्यावर आिल्यामुळे करसनदास 
मुलजी यानंा लोकानंी अपाकं्त ठरहवले आिे. िे गृिस्थ हवलायतची यात्रा करून आले. त्याचें दोघे हमत्र 
करसन माधव व प्रािजीवन याचं्याबरोबर जेवले. पि मंगलदास मात्र जेवत नािी. िे हतसरे हमत्र इतके 
उदार की, त्यानंी परदेशपययटकास वीस िजाराचें बहक्षस जािीर केले. हम. करसन यानंी 
वल्लभपंथीयाचंी अवघ्या पृथ्वीवर फहजती केली, म्ििून वािी लोक त्याचं्यावर नाराज आिेत. अटक 
नदीच्या पलीकडे जाऊ नये म्िितात. पि हकत्येक लिदू मसकत, काबूल, चीन, येथे गेले. त्यासं 
कोिी गोमूत्र पाजीत नािी. करसन यानंी हवलायतेतसुद्धा स्वतःचा स्वयंपाकी नेला, अभक्ष्याला व 
अपेयानंा ते हशवतिी नािीत. पि या देशात परस्परहवरुद्ध हवधाने खूप आिेत. भटजीचा मुलगाच जर 
काळे कुते्र मारून खात असेल, तर ‘काळं कुतं्र परम पहवतं्र’ असा हनिययच हदला जातो. मग त्यास 
प्रायहित नािी!! सुहशहक्षत तरुिामध्येिी धैयय नािी. सोयीने ते रूढीच्या आड लपत असतात. या 
कारिाने सुधारिुकीचे िातपाय तोडून डोळेिी फोहडले जातात. एखादा हम. करसनदास धैयय दाखवनू 
मिाराजाचे लबग फोडतो. बाकीचे भारतभमूीचे सुपुत्र धैययशूवय झाले आिेत. मािसू युरोपात गेला, तर 
भ्रष्ट िोतो. पि अहफ्रकेत गेला, तर मात्र पहवत्र रािातो. असािी आचरट हवचार कािी मंडळी सागंतात. 

 
२४०६ अ (इंम : ३२१) 
 
२४०७ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३२६–३२८) 

एक बंगाली तरुि हनःशास्त्रवाद्याचं्या नादी लागला. यगं बंगाल गटाचा सभासद झाला. बंडकाळात 
त्याने मक्तेदारी करून कािी द्रव्य गोळा केले. त्यात गैरमागाने धन हमळहवले, म्ििून एक वर्षाची कैद 
भोगावी लागली. नेहटवाचं्या वडेगळ चालीवरून त्याचा हवश्वास उडाला िोता. ईश्वर एकच आिे, या 
तत्त्वाशी मात्र तो दृढ राहिला. पुढे हमशनऱयानंी त्यास उपदेश केला. एका खटल्यावरून तो बंदामंध्ये 
पडला. त्याने प्रहसद्धपिाने येशू हिस्तास स्वीकारले. आता त्याला उपदेशक व्िावयाचे आिे. अंधारात 
वावरिाऱया नेहटवाचंा उद्धार करावयाचा आिे. त्याची पत्नी मात्र धमांतरामुळे रागावली. ईश्वर हतलािी 
येशूकडे हफरवो, म्ििून प्राथयना करा. 

 
२४०८ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३२८–३३२) 

ग्वाल्िेरच्या जयाजीराव लशद्याचं्या दानधमावर, इंदुप्रकाश, वृत्तवैभव, ज्ञानप्रकाश, दीपदशयक, या नेहटव 
लिदू पत्रकारानंीसुद्धा टीका केली. प्रत्येक के्षत्रात िाह्मिभोजनाची रेलचेल झाली. पोळ्याचंी व लाडंूची 
भोजने िोती. दहक्षिेचा दर १-२ आिे असा रािात असे. व्यवस्था नीट रािीना, म्ििनू 
मोिल्यामोिल्यातून जेवि देण्यात येत िोते. कािी हठकािी भोजनाची हतहकटेिी िोती. मिाराज 
ग्वाल्िेरीत व धमय कोकिात. म्ििून अफरातफर िोिे अटळ िोते. सावकारानंी िंुडीचे दर वाढवले व ते 
गबर झाले. कारभारी मंडळीने तीन लक्षाचंी अफरातफर केली. तयार अन्नाचा मोठ्या प्रमािावर नाश 
झाला. कंत्राटदारीची पद्धत अवलंहबल्यामुळे अन्नाचा दजािी कायम राहिला नािी. हकत्येक 



 

अनुक्रमणिका 

िाह्मिानंीिी जेविाचे कंत्राट घेतले िोते. हकत्येकजि अजीिय िोऊन मेले. जि ू ते लशद्याचे मोठेपि 
समक्ष सागंण्यास वैकंुठामध्ये गेले! बाजीरावानंतर एवढा दानधमय लशद्यानेच केला. ‘जवमकाळा 
वाजहवला थाळा ।’ हक्रयानष्ट लोकानंा जेवि देण्यात काय पुण्य आिे, ते लशदेच जािोत! दूरदृष्टीच्या 
सुधारकानंा िा सवय प्रकार दुःखदायक वाटतो. आळसाची वृद्धी करण्यात कसलेच पणु्य नािी. 
सुधारलेल्या देशातं शाळा, धमयशाळा, दवाखाने, रस्ते, पूल, यासंाठी देिग्या हदल्या जातात. आमच्या 
राजेलोकानंी असा कािी धमय करावा. 

 
२४०९ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३३२–३३६) 

‘सत्येच्छू’ हलहितो की : प्राचीन भारे्षतल्या गं्रथाचंा अथय जाििारे थोडकेच असतात. जुवया व अवघड 
गं्रथानंा हवशरे्ष मान तरी हदला जातो. लकवा एकदम अनादर िोतो. िी शासे्त्र साधारि लोकानंा कळू 
नयेत, अशी काळजी उंचविी लोक घेतात. वदेापेंक्षा पुरािाचंी भार्षा सोपी आिे. वदेातंले कोरडे हनयम 
मनोरंजक वाटत नसले, तरी तो मुख्य आधार आिे. वदे िह्मदेवाने केले, असे म्िटल्यावर ते गिन 
आिेत, असा भास िोतो. ज्ञानप्रकाश, इंदुप्रकाश, वृत्तवैभव, या पत्रातूंन हलहिले की, पोपटपंचीमध्येच 
फार वळे वाया जातो आिे. या वदेाचंा परकीय हवद्वानानंी अभ्यास केला. सायिभाष्ट्यामुळे त्याचंा अथय 
समजतो. मोक्षमुलरने ऋग्वदे छापला. िौगसारखे हमशनरी अहतशय समतोलपिे वदेाचंा हवचार 
करतात. तरीिी वदेानंा अनाहद मानिे चकू आिे. ते ऋर्षींनी रचले, िी वस्तुन्स्थती आिे. एखादा मतं्र 
जुना झाला की, त्यात सामथ्यय आिे, असे समजून त्याचाच जप केला जातो. पंचमिाभतूाचंी स्तुती, 
यज्ञाची कृती व अपयिे वदेामंध्ये आढळतात. लिदू लोकानंी स्वतः वदेाचंा शोध करावा. उगीच खोटा 
अहभमान ठेव ू नये. नीट वाचल्यावर भ्रमाचा भोपळा फुटेल आहि धमाच्या ईश्वरदत्त स्वरूपाचा भ्रम 
नािीसा िोईल. वदेातं फक्त सृष्टीच्या तत्त्वाचंी भक्ती आिे. अयोग्य मतेिी खूप आिेत. म्ििून कोरडे 
पाहंडत्य व बाबावाक्य आता सोडावी. 

 
२४१० (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३३६) 

अमेहरकेत उत्तरवाल्याचंा जय िोत आिे. महक्षको बटेावरून अमेहरका व फ्रावस याचंा वाद िोिार आिे. 
पोलंडमधील बंडाचा जोर कमी िोत आिे. 

 
२४११ (२२ : २१, २ नोवबेर ६३, ३३६) 

कावस्तान हतनोपलचे १५० तरुि व तरुिी युरोपीय देशाचं्या पययटनास हनघाले आिेत. 
 
२४१२ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३३६) 

तुकी सुलतानाने एका मुन्स्लमास यिुदी मारल्यावरून मरिाची हशक्षा हदल्िी. सुलतानाने आपली 
तसबीरिी फोटोग्राफरकडून काढहवली. तुकय स्थानामध्ये नव े हवचार कसे येत आिेत, ते यावरून 
हदसते. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

२४१३ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३३६) 
मिाराजा दलीपलसघाची आई चंद्राकुवर हिचा लंदनमध्ये मृत्यू झाला. हतचा अंत्यहवधी हिस्ती पद्धतीने 
झाला. 

 
२४१४ (२२ : २१, २ नोवेंबर ६३, ३३६) 

सोरा तयार करण्याची लैसेवस फी सरकारने १० वरून ५० रुपयावंर नेली आिे. (खैरखा खल्कवरून) 
 

मंुबई, एक्स्चेंच पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २२, मुांबई, १६ नोवेंबर १८६३ 
 
२४१५ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३३७–३३९) 

प्रकृती हबघडल्यामुळे दिा वर्षांपूवी रे. आलन अमेहरकेस गेले िोते. तेथे त्याचंा मतृ्यू झाला. ते ६३ 
वर्षांचे िोते. हमशनात त्यानंी २७ वर्ष े काम केले. पैकी २५ वर्षे मंुबई इलाख्यात घालहवली. पहवत्र 
शास्त्राचा व इतर पुस्तकाचंा प्रसार केला. हवजापूर, नागपूर, नगर, या भागातं त्याचें हवशरे्ष कायय िोते. 
पहवत्र शास्त्राचे भार्षातंर केले, तसेच शमुवलेाच्या पहिल्या पुस्तकाचा तजयमा त्यानंी केला. टामस ग्रािम 
याचं्या छापखावयात ठसे तयार करिे, छापिे, पुस्तके बाधंिे, या कामासं त्यानंी सािाय्य केले. या 
छापखावयाची आर्थथक न्स्थती इतकी सुधारली की, त्या पैशातूंन अमेहरकन हमशनाचंा सवय खचय भागत 
असे. या देशात एकच मद्यपानहनरे्षधक पत्र िोते व ते आलनसािेबानंी अनेक वर्ष ेचालहवले. अमेहरकेत 
त्यानंी ६०० पृष्ठाचंा लिदुस्थानचा इहतिास हलहिला. 

 
२४१५ अ (इंम : ३३७) 
 
२४१६ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३४१–३४६) 

नगरकर बातमीदार कळवतो की : सालाबादप्रमािे अमेहरकन मराठी हमशनाची सभा झाली. प्रभ ू
तारिाऱयाचे राज्य कोठे वाढत आिे आहि त्यास काय अडचिी येतात लकवा उते्तजन हमळते, त्याच्या 
गोष्टी या सभेत सागंण्यात येत असतात. यंदा ५०० लोक जमले. त्यातं बायािी िोत्या. २५ तारखेस 
जािीरसभा, प्राथयना झाल्या. मुलींच्या शाळेची परीक्षा घेण्यात आली. मुलींच्या व मुलग्याचं्या 
अभ्यासाची चागंली प्रगती हदसून आली. खेड्याचे अळसी पतंोजी व शिरातील सुज्ञ पंतोजी, याचंी 
न्स्थती संवादरूपाने सादर झाली. उपदेशकाचं्या परीक्षािी पार पडल्या. सभेचे अध्यक्ष रे. दीन िोते. 
हिस्ती िोण्यासाठी इन्च्छिारे दीड िजार लोक तरी आिेत. यावरून ईश्वराचे आभार मानण्यात आले. 
नेहटवानंा देवाहवर्षयी खरे ज्ञान कसे हशकवावे, याबद्दल भार्षि झाले. धमयप्रसाराचे अगत्य एका 
पालकाने समजावनू साहंगतले. शातंी, मौन, हशक्षा, पापमोचन, यावंर भार्षिे झाली. पाठलाग सोसून 
देवास अपयि व्िाव,े असे हवचार प्रगट करण्यात आले. शक्यनुसार अपयिे देण्यात आली. सल्ले हदले व 
बुगड्यािी देण्यात आल्या. कोिी शतेाचे पीक, तर कोिी रोजगाराचा पाचवा हिस्सा देण्याचे वचन 
हदल्िे. आनुभहवक व बोधकारक गोष्टी हलिू गेले, तर हवस्तार फार वाढेल. ५०० जिानंी प्रभभुोजन 
घेतले. हवधवचे्या दोन टोळ्या समाधानाने घेिाऱया प्रभचूी स्तुती असो. 

 
२४१६ अ (इंम : ३३९–३४१) 
 
२४१७ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३४६–३४९) 

‘स्त्रीकल्यािेच्छू’ हलहितो की : लिदू हस्त्रयाचंी अवस्था फार वाईट आिे. त्याचें जीवन म्ििजे जवमठेप व 
अंधारकोठडीची कैदच िोय. कािींना नीच व कठीि प्रकारची सक्तमजुरी करावी लागते. श्रीमतं लोक 
हस्त्रयानंा हचकाच्या पडद्याचा गोर्षा करतात. दासींचा व खोजाचंा जागता पिारा ठेवतात. अशी 
अंधारकोठडीची जवमठेप आिे. मध्यमप्रतीचे लोक हस्त्रयानंा नेिमी घरात रािण्याची सक्ती करतात. 



 

अनुक्रमणिका 

इतर हस्त्रयानंा हदवसभर रानात काम कराव ेलागते. श्रीमतंाचे खोजे नपुंसक असतात, तरी या हस्त्रया 
हवद्यािीन व अधमी असल्यामुळे व्यहभचारास प्रवृत्त िोतात. त्यानंा दास-दासी मदत करतात, म्ििून ती 
त्याचंी लाडकी बनतात. हतच्या नवऱयास िे समजले, तर खून व पलायन, यापंकैी एकच घडते. 
हवर्षयसुखाचा उपभोग घेण्याचे ध्येय ठेवनू त्या परपुरुर्षासी समागम करतात. बािेरकामास जािारी स्त्री 
िी अहवचाराने व्यहभचारी बनते. मग त्याचें भ्रतार त्यानंा ताडि करतात व कधीकधी त्याचंा प्राििी 
घेतात. म्ििनू त्याचं्याभोवती सुनीती, तसेच ईश्वराचे सद भय, याचें पडदे उभारावते. अज्ञानी व मूढ स्त्री 
पापमागात जाते. यावर संपादक हलहितात की, हस्त्रयाचंी वागिूक जरी चागंली असली, तरी त्यानंा 
हवद्या व सुहशक्षा आवश्यक आिे. गोर्षात रािून त्या लपगट व अशक्त बनतात. त्यानंा मोकळी िवा व 
प्रकाश िवा आिे. त्याचं्या मनालािी धमयप्रकाशाची गरज आिे. 

 
२४१८ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३४९–३५१) 

‘नगरकर’ हलहितो की : लभगारमध्ये अहश्वनात यात्रा िोती. मिागाईमुळे यात्रा भरिार नािी, असे 
वाटले. पि जते्रकऱयाचें पोर्षाक पािून मिागाईची आठवििी झाली नािी. लुचे्च दारूबाज लोक आहि 
स्वचे्छाचारी बाया चट्टीपट्टीचे पोर्षाक करून अत्यतं कुकमे करतात. पोऱयाचं्या तमाशाची मोठी धूम 
झाली. त्यानंी यावळेी अशी युक्ती केली की, लष्ट्करी िद्दीत तमाशा लावला. एरव्िी हिस्ती लोक लक्ष 
ठेवनू असतात. पि यंदा कािी करता आले नािी. सुज्ञ अंमलदारानंी िे तमाश ेबंद करावयास िव ेिोते. 
पीनल कोडात बंदी आिे, असे बाजाराच्या मास्तरानंी साहंगतले. पि कािी उपयोग झाला नािी. 
लोकाचंी मने भ्रष्ट करण्याचे काम हनर्थवघ्नपिे चालू राहिले. जते्रत उपदेश केल्यावर चावडीजवळ 
भरलेला तमाशा माहजसे्त्रतास सागंून मोडला. जते्रत शुद्ध आहि पहवत्र काम केले, तरच तुम्िी सवमागाने 
चालता, याहवर्षयी खातरी पटेल. देव भ्रष्ट व दुष्ट ठरिार नािीत. दुष्ट कवींच्या बीभत्स लावण्यानंी मने 
भ्रष्ट िोतात. जारजाहरिींच्या युक्त्या–प्रयुक्त्या, हनलयज्ज व अचकट हवचकट संवाद ऐकून िा समाज 
नक्की हबघडेल. आपला मुलगा नाच्या व व्यहभचारी िावा, असे कोिासिी वाटत नसते. कोिास राग 
येवो की लोभ, तमाशा मोडलाच पाहिजे. सरकारी कामदारानंा याहवर्षयी लोकानंी मदत करावी. 

 
२४१९ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३५२) 

हसहवल सर्थवसची परीक्षा लंदनमध्ये िोऊन उत्तीिय उमेदवारानंा सनद हमळते. नेहटवानंा या परीके्षस 
बसता येिार नािी. कारि स्नेिीजनाचं्या हभडेस पडून ते कायदा पाळू शकिार नािीत. यंदा मात्र बाब ू
सत्येवद्रनाथ ठाकूर िा बंगाली गृिस्थ परीके्षत उतरला, म्ििून आम्िासं आनंद वाटतो. त्याचंी नेमिकू 
याच इलाक्यात झाली. सध्या बाबू युरोपात गेले आिेत. परत आल्यावर ईश्वराचे भय बाळगून ते काम 
करतील, अशी आशा आिे. 

 
२४२० (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३५२) 

नेहटव लोक इंग्लंडमध्ये जागा घेऊन स्थाहयक िोत आिेत. येथील इस्रायली सावकार डेहवड सासून 
यानंी ५ लक्ष रुपयासं टेम्स नदीच्या काठावर जागा खरेदी केली. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

२४२१ (२२ : २२, १६ नोवेंबर ६३, ३५२) 
लंकेमध्ये हमशनाची लिानमोठी २१० ठािी आिेत. १८१ उपदेशक आिेत. २२४ मंडळ्यातं १५,२७३ 
नेहटव आिेत. २३ इंग्रजी शाळामंध्ये १६५७ हवद्याथी हशकतात. २१७ देशी शाळामंध्ये ८,३९० मुले आिेत. 
११५ मुलींच्या शाळा असून ३,९८९ मुली हशकतात. 

 
मंुबई, एक्स्चेंच पे्रस, फोटय 



 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २३, मुांबई, १ णडसेंबर १८६३ 
 
२४२२ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३५३) 

लिदुस्थानचे गवियर जेनरल लाडय एलहगन यानंा २० नोव्िेंबरला देवाज्ञा आली. मंुबईमधील हकल्ल्याचा 
बावटा अध्या काठीवर लावण्यात आला. मुलकी व लष्ट्करी अहधकाऱयानंा शोकसूचक पोशाक 
घालण्याचा िुकूम झाला. सवयच सािेबलोकानंी सािेबमवसूफ याचं्या सवमानाथय शोकसूचक पोशाक 
घालावा, अशी हवनंती करण्यात आली. 

 
२४२२ अ (इंम : ३५३) 
 
२४२३ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३५४–३५५) 

रा. कासम मिंमद िे आता एतदे्दशीय हिस्ती मंडळीचे पालक झाले. रे. रामकृष्ट्ि हवनायक मोडक 
यानंी त्यानंा दीक्षा हदल्िी. १८५६ मध्ये रा. कासमना सुवार्थतक व्िावयाचे िोते. तीन वर्ष े त्यानंी 
ईश्वरहवदे्यचा अभ्यास केला. त्याचें ज्ञान व सेवा हमशनास पसंत पडली. ते पालकाचे कामास लायक 
आिेत, असे परीक्षकाचें मत झाले. वडील मंडळींनी मस्तकावर िात ठेहवला. अनेक हिस्तीजनाचं्या 
उपन्स्थतीत नगरकर यानंी ‘खरी नम्रता’ वर कीतयन केले. खेड्यामंधील मंडळीस पालक 
हमळाल्याबद्दल आनंद वाटतो, पि अजून १७ पालक िव ेआिेत. खोकरप्रमािेच इतर मंडळ्यासंिी 
पालक हनवडून घेण्याचे उते्तजन हमळेल. प्रत्येकाने देवाजवळ पटलेला, खरेपिाचे वचन नीटपिे 
पाळिारा कामकरी व्िाव.े 

 
२४२३ अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
२४२४ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३५७–३६०) 

रा. ि. साळव े हलहितात की : प्रभचू्या मंडळीत कृष्ट्िाजी साबळे आले. सूयय सवय ग्रिानंा आपिाकंडे 
ओढतो, त्याप्रमािे प्रभ ू त्यानंा आकर्थर्षत करतो. कृष्ट्िाजीचा जवम कृष्ट्िाष्टमीचा आिे. त्याचंा आजा 
लालू याने पन्नास सोवयाच्या मूती देव्िाऱयात ठेवल्या िोत्या. बाप येसोबा मूर्थतपूजा करी. आई मुक्ताबाई 
मानवी गुरूचा धाक बाळगीत असे. १८१८ त जवमलेले साळव ेघरात फार लाडके िोते. बापास वाटे 
की, त्यानंी िहरभक्तच व्िाव.े कार्थतकस्नानिी ते हनष्ठेने करीत. शाळेत रे. रीड, बाग व रे. आलन याचंा 
उपदेश हमळे. जुवया धमाचा पगडा त्याचं्या मनावर असल्यामुळे ७०० हशष्ट्याचंा गुरू बनून ते कीतयन 
करीत. पुढे देवाने त्यानंा नाशाच्या अवस्थेमधून काढून पहवत्र कळपात हमळहवले. असाच एक 
ज्योहतर्षीिी लोकानंा फार भोंदीत असे. हमशनऱयाचा उपदेश ऐकून तोिी हिस्ती झाला. इकडे देवाचे 
शते फार मोठे आिे. पि कामकरी थोडे आिेत. पापी जनानंा पिात्ताप िोऊन त्याचंी मने प्रफुल्लीत 
करावीत. ‘यावर संपादक हलहितात की : िे पत्र हलहििारे रा. ि. साळव ेयाचंा नुकताच मृत्यू झाला. 
प्रभचूा हदवस चोराप्रमािें येतो. या उद्योगी तरुिाने बरीच हवद्या संपाहदली िोती. हिस्तावर हवश्वास 
ठेवनू तो मेला. 
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२४२४ अ (इंम : ३५५–३५६) 
 
२४२५ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६१–३६२) 

दरवर्षीप्रमािे हद. ३ ज्यावयुएरीपासून १० तारखेपयंत प्राथयना कराव्यात, असे इंवाजेहलकल एलायवसने 
जािीर केले. ईश्वराची उपकारस्तुती करा. त्याने हदलेल्या आशीवादाचे मनन करा. भ्रातंीच्या मनावर 
सत्याचा जय कसा िोत आिे, त्याचा अभ्यास करा. पिातापी मनाने पाप कबलू करा. अधार्थमक व 
दुराचारी लोकानंी देवाकडे हफराव,े यासाठी प्राथयना करा. लढाया बंद िोऊन शातंी नादंावी, पृथ्वीवर 
पहवत्र आत्म्याची हवपलु वृष्टी व्िावी, याकंहरता देवाचा आशीवाद िवा आिे. 

 
२४२५ अ (इंम : ३६०) 
 
२४२६ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६२–३६३) 

मोरोबा कानोबाच्या ‘लिदु हवधवाचें पुनर्थववाि’ या पुस्तकावर अहभप्राय हलहिताना ज्ञानोदयाने म्िटले 
िोते की : या सुधारिुकीच्या कृत्यास जुवया इतकाच नवीन मंडळींचािी हवरोध आिे. ते खरे ठरले. 
कारि वतयमानदीहपकाकता हलहितो की, नारायि सुंदरजी िे ३५ ते ४० च्या दरम्यान असून त्याचंा 
सुधारिेस हवरोध आिे. ‘जुवया शाळेतील लोक’ नव्या शाळेत येण्यास तयार नािीत. उलट रा. भाऊ 
मिाजन, दादोबा पाडुंरंग, मोरोबा कानोबा, िी हपकलेल्या केसाचंी पोक्त मंडळी पुनर्थववाि प्रकरिास 
अनुकूल आिेत, म्ििून त्यानंा ‘तरुि सुधारक’ म्ििावयास िव.े ते खरे हवचारी आिेत. 

 
२४२७ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६३–३६६) 

‘एक हिस्ती’ पत्रात म्िितो की : पूना आब्झरवरने अशी सूचना केली की, युरोहपयन व हिस्ती 
लोकासंाठी पृथक पृथक शाळा असाव्यात. सरकारी शाळेत िाह्मि वगैऱयाचंी मुले हशकतात. ती सवय 
स्वतःला उंच जातीची मानतात. उलट युरोहपयन मुलानंा वाटते की, मूर्थतपूजकाचं्या समागमाने आपि 
हबघडू. पि तेच घरात लिदू नोकर ठेवतात. पृथ्वीवरील सवय मािसे एकाच रक्ताची आिेत, िे हवसरू 
नये. युरोहपयन मुलातंिी कािी मुले महलन असतात. नेहटवाचंी मुले हशव्या देतात, लिानशा 
कारिावरून आिाशपथा वािातात, त्याचं्यात चोरीचा िातवळा असतो, अचकट हवचकट बोलून ती 
लाहजरवाण्या गोष्टी करतात. हशवाय बरेचजि नान्स्तक आिेत. हनःसंग मतानंी ते बेलगाम बनले. 
मरिानंतर वयाय, दंड, देिगी, कािीच नािी, असेिी ते समजत असतात. शाळाखात्याने मकलककृत 
पाठ्यपुस्तक बंद केले. कारि त्यात हिस्ती धमाचे धडे िोते. सध्याच्या पाठातं कसलीच हशकवि 
नािी. हशक्षकातंिी कािी मालचाटे्य साध्या कारिावरून हिस्ती मुलानंा धारेवर धरतात. वळेीअवळेी 
बैबलाची कुचाळी करतात. मग या मुलानंा सुखाने अभ्यास करिे अशक्य वाटते. म्ििून त्याचं्या 
पालकानंी अजय केलेला आिे की, त्याचं्याठी पृथक शाळा असाव्यात. तर त्यानंी हमशनच्या शाळेत 
आपली मुले पाठवावीत. 
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२४२८ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६६–३६७) 
भा. यं. पवार हलहितात की : इंदूरचा दसरा फार पे्रक्षिीय असतो. समारंभासाठी मिाराज तुकोजीराव 
िोळकर सोवयारुप्याने शृगंारलेल्या ित्तीवरील अंबारीत बसतात. मागून लष्ट्कराच्या पलटिी 
चालतात. रहसदंत मेजर मीडिी स्वतंत्र अंबारीतून येतो. यंदा जावऱयाचे नबाब मिंमदसािेब पािुिे 
म्ििून उपन्स्थत िोते. आपट्याच्या पानाचंी पूजा केल्यावर िेले मारण्याचा काययक्रम िोतो. िे प्रािी 
देवीची अपयिे समजली जातात. गाय मारू नये, असे मानिारे लोक एवढा कू्ररपिा करतात! 
मंुगीपासून ित्तीपयंत सवांचा जीव सारखा आिे ना? मग िेला काय वैरी आिे का? अठरा विांचे गुरू 
असिारे िाह्मि अशा कृत्यास प्रहतबधं का ंकरीत नािीत? ते तर मन लावनू िा प्रकार पािात बसले. 
पाप व नरकदंड यातूंन सुटका िोण्याकहरता ईश्वराची प्राथयना करावी. प्रािी मरण्याने पापच वाढते. 

 
२४२९ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६७–३६८) 

ग्याहरबाल्दीचा मुलगा तुकय स्थानात सैवय जमा करीत आिे. त्यामुळे रहशयाशी त्याची लढाई िोण्याचा 
संभव आिे. अमेहरकेत तुमुळ युद्ध चालू आिे. इनं्ग्लश सैवय अफगाि बंडखोराचंा बीमोड करण्यात गंुग 
आिे. त्यानंी ५०० अफगाि मारले. 

 
२४३० (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६७–३६८) 

मद्रासचे गवियर हवल्यम देहनसन िे एल  गीन याचं्या जागी गवियर जेनरल िोिार आिेत. त्याचंा एक 
भाऊ पालयमेंटचा सभासद, तर दुसरा हबशप आिे. हतसरा मद्रासेत हमहलटरीचा सेके्रटरी आिे. १८४६ 
पासून देहनसन सरकारी चाकरीत आिेत. 

 
२४३१ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६७–३६८) 

मिारािी हवक्तोऱया यानंी वैसराय यानंा युहनयन जैक वापरण्यास परवानगी हदल्िी. त्यावर स्टार आव 
इंहडया व राजाचा मुकुट राितील. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२४३२ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६७–३६८) 

वायव्य प्रातंातील टाक ससं्थानचा मौलवी फाडंर या हमशनऱयाकडून दीक्षा घेऊन हिस्ती झाला. 
नातेवाईकानंी तसेच नबाबाने त्यास पाठलाग करून फार दुःख हदल्िे. तरीिी त्याचे मत कायम आिे. 

 
२४३३ (२२ : २३, १ हडसेंबर ६३, ३६७–३६८) 

वनस्पहतहवदे्यचे ज्ञान वाढाव,े म्ििून सर जमशदेजी रस्तमजी िे नवीन शोध लाविारास १०० रुपयाचें 
बहक्षस देिार आिेत. अशी दिा बहक्षसे देण्यास ते तयार आिेत. 

 
मंुबई, एक्स्चेंच पे्रस, फोटय 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २२, अांक २४, मुांबई, १५ णडसेंबर १८६३ 
 
२४३४ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३६९) 

नेक नामदार एलहगन याचं्या जागेवर सर देहनसन याचंी नेमिूक झाली. त्यानंी कलकत्त्यास जाऊन 
अहधकार स्वीकारला. आनराबल माल्तबी याचंी मद्रासचे गवरनर म्ििून नेमिूक झाली. 

 
२४३४ अ (इंम : ३६९) 
 
२४३५ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३६९–३७०) 

हसती आफ शाघैं िे गलबत हलवरपूलला गेले. त्यातून अमेहरकन हमशनचे हबसेलसािेब हवलायतेस गेले 
आिेत. या देशात त्यानंी १२ वर्ष ेहमशनरी कायय केले. घोडनदी व नगर या हमशनातं त्याचंा मुक्काम असे. 
प्रकृहत हबघडल्यामुळे ते स्वदेशी गेले. ज्ञानोदयासाठी त्यानंी अनेक उपयुक्त हवर्षय व सदरे हलहिली 
िोती. त्याचंी प्रकृती सुधारून ते लवकर परत येवोत, िी प्राथयना! 

 
२४३५ अ (इंम : ३६९) 
 
२४३६ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३७१–३७३) 

लिदुस्थानाहवर्षयी १८६२ सालचे पुस्तक प्रहसद्ध झाले. मदयक सािेबाचंी वार्थर्षक पुस्तक प्रकाहशत 
करण्याची िी पद्धत फार संतोर्षजनक आिे. लिदू लोकाचंी गृिन्स्थती, धमय व हवद्यावृद्धी, याचंा तपसील 
त्यात येतो. हबगरसरकारी शाळाचं्या मदतीचे हनयम योग्य नािीत. तसेच हवद्याखात्याचे अहधकारी 
त्यानंा उते्तजन देत नािीत. त्यामुळे शाळा चालहविे कठीि िोते. पि हमशनऱयाचंी खात्री झाली की, 
सरकारी मदत घेऊ नये. सरकार म्ििते की, सरकारी शाळातं आम्िी कोिताच धमय हशकवीत नािी. 
पि नेहटवाचं्या धमातील कथा हशक्षकमंडळी अती पाल्िाहळकपिाने हशकवतात. हिस्ती कथा मात्र 
पुस्तकातून काट्याप्रमािे उपटून टाकल्या! या अिवालावरून असे हदसते की, हस्त्रयाचं्या हशक्षिास 
फार उते्तजन हमळते. काशीतील मडमा हस्त्रयानंा हनयहमतपिे हशकहवतात. मडम नथ घालीत नािी, 
म्ििून नेहटव बाया त्याचं्यावर टीका करतात. मडमानंा नेहटवाचं्या मखूय चालीशी फार झगडाव ेलागते. 
दाहगवयापंायी इथले लोक लाखो रुपये खचय करतात. रोमन कॅथाहलक हमशनाचंा जो तपशील 
हमळाला, त्यावरून असे हदसते की, या देशात १० लाखावंर कॅथाहलक आिेत. पैकी ९० िजार 
गोव्यामध्ये रािात आिेत. दिा वर्षांपूवी त्याचें २८८ उपदेशक िोते. आता ४११ आिेत, तर प्रातेस्तंत 
उपदेशकाचंी सखं्या ३९२ वरून ५१९ वर गेली. 

 
२४३६ अ (इंम : ३७०–३७१) 
 
२४३७ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३७३–३७७) 

आमचे बंधु ज्ञानप्रकाशकते हलहितात की : आशवेर मोठे कायय चालते. ते खरे आिे. पि मृगजळामागे 
धाविाऱया िरिापेक्षा बी पेरिाऱया शतेकऱयाची आशा जास्त फलदायक असते. पाद्री लोक पसैा, 
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लिमत, अंमल, उद्योग, याचं्या सािाय्याने धमयप्रसार करतात. वक्तृत्वाचा मोठाच बािा बाळगतात. पि 
एवढी अनुकूलता असून पाच–दिा अज्ञानी व पोटाथी मिारमागं तेवढे हिस्ती िोतात! यावर आमचे 
उत्तर असे की, हिस्ती धमाबद्दल सवय अहधकाऱयानंा आस्था वाटते. असे असूनिी आम्िी कधी 
जबरदस्ती केली नािी. आमच्यावर पैश्याचंी व साधनाचंी तशी कमताईच आिे. एकूि उपदेशकापंैकी 
एक चतुथांश लोक नेहटव आिेत. सोवळे करिारी मंडळी त्याचंी सावलीिी पडू देत नािीत. उदमी 
लोक व सरकारी नौकर दुरहभमानात व बदफैलीपिात इतके गकय  आिेत की, ते धमाहवर्षयी हवचारिी 
करीत नािीत. तरुि मंडळी थोडे हशक्षि घेतले की, हनःशास्त्रवादी बनतात. अपकीती व पाठलाग याचें 
भय वाटल्यामुळे ते हवचारच करीत नािीत. असली प्रहतबधंक कारिे असूनसुद्धा हमशनऱयाचं्या 
मेिनतीस मोठे फळ आले. दिा वर्षांपूवी १,१२,८१६ हिस्ती िोते. आता ते १ लाख ६० िजार झाले 
आिेत. म्ििजे दरवर्षी सरासरी ४,१३२ लोक हिस्ती झाले. यावरून हदसते की, हमशनऱयाचंी आशा 
कािी व्यथय नािी. आमचा सत्यधमय सतत जय पावतो आिे. 

 
२४३८ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३७७–३७९) 

‘यिुद्याचंा कळवळा करिारा’ हलहितो की : पोप िा रोमन कॅथाहलकाचंा शकंराचायय आिे. रोममध्ये ५ 
िजार यिुदी रािातात. टैबर नदीच्या तीरावर घेटो हवभागात िे लोक आपल्या राबी गुरूसमवते 
रािातात. तेथील शाळेत १५० मुले हििी भार्षा व राबी हवद्या हशकतात. बधुवारी आपला माल ते 
बाजारात हवकतात. पूवी त्यासं मोठे कर द्याव ेलागत. उदा. कार्थनवल या घोड्याचं्या पैजेचा कर व 
ईस्टरचा कर देऊन त्यानंा एक वर्षय रोमात रािण्याची परवानगी हमळे. फुलाचं्या झेल्यातूंन लाच देऊन 
प्रधानाच्या हशव्या खाव्या लागत. आता वर्षाकाठी फक्त २,६०० रुपये द्याव ेलागतात. त्यानंा सैहनकाचे 
काम लकवा अहधकारपद हमळत नािीत. खोदकाम करिारे कसबी कारागीरिी बेकार रािातात. श्रीमंत 
यिुदी परप्रातंातून गहरबासंाठी पसेै पाठहवतात. यरूशलेम या शिरावर त्याचंा प्राचीन अहधकार असून 
तो परत हमळण्याची ते वाट पािातात. िे नेमहनष्ठ यिुदी नेिमी प्राथयना करतात. शास्त्राचे पसु्तक खाली 
पडले, तरी ते संकट समजतात! त्याचं्या हस्त्रया हवद्यािीन आिेत. िे लोक प्रामाहिक व नीहतमान असून 
जारकमाचा त्यानंा कंटाळा आिे. संध्याकाळ झाल्यावर ते बािेर लिडतिी नािीत. 

 
२४३९ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३७९–३८१) 

‘नगरकर’ हलहितात की : नगरात मे. हदहसल्वा यानंी हदबेलतग सोसैती सुरू केली िोती. हदवानी व 
लष्ट्करी लोकाचंी तेथे व्याख्याने िोत असत. स्नेिभाव वाढीस लागे. पुढे मे. कोक व छते्र मास्तरानंी िी 
सभा चालहवली. छते्र याचंी बदली झाल्यावर रा. नारायि हवष्ट्िुपतं यानंी उत्तम कायय केले. रा. 
सखाराम बाळकृष्ट्ि, रा. सा. गोपाळराव िहर, रा. ब. मोरोबा कानोबा, रा. नारायि हवष्ट्िु, तसेच. रा. 
सा. रामचदं्र अमृत दुगल, िे दर आठवड्यास वादसभा भरहवतात. मराठी सभेचे काययिी उत्तम चालते. 
उत्तम हनबधं हलहििाऱया हवद्याथ्यांना उते्तजन देऊन बहक्षसेिी देतात. मुलाचें इंग्रजी हनबधं चागंल्या 
रीतीने शुद्ध करावयास िवते. महिवयातून एकदोनदा जरी अशा सभा भरल्या, तर ज्ञानाची वृद्धी िोईल. 
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२४४० (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८१–३८२) 
‘एक वाचक’ हलहितो की : रत्नाहगरीजवळ मालगंुड गावात २६ सप्टेंबरला रात्री पूवेकडे मेघधनुष्ट्य 
हदसले. रात्री मेघधनु हदसिे, िी गोष्ट आम्िालंा ऐकून ठाऊक िोती. पि ते पूवेस हदसले, िे मात्र चकू 
असाव.े चंद्रहकरिाचं्या योगाने हदसिारे मेघधनु पहिमेस हदसले पाहिजे. या हलहिण्यात कािीतरी 
िस्तदोर्षच असावा. वडे्या समजुती बाळगिारे लोक यातिी तकय  लढहवतात. ते म्िितात, िा 
अपशकुन आिे. याने मिगयतात वाढ फार आिे. खरे म्ििजे, या दोन गोष्टींचा कािीच संबंध नािी. 

 
२४४१ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

अलीकडे इंग्लंडमध्ये फार प्रवासी लोक जातात. त्याचं्यासाठी लंदन शिरात स्त्रेंजसय िोम बाधंले आिे. 
एश्या, आहफ्रका, तसेच सागरी प्रदेशातूंन गेल्या ६ वर्षांत २ िजार लोक तेथे रािून गेले. हकत्येक लोक 
तेथे ३–३ महिने राहिले. या गृिास अजून ५० िजाराचें कजय आिे. 

 
२४४२ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

इंग्लंडमध्ये १०० एतदे्दशीय लोक रािातात. त्यातं मंुबईमधील ८० लोक आिेत. ५ लोक तर कािी काम 
न करता नुसते भटकतात. 

 
२४४३ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

कोल्िापूरच्या राजास पूिय अखत्यारीचा अहधकार हमळाला. 
 
२४४४ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

एका अमेहरकन मुसला रात्रभर चादंण्यात झोपण्याने अधंत्व आले. 
 
२४४५ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

गे्रत हितनमध्ये ३ कोटी एकर जमीन पडीत आिे. कारि तेथील लोकाचें लक्ष शतेीपेक्षा इतर धंद्यातं 
जास्त आिे. 

 
२४४६ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

गरूड पक्ष्याचा वगे हमनटास १ मलै असतो. (वतयमानदीहपकावरून) 
 
२४४७ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

रेशमाच्या हकड्यापासून आहि सापाच्या कातीपासूनिी साखर करण्याचा शोध एम्. डी. लूफस याने 
लावला आिे. (इंदुप्रकाशवरून) 

 
२४४८ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 

िह्मदेशात ३८७ हमशन ठािी आिेत. ५९,३६६ हिस्ती आिेत. ८ इगं्रजी शाळातं ५८६ हवद्याथी आिेत. 
नेहटवाचं्या ४१६ शाळामंध्ये ४,२१६, तर ५ मुलींच्या शाळातं १,०६६ मुली हशकतात. 



 

अनुक्रमणिका 

२४४९ (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८२–३८४) 
गेल्या ४९ वर्षांत इंग्लंडमधून ५३,३३,८१२ लोक परदेशी गेले. पैकी १२ लाख ३४ िजार अमेहरकेत, ८ 
लाख आसे्त्रहलयात, ३२ लाख ३८ िजार दहक्षि अमेहरकेत गेले. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
२४५० (२२ : २४, १५ हडसेंबर ६३, ३८४) 

सरकारच्या ठरावाप्रमािे आता वतयमानपत्राचें टपाल िशील आगाऊ भराव ेलागते. तरी ज्ञानोदयच्या 
वगयिीदारानंी आपली पुढील वर्षांची वगयिी १॥ रुपया त्वहरत पाठवावी. ज्याचें पसेै येिार नािीत, 
त्याचंा अकं बंद केला जाईल. सािेबलोकानंी ४ रुपये ८ आिे पाठवावते. 

 
२४५० अ (इंम : ३८४) 
 

मंुबई, एक्स्चेंच पे्रस, फोटय 
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धमयसंबधंी स्वतंत्रतेस प्रहतबधं २३११ (२३११ अ). 
धार्थमक आहि अधार्थमक याचंा भेद २५८ (२५८ अ), २८६, ३०८ (३०८ अ) ३७३ (३७३ 

अ), ५७३ (५७३ अ). 
नम्रपिा व परमेश्वराचे भय याचें फलाहवर्षयी ९६०. 
नयनसुख याची गोष्ट ५५९, ५७५, ५८७. 
नवल अनुशासन (बोधकथा) १०८२. 
नीहतबोध ३४०, ५०४. 
पहवत्रशास्त्र मंडळी-मंुबई शाखा ४१ (४१ अ). 
पिात्तापाकडून पापऋिाची फेड िोत नािी ८९९ 
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(बोधकथा) 
पहिम आहफ्रकेतील राजाच्या मृत्यूहवर्षयी ८३० (८३० अ). 
पािीप्रकरि आहि हिस्ती धमय १५५१ (१५५१ अ). 
प्राथयना करिारे व न करिारे १०४८ (१०४८ अ). 
प्राथयना करण्याहवर्षयी ९८७ (९८७ अ). 
प्राथयनेचा आठवडा २४२५ (२४२५ अ). 
हपतळाच्या मूती (बोधकथा) ९७० (९७० अ). 
पी. जगन्नाथ (रे.) याचंी िहककत ४४६ (४४६ अ). 
पोपचे पाप भरले ११५२. 
िह्मदेशातं खऱया धमाचे बी २०१६ (२०१६ अ). 
िह्मी देशातील कारेन लोक ४७२ (४७२ अ). 

बाप्प्तस्मा : 

अिमदनगरातील शेंडी येथे १२५९ (१२५९ अ). 
आहफ्रकन मनुष्ट्याचा १८०५ (१८०५ अ). 
एका मुल्लाजीचा ८३३ (८३३ अ). 
एका मुसलमानाचा ६६० (६६० अ), २३४५ (२३४५ अ). 
एका मौलवीचा ६६७ (६६७ अ). 
एका हशपायाचा ६५. 
एका लिदूचा ५ (५ अ), ६२६. 
कराची येथे २०५९. 
कलकत्ता येथे २०७९ (२०७९ अ), २१०९ (२१०९ अ). 
कलकत्त्यातं एका िाह्मिाचा १६४९ (१६४९ अ). 
हकत्येक नेहटवाचंा ९२६ (९२६ अ). 
कृष्ट्िाजी साबळे याचंा २४२४ (२४२४ अ). 
नागपूर येथे २४०७. 
नेहटव डाक्तराचा ८६१. 
फते्तगड येथे १६१६ (१६१६ अ), १६२९ (१६२९ अ). 
फते्तपूर येथे १३९७. 
बंगालमधील हशवनारायिी पथंातील लोकाचंा १३९५ (१३९५ अ). 
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िाह्मिाचे पहवत्रपि ११२६. 
िाह्मिी हवधवचेा सत्याहवर्षयी शोध १८७० (१८७० अ). 
हबसेलसािेब याचें स्वदेशी जािे (रे.) २४३५ (२४३५ अ). 
बुडालेला देव (बोधकथा) १२५८ (१२५८ अ). 
बेंजाहमन नेस्तोरी २००२ (२००२ अ). 
बेळगावं येथे १५७९ (१५७९ अ). 
भटकलेले लेकरू १९६० (१९६० अ). 
भागीपिाचा उजवा िात ८५०. 
भागंजवय आत्मज्ञान (बोधकथा) ३११. 
मकाले (लॉडय) १४५५. 
मजबी सीखाचंा १८०८. 
मद्रासेचे गवियरसािेब २०९३ (२०९३ अ). 
मधमाशी आहि गाधंीलमाशी (बोधकथा) १६८७ (१६८७ अ). 
मनसाराम याचा २१९८ (२१९८ अ). 
मलवस–मडमेचे मरि १७७८ (१७७८ अ). 
मिंमदी तरुिाचा १०३३ (१०३३ अ). 
मिंमदी धमाची परीक्षा १९४४, २०४०, २१९९. 
मंुबई येथे २०३७ (२०३७ अ). 
मनुष्ट्याचा आत्मा अनादी नािी १८५३. 
मादागास्कर १४४४, १७६८, १८१७ (१८१७ अ), २३२२ (२३२२ 

अ), २३५३ (२३५३ अ). 
हमचेल जेम्स (रे.) २००१ (२००१ अ). 
हमचेल याचें स्वदेशी जािे (रे.) २२५१ (२२५१ अ). 
हमशनऱयाचें येिे ३ (३ अ). 
िानोर येथे २३५२ (२३५२ अ). 

णमशनाणवषयी : 

अमेहरकन हमशन १३३८ (१३३८ अ), १४७४ (१४७४ अ). १८६८ 
(१८६८ अ), २७६७ (२७६७ अ), २४१६ (२४१६ अ). 

अिमदनगर येथील हमशन ६९५ (६९५ अ), ११८२ (११८२ अ), १४५४ (१४५४ 
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अ), १५६३ (१५६३ अ), १८७६ (१८७६ अ), २२०६ 
(२२०६ अ), २२५२ (२२५२ अ). 

ओहडसा येथील ८६२ (८६२ अ). 
कलकत्ता हमशन १६०२ (१६०२ अ). 
काशीतील ८०२ (८०२ अ), १२८४ (१२८४ अ). 
बेळगावं, बल्लारी, बंगलोर, येथील ७२६. 
महिकाठा येथील २१३० (२१३० अ), २१५४ (२१५४. अ). 
हमरजापूर येथील ८३१ (८३१ अ). 
हमशनशाळेहवर्षयी ७८२ (७८२ अ). 
हमशनाचंा तपशील १०५१. 
हमशन इंदापूर २२८६. 
हमशन हदल्लीतील हिस्ती धमाची बढती १६७४ (१६७४ अ). 
हमशन लंकेतील २०६८ (२०६८ अ), २१३२. 
हमशनशाळातंील पंतोजींची परीक्षा २२६० (२२६० अ), २३१२ (२३१२ अ). 
हमशनेरी पाठहवण्यासाठी नेपोहलयनला हवनंती १७४१ (१७४१ अ). 
हमशनेरी मंुबई इलाख्यातील याहवर्षयी २२३० 
हमशनेरी मंुबईत दाखल २१८८ (२१८८ अ). 
हमशनेरीवर हफयाद २१३४. 
हमशनेरी लोकासं एतदे्दशीय सूज्ञ गृिस्थ कसे 
लेहखतात 

१६७३ (१६७३ अ). 

हमशने व लिदू पत्रकते २४३७. 
मंुबईतील शास्त्रप्रसारक मंडळीचा रपोट १८६९ (१८६९ अ). 
मंुबई हमशनहवर्षयी १०८१ (१०८१ अ), १७६७ (१७६७ अ). 
युनैटेड स्तेतस देशातं धमयसबंंधी उते्तहजतपिा २३३ (२३३ अ). 
येसूबा सालव ेयाचा वृत्तातं ७२५ (७२५ अ). 
येसोबा दारकुजीचे मरि ४३ (४३ अ). 
राग्लंदसािेबाचा वृत्तातं (रे.) ७४९ (७४९ अ). 
रामाचे पशुदल ७२७. 
रोमेकरास पत्र ९००. 
लखनौ येथे हमशनची स्थापना ६१९, ७८३. 
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लंदन शिरातंील धमयखात्याचंी संख्या ४२४. 
लाक्रोईसािेबाचे मरि (रे.) ९२५ (९२५ अ). 
लाक्रोईसािेबाची सिनता (रे.) ९९९ (९९९ अ). 
लािान सगुिा (बोधकथा) ९७३. 
लुहधयाना येथील ६६८, १२२२ (१२२२ अ), १५९२ (१५९२ अ). 
लोक लज्जायमान िोतील असे बोलू नये (नीहतबोध) ९५५. 
लोकाचंा अतृप्तपिा (बोधकथा) ३७५ 
वलायतअली याची गोष्ट ९२. 
वाबंोरीची वार्थर्षक सभा २१५६. 
हवक्तोऱया रािीसािेबाच्या भ्रताराचा मृत्यु १८३९ (१८३९ अ). 
हवलक्षि सृष्ट चमत्कार २१७४ (२१७४ अ). 
हवश्वासिे आहि कन्ल्पिे (बोधकथा) १३६३. 
हवश्वासाचे अगत्य १३६४. 
वडू मडम ९८३ (९८३ अ), १०८८ (१०८८ अ). 
वदेाहंवर्षयी हवचार २४०९. 
वोल्तेअर याचें भहवष्ट्य ४७३ (४७३ अ). 
शलमोनाची दृष्टातंवचने (नीहतबोध) १२६१. 
शास्त्रातील वचनाचंा सकंटसमयी आधार १२८. 
शुभवतयमान सागंण्याचे काम ५३४ (५३४ अ). 
शुभवतयमानासबंंधी मिंमद गिृस्थाच्या भावना १६५० (१६५० अ). 
शखे दाऊद याची िहककत १२३६ (१२३६ अ) 
सबकी सुन्ना पर हदलकी करना (नीहतबोध) ५६१. 
संकोचवृत्ती (नीहतबोध) १५९६. 
सापडलेला चाकू (बोधकथा) २००५. 
सादंहवच बेटावरील म्िातारा १७०२ (१७०२ अ). 
सादंहवच बेटे १३४९ (१३४९ अ). 
साथंाल लोक १८४४. 
हसलेहबस बटेाकडील वतयमान ६६२. 
सीजर दुकारनेत १९४३ (१९४३ अ). 
सोमयज्ञ ं २२०७. 
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स्वतंत्र रािण्यास इन्च्छिारी साळू (बोधकथा) २०४९. 
हिसलप (रे.) ५५७ (५५७ अ), २३८० (२३८० अ). 
िेजनसािेब याचें जािे (रे.) २ (२ अ). 
ज्ञानाचा शोध करिे (बोधकथा) ७५०. 

शैक्षणिक-णशक्षिसांस्था-परीक्षा वगैरे : 

अमेहरकन हमशनशाळेची एन्ल्फस्तनसािेबाने परीक्षा 
घेतली 

८६३ (८६३ अ). 

अिमदनगरच्या इन्ग्लश शाळेतील सभा २०९६. 
एतदे्दशीय हस्त्रयाचंी न्स्थती २३७१. 
हिन्स्तयन विाकुलर एज्युकेशन सोसैटी १७९२ (१७९२ अ). 
हिस्ती मुले व सरकारी शाळा २४२७. 
हिस्ती शास्त्र सरकारी शाळातं चालू करण्याहवर्षयी ९६१, १२५६ (१२५६ अ) 
हिस्ती हशक्षक तयार करण्यासाठी हवद्यालय २०३८ (२०३८ अ). 
ठाकूर ज्ञानेंद्रमोिन याजहवर्षयी १५५३ (१५५३ अ). 
पाद्रीची पुस्तके शाळात चालू न करण्याचे कारि २३५. 
बारसीकडील वतयमान २१९१. 
िाह्मि मुलगा हवलायतेस गेला ६९८ (६९८ अ). 
भार्षातंरकत्याच्या जागाकंहरता ंपरीक्षा ३६४. 
मिारमागंाचं्या शाळाहंवर्षयी २३४. 
मालेटसािेब व नेहटव पत्रकते १२३७. 
हमशनाच्या शाळा व सरकारी शाळा २०१५ (२०१५ अ). 
मी कोि व माझे नाव काय बरे २२००. 
मंुबईतील हमशनाचं्या शाळाचंी परीक्षा ४ (४ अ). 
वकील लोकाची परीक्षा १३२. 
हवद्याखात्याचा रपोट १६३० (१६३० अ). 
शिािपिाची गोष्ट (बोधकथा) ३५. 
शास्त्रीय हवर्षयावर व्याख्यान १८७९. 
शाळाखात्याची न्स्थती १३२४ (१३२४ अ). 
हशक्षकाचंी परीक्षा १९०२ (१९०२ अ). 
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सरकारी शाळातं जाहतभेद नसावा ६१ (६१ अ), ९६९ (९६९ अ). 
स्वभारे्षची अनास्था ४०२. 
लिदू लोकाचंा जात्यहभमान २३४३ (२३४३ अ). 

णवज्ञान, सांशोधन, कला, वगैरे : 

अन्नोदकाहवर्षयी स्वाभाहवक योजना २२०१. 
आगीचा नवीन नागंर ३०. 
काचेवर अक्षरे उठहवण्याची युक्ती २५. 
गाराचंी वृष्टी १५६४. 
नवीन घड्याळ ३६. 
बोरघाटातून आगगाडी चालू करण्याचा समारंभ २२२९. 
मीट १११७. 
लोखंड २३२५. 
वायुघटक-तत्त्वाचें हववचेन १११६. 
हवदु्यल्लता १८७२. 
हशवण्याचे यंत्र ५०. 
समुद्रातील ओघ २३७. 
सूययहकरिाचें हितावित्त्व ११६२. 
सूक्ष्मदशयक यतं्र २१८९ (२१८९ अ). 

प्रािी, पशुपक्षी, वृक्ष, वगैरे 

अक्रोड २३. 
अनानस ४७. 
कोंबडीच्या हपलाहवर्षयी १३९८. 
गोहरला माकडाहवर्षयी १०३५. 
पत्रवािक कपोत १२. 
पक्षापंासून फायदा २०८२. 
पाखराचंी हपले धरण्याहवर्षयी २००४. 
मंुग्याचें भक्ष ८३५. 
सपाचा पक्का वैरी (मंुगसू) १९८. 
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इणतिास, भूगोल, खगोल, वगैरे 

अिमदनगर शिराचे वियन २१९२. 
चीन व चीनी लोक १८७८. 
ज्यापान १४७५ (१४७५ अ). 
तुळापूर १०३४. 
धूमकेतू ४७५, ८५१. 
नव्या ग्रिाचा शोध ११४९ (११४९ अ). 
पेहकन शिर १४५०. 
बंगाली गृिस्थाचे इगं्लंडहवर्षयी मत १९२५. 
मंुबई इलाख्यातील हजल्ह्ाचे वियन १००३. 
लंडनहवर्षयी ५५३, १२३८. 
हवजापूर शिराचे वियन १९९५. 
लसगापूर ४३१. 
लिदु ज्योहतर्षावर व्याख्यान २०७७ (२०७७ अ). 

लोकप्स्थती : 

अिमदनगर हजल्ह्ातील अघोरी चाल ११११ (११११ अ). 
इंदूरचा दसरा २४२८. 
एतदे्दशीय हिस्ती लोकासंी लिदंूची वतयिकू १६३७ (१६३७ अ). 
एतदे्दशीय हस्त्रयाचंी न्स्थती २२६५, २२८७. 
एहलनबरो यास सूचना ५०१. 
कजाहवर्षयी ३०९ (३०९ अ), २१५५ (२१५५ अ). 
कमयठपिा १८०९. 
करसनदास माधवदास याजंहवर्षयी २१९६ (२१९६ अ). 
करसनदास मूळजी २४०६ (२४०६ अ). 
करसनदास याचंा सवमान १९९१. 
कलकत्त्यातील िाह्मि १८०६ (१८०६ अ). 
कागदाचंा व्यय ३३९. 
कुत्री मारण्याहवर्षयी ६३०. 
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गिेशचतुथी २३८४. 
चमत्काहरक हववाि १९७. 
जाहतभेद ईश्वर योहजत नािी २००३. 
जुगार ४६. 
झोळीची हनशािी (बोधकथा) २४७. 
त्राविकोरातील नागरकाईल येथील दंगा ५९९ (५९९ अ). 
दादोबा देवजी याचंी उत्तरक्रीया १८०७. 
दुष्ट्काळ – वायव्य इलाख्यात १४९३. 
पत्रावळी २५९. 
पािीप्रकरि – पुण्याचे २३०२ (२३०२ अ). 
पुण्यातील धमाथय दवाखाना १७४. 
पुनर्थववािाहवर्षयी ९५८ (९५८ अ), ११२४ (११२४ अ), १६१८ (१६१८ 

अ), १६३८ (१६३८ अ), १६७८ (१६७८ अ), २२८५ 
(२२८५ अ), २३०१, २४०३ (२४०३ अ), २४२६. 

पीराची स्वारी ६७०. 
‘बाटे्य’ शब्दाहवर्षयी १५७८ (१५७८ अ). 
िाह्मि कािी कामाचे नािींत १०५२. 
िाह्मिाचं्या चालीचे वैपहरत्य १५८२. 
िाह्महववाि १८४२. 
बैरागी १८४३. 
भरतखंडातील प्राचीन व िलीची न्स्थती याचंी तुलना ७८१ (७८१ अ). 
भरतखंडातील लठ्ठाश्रमी हभक्षुक ६९९. 
भाऊदाजी याचें भार्षि (डॉ.) ६९७. 
भास्कर दामोदर याजबाबत १५९५. 
मिार लोकाचंी अवस्था १४७. 
मिाराहदकाचं्या हवटाळाहवर्षयी २०६१. 
मारुतीची ग्रिदशा १०३८. 
माडंवगिची जत्रा १८ (१८ अ). 
मासंभक्षिाहवर्षयी १९४५. 
हमथ्या कल्पना २०४७. 



 

अनुक्रमणिका 

मंुबईच्या लोकाचंा हरवाज १४. 
मंुबईत नीहतधैयाचा दुष्ट्काळ १२२५. 
मंुबईतील सुहशहक्षत तरुि लिदू लोक ५३५ (५३५ अ). 
मंुबई व कलकत्ता येथील लोकाचं्या औदायाची तुलना २२६२ (२२६२ अ). 
मूखय समजूत २३७० (२३७० अ). 
मूर्थतपूजकपिा १३९६ (१३९६ अ). 
यात्रा–पंढरपूरची १५०८ (१५०८ अ), १५१६ (१५१६ अ). 
यात्रा – लासूर येथील १५०. 
रेल्व ेकंपिी आहि लिदुधमय २२६३ (२२६३ अ). 
रेवाडं लोकाचं्या कू्रर चाली १९८९ (१९८९ अ). 
वािी व भाटे्य याचं्या गुरूचा खटला १९१० (१९१० अ). 
वदेाहवर्षयी व्याख्यान १६३६ (१६३६ अ). 
शाक्तमत २३७२. 
श्राविी शुद्ध पौर्थिमा २३८३. 
शास्त्री व पुराहिक याचंी स्वारी २२३१. 
शाििपिाची गोष्ट (नीहतकथा) २३०. 
हशमग्याचा सि २१९० (२१९० अ). 
लशदे याचंा व्यथय दानधमय २३४७, २४०८. 
शेंडे नक्षत्राहवर्षयी ५१३, ७००. 
सकेशा स्त्री मरि पावली त्याहवर्षयी ९६२. 
स्वभारे्षची अनास्था करिारासं सूचना ५७७. 
लिदु धमाचे ज्ञान करून घेण्याहवर्षयी अकबराचे यत्न ६८. 
लिदु बैराग्याचे वैराग्य ८९८. 
लिदु साधू २३८२. 
लिदुस्थानचे नष्टचयय ४४९. 
लिदुस्थानातील कालव े २३७९. 
लिदुस्थानातील सुधारिूक २१३१ (२१३१ अ). 
लिदु लोकाचं्या देवळातील अनीती ११३. 
लिदु लोकाचं्या हमथ्या समजूती ६२० (६२० अ). 
लिदुस्थानातील एतदे्दशीय हिस्ती लोकाचंा छळ ११४. 
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लिदंूचे भाऊ मुसलमान १६५५. 

प्रजा व सरकारी कारभार : 

अिमदनगरचे पािी प्रकरि ११६० (११६० अ), १३८२ (१३८२ अ). 
आगीच्या गाडीचा दर २५५. 
एतदे्दशीय फौजेचे लष्ट्कर सुधारण्याहवर्षयी आक्ट २४. 
एल  गीनसािेब याचें मरि २४२२ (२४२२ अ). 
एन्ल्फवस्तनसािेब याचें हवलायतेस जािे १२०१ (१२०१ अ). 
एन्ल्फवस्तन सािेबाचा मृत्यु १०३१ (१०३१ अ). 
एन्ल्फवस्तन, िेन्री वाडय, जेम्स हवल्सन, याचें मतृ्यु १३२३ (१३२३ अ). 
कजयप्रकरिी नवीन ठराव १४८ (१४८ अ), २५७ (२५७ अ). 
कागदाचे नािे १९२८. 
कामगार लोकाचं्या पगाराहवर्षयी ६०. 
हिस्ती लोकाचं्या पािी भरण्याच्या िक्काहवर्षयी ९६८ (९६८ अ). 
खुद्याचा भाव २६०. 
गवरिर जनराल २४३४ (२४३४ अ). 
गवरिर जनरलचे इनाम १५१. 
गवरिर जनरल याचंा जाहिरनामा ४९८. 
गवरिरसािेबाची स्वारी १६८५. 
चादें येथील खटला १७०० (१७०० अ). 
जािीरनामा-ित्यारबंदीहवर्षयी ८०. 
त्राविकोर एथील दंगा व िाह्मि लोकाचंा जुलूम ६१८ (६१८ अ). 
त्राविकोरातील जुलुमाहवर्षयी मद्रास सरकारचा 
अहभप्राय 

१००४. 

हतनोहवली येथील दंगा ५८४ (५८४ अ), ५९८ (५९८ अ). 
तैतलरसािेब स्वदेशी जािार १९२३ (१९२३ अ). 
धमयखातेसंबधंी जािीरनामा ८२९ (८२९ अ). 
नवा रुपया २१३३. 
नवी काऊन्वसले १८४१. 
नवीन जकात ६६३. 
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नव्या कराहवर्षयी ११८३. 
पािीप्रकरि–पुण्यातील १५८० (१५८० अ). 
प्रान्प्तकराहवर्षयी १४४० (१४४० अ), १४५३ (१४५३ अ). 
बंगाल्यातील बगाडाहवर्षयी १२८३ (१२८३ अ). 
बंडवाल्यासंाठी सरकारचा जािीरनामा १५. 
बंदीवानास उपदेश करण्यास बंदी ९९०. 
मंुबई इलाख्यातील लोकसखं्या, इत्यादी ७०. 
मोिोरमाचा बंदोबस्त १२८७. 
रयतलोक जहमनीचे मालक िोतील ६६९ (६६९ अ). 
रेल्व ेकंपनीचा आधंळा कारभार ९५. 
लखनौ येथे गवियर जनरलसािेबाचा दरबार ९९१. 
लोकोपयोगी कामे १९६. 
हवक्तोऱया रािीचा जािीरनामा ४९७. 
हवक्तोऱया रािीसािेबाचा मुगुट १७९१ (१७९१ अ). 
हविाडचे पािी १९६४. 
स्तानली याचंा िुकूम (लॉडय) ७८५. 
समुद्रातून मोते काढण्याचे काम १९९. 
सरकारचे नािे ८८४ (८८४ अ). 
सरकारी कामदारास सुट्या देण्याचे ठराव १७ (१७ अ). 
लिदुस्थानची राजधानी बदलण्याहवर्षयी १७७७ (१७७७ अ). 

आरोग्य : 

अजब चमत्कार २८५. 
हचलटे, डासं, वगैरेचा उपद्रव न व्िावा म्ििनू उपाय ६ (६ अ). 
जरीमरी १९०४. 
तंबाखू २३१५. 
दीघायुष्ट्य १५५६. 
मद्यपानाची वृध्दी १६०३ (१६०३ अ). 
हवहिरीतील हपशाच्च काढण्याचा उपाय ५०२. 
सपयदंशावर उपाय १२०४, १४७६, १५१८ (१५१८ अ). 
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स्वाभाहवक देवी व गोस्तनदेवी १८५५. 

पत्रव्यविार : 

अमेहरकेिून आलेले पत्र २२६१ (२२६१ अ). 
अजुयनबावाचे मरि २४०४ (२४०४ अ) 
अवर्षयि व मिगयता १९९२, २०१७. 
अिमदनगरच्या अदालतीतील शास्त्री १६५१ (१६५१ अ). 
अिमदनगर येथील इंगे्रजी शाळेतील सभा २४३९. 
अिमदनगर येथील हिस्ती लोकाचंी वार्थर्षक सभा ९७१ (९७१ अ). 
अिमदनगर येथील सभा १९१३, १९४७. 
आपतत्त्वहवचार १८१०. 
आभाळ फाटले तर हठगळास काय व्िावे १५११. 
इंग्रज लोकाचें भाग्य २३५४. 
इंगे्रज सरकारचे दयालुत्व १८७१. 
इंगे्रजी राज्यातं लोकासं दुःख काय आिे २० (२० अ). 
ऋग्वदेसूक्ताचें भार्षातंर ८८७. 
ऋिमुक्तीहवर्षयी ४२ (४२ अ), ७५ (७५ अ), ८९ (८९ अ). 
एतदे्दशीय हिस्ती बायाचंा स्वदेशस्थ बायासं बोध ९८२ (९८२ अ). 
एतदे्दशीय राजकुलातील रीती २३४६. 
एतदे्दशीय राज्ये व इंग्रजी राज्य याचंी तुलना ७५४ (७५४ अ). 
एतदे्दशीय हस्त्रयाचंी न्स्थती २४१७. 
कारेन लोकाचंा झेंडा १५८१. 
काकं्षा व हमथ्या भये १८६१. 
हकब,े दाजीसािेब १७४४, १९१४. 
खरे खोटे चमत्कार याबंद्दल १०९०. 
खानगुि गावी हपराचा उत्सव १५९४. 
हिस्ती लोक व नेहटव्ि पत्रकते १५१९, १५३८. 
हिस्ती लोकाचंा पािी भरण्याहवर्षयी िक्क ९३१ (९३१ अ), ९५६ (९५६ अ), ९८८ (९८८ अ). 
हिस्ती शास्त्राच्या अभ्यासापासून िोिारे लाभ ४२७ (४२७ अ). 
हिस्ती िोण्याच्या अडचिीसबंंधी ८४९ (८४९ अ), ८६४ (८६४ अ), ८८५ (८८५ अ), 
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८९७ (८९७ अ), ९२७ (९२७ अ), ९३२ (९३२ अ), 
९५७ (९५७ अ), ९७२ (९७२ अ), ९८४ (९८४ अ), 
९८९ (९८९ अ), १००१ (१००१ अ), १००२ (१००२ 
अ). 

गवियरसािेबाची स्वारी २३६८ (२३६८ अ). 
ग्रििाच्या उपासाहवर्षयी १०९१ 
घेण्यासारखे उदािरि २२६४. 
चमत्काहरक स्वप्न १४४३, १८२० (१८२० अ). 
जगाच्या समाप्तीहवर्षयी वटवृक्षावरून भहवष्ट्य २२६७. 
जत्रा – लभगारच्या पालखीची १७५६, २०४८, २४१८. 
जनानखावयातील अभ्यास २११० (२११० अ). 
जबरदस्त सावकार २३२४. 
जरीमरीहवर्षयी हिस्ती आहि लिदु याचें संभार्षि ८९१. 
जाहतभेद १६७९. 
ढासळण्याच्या लागास आलेल्या इमारतींहवर्षयी १४५७. 
ढोंग्याची फहजती ९२९. 
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अयोध्येच्या बेगमेस लॉड क्लेनने ताब्यात घेतले ५८०. 
अयोध्येच्या रािीचे मरि ११५. 
अयोध्येच्या राजपतु्राहवर्षयी १२७६. 
अयोध्येच्या राजाच्या भावाचा मृत्यु १३६. 
अयोध्येच्या राजाने बंडखोर जमा केले १०८. 
अयोध्येत कैद्यानंी कंुभाडे रहचली त्याहवर्षयी १२४२. 
अयोध्येत पलटिी वगैरे ६५१. 
अयोध्येत रािीच्या जाहिरनाम्याहवर्षयी उत्सव ५३९. 
अदेशर यानंी नवीन बॉयलसय तयार केले ९४५. 
अरबस्थानातील लष्ट्करी छाविीतील अरबाचंा हनप्पात १७६. 
अलािाबादच्या प्रभभुोजनाहवर्षयी ११९१. 



 

अनुक्रमणिका 

अलािाबादेस संक्रातंीची यात्रा २१८३. 
अिमदनगरचा एक परदेशी तरुि मुसलमान झाला १९१७. 
अिमदनगरची बालहवधवा गरोदर ४६२. 
अिमदनगरचे अहस. कलेक्टर हम. थेलवाल याचंा 
घोड्यावरून पडून मृत्यु 

३९२. 

अिमदनगरचे नेहटव्ि कमालंडग पुण्यास बदलून गेले २२७७. 
अिमदनगरच्या सरकारी दवाखावयातंील 
डॉक्टराहवर्षयीची तक्रार खोटी 

२३१७. 

अिमदनगरच्या सरकारी शाळेत मिार मुलास प्रवशे ३१८. 
अिमदनगरमध्ये हवलक्षि प्रकारचा उल्कापात १९०९, २२९६. 
अिमदनगर येथील लंगडा फकीर २१९. 
अिमदनगर येथे रािीच्या राज्यारोिि समारंभात 
घोड्याचं्या लाथा 

५६७. 

अिमदनगरला दुष्ट हस्त्रयाचं्या नाचाची पद्धत मोडली २७७. 
अिमदनगरला सोल्जराचं्या पलटिीत मारामारी ६४३. 
अिमदनगरात अफू ओढिाऱया िाह्मिास दंड ११४२. 
अिमदनगरात हवलायती डाक तारायंत्राने येते ५९५. 
अिमदनगरातील सूनेने सासुरवासामुळे जीव हदल्िा ७१२. 
अिमदनगरातील उदीम ११०५. 
अिमदाबादला मनस्वी मिागाई २२४४. 
आईस हवर्ष घातल्याबद्दल काळ्या पाण्याची हशक्षा १७५३. 
आकाशातील सिा ग्रि साध्या डोळ्यानंी हदसत िोते ५४१. 
आगगाडीच्या चाकारीवर धोंडा ठेवल्याबद्दल काळ्या 
पाण्याची हशक्षा 

८२४. 

आगगाडीच्या टकरीत सािेब मेला १२४७. 
आगगाडी सुरत ते बडोदा गेली १७५१. 
आग – दारूच्या कारखावयास २२७३. 
आग्रा दरबारात गवनयर जनरल याचें भार्षि २२१७. 
आग्रा पे्रहसडेवसीतील नािेटंचाई ५४. 
आगीमुळे नुकसान – आहवत्याबगाती १५५९. 



 

अनुक्रमणिका 

आगीमुळे नुकसान – काशी ७२२. 
आगीमुळे नुकसान – भेंडीबाजार (मंुबई) १४६२ 
आगीमुळे नुकसान – सुरत १०४३. 
आगीमुळे मृत्यु १०७०, १०९६, ११६३. 
आगीमुळे रेल्वतेील कापूस जळाला ३४०. 
आजपयंत लागलेल्या शोधाहंवर्षयी १६९४. 
आत्मा आगबोटीचा नाश ८४४. 
आहफ्रकेत लोखंडी रस्ते १५२० (१५२० अ). 
आबट (अॅबट) (रे) याचं्या नोकरावर िल्ला करिारास 
हशक्षा 

१०२२. 

आमेतीचा लाल इगं्रजाचं्या स्वाधीन ५१९. 
आयलंडची प्रजा कमी झाली १६५९. 
आयात–हनयात १२७४, १४६८. 
आवा बोट बुडाल्याबद्दल नुकसानभरपाई १४२. 
आहशयामायनमधील भकंूपात नुकसान २१८५. 
आसाम व पंजाब येथे दंगा िोिार १८९२. 
आहस्त्रयन–फ्रें च युद्धाहवर्षयी ६८६, ८४२, ८५६, ८७७, ८९२. 
आिेर (हमस्तर) याचें हनधन ३७०. 
इतालीहवर्षयी ३५२, १३७७, १६६३. 
इमाम मेिदीचे जािीरनामे हलिून देिाऱया फकीरास 
फाशी 

९३५. 

इरािहवर्षयी ४६५, १५०६, १८२४, १८२५, २१९३, २२३५. 
इववॅसनने (कनयल) नगर पाकय र ताब्यात घेतले ७५५. 
इंग्रज इसमास अपराधावरून कैद ७६२. 
इंग्रज–फ्रें च व तैलपग याचं्यातील लढाईहवर्षयी १९३८. 
इंग्रज–फ्रें चानंी दंगलखोर अरबाचंा नाश केला ४३८. 
इंग्रज फौजेची कतयबगारी ११. 
इंग्रज व चीनचा राजा याचंा ति १४००. 
इंग्रज सरकार आपल्या सैहनकानंा बहक्षसे वाटिार ४३९. 
इंग्रजाचे राज्य जािार म्ििून नोटाचंी हवक्री ३५४. 



 

अनुक्रमणिका 

इंग्रजाचंा खचय १२८०. 
इंग्रजाचंी संख्या १८३५. 
इंग्रजानंी वसहवलेला प्रदेश २३३३. 
इंग्रजाहंवरुद्ध मुन्स्लमानंा हचथाविी २२१८. 
इंग्रजी हरवाजाप्रमािे नेपाळात कामे सुरू १९५२. 
इंग्रज वतयमान काढिेहवर्षयी ११०२. 
इंग्रजी सरकारचा १८५४ चा वसूल २४८. 
इंग्लंडचा जगात पहिला नंबर ७६८. 
इंग्लंडचे राजपूत्र अमेहरकेस भेट देिार १२१९. 
इंग्लंडच्या पहवत्रशास्त्रमंडळीचे उत्पन्न २६५. 
इंग्लंडच्या सैहनकासं कलकत्त्याच्या श्रीमंताचा हनधी २६६. 
इंग्लंडमधील आयात–हनयात १५७४, १६३४, २३३४, २३७५. 
इंग्लंडमधील खािी २१८७. 
इंग्लंडमधील टपालवसूलाहवर्षयी ६८३. 
इंग्लंडमधील धार्थमक मंडळ्या १७७४. 
इंग्लंडमधील पदाथयसंग्रिालयाहंवर्षयी १६७२, २१०७. 
इंग्लंडमधील वसूल १२१०. 
इंग्लंडमधील लोकाचें शौयय ६४ (६४ अ). 
इंग्लंडमधील व इंग्रज साम्राज्यातील वृत्तपते्र २३७६. 
इंग्लंडमधील हवद्यालये १४३५. 
इंग्लंडमधील सवयसगं्रिालय २०८१. 
इंग्लंडमधून आिखी गोरे सैहनक येिार २९०. 
इंग्लंडमधून लोक परदेशी २४४९. 
इंग्लंडमध्ये अहलकडे खूप प्रवासी जातात २४४१. 
इंग्लंडमध्ये एतदे्दशीय लोक २४४२. 
इंग्लंडमध्ये पंच्यावनश ेमलै रस्ता ५२७. 
इंग्लंड व चीन याचें युद्ध िोिार ९२३. 
इंहडअन हवकली पोस्ट–इंग्रजी वतयमानपत्र सुरू ७२. 
इंदुप्रकाशची स्टापं डू्यटीवर टीका १८७९. 
इंदूरच्या राजपुत्राचा मृत्यु २२१. 



 

अनुक्रमणिका 

इंदूर भागात धरिीकंप २२९. 
उइल्यम प्राक्टर याचे हनधन २०९. 
उदेपूरच्या राजाहवर्षयी १३५४, १७८३. 
उपजताच मुली मारण्याची चाल कमी िोते आिे ८१९. 
उमरावतीकडील रस्ते–दुरुस्तीचा खचय साकं्षन २३६१. 
उष्ट्ितामापक यतं्राहवर्षयी २४०२. 
ऊत्राम (मेजर) याचा मतृ्य ू २२१०. 
एकहनष्ठ चाकरीबद्दल पदवी ८३७. 
एतदे्दशीय हिस्ती लोकाचंा हवश्वासूपिा १४९. 
एतदे्दशीय वतयमानपत्राहवर्षयी रपोट करण्याचे कामी रे. 
राहबवसन 

२३६२. 

एल  गीन (लेडी) कलकत्त्यातं दाखल २१४५. 
एन्ल्फवस्तन कॉलेजच्या एका हवद्याथ्यास खचाचे मान २३९७. 
एन्ल्फवस्तन (लॉडय) हवर्षयी ७७१, ८११, ८६०, ९१३, ९६७, १२७९. 
एन्ल्फवस्तन हवद्यालयाच्या परीके्षहवर्षयी ७३५. 
एलेनबरो (लॉडय) याचंा लिदुस्थानच्या सक्रतारपदाचा 
राजीनामा 

२२७५. 

ऐलंड व वयूफौंडलंड याचं्यात तारायंत्र सुरू ४१७. 
ऐलंडात डन्ब्लन शिरात बालमृत्यूचे प्रमाि कमी झाले ४१६. 
ओहरएंटल त्रावस्लेतरच्या वतेनात वाढ २३९९. 
औरंगाबादहवर्षयी १४३७. 
कचेऱयास शहनवारी बारानंतर सुट्टी १८०१. 
कवयावधाची चाल बंद करण्याबाबत कच्छमध्ये 
कायदा 

१८००. 

कपट ४३०. 
कपटाचे लग्न ३४५. 
कहमशनराचंी नेमिूक १८६. 
कमी अन्न खाण्याच्या प्रयोगामुळे एक मुलगा मरि 
पावला 

२२२४. 

करसेटजीस सर पदवी १४२९. 



 

अनुक्रमणिका 

कराचीकडे टोळधाड २०७१. 
कराचीच्या कस्टम खात्यास अहधक उत्पन्न ३९५. 
कराहवर्षयी १४१३, १४४७, १४७३. 
कलकत्ता ते एलोर तारायंत्रिा १८२. 
कलकत्ता युहनवयहसटीत प्रश्नपहत्रकाचंी चोरी १८१४. 
कलकत्त्याच्या खहजवयातून चलनाची आवक ३५८. 
कलकत्त्यातं अभ्यासासाठी बायामुले येतात २२३७. 
कलकत्त्यातं काशी रेल्व ेमागय सुरू २१५९. 
कलकत्त्यातं डफ सािेबाकडे गेलेल्या मुलाच्या 
नातलगाचंी दंगल 

९३६. 

कलकत्त्यातं नवीन कायदे १८८७. 
कलकत्त्यातं नव ेगवरिर १८९०. 
कलकत्त्यातं हमस्टर गंुगली उपदेशक झाले १५२९. 
कलकत्त्यातं लॉडय हबशपच्या सरमनबाबत सूचना २३९३. 
कलकत्त्यातं हवक्रमी उष्ट्ितामान ३३३. 
कलकत्त्यातूंन कोटींचा माल हनयात १६८१. 
कलावतंिीने पशैाचा मोि दाखवनू मिमद धमाची 
दीक्षा हदल्िी 

६४०. 

कागद करण्याची नवी युक्ती २१२३. 
काझी रमझान अली वगैरेंची हशक्षा रद्द ७८९. 
काटगे्रव पार हवलोबी याचा मृत्यू २०६. 
काटन जी. एल . (रे) या कलकत्त्यास मुखपाद्री 
नेमला 

१४५. 

कानपूरच्या हकल्ल्याजवळ पाऱयाची खाि ४२२. 
कावस्तान्वतनोपल एथे पदाथय संग्रिालय २३०६. 
कावस्तान्वतनोपलचे तरुि युरोपीय देशाच्या पययटनास 
हनघाले 

२४११. 

कानात तीक्ष्ि शस्त्र घातल्यामुळे मृत्य ू २३१०. 
कालनग (कॅनींग) ची मालमत्ता २०५४. 
कालनग (कॅनींग) याचंा मृत्य ू १९७५. 



 

अनुक्रमणिका 

कालनग (कॅनींग) याचं्या पत्नीचा मतृ्यू १७७१. 
कालनग (कॅनींग) (लॉडय) याचें जागी नव े व्िाईसराय 
एलहगन 

१६९३. 

कापूस–उत्पादन–व्यापार वगैरेबद्दल ६८४, ११०४, १६२३, १७०६, १७२९, १७७३, १८८९, 
२०५५, २०६३, २०६४, २०७३, २०७४. 

काबलूचा शिा तोफेच्या गोळ्यातून वाचला २१५८. 
काबलूमध्ये सोवयाची खाि १०१६. 
काललग्टन (लॉडय) याचे िवते उडिारे यंत्र ३८६. 
कान्ल्पस गेलेले मंुबईचे लष्ट्कर परतिार ३४९. 
काशीच्या तुरंुगातं गोळीबार १०५. 
काशीजवळ वानराचंा धुमाकुळ २०७५. 
काशीत आगीमुळे नुकसान ७४४. 
काशीतील स्त्रीचा प्रामाहिकपिा २७८. 
काश्मीर राजवाड्यातंील कलि हमटला ८१४. 
काळ्या फलटिी २६९, १६०९. 
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चाबूक वृत्तपत्रास बंदी १५५, ६१५. 
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शभंनुाथ पहंडत २१६२. 
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सोराबजी पेस्तनजी २२५० (२२५० अ). 
िरमंड ३९. 
िहरदत्तलसघ ७५७, ९०८. 
िहरिदं्र गोपाळजी ५७६. 
िरी ५८६. 
िसतबिादूर ११५. 
िंटर (रे) १५६३ (१५६३ अ), १९७६. 
िागसािेब २०९४. 
िापहकवस (डॉ) १४७४ (१४७४ अ). 
िामजी २२५० (२२५० अ). 
िायलंडरसािेब ४५९. 
िाहडंग्ज (िार्थदग) (लॉडय) १३८५, १९९१, २१९१. 
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िासयफडय (हम) ६५४. 
िारीस (लॉडय) ६५५, १२५४. 
िाल (डॉ) २०५८ (२०५८ अ). 
िाल्डनफेनहवक १०२६. 
िालंदर आशुतोर्ष २१०९ (२१०९). 
िाहलरे १६१. 
िालीसािेब ४७५. 
िावलॉक (जनरल) ८, २४९, २७६, ३३७, ५३३ (५३३ अ). 
िावाडयसािेब (िावडय) १०८८ (१०८८ अ), १३८६, १५११, १६३० (१६३० 

अ), १९६१, २३१४. 
िासन अस्करी २९९. 
हिअरसी १५३३. 
हिकाक (हम) १०२९. 
लिदपाललसघ ९०२. 
हिस्लपसािेब (हिस्लाप) ५५७ (५५७ अ), २३८० (२३८० अ). 
िुरमतखान ९०१, १९७६. 
िुसेन अली खाबा १०८. 
िुसेनखान तुजफुल ६७२. 
ह्मू (मेजर) २३६. 
िेजि (हम) २ (२ अ). 
िेजिमडम २ (२ अ). 
िेन्री (कप्तान) ९८५. 
िेन्री डेहनसन १३७. 
िेन्री लारेवस (सर) ५८, १२५. 
िेवस (डॉ) ७३५. 
िेय (रे) ४४६ (४४६ अ). 
िेहरक जेम्स (रे) १६१७ (१६१७ अ). 
िैदरजंग १४९७. 
व्िैट (रे.) ५५७ (५७७ अ), १५०८ (१५०८ अ), १५१६ (१५१६ 

अ), १५५४, १६३६ (१६३६ अ), १६७६ (१६७६ अ), 
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१७८०, १८५८ (१८५८ अ), २१७२. 
व्िैटलाक (न्व्िटलाक) ३६३, ४०५, ५९०. 
व्िैटिाऊस ५४२. 
िोबर (जज्ज) २२२८ (२२२८ अ). 
िोरमसजी पेस्तनजी १६३७ (१६३७ अ). 
िोळकर ६६९ (६६९ अ), ९१२, ११२९, ११६९, १३४५, १८७७, 

२०५४. 
िोळकर तुकोजीराव २४२८. 
िौग (डॉ) १९९० (१९९० अ), २४०९. 
क्षत्री काहशनाथ गंगाधर ८८१. 
हक्षवद २१०९ (२१०९ अ). 
ज्ञानदेव १९७४. 

प्रकाशने व प्रकाशनणनर्ममतीसांबांधी : पुस्तके : 

अट्टलचोर–दारू : िरी केशवजी पाठारे ३२०. 
अवाचीन गं्रथकत्याच्या अडचिी २१७३. 
अहवदे्यची मोगरी २११० (२११० अ). 
आकाशलोकाहवर्षयी संवाद २२८३ (२२८३ अ). 
आमची भक्तीसंबधंी पापे वाििार उपाध्या २१७२. 
आत्मारामपतं आहि मृत्युहशपायी ३४१ (३४१ अ). 
इंग्रजी–मराठी कोशाचा संके्षप १२८२. 
इंग्रजी–मराठी व्याकरि ४६९. 
ईश्वर दयाळू असता मनुष्ट्यास दुःखे का लागतात? १११ (१११ अ). 
ईश्वरहवद्या ५१४ (५१४ अ). 
उत्तररामचहरत १९७२. 
उत्तर लिदुस्थानातील बंड १८२३. 
ॠग्वदेाचे भार्षातंर ४७१ (४७१ अ). 
एका नान्स्तकाची ईश्वराच्या अन्स्तत्वाहवर्षयी खातरी 
झाली 

२२८३ (२२८३ अ). 

एतदे्दशीय लोकातंील हमथ्याचार १८५८ (१८५८ अ). 
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कहवचहरत्र १०३६, १०३७, १४७७. 
कुटंुबसुधारिा १३५० (१३५० अ). 
कुिब्यासी संभार्षि २२८३ (२२८३ अ). 
क्याडंीकृत इनं्ग्लश (इंग्रजी) व मराठी कोशाचा सकें्षप ६०१, ६६६, ६९३, ८४७, १२८२. 
कृष्ट्ि व हिस्त याचंी तुलना २३८१ (२३८१ अ). 
कोिावर कशाकशावर हवश्वास ठेवावा २२८३ (२२८३ अ). 
कौस्तुभ १०३६. 
खगोलहवद्या १११ (१११ अ). 
खरा आश्रय १११ (१११ अ). 
हिस्ती धमय ईश्वरस्थाहपत आिे याहवर्षयी संवाद १११ (१११ अ). 
हिस्ती धमाचा प्रसार िोण्याहवर्षयीच्या 
भहवष्ट्यकथनाचंी पूियता 

५१४ (५१४ अ). 

हिस्ती धमाचा प्रसार िोण्याहवर्षयींच्या भहवष्ट्यवचनाचंी 
पूियता 

१११ (१११ अ). 

हिस्ती धमाचे सार १२८५ (१२८५ अ). 
गे्रटहिटन देशात मुशाहफरी १९६१. 
चिाडी २३८३ (२३८३ अ). 
चोरी करण्यापेक्षा प्राथयना करिे बरे २२८३ (२२८३ अ). 
जगाचा तारिारा ५१४ (५१४ अ). 
जाहतभेद हववकेसार १६८२ (१६८२ अ), १७०४, १७४६, १९०५, २०५७, 

२४०३. (२४०३ अ). 
तीन िजार वर्षांमागचे लिदुस्थान १७९२ (१७९२ अ). 
दािेवाल्यावंर सरकारने सक्ती करावी काय? २०६०. 
दादोकृत मराठी व्याकरि १७१७, २३१४. 
हदव्यप्रकाश २१७३. 
धमय म्ििजे काय? १७७८ (१७७८ अ). 
धमयसंबधंी नवीन मराठी पुस्तके ५१४ (५१४ अ). 
नवस १८५८ (१८५८ अ). 
नवसाला पाविे २१७२. 
नवा करार ईश्वरदत्त आिे ४९६ (४९६ अ). 
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नवीन पसु्तके ८४७, १९७२, २०००. 
हनबधंमाला १३५० (१३५० अ). 
हनःशास्त्रवादपरीक्षा ३४१ (३४१ अ), ३७२ (३७२ अ). 
नीहतसंवाद ३४४. 
पदसंग्रि २१७३, २२०२, २२०८. 
परधमयतत्त्व १९४५. 
पहरभार्षेंदुशखेर १०३६. 
पहवत्रशास्त्राचे भार्षातंर २४१५ (२४१५ अ). 
पंचागं १८६० चे १०३०. 
पंचागं मराठी १८५९ चे ५५५. 
पंचागं सन १८५८ चे १६. 
पंचागं सन १८६२ चे १७९३. 
पंचागं सन १८६३ चे २१०५. 
पंढरीचा वारकरी २१७२. 
पाप कसे आिे व त्याचे पहरिाम काय? १११ (१११ अ). 
पापासाठी क्षमा ६०३. 
प्राकृत कहवतेचे दुसरे पुस्तक १९७२. 
प्राचीन मूर्थतपूजक धमय व हिस्तीधमय याहंवर्षयी २१७३. 
प्रायहिताहवर्षयी पापाबद्दल कबुली ६०३. 
पुण्यातील संभार्षि ४७१ (४७१ अ). 
पुरािोक्त भगूोल व वास्तहवक भगूोलहवद्या ४७१ (४७१ अ). 
पुस्तके व हनबधं प्रहसद्ध करिारी मंडळी १११ (१११ अ), ६२८ (६२८ अ), १८५८ (१८५८ अ). 
पुष्ट्पमाला अथवा लेकरासंाठी रचलेली गीते २२८३ (२२८३ अ). 
फुलमुनी आहि करुिा याचंा वृत्तातं ६२८ (६२८ अ), ८९६ (८९६ अ), १७७८ (१७७८ अ). 
बंडाचे काय झाले? १८२३. 
बालज्ञान १८५९ (१८५९ अ). 
बावाचा कावा ८८६. 
बाळहमत्र २०९५. 
िाम्ििापूवीची दहक्षिेतील उपासना ४७१ (४७१ अ). 
िाम्ििी लग्नाच्या चाली २०९५ ब. 
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बीजगहितावरील पसु्तक–(रामचंद्र सुंदरलाल) १३०० (१३०० अ). 
बौध्यलोक आहि त्याचंा धमय ४७१ (४७१ अ). 
भगवान कसा ओळखावा ४७१ (४७१ अ). 
भरतखंडाचे के्षत्रफळ, लोकसंख्या व व्यापार ९१०. 
भगूोलाचे एक पुस्तक १८५. 
भोजनबधूं पानतंबाखू १२२४. 
मतपरीक्षा भाग २ १११ (१११ अ). 
मत्स्यपुराि व इिीशास्त्राची तुलना ४७१ (४७१ अ). 
मनुष्ट्य जबाबदार आिे काय? २१७३. 
मनोरमा १०३६. 
मराठी व इनं्ग्लश लघुकोश २३६९. 
मराठी व्याकरि ५९. 
मिंमदी धमाचे खंडि २३४५ (२३४५ अ). 
मिाभारत ५१३. 
मंजुघोर्ष १६८२ (१६८२ अ). 
माझ्याने एथे कोिाचे कािी कल्याि करवले काय? २२८३ (२२८३ अ). 
मात्थीच्या शुभवतयमानावर केलेले टीका १११ (१११ अ), ५१४ (५१४ अ). 
माहक्षमा आहि हमहनमा याचंी कृत्ये बीजगहिताने 
सोडहवण्याची रीती 

१३०० (१३०० अ). 

हमजानुल िक १६५३ (१६५३ अ). 
मुलाकंरीता चौथे पुस्तक १६८८, २१७२, २३२६. 
मुलाकंरीता हतसरे पुस्तक १७७६ (१७७६ अ). 
मुलाकंरीता दुसरे पुस्तक १७७६ (१७७६ अ). 
मुलाकंरीता पहिले पसु्तक १७७६ (१७७६ अ). 
मुलाकंरीता पाचंव ेपुस्तक १६९९. 
मुलाचंी पहिली पायरी २२८३ (२२८३ अ). 
मुलींचा खेळ २०९५. 
मंुबईतील सुहशहक्षत लिदु तरुिाहवर्षयी व्याख्यान ५३५ (५३५ अ). 
मेस्तक २१३५. 
मोल्सवथयकृत मराठी व इंन्ग्लश कोशाचा संके्षप १८६० (१८६० अ), २०००, २२८२, २३६९. 
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याहत्रकक्रमि ४४६ (४४६ अ), २४०४ (२४०४ अ). 
यमुनापययटन २३०१. 
रसायनशास्त्र ३२०. 
राजपुतावयातील हवदे्यची न्स्थती २३१४. 
राममोिन रॉय याचें चहरत्र ११२५ (११२५ अ). 
रोजेस हथसारस १३५१ (१३५१ अ). 
लघुहितोपदे १९७२. 
लिान बदली २२८३ (२२८३). 
लेकराचंी गायने २०४५ (२०४५ अ). 
लेकराचंी पहिली पोथी २३५. 
लोखंडी सडकाचें चमत्कार ३१३. 
वडलाचंी नीती ६०३. 
वज्रसूचीटीका १६८२ (१६८२ अ). 
हवधवाश्रुमाजयनाचा संकृत गं्रथ १७१७. 
हवज्ञानाहवर्षयी कथन ४७१ (४७१ अ). 
वीरपूजा ४७१ (४७१ अ). 
वदेधमी लोकाचंा वृत्तातं १७९२ (१७९२ अ), १८५४. 
वदेातंाचे भार्षातंर ११२५ (११२५ अ). 
वदेावंर हनबधं १९९० (१९९० अ). 
वदेोक्त धमयप्रकाश ८०४, १५८३. 
वैयाकरिभरू्षि १०३६. 
शकुन मुिूतय इत्यादीहवर्षयी २१७२. 
शब्दरत्नावली १३५१ (१३५१ अ). 
शमुवलेाच्या पहिल्या पुस्तकाचा तजुयमा २४१५ (२४१५ अ). 
शालोपयोगी नीहतगं्रथ १५९७. 
हशक्षापद्धती व मुलाकरीता पसु्तके १७७६ (१७७६ अ). 
सत्याची तागडी ६६० (६६० अ). 
सवयसंग्रिी १३५०. 
सामवदेाचे भार्षातंर ४६९, ४७१ (४७१ अ). 
हसद्धावतकौमुदी १०३६. 
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स्त्रीहशक्षि हनबंध १७१७. 
स्त्रीज्ञानमाला ५८५ (५८५ अ). 
िातयबकु १८५८ (१८५८ अ). 
लिदुधमाच्या व्याख्या ४७१ (४७१ अ). 
लिदुलोक व प्राचीन पारशी लोक याचंा सबंंध १८५९ (१८५९ अ). 
लिदु व हिस्ती धमाची तुलना १६५३ (१६५३ अ), २३८१ (२३८१ अ). 
लिदुहवधवाचें पुनर्थववाि २४०३ (२४०३ अ), २४२६. 
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