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णनवेदन 
 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य ससं्कृती मंडळाने दुर्थमळ साहित्याचे संपादन व संकलन करून ते प्रकाहशत 
करण्याची योजना िाती घेतली आिे. मिानुभाव वाङमय, सत्यशोधक समाजाचा इहतिास, दीनहमत्र या 
साप्ताहिकातील सत्यशोधक समाजासबंंधीचे लेख, इत्यादींचा या योजनेत समावशे करण्यात आला आिे. 
या योजनेचाच एक भाग म्ििजे हिस्ती हमशनऱयानंी अिमदनगर येथून ज्ञानोदय माहसक १०० वर्षावर 
चालहवले, त्याची सारसूची करून ती प्रहसद्ध करिे. िी योजना आलोचना प्रस्थान, मंुबई याचं्या सािाय्याने 
मंडळाने साकार केली आिे. या सारसूचीचे एकूि सिा खंड िोिार असून प्रत्येक खंडाचे दोन भागातं 
प्रकाशन िोिार आिे. ‘ज्ञानोदय लेखनसारसूची’च्या संपादनाचे काम अिमदनगर येथे डॉ. गंगाधर मोरजे 
याचं्या देखरेखीखाली चालू आिे. 
 
या सूचीचा खंड–१, भाग–१ आता प्रकाहशत िोत आिे. सूचीचे सपंादन करून हदल्याबद्दल डॉ. मोरजे, 
तसेच आलोचना प्रस्थानचे प्रा. वसंत दावतार याचें आभार. अभ्यासकानंा या सूचीचा उपयोग िोईल 
याबद्दल शकंा नािी. 
 
सुरेंद्र बारललगे, 
 
अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळ. ४२, यशोधन, मंुबई-४०० ०२० 
२६ जानेवारी १९८६ 
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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 सशंोधन व कायच सवचश्रतु 
आिे. नव्याने येिाऱया हवचारातं, प्रत्येक देशाच्या पहरसराचा हवचार, त्या त्या पहरसराच्या भभूागाशी 
संस्कृतीच्या, समाजधारिेच्या संदभात िोिारे हवचार यानंा स्थान लाभत आिे. 
 
अिमदनगर शिराला मिाराष्ट्राच्या इहतिासातं आहि सासं्कृहतक जीवनातं एक मित्त्वाचे स्थान आिे. याच 
शिरात ज्ञानोदय हनयतकाहलक सुरू झाले. हिहटश राजवटीच्या आगमनापासून स्वातंत्र्यपूवच 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 व्रताचे फहलत आिे. तसेच, अिमदनगर कॉलेज केवळ कॉलेज चालवनू 
समाधान न मानता, नव्या नव्या ज्ञानहक्षहतजाचं्या अंगानंी झेपावत आिे, याचा नगर कॉलेजला साथच 
अहभमान आिे. 
 
आमच्या कॉलेजचे मराठी हवभागप्रमुख डॉ. गंगाधर मोरजे मिाराष्ट्रातील एक मान्यवर संशोधक आिेत. या 
प्रकल्पाची कल्पना, आखिी आहि प्रकल्प पुरा करण्याची 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, अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आहि संस्कृती मंडळ, मंुबई, याचंी सहिय पे्ररिा, या प्रकल्पपूतीमागे आिे, िे नमूद करण्यास मला 
अहभमान वाटतो. त्याचं्या मागचदशचनाने आहि सािाय्याने आम्िी काम पुरे करू शकलो. 
 
आलोचना प्रस्थान (मंुबई) चे प्रा. वसंत दावतर याचंा आहि नगर कॉलेजचा हजव्िाळ्याचा संबधं आिे. या 
प्रकल्पास आलोचना प्रस्थानाद्वारा साहित्य संस्कृती मडंळाने मान्यता हदली. प्रा. वसंत दावतर यानंी या 
प्रकल्पहसद्धीसाठी जे मागचदशचन आहि अन्य सहिय सािाय्य केलेले आिे, ते ऋि केवळ आभार मानून 
संपिारे नािी. त्याचें आमचे ऋिानुबंध अहधकाहधक वृलद्धगत िोवोत. 
 
भास्कर पाडुंरंग हिवाळे एज्युकेशन सोसायटी (अिमदनगर)चे हचटिीस व माजी प्राचायच 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 मनःपूवचक आभार. ‘ज्ञानोदयलेखनसारसूची’ मिाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक, 
सामाहजक, भाहर्षक आदी चळवळींचा इहतिास साधार उभा करण्यास अभ्यासकानंा उपयोगी िोईल, असा 
भरवसा आिे. जािकार अभ्यासक व सामान्य वाचक या कायाची योग्य ती दखल घेतील, याबद्दल मला 
खात्री आिे. 
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अिमदनगर कॉलेजने स्वीकारलेल्या संशोधन-व्रताची ज्योत अशीच अहधकाहधक तेजाने उजळत 
ठेवण्यासाठी आम्िी प्रयत्नशील आिोत, िे खरे. 
 
पी. एस. जेकब, प्राचायच, अिमदनगर कॉलेज. 
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मनोगत 
 
‘ज्ञानोदय’ िे हनयतकाहलक शभंर वर्षांिून अहधक काळ चालू आिे. याचे जुने अंक अभ्यासकानंा सवचच 
हठकािी सिज उपलब्ध िोण्यासारखे नािीत. मूळ अकं आता इतक्या जीिच अवस्थेत आिेत की, ते 
िाताळिे म्ििजे ते पुढील संदभासाठी योग्य त्या अवस्थेत न ठेविे, असा प्रकार आिे. म्ििून त्याचें जतन 
वस्तुसंग्रिालयासारख्या पद्धतीनेच (म्युहझयममध्ये) करता येिे शक्य आिे आहि आवश्यकहि आिे. इतक्या 
दीघचकालातंील अकंाचें सूक्ष्मपट तयार करिे िे बरेच अवाढव्य काम आहि असे सूक्ष्मपट एखाद्याच हठकािी 
राष्ट्रीय प्रकल्पात उपलब्ध करिे शक्य. 
 
िी पहरस्स्थहत लक्षात घेऊन या अंकाचंी शभंर वर्षांची ‘लेखनसारसूहच’ 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 अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे याचं्याशी संपकच  साधून चचा केली. या 
सवच हवचारहवहनमयातून व चचेतून ‘लेखनसारसूची’चा आराखडा तयार िोऊ लागला. इ. स. १८४२ ते 
१९४१ या कालावधीतील अकंामंधील सवच लेख–कहवता–इत्यादी साहित्याची िी सार-सूची सिा खंडातं 
तयार करण्याची योजना नक्की करून िा प्रकल्प संघहटत केला. मदतीसाठी तो मिाराष्ट्र राज्य साहित्य 
आहि संस्कृती मंडळापुढे ठेवला. सवच प्रकारच्या सिकायाची आहि उवचहरत मदतीची जबाबदारी डॉ. 
हिवाळे एज्युकेशन सोसायटी, अिमदनगर कॉलेज, यानंी स्वीकारली. साहित्य आहि संस्कृहत 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 ससं्कृतीचे ते प्रतीक तर आिेच. पि त्याहशवायहि 
मिाराष्ट्रातील धार्थमक, सामाहजक, शकै्षहिक, वाङ्मयीन, इत्याहद अनेक जीवनागंामंधील स्स्थत्यंतरे, 
हवचारमंथने, वस्तुस्स्थहत, याचें दप्तर म्ििूनिी ते मित्त्वाचे आिे. या हवर्षयातंील अभ्यासकाला व 
हजज्ञासूलािी या हनयतकाहलकातील िे लेखन अवलोकनाथच आहि हचहकत्सेसाठी हमळाले नािी, त्याचा 
उपयोग करून घेता आला नािी, तर त्याच्या अभ्यासात व ज्ञानात बरीच मोठी उिीव राहिल्यासारखे 
िोईल. म्ििनू िी 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 घडा घालून हदला आिे, िी वस्तुस्स्थती 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 प्रवतचनाचे कायच म्ििनू ‘ज्ञानोदया’च्या या सूचीकडे बघाव े
लागेल. अशा प्रकारच्या कायाचे ‘सूतो उवाच’ करण्याची संधी आलोचना प्रस्थानला डॉ. हिवाळे एज्युकेशन 
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सोसायटी–अिमदनगर कॉलेज आहि मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ याचं्या बिुमोल सािाय्याने 
हमळाली आिे. 
 
सारसूचीमध्ये प्रत्येक अंकातील मजकुराचे िमवार आहि कालानुिमाने सारकथन केलेले आिे. त्याचें 
संदभचिी नमूद केलेले आिेत. हवर्षयवार सूचीचीिी जोड हदलेली आिे. उपयुक्तता, संदभच सिजतेने 
सापडिे आहि पद्धतशीर माडंिी, याचं्याकडे लक्ष पुरवनू सारसूचीची रचना केलेली आिे. िे काम हनव्वळ 
संकलनाचे नािी. शास्त्रीय दृष्टी बाळगनू, 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 पूतचता करण्यासाठी अवश्य ते संयोजन 
केलेले आिे. असे िे काम करण्यातं सिभागी िोण्याची संधी आलोचना प्रस्थानला हमळाली, याबद्दल 
संबंहधत सवांचेच मनःपूवचक आभार. 
 
या सूचीच्या मुद्रिाची माडंिी, मुखपृष्ठ, याबाबत श्री. शातंाराम पवार याचें सािाय्य उल्लेखाहवना जाऊ देिे 
योग्य िोिार नािी. तसेच, शासकीय मुद्रिालय, वाई, येथील संबहंधत सवच अहधकारी आहि कामगार-
सेवक यानंी ज्या आस्थेने व तत्परतेने या हकचकट कामासंबंधी मुद्रिव्यवस्था केली व िे काम पार पाडले, 
त्याचािी कृतज्ञतापूवचक उल्लेख केला पाहिजे. डॉ मोरजे, प्रा. सौ. पद्मा मोरजे, डॉ. मुळे याचं्या 
संपादनकायाचािी खास ऋिहनदेश आवश्यक वाटतो. डॉ. सुरेंद्र बारललगे आहि मिाराष्ट्र राज्य साहित्य 
संस्कृती मंडळाचे सवच सभासद, अहधकारी व सेवक याचंािी िातभार िे काम यथोहचतपिे पार पाडण्याच्या 
कामी लागला आिे, याचंािी हनदेश करिे कतचव्य आिे. डॉ. बारललगे याचं्याप्रमािे अिमदनगर कॉलेजचे 
माजी प्राचायच डॉ. बानाबस, डॉ. सौ. बानाबस आहि आजी प्राचायच डॉ. पी. एस. जेकब यानंी िे काम 
आपलेच मानून पाठीशी सदैव उभे रािून या कामाच्या पूतीची हनहिती करून ठेवली आिे, याचािी 
कृतज्ञतापूवचक उल्लेख केल्याहशवाय या मनोगताची पूती करता येिार नािी. 
 
वसंत दावतर, 
आलोचना प्रस्थानकहरता 
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प्रास्ताणवक 
 
मिाराष्ट्राच्या धार्थमक व सामाहजक प्रबोधनचळवळीतील ‘ज्ञानोदय’ िे एक मित्त्वाचे व आजतागायत हटकून 
राहिलेले हनयतकाहलक िोय. अमेहरकन मराठी हमशनने अिमदनगरिून जून १८४२ मध्ये ते सुरू केले. 
लिदुधमचशास्त्र व हिस्तीधमचशास्त्र याहंवर्षयी समाजात प्रसृत असलेले, हकत्येक गैरसमज दूर करण्यास समथच 
ठरेल, असे एखादे हनयतकाहलक सुरू करिे आवश्यक आिे; या िेतूने िे हनयतकाहलक सुरू झाले. 
 
इथे एक मित्त्वाची नोंद करिे आवश्यक ठराव.े इ. स. १९४२ साली ज्ञानोदय हनयतकाहलकाला शभंर वर्ष े
झाली. त्यावळेी ज्ञानोदयाचे त्यावळेचे संपादक डॉ. भास्कर पाडुंरंग हिवाळे यानंी ‘ज्ञानोदयाची शभंर वर्ष’े 
या नावाने ज्ञानोदयातील हवहवध हवर्षयावंरील हलखािाचे संकलन करून एक गं्रथ प्रहसद्ध केला िोता. 
त्यातं प्रामुख्याने खालील मित्त्वाच्या सदरातं समाहवष्ट िोिारे हलखाि आिे. १) वतचमानपते्र, २) अहनष्ट 
चालीरीती, ३) हशक्षिहवर्षयक, ४) हस्त्रयाचें प्रश्न, ५) प्रजा आहि सरकार, ६) हिस्ती मिामंडळाचे हवर्षय, 
७) वाङ्मय, ८) हवहवध माहिती. आज ज्ञानोदय लेखनसारसूची ज्या स्वरूपात प्रकाहशत िोत आिे, इतक्या 
तपहशलाने आहि जाहिवनेे डॉ. हिवाळे याचें काम झालेले नािी, िे खरे आिे. पि ज्ञानोदय 
हनयतकाहलकाचे मित्त्व त्यानंा जािवले िोते. तसेच, ज्ञानोदयाच्या प्रारंभापासूनच्या सहंचका व्यवस्स्थत 
स्वरूपात जतन करून ठेविारे डॉ. हिवाळे व त्यानंतरचे प्राचायच टी. बानाबस याचं्या दूरदृष्टीमुळे आज िे 
काम िोऊ शकले. 
 
ज्ञानोदयाची हनर्थमहतपे्ररिा ‘शुभवतचमानाचंा प्रसार’ िी िोती. त्यामुळे ज्ञानोदयाच्या हलखािात 
व्यस्क्तमािात्म्य फारसे आढळत नािी. त्याचाच पहरिाम म्ििजे ज्ञानोदयातील हलखािाचे लेखक 
वगैरेसंबंधीची माहिती, नामोल्लेख, त्याचंा काळ, याचंा तपशील ठळकपिे ज्ञानोदयात आढळत नािी. अन्य 
साधनाचं्या आधारे ज्ञानोदयाचे संपादक, त्याचंा काळ शोधावा लागतो. तसा प्रयत्न करून इ. स. १८४२ ते 
१९४२ म्ििजे पहिल्या शभंर वर्षांतील संपादकाचंी नाव ेव संपादकीय कारकीदीचा काळ स्थूल स्वरूपात 
पुढे हदलीं आिेत. 
 
१) रे. िेन्री बॅलंटाइन – इ. स. १८४२ ते १८४५ 

२) रे. आर्. डब्ल्यू. ह्यमू – इ. स. १८४५ ते १८५४ 

३) रे. एस. बी. फेअरबकँ – इ. स. १८५४ ते १८५५ 

४) रे. ए िेजन – इ. स. १८५५ ते १८५८ 

५) रे. िेन्री बँलंटाइन – इ. स. १८५८ ते १८६५ 
६) रे. ए. िेजन – इ. स. १८६५ ते १८६७ 

७) रे. शािू दाजी कुकडे – इ. स. १८६७ ते १८७२ 

८) रे. सी. डब्ल्यू. पाकच  – इ. स. १८७३ ते १८७६ 

९) रे. इ. एस. ह्यमू – इ. स. १८७६ ते १८७७ 
१०) रे. सी. डब्ल्यू. पाकच  – इ. स. १८७७ ते १८८० 

११) रे. आर्. ए. ह्यमू – १८८० ते १८८१ 
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१२) रे. इ. एस. ह्यमू – इ. स. १८८१ ते १८८२ 

१३) रे. आर् . ए. ह्यमू } – इ. स. १८८२ ते १८८५ 
 रे. शािू. दाजी कुकडे 

१४) रे. जे. इ. ॲबट – इ. स. १८८५ ते १८९० 

१५) तुकाराम नथोजी } – इ. स. १८९० ते १९०० 
 सुमंत हवष्ट्िु करमरकर 

१६) रे. ना. वा. हटळक – इ. स. १९०० ते १९१९ 

१७) दे. ना. हटळक – इ. स. १९०० ते १९३१ 

१८) भा.ं पा. हिवाळे – इ. स. १९३१ ते १९५१ 
 
तसे पाहिले, तर गं्रथसूची, गं्रथनामावली, संदभचसूची, आदी गं्रथ म्ििजे संशोधनातील प्रारंभीची मित्त्वाची 
साधने ठरतात. सशंोधन िी अखंड वाटचाल असते. न संपिाऱया गोष्टीसारखी. त्या वाटचालीत सूहचगं्रथ 
संशोधकाचंा वळे व श्रम वाचहविारी साधने ठरतात. इतकेच नव्िे, तर एकूि ती साधने संशोधनाचे 
अपहरिायच अंग असते. कारि, त्या साधनावंर संशोधकाचे संशोधनप्रकल्प आधारलेले असतात. थोडक्यात, 
सूची िे संशोधनाचे एक अंग आिे, याचे भान सूहचकाराला असले पाहिजे, सूहचप्रकल्प हसद्ध सुरू 
पाििारास सूचीचा नेमका उदे्दश, सूचीची पद्धती, सूची कुिासाठी, सूचीचे स्वरूप, आदीसंबधंीची स्पष्ट 
कल्पना असली पाहिजे. म्ििजेच सूहचकार सशंोधनप्रवृत्तीचा असला पाहिजे, िे उघड आिे. सूची म्ििजे 
एक याहंत्रक तऱिेने नोंदी घेिे नव्िे. आजवर मराठी भारे्षत झालेल्या विचनात्मक, समीक्षापर, गं्रथसूची, 
गं्रथनामावली, संदभचसूची, लेखकसूची आदी सूहचगं्रथािूंन ‘ज्ञानोदयलेखनसारसूची’ आपल्या परीने वगेळी 
आिे. अशा प्रकारची मराठीतील िी पहिली सूची आिे.  
 
या सूचीच्या खंडाची हवभागिी पुढीलप्रमािे केलेली आिे. 
 
खंड १ इ. स. १८४२ ते १८५७ मंुबई हवद्यापीठाची स्थापना 
खंड २ इ. स. १८५८ ते १८७४ हनबधंमालेची सुरुवात 
खंड ३ इ. स. १८७५ ते १९०० एकोहिसाव ेशतक पूिच 
खंड ४ इ. स. १९०१ ते १९१३ अमेहरकन मराठी हमशनला शभंर वर्षे 
खंड ५ इ. स. १९१४ ते १९२३ मंुबई हवद्यापीठात मराठीला स्थान. 
खंड ६ इ. स. १९२४ ते १९४१ ज्ञानोदय हनयतकाहलकाला शभंर वर्ष ेपूिच िी सूची हसद्ध करताना ज्ञानोदयातं 
हवहवध हवर्षयावंर जे जे हलखाि प्रहसद्ध झालेले आिे, ते सवच हवचारातं घेतलेले आिे. त्या लेखाचें सार 
काढून िी सूची हसद्ध केलेली आिे. लेखाचे ‘सार’ म्ििजे साराशं नव्िे. हवहशष्ट लेखातील मित्त्वाचा भाग, 
मूळ हलखािातील भार्षा, शलैी, आिे त्या स्वरूपातं शक्यतो राखण्याचा प्रयत्न केलेला आिे. त्या 
काळातील लेखनपद्धती (शुद्धलेखन?) प्रसंगी मूळाबरिुकूम राखली आिे. 
 
सवचसामान्य वाचकाच्या दृष्टीने या सूचीचे मित्त्व सागंाव े म्िटले, तर आपि जुन्या हनयतकाहलकाचें अंक 
काढून िमाने त्यातील हलखाि वाचीत जाव.े त्यावळेी हवहवध हवर्षयावंरील हलखािाने मनोरंजन तर 
व्िावचे, पि त्याच वळेी त्या काळाचा व जीवनाचा पट आपल्या नजरेसमोरून तरळून जावा. तसेच, िी 
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सूची कुिी सिज चाळली, तर आजचे आमचे ‘वतचमान’ कोित्या भतूकाळावर आधारलेले आिे, त्याचे 
हनदान भान येईल. 
 
ज्ञानोदयातील हलखािाचे ‘सार’ काढून जो मजकूर हसद्ध केलेला आिे ती नोंद आिे. या नोंदींना 
लेखनमजकूराच्या अनुिमाने िमाकं हदलेले आिेत. प्रत्येक नोंदीच्या आरंभी डावीकडे ठळक ठशातं िे 
नोंदिमाकं नोंदहवलेले आिेत. या नोंदिमाकंाच्या पुढे कंसातं बारीक ठशातं ज्ञानोदय वर्षच, अंक, महिना, 
सन व मूळ लेखन मजकूराने व्यापलेली पृष्ठसंख्या या गोष्टी हदलेल्या आिेत. मूळ मजकूर हकती व सार 
हकती याची कल्पना यावी, म्ििून िी सोय. ज्यानंा मूळातं जाऊन मजकूर शोधायचा, त्यानंािी सिज शक्य 
व्िाव.े 
 
प्रत्यक्ष दोन नोंदीचे सोदािरि स्पष्टीकरि असे :  
 
नोंदिमाकं ७ चे हववरि 
 
७ िा डावीकडील ठळक ठशातील िमाकं नोंदिमाकं आिे. 
 
(संपूिच सूचीत या नोंदिमाकंानंा फार मित्त्व आिे. या नोंदिमाकंामुंळे आपिाला िवी असलेली नोंद 
हमळिार आिे.) 
 
त्याच्यापुढे कंसात बारीक ठशातं येिाऱया मजकुरासंबधंी :  
 
१ : ज्ञानोदय हनयतकाहलकाचे वर्षच पहिले 
१ : ज्ञानोदय हनयतकाहलकाचा अंक पहिला 
ज्यून : ज्ञानोदय हनयतकाहलकाचा प्रहसद्धीचा महिना 
१८४२ : हनयतकाहलकाचा प्रहसद्धीचा सन 
१३-१४ : मूळ हलखाि या पषृ्ठावंर मुहद्रत झालेले आिे. 
यानंतर नोंदीचा मजकूर येतो. 
 
आिखी एक उदािरि नोंदिमाकं ८० चे घेऊ. या नोंदीच्या वर दोन समातंर रेर्षामंध्ये ‘ज्ञानोदय, पुस्तक 
२, अंक ३, माचच १८४३’ असा ठळक ठश्यामध्ये मजकूर येतो. िा मजकूर ज्ञानोदय, वर्षच २ रे, अंक ३, माचच 
१८४३ अशा अथाचा असून, ज्ञानोदयाच्या दुसऱया वर्षाच्या हतसऱया अंकाचा प्रारंभ, त्या मजकूराने प्रारंभ 
िोतो, िे लक्षात घ्याव े लागते. तसेच, याच पृष्ठावर नोंदिमाकं ७९ च्या खाली, ‘अमेहरकन हमशन पे्रस, 
मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर’ िा मजकूर ज्ञानोदय हनयतकाहलक कुठल्या छापखान्यात, कुठे छापले, मुद्रक 
कोि, िी माहिती देतो आहि अंकाचा शवेट सुचहवतो. 
 
आता नोंदीसंबंधी 
 
८० : िा नोंदिमाकं 
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कंसातील बारीक ठशातील मजकूराचे स्पष्टीकरि :  
 
२ : ज्ञानोदय वर्षच दुसरे 
 
३ : ज्ञानोदय हनयतकाहलक अंक 
 
माचच : हनयतकाहलक प्रहसद्धीचा महिना (कधीकधी महिन्याच्या नावामागे अंक येतो. तो अंक हनयतकाहलक 
त्या महिन्याच्या कोित्या तारखेस प्रहसद्ध झाले, िे स्पष्ट करतो). 
 
१८४३ : हनयतकाहलक प्रहसद्ध झाले तो सन. 
 
त्याखाली येिारा मजकूर नोंदीचा मजकूर आिे. 
 
ज्ञानोदय हनयतकाहलक कधीकधी इंग्रजी, मराठी अशा दै्वभाहर्षक स्वरूपात हनघे. त्यातं कधी इंग्रजी 
मजकूराचे मराठी भार्षातंर, संके्षप असे लकवा मराठी मजकूराचा संके्षप वा भार्षातंर इंग्रजी भारे्षत असे. मराठी 
भार्षा ज्ञात नसलेल्या अभ्यासकानंा उपयोग व्िावा म्ििनू इंग्रजी मजकूराच्या नोंदी घेतल्या आिेत. त्या 
हलखािाचे ‘सार’ देिे या सूचीत शक्य नसल्यामुळे मूळ नोंदिमाकंाला ‘अ’ हचन्ि जोडून िी नोंद 
सुचहवलेली आिे. उदा. एक नोंद आिे. हतचे स्पष्टीकरि असे :  
 
नोंदिमाकं ७६, ज्ञानोदय वर्षच २, अंक २, फेिुवारी १८४३, पृष्ठ २३-२४. 
 
नोंद संपल्यावर तळाला ७६ अ (इंम. २५–२७) अशी नोंद येते. 
 
७६ अ : इंग्रजी नोंदिमाकं. 
 
इंम : इंग्रजी मजकूर. 
 
२५-२७ : इंग्रजी मजकूर असलेली पृष्ठे. 
 
ज्ञानोदयात कधीकधी तत्कालीन अन्य हनयतकाहलकातंील मजकूर उद धृत केला जातो, व तसा उल्लखे 
मजकूराच्या अखेरीस केला जातो. उदा. नोंदिमाकं ६६ (प्रभाकर २५ हडसेंबर १८४३ वरून); कािी लेखन 
सहचव आिे. त्यािी मजकूराखाली (सहचत्र) असे नोंदले आिे. 
 
ज्ञानोदयात अनेकहवध हवर्षयावंर हलखाि केलेले आढळते. प्रत्येक हलखािाला मळूातं मथळा हदलेला 
आिे. सूचीत तसे मथळे देिे शक्य नव्िते. ते मथळे हवर्षयवार सूची, या सूचीत समाहवष्ट केलेले आिेत. 
 
हवर्षयवार सूचीचे पढुीलप्रमािे वगीकरि केलेले आिे. (मथळ्याचंी माडंिी आकारहवल्ह्याने केलेली आिे.) 
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१) धार्थमक, २) धमचप्रसार, ३) शकै्षहिक : अ) हशक्षिससं्था, परीक्षा वगैरे, ब) हवज्ञान, कला वगैरे, क) 
पशुपक्षी, वृक्ष वगैरे, ड) इहतिास, भगूोल, खगोल, ४) लोकस्स्थती, ५) प्रजा व सरकारी कारभार, ६) 
आरोग्य, ७) पत्रव्यविार, ३) बातम्या, ९) संपादकीय. याहशवाय १) स्थळनामसूची, २) व्यस्क्तनामसूची, 
८) प्रकाशने व प्रकाशनहनहमिंतीसबंंधी : अ) पसु्तके, ब) हनयतकाहलके असा पूरक सूचींचािी समावशे 
केलेला आिे. 
 
ज्ञानोदय लेखनसारसूचीचे काम मोठे हजकीरीचे, कटकटीचें, वळेखाऊ आहि फारशी प्रहसद्धी देिारे नािी. 
पि आपला इहतिास, आपली ससं्कृती, आपली भार्षा, परंपरा समजून देण्यासाठी आहि घेण्यासाठी 
कुिीतरी िे केले पाहिजे. माझ्या सामर्थ्याहनशी िे काम करण्याचा प्रयत्न केला आिे. 
 
या कामी अिमदनगर कॉलेजमधील मराठी हवभागातील माझे सिकारी प्रा. डॉ. स. वा. मुळे, एम्. ए. 
पीएच्.डी. याचें बिुमोल सिकायच लाभत आिे. तसेच, संपादन सािाय्यक म्ििून माझी पत्नी प्रा. सौ. 
पद्मा मोरजे, एम्. ए. हिचे नेिमीच्या तत्परतेने आहि हजद्दीने सिकायच लाभले आिे. खरे तर या दोघाचं्या 
सिकायावर िा प्रकल्प उभा आिे, िे नम्रतापूवचक नमूद करिे माझे कतचव्य ठरते. 
 
प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून तो िा खंड हसद्ध िोईपयिंत गुरुवयच प्रा. वसंत दावातंर याचें मागचदशचन, चचासधंी 
व सहिय सािाय्य या स्वरूपात सिभाग लाभला, िे मी माझे भाग्य समजतो. प्रा. दावतार याचें मला 
लाभलेले पे्रम अहधकाहधक वृलद्धगत व्िाव,े अशी अपेक्षा बाळगून आिे. अिमदनगर कॉलेजचे प्राचायच डॉ. पी. 
एस. जेकब, माजी प्राचायच डॉ. टी. बानाबस व डॉ. सौ. मनोरमा बानाबस याचें प्रोत्सािन आहि सिकायच या 
कामी पे्ररक ठरले आिे, िे नमूद करण्यास मला आनंद िोतो आिे. 
 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र बारललगे यानंी या प्रकल्पास मान्यता 
देऊन, गं्रथरूपाने प्रकल्प प्रकाहशत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली, त्याबद्दल व्यस्क्तशः त्याचंा व साहित्य 
संस्कृती मंडळाचा मी आभारी आिे. 
 
अिमदनगर मिाहवद्यालयाच्या गं्रथपाल सौ. िळबे व गं्रथालयातील कमचचारी यानंी ज्ञानोदयाच्या संहचका 
मुक्त िस्ताने वापरण्यास मुभा हदली, त्याबद्दल त्या सवांस मनःपूवचक धन्यवाद. 
 
अशा प्रकारच्या कामाला अनेकाचंा अनेक संदभांत िातभार लागलेला असतो, तसे या कामात झालेले 
आिे. अशा सवांच्या सािाय्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. 
 
गंगाधर मोरजे 
प्रमुख संपादक. 
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डॉ. भास्कर पाडुंरंग णिवाळे 
संस्थापक व प्रथम प्राचायच 
अिमदनगर कॉलेज, अिमदनगर 
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ज्ञानोदय, अिमदनगर, 
पुस्तक पणिले, अकं १, मणिना ज्यनू सन १८४२ 

 
१ (१ : १, ज्यून १८४२, १) 

बिुत वर्षांपासून वतचमानपते्र मराठी भारे्षत छापीत आिेत परंतु घेिारे थोडकेच आिेत. अमेहरकान 
हमशनारी लोक िा ज्ञानोदय छापू लागले आिेत. भगूोल, पदाथचहवज्ञान या व इतर देशाचें वतचमान 
आहि हवशरेे्षकरून नगराचे वतचमान छापाव ेअसा बेत आिे. कािी मजकूर जािीर करिे असल्यास 
लकवा धमच-नीहतहवर्षयक मत सागंावयाचे असल्यास यात सोय सापडेल परंतु अयोग्य गोष्टी छापिार 
नािी. 

 
२ (१ : १, ज्यून १८४२, १–४) 

नकाश े काढल्याने िी हवद्या [भगूोलहवद्या] अगत्याची झाली. जेथपयिंत मराठी भार्षा बोलतात तो 
मिाराष्ट्र समजावा. सातपुडा, वैनगंगा, गोवा व अरब सागर या त्याच्या मयादा आिेत. लोकवस्ती 
७० लक्ष आिे. मिाबळेश्वर तीन िजार िात उंच आिे. सह्याद्रीच्या डोंगरवाटेस घाट म्िितात. 
कोकि अवघे १२ कोस रंुद आिे. फार तर कािी हठकािी अवघे २० मयादा येते. नमचदा, ताप्ती, 
गोदावरी, भीमा या प्रहसद्ध नद्या आिेत. कृष्ट्िा, नीरा, वणे्िा, कोयना वगैरे दहक्षिेस आिेत. िवा 
चागंली, जमीन मध्यम प्रतीची पीक इतर प्रातंापेंक्षा कमी दजाचे आिे. मोगलाई व नागपूर िे प्रदेश 
या िद्दीमध्ये नािीत. (शवेटी प्रश्न आिेत.) 

 
३ (१ : १, ज्यून १८४२, ४–५) 

लिदुस्थान, तुकच स्थान व अरबस्थान यानंी बनलेले खंड म्ि. आहशया िोय. फळे, फुले व पक्षी यानंी 
नटलेले िे देश िोत. डोंगरावर िवा थंड असते. मदैानात उंट व घोडे घेऊन लोक हफरतात. शिरे 
थोडी आिेत. तंब-ूरािुट्यात रािातात. मधूनच अरण्यातं वाघ, लसि वानर सापडतात. 

 
४ (१ : १, ज्यून ४२, ५) 

सिा िजार वर्षांपूवी जग उत्पन्न झाले. देवाने प्रथम एक पुरुर्ष व एक स्त्री हनमाि केली. फराय 
नदीजवळ बाग करून त्याचें रक्षि केले. त्याचं्या संतानापासून जग वाढत गेले. दुष्टाचें प्रमाि 
वाढले तेव्िा देवाने ठरहवले की फक्त नोिा या धार्थमक गृिस्थालाच वाचवायचे. म्ििून नोिाने एक 
तारूमध्ये आपले सवच कुटंुब व जनावरे ठेहवली. जलप्रलय झाला पि ते वाचले. िी गोष्ट जगाच्या 
उत्पत्तीपासून १६५६ वर्षांनी झाली. 

 
५ (१ : १, ज्यून १८४२, ५–८) 

खालदी हमसर व ग्रीकानंा िी हवद्या कळत िोती. कोपर्थनकस याने पृर्थ्वी िी सूयाभोवती हफरते िा 
हसद्धान्त माडंला. (इ. स. १५५०.) तारे मात्र अचल आिेत. लिदंूच्या पुरािात मात्र पृर्थ्वी शरे्षाच्या 
मस्तकावर आिे, मेरू पवचतामुळे हदवस व रात्र िोतात. पुरािात प्रमािे हदलेली नािींत. ग्रिाचं्या 
गतीमुळे कोपरहनकस खरा ठरला. (प्रश्नोत्तर रूपाने माहिती हदली आिे.) 
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६ (१ : १, ज्यून १८४२, ८–१२) 
रघुनाथ भटाचा मुलगा प्रभाकर सवच व्याविाहरक हवद्यातं प्रवीि िोऊन दप्तरदार फडिीस 
जािाला. पाटलाशी संवाद िोऊन हनघालेले हनष्ट्कर्षच : सगळ्याच मुलानंा शतेीत घालू नये. मुलाचें 
लाड करू नयेत. आईबाप एककल्ली तऱिेवाईक असले तरी मुलानंा दुभार्षि, उद्धटपिा करू नये. 
ईश्वरास आठवाव.े 

 
७ (१ : १, ज्यून १८४२, १३–१४) 

इंग्रजी हशकल्याने चाकरी हमळती. िी ज्ञानोत्पादक भार्षा आिे. पुण्यात १००–१२५ मुले हशकतात. 
बंगालमध्ये तर ८०० मुले हमशनरी शाळेत हशकतात. आठ आिे देऊन बायबलसुद्धा वाचतात. 
नगरात जड ज्याने परीक्षा घेऊन मुलासं उत्तीिच केले. बीजगहित, भहूमती, कायदािी हशकता येतो. 

 
८ (१ : १, ज्यून १८४२, १४–१५) 

मागल्या महिन्याच्या १० व्या तारखेस मंुबई खात्यातील सरकारी मराठी शाळाचें सुपहरिटेडेट 
इसदेल सािेब यानंी येऊन नगरातील तीन शाळाचं्या परीक्षा जड ज कोडतात दोन वाजल्यापासून 
घेतल्या, ज्यानंी चागंली परीक्षा हदल्िी िोती त्यासं सरकारातून पसु्तके बक्षीस हदली. 

 
९ (१ : १, ज्यून १८४२, १५–१८) 

नगरमध्ये ६३ मृत्यू तर तालुक्यात ११०० मेले. पटकी पापामुळेच िोते असे लोक समजतात. 
कािीना वाटते इंग्रजी राज्यामुळेच पटकी येते! देवीचा कोप शातं करण्यासाठी मरीआई वाजत-
गाजत हमरवनू पूजा करतात. पि िोम व पूजा िा उपाय व्यथच िोय. आबंे मेजवानीचे पदाथच यातूंन 
िा रोग िोतो. मागंिीची पूजा िा मृखचपिा असतो. भतुाचें भजनिी अयोग्य आिे. पिाताप करा व 
खऱया ईश्वरास शरि जा. 

 
१० (१ : १, ज्यून १८४२, १८) 

मृगनक्षत्र ज्युन महिन्याच्या पाचंव्या ताहरखेस हनघाल्यापासून अिमदनगर येथे पाऊस फार करून 
पडला नािी. परंतु हवसाव्या तारखेस अखेर पाऊस बराच पडला. 

 
११ (१ : १, ज्यनू ४२, १८) 

पटकीने २५१३ मेले. (प्रभाकरवरून) 
 

(१ : १, २० ज्यून ४२–१८) 
मंुबईचा गवरनर ज्याजच आरथर मंुबईमध्ये दाखल झाला. त्याच्या सन्मानाथच मेजवानी व मोठा 
दरबार झाला. 

 
(१ : १, २० ज्यून ४२, १८) 
जमसेटजी हजजीभाई यास इंस्ग्लश रािीकडून ‘नैट’ िा हकताब हमळाला. या प्रसंगी पारसी 
लोकानंी टीप करून १५००० रुपये, आहि सर जमसेटजी यानंी तीन लाख रुपये पारसी लोकामध्ये 
हवद्या प्रहसद्ध करण्यासाठी हदल्िे. 
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१२ (१ : १, ज्यून ४२, १९) 
बजचस सािेबाची मडम हिचा मरीच्या वाख्याने मतृ्यू झाला. पे्रमळपिाने पालकानंा व मुलानंा उपदेश 
करी. हलिाय वाचायला हशकवी लोकाशंी फार प्रीतीने बोले शवेटी ती म्ििाली, “मला मरिाचे भय 
नािी. येशूच्या पुण्यामुळे ईश्वर मला अंगीकारील.” 

 
१३ (१ : १, ज्यून ४२, २०) 

आशीखंड याचा नकाशा–आमेरीकान मीशन शीळाछाप अिमदनगर 
 

१८४२, रामा गुजराथी छापखाना येथे छापला आिे. 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक १ ले, अकं २, ऑगस्ट १८४२ 
 
१४ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १–२) 

खानदेश ते मंुबईसि ९ हजल्िे इंस्ग्लश सरकारच्या स्वाधीन आिेत. खानदेश सन १६०० मध्ये 
अकबराकडे आले नंतर मराठ्ाकंडे िोते. १८१८ पासून हिहटशाकंडे आिे. हभल्ल, पेंढारी, यानंी 
यास फार लुटले. डोंगरी हकल्ल्याचंाच िा हवभाग आिे. बऱिािपुरामध्ये कापड व सतं्रज्या तयार 
िोतात. तालनेर हकल्ल्यात तीनशवेर अरब िोते त्याचंा पराभव करून इंग्रजानंी िा प्रदेश लजकला. 
(प्रश्न) 

 
१५ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, २–३) 

जलप्रलय ओसरल्यावर नोिाचे कुटंुब आमीन्या डोंगरावर रािू लागले. मुले हशनारमध्ये रािात. 
त्याचं्या भार्षा वगेवगेळ्या झाल्या. यूरोप, आहिका आहशयात वसती वाढली. आशुर देशात तैहग्रस व 
फराय नदीजवळ हननव,े बाबले, िी गाव ेबसहवली. 

 
१६ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, ४–६) 

यामध्ये [खगोलहवदे्यमध्ये] अकरा ग्रि व अकरा उपग्रि आिेत. देवाने उजेड करण्यासाठी सूयास 
आिले. िा ग्रि प्रचंड आिे पि दूरवर असल्यामुळे लिान हदसतो. त्याच्यावरचे डाग दुर्थबिीने 
हदसतात. सूयच िा एक आगयुक्त पि हनजीव पदाथच आिे. 

 
(आकृतीसि स्पष्टीकरि : प्रश्नोत्तरे.) 

 
१७ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, ६–७) 

उसास काळी जमीन आवश्यक आिे. प्रत्येक वाफ्यामध्ये काडंोरी लावतात. शजेारी एरंडाचे व 
वालाचे पीकिी हनघते. गुऱिाळामध्ये नेऊन उसापासून गळू तयार कहरतात. सरासरी नफा ६० रु. 
पडतो. (प्रश्नोत्तरे) 
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१८ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, ९–१०) 
लिदू शुभलचतकाचे पत्र : लिदूची मते ज्ञानप्रहतबद्धक व अहभमानी आिेत. ज्ञानाचा खरा प्रसार िोिे 
कठीि आिे. हस्त्रयानंा तर हशकूच देत नािीत. याचंा शुष्ट्क अहभमान, अहवचार, आळस नाहिसा 
व्िायला िवा. संपादक : सुज्ञान वाढवाव.े तोच खरा प्रकाश िोय. 

 
१९ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, ११) 

हनःपक्षपाती लिदू म्िितो, “लिदूत काल्पहनक देवाचंी भर फार आिे. उदा. जानाई, नवलोबा, 
अंगात येिे, पाया पडिे. िी एक अंधपरंपरा िोय. नवसाकहरता कजचदार िोऊन वाईट लोकाचंा 
चहरताथच चालवतात. म्िसोबास शिे ललपिे िा तर अडािीपिा िोय. लनद्य पदाथाच्या लेपनाने तो 
संतुष्ट िोईल काय? तर चागंला हवचार करा जेिेकरून तरिोपाय सापडेल.” 

 
२० (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १३) 

जालनापुरामध्ये िाह्मिाची पत्नी सती जाण्याची तयारी करू लागली. कोतवालाने सरकारच्या 
परवानगीचा िुकूम माहगतला. अहधकारी रसेलने हमरविकू अडवली. धमात िात घालू नये, असा 
कागंावा करून लिदू हनरे्षध करीत िोते. स्त्रीचा हनिय पका िोताच. म्ििून सािेबाने सवांनाच 
अटकावनू ठेवले. लष्ट्कराची मदत घेऊन पे्रतदिन केले व स्त्रीसि सगळ्यानंा गावात धाडले. 
‘सतीचे दुष्टकमच’ पृर्थ्वीवरून अगदी बंद िोवो िी ईश्वरास हवनंती. 

 
२१ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १६) 

शकंाराजाचे पत्र : शरे्षास राग येऊन त्याने डोके जर िलहवले तर भहूम कापते अशी समजूत आिे, 
मग सगळ्या पृर्थ्वीवर भकंूप का िोऊ नयेत? (पािा : नोंद िमाकं ३१) 

 
पुढील अंकात उत्तर देण्याचे संपादकाचे आश्वासन. 

 
२२ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १६) 

उदयपूरच्या राजाची उपपत्नी सती गेली. (मंुबईच्या टैम्स पत्रावरून) 
 
२३ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १६) 

सुरतेचा नबाब वाख्याने मेला. इस्टेट सरकार जमा झाली. 
 
२४ (१ : २, ऑगस्ट, ४२, १६) 

आमचा छापखाना बरोबर चालला नािी. म्ििून जुलै महिन्याचा ज्ञानोदय छाहपला नािी. आश्रय 
देिाऱयानंी क्षमा करावी. 

 
ज्ञानोदय मुद्रक रामा गुजराथी हशला पे्रस 
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ज्ञानोदय पुस्तक १ ले, अकं ३ रा, सपे्टम्बर १८४२ 
 
२५ (१ : ३, सपे्टम्बर १८४२, १–४) 

अिमदनगर हजल्िा : वली अिमद िा नबाब हनजामशािीतून फुटल्यावर सन १४९३ मध्ये नगर 
बाधंले गेले. िे राज्य १०० वर्ष ेहटकून िोते. १६०० मध्ये अकबराने लजकले. १८०३ मध्ये दौलतराव 
लशद्याकडून नगरचा हकल्ला इंगे्रजानंी घेतला. नाहशक लत्रबकची व्यवस्था नगरच्या िुजुरातीकडे 
िोती! खेड्यातील हविीरीचे पािी आिून बादशिानंी नगर शिरास पािी पुरहवले. कारंजी बाधंली. 
इंगे्रजाचंा तोफखाना नगरास आिे. आता हमशनारींनी गावात शाळा सुरू केल्या. (प्रश्नोत्तरे) 

 
२६ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, ४–५) 

सेहमराहमस रािीची लिदू राजावर स्वारी झाली. रािीने बैलानंा ित्तीचे रूप हदले िोते. िे कपट 
ओळखून राजाने खरे िात्ती आिनू रािीस पराभतू केले. 

 
२७ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, ४–५) 

हनहनयास या दुष्ट राजपुत्राने आईस ठार मारले. नंतर तो आळशी बनला. हि. पू. ८६० मध्ये 
आशुहरयात साईनापालस िा एक देखिा राजा िोऊन गेला. तो सुंदर हस्त्रयाचं्या सिवासात वळे 
घालवी. स्त्रीचा पोर्षाक करी. त्याच्या राज्यावर परचि आले तेव्िा संपत्तीस आग लावनू तो पळून 
गेला. 

 
२८ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, ५–८) 

इंग्रज सरकारने पाच वर्ष ेशतेसारा माफ केला आिे. जहमनीची मोजिी करून प्रतवारी ठरहवली. 
सरकार शतेकऱयाचे कल्याि करीत आिे. हवलायती ऊस लावण्याची पद्धतसुद्धा समजावनू देते. 
त्यात खटपट जास्त असली तरी साकर मात्र उत्तम तयार िोते. (प्रश्नोत्तरे) 

 
२९ (१ : ३, सपे्टम्बर १८४२, ८–१०) 

हमशन शाळेत हशकल्यास अन्नवस्त्राचा खचचिी हमळतो! सवच हवद्यासंि बबैलिी हशकतात. त्याने दुगुचि 
नािीसे िोतात. खऱया शातंीचा धमच म्ििून कन्या हिस्ताकडेच वळत आिेत. कारि त्यात मरिाची 
भीती वाटत नािी! कुस्त्सक कमे टाकून देवास शरि जाव.े 

 
३० (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, ११–१२) 

कपटखंडकाचे पत्र : अंगात येिाऱया व्यक्ती सगळी माहिती असल्याचा आव आितात पि ती 
नोकर-चाकराकंडून आधी हवचारून ठेवतात! खोटी उत्तरेिी देतात. खंडोबासाठी वाघाचे सोंग 
घेिारे लोकिी असेच फसव ेआिेत. 

 
३१ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, १२) 

शकंाखंडकाचे पत्र : अंगावर दगड टाकला तर तेवढेच अंग कापते त्याप्रमािे शरे्षाच्या डोक्याचा 
जेवढा भाग िलतो तेवढीच भमूीिी कापते. वृक्षाची खादंी िालली तरी सवच वृक्ष पडत नािी. मागील 
अंकातील शकेंचे उत्तर (पािा : नोंद िमाकं : २१) 
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३२ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, १३–१४) 
गोव्याचा नवा गवनचर मंुबईस आला. (प्रभाकरवरून.) मद्रासचा गवनचर मारहिस आव हखडेल 
याला कमाडंर इन् चीफचा िुद्दा हमळाला. मंुबईत पटकने २७५ मृत्यू. 

 
३३ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, १४–१५) 

इंगे्रज व्यापारी व लष्ट्करी अहधकारी याचं्यात भाडंि िोऊन हपस्तुलाचा वापर झाला. एक आसामी 
मेला. क्षलु्लक कारिावरून खून िी दुष्ट चाल आिे. पाद्री लोकानंी लिदूप्रमािेच इंग्रजासंिी उपदेश 
करावा. शास्त्रातील तारिाची आज्ञा कळवावी. 

 
३४ (१ : ३, सपे्टम्बर ४२, १५–१६) 

नगरमध्ये सात मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा : आकाशात व पृर्थ्वीवर येशूला अहधकार हदल्िेला आिे. पहवत्र 
आत्म्याच्या नावाने दीक्षा देतात. इसवी सनाच्या हतसऱया शतकात समशामचा बादशिा हिस्ती 
झाला. आज युरोप, चीन, ताटार, इराि यात तोच धमच आिे. येशूच िा धमच पुढे चालवील. 

 
ज्ञानोदय छापिारा रामा गुजराथी 

 
ज्ञानोदय पुस्तक १ ले, अकं ४ था, ऑक्टोबर सन १८४२ 

 
३५ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, १–५) 

पुिे हजल्िा : या प्रदेशात बिुत डोंगर आिेत. पेशवा बाळाजी बाजीराव याजकडून भरभराट झाली. 
उत्तर पेशवाईत पिेु शिराची जाळपोळ झाली. इंगे्रजानंी मात्र सुव्यवस्था ठेवली. ससं्कृत पाठशाळा 
सुरू करून कॅपटन क्याडंीस मुख्य गुरू नेमले. १०० हवद्यार्थ्यांना हशष्ट्यवृत्या हमळतात. स्कॉहटश 
हमशनच्यािी शाळा आिेत. सरकारी पलटिीचेिी िे मुख्य गाव आिे. जुन्नर येथे मजबूत हकल्ला 
आिे, तर नारायिगावास रंगीत चीट तयार िोते. कारलीला सुंदर लेिी आिेत. इंगे्रजानंी 
खंडाळ्यापासून कोकिापयिंत रस्ता तयार केला. लचचवड, जेजुरी, आळंदीस यात्रा भरतात. 

 
३६ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, ५) 

मूळ पुरूर्ष आिािम याचा जन्म जलप्रलयानंतर २०० मध्ये झाला. त्याचे देशवासी खालदी 
मूर्थतपूजक िोते पि तो मात्र खऱया देवाची भस्क्त करायचा. देवाने त्यास आशीवाद हदल्िा की िे 
राज्य तुझ्या संततीस हमळेल. देवाच्या आजे्ञवरून तो पतु्राचा बळी देण्यासिी तयार झाला िोता! 
त्याचा दासीपुत्र इस्त्रायल याने अरबात धमच वाढहवला. त्याचे १२ वशं वाढले. देव अनुकूल 
असल्याने दुष्ट्काळाचे हनवारििी केले. 

 
३७ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, ६–९) 

धूमकेतूिी सूयास प्रदहक्षिा घालतात. िर्षचलचा शोध १७८१ मध्ये लागला. हसरीज, ज्यूनो, वसे्ता, 
पालास िे ग्रि एतदे्दशीयासं ठाऊक नव्िते. बधु िा सवांत जवळचा ग्रि िोय. त्यावर वस्ती असिे 
शक्य आिे. (सहचत्र) 
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३८ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, ९–१२) 
बटाट्याच्या हपकात जास्त नफा आिे. वाळूहमहश्रत जहमनीचा फार उपयोग िोतो. एक इंच अंतर 
ठेवनू लावावते. दर ४-८ हदवसानंी पािी द्याव.े नेहटव शतेकरी त्यास हवलायती आळू म्िितात. 

 
३९ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, १२–१४) 

गिपत लक्ष्मि याचा हनबधं प्रहसद्ध झाला. त्यास ७५ रुपये बक्षीस हमळाले. हस्त्रयानंा हशकहवल्यास 
प्रापहंचक व पारलौहकक फायदा आिे. त्या नाजूक असल्या तरी हवद्याहद संस्कार आवश्यक 
ठरतात. ज्ञानसंपन्न झाल्या तर त्या फार सुखी िोतील. कौटंुहबकाचें त्यात सिस्रशः स्वाथच िोतील. 
(प्रभाकरावरून) 

 
४० (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, १४–१५) 

रामकृष्ट्ि हवनायक या वाबंोरीच्या पंतोजीने हलहिले आिे की, मी वाबंोरीस पंतोजी िोतो. मूर्थतपूजा 
सोडण्याहवर्षयी हमशनेरीशी वाद करून खात्री करून घेतली. पूजा केल्याने देवास राग येतो. 
दानधमानेिी तारि िोत नािी. इतर लोकिी असा हवचार करतील तर ठीक िोईल. 

 
४१ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, १५–१६) 

इंस्ग्लशाचं्या फौजेने अफगाहिस्तानात दौड मारली. मित्त्वाची शिरे घेतली पि सरकारने तेथे 
स्वायत्तता स्थापन केली. 

 
४२ (१ : ४, ऑक्टोबर ४२, १६) 

कन्या शाळेतील तीन कन्या हिस्ती धमामध्ये आल्या. आईबापानंी तिार केली तेव्िा त्यानंी 
आपखुशीने धमांतर केल्याचे हलिून हदल्िे. 

 
छापिारा रामा गुजराथी 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक पणिले, अकं ५ वा, नवेंबर १८४२ 

 
४३ (१ : ५, नवेंबर ४२, १) 

सोलापूर हजल्िा : पूवी अवरंगाबाद सुभ्यात िोता. एथील भईुकोट हकल्ला इंग्रजानंी १८१८ त 
घेतला, कारि आष्टीला दुसऱया बाजीरावाचा पराभव िोऊन दािादाि झाली. सीना व भीमा या 
मुख्य नद्या असून डोंगर फारसे नािीत. मोिोळ बारसी वैराग अगचम माढे िी प्रमुख गाव े आिेत. 
(प्रश्नोत्तरे) 

 
४४ (१ : ५, नवेंबर ४२, २–३) 

आहिका खंडातील नील नदीच्या काठी प्रगत संस्कृती नादंत िोती. परंतु फारो राजाने 
इस्त्रायलींचा दे्वर्ष सुरू केला. नवजात पुत्रानंा नदीत फेकण्याची कठोर आज्ञा फरमावली. मोशा िा 
असाच एक लव्िाळ्याच्या टोपलीतून विात आलेला मुलगा िोता. तो हमसरींच्या हवद्या हशकला. 
आपल्या लोकासंि तो देश सोडून हनघाला तेव्िा फारोने त्याचंा पाठलाग केला. परंतु नदीचे पािी 
दुभगंून देवदयेने भमूी झाली! मोश ेसुखरूप हनघून गेला! 



 अनुक्रमणिका 

४५ (१ : ५, नवेंबर ४२, ३–६) 
शुि ग्रि २२४ हदवसातं सुयास एक प्रदहक्षिा करतो. त्याचंी दैनंहदन गती २३ तासच आिे. 
चंद्रासारखी क्षय–वृद्धी त्यालािी आिे. परप्रकाशी ग्रि आिे. सुयोदयापूवी तसेच सुयास्तानंतर तीन 
चार तास तो चमकतो (सहचत्र) 

 
४६ (१ : ५, नवेंबर ४२, ६–७) 

हवलायती गवत गुरानंा खायला द्याव,े ते दमदार गवत आिे. बागेतच िे गवत हपकवाव.े नेिमीच्या 
खाण्यासि द्याव ेनगर-पुण्याच्या सरकारी कचेरीत िे बी हमळते. 

 
४७ (१ : ५, नवेंबर ४२, ७–११) 

मौजे माळेवाड्यातील पालकाचें सरकारकडे अजच गेले. बालसदनच्या शाळेत हशकिाऱया साळूस 
हमशनरीच्या लोकानंी कोंडून ठेवल्याचा आरोप झाला. हमशनरी मुलींना हफतवतात, पालकानंािी 
दमदाटी व मारिाि कहरतात. पाद्री लोकातूंन सुटका करण्याची शवेटी हवनंती िोती. अलकटग 
मामलेदाराने अजच कंपनी सरकारकडे पाठहवला. त्याबरोबर साळूचा जबाबिी िोता. पाद्रींनीच 
आपला साभंाळ करावा, त्याचंा धमच दयाळू व खरा आिे–इहत साळू. 

 
४८ (१ : ५, नवेंबर ४२, पृ. ११–१२) 

शकंाराजाचे पत्र : शकंाखंडक बाहलश हवधान करतो. िाह्मिानंी आम्िांस खोट्या गोष्टी सागंनू 
ठकहवले यात कािी शकंा नािी. खरे मत असे आिे की पृर्थ्वीच्या पोटातील वायनेू भमूी कापते. 
(पािा संदभच : नोंद िमाकं : २१) 

 
४९ (१ : ५, नवेंबर ४२, १२–१५) 

पेशवाईत मोडी अक्षर व हिशबे एवढेच हशक्षि िोते. इंग्रजी हशक्षिात अनेक हवद्या आिेत. 
भगूोलामुळे जगाचे ज्ञान िोते. इंग्रजानंी उत्तर समुद्राचािी शोध लावला. नाना फडिीस एवढा 
शिािा त्यासिी िे ज्ञान नव्िते. लंकेत राक्षस नािीत तर सुहशहक्षत मािसे आिेत. रामायिातील 
विचनापेक्षा तेथील वातावरि आता वगेळे आिे. (संवादस्वरूप) 

 
५० (१ : ५, नवेंबर ४२, १५–१६) 

२१ तारखेच्या ज्ञानलसधूतून घेतलेल्या बातम्या. इंगे्रज सरकारचा युनायटेड स्टेटशी चाललेला 
झगडा सपंला. गुलामाचंा व्यापार बंद करण्यास संमती हदल्िी. हलवरपूलमधील आगीत मोठी िानी 
झाली. मारहिस ऑफ वलेस्लीचा मृत्यू १६ ऑ. १८४२. पटकीने पुण्यात दररोज ९० ते १०० मृत्यू 
िोतात. 

 
छापिारा रामा गुजराथी 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय पुस्तक पणिले, अकं ६, णदसेंबर १८४२ 
 
५१ (१ : ६, हदसेंबर ४२, १–२) 

धारवाड व बेळगाव : िे फार पूवी हवजयनगरच्या राज्यामध्ये िोते. नंतर हवजापूर, त्यानंतर मराठे 
याचं्या अमलाखाली रािून १८१८ त इंगे्रजाच्या िाती आले. घटप्रभा, मलप्रभा व तंुगभद्रा या मोठ्ा 
नद्या आिेत. िुबळी, नरगंुद, बदामी, कलादगी, बागलकोट व तालीकोट िी प्रमुख शिरे आिेत. 
धारवाडला भईुहकल्ला आिे. हमशनरींच्या शाळा चालतात. बदामीचा हकल्ला डोंगरी आिे. लिदूच 
काय पि एक जैनदेखील हिस्ती धमात आला आिे. हमशनने कानडी शाळा काढल्या. (प्रश्न) 

 
५२ (१ : ६, हदसेंबर ४२, २–३) 

हमसरमधून २० लाख इस्त्रायली बािेर पडले. ८० वर्षांचा मोश े नम्र व गंभीर िोता. देवाने 
त्याच्यासाठी आकाशातून अन्न पाडले! तिानेसाठी खडक फोडला! हसनॉयला देवाने दशचन हदल्िे व 
दिा आज्ञा साहंगतल्या पि कािीजि मूतीची पूजा करिे सोडीनात तेव्िा सोन्याच्या वासराची पूजा 
करिारानंा हशक्षा करिे भाग पडले. भमूी उकळून हगळले! ४० वर्षे वाळवटंात भटकत ठेवले. स्वतः 
नोिो मरि पावला तेव्िा तो १२० वर्षांचा िोता. 

 
५३ (१ : ६, हदसेंबर ४२, ३–५) 

पृर्थ्वी स्वताभोवती हफरून सूयाभोवती हफरते. सूयापासून अंतर ९ कोटी ५० लक्ष मलै आिे. ३६५ 
हदवसातं सूयाभोवती १ फेरी करते. गुरुत्वाकर्षचिामुळे हतची जागा बदलत नािी, लकवा ती पडतिी 
नािी. लंबगोल वतुचळात हफरती. आकर्षचिाने सवच वस्तू उंच फेकल्या तरी भमूीवर पडतात. 

 
५४ (१ : ६, हदसेंबर ४२, ५–७) 

शतेी साभंाळून मेंढ्यािी पाळाव्या. ते कािी धनगराचेंच काम नािीं. चागंल्या कामाची लाज नसावी. 
उद्योगाबाबत ईश्वराने कािी हनयम केलेला नािी. मेंढ्याचे दूध पौहष्टक, लें ड्याचंा खताकहरता 
उपयोग िोतो. कातडीचे पुस्तकास आवरि तयार िोते. हशवाय लोकर तर फार उपयुक्त आिे. 

 
५५ (१ : ६, हदसेंबर ४२, ७–९) 

नोकराने पैसे बुडहवले म्ििून सगुिीचा बाप त्याला काढून टाकतो. कामचुकारपिा केल्यास दोरीने 
बाधूंन ठेवण्याचा हवचार करतो पि देवाने आपल्याला मोकळे ठेवले आिे म्ििून आपि सवच कामे 
करू शकतो, मुलीवर प्रीत करू शकतो, िे तो हवसरतो. म्ििून देवाजवळ चागंली बुद्धी मागा. 
त्याचे ऐकत जा. (संवाद) 

 
५६ (१ : ६, हदसेंबर ४२, ९–१०) 

पाऊस कोि पाडते? लिदू म्िितात की इंद्रच पाऊसाचा कारि िोय. मग दयाळू इंद्र वळवासारखा 
पाऊस पाडून नुकसान का करतो, िा प्रश्नच िोय. कािी भोळे म्िितात, जहमनीच्याच वाफा 
आकाशात जमनू पाऊस पडतो. साराच वडेेपिा आिे. लिदू शास्त्रीचे पत्र. 
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५७ (१ : ६, हदसेंबर ४२, १०–१५) 
नाहशककराचे पत्र : लिदूचे राज्य िोते तोपयिंत िे हमशनारी शाळा काढून धमच हशकवीत नव्िते. ते 
नवीन कािी सागंत नािीत. लिदू शास्त्रच पहरपूिच आिे. येशू नामे गृिस्थ परमेश्वराशी संबंध लावनू ते 
कस्ल्पतात! पि हनलेप ईश्वरासाठी पुत्राची कल्पना अयोग्य आिे. लिदू धमाची हवटंबना, असमंजस 
लोकानंा भलूताप देिे िे त्याचें उद्योग आिेत. लवचवाचे हवर्ष हभनाव ेतसे िे हवचार हभनतात! 

 
संपादक : तुमची तत्त्व ेएवढी श्रेष्ठ आिेत तर तुम्िीिी परदेशामध्ये का जात नािी. हमशनरीनी मात्र 
इरािमध्येिी शाळा सुरू केल्यात. ते अहतपूवेकडेिी गेले. येशूच्या चमत्काराला प्रमािे व साक्षी 
आिेत. कलकत्ता व मद्रासेत येशूला हवरोध िोतो तरी धमच वाढतच आिे. 

 
५८ (१ : ६, हदसेंबर ४२, १०–१५) 

कलकत्ता शिरात कोिी िाह्मि लोकानंी असा हनिचय केला आिे की सवच मोठमोठाल्या गावातं 
स्वधमाहभमानी लोकानंी शाळा घालव्या. यासाठी लिदू धमाला हिस्ती धमाकडून कािी बाधा िोऊ 
नये म्ििून तेथला राजा अंडोलचा राजा याने एक साळ चालहवली आिे. त्यातं ४० मुले आिेत. 

 
रामा गुजराथी छापिारा 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक दुसरे, अकं १ ला, ज्यानुआरी, १८४३ 
 
५९ (२ : १, ज्यानुआरी १८४३, १) 

दहक्षि कोकि : िा हजल्िा परशुरामाने वसहवला. समुद्रातील ६० पे्रतानंा हजवतं करून िाह्मित्व 
हदले. सगळीकडे १२ कोसच जमीन आिे. पुढे समुद्र आिे. रत्नाहगरी, बािकोट, खेड, राजापुर िी 
प्रहसद्ध गाव ेआिेत. सागरी हकल्ले अनेक आिेत. १७५६ त बािकोटचे राज्य इंग्रजानंी आंग्र्याकडून 
घेतले. हकत्येक खलाशानंा िबसािाकडून वतने हमळाली. दासगावला गरम पाण्याचे रोगनाशक 
झरे आिेत. आंग्र्याचें आरमार जाळून इगं्रज स्स्थरावले. (प्रश्न) 

 
६० (२ : १, ज्यानुआरी १८४३, ३–४) 

ज्ञानेकरून बसहवलेले पद्धतशीर हनयम म्ििजे शास्त्र िोय. उदा. वैद्यक, रसायन, वनस्पती, 
हववरि इ. अनुिमाने हवर्षय माडंले की त्यास हवभाग म्ििाव.े या व्यवस्थेने कमी श्रमात ते हशकता 
येते. प्राकृहतक धमाची काये ज्या प्रकाराने घडतात, त्यास हनयम म्ििाव.े ज्याचे आपल्यास 
इंहद्रयेकरून ज्ञान िोते त्यास पदाथच म्िितात. प्रत्येक पदाथच परमािूचा म्ि. सूक्ष्म भागाचा बनलेला 
आिे. 

 
६१ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, ५–६) 

आमचा ज्ञानोदय सिा महिने अिमदनगरास छाहपला. तो आतापंासून मंुबईस छापावा असे आम्िी 
ठरहवले आिे. आिखी आम्िी असें ठरहवले आिे कीं एकेक अंकास कािी कािीं गोष्टी इंस्ग्लश भारे्षत 
घालाव्या, असे की जे कोिी लिदू लोक इंस्ग्लश हशकले आिेत त्यासं आहि दुसऱया इंस्ग्लश 
वाचिाऱयासं त्या उपयोगी पडतील. 
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हखळे छापाने छापून पहिल्यापेक्षा अहधक छापता येईल असे वाटते. 
 
दर कागदातील पृष्ठे पहिल्याप्रमािे िोतील १६. 

 
६१ अ (इंग्रजी मजकूर) पृ. ५ 
 
६२ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, ६) 

इंस्ग्लश शास्त्रहवद्यार्थ्याचे पत्र : समुद्राची वाफ पाण्यास कारिीभतू िोते िेच मत खरे आिे. उष्ट्ि 
वाफेस वारा लागला म्ििजे पाऊस पडतो. 

 
६३ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, ७–८) 

‘शकंाखंडक’चे पत्र : आधंळा कधी सूयाचे अस्स्तत्व कबूल करीत नसतो. दृष्टातं केवळ एखाद्या 
अंशाबद्दलच असतो. शास्त्र आहि युस्क्तवाद याचंा उपयोग करून कोित्यािी शकेंची हनवृत्ती करता 
येते. 

 
सम्पादक : लोकातील खोटे भ्रम उजेडात आिावते. जे आपिासं ठकहवतात त्याचंी लबाडी, 
उघडकीस आिावी. 
(संपादकानंी येथे चचा संपहवली आिे) 

 
६४ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, ९–१०) 

रघुनाथपंताचा मुलास उपदेश : हभकाऱयास दान हदले तर आळशी, हनरुद्योगी बनतो. हवदे्यला 
दुरावतो. एक हभकारी मेला त्याच्याजवळ सोन्याच्या २ मोिोरा सापडल्या! 

 
६५ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १०–११) 

हमशनेरींना देशात येऊ द्याव े की नािी याचा राजाने सभा भरवनू हवचार केला. एक म्िातारा 
सभासद म्ििाला, आपि पाखरासारखे एक हदवस जगातून जाऊ. मरिोत्तर स्स्थतीचे विचन 
हिस्ती धमातच आिे. तारिासाठी त्यास येऊ द्याव.े इंग्रज व्यापाऱयानंी भारतातील मूखांचे राज्यिी 
असेच लजकले. त्याचं्या माहितगारीमुळेच ते येथे सावचभौम बनले. एतदे्दशीयानंा मािसाचंी माहिती 
नािी तर जनावराचंी कोठून? गं्रथ व छापखान्यापेक्षा तंबाखूसेवन व रुप्याची हपकदािीच त्यानंा 
मािीत आिे. 

 
संपादक : मूर्थतपूजा टाका, म्ििजे अधंार पळेल! 

 
६६ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, ११) 

सापं्रत जे लोक आपिावर राज्य कहरतात, ते लोक पूवी कोि िोते ते कोित्या मुलुखातं रिातात, 
आहि पहिल्याने लिदुस्थानातं कशाकहरता ं आले, ह्या गोष्टी म्िटले असता ं सवच लोकासं माहिती 
नव्िती. त्या काळीं त्यासं वाटत नव्ितें की िे लोक आपल्या ताबेत राितील. परंतु जेव्िा ंते स्वतः 
लिदुस्थानात प्रथमतः व्यापाराच्या उदे्दशाने येथे आले, आहि लोकातं वागू लागले तेव्िा त्यांच्या 
लागलेच लक्षातं आले की िे लोक फार मूखच आिेत आहि याजवर अमल करण्यास कािी सायास 
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नकोत, कारि ह्या लोकानंा त्यानंी पाहिले तो एकी अगदी नािी. आपआपल्यातं भाडंि कराव े
आहि त्याचें साह्य कराव,े युद्धकौशल्य नािी, हवद्या नािी. (प्रभाकर २५ हडसें. १८४३ वरून) 
(अखेरीस हिस्तीधमचमािात्म्य : संपादकाची टीप) 

 
६७ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १३–१४) 

या महिन्याच्या दुसऱया ताहरखेस जी आगबोट मंुबईिुन हनघाली लततून स्काहतश हमशन खात्याचा 
डाक्तर वुईलसन सािेब आपल्या देशास जाण्यासाठी चालला. तो मंुबईत सन १८२९ या वर्षात 
आला. आहि तेव्िापासून बिुत प्रयत्न करून त्याने लिदू धमच आहि मुसलमान आहि पारशी लोकासं 
हिस्ती धमच प्रगट केला आिे. 
 
‘पाद्री हवलसन याने आजपयिंत जी पारशी लोकाचं्या धमाची खंडने छापली त्यातंील साराशं आहि 
पारशी लोकानंी स्वधमच स्थापनाथच जे गं्रथ आहि वतचमानपत्रात कागद छाहपले त्याचंी उत्तरे एकत्र 
करून एक इगं्रजी गं्रथ सुमारे ६०० पृष्ठाचंा छापून प्रहसद्ध केला आिे. या गं्रथाचे गुजराथी भार्षातंर 
हवलायतेिून पाठवनू देिार म्ििून प्रस्तावनेत हलहिले आिे.’ (प्रभाकरवरून) 

 
६८ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १४–१५) 

शभंरािून अहधक (इंस्ग्लश खलाशासं) चीन लोकानंी ठार मारले. या कारिास्तव तेथल्या इसं्ग्लश 
सरकारच्या मुखत्याराने असा जािीरनामा केला कीं या मनुष्ट्यालंा ज्यानंी मारून टाकले, त्यासं जर 
चीनी सरकार हशक्षा बरोबर देत नािी तर आपि चीन देशावर हफरून लढाई करंू. 

 
६९ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १५) 

मागल्या महिन्याच्या अखेरपयिंत सवच इसं्ग्लश फौज जी अफगान देशातं गेली िोती ती हफरोजपोर 
लसधुनदीच्या अहलकडे आिे. फौजेचा मोठा सभारंभ िोऊन फौजेचा सन्मान करण्यातं आला. 

 
७० (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १५) 

अखबरखान कोहिस्तानातूंन येऊन कािंी िल्ला िरकत न पोचता ं त्याने काबलू आपले िस्तगत 
करून घेतले. 

 
७१ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १५) 

गेले हडसेंबर महिन्यातं मंुबईत पटकीच्या वाख्याने ९१२ मनुष्ट्ये मेली. इतर रोगाने १,०१३ मनुष्ट्ये 
मेली. (टैम् स पत्रावरून) 

 
७२ (२ : १, ज्यानुआरी ४३, १५–१६) 

बाबू द्वारकानाथ ठािूर लिदू असून खाण्याहपण्याचे हनबिंध पाळीत नािी. उत्तम इगं्रजी बोलतो, 
हलहितो. जमशदेजी टाटाप्रमािे श्रीमंत आिे. िा कान्िोजी िाह्मि हिस्ती धमाप्रमािे वागतो. राजा 
राममोिन रॉयच्या मताचा वाटतो. 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं २, फेबु्रवारी, १८४३ 
 
७३ (२ : २, फेिुवारी ४३, १७–१८) 

हगदोनने हमद्यानी फौजेवर अचानक सवारी करून देश लजकला, हशमशीन िा नामाहंकत न्यायाधीश 
िोता. त्याची शक्ती त्याच्या केसात िोती! गाढवाच्या जाभंाडाने िजार शत्रू मारले. दरवाजे उपटून 
खादं्यावर नेले! दलीला नावाच्या स्त्रीने कपटाने झोपेत त्याचे केस कापले मग तो दुबचळ झाला. 
पहलष्टींनी डोळे काढून त्याजकडून मजुरी करून घेतली. त्यानेिी चतुराईने देवळाचे खाबं पाडून 
िजारो पहलष्टी ठार मारले. 

 
७४ (२ : २, फेिुवारी ४३, १९–२१) 

चंद्र : िा उपग्रि पृर्थ्वीपासून २ लक्ष ४० ि. मलै दूर आिे. २९ हदवसातं १ प्रदहक्षिा करतो, पृर्थ्वी 
आसाभोवती हफरत असते. चंद्र हतच्या एक तेराशं आिे. हदवस व रात्र, पौर्थिमा, अमावस्या िे 
चमत्कार या भ्रमंतीमुळे घडतात. (सहचत्र) 

 
७५ (२ : २, फेिुवारी ४३, २१–२३) 

चमचा, चाकूच्या मुठी मेंढराच्या िाडापासून िोतात. लोकरीची चवाळी, बुरिूस, घोंगड्या, धाबळी 
िोतात. मृदु मोलवान लोकर अत्यंत उपयुक्त आिे. लोकर मंुबईस नेऊन हवकावी. पौंडामध्ये पैसे 
हमळून व्यापार वाढेल. 

 
७६ (२ : २, फेिुवारी ४३, २३–२४) 

दोन िाह्मि बधंूंनी धमांतर केले. कारि हिस्ताखेरीज तरिोपाय नािी. मूळ पंथावरचा हवश्वास 
उडाला. पालक आहि फौजदार याचं्या समोर जबाब तोच हदल्िा. धमांतर केलेल्या मािसाला 
नेहटव मृत मानतात. 

 
७६ अ (इंम : पृ. २५–२७) 
 
७७ (२ : २, फेिुवारी ४३, २७–२८) 

(चचेला उत्तर) बखर अमान्य करिारा नाहशकवाला मूखच आिे. पाण्याचे बफच  िोते, िे िाह्मी 
राजानेिी अमान्य केले िोते. एका मुस्लीम राजाने अलेक्षाहंद्रयाची वाचनालये अशीच जाळून 
टाकली िोती. तरी सत्य बदलत नािी. 

 
७८ (२ : २, फेिुवारी ४३, २८–३१) 

देवानेच सैतानालािी उत्पन्न केले पि पाप िोऊ नये अशी त्याची इच्छा आिे. सैतान मािसानंा 
पापात पाडतो. म्ििून वाईट करिाराचेिी बरे कराव.े दुष्ट स्वभाव म्ििजेच सैतान िोय. देवाची 
चाकरी करा सैतानाची नको. 

 
७९ (२ : २, फेिुवारी ४३, ३१) 

आकाशातून एक पत्र आले की, अमूक हदवशी भकंूप िोईल. जो खरे मानील तो वाचेल. पि भकंूप 
झाला नािी लकवा घर पडले नािी. (प्रभाकरावरून) 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी गॅ्रिॅम हप्रन्टर. 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ३, मार्व १८४३ 
 
८० (२ : ३, माचच ४३, ३२–३५) 

भय व आियच वाटिे िे अज्ञानाचे लक्षि िोय. िॅली सािेबाने हनरीक्षि करून साहंगतले की शेंडी 
नक्षत्र दर ७५ वर्षानंतर हदसते. सूयाभोवती एक फेरी मारण्याचा तो कालखंड समजावा. अशी 
हकमान १३३ शेंडी नक्षते्र आिेत! त्यातले एक दर ५० वर्षांनी हदसते. रोग व लढाई िी भहवष्ट्ये अनेक 
वळेा खोटी ठरली. योगायोगाने घडिाऱया गोष्टी जोडून लोक वाईट हचन्ि मानतात. भारतीय शास्त्र 
मात्र देशपती राजाच्या क्षयाचे लक्षि म्ि. धूमकेतू असे मानते. 

 
८१ (२ : ३, माचच ४३, ३५–३६) 

१२ व्या ताहरखेच्या प्रभाकरातं पुढील गोष्ट छापून आली : “माचच महिन्याच्या चवर्थ्या ताहरखेस एक 
धूमकेतूचा उदय झाला आिे. परंतु यापूवी सूयास्ताबरोबर त्याचा अस्त झाल्यामुळे त्याचा कािी 
हदवसावर उदय िोऊन दृष्टीस पडला नसेल.” 

 
८२ (२ : ३, माचच ४३, ३६) 

शेंडी नक्षत्र उदयासंबधंी फल सागंतात : ते ज्ञानलसधू वरून “धूमकेतू हनघाला तर देशाचा व 
देशपहत म्ििजे राजाचा क्षय िोतो.” 

 
८३ (२ : ३, माचच ४३, ३६–३८) 

एका कोकिस्थाच्या पत्रात म्िटले आिे की, हनमे ताबतू लिदंूचे आिेत. वगचिीिी लिदंूची जास्त 
असून संभाहवत लोक मुलासं फहकरी देतात. एवढे देव असून त्यासं नव ेदेव िव ेआिेत! धमच महलन 
िोतो आिे. उपाध्ये बोवा यात कािी बोलत नािी. हकत्येक गुरू सावधपिाने मासंाशन करतात. 
जरा कािी झाले की स्वैपाक हवटाळिारानंा िे कसे चालते? स्नानसंध्या करिाराचे मोठे 
दुवचतचनसुद्धा चालवनू घेतात िा िाह्मिपिास बट्टा आिे. (प्रभाकरावरून) 

 
८४ (२ : ३, माचच ४३, ३८–४१) 

धाकट्या भावाने माहजश ्एतासमोर जबाब हदल्िा की मी स्वखुर्षीने इकडे आलो. गेल्या वर्षी ज्या 
कन्या हिस्ती झाल्या, त्याचंी पूवाश्रमीची बिीि आली तरीिी त्या येथेच कायम राहिल्या. एवढेच 
काय त्या बहििीसिी ते वातावरि आवडले. हववाि टाळण्याकहरता तीिी राहिली. पालक खोटे 
वय सागंनू हदशाभलू करतात! वास्तहवक त्यानंी जबरी करू नये. आईबापानंीच कािी सिाचे 
खाण्यास देऊन त्यासं बेशुद्ध केले. पि ईश्वरी कृपेमुळे त्या वाचल्या. 

 
८४ अ (इंम : ४०–४२) 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

८५ (२ : ३, माचच ४३, ४२–४४) 
पारशी मुलगी नातेवाईकातं जाण्यास कबलू िोईना. मंुबईचे कायदे ग्रामीि हवभागात नसल्याने 
मुलाचें िाल िोतात. आम्िास वाटते, अशा लोकाचंा चागंला बंदोबस्त करावा. सुप्रीम कोडतानेिी 
हतला स्वातंत्र्यच हदले असते. (प्रभाकरावरून) 

 
८५ अ (इंम : ४४) 
 
८६ (२ : ३, माचच ४३, ४३–४५) 

२ मुली, १ हशक्षका व हशपाई हिस्ताकडे कायमचे आले. पालकानंी प्रायहितासाठी वगचिी गोळा 
केली. तरी त्याचंा हनिय ठाम िोता. पदरचे पसेै देऊन या गोष्टी िोतील तर त्या धमात काय जीव 
राहिला? 

 
८६ अ (इंम : ४५–४६) 
 
८७ (२ : ३, माचच ४३, ४६) 

मागल्या महिन्याच्या ७ व्या तारखेस जनकोजी लशद्या याचे मरि झाले. तो २७ वर्षांचा िोता. त्याची 
रािी जी बारा वर्षांची आिे हतच्या माडंीवर दत्तक हदल्िा तो भगीरथराव नाव ेएक जवळचा संबधंी 
असा िोता. गादीवर बसहवण्याचा समारंभ २२ व्या ताहरखेस झाला. त्याने हजिाजीराव लशद्या असी 
हकताब घेतली आिे. 

 
८८ (२ : ३, माचच ४३, ४६–४७) 

२,८०० इंग्रजानंी २१,७०० लसधींवर तोफाचंा भडीमार करून त्यासं लजकले. अमीर पळून गेला. 
सरदारानंी हबनशतच इंगे्रजाचें वचचस्व पतकरले. 

 
८९ (२ : ३, माचच ४३, ४७) 

मिाराजा शरेलसगाचा पािुिा म्ििून दोस्त मिंमद रािात िोता. त्याच्यावर दीड लाख खचच झाली. 
काबलूगमनासाठी फौज गोळा िोत आिे. 

 
९० (२ : ३, माचच ४३, ४७) 

द्वारकानाथ ठाकूर हवलायतेस गेल्याने यास जातीतून बहिष्ट्कृत केले आिे. कोिीिी त्याजकडे 
जेवावयास जात नािी. श्राद्धाचे आमंत्रिसुद्धा नाकारतात. िी मोठी आियाची गोष्ट आिे. 

 
९१ (२ : ३, माचच ४३, ४८) 

यंदा िोळीचे लशपिे बिुत झाले असे की : मृगनक्षत्रच हनघाले असेल असे मनातं वळेोवळेी येई. 
 
९२ (२ : ३, माचच ४३, ४८) 

या महिन्याच्या हतसऱया तारखेस अिमदनगरातं हिस्ती मंडळीतील दोन मनुष्ट्याचें लग्न झाले – 
१) मारुती जो पहिल्याने वजंारी जातीचा िोता. 
२) साळू जी आधी माळी जातीची िोती. 



 अनुक्रमणिका 

९३ (२ : ३, माचच ४३, ४८) 
अवाच्य खोडी जाण्यासाठी “तरुिासं एकातंी बोध” असे पुस्तक तयार केले. हवर्षय–आपल्या 
नाशापासून दूर रिा. पसु्तक फुकट हमळते. 

 
९४ (२ : ३, माचच ४३, ४८) 

छापण्यासाठी (ज्ञानोदयाकडे) मित्त्वाची पते्र आली आिेत. अवकाश िोईल तेव्िा छापून प्रहसद्ध 
करू. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ४, एणप्रल १८४३ 

 
९५ (२ : ४, एहप्रल ४३, ४९–५१) 

११ व्या शतकात कल्याि नावाचा राजा िोता. १८१८ पयिंत राज्य मराठ्ाचं्या िाती िोते. साष्टी 
बेटिी इंग्रजानंी घेतले. त्यातले पोतुचगीज मद्यपी व मूर्थतपूजक आिेत. त्यासं धमचच समजलेला 
नािी. सगळा प्रदेश डोंगरवट आिे. बादं्रा, डिाि,ू घोडबंदर, पनवले, चौक, पेि िी मोठी गाव े
आिेत. ठाण्यात बरीच हिस्ती देवळे आिेत. वसईिी इंग्रजाकडे आिे. कल्याि व पनवले िी उत्तम 
बंदरे िोत. साष्टीस व धारापुरीस लेिी आिेत. (प्रश्न) 

 
९६ (२ : ४, एहप्रल ४३, ५१–५३) 

मोशानंतर ४ शतके लोकाचंा कारभार िोता. नंतर त्यानंी राजा माहगतला. शमुवलेाने इशारा 
देऊनिी शाउलास राजा बनवले. शाउलाने जाच सुरू केला. एकदा गल्याथ नावाचा एक राक्षसी 
मािूस हतकडे गेला. हपतळी हचलखत व लोखंडी भाला असल्याने लोक त्याला घाबरत असत. पि 
दाहवद नावाच्या लिानखुऱया शूर मािसाने केवळ गोफिीच्या दगडानंी त्याला ठार मारले. त्याचे 
हशर कापून आिले. 

 
९७ (२ : ४, एहप्रल ४३, ५३–५५) 

मंगळ : १ वर्षच ६ म. २२ हदवसातं सूयाची फेरी करतो. परृ्थ्वीपासून फारच दूर आिे. पि पृर्थ्वीपेक्षा 
लिान व हफक्कट ताबंूस आिे. त्यास वृद्धी व क्षय आिे. वसे्ताग्रि तर १३१३ हदवसातं एकच 
प्रदहक्षिा करतो. हसरीज, जूनो व पालास शतकातून एखाद्या वळेी हदसतात. पालासास तर १६७० 
हदवस १ फेरीसाठी आवश्यक आिेत. एकाच ग्रिाचे िे चार तुकडे असावते. 

 
९८ (२ : ४, एहप्रल ४३, ५५–५७) 

इंग्रजी हशकल्याने भारतीय मुलानंा आपल्या जातीचा कंटाळा येऊ लागेल असे स्वधमाहभमानींना 
वाटते. पि िी हवचारशनू्यता िोय. ईश्वराने सवच मािसे सारखीच बनहवली. म्ििून जाती मानिे 
मूखचपिाचे लक्षि िोय. िाह्मिानंी आपले वहरष्ठपि जपण्याकहरता िे खूळ माजहवले. उद्योगात 
बंहदस्तपिा रािावा एवढाच जाहतव्यवस्थेचा उदे्दश असू शकेल. गर्थवष्ठ उच्चविी म्िितात की माझी 
उत्पत्ती ईश्वराच्या मुखामधून झाली यास्तव तुम्िी मजपेक्षा नीच आिात. यातून वैमनस्य हनमाि 
िोते. 



 अनुक्रमणिका 

९८ अ (इंम : ५७–५९) 
 
९९ (२ : ४, एहप्रल, ४३, ५९–६०) 

आईने धमांतहरत मुलीस कािी पदाथच हदल्याने मुली गूगंनू पडल्या. परंतु आईस हशक्षा न देण्याची 
माहजसएतास हवनंती केली. एक गोसावी व तैलंगी यानंीिी हिस्तास मानिे सुरू केले आिे. 

 
९९ अ (इंम : ६०) एस्ल्फन्स्टन स्कालर 
 
१०० (२ : ४, एहप्रल ४३, ६०–६७) 

सरासरी २० िजार याते्रकरू, मढीस आले. एकाच्या अंगामध्ये कान्िोबा आला. अनेकजि घुमत 
िोते. िान्स व ग्रीनलंड देश कोठे आिेत या प्रश्नास बावळट उत्तरे हदली. भोवतालचे लोक त्याला 
देव न मानता सैतान समजले. कान्िोबा देवाचे खोटेपि उघडकीला आले. कान्िोबाचे िाडूक 
फक्त हशल्लक आिे. याते्रतील नाच-तमाशाने पुण्य कािी वाढत नािी. दुष्ट कमे पािून लेकराचें मन 
हबघडते मात्र. 

 
१०१ (२ : ४, माचच ४३, ६३–६४) 

लसधसाठी सर चाल्सच नेहपयरला गवरनर नेमले. 
 
१०२ सुरत-भडोचच्या याते्रकरंूत पटकीची साथ सुरू झाली. 
 
१०३ नगरच्या हकल्ल्यातील बंगल्यानंा आग लागून ६० िजाराचे नुकसान झाले. 
 
१०४ (२ : ४, एहप्रल ४३, ६४) 

सन १८४२ सालचे ज्ञानोदय ज्यानंी घेतले त्यानंी त्या ज्ञानोदयाचे पैसे दर अंकाला दोन आिे 
प्रमािे आम्िालंा पाठवनू द्याव.े 

 
१०४ अ (इंम : ६४) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ५, मे १८४३ 
 
१०५ (२ : ५, मे ४३, ६५–६६) 

मंुबई : बेटावर राजधानी आिे. १५३० मध्ये पोतुचगीजाकंडे आले. १६६१ मध्ये इंग्रजाचंा कारभार 
सुरू झाला. १६८६ पासून सुरतऐवजी िेच शिर राजधानी झाले. वस्ती २ लाख ४० िजार आिे. 
पारशी व्यापाऱयानंी बिुत द्रव्य हमळहवले. इरािातून येऊन इमारती बाधंल्या. तरीिी मंुबईत बिुत 
जातीचे लोक आिेत. (प्रश्न) 
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१०६ (२ : ५, मे ४३, ६६–६८) 
गल्याथाच्या जयाने दाहवदाचा दरारा वाढला. दाहवदाचे साम्राज्य फार मोठे िोते. दाहवदाची सुंदर 
स्तोते्र वाचनू लोक त्याला “मधुर गवई” म्िित. ४० वर्ष ेराज्य केल्यावर मृत्यू पावला. त्याचा पुत्र 
शलोमान फार ज्ञानी िोता. न्यायदान करताना त्याने खोटी आई शोधण्याकहरता मुलाचे तरवारीने 
तुकडे करण्याचा आदेश हदला तेव्िा खरी आई उघडकीस आली. (प्रश्न) 

 
१०७ (२ : ५, मे ४३, ६८–७०) 

बृिस्पती : िा ग्रि ४९ कोटी मलै दूर आिे. १२ वर्षांत सूयास एक फेरा करतो. त्याच्या लबबावर 
पट्ट्ट्या हदसतात. उपग्रिाचं्या गमनमागावरून हदसते की प्रकाशाचा वगे हमहनटास १ कोटी १५ 
लाख २० ि. मलै आिे. (सहचत्र) 

 
१०८ (२ : ५, मे ४३, ७०–७२) 

लिदंूतील ४ मुख्य जाती िाह्मि क्षहत्रय वैश्य शदू्र जगामधील सवचच समाजात दाखहवता येतील. पि 
भारतात हवदे्यची हकल्ली िातात ठेवनू िाह्मिानंी इतरासं मखूच ठेहवले. आपले मित्त्व स्थापिारी 
वाक्ये तयार करून वदेामध्ये घुसडली. रोटी बटेी व्यविाराची कल्पना िे केवळ पाखाडं मत आिे. 
पूवी िाह्म-क्षत्री हववाि िोत असत. जाहतभेद ईश्वराने केला या म्ििण्यास सृष्टीत आधार हदसत 
नािी. कलकत्त्यािून प्रहसद्ध झालेल्या वज्रसूची–जाहतभेद या पुस्तकातिी िेच हवचार आिेत. परंतु 
वादहववाद िे अखेरीस लोककल्यािाचेच साधन आिेत. (एलहफनष्टन स्कॉलर याच्या पत्रावरून) 

 
१०८ अ (इंम : ७२–७३) 
 
१०९ (२ : ५, मे ४३, ७३–७४) 

एका कबीरपंथी गुरूने वाद घातला पि त्यालादेखील कबूल कराव ेलागले की हिस्तातच खरा 
तारिोपाय आिे. त्याने धमच बदलला. 

 
१०९ अ (इंम : ७५) 
 
११० (२ : ५, मे ४३, ७५–७९) 

मुलाच्या दैवात हवद्या असेल तर तो हशकेल िा हवचार अयोग्य आिे. वाईट कामाचा हनरे्षध करून 
हशक्षा लावली पाहिजे. चकुीने उडी मारली की पाय मोडतोच. त्यात दैवाचा संबधं नािी. जत्रा, 
सि, हदवाळी, लग्नकायच, गारुड्याचें खेळ यातं मुलाचें ६–६ महिने व्यथच जातात. हशक्षिावर शनू्य 
पडते. मोठी झाल्यावर मुलानंा हशकण्याची लाज वाटते. मग चोरी, गाजंा, शवेटी तुरंुग, अशी 
अवस्था िोते. शाळेत न जािे, हशव्या देिे याबद्दल कडक हशक्षा द्यावी. मुलगा मूखच हनपजिे िी 
लौहककात फार लिानवी नव्िे काय? 

 
१११ (२ : ५ मे ४३, ७९) 

लंका हमशनचे (मॉहनिंगस्तार) म्ििजे “अरुिोदय याचा तारा” िे मुखपत्र इंग्रजी व तहमळ भार्षातं 
हनघते. लंकेत फक्त राक्षसच आिेत असी समजूत बाळगिारानंी ते वाचाव.े 
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१११ अ (इंम : ८०) 
 
११२ (२ : ५, मे ४३, ७९–८०) 

मद्रास एथेहि अमेहरकान हमशनरीसािेब आिेत. ते आरोरा म्ििजे अरुिोदय या नावाचा एक 
वतचमान कागद छापीत असतात. तोहि टामल आहि इंस्ग्लश यातं आिे. दरमिा दोनदा हनघत 
असतो. 

११२ अ (इंम : ८०) 
 
११३ (२ : ५, मे ४३, ८०) 

लसदच्या अमीरासं मंुबई येथे कैदेमध्ये ठेहवले. त्याच्या जवाहिराचा सरकार हललाव करिार. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटसच 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ६, अिमदनगर, ज्यनू १८४३ 

 
११४ (२ : ६, ज्यून १८४३, ८१–८३) 

दाहवदाच्या मृत्यनंूतर शलमोनाने देऊळ बाधंले. िीराम राजाधी व्यापारी करार करून उत्तम 
लाकूड आिले. देवळाची उंची ३० िात आिे. लभती व जहमनी सोन्याने मढहवल्या. ७ वर्षें काम चालू 
िोते. दगडाच्या पाट्यावर दिा आज्ञा हलहिल्या. (हि. पूवच १०००.) सुविचजहडत लसिासनावर 
बसून शबेाच्या रािीची भेट घेतली. पि त्याची उपभोगलालसा पािून ईश्वराने त्याच्या राज्याचे 
तुकडे केले. दिा वशं हफतुर झाले. (प्रश्न) 

 
११५ (२ : ६, ज्यून ४३, ८३–८४) 

शहन : सूयापासून ९० कोटी मलै दूर आिे. ३० वर्षांत एकच प्रदहक्षिा करतो. पृर्थ्वीिून १ िजार 
पटीने मोठा आिे. बृिस्पतीप्रमािे यालािी पट्ट्ट्या आिेत. त्याचा व्यास तुयचकोिक आिे. (सहचत्र) 

 
११६ (२ : ६, ज्यून ४३, ८५–८८) 

इंग्रजी खालसा मुलखात एकच रुपयाचा हशका व खुदा चालावा िी सरकारची इच्छा आिे. 
सराफ–सावकारानंा यात बडुिूक वाटते. परंतु सुरळीत व्यविार केल्यास त्यासंिी नफा िोईल. 
जरीपटका, बेलापुरी िे नािे त्यात बदलून घ्याव.े हबनघोर हजनसा खरेदी करा. कोित्यािी 
रुपयाचे वजन दुसऱयाइतकेच सापडेल. बाजारात दुकानदाराचंा व हगऱिाईकाचंा सरळ व्यविार 
िोईल. मध्यस्थाची गरजच नािी. पेशवाईत दरोडे पडत. बंडवाले लोकानंा राखेचे तोबरे देऊन 
मारीत. िी अहरष्टे कंपिी सरकारने दूर केली. चोख बंदोबस्त आिे. काठीस सोने लावनू वाटेल तेथे 
जाव.े 

 
११७ (२ : ६, ज्यून ४३, ८८–९०) 

वड्याळ्यास मिादेवाची जत्रा भरते. भागवत सागंते की हशवव्रत म्ि. पाखंड, तरी यात्रा िोतेच. 
हशवचहरत्राचा कािी भाग उदा. मद्याची धंुदी, लंपटपिा, िोध अगदी गिचिीय आिे. मग याच्या 
पूजेने पुण्य कसे हमळेल? त्यापेक्षा पापदंड भोगिारा हिस्त उत्तम िोय. गोंधविीस भरैोबाची यात्रा 
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िोते. तेथे लोक गळ टोचनू घेतात. गाडा मोडून लोक जखमी िोतात, या भक्तीने तो प्रसन्न िोईल 
का? असले अघोरी नवस मना केले पाहिजेत. देव कधी भक्ताला हशक्षा देईल काय? लिदूचे 
वागिेच हवपरीत आिे. (अमेहरकन हमशन, अिमदनगरच्या स्थाहनक सािाय्यकांनी तयार केलेल्या 
अिवालावरून इंग्रजी भार्षा जाििारासं इंग्रजी भार्षातंर) 

 
११७ अ (इंम : ९०–९२) 
 
११८ (२ : ६, ज्यून ४३, ९२) 

एलहफनस्तन स्कालर याचा पक्ष धरून बिुत अशी प्रमािे हदली आिेत की जाहतभेद िा ईश्वरीकृत 
नािी. 

 
११९ (२ : ६, ज्यून ४३, ९२) 

या महिन्याच्या १५ व्या ताहरखेला एथे (नगर) पाऊस मोठा पडला व वादळ फार झाले. याच्या 
अगोदर पावसाहवर्षयी बिुत लोक हनराश िोऊं लागले िोते आहि दाण्याचा भाव चढहवला िोता. 

 
१२० (२ : ६, ज्यनू ४३, ९३–९५) 

इंग्रजी हवद्या तुम्िासं हमळाली म्ििून इंगे्रजाचे उपकार मानावयास िवते. व्यासकृत गोष्टी वाचून 
तुम्िी अज्ञान अंधकाराने व्यात झाला िोता. हवद्वान लिदू आता आपल्या धमास खोटा माहनतात. 
हिस्तीधमच खरा देवापासून आिे. डाक्तर स्तीवने्सन् ने सामवदेाचे भार्षातंर केले. हवलीसनने पारसी 
गं्रथाचे भार्षातंर केले. असे धमच एकमेकासंी लावनू पिा म्ििजे समजेल. अज्ञानातून संकटावस्था 
येईल. पृर्थ्वीवरले ज्ञानी व शिािे यानंा िे मान्य आिे. उत्पहत्तकता ईश्वर, त्याची आठवि 
तरुिपिातच करावी. मरिाचा बाि जर एकदम लागला तर ‘त्या’ न्यायाधीशासमोर एकदम उभे 
रािाव ेलागेल. 

 
१२१ (२ : ६, ज्यून ४३, ९५) 

हवलायतेच्या रािीस कन्या रत्नाचा लाभ. 
 
१२२ (२ : ६, ज्यून ४३, ९६) 

लॉडच एलनबरोने लसध काबीज केला. 
 
१२३ (२ : ६, ज्यून ४३, ९६) 

मंुबईत पटकीने ५६ मृत्यू. 
 
१२४ (२ : ६, ज्यून ४३, ९६) 

गाईच्या वधावरून नाहशकमध्ये दंगा झाला. 
 
१२५ (२६, ज्यून ४३, ९६) 

मद्रासेत हटनावले्लीस देवळाचंा कारभार सरकारहनयुक्त लोकाकंडे हदल्िा. कािी लोक देवळावरच 
बहिष्ट्कार टाकतात. िा वडेेपिा िोय. अशा लोकानंा सरकारने आश्रय देऊ नये. 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक २ रे, अकं ७, अिमदनगर, जुलई १८४३ 
 
१२६ (२ : ७, जुलई ४३, ९७–९८) 

मंुबई : आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे बंदर आिे. अफू, कापूस, चिा, आहि हवलायती पते्र गलबतातूंन 
येतात. सिा िजार मलैाचंा प्रवास िोतो. येथील टौन िालात १ लाख पोर्थ्या आिेत. इंग्रजाचं्या व 
नेहटवाचं्या अनेक शाळा आिेत. एल् हफनष्टन कालेजात ६२ हवद्याथी व शाळेमध्ये ६०० मुले आिेत. 
गुजराथीिी हशकहवतात. स्कॉच, अमेहरकन हमशन व मिी स्कूल या शाळा मुलींचे स्वतंत्र हवभाग 
चालहवतात. सन १८१३ त प्रथम अमेहरकन हमशनरी लोक येथे आले. (प्रश्न) 

 
१२७ (२ : ७, जुलई ४३, ९९–१०१) 

िी जोड राज्ये िोती. कािी राजे दुष्ट व मूर्थतपूजक िोते. आशुरचा राजा शालमाने सेर याने 
इस्त्रायलींना दास केले, कािी यिूदींनी यरूशलेम येथे राजधानी वसहवली. कािी वळेा त्यानंी पाप 
केले म्ििून देवाने हशक्षािी केली. हि. पू. ६०० मध्ये बाबेलचा राजा नेबखूादनेझारने त्याचंी 
राजधानी लजकून देवळाचंा नाश केला. पढेु िी राज्ये इरािी लोकानंी लजकली. पुढे धमचगुरंूनी 
अलेक्षादं्राचं्या राजाचे मन वळहवले व यरूशलेमचा हवनाश थाबंहवला. रोमचा सेनापती पॉम्पे याने िा 
सवच प्रदेश ताब्यात घेतला. इ. स. पूवच ३७ मध्ये िेरोद या िूर राजाने हिस्तजन्माची िकीगत ऐकून 
सवच लिान मुलानंा मारण्याचा िुकूम सोडला. 

 
१२८ (२ : ७, जुलई ४३, १०१–१०२) 

िर्षचल सूयापासून १ अब्ज ८० कोटी मलै दूर आिे. ८४ वर्षांत १ प्रदहक्षिा पूिच करतो. ६ उपग्रि 
आिेत. सन १७८१ त िशचल सािेबाने त्याचा शोध लावला. मोठ्ा दुर्थबिीने पाहिल्यास आिखी ग्रि 
हदसू शकतील. 

 
१२९ (२ : ७, जुलई ४३, १०३–१०४) 

िें च सािेबाच्या शाळेत रामचंद्र िाह्मि हशक्षक िोता. सरळ बुद्धीने हवचार केल्यावर स्वधमाबद्दल 
संशय उत्पन्न िोऊन मरू्थतपूजा सोडली. हनराभारचे लचतन करून तरिोपाय धरला. िा फारच सुगम 
मागच आिे अशी माझी खात्री पटली. मािसाचे मन देवाच्या स्वाधीन आिे. नव्या रस्त्याने चालल्यास 
अडचिी दूर िोतात. बाप् हतस्मा पिावयास िाह्मििी आनंदाने आले. सवचशस्क्तमान ईश्वरास कोि 
प्रहतबधं करिार? 

 
१२९ अ (इंम : १०५–१०६) 
 
१३० (२ : ७, जुलई ४३, १०६–१०९) 

वाकुडीच्या खंडोबासाठी नवसाचे गाडे-बगाडे लावतात. लोक आपल्या कन्याचें त्याच्याशी लग्न 
लावतात िा हवपरीत धमच व व्यहभचारिी आिे. िा पापाचा मागच आिे. पुरािात असंभाव्य गोष्टी 
आिेत. त्यासाठी प्रमाि व साक्षा नािी. कलगीतुऱयात तकच शुद्धता कािीिी हदसत नािी. ग्रििातील 
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रािू-केतू काल्पहनक आिेत. िह्मदेवाने सुपुत्रीस बदकमच केल्याचे वृत रंगवनू सागंतात. िे सारे 
हमर्थ्या शास्त्र आिे. हिस्ती उपदेशकाने बैबलावर आधारलेली लाविी म्ििून त्याचें मतखंडन केले. 

 
१३० अ (इंम : १०९–१११) 
 
१३१ (२ : ७, जुलई ४३, १११) 

काबलूच्या दोस्तमिंमदाने सावकाराची देिी परत देण्याचे नाकारले. 
 
१३२ (२ : ७, जुलई ४३, ११२) 

ग्वाल्िेर शिरात बंडाचे वातावरि आिे. लष्ट्करामध्ये भाडंिे िोतात. हिस्ती अहधकाऱयाला तोफेस 
बाधूंन मार हदल्िा. बास्प्तस्टाचं्या हजवावर सकंट आले आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटसच 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ८, अिमदनगर, आगस्त १८४३ 

 
१३३ (२ : ८ ऑगस्ट ४३, ११३–११५) 

सातारा : या मुलखी राज्यात कृष्ट्िा, कोयना, भीमा, वाना या नद्या विातात. १८१८ मध्ये 
सातारच्या राजाला माडंहलक दजा हदला गेला. प्रतापगड, पाडंवगड, वैराट, वधचन, वसंतगड असे 
अनेक हकल्ले आिेत. गावातटास १७ दरवाजे असल्याने ‘सातारा’ म्िितात. उंच डोंगरी हकल्ल्यास 
अगदी लिान पायवाट आिे. ५ वर्ष े िा हकल्ला औरंगजेबाकडे िोता. पंढरपूर िे हवठ्ठलाचे मुख्य 
स्थान आिे. १८१५ मध्ये गायकवाडाचा वकील गंगाधर शास्त्रीचा देवळात खून झाला. हवजापूरिी 
याच िद्दीत येते. तेथील आहदलशािी औरंगजेबाने िस्तगत केली. कऱिाडास कृष्ट्िा कोयना संगम 
आिे. मिाबळेश्वर या थंड िवचे्या हठकािािून ७ नद्याचंा उगम िोतो. त्याची उंची ४५०० फूट आिे. 
(प्रश्न) 

 
१३४ (२ : ८, ऑगस्ट ४३, ११६–११८) 

येशूच्या उदयाची गोष्ट पूवीच जुन्या करारात आिे. पहवत्र उपदेश देऊन अद भतु कमे करिारा तो 
देवपुत्र िोय. त्याच्या कीतीने मत्सरी धमाहधकारी हचडून त्यास मारण्याचा हवचार करीत. 
हपलातमाने त्यास धमचगुरूच्या िाती हदले. खाबंी हखळून त्यास मारले. हतसऱया हदवशी उठून तो 
आकाशात गेला. १२ हशष्ट्यानंी िे शुभवतचमान जगभर गाजवले. त्यापंैकी पौलसाचा नीरो बादशिाने 
हशरच्छेद केला. यिुदी लोकानंी बंड करून रोमला आव्िान हदले. फार रक्तपात झाला. ९७ िजार 
यिुदींना रोमनानंी गुलाम करून हवकले. जहमनीवर मीठ पेरून सवच बळकावली. यिूदी सवच जगभर 
पागंले. 

 
१३५ (२ : ८, ऑगस्ट ४३, ११८–१२०) 

ग्रिाचंी एकमेकावंर सावली पडून ग्रििे िोतात. सूयचग्रििे पृर्थ्वीवरील सवच लोकासं हदसत नािीत. 
त्यास अल्पाधंी तर कधी सवांशी ग्रिि लागते. चंद्र पृर्थ्वीच्या छायेत येऊन चंद्रग्रिि िोते. एक 
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वर्षात हनदान २ व जास्त करून ७ ग्रििे िोतात. रािु, केतू म्ि. हशर व धड अशी कथा पुरािामध्ये 
आिे. परंतु त्यास कािीिी प्रमाि हमळत नािी. (संवाद) 

 
१३६ (२ : ८, ऑगस्ट ४३, १२०–१२१) 

नगरास ४ मिारानंी धमच बदलला, कारि मतूी पािात नािीत, ऐकत नािीत व कृती करीत नािीत 
अशी त्याचंी खात्री पटली. आपला खरा रक्षिारा येशूच आिे. पापातून वगेळे व्िा, अशुद्धपिा वजच 
करा अशी त्याची हशकवि आिे. त्याच्या कृपायुक्त वचनातून मनास समाधान वाटते. तो म्िितो, 
तुम्िी जगाच्या लोकातूंन हनघा, वगेळे व्िा. 

 
१३७ (२ : ८, ऑगस्ट ४३, १२१–१२४) 

भारतीयानंी गुरुमागाचे साडेबारा पंथ खरे मानले. पि त्याचें गुरू हनष्ट्पापी नािीत. दहक्षिा उपटून 
पोट भरण्याचा उद्योग मात्र ते कहरतात. शाक्तानंा दीके्षच्या वळेीच मद्यमासं खाव े लागते. 
एकादशीसारख्या उपवासाच्या हदवशी दीक्षा देतात. गुरूचे उषे्ट खातात. िे कुकमाचे गुप्त मंडळ 
चालू आिे. उत्तम जातीतील हस्त्रयािी त्यात जातात. िा फक्त अंधारच नव्िे काय? गोवकेरिी असे 
करतात. परंतु ते देवासमोर दोर्षी आिेत असे आम्िी समजतो. यापेक्षा पापाचंा प्रहसद्धपिे पिाताप 
करिे योग्य आिे. 

 
१३७ अ (इंम : १२४–१२६) 
 
१३८ (२ : ८, ऑगस्ट ४३, १२६) 

कलकत्ता येथे डफने एक बाप् हतस्मा हदला. अनेक लिदूसुद्धा समारंभास उपस्स्थत राहिले. 
 
१३९ (२ : ८ ऑगस्ट ४३, १२६) 

एका खोडसाळ बाईने लिान मुलीला साबिाची चोरी करण्याचा सल्ला हदला. तेव्िा मुलगी हतला 
म्ििाली : मला याबद्दल देव जाब हवचारील. ‘तू मला पाितोस’ या धमाजे्ञची नेिमी आठवि ठेवा. 

 
१३९ अ (इंम : १२७) 
 
१४० (२ : ८, ऑगस्ट ४३, १२७–१२८) 

रमी नावाच्या मुलीने बागेत खेळताना चागंले फूल कुसकरले. आपिासं कोिी पािात नािी िे 
समाधान खोटे आिे. कारि ईश्वर सवांना पािातो. खोटे बोललेले त्याला कळते. खरे बोलण्यानेच 
सुख िोईल. 

 
१४० अ (इंम : १२८) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ९, अिमदनगर, सप्तंबर १८४३ 
 
१४१ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १२९–१३०) 

पेशव ेव संभाजी याचं्या तिानंतर कोल्िापूर िे राज्य वगेळे झाले. १८१२ मध्ये राज्याचा मोठा हिस्सा 
इंग्रजाकडे आला. पन्िाळा िा भक्कम हकल्ला आिे. (प्रश्न) 
 

१४२ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १३०–१३१) 
आशुर (असीहरया) तैहग्रस व युिहटस नद्याचं्या काठी िोते. इरािने स्वारी करून ते लजकले. 
जलप्रलयोत्तर १८०० मध्ये खोरेश िा ज्ञानी व परािमी राजा िोता. बाबले शिराचे गावकुसू इतके 
उंच िोते की सगळा मध्य आहशया लजकिाऱया या सम्राटास ते गाव घेता आले नािी. शवेटी एकदा 
बाबलेमध्ये मेजवानी चालू असताना नदीचा बाधं फोडून इरािचे असखं्य सैन्य आत घुसले. 
बेल्शाजर राजास ठार मारून ते राज्य लजकले. पि सुक् स्स्थपन देशाची रािी तोहमरीस हिने या 
परािमी राजाचा युद्धात सपूंिच पराभव करून ठार मारले. (प्रश्न) 

 
१४३ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १६२–१६४) 

मुलानंी हवद्याभ्यास करावा म्ििून पगारी पतंोजीच्या शाळा आिेत. कुिब्यास हलहििे वाचिे नको 
िा हवचार चकुीचा आिे. शुद्ध बोली, हिशोब, इहतिास-भगूोल, पदाथचहवज्ञान याचें ज्ञान शाळेमध्ये 
हमळते. हिशबे कळला तर मनुष्ट्य ठकत नािी. दूरच्या गावी पत्र हलिून मजिूर कळहवता येतो. 
शतेसाऱयाचा हिशबे समजतो. हशकिे उपयोगी आिे. न हशकण्यापासून फार अनहित िोते, उत्तम 
हशक्षिारासं सकार हवद्यावतेनिी देते. 

 
१४४ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १३४–१३६) 

ज्ञानलसधूचा कता म्िितो की दुष्ट पाद्री लोकानंी जग बडुहवण्याची योजना तयार केली आिे! दोन 
िाह्मि त्यानंी जाज्वल्य नरकात नेले. संपादकासं असे वाटते की, हिस्स्तयन शास्त्राचा पूिच अभ्यास 
करावा. दोर्ष, अनाचार, तामसपि सोडून खरे गुि स्वीकारावे. लिदंुनीिी अशावंर जबरदस्ती करंू 
नये. ज्याच्या त्याच्या मजीवर िे सवच सोपवाव.े खऱया व खोट्या धमाचा हनिचय िोिे आवश्यक आिे. 
आपल्या दोर्षाने नाश िोतो, मग रडून कसे चालेल? 

 
१४४ अ (इंम : १३६–१३८) 
 
१४५ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १३८) 

हद. १३-८-४३ ला नारायि शरे्षाद्रीचा बाप् हतस्मा झाला. ५ वर्ष ेतो हमशनाच्या शाळेत हशकत िोता. 
त्याचा नव्या धमावर हवश्वास असून सवच िानी झेलण्यास तो तयार िोईल. त्याच्या लिान भावास 
नातेवाईकानंी कोंडून ठेवले तरी तो पळून हमशनात आला. अद्याप बाप् हतस्मा मात्र नािी. 

 
१४६ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १३८–१४३) 

धनजीभाई नवरोजी याचे पत्र, तो हलहितो : मोशाच्या हवहिरी, आमारचे गोड पाण्याचे झरे, मकाता 
िे एक लेण्याचें खोरे पाहिले. मीनास ईश्वराचा डोंगर पाहिला. भहवष्ट्यभाष्ट्याचं्या पुस्तकातील जागा 
प्रत्यक्ष पहिल्या. दाहवदाच्या राजधानीचे भग्नावशरे्ष हनरीक्षि केले. मोशाच्या पुस्तकाची मूळ प्रत 
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पाहिली. नाझारेथ गाव, टाबोरचे डोंगर, माहरया माग्दालाचे हनवासस्थान याचेंिी दशचन घेतले. 
यादेन नदीच्या उगमापयिंत प्रवास केला. ईश्वरानेच प्रवासामध्ये आम्िासं सुखरूप ठेहवले. शास्त्राचे 
खरेपि आम्िी अनुभहवले. 

 
१४७ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १४३–१४४) 

१६ मािसे नावतूेन जात िोती. गदीत एका स्त्रीचे मूल नावते पडून मरि पावले. आयुष्ट्याची दोरी 
तुटून मनुष्ट्य केव्िा हतकडे जाईल िे सागंावत नािी. 

 
१४८ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १४४) 

आदनला जािारी बोल फुटली. डाक मात्र बुडाली. 
 
१४९ (२ : ९, सप्टेंबर ४३, १४४) 

(कलकत्ता) कालीदेवीच्या उपाध्याचा मुलगा कालीप्रसन्न याचा बास्प्तस्मा झाला. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं १०, अिमदनगर, ऑक्टोबर १९८३ 
 
१५० (२ : १०, ऑक्टोबर ४३, १४५–१४७) 

तारे अचल आिेत. तरी त्यासिी गती असल्याने जागा बदलतात. एकेक तारा हकमान २० अब ज 
मलै दूर आिे. नुसत्या डोळ्यानंी िजारो तारे हदसतात. ते सूयाप्रमािे स्वयंप्रकाशी आिेत. कािी 
तर सूयाच्या अनेकपट मोठे आिेत. हकत्येक ताऱयाचंा प्रकाश अजून पृर्थ्वीवर पोिोचलाच नािी. 

 
१५१ (२ : १०, आक्टोबर ४३, १४८–१५०) 

पाद्रीसािेब पोरास बाटहवतात िी एक गप्प आिे! मािसाच्या पापाने जगाचा नाश िोऊ नये म्ििनू 
ज्ञान मात्र देतात. दुःख मरिापासून वाचहवतात. येशूने प्रायहित करून तरिोपाय हसद्ध केला. 
धमचगुरूमध्ये प्रीहत व दया फार असते. मृत्यूने नातेवाईक रडतात. त्याने तारि िोिार नािी. नौतीचे 
भरात मुलगा दारू-गाजंा-जुगार-व्यहभचाराहद कमे कहरतात. सरकार चोरीचे कमच प्रहसद्ध झाल्यास 
फटके मारते. खुनाबद्दल फाशी देते. मग परलोकी केवढी हशक्षा असेल? खेळण्यामुळे अभ्यासात 
हचत्त लागत नािी. पंतोजीच्या माराचे हनहमत्त करून अभ्यास बुडहवतात. भडकत हफरून नासून 
जातात. म्ििून मुलासं शाळेत घालाव.े (सरकारने छाहपलेले एक लिान पुस्तक आिे. त्याचे नाव 
शतेपोत रीतभात. त्यातून वरली गोष्ट घेतली आिे) 

 
१५२ (२ : १०, ऑक्टोबर ४३, १५०–१५४) 

अब्दुलमेसे फासी-अरबी हशकल्यावर लखनौ शिरात मनुसीचे काम करीत असे. एका लिदू-
चाकारास धमांत घेतल्याने सािेब रागावला. नोकरी सोडून घोडेस्वार बनला. हशपाईहगरीचा 
कंटाळा येऊन रंगाचा कारखाना काढला. मार्थटनच्या उपदेशाचा पहरिाम िोऊन बोध ऐकू 
लागला. नव्या कराराचे पुस्तक वाचले. सािेबाने परीक्षा करून मनपालटाची खात्री करून घेतली. 
दीक्षा हमळाली. 



 अनुक्रमणिका 

१५३ (२ : १०, ऑक्टोबर ४३, १५४–१५५) 
हिस्ती कधी पापच करीत नािीत काय असा ज्ञानलसधूचा सवाल आिे. संपादक उत्तर देतात की 
ज्याचे आचरि दुष्ट असेल तो खरा हिस्ती नािी. खलासी दुगुचिी असेल तर असे खुशाल समजाव े
की तो नावाचाच हिस्ती िोय. पि धमोपदेशकानंी अनेक खलाशी लोकानंा सुधारून हिस्ताकडे 
आिले. दुव्यचसने मोडली. लोभ व लाचखोरपिा नािीसा व्िावयास िवा. 

 
१५३ अ (इंम : पृ. १५५–१५६) 
 
१५४ (२ : १०, ऑक्टोबर ४३, १५६–१५७) 

बुके वाटिे, शाळा घालिे, लिदू धमाची लनदानालस्ती करिे, यामुंळे लिदंूचा बहुद्धभं्रश िोऊन 
हकत्येक बाटले. प्रभाकरने यावर उपाय सुचहवला की मुलानंा त्याचं्या शाळेत पाठव ूनये. बहिष्ट्कार 
घालून िाह्मिासं वाचवाव.े संपादकाचें उत्तर असे की बहिष्ट्काराने केवळ दुफळी, हवरोध, प्रहतबंध 
माजून गोंधळ मात्र िोईल. तुमच्या वडेेपिाचे िसू िोईल. 

 
१५४ अ (इंम : १५७–१५८) 
 
१५५ (२ : १०, ऑक्टोबर ४३, १५८–१५९) 

कोिी एक लोकहितेच्छू हलहितो की नेहटवाचंा धमच लोभ, गवच व कामपे्ररिा याचंाच आिे. गुरू 
आपले हवर्षयसुख पािातात. भजन व यात्रा पैक्याच्या लोभाने िोतात. पाप करूनिी भजन केले तर 
स्वगच हमळण्याची आशा दाखहवतात. हिस्ती मात्र प्रीतीने धमच हशकहवतात. लोकाचंी दुदचशा पािून 
त्यानंा दया वाटते. त्याचंा देव व धमच पे्रमस्वरूप आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं ११, अिमदनगर, नोवेंबर १८४३ 

 
१५६ (२ : ११, नोव्िेंबर ४३, १६१–१६२) 

खोरेशपतु्र काबंीमेस मद्यपी िोता. प्रधानाने चागंल्या वागिुकीचा उपदेश केला म्ििून त्याच्या 
मुलास ठार मारले. हमसर देशातील लोक कुत्र्या-माजंरानंा देव मानतात म्ििून त्यावर स्वारी 
करून िजारो प्रािी मारले! स्वतःच्याच तलवारीने काबंीमेस मेला व त्याचे राज्य सैरसाने लजकले. 
(प्रश्न) 

 
१५७ (२ : ११, नोव्िेंबर ४३, १६२–१६५) 

कोरी सािेबासि आगऱयास आला. त्याच्या धार्थमक प्रवचनास ४०–४० लोक जमत. वादहववाद 
करून हिस्ताचे मािात्म्य पटवनू देत असे. ४१ लोकासं दीक्षा हदली. आता नातेवाईकिी त्यावर 
रुष्ट न िोता संतोर्षी झाले! 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१५८ (२ : ११, नोव्िेंबर ४३, १६५–१६७) 
एक ‘लिदूधमाहभमानी’ म्िितो की लोकानंी स्वबदु्धीने धमच हनवडावयास िवा. रस्तोरस्ती प्रचार करू 
नये. यास उत्तर असे की मागच हनवडायला कोिी मदत करावयास िवी. त्याचा आिखी आके्षप असा 
की वाईट वागिूक िी धमास लज्जास्पद आिे. यावर उत्तर असे की, जो तो आपल्या पापाने बुडतो. 
आम्िी फक्त शास्त्र सागंनू बोध देतो. उपदेश िोऊनिी कािी स्वच्छंदी रािून पापाचा मागच धहरतात. 
नेहटवाचेंच म्िििे असे आिे की हिस्ती सािेब चागंला न्याय कहरतात. रयतेस त्यानंी बिुत सुख 
हदले. हवलातेतिी दुगुचिी लोक आिेत. पि त्याचें प्रमाि फारच कमी आिे. 

 
१५८ अ (इंम : १६६–१६८) 
 
१५९ (२ : ११, नोव्िेंबर ४३, १६८–१७३) 

येशूच्या प्रवचनात ‘दुसरा जन्म’ याचा अथच मन पालटिे असा िोतो. एखादा मािसू मेल्यावर पक्षी 
लकवा जनावर िोतो यास कािी प्रमाि सापडत नािी. देव कोिालािी पशुबदु्धी देईल का? जे पाप 
कहरतात ते दंडास पात्र िोतात. पुनजचन्म खरेच असता तर पूवीचा जन्म लोकांस आठवला असता. 
मािसाचे दुःखाचे हवर्षय जनावरापेंक्षा हकतीतरी जास्त आिेत. जनावरानंा आत्मा नािी. येशूने 
सगळ्या मानवजातीकहरता प्राि हदल्िा. त्याच्या आज्ञाचें स्मरि करायला िव.े आकाशात जाऊन 
सुखी व्िाव.े पहवत्र आत्म्याकडून आपि सुखी व्िावे. 

 
१६० (२ : ११, नोव्िेंबर ४३, १७३–१७६) 

सरकारी अनुदानाने जेथे मूर्थतपूजेस वतेन हदले जाते ते बदं करण्यात याव.े हनराकार देवासच शरि 
जावयास िव.े ईश्वर िा हनष्ट्पाप गुरू असावा. ईश्वराच्या कृपेकहरता मानवानंा बिुत सोसाव ेलागते. 
दुःख, मरि, संकटे याचंी भीहत बाळगू नये. पाप मोडून मन शुद्ध कराव.े ईश्वरी आजे्ञच्या बािेर 
चालू नये. अगदी जवळच्या नात्यातली मुलगी करू नये. पापवासना मोडावी, इंहद्रयाचें दमन 
कराव.े अज्ञान, िूरता, कापचण्य व दाहंभकता याचंा नाश करावा. वतचमानकागद उपदेश व सुबोध 
देिारे असावते. ‘ज्ञानलसधू’तील शकेंच्या संदभात उत्तरे. 

 
१६१ (२ : ११, नोव्िेंबर १७६) 

(श्रीपत शरे्षाहद्र) िा हमशनात हशकत िोता. त्याचा थोरला भाऊ नारायि याच्या मतपहरवतचनामुळे 
पालक घाबरले व त्यानंी कोटामाफच त श्रीपतीला ताब्यात घेतले. आता म्लें च्छ वहिवाटीत 
राहिलेल्या मुलास शुद्ध करून घ्याव ेकी नािी याचा वाद चालू आिे. 

 
१६१ अ (इंम : १७६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, हप्रटसच 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक २, अकं १२, अिमदनगर, णडसेंबर १८४३ 
 
१६२ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १७७–१८१) 

हवलायती लोक चारच ऋतु मानतात. शतै्य आहि उष्ट्ि कमज्यास्त िोऊन ऋतु िोतात. सगळ्या 
पृर्थ्वीवर एकाच वळेी कािी ऋतुपालट िोत नािी. पृर्थ्वीच्या मध्यरेरे्षिून सूयच फार तर २३½ अंशच 
दहक्षिेकडे जातो. पृर्थ्वीच्या गमनमागामुळे िा फरक वाटतो. दोन्िी धु्रवाजंवळ नेिमी थंडी असते. 
हदवस लिान मोठे िोतात. सूयाची उष्ट्ितािी कमीजास्त िोऊन िवमेध्ये फरक िोतो. (सहचत्र) 

 
१६३ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १८१–१८४) 

धमच बदलल्याने सुख झाल्याची ग्वािी अब्दुलमेसेने हदली आिे. कोरी व अबदुल याचं्या सिकायाने 
७१ लोकाचें मतपहरवतचन झाले आिे. त्याचंी वागिूक फार प्रहतहष्ठत आिे. सुवार्थत्तक सागंण्याबद्दल 
त्यासं साठ रुपये वतेन हमळते. त्यासं धमाची फार आचं आिे. हनम्मा पगार धमादाय वाटतात. 
आजारी झाल्यावर त्यानंी आपली डायरी हलहिली. मतृ्यूपयिंत ते धमाचे काम करीत िोते. येशू जसा 
यिूदा लबाड असूनिी त्याच्याशी पे्रमळपिाने वागला तसा िा अब्दुल पे्रमळ–सवांशी पे्रमळ िोता. 
ढोंग ओळखूनिी पे्रम करीत असे. 

 
१६४ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १८४–१८६) 

कुवासना मोडून मािसाला उत्तम गती हमळण्याचा उपाय तर लिदूधमातसुद्धा आिे. िी प्राथचना 
जीझसच्या प्राथचनेसारखीच आिे. पि चतैन्यस्वरूप हनराकारास तेितीस कोटींचे रूप देऊन 
चागंलाच गोंधळ उडहवला. मानवास शक्ती देिाऱया ईश्वराचेच भजन कराव े याबद्दल कसलािी 
मतभेद िोिार नािी. जर प्रत्येकजि स्वतःच्याच प्राथचनेने उद्धरून जातो तर सामुदाहयक प्राथचनेची 
गरजच नािी. िे मतदेखील भ्रामकच िोय. पुण्य कराव ेव सवांनी प्राथचना करावी. 

 
१६४ अ (इंम : १८६–१८७) 
 
१६५ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १८७–१८८) 

अशी अनेक गाव े आिेत की ज्यातं एकिी वाचिारा नािी. रोखे लकवा पावत्या यातं कुलकण्याने 
काय हलहिले ते त्यानंा समजत नािी. सरकारी कामगार जुलूम कहरतात. सरकारमध्ये अजी 
करावी तर त्यासं हलहिता येत नािी. एखाद्याने जरी अजी केली तरी मतलबी कुलकिी त्यावर जो 
शरेा हलिील त्यावरच हनकाल अवलंबून असतो. ५–१० अजच करूनिी काम िोत नािी. म्ििून 
सरकारने लिान गावातिी शाळा सुरू कराव्यात. 

 
१६५ अ (इंम : १८८–१८९) 
 
१६६ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १८९–१९०) 

२५ वर्षांपूवी पॅहसहफक मिासागरातील सांद हवक्  बेटावर हमशनरी पोिोचले. मूर्थतपूजकामंध्ये 
हवद्याभ्यासानी सोय केली. २० िजाराचें मन पालटले. इगं्रजी नौकेतील सरदाराने राजाशी लढाई 
केली. तेथील राजाने सरदाराबरोबर प्राथचना करून करारनामा केला. राजाचे अहधकार कमी 
करून लोकानंा अहधकार हमळवनू हदले. 



 अनुक्रमणिका 

१६६ अ (इंम : १९०) 
 
१६७ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १९०–१९१) 

श्रीपतला जबरीने प्रायहित द्यावे काय? ज्ञानलसधुकता म्िितो की यास िरकत नािी. नासलेले दूध 
पुन्िा शुद्ध िोिार नािी. तद वत् प्रायहिताचा कािी उपयोग नािी. त्याची बदु्धी तर अंतबाह्य हिस्ती 
झाली. श्वानपुच्छ नहलकेत घातल्याने कािी सरळ िोिार नािी. जबरी करिे अश्लाघ्यच िोय. 

 
१६७ अ (इम : १९१–१९२) 
 
१६८ (२ : १२, हडसेंबर ४३, १९२) 

ज्ञानलसधू म्िितो की धूमकेतू िे दुहिन्िच िोय यात शकंा नािी. कारि लािोर व ग्वाल्िेर संस्थाने 
खालसा झाली. 

 
१६८ अ (इंम : १९२) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं १, अिमदनगर, ज्यानुएरी १८४४ 
 
१६९ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, १–३) 

इरािचा राजा दहरयस फार िूर िोता. सैन्यात सामील न िोिारानंा ठार मारीत असे. त्याचा पुत्र 
जक्सेस याचे सैन्य तर ५० लाखावर िोते. पसेपोलीस या सुंदर राजधानीत त्याने अनेक िवले्या 
बाधंल्या. िेलेनी देशावर स्वारी केल्यावर वडे्यासारखे त्याने डोंगराला बाजूला िोण्यासाठी पत्र 
हलहिले! सागराने पूल मोडला तर सागराला ठार मारण्याची आज्ञा हदली! स्पाटचन व अथेनी 
लोकानंी जक्सेचे वचचस्व कबलू केले नािी स्पाटचन राजा हलयोहनडासने जक्सेसची ७० िजार फौज 
मारून टाकली. या गर्थवष्ठ सम्राटाचा पलंगावरच खून झाला. असे ईर्षावान् लोक िजारोंच्या 
मृत्यलूा कारिीभतू िोतात. (प्रश्न) 

 
१७० (३ : १, ज्यानुएरी ४४, ३–६) 

उरूसात लिदूिी हपराच्या पाया पडतात िे नवलच समजाव.े लेकराच्या आशनेे नवस करतात. 
मुस्लीमाचं्या गं्रथात ईश्वराहशवाय कोिी श्रेष्ठ नािी असे वचन असताना पीर व ताबुताची बंदगी िोत 
रािाते. जनरूढीने लहटक्या गोष्टीच सुरू रािातात. घड्याळजी घड्याळ जसे नीट करतो 
त्याप्रमािे पिातापी लोकाचंा जामीनदंड येशूने भरून हदल्िा आिे. तो सगळ्या पापाचंी क्षमा 
करील. मतृ्यनंूतर जवळ घेईल. (संवाद) 

 
१७१ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, ६–७) 

हभक्षाटन िा िाह्मिाचंा मुख्य धमच समजला गेला िे अज्ञान िोय. गृिस्थाश्रमीने हभक्षा मागू नये. 
बऱयापैकी धंदा करावा. हभक्षासंप्रदायास लिदू धमाची मना िोती. िह्मचाऱयाने हवदे्यसाठी िे करिे 
क्षम्य आिे. सनं्यासी व यती याचंा उदरहनवाि समाजाने करावा, िेसुद्धा नीटच आिे. पि गृिस्थाने 
हभक्षा मागिे िा आळशीपिा, उपद्रव, अप्रहतष्ठा, स्वाथचसाधक वृत्ती, हनलचज्ज याचना िोय. याने 
आळसाचे शते मात्र हपकते. सवचसंगपहरत्यागी संन्याशालाच हभक्षा द्यावी. (प्रभाकरावरून) 
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१७१ अ (इंम : ७–८) 
 
१७२ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, ८) 

अिमदनगर येथे पाच जिानंा बाप् हतस्मा हदला. त्यात चार अस्पृश्य आिेत. 
 
१७२ अ (इंम : ८) 
 
१७३ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, ९–१०) 

मुनशी अब्दुल रहिमान िा पोरबंदरचा इसम स्वमताने हिस्ती झाला. हिस्ती शास्त्रच ईश्वरापासून 
आिे. यावर त्याचा हवश्वास बसला. ढोंग न करता धमच बदलला. नातेवाईकानंा सोडण्याची कठीि 
परीक्षािी तो उतरला. प्रहसद्धपिे या धमात आला. म्िाताऱया वडलाचंा जातवाल्यानंी छळ करून 
मुलासं दूर ठेवण्याचे कबलू करून घेतले. अशी छळिूक योग्य नव्िे. 

 
१७४ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, १०–१२) 

हवप्रचरि चिवती िा बंगाली िाह्मि हवद्याथी आिे. हिस्तास लौहककात उघडपिे पत् करले. 
तारिाहवर्षयी खात्री झाली. देवाचं्या कथा खोट्याने भरलेल्या आिेत. भागवत त्याचेंच कौतुक 
करते िे आियच िोय. देवहवर्षयक मते हवपरीत व असंगत आिेत. येशनेू मात्र आपला प्रािच स्तंभी 
हदल्िा. (हवप्रचरि चिवतीचे पत्र.) 

 
१७५ (३ : ११, ज्यानुएरी ४४, १२–१४) 

भागीरथीत स्नान व मौंज याबद्दल नाहशककर िाह्मिानंी आग्रि धहरला. पहंडताचंा वादहववाद 
झाला. प्रभाकराच्या सपंादकास वाटते की श्रीपतीस परत घेतल्यावर तो पाद्रीलोकाचं्या लबाड्या 
प्रहसद्ध करील. पि या मुलास कोित्याच धमाचे पद्धतशीर ज्ञान नािी असे चचेमध्ये आढळले. 
प्रसंग चमत्काहरक असल्याने तो गोंधळून गेला असावा. खरे कािीच समजत नािी. (जानेवारी ७ 
तारखेस मंुबईस श्रीपाद शरे्षाद्रीच्या धमांतरसंदभात िाह्मि लोकाचंी सभा भरली व प्रभाकरातील 
मजिूर या संदभात चचा.) 

 
१७५ अ (इंम : १४–१५) 
 
१७६ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, १५) 

लंका हमशनने ‘अरुिोदयाचा तारा’ सुरू केले असून ७५० ग्रािक हमळाले. ज्ञानाची वृद्धी िोऊन 
अज्ञान व दुरहभमान संपेल. आमच्या ज्ञानोदयाचे घेिारे त्याच्या इतके असले तर बरे, याहवर्षयी जर 
आमचे कोिी हमत्र साह्य करतील तर फार सतंोर्ष वाटेल. 

 
१७६ अ (इंम : १५–१६) 
 
१७७ (३ : १, ज्यानुएरी ४४, १६) 

आहिकेत एका उपदेशकाने साहंगतले की ईश्वराच्या आश्वासनानुसार मेलेले उठतील व ईश्वर 
त्याचंा न्यायहनवाडा करील. पि या पनुरुत्थानाच्या कल्पनेने राजा फारच घाबरला. कारि त्याने 
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िजारो लोक लढाईत मारले िोते! वाचिाऱयानंी हवचार करावा की आपि ज्यानंा त्रास हदला ते जर 
ईश्वराकडे तिार करू लागले तर काय िोईल? न्यायाच्या हदवसापयचन्तच तुमची दुष्ट कृत्ये व पापे 
गुप्त रािातील. त्या हदवशी मात्र सगळा झाडा द्यावा लागेल. 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं २, अिमदनगर, फेबु्रएरी १८४४ 

 
१७८ (३ : २, फेिुवारी ४४, १७–१८) 

हिस्तपूवच हतसऱया शतकात अलेक्झादंरने हतसऱया दरायस या राजास ठार मारले. पाथीयन राजा 
खासरोज राक्षसाप्रमािे दुष्ट बुद्धीचा िोता. त्याचा मुलगा सैरोज याने बापास लसिासनभ्रष्ट करून 
बािानंी टोचनू मारले. िोधाच्या स्वाधीन िोिारे लोक असेच तळमळून मरतात. सन ६३० मध्ये 
अरब राजा सारसेन याने िे राज्य लजकले. बगदादला सुदंर शिराचे रूप हदल्िे. वस्ती २ लाखावर 
गेली. (प्रश्न) 

 
१७९ (३ : २, फेिुवारी ४४, १८–२१) 

मनुष्ट्याला श्वासोच्छ् वास करायलािी ईश्वराने हशकहवले. त्याला सवच शक्ती व ज्ञान असते. 
वयाप्रमािे, पात्रतेप्रमािे तो ज्ञान देतो. बाळकाच्या रडण्यानेच आई त्याची काळजी घेते. मोठा 
झाल्यावर त्यास कळतेच की लाथ मारिे वाईट आिे. शक्ती व बुद्धी याचंी सागंड ईश्वराने घालून 
हदल्िी. कल्याि व्िाव े इतपतच ईश्वर हशकहवतो. मानवाच्या बालकापेक्षा प्राण्याचं्या बालकानंा 
थोडी जास्त शक्ती व ज्ञान हदले आिे. जगात देव आिे याचेच िे प्रमाि आिे. (संवाद) 

 
१८० (३ : २, फेिुवारी ४४, २१–२३) 

तंजावरास १७७३ मध्ये हम. स्वाटचचे आगमन झाले. उपदेशकाकंहरतािी तेथे हवद्यालय आिे. 
हनगापट्टिच्या हमशन शाळेत लिदू लोकिी हशकतात. हत्रचनापलीस उपदेश ऐकण्यास चारशपेयिंत 
लोक येत असतात. मदुरेच्या शाळेत िजार मुले परीके्षस बसली. हतनावलेी, नगरकॉईल, 
कोइंबतूर, सालेम, मद्रास येथेिी हमशन कायच चालू आिे. यावरून हि. धमचच या देशात सवच 
हठकािी चालेल असी आशा आिे. (मद्रास हििन इनस्रक्टर वरून) 

 
१८१ (३ : २, फेिुवारी ४४, २३–२४) 

श्रीपतीच्या नावावर प्रहसद्ध झालेली पते्र त्याने स्वतः हलहिली की दुसऱया कोिी हलहिली, ते 
समजत नािी. लकवा जबरदस्तीने त्याची सिी घेतली असावी. सोराबजीहवर्षयी कािी हदवसांपूवी 
असेच घडले िोते. घरात कोंडून श्रीपतच्या मनावर कािी गोष्टी लबबहवल्या गेल्या. गुप्तरूपे अंधारात 
असे कशास कराव?े 

 
१८१ अ (इंम : २४–२५) 
 
१८२ (३ : २, फेिुवारी ४४, २५–२८) 

मोरभट दाडेंकर : मंुबईमध्ये उपदेशचंहद्रका या नावाचे एक नव ेमराठी वतचमान पत्र हनघाले आिे. 
या पत्रातून धमाचे अगत्यपूवचक संरक्षि करिार आिेत. तो नवहशका नािी. कारि त्याने हवल् सन 
सािेबासी झालेला वादहववाद छाहपला िोता. इगं्रजीत हनपिु, मािीतगार लोक त्यास सिाय्य 
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करिार. िेिी ठीक. पि त्याने खरी माहिती द्यावी. गीतेवरील हनज्बटची टीका अयोग्य आिे असे 
त्यास वाटते. ईश्वर एक व हनराकार जर आिे तर ३३ कोटीचे काय? मुख्य देव ३३ च आिेत असे 
तो म्िितो. मग म्िसोबा-खंडोबा त्यात धरायचे की नािी? हशवाय या संपादकाने इतर धमीयाचंी 
पते्रिी छापायला िवीत. 
 

१८२ अ (इंम : २८–३०) 
 
१८३ (३ : २, फेिुवारी ४४, ३०–३१) 

हमशनच्या शाळेत सवच हवद्या हशकहवल्या जातात. एक अठरा वर्षीय युवक हिस्ती झाला. 
नातलगाचं्या अटकाविीस त्याने जुमानले नािी. धैयाने हमशनात राहिला. संपत्तीवरचा िक सोडून 
हदल्िा. या उप्परिी नातलगानंी त्यास पळवनू नेण्याचा प्रयत्न केला. पि तो खंबीर िोता. 
गावातील हवहिरीत डुकराची आतडी टाकून हचथाविी देण्याचा प्रयत्निी वाया गेला. (बॉम्ब े
टाईम्सवरून) 

 
१८४ (३ : २, फेिुवारी ४४, ३१–३२) 

हडसेंबर महिन्याच्या ३० व्या ताहरखेस गे्रव ससािेब (अमेहरकन-हमशनरी) मरि पावला. सन १८१७ 
यातं तो या देशातं आला. मरते समयी तो ५१ वर्षाचा िोता. बिुत वर्ष ेतो हिस्ती शास्त्राचा मराठी तर 
जुमा करण्याचे काम करीत िोता. गे्रव ससािेब मेल्याने लिदु लोकाचंा एक खरा हमत्र गमावला. 

 
१८५ (३ : २, फेिुवारी ४४, ३२) 

एक रोमी राजा धमचगुरूस म्ििाला की सवच हठकािी असिारा ईश्वर मला पिायचाय. गुरूने उत्तर 
हदले की त्याचे तेज डोळ्यानंी पािविार नािी. सूयच त्याचा जासूद, त्याच्याकडे तरी डोळ्यानंी 
पिावते काय? तूच नष्ट िोऊन जाशील. 

 
१८५ अ (इंम : ३२) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ३, अिमदनगर, मार्व १८४४ 
 
१८६ (३ : ३, माचच ४४, ३३–३५) 

सूयचचदं्राचं्या आकर्षचिाने भरतीओिोटी िी घडामोड िोते. चंद्राहभमुख जागेवर भरती येते. िे 
आकर्षचि जेवढे जास्त हततक्या भरल्या जास्त येतात. दर १५ हदवसानंी त्याचंा अवरोध िोऊन 
सागराला ओिोटी लागते. मात्र त्यात हनदान १ तासाचे अतंर पडते. (संवाद) (सहचत्र) 

 
१८७ (३ : ३, माचच ४४, ३६) 

लिानपिापासून ईश्वरास ओळखाव.े चंद्र व तारे यानंा स्थापिारा तोच आिे. सूयच लकवा भईु याचंी 
उत्पत्ती त्यानेच केली. िे सवच शास्त्रात हदले आिे. आपल्या रक्षिाची देवाला हवनंती करावी. 
(संवाद) 
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१८८ (३ : ३, माचच ४४, ३६–३९) 
पूरसािेबाचे अमेहरकन शाळेचा हनरोप घेतानाचे भार्षि पुढे हदले आिे. हवद्याथी आनंदाने धडे 
हशकतात. त्यानंा हवदे्यचे फार अगत्य वाटते. तुम्िालंा लोकांतून हनवडून ज्ञान हदले आिे. आमच्या 
हवद्यार्थ्यांनी फार प्रगती केली. अनेकजि कामदार झाले. गुरूच्या श्रमाची परतफेड नािी केली 
तरी स्वतःच प्रभचेू चाकर समजा. ज्याला बिुत हमळाले आिे त्याच्यापासून बिुत माहगतले जाईल. 

 
१८९ (३ : ३, माचच ४४, ३९–४०) 

ईश्वर एकच आिे. परंतु त्या त्या कामहगरीप्रमािे त्याला वगेवगेळी नाव ेपडली आिेत. िह्मा हवष्ट्िू 
हशव एकच आिेत. परंतु साक्ष तशी नािी. कारि हशवाने िह्मास शाप हदला. त्याची अपकीती 
झाली. िह्मदेवास प्रथम ५ मुखे िोती. मग वदे ४ च कसे िे कळिे कठीि आिे. आपला धमच सोडू 
नये िे ठीक आिे. परंतु आळशी व खादाड लोक हनस्ष्ट्ियतेलाच धमच समजतील! 
उपदेशचंहद्रकेतील मजकूराच्या संदभात चचा. 

 
१८९ अ (इंम : ४०–४१) 
 
१९० (३ : ३, माचच ४४, ४१–४२) 

प्रभाकरकता हिस्ती लोकाचंी पते्र छापीत नािी. त्यानंा सागंतो की तुम्िी ज्ञानोदयास पत्र पाठवा. 
मग डोंगरावरचे आवळे आहि समुद्राचे मीठ याचंा संगम केव्िा िोिार? देशी नेहटवाचंी वृत्तपते्र 
आपल्या मतावर येिाऱया आके्षपानंा उत्तर देिे टाळतात. कडव्या लोकाचं्या वृत्तपत्रामध्ये असत्य, 
दुरहभमान व अमयाद फार हदसते. त्यानंी उजेड करण्याचा जर प्रयत्न केला तर अधंारच वाढतो. 
स्वतःला खोटे ठरहवण्याचे हवचार त्यानंा नको आिेत. (प्रभाकरातील लेखांच्या संदभात चचा) 

 
१९० अ (इंम : ४३) 
 
१९१ (३ : ३, माचच ४४, ४४–४५) 

एका सुमत-ग्रािकाचे पत्र आले. िोळी िा सि कोिातरी दुष्ट मािसाने लावला. सूज्ञ लोकानंी 
समाजाचे मन वळहवले पाहिजे. शास्त्री म्िितात की िा सि देवाने लावनू हदला. तोंडातून बीभत्स 
शब्द काढिे यात अनहित आिे. शखंध्वनी िा अडािीपिा आिे. हचखल फेकिे िी अश्लाघ्य गोष्ट 
आिे. एकूि िा सिच नाशकारक आिे. 

 
१९१ अ (इंम : ४५) 
 
१९२ (३ : ३, माचच ४४, ४६–४७) 

धमाहभमानी शास्त्री श्रीपत शरे्षाद्रीस धमात परत घेण्यास प्रहतकूल आिेत, तर अनाडी घोके भट 
म्िितात की त्यास फक्त जाहतबाह्य ठेवावा. कोिी काशीस जाऊन प्रायहित घेण्याच्या पक्षात 
आिेत. परंपरागत धमच सागंिारे लोक हपराची भक्ती करतात. कािी लिदू कोटातल्या 
टोपीवाल्याच्या पुतळ्यासिी नवस करतात! त्याचं्यात चाल (रूढी) मुख्य आिे, धमच नव्िे. िोळीचे 
रूढ बीभत्स कमच ते हनःसंकोच करतात. पाद्री लोकानंी भटास ५ िजार रुपये लाच देऊ केल्याची 
अफवा पसरहवतात. 
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१९२ अ (इंम : ४८) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ४, अिमदनगर, एपे्रल १८४४ 
 
१९३ (३ : ४, एहप्रल ४४, ४९–५१) 

ताटार लोकानंी सारसेन लजकून इरािवर वचचस्व स्थापन केले. शाि अब्बासने तर तुकच स्थानिी 
लजकला. कमनहशबी िुसेन याने इस्पिानपुढे शरिागती पतकरली. नाहदरशिाने तर १७ वर्ष ेराज्य 
केले. नंतर लसिासनासाठी अनेक वळेा रक्तपात झाला. ईर्षावतं लोकाचंी बेबंदशािी संपल्यावर 
तेिरानला ४० खाबंाचें संगमरवरी मंहदर तयार झाले. पुढे इरािने पैगंबराचा धमच स्वीकारला. 
त्याचं्यात िूरता हदसते. पि हिस्त तेथे गेल्यापासून दयावृत्ती वाढली! पसचपोलीस शिर म्ििजे तर 
नुसते मातीचे हढगारे आिेत. पि तेथील लोकानंा देवाच्या गोष्टी व कहवता आवडतात. (प्रश्न) 

 
१९४ (३ : ४, एहप्रल ४४, ५१) 

प्रभाकर आहि ज्ञानलसधु या दोन्िी पत्रांवरून मंुबईस िाह्मि लोकाचें जे दोन पक्ष झाले, त्याचंा 
कलि फार चालला आिे. मजिूर पुढील अंकी. 

 
१९४ अ (इंम : ५१) 
 
१९५ (३ : ४, एहप्रल ४४, ५१) 

फते्तगडचा जयगोपाळ िा वदेपंहडत िाह्मि िोता. हमशनरींच्या सिवासात त्याचे मनपहरवतचन 
झाले. माती आहि दगड यापेंक्षा चागंल्या धन्याची सेवा करावी! कुळ आहि नातलगसुद्धा सोडून 
हदले. (िें ड आफ इहंडयावरून) 

 
१९६ (३ : ४, एहप्रल ४४, ५३–५६) 

हसलाकोलचा वीरसोमनाथ हशपाई िोता. आपली पारंपहरक व्रते करूनिी त्यास मानहसक शातंता 
हमळेना. जगन्नाथपुरीस अमंगळ कृत्ये िोतात. याचे विचन वाचनू हिस्ताकडे आला. पत्नीच्या 
व्याकुळे रडण्याकडे दुलचक्ष केले. एका पंतोजीचा मुलगा व्यंक्या कपटी, अशुद्धाचरिी व व्यसनी 
िोता. मृत्युभयाने हिस्ती धमाकडे वळला. शुद्ध अतंःकरिाने येशूकडे आला. मेव्िण्याने सुरी 
मारण्याचा धाक दाखहवला तरी बदलला नािी. हशव्याशापास जुमानले नािी. 

 
१९७ (३ : ४, एहप्रल ४४, ५६–५७) 

हनज् हबट आहि हमचेल त्याचें मुख्य गुरू आिेत. सवच हवर्षय हशकवनू पहवत्र शास्त्र हशकहवतात. नाती, 
मनोव्यापार, पदाथचहवज्ञान यातं मुले पारंगत झाली. बहक्षसेिी हमळहवतात. 

 
१९८ (३ : ४, एहप्रल ४४, ५७–६२) 

 शाळेत हि. शास्त्राचे हशक्षि हदले तर पालक मुलानंा शाळेत पाठहविार नािीत असे भय वाटत 
िोते. पि लिदंूचे मन सुधारण्याकहरता असे ज्ञान देिे आवश्यक वाटले! नुसत्या हवदे्यने 
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नास्स्तकपिा व अपराध वाढतो. लिदंूनी स्वधमाहभमानाने स्थापलेल्या शाळा अगदी नािीशा झाल्या. 
लंकेत हिस्ती मािसासच गुरू नेमतात. हिस्ती धमातच इिपरलोकाचे कल्याि आिे. मद्रासेत 
५४० हवद्याथी हशकतात. आपला आपि हनवाडा करिे त्यानंा जमत आिे. आपले ज्ञान 
वादहववादासाठी नसून खरे सुख व अनंत दुःख याचंा हनवाडा करण्यासाठी आिे. सशंय धरू नये 
जी लगट िोईल त्यासाठी तयार रिाव.े पहवत्र शास्त्र देवाने केले. उजेड व मुक्तीचा लाभ घ्यावयास 
िवा. खोटेपि खरेपिापासून दूर झाले पाहिजे. (मॉर्थनगस्टार, सीलोनवरून) 

 
१९८ अ (इंम : ६२–६४) 
 
१९९ (३ : ४, एहप्रल ४४, ६४) 

स्कॉच्छ हमशनच्या शाळेतील िाह्मिाने धमच बदलला. आपल्या हववकेबुद्धीची ग्वािी तो देतो. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ५, अिमदनगर, मे १८४४ 

 
२०० (३ : ५, मे ४४, ६५–६६) 

चीन देशाला चार िजार वर्षांचा इहतिास आिे. फोहिया राजाच्या अगोदर हचनी लोक जंगली 
अवस्थेत िोते. जनावराचें केस व पंख देखील खाऊन टाकीत. नंतरचा चौस राजा जुलमी िोता. 
हशकारीसाठी साळीची शतेे नष्ट करीत असे. त्याला नावतेच बुडवनू मारले. लचग राजाने ताटारी 
दरोडेखोराचंा त्रास नष्ट व्िावा म्ििून आठश ेकोसाचंी प्रचंड अशी लभत बाधंली. पि स्वतःबद्दलचा 
गवच इतका िोता की पूवीची इहतिासाची पुस्तके जाळून टाकून लेखकानंा हजवतं पुरले! (प्रश्न) 

 
२०१ (३ : ५, मे ४४, ६६–६८) 

देवाने शून्यातून प्रथम उजेड उत्पन्न केला. शब्दाच्या शक्तीने हदवस, रात्र, अंतराळ, हनमाि केले. 
दूत नावाच्या पहवत्र आत्म्याचंी त्याला साक्ष िोती. हतसऱया हदवशी सगळे पिी एकत्र करून भहूम 
कोरडी केली. चवर्थ्या हदवशी आकाशात सूयच, चंद्र, तारे ठेवनू हदले. िी घटना ६ िजार वर्षापूवी 
घडली. पाचव्या हदवशी पाखरे, सिाव्या हदवशी पश,ू वळवळिारे प्रािी व मािसे तयार केली. 
(संवाद) 

 
२०२ (३ : ५, मे ४४, ६८) 

जाग्याच्या संकोचामुळे उपदेशचंहद्रका याहवर्षयी आम्िासं कािी छापता येत नािी. पढुच्या अंकात 
दोन गोष्टी सागंायच्या आिेत. 

 
२०३ (३ : ५, मे ४४, ७२–७६) 

श्रीपतीच्या ग्रामण्यावर काशीने हशक्कामोतचब केले म्ििनू मंुबईच्या धमाहधकाऱयानंी देवळात तुपाचे 
हदव े लावले. फार िसले म्ििजे रडू येते. पि काशीच्या संमतीची गरजच काय? िे गोमभट व 
शखंहशरोमिी यानंी दुरहभमानास पडून आपली व्यथच हवटंबिा मात्र करून घेतली. बािेरच्या 
शुद्धतेपेक्षा मनाची शुद्धता व्िवी. अडािी गोमुखीवाले त्याला शुद्ध करू शकत नािीत. लोभाधं 
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जगद्गुरू दुटप्पी आिेत. खरे सत्यवादी नािीत. स्नानाबरोबरच मनाचा सुगंध मित्त्वाचा िोय. 
उपदेशचंहद्रका दुभार्षि फार करते. आचरिशुद्धतेकडे कोिाचेच लक्ष नािी. 

 
२०३ अ (इंम : ६८–७२) 
 
२०४ (३ : ५, मे ४४, ७६–७७) 

कािी िाह्मि गुरू श्रीपतला जातीत घेण्यास तयार िोते. परंतु कािी लोक दाडंगाईने कृतीस 
अडथळा कहरतात. श्रीपतीचे मत अद्यापिी पहिल्यासारखेच आिे. काशीकरानंी तर रदबदली 
करण्यास जे पढेु आले त्यानंािी अपातं ठरहवले. (एक वाटसरू, एपे्रल १३, १८४४ चे पत्र) 

 
२०५ (३ : ५, मे ४४, ७७) 

नेहटव लोक अज्ञानपिाच्या जंगलात भटकत आिेत. छापखाने असतानािी अज्ञानाच्या ताब्यात 
रािातात. धमाची पोकळीक हदसू लागली. तसा त्याचंा रागिी वाढला. नाक घासून प्रायहित घ्याव े
लागले िोते ना? तरीसुद्धा शवेटी ज्ञान, उजेड, शुक्लपक्ष याचंाच हवजय िोिार. (ज्या सवांस 
खरेपि आिे त्याचंा हमत्र. मेसन १८४४) 

 
२०५ अ (इंम : ७८–८०) 
 
२०६ (३ : ५ मे ४४, ८०) 

एका बाहलकेस प्रश्न पडला की देवाजवळ चांगली बुद्धी कशी मागावी? आईने हतला साहंगतले की 
स्वतःच्या बदु्धीचा उपयोग कर शवेटी हतचे हतलाच शब्द सुचले व प्राथचना करू लागली. 

 
२०६ अ (इंम : ८०) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ६, अिमदनगर, जून १८४४ 
 
२०७ (३ : ६, जून ४४, ८१–८२) 

वाती राजास जगाच्या अंतापयिंत राज्य करण्याची इच्छा िोती. पि अमृताचा शोध लागण्यापूवीच 
तो मेला. एका राजास वाचनाचे फार वडे िोते. पि राज्य गेल्यावर त्याने १॥ (दीड) लाख गं्रथानंा 
आग लावनू हदली! लसग व ूने तर सुंदर राजवाडाच जाळला! कारि श्रीमंतीचा गवच असता कामा 
नये. आपि वळेेवर झोपेतून जागे व्िाव े म्ििनू च्वागं चोंगने गळ्यात घंटाच बाधंली िोती! सन 
१२०९ मध्ये चेंघीजखानाने चीन सपूंिच लजकला. लचगच्या राजाने रत्नाचं्या खािी बंद केल्या. कारि 
भकू व पाघंरूि रत्नापेक्षा जास्त मित्त्वाची आिेत. सन १७४४ मध्ये यागं लचगच्या कारकीदीमध्ये 
भकंूपात घरे पडली. १ लाख मािसे मेली. (प्रश्न) 

 
२०८ (३ : ६, जून ४४, ८३–८४) 

सातव्या हदवशी देवाने हवश्रातंी घेतली. तेव्िा दूतानंी गायन केले. मािसू तारे हनमाि करू शकिार 
नािी अथवा हवझव ू शकिार नािी. तो आमचे रक्षि करतो म्ििून त्याजवर प्रीत केली पाहिजे. 
नीतीने वागले पाहिजे. सातव्या हवसावा घेण्याच्या हदवसास शाब बध असे नाव आिे. म्ििून रहववारी 
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काम न करता धार्थमक वातावरिात हदवस घालवावा. धार्थमक लोक मरिानंतरिी सवचकाळ 
त्याजबरोबर रािातील. (संवाद) 

 
२०९ (३ : ६, जून ४४, ८४–८६) 

एका मुलीस लाडंग्यानंी झोपेतच उचलून नेले. शजेाऱयाचं्या ओरड्याने ते लेकरू रस्त्यातच 
टाकले. और्षधे करूनिी हतच्या जखमा बऱया िोईनात. मरिोन्मुख झाल्यावर हतने रानात जाण्याची 
इच्छा प्रगट केली. नातलग हतला अरण्यात ठेवनू बेपवाईने हनघून गेले. नंतर ती रागंत — खुरडत 
हकत्येक कोस ओलाडूंन एका हमशनऱयाच्या घरी गेली. त्याने हतचा चागंला साभंाळ करून हतला 
बरे केले. हिस्ती लोक धमाने दयाळू िोतात. इतराचंी दया म्ििजे िूरता आिे. 

 
२१० (३ : ६, जून ४४, ८६–८७) 

म्िैसूरच्या राजाचा गुरू फार ऐर्षारामाने रािातो. त्याच्या पहरवारामध्ये ित्ती, घोडे व उंट आिेत. 
राजाकडून रोजच्या खचास ८० रुपये तर हमळतातच पि नेलोरच्या लोकानंीिी त्यास ३० िजार 
रुपये हदले आिेत. सरदाराच्या हवधवनेे पसेै हदले नािीत. म्ििून तो रूसून बसला. मुद्रा तापवनू 
कातडीवर खूि करतो. िा ‘स्वगाचा परवाना’ देण्यासाठी प्रत्येकाकडून १–१ रुपया घेतो. ज्ञानी व 
बिुश्रुत लोकिी अशा कपटाच्या व धूतचपिाच्या पाशामध्ये पडतात. असल्या धुताऱयानंी लिदू लोक 
अज्ञानात व दासपिात रािातात. (मॉहनिंगस्टारवरून) 

 
२११ (३ : ६, जून ४४, ८७–८८) 

हवलायतेत लोखंडी रस्ते तयार झाले. त्यावरून चालिाऱया वाफेच्या गाड्या अहतशय जलद 
जातात. व्यापाराची मोठी सोय झाली. घोड्याची गाडी त्याच्या एक बाराशं हिस्सा चालते. रेल्वनेे 
१५ पट रिदारी वाढली आिे. ४०० खंडी माल व ४०० मािसे एवढ्याचंी एका वळेी सोय िोते. 

 
२१२ (३ : ६, जून ४४, ९१–९६) 

उपदेशचस्न्द्रकेचा कता हमर्थ्या व असंभाव्य गोष्टी सागंून शुद्ध भजन आहि चागंली नीती याचं्या गोष्टी 
सागंतो. उदा. एका ईश्वराची प्राथचना करीत जावी. परंतु मूर्थतपूजकाचं्या देशात प्राथचना चालिे 
कठीि हदसते. तरीिी देव अनेक आिेत िे मत त्याच्याने सुटत नािी. उदा. पुण्यवान मािसास 
इंद्रपद हमळते! सूयच, इंद्र, गायत्री िे देविी तो मानतो. िे मत संयुस्क्तक हदसत नािी. सगळे जग 
ईश्वराचा अंश आिे असे मानून ती ईश्वराचीच रूपे आिेत, असली परस्परहवरुद्ध मते त्याची 
हदसतात. एक मािसू दुसऱयाशी िूरतेने वागला, तर त्याचा असा अथच िोईल की एक ईश्वरी अंश 
दुसऱया अंशाशी हनदचयपिे वागला! स्पेक्टेटरच्या कत्याने अशा मतानंा ‘अधा लिदू, अधा नास्स्तक’ 
असेच नाव हदले आिे! चहंद्रकेची मते परंपरेशी जुळिारी नािीत म्ििनू त्यात अधंार जास्त व उजेड 
कमी हदसतो. 

 
२१२ अ (इंम : ८८–९१) 
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२१३ (३ : ६, जून ४४, ९६) 
अमेहरकन हमशनच्या आलेन सािेबाची मडम ११ ताहरखेस मरि पावली. जावा बेटातील 
धमचप्रचारास मोठे सािाय्य केले. लिदुस्थानात आल्यावरिी बायकानंा व कन्यालोकालंा धमच सागंत 
असे. मनात शातंता ठेवनू सुखाचे मरि हतने हमळहवले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 
ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ७, अिमदनगर, जुलई सन १८४४ 

 
२१४ (३ : ७, जुलई ४४, ९७–९८) 

राजधानी पेहकन् मध्ये वीस लक्ष लोक रािातात. गावकुसाची लभत ९ दरवाजाचंी व संगमरवरी 
फरशानंी बनलेली आिे. हपवळसर गोरा रंग, डोळे लिान, रेशमी दोऱयाने बाधंलेला डगला िी 
हचनी मािसाची वैहशष्ट्टे्य आिेत. लबाडी व कपट िा त्याचंा स्वभाव िोय. जास्त मुले असली तर 
त्यानंा नदीत सोडण्याची त्याचं्यात रीत आिे. कुत्री व उंदीर याचें मासंिी ते खातात. हस्त्रयाचें पाय 
फार लिान असतात. मूतीची पूजा केली जाते. हववािाच्या वळेी पत्नीच्या आईबापानंा हतची लकमत 
मोजली जाते! गुन्िेगारानंा िूर हशक्षा देतात. उदा. मानेवर लाकडाची चौकट अडकहवतात. 
परदेशी मािसानंा देशात येऊ देत नािीत. चिाची मोठी हनयात िोते. एकूि लोकसखं्या २० कोटी 
आिे. (प्रश्न) 

 
२१५ (३ : ७, जुलई ४४, ९८–१०१) 

जगातील पहिले दापंत्य आदम व िव्वा िे िोते. त्यानंा फक्त एका झाडाचे फळ खाण्यास बंदी 
िोती. सपचरूपी सैतानाने हतला भलुहवले व िव्वनेे प्रथम फळ खाल्ल.े नंतर आदामानेिी खाल्ले. तेव्िा 
ईश्वर रागावला. आपली आज्ञा मोडल्याबद्दल त्यानंा पृर्थ्वीवर िाकलून हदले. मानवजात पापी 
आिे. पिाताप िाच त्यावर उपाय िोय. (संवाद) 

 
२१६ (३ : ७, जुलई ४४, १०१–१०५) 

धमच बदलला तरी कपट, लोभ व कामातुरपिा कमी िोत नसतो लोिारपुत्र राधानाथ िा बंगाली 
गृिस्थ हमशनऱयाच्या उपदेशाने हिस्ती झाला. सुबोधयुक्त उपदेश करीत असे. गावोगाव लिडून धमच 
वाढवी. त्याची माया व सरळपिा पािून लोक त्यास फार मानीत असत. त्याची पत्नी गाधंारीिी 
त्यास धमचकायात फार मदत करी. दाडंगाईखोर लोक त्यानंा त्रास देत तरी ते मायाळूपिाने वागत. 
जिाहगरदार आहि शतेकरी याचें तंटे हमटवीत. कोटात खटले जाऊ देत नसत. पंचायतीत 
हमटवीत. 

 
२१७ (३ : ७, जुलई ४४, १०७–१११) 

ज्यायोगे आपिास त्रास िोतो ते दुसऱयासंी करू नये िे धमाचे तत्त्व आिे. कोित्यािी प्राण्याची 
लिसा करू नये, गहरबावंर दया करावी, सत्य िेच ईश्वराचे स्वरूप आिे. भागवतात याप्रमािे वचने 
असली तरी मनुस्मृती मात्र कािी वळेा कपट व लिसा योग्य आिे असे सागंते. बरे िोण्यासाठीच 
थोडेसे वाईट केले तरी चालते. पि यातून समाज अनीहतमान बनण्याचा धोका आिे. देवच कपट 
करतो मग मानवाने का करू नये? मग मानव आहि देव दोघेिी दोर्षी तसेच दण्डास पात्र ठरतात. 
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सोयीप्रमािे मनूची उदािरिे देऊ नयेत. धमच िा जीवाला पापातून मुक्त करण्याचा उपाय असायला 
िवा! िा समाज तर अनीती व कपट लिसा यामंध्ये गंुतलेला हदसतो. ग्रामण्य िीसुद्धा लिसा व 
लबाडीच आिे. हिस्ती मात्र ईश्वरावर प्रीती करून त्याच्याच आजे्ञबरिुकूम चालतात. 

 
२१७ अ (इंम : १०५–१०७) 
 
२१८ (३ : ७, जुलई ४४, १११–११२) 

िी बोधाची चंद्रज्योत (उपदेशचंहद्रका) धमाच्या रक्षिाकहरता अवतरलेली हदसते. हपलातसाने 
गर्थवष्ठ फहरश्यास शातं करण्यासाठी येशसू दजुपात्र ठरहवलेल्या हदवसापासून आमचा धमच परीके्षस 
लावला गेला तरी तो अजून शाबूत आिे. इतर धमच मात्र लौहककात आले की अधोमुख िोतात. 
कारि त्यात अंधार आिे. आम्िी मात्र उजेडात चालतो. उपदेशचहंद्रकेला चदं्राप्रमािे स्वतःचा 
प्रकाश नािी. कस्ल्पत आधारावर थोरपिा दाखहवतात. ‘एका वाचका’चे पत्र. 

 
२१८ अ (इंम : ११२) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ८, अिमदनगर, आगस्त १८४४ 
 
२१९ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, ११३–११४) 

इिी मूळ पुरुर्ष आिािम याचा दासीपुत्र इस्त्राईल िा आरबी लोकाचंा मूळ पुरुर्ष िोय. त्याच्याहवर्षयी 
यादवी हनमाि िोण्याचे भहवष्ट्य वतचहवण्यात आले िोते. अरब िे तंबतू रािािारे भटके लोक िोते. 
मक्का शिरात सन ५७० मध्ये मिंमद पैगंबराचे जन्म झाले. २५ व्या वर्षापयिंत तो उंट िाकी, गुिेत 
उदासीनतेने प्राथचना करी. ४० व्या वर्षी तो भहवष्ट्यवादी संदेष्टा झाला. गाहिएल या देवदूतासि 
आकाशात जाऊन आल्याचे तो सागें. त्याच्या अहभहनष्ट्िमिास ‘हिजरा’ म्िितात. आपसातील 
वादाने त्याला फार लिडाव ेलागले. जो धमास मान्य नािी त्याजवर जबरदस्ती करीत असे. (प्रश्न) 

 
२२० (३ : ८, ऑगस्ट ४४, ११४–११६) 

बेथलेमच्या गव्िािीत तो जन्मला. देवदूताने मेंढपाळ लोकानंा साहंगतले की तो आला आिे. 
ईश्वराचा महिमा पृर्थ्वीवर शातंता हनमाि करील. िे ऐकून िेरोद हचडला. त्याने जीझसला शोधून 
ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. येशूचे आईबाप महरया व योसेफ नाझारेथ शिरात रिात असत. १२ 
व्या वर्षापासून तो गुरूला प्रश्न हवचारून मंडावनू सोडी. रोगी, आंधळे-पागंळे यानंा कािी 
चमत्काराने हनव्यंग बनहवले. पाण्याचा द्राक्षरस बनहवला. शत्रूवरिी प्रीत केली. (संवाद) 

 
२२१ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, ११६–१२१) 

लोकाचें सिाय करून जगिारा राधानाथ रोगाने मरि पावला. देवीच्या रोग्याचंीिी तो सेवा करी. 
आजारी पडल्यावरिी त्याची मनःस्स्थती शातं िोती. देव बोलावील तेव्िा जाण्याची तयारी िोती. 
ईश्वरावर भरवसा ठेहवला पाहिजे, तो सवच बरोबरच करतो. त्याच्या सज्जनपिामुळे सगळ्या 
धमीयानंा तो हमत्र लकवा बाप वाटे. त्याने प्राथचनेने देव आपलासा करून घेतला. पत्नीसिी शास्त्र 
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हशकहवले. आपल्या जाहतधमाच्या लोकावंर फार प्रीती केली. त्याचं्यासाठी आशीवाद माहगतला. 
लोभ त्याच्या मनाला कधी हशवलािी नािी. तो स्वहितास दुय्यम मानीत असे. ईश्वर बरोबर हनवाडा 
करील अशी त्याची श्रद्धा िोती. (कलकत्ता हििन ऑबझवचवरवरून) 

 
२२२ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२१–१२२) 

जनावरास हवश्रातंी लागते. यंत्र सतत चालू शकते म्ििून रूळवाट फायदेशीर आिे. ३५ लाखाचे 
भाडंवल हिहटश सरकारकडून या व्यवसायात घातलेले आिे. कलकत्ता सरकार यासाठी सनद 
देिार. तळघाटापयिंत रेल्व ेजाईल. त्यास दोन वाफेची इहजने असतील. 

 
२२३ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२२) 

“राधानाथाची िकीगत” प्रहसद्ध िोिार. 
 
२२३ अ (इंम : १२३) 
 
२२४ (३ : ८ ऑगस्ट ४४, १२२) 

“गरीब स्वजेलंड” (भार्षातंर) िलाखीत असूनिी ईश्वरावर अपार हवश्वास ठेविाऱया मािसाची 
गोष्ट छापली आिे. 

 
(३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२२–१२३) 
वरील दोन पुस्तके मंुबईत आमेहरक्यान हमशन पे्रस येथे आहि नगरास आमेहरकान हमशनेरी 
सािेबाजवळ माहगतल्यास हमळतील. 

 
२२४ अ (इंम : १२३) 
 
२२५ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२३) 

मरीच्या वाख्याने हशपाईिी मेले. हववकेी लोकानंी हवचार करावा. मरिानंतर काय िे पािाव.े 
आपला “धनी” केव्िािी आपिासं बोलाविार आिे. गोवधामुळे पटकी िोते िी खोटी समजूत आिे. 
कस्ल्पत देवाचे भजन करू नये. याचेमुळे पटकी फैलावते. सरकारने और्षधाचंा साठा ठेवावा. 
स्वच्छतेची सक्ती करावी. याते्रत चोरी-लशदलकी फार चालते. सरकारने त्याचािी कठोरपिे 
बंदोबस्त करावा. 

 
२२५ अ (इंम : १२६–१२७) 
 
२२६ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२७) 

मागल्या महिन्याच्या २३ व्या ताहरखेस बालटेन सािेब जरीमरीच्या रोगाने मेला. १८३८ मध्ये 
मंुबईस आलेला बालटेन मराठी हशकू लागला. मंुबईस इंग्रजी शाळा चालहवली. नेिमी प्राथचना 
करीत असे. जरीमरी िोऊनिी ईश्वरावरचा हवश्वास कायम ठेवला. 
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२२७ (३ : ८, ऑगस्ट ४४, १२७–१२८) 
िलवाई पुत्र रामाने साळू बागवानिीची मुलगी सखी हिच्यावर दया करून हतला पुऱया खावयास 
हदल्या. देऊ की नको, याहवर्षयी बापाची परवानगी घेतली. कारि द्रहरद्र्यावर दया करिे िे 
ईश्वरास उसने देिेच िोय. त्याचे फळ त्यास भरून हमळते. असा उदारपिा असावा. रामाच्या 
रूपाने प्रभनेूच हतला अन्न हदले. 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ९, अिमदनगर, सप्तेंबर १८४४ 

 
२२८ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १२९–१३०) 

मिंमद पैगंबर पे्रहर्षत आहि राजा िोता. ६३ व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला. गाहिएलने हदलेले हनयम 
त्याने कुरािात साहंगतले. त्याच्या हशष्ट्यानंा सारसेन नाव हमळाले. त्याच्या मुलीवर पतीच्या खुनाचा 
आरोप आला. त्या ‘आयेर्षा’ने फौज जमवनू अलीशी लढाई केली. अलीचा जय झाला तेव्िापासून 
राजाला ‘कालीफ’ संज्ञा हमळाली. बगदाद िी त्याची राजधानी िोती. अली मन्सूरने िे शिर 
वसहवले. तो प्रजेशी िूरपिाने वागे. आजारातून बरे केल्याबद्दल हिस्ती वैद्यास तीन मुली ‘बक्षीस’ 
पाठहवल्या. त्याने त्या परत पाठहवल्या. अली मनसूर वरे्ष बदलून रात्री गावात लिडत असे. (प्रश्न) 

 
२२९ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १३१–१३२) 

तो खंडिी करिारा व तारिारा आिे. सवच मािसे पापी आिेत. यरूशालेमजवळच्या क्यालवरी 
डोंगरावर तो वधस्तंभी हदल्िा गेला. डोक्यावर काट्याचा मुगुट घालून त्यास फटके मारले िोते. 
त्याच्या मृत्यसूमयी पृर्थ्वी कापली, खडक फाटले. एकाने त्याच्या कुसीत भाला खुपसला तेव्िा 
त्यातून रक्त आहि पािी हनघाले. शवेटी त्यास थडग्यात पुरले. 

 
२३० (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १३२–१३३) 

आहिकेतील हमशनेरींना मूतीचा एक अजब प्रकार पािावयास हमळाला. त्या मूतीची हचते्र म्ििजे 
जनावराची आकृती िोती. असल्या पशूचें भजन िी वडेेपिाची गोष्ट नव्िे काय? मग िस्स्तदंती 
हपपािीवरील हचत्राचंी पूजा का ं करू नये? काठीची पूजा केली तर लोक धोंडमार व कडेलोट 
करतील. 

 
२३१ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १३४–१३६) 

जून १८४४ मध्ये अगदी कमी पाऊस झाला. बाजरी–मृग गेले! सवचजि देवास हशव्या देतात. लोक 
िलाखीत पडले. श्रीमंतासं दरोड्याचे भय हनमाि झाले. जुने धान्य हवकून ते श्रीमंत िोत आिेत. 
भहुकस्त लोक धान्यवाले गावाबािेर जाव े म्ििनू दंगल करतात. शवेटी पोलीस येऊन त्यानंी 
बंदोबस्त केला. हवशरे्ष म्ििजे कािी लोक समजतात की िे धान्यवाले देवाकडून पाऊस बंद 
करहवतात! जिू कािी त्याचंा देव अहधक प्रबळ आिे! देव एकच आिे व तो जे करतो ते अंहतम 
कल्यािसाठीच! 

 
२३१ अ (इंम : १३३–१३४) 
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२३२ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १३८–१४१) 
उपदेशचंहद्रका हवचारते की जुन्या यिुदी रीती तुम्िी लोक का पाळीत नािी? मोश्याच्या नेमशास्त्रातं 
लोककल्यािासाठी एक पशुयज्ञ करण्याचा आदेश आिे. कस्ल्पत देव नािीसे करण्याचा त्याचा 
हवचार िोता. ओगंळ चालीरीती आहि वागिुकीचे मळीनपि काढून टाकावयाचे िोते. येशूच्या 
उदयापयिंतच त्याची यज्ञपद्धती चालू राििार िोती. तसा ईश्वराचा िुकूम िोता. सैतानाकडून 
ईश्वराकडे जाण्याचा तो मागच िोता. गोऱिे आहि बोकड याचें रक्त पाप धुव ूशकिार नािी. नेहटव 
लिदू मात्र असे मानतात की कमच आहि हनयम याचं्यातून मोक्ष हमळतो. उपदेशचहंद्रकेचा लेखक 
कठोर भार्षा वापरतो पि िे मुदे्द हवसरून जातो. अपशब्द वापरिे िीसुद्धा लिदूधमाचीच रीत व फळ 
आिे. 

 
२३२ अ (इंम : १३६–१३८) 
 
२३३ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १४१–१४२) 

‘सुधारिा’चे पत्र आले त्यात तो म्िितो, नगरची नेहटव मंडळी सुधारिेची चचा करतात. पि 
चोरी-दरोडा वाढल्याने हजल्िा भयभीत झाला आिे. पोलीस वाढवनूिी कािी फायदा िोिार नािी. 
असा रंग आिे तरी गहरबानंा रस्ते दुरूस्तीच्या कामास लावाव.े गावकुसाचंी चागंली दुरूस्ती करून 
संरक्षि वाढवाव.े लोक गरीबीमुळे चोऱया करतात, म्ििून त्यानंा काम पुरहविे फार आवश्यक आिे. 
रस्त्याचंी कामे झाली तर व्यापार वाढून शतेकऱयाचंािी फायदा िोईल. 

 
२३३ अ (इंम : १४२–१४३) 
 
२३४ (३ : ९, सप्टेंबर ४४, १४३) 

गिपत लक्ष्मि िा हवद्वान साष्टी बेटातील ठािे येथे जुलैच्या ६ ताहरखेस मरि पावला. याने 
घरगुती सुधारिेहवर्षयी इंग्रजी गं्रथ हलहिला. इंग्रजी लेखनात तो अहतशय प्रवीि िोता. स्वदेशी 
तरुिातं त्याचे वागिे अहतशय आदशच झाले असते. हमशनरीशी वहिवाट ठेवनू त्याने ज्ञान हमळहवले. 
त्याला वाचनाचे फार वडे िोते. परंतु तारिाबद्दल मात्र त्याने अगदी हवचार केला नव्िता. धमाचा 
अभ्यास न करताच तो मरि पावला. हिस्ताकडून अनंत सुखाची आशा करायला िवी िोती. 
म्ििून इतर सगळ्या गोष्टींपेक्षा तारिाची काळजी करावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं १०, अिमदनगर, आक्टोबर १८४४ 

 
२३५ (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १४५) 

मुस्तासेम िा इतका गर्थवष्ठ व आकडबाज राजा िोता की तो आपल्या तोंडावर सोन्याच्या वखाचंी 
जाळी घालीत असे का ंकी आपले तोंड प्रजेस हदसू नये. िुलाकी नावाच्या तानचर राजाने त्याचा 
पराभव करून त्यास पोत्यात घालून ते पोते रस्त्याने ओढीत नेले. यातच मुस्तासेन मरि पावला. 
हिस्ती व सूहरयन लोकाचं्या नेिमी लढाया िोत असत. अहतपख आहि दामासेक िी गाव े
सूहरयातच आिेत. तलवारी, कलावस्तू, रेशीम तेथे तयार िोई. तादमोर व पालमरै िी व्यापारी 
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गाव ेिोती. आज िी शिरे तुकी लोकाचं्या ताब्यात आिेत. एहशया मनैर िेसुद्धा प्राचीन राज्य आिे. 
(प्रश्न) 

 
२३६ (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १४७–१४८) 

तो मेलेल्यातून तीन हदवसानंी उठला. तो हदवस शाबाधाचा िोता. शवेटी तो आकाशात गेला. 
हनवाड्याच्या हदवशी तो प्रभचू्या उजव्या िाताकडे रािील. पापी लोक डाव्या िाताकडे रािातील. 
त्यानंा सवच काळ हशके्षतच रािाव ेलागेल. येशू िा चागंला मेंढपाळ आिे. 

 
२३७ (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १४८–१५४) 

सुगिीस वाटते की घडीचा भरवसा नािी. कारि मरीचा रोग वाढतो आिे. हचमी तर सारखे आबं े
खाऊनच ओकत बसली. आपल्या मनातला सैतान आपल्याला आंबे खायला लावतो, चोरावयास 
भाग पाडतो. खाताना सुख वाटते पि रोग झाला की दुःख िोते. मािसाने खाण्या-हपण्यावर 
हनयतं्रि ठेवाव.े मनसुद्धा शातं ठेवाव.े यात्रा व पूजा िेिी सैतानाचे पे्ररक आिेत. याते्रतील फळे व 
हमठाई रोगराई उत्पन्न करतात. पंढरपूरच्या याते्रत एका स्त्रीची ३–४ मुले वारली. याते्रमधील 
पदाथच अस्वच्छ असतात. मािसाचंी ित्या व्यापाऱयावंर येते. लोकाचें मन पापाकडून पुण्याकडे 
वळले पाहिजे. अस्वच्छ व अंधारमय घरे आहि खाण्यातील अहनयहमतपिा िे जरीमरीचे कारि 
आिे. 

 
२३८ (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १५५) 

सन ४०० मध्ये हचनी प्रवासी फाहियान भारतात आलेला िोता. शाक्यमुनी गौतम हिस्तापूवी ६०० 
वर्ष े िोऊन गेला. त्याने बौद्धमत स्थाहपत केले. फाह्यानला सगळीकडे बदु्धमंहदरेच हदसली. 
शकंराचे देऊळ कुठेच नव्िते. बौद्धाचें शकेडो मठ त्यास हदसले. हियानचागं ६२५ त आला त्याला 
३० मठ व ३ िजार बौद्धगुरू हदसले. सन ३०० मध्ये सम्राट अशोकाने गौतम बुद्धाच्या आज्ञा 
जागोजाग खाबंावर कोरहवल्या. वरेूळ, कारली, साष्टी येथे गुिामध्ये खोदलेली देवळे आिेत. 
प्राचीन नाण्यावर बुद्धाचे हचत्र आढळते. िाह्मिी धमच त्या मानाने अलीकडचा वाटतो. सन ६०० मध्ये 
एका उहरया राजाने तो स्वीकारला. शकंराचायाने आठव्या शतकात िाह्मि धमाचे पुनरुज्जीवन 
केले. वदेात तर पंचमिाभतूाचंीच प्राथचना आिे. 

 
२३९ (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १५८–१५९) 

काशी यात्रा करून आलेलािी हिस्ती धमात आला. एक कबीरपंथी गुरू हिस्ताकडे आला. पूवी 
आपि हशष्ट्यासं भोंदीत िोतो, िे त्याने कबलू केले! 

 
२३९ अ (इंम : १५७–१५८) 
 
२४० (३ : १०, ऑक्टोबर ४४, १६०) 

लभगारच्या देवीच्या याते्रमध्ये पुस्तके वाटली. धमचसबंधी गािी गाईली. लोक हकतीिा पंथात लिडले 
तरी त्यानंा तारिाचा मागच सापडत नािी. म्ििनू हमशनेरीचा उपदेश ते हचत्र देऊन ऐकतात. 

 
२४० अ (इंम : १५९–१६०) 



 अनुक्रमणिका 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं ११, अिमदनगर, नोवेंबर १८४४ 
 
२४१ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १६१) 

लीहदयाचा राजा हिसस अहतशय दौलतवान िोता. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे राज्य अलेक्षादंरने 
लजकले. हमहिडेटस राजाचे रोमच्या राजाशी नेिमी युद्ध िोत असे. एफेससचे देऊळ अत्यंत सुंदर 
असून ते १२० वर्षांत बाधूंन झाले. इरासे्त्रटस या माथेहफरूने केवळ प्रहसद्धीसाठी िे देऊळ जाळले. 
हिस्ती पंथाची अनेक देवळे लीहदया देशामध्ये आढळतात. आदमच्या पूवी िाथन नदीच्या तीरावर 
जलप्रलय िोईपयिंत तेथे लोकवस्ती िोती. जुन्या करारात त्याचे उल्लेख आिेत. देवाने आपली 
इच्छा व गौरव या देशात प्रहसद्ध केले! राजकत्यांत हकतीिी पालट झाला तरी या देशामधील 
लोकातं कािीिी फरक िोत नािी. खऱया देवाचे ज्ञान नसल्याने हवद्या, स्वातंत्र्य, खरेपिा, सद्गुि 
याचें मोल त्यानंा कळत नािी. (प्रश्न) 

 
२४२ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १६४–१६५) 

तुरंुगात जरीमरी सुरू झाली तर कैद्यानंा स्वतंत्र वसाितीमध्ये ठेवतात. सैतान आहि मािसे अनेक 
चुका करून पटकीचा रोग उत्पन्न कहरतात. म्ििनू ईश्वरास शरि जाव.े पूजा व नैवदे्य यानंी रोग 
िटिार नािी. िजारो कल्पना व हमर्थ्या भय यातून जरीमरीचा प्रादुभाव िोत राितो. मोक्षाचा 
आधार हमळाला की मरिाचे भय जाते. 

 
२४३ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १६५) 

(इंग्रजी लेखाच्या आधारे) कलकत्ता ऑब्झवचर हलहितो की जगन्नाथपुरीच्या याते्रमध्येच पटकी सुरू 
िोते. लोक मरतात, कुटंुबनाश िोऊन मने खराब िोतात. याते्रकरू रोगाची बाधा घेऊन गावाकडे 
परततात. या रोगाने गाव ेओसाड िोतात. सैतानाचे राज्य सुरू िोते. रोगी मािसाला नातलगसुद्धा 
सोडून देतात. याते्रच्या गदीमुळे रस्त्यातच हनजाव ेलागते व रोग लागतो. हकत्येकजि इतके दुबळे 
िोतात की हचखलातच पडून रािातात. मेलेल्यानंा कोल्िे-कुत्री खातात. डोलीवाले भोई लोक 
आजारी मािसाचे सवच लुटून त्यास फेकून देतात. ‘स्वगचवाड्या’त फक्त पे्रते हदसतात. पुजाऱयानंािी 
पटकीने मरायची वळे येते. वाचकानंी हवचार करावा व या खराब िवमेध्ये जाऊ नये. िी यात्रा नसून 
सैतानाचा कारखाना आिे. 

 
२४४ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १७०–१७३) 

(कृष्ट्िशास्त्रीने चालहवलेल्या उपदेशाच्या संदभातील लेख) 
पुरािातल्या असंभाव्य गोष्टी म्ििजे अधंार आिे. ईश्वर सवचव्यापी आिे व मतूी िा त्याचा अंश आिे िे 
ठीक मानले तरीिी कृष्ट्िाच्या बालपिातील चोऱया िा केवळ लिान मुलाचंा धमच नव्िे का? 
मौजीबधंनापयिंत सवच माफ असते. हस्त्रयानंा हववाि िोईपयिंत दोर्ष नािी, पि रासिीडा खेळिाऱया 
हस्त्रया सवच हववाहित िोत्या. म्ििजे त्याचें चहरत्र नीतीशी हवरोधी आिे. असले चहरत्र हलहिण्यात 
‘वगेळी योजना’ ती काय असिार? येशूने पारव ेहवकिारासं कोरड्यानंी मारले असा आरोप शास्त्री 
करतो, पि तो आरोप खोटा आिे. येशूच्या डोक्यावर तारा हदसला िे त्यास खोटे वाटते. यिूदी 
लोकिी यज्ञ करीत असत. परंतु येशूच्या धमचसुधारिेनंतर यज्ञ बंद झाले. 



 अनुक्रमणिका 

२४४ अ (इंम : १६८–१७०) 
 
२४५ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १७३–१७५) 

हशकलेल्यानंा सरकारी नोकरीत जास्त प्राधान्य देण्याचा सरकारने ठराव केला आिे. वय व हवद्या 
पािून हजल्िावार याद्या करतील व दरवर्षी िम लावतील. गुिाचें तारतम्य पाहिले जाईल. सवच 
हवद्यार्थ्यांना सारखी सधंी हमळेल. येिेकरून शाळा िे सरकारी काम हमळण्याचे साधन बनले. आता 
िा देश उंच पदवी हमळहवण्यास योग्य िोईल. नोकरीत िलकी जात वगळली जािार नािी. 
हशपायाची नेमिूक करतानािी. हलहिता-वाचता येिारानंा पसंती हमळेल. (प्रभाकरावरून) 

 
२४६ (३ : ११, नोव्िेंबर ४४, १७५–१७६) 

घोडनदीच्या िनुमान मंहदरामध्ये एक भजनी मंडळ िोते. त्याचंा मोठेपिा त्याचं्या वैऱयास पािवनेा 
म्ििून कोिीतरी मूतीची हवटंबना केली. यावरून गावात भाडंि-तंटे, संशय याचें वातावरि तयार 
झाले. अज्ञानी लोक व्यथच धास्ती बाळगतात. देवाचा मान राखिे िे ज्याचे त्याचे काम आिे. ‘यथाथच 
वक्ता’चे पत्र. 

 
२४६ अ (इंम : १७६) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ३, अकं १२, अिमदनगर, णदसेंबर, १८४४ 
 
२४७ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १७७–१७९) 

इहतिासातील घटनाचें कालिमानुसार तक्ते तयार करावते. जगाची उत्पत्ती ते येशचूा जन्म यास 
‘हिस्तपूवच कालखंड’ असे नावं द्याव.े ‘हि. पू.’ तर येशूच्या जन्मानंतर घडलेल्या घटनानंा 
‘हिस्तोत्तर सन–’ असे हलिाव.े ‘हि. उ.’ अशा तक्त्याचंा इहतिास समजण्यास चागंला उपयोग 
िोतो. (प्रश्न) 

 
२४८ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १७९–१८०) 

काइन या पापी शतेकऱयाने आपला भाऊ िाबले या धार्थमक मेंढपाळास मारले म्ििनू काइनला 
‘पहिला घातकी’ असे म्िितात. देवाने काइनला याचा जाब हवचारला तेव्िा उद्धटाप्रमािे तो 
बोलला की मी त्याचा रखवालदार आिे की काय? पि आपि जे जे करतो ते ते देव पािातो. याची 
मािसाने चागंली जािीव ठेवावी. (संवाद) 

 
२४९ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १८०–१८२) 

देशातंगचत यादवी युद्धात पकडला जाऊनिी एंतुरचा साहत्त्वक स्वभाव कायम राहिला. शत्रचू्या 
गुलामीतून सुटल्यावर तो व्यापारात पडला. सौम्य, दयाळू व शुद्ध आचरिाचा एंतुरा सवच हस्त्रयानंा 
आपल्या बहििीप्रमािे मानीत असे. लग्नाने भाऊबंदकी वाढते म्ििनू अहववाहित राहिला. पहवत्र 
शास्त्रात म्िटले आिे की पापाचे मूळ कारि भ्रष्ट मन आिे. तेच मािसाला स्वाथी, स्वच्छंदी बनहवते. 
मरिोन्मुख अवस्थेतिी देवावरील हवश्वास कायम ठेवावा. येिीश्वाप्रमािे ईश्वराच्या सेवचेा हनहिय 
करावा. ईश्वराजवळ पापास थारा नािी. (कलकत्ता हििन ऑबझवचवरवरून) 

 



 अनुक्रमणिका 

२५० (३ : १२, हडसेंबर ४४, १८३–१८४) 
नोवेंबर १९ व्या ताहरखेस मुनशी नजूखान याचा अिमदनगर येथे बास्प्तस्मा झाला. पापापासून व 
दुराचारापासून वाचहविारा ईश्वराखेरीज कोिी नािी. रे. रॅमसेच्या उपदेशाने मन पालटले. 
मरिाचे भय रािात नािी. असा िा एकच मागच िोय. जे शास्त्र देवापासून आिे तेच स्वीकाराव.े 
म्ििून िा मुनशी गंभीर आजारातसुद्धा शास्त्र वाचायचा. ‘वधला गेलेला येश’ू िाच ईश्वर आिे. 

 
२५० अ (इंम : १८२–१८३) 
 
२५१ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १८६–१८८) 

हवदे्यच्या अभ्यासाने मािूस चागंला व शिािा िोतो. सासंाहरक लाभिी आिेतच. तरुिानंी उपयोगी 
ज्ञान हमळवाव.े अज्ञानी मािसाने हमळहवलेल्या लाखो रुपयापेंक्षा हवद्याभ्यास िे अमोल्या वतन आिे. 
पालक मुलाहंवर्षयी हनष्ट्काळजी रािातात. िे नवल नव्िे का? हिस्ती शाळेत पाठहवण्यापेक्षा अज्ञान 
अंधकार त्यासं बरा वाटतो िे आियच आिे. ग्रििे व पुरािे यामधील वडेेपिाच्या गोष्टी मुलाचं्या 
लक्षात आल्या तर त्यात कािी हबघडिार नािी. मुलानंा अज्ञात ठेविे िी जुलूम व जबरदस्ती आिे. 
खरे ज्ञान कुठून का िोईना, हमळहवलेच पाहिजे. हशक्षिाने ते ज्ञानी िोतील. संभाहवत बनतील. 

 
२५१ अ (इंम : १८४–१८६) 
 
२५२ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १८८) 

माहजसे्त्रत कचेरीतील कारकून अस्पशृ्याने धमच बदलला तरी त्याची पूवीची जातच खरी माहनतात. 
तो जर िाह्मि असेल तर त्यास अस्पृश्यापेक्षा नीच मानतात. एकदा गोरा सािेब म्ििाला की िा 
िाह्मि माझ्या धमात आला मग तुम्िी माझ्या धमासिी इतका नीच माहनता काय? यावर 
कारकुनास उतर सुचले नािी. आता सागंा कोिाचा हवचार योग्य आिे? कारकुनाचा की 
सािेबाचा? ‘प्रश्न करिाराचे पत्र’ 

 
२५२ अ (इंम : १८९) 
 
२५३ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १८९–१९०) 

काशीजवळ हचत्रकूट या हठकािी शकेडो जातवाल्यांसमक्ष श्रीपती म्ििाला की मला माझ्या 
भावाजवळ रािायची इच्छा आिे. बाजीरावाचा पुतण्या हवनायकराव यानेिी असा सल्ला हदला की 
यास माघारा पाठवा. त्याचा मुकदमा सुप्रीम कोडतात नव्िता तेव्िापासून लोक अशीच मसलत देत 
िोते. परंतु बाष्ट्पाने ऐहकले नािी. जात म्ििते पचंगव्य घेऊन शुद्ध व्िा. पि आतापयिंतचा आपल्या 
पक्षाचा खचच मागते! 

 
२५४ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १९०) 

चार लिदंूनी बाप् हतस्मा घेतला. मूती गंगेत टाकल्या. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२५५ (३ : १२, हडसेंबर ४४, १९०–१९२) 
एक हभल्ल भगवानजी माटंगोमरी या रेवरंडकडे रािात असे. सािेबाचा उपदेश तो हचत्त देऊन ऐके. 
सुवळे पािून त्याने दीक्षा घेतली. वाट, सत्यता आहि जीवन स्वतः ईश्वरच आिे. देवाजवळ 
उंचनीच कोिी नािी. म्ििनू त्याने आईच्या हनरे्षधास जुमानले नािी. शवेटी आई भावाकडे 
रािण्यास गेली. बायको मात्र हिस्ती समाजात बसू लागली. ईश्वर सत्य धमच चालवीत असतो. 

 
२५६ (३ : १२, हदसेंबर ४४, १९२) 

िान्समधील पाहरस इंस्तटू्यतमध्ये मादंल सािेबाने कागद वाचला त्यात म्िटले आिे की, 
मािसाचे तोंड म्ििजे मसिवाट आिे. लक्षावधी सूक्ष्मजंतू त्यात असतात. या सडल्या पे्रताच्या 
राशी काढून टाकण्याकहरता रोज दात घासिे आवश्यक आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय पुस्तक ४, अकं १, मंुबई, ज्यानुएरी १८४५ 

 
२५७ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, ३–५) 

संपादकीय 
 
गेल्या अडीच वर्षात अनेक व्याविाहरक हवद्याचें ज्ञान हदले आिे. नेहटवाचं्या कल्यािाची इच्छा 
धरून िे काम करतो. यािून दुप्पट काम करू. कारि लोकानंा वतचमानपते्र ठाऊकच नव्िती. 
ठराहवक पोर्थ्या ते वाचीत असत. सि व यात्रा पाळीत–युरोपीय हवद्या येथे आल्यापासून 
खऱयाखोट्याचा शोध सुरू झाला. पूवचपक्ष-उत्तरपक्ष करण्याएवढे ज्ञान वाढले. मराठीत आता ४-५ 
वृत्तपते्र हनघतात. तरी लोकाचंी सुधारिुकीची हदशा शोधण्याकडे प्रवृत्तीच कमी आिे. नुसती लनदा 
मात्र करतात. म्ििून खरे ज्ञान देण्याची जबाबदारी आमच्यावर पडली आिे. वाचिारासं अगत्य 
वाटेल असा मजिूर आम्िी छापीत रािू. मािसाचें नेम आहि त्याचं्या रीती यापंासून लोकानंा मुक्त 
करीत रािू. प्रीतीने लोकाचंी खातरी करून देऊ. 

 
यापढेु ज्ञानोदय दर १५ हदवसानंी हनघेल. पृष्ठे १६, दरसाल १॥ रु. वगचिी पडेल. (पाहक्षक 
ज्ञानोदयाचा पहिला अंक) 

 
२५७ अ (इंम : १–२) 
 
२५८ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, ६–७) 

कृष्ट्िशास्त्र्याचे मत असे की कृष्ट्ि येशूपेक्षा अहधक परोपकारी िोता. हनःपक्षपातीपिाने पाहिल्यास 
कृष्ट्िाच्या चहरत्रात अशुद्ध गोष्टी हमहश्रत आिेत. उपद्रव आहि कामातुरपिा हदसतो. ईश्वर म्िटला 
की सवच शस्क्तमान, पहवत्र व दयाळू असावा. त्याच्यापेक्षा येशूच्या वागण्यामध्ये शुद्ध प्रीहत व दीन 
लोकावंर परम दया हदसते. नम्रता, क्षमा, शत्रूवरिी दया िे गुि सापडतात. आधंळ्या-पागंळ्यानंा 
हनव्यिंग बनहवले. तरीसुद्धा आपि देव असल्याची प्रौढी हमरहवली नािी. कारि येशसू ईश्वराकडून 
शक्ती हमळाली िोती. तो जीवन-मरिाचा अहधकारी िोता. 



 अनुक्रमणिका 

२५८ अ (इंम : ५–६) 
 
२५९ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १०–१२) 

उ. चं. चा संपादक जास्तच खोट्या गोष्टी हलिू लागलेला आिे. पहिल्यापेक्षा चंहद्रका हबघडली. 
उदा. “ईश्वराने यिूदी लोकानंा आज्ञा हदली की इतर धर्थमयानंा ठार मारा.” त्याचे हलहििे अगदीच 
हनगुचल आिे. असली दुष्ट वाक्ये बैबलात नािीत. मूळ वाक्य असे आिे की जे लोक ईश्वराची आज्ञा 
पाळिार नािीत त्याचंी गाव ेओसाड पडतील. इस्त्रायली लोकानंी दुःख भोगले कारि ते देवाहवरुद्ध 
बंड करीत िोते. चहंद्रकेचा कता येशूवर आरोप करतो की तो मद्यपान करी, गाढव ेचोरीत असे. 
येशूला वाईट ठरहवण्याचा िा प्रयत्न फोल आिे. जर कोिी खरा लबाड असेल तर तो हिस्ती 
ठरिार नािी. लोकानंी चागंला शोध करावा. 

 
२५९ अ (इंम : ९–१०) 
 
२६० (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १२–१३) 

‘कोल्िापूरवासी’चे पत्र : कोितािी राजा संकटाच्या वळेी या देवीस साकडे घाली. देवी म्ििे की 
मी सवच हनभावनू नेईन. परंतु लोक मरून गेले. जय मात्र इंगे्रज सरकारचा झाला. दैवतेदेखील 
आता या देशात गतवीयच झाली आिेत. भोळ्या लोकानंा वाटते की इंग्रजानंाच जरीमरी व्िावी 
म्ििजे ती माकडे मरून जातील. परंतु या गोष्टी स्वप्नरंजनाप्रमािे िेवमेध्ये हवरून गेल्या. 

 
२६० अ (इंम : १३) 
 
२६१ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १३–१५) 

नेहटवात अंधहवश्वास व अशोधकता फार आिे, असे लिदू धमचशोधक पत्रात हलहितो. काशीची गंगा 
मािीमच्या हवहिरीत प्रगट झाली, यावर ते हवश्वास ठेवतात. कोिीतरी पाण्यात राख टाकून गंगा 
तेथे आल्याचा भास हनमाि केला िोता. लुच्चड लोकाचं्या लबाड युक्तीने लोक फसतात. अनेक 
हठकािी जहमनीतून झरे वािातात. राजापूरची गंगा िािी असाच प्रकार िोय. इंग्लंड व िान्स 
देशातंिी असे नैसर्थगक चमत्कार हदसतात. एसलंडमध्येिी गरम पाण्याचे झरे आिेत. जो खरा 
हवचार करिारा आिे त्याला त्यातले फोलपि समजते. 

 
२६२ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १५) 

हडसेंबरच्या आठ ताहरखेस कलकत्ता येथे ५ यिुदींचा बास्प्तस्मा झाला. 
 
२६३ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १६) 

परदेशात स्थाहयक झालेल्या हचनी लोकानंा देशामध्ये परत येण्याची परवानगी हमळाली. 
 
२६४ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १६) 

सर िेन्री िाहडिंज गव्िनचर जनरल याला कलकत्यात मानपत्र हमळाले. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

२६५ (४ : १, १ ज्यानुएरी ४५, १६) 
एका नबाबास हभकारी मुलाने हभक्षा माहगतली पि नबाबाजवळ खुदा नव्िता. त्याने एक रुपया 
हदला. मुलाने बऱयाच हठकािी लिडून मोड आिली व नबाबास पैसे हदले. पोराचा प्रामाहिकपिा 
पािून नबाब खुश झाला व त्या मुलाच्या हशक्षिाचा खचे त्याने चालहवला. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २, मंुबई, १५ ज्यानुएरी १८४५ 

 
२६६ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, १७–१८) 

आहिका या खंडाचा हवस्तार पृर्थ्वीच्या एक चतुथांश आिे. बराच भाग अद्याप अज्ञात आिे. येथील 
रहिवासी हसद्दी फार िुशार लोक आिेत. हवटाचंी घरे बाधंतात. िवा उष्ट्ि असल्याने कमरेभोवती 
एखादा कापडाचा तुकडा गंुडाळतात. िबशी लोक हमसर म्ििून देशातून आले आिेत. तसे तुकी व 
आरबीसुद्धा आिेत. उंट व घोडे घेऊन सिारा वाळवटंामध्ये लिडतात. अधचवट रानटी व अडािी 
अवस्थेत आहिका खंड आिे. अरण्यामध्ये भयंकर अशी श्वापदे आढळतात. (प्रश्न) 

 
२६७ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, १८–२१) 

पदाथच ज्या हनयमाचं्या स्वाधीन असतात त्यासं पदाथचहनयम असे म्िितात. पदाथास हवस्तार व 
हनभेंद्यता असते. अिु िा पदाथाचा सवात लिान अशं समजावा. हशल्प, जल, वात, दशचन, 
हवदु्यल्लता, चुंबकत्व िे पदाथचहवज्ञानाचे हवभाग िोत. हशल्पहवदे्यत अप्रवािी पदाथाचे समतोलन व 
गतीचा धमच सागंतात. अचेतन वस्तूत जडत्व िा गुिधमच सापडतो. गुरुत्व या शक्तीने वस्तूत 
आकर्षचि शक्ती हनमाि िोते. वस्तू दूर असेल तर गुरुत्वाकर्षचि त्या प्रमािात कमी िोते. (सहचत्र) 
(प्रश्न) 

 
२६७ अ (इंम : २१) 
 
२६८ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २१–२२) 

नगरला सिा जिाचंा बास्प्तस्मा झाला. 
 
२६९ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २२) 

अस्तमानानंतर १–१॥ तास आाकाशात शेंडेनक्षत्र हदसते. अज्ञानात वावरिाऱया लोकानंा त्याची 
भीती वाटते. परंतु हभण्याचे कारि नािी. याने राज्य बुडत नािी लकवा पटकी सुरू िोत नािी. 

 
२६९ अ (इंम : २१) 
 
२७० (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २३–२४) 

श्रीपती िा कलिाचे मूळ ठरला. त्याची बाजू घेऊन बोलिारे लोक बहिष्ट्कृत झाले. त्यातं 
बाळशास्त्री जाभेंकर, बाबाजी हदवािजी याचंी नाव े आिेत. लघुरुद्र, गायत्री मंत्र वगैरे प्रायहिते 
साहंगतली आिेत. 



 अनुक्रमणिका 

२७१ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २४) 
ऐसनबगच सािेब व म्युिलैसन, िे दोघे सािेब मंुबईत रािातात आहि त्यातूंन एक मिीस्कूल यातंले 
काम चालहवतो. जमचिी देशातील सािेब धारवाड येथे आहि कानडी लोकामंध्ये जाऊन राििार 
आिेत. एक हिसलय सािेब आपल्या मडमीबरोबर नागपूरास जाऊन तेथल्या मराठी लोकासं 
हिस्ती धमच सागंतील. 

 
२७२ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २४) 

मंुबईस ९ तर बडोद्यात ६ लोकाचंा बास्प्तस्मा झाला. 
 
२७३ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २४) 

या पत्राने ज्ञानोदयाच्या कायाची फार प्रशसंा केलेली आिे. नेहटवाचं्या खोट्या गोष्टी उजेडात 
आिण्याबद्दल स्तुती केली आिे. त्याचंा पक्ष हकती अप्रमाि आिे िे दाखहवण्याची फार गरज आिे. 
ज्ञानोदयाचा मजकूर चागंल्या व साफ प्रकारे हलहिलेला हदसतो. त्याच्या वाचिाऱयासं त्याचा बिुत 
उपयोग िोतो. (मंुबई टाईम्सचा अहभप्राय) 

 
२७४ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २५–२७) 

गाडेबगाडामुळे देव िूर व हनदचय कृत्याने प्रसन्न िोतो अशी चुकीची समजूत पसरते. कस्ल्पत 
देवाच्या भजनाने लोक परम क्लेश भोगीत आिेत. अक्षरशत्रू लोकाचंी चाल व कल्पना फार 
हवलक्षि असते. मिालक्ष्मी, खंडोबा-कान्िोबा यानंा प्रसन्न करण्यासाठी ते पाठीस गळ टोचून 
घेतात. पोतराज नाचत येऊन देवासमोर बकरू कापतो. तीन प्रदहक्षिा घातल्या की देव या बळीस 
कबूल झाला, असे समजतात. पाठीस गळ टोचून प्रदहक्षिा केल्या की िे भक्तराज कृताथच िोतात. 
िा अघोरी उपाय संततीसाठी आिे. मग जे नवस करीत नािीत त्यानंा सतंती िोत नािी की काय? 

 
२७४ अ (इंम : २७–२८) 
 
२७५ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, २८–२९) 

एक लिदूचे िे पत्र आिे. कामाचायच, लोभपहंडत, मत्सरभट, दंभशास्त्री व अिंपुराहिक बसले आिेत. 
आसक्तीचे पागोटे, ताडि व हशव्या याचं्या आंगठ्ा, द्रव्येच्छीची शालजोडी, लनदेचे उपनेत्र, 
अज्ञान तपहकरीची डबी िी या सवांची भरू्षिे आिेत. कोिा िाह्मिाने युरोहपयनास वदे हशकवला 
त्याचा िे हनरे्षध करीत आिेत. ‘असला िाह्मि लिदू बीजाचा नव्िे, श्रीमंत पेशव ेसरकाराचें राज्य 
असते तर अशानंा जेरबंद केले नसते काय? काळच हवपरीत झाल्याने शूद्रसुद्धा वदे घोकतात.’ 
असले आरोप करून वदेहविम करिाऱया िाह्मिाची चौकशी सुरू झाली. 

 
२७५ अ (इंम : २८) 
 
२७६ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, ३०–३२) 

(राजा कृष्ट्िनाथ) या बगंाली गृिस्थावर चाकराच्या खुनाचा आरोप िोता. त्या प्रकरिाने हनराश 
िोऊन त्याने आपले जीवन संपहवले. मृत्युपत्रामध्ये मोठी देिगी शाळेसाठी ठेवली. कृष्ट्िनाथाच्या 
आजाने गव्िनचरला हवश्वस्त नेमले िोते, म्ििून त्याचे हशक्षि व्यवस्स्थत झाले, परंतु इस्टेट िाती 



 अनुक्रमणिका 

आल्यावर तो व्यसनी व दुराचारी झाला. अंमली पदाथच खाऊन वडे्याप्रमािे बरळत असे. लाखो 
रुपयाचंी बहक्षसे वाटीत असे. हनष्ट्कर्षच एवढाच की त्याच्या जवळ हवद्या िोती परंतु ईश्वरी आशीवाद 
नव्िता. तो सुमागात चालला असता तर त्याने अनेकाचें कल्याि केले असते. म्ििून पणु्याचा 
साठा वाढवावा. 

 
२७७ (४ : २, १५ ज्यानुएरी ४५, ३२) 

राघोजीने उत्तर कोकिात इगें्रज सरकारशी दावा माडंलेला आिे. सरकारी वसूल लुबाडून स्वता 
पावत्या देतो! लोकानंा नाक कान कापून हवदू्रप करतो. तलाठी–हशपायानंा जखमी करतो. 
सावकाराचंा जुलमाने छळ करतो. गोरगहरबानंा मात्रा उपद्रव करीत नसतो. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ३, मंुबई, १ फेबु्रवारी १८४५ 

 
२७८ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ३३–३६) 

सिाजिानंी बडोदा येथे हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. त्यापंकैी रामदास गोराय िा कुिबी जातीची 
पाटील आिे. या नम्र व कनवाळू मािसास बैबलातील कथा ऐकूनच अक्षू येत असत. गायकवाडीत 
कािी आरोप आल्याने त्यास कैद झाली तेव्िािी त्याने आपल्या पुस्तकाचंी संगत सोडली नव्िती. 
लवकर सुटका झाल्याने ईश्वरावर हवश्वास वाढला. असाच बळव िािी ‘मागल्या पापाची आठवि’ 
ठेवनू हमशनाकडे आला. सवांनी सुरतेला जाऊन धमाबद्दलचे हवचार ऐकले. भवानी कुिब्याने तर 
ताप अंगात असूनिी दीक्षा घेतली. कोळी आत्म्याचा आवाज ऐकून धमच बदलतो. यावरून ओळखा 
की आमच्या वाचिाऱयासं हकती आनंद वाटेल? 

 
२७९ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ३६–३७) 

उपदेशचंहद्रकाकता आपली लबाडी सोडीत नािी. पाद्री लोकानंा उगीचच दोर्ष लावतो. तो ज्यास 
पाद्रींच्या लबाड्या म्िितो त्या त्याच्याच धमचगुरंूना शोभिाऱया आिेत. दुसऱयाच्या डोळ्यातंले फूल 
पािण्यापेक्षा स्वताच्या डोळ्यातील कवड्या आधी काढाव्यात. 

 
२७९ अ (इंम : ३६) 
 
२८० (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ३७) 

या चौदा जिामंध्ये एक पटेल आिे तर बाकीचे सवचजि अगदी अिदूार गृिस्थ आिेत. सूक्ष्म दृष्टीने 
हवचार करून त्यानंी हवश्वासाचा अंगीकार केला आिे. 

 
२८१ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ३८–३९) 

पंचगव्य हपण्याने मािूस पहवत्र िोतो का? िा खरा प्रश्न आिे. क्षौरपूवचक शिे माती गोमूत्र घेतल्याने 
तो मलीन िोण्याचाच संभव जास्त आिे. एका तेलंगी िाह्मिाने शरे्षाद्रीस प्रायहित हदल्िे. त्याचे 
प्रायहित म्ििनू या तेलंगी गुरूस िवनपूवचक शुद्ध केले आिे. शास्त्रीपक्ष यातून लज्जास्पद िोऊन 
त्याचे िसे मात्र झाले. संभाहवतास अकीतीपेक्षा मरिच बरे वाटते. हबचाऱयाच्या हमशा मात्र गेल्या. 
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२८१ (इंम : ३७–३८) 
 
२८२ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ४०) 

(रा. राघो सदाहशव) िा नगरला १५-१६ वर्ष ेसरकारचा कामदार आिे. काळ्या मािसास एवढा 
गौरव सिसा हमळत नािी. हनपक्षपात व नेकनीतीने वागण्यामुळे िा रावबिादूर झाला. 
बदलीनंतरिी तो रयतेचेच हित पाििार, यात कािी सशंय नािी. संहधसाधू, जुलमी व लाचखोर 
अहधकारी सरकारची खराबी करतात. इगं्रजी न्यायास अगदी बट्टा लावतात. अतएव आराशीचे 
चीज िोिार आिे. 

 
२८२ अ (इंम : ३९–४०) 
 
२८३ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ४१–४२) 

फादर सािेब व मौलवी आलीिसन याचंा मोठा वाद झाला. जुना व नवा करार रद्द झाला असे 
मौलवी म्िितात, तर ते अस्सल आिेत असे फादर म्िितो. तसेच भहवष्ट्यवाद्यासिी येशूचे प्रायहित 
लागू पडते. येशूच काय तो ईश्वर आिे असे फादरने हनक्षून साहंगतले, अपशब्द न बोलता त्याने 
सुजनतेने भार्षि केले. हववादानेच खरेपिाचा शोध लागेल. मात्र दुष्ट कल्पना व दुभार्षियुक्त 
वादहववाद असता कामा नयेत. 

 
२८३ अ (इंम : ४०–४१) 
 
२८४ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ४२) 

कालीचरि बानजीच्या धमान्तरानंतर त्याची बायको आता त्याजकडे रािण्यास आली आिे. तो 
हिस्ती शाळेत रािात आिे. (िें डस ऑफ इहंडयावरून) 

 
२८५ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ४२–४५) 

‘ढोंगदे्वर्षक’ पत्रात हलहितो की, रुई या गावात उतरल्यानंतर असे हदसले की एका वडे्याचे वडे 
काढण्याकहरता खंडोबाच्या वाघ्यास बोलावनू जागरि केले. वडे्याच्या पाठीवर कण्िेरीचे फोक 
वारंवार मारून अगदी रक्त काढले. िा तर किर गुजरला. िाच वाघ्या आपल्या मुठीमध्ये काय 
आिे ते ओळखू शकत नािी, तेव्िा गावच्या कुलकण्याने त्याच्या ‘देवाचे वारे’ कल्पनेचीिी थट्टा 
केली. शवेटी वाघ्याने हबनशतच माफी माहगतली. असले ढोंग पनु्िा न करण्याहवर्षयी शपथ घेतली. 
देवाच्या नावावर जुलूम करिाराचंा सरकारने कायम बदंोबस्त करावयास िवा. धमाच्या हमसाने 
अशी िूर कमे िोतात. िी िूरपिाची जबरदस्ती ताबडतोब थाबंवावी. 

 
२८५ अ (इंम : ४५–४७) 
 
२८६ (४ : ३, १ फेिुवारी ४५, ४७–४८) 

ज्ञानोदयाचा उद्योग या देशाच्या कल्यािाकहरताच आिे. हनरहभमािी सत्यवक्ते व परोपकारकते 
तसेच दीघचदृष्टी लोक िवते. हवदे्यचा प्रसार िोऊन स्वकस्ल्पत मते मोडायला िवीत. मग दुगुचि 
जाऊन िे लोक जिू नवचे िोतील. वास्तहवक हवचार करून चागंली व्यविारपद्धती धरतील. नव्या 
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उत्तम सुखाचा अनुभव घेतील. कारि याचं्या मागासलेपिामुळे ते केवळ ओझे वाििारे गुलाम 
बनले. पाडंवाचं्या गोष्टी सागंनू हमशावंर ताव देण्यात ते बिादूर आिेत. तरीिी बापडे अगदी अज्ञान 
आिेत. नव ेयुद्धशास्त्र, हवद्या, कला त्यासं अहजबात ठाऊक नािीत. कोरडा ज्ञाहतअहभमान नािीसा 
झाल्याहशवाय ते योग्यतेस चढिार कसे? इतर देशाचं्या परािमी लोकासंिी तो चाडंाळ समजतो. 
िे मूखचपि आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय पुस्तक ४, अकं ४, मंुबई, १५ फेबु्रवारी १८४५ 

 
२८७ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ४९) 

नोिाचा पुत्र िाम िा हमसरचा पहिला राजा िोता. बाबलेचा बुरूज बाधंल्यानंतर त्याने हमस्त्रमध्ये 
वस्ती केली. त्याचा पुत्र मेनेस याने नील नदीजवळ मेमहफस शिर रहचले. हनतोिीस या रािीच्या 
भावास सरदारानंी मारले. तेव्िा हतने दरबारी लोकानंा तळघरात नेऊन त्यात पािी सोडून 
त्याचं्यावर सूड उगहवला. सेसाहस्त्रझ राजाने तर सगळे जग लजकण्याचा पि केला िोता. त्याने 
जागोजाग हवजयस्तंभ कोरले िोते. हमळहवलेल्या लुटीतून देवळे बाधंली. गुलाम राजानंा स्वतःचा 
रथ ओढिे भाग पाडले. शवेटी आंधळा झाल्याने त्याने आत्मित्या केली! (प्रश्न) 

 
२८८ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ५१–५३) 

शलोमान िा प्रहसद्ध सम्राट िोता. त्याची गलबते सोने लुटून आिीत. आपि समतोल बुद्धीने न्याय 
द्यावा यासाठी तो देवाची प्राथचना करी. दोन हस्त्रया त्याजकडे भाडंि घेऊन आल्या. दोघी एकाच 
बालकावर मातृत्वाचा िक्क सागंत िोत्या. तेंव्िा राजाने पािरेकऱयास साहंगतले की मुलाचे २ तुकडे 
करून दोघीस द्या. तेव्िा सख्खी आई घाबरली व म्ििाली “असे करू नका” यावरून दुसरी बाई 
खोटे बोलत िोती िे हसद्ध झाले. (संवाद) (सहचत्र) 

 
२८९ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ५३–५५) 

प्रभाकरातील एका पत्रात (१५-१२-४४) म्िटले आिे की, या देशातील सवच द्रव्य इंग्लंडकडे 
चालले आिे. देशाची खराबी झाली. कािी काळानंतर सोने म्ििजे काय तेिी समजिार नािी. 
परंतु िी गैरसमजूत आिे. एकूि कराच्या पाचवा हिस्सा तर या देशातच खचच िोतो. कच्चा माल 
मात्र नेला जातो. इंग्रज सरकार सोने रूपे नेत नािी. अनेक नेहटवानंी सोन्या-रूपाचे दाहगने करून 
ठेहवले आिेत. सरदार, जिागीरदार, पूवीसारखा लोकावंर जुलूम करू शकत नािीत. साधारि 
लोक पूवीपेक्षा जास्त सुखात आिेत. 

 
२९० (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ५६–५९) 

हवद्वान लोकानंी सुरतेस नवी सभा भरहवली. दुगाराम मछंाराम व्याख्यानात सागंतो की पृर्थ्वीवरील 
सगळ्या धमांमधील सत्य ते ग्रिि कराव.े असत्य व ढोंगीपिािी प्रहसद्ध करावा. जादू आहि 
मंत्रशास्त्र लोकामंध्ये फार हवकल्प हनमाि करतात. जो जादूगार त्याचा खरेपिा हसद्ध करील त्यास 
इनाम हदले जाईल. वज्याराम नावाचा जादूगार पढेु सरसावला. परंतु तो कसलािी चमत्कार 
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दाखव ूशकला नािी. अंगात येिे, िा एक मोठा ढोंगाचा प्रकार आिे. भतूहपशाचाचं्या ढोंगाने इतका 
खचच िोतो की घरािेच धुळीस हमळते. म्ििनू मरिोत्तर अवस्थेहवर्षयी नीट हवचार झाला पाहिजे. 

 
२९० अ (इंम : ५५–५६) 
 
२९१ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ५९) 

गेल्या महिन्यात मंुबई मुक्कामी पटकीचा उपद्रव िोता त्यापेक्षा िल्ली हवशरे्ष आिे. कॉलऱयाने रोज २० 
मािसे तरी मरतात. दुगिंधीमुळे िवा हबघडते. 

 
२९२ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ५९) 

एस्ल्फस्तन या शाळेत १३६७ हवद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली. गवरनेर सािेबाचं्या िस्ते बक्षीस समारंभ 
झाला. हकत्येकानंा वाटते की हवद्या हशकिे िी व्यथच मेिनत आिे. पि असे लोक आळशी, मूखच, 
वृथापुष्ट असतात. जो हवद्याहशवाय आिे तो पशुतुल्य मानावा. हवदे्यनेच अहधकार हमळतो. 

 
२९३ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ६०–६१) 

गेल्या वीस वर्षांत बंगाल व तहमळ प्रातंात हिस्ती धमाचा प्रसार झाला. तरी धमान्तराचे प्रमाि फार 
कमी आिे. ईश्वराचे शास्त्र िा एक शस्क्तमान प्रकार आिे. एका िाह्मिाने १० िजार रुपये देिगी 
देऊन मुलास हमशनऱयाचं्या स्वाधीन केले. आग्रा येथे हतघानंी दीक्षा घेतली. 

 
२९४ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ६१) 

जगन्नाथपुरीच्या देवळाची सरकारी नेमिकू सरकारने बदं केली आिे. 
 
२९५ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ६१–६३) 

चार विच प्रत्येक समाजात असतात. परंतु त्यात चार लाख तुकडे करून इतरानंा िलके लेखिे, 
अव्यविार ठेविे, वदेपठिाचा अहधकार काढून घेिे चूक आिे. हस्त्रयाचंा राजरोस छळवाद िोिे, 
अस्पृश्यता पाळिे यात कोिता धमच आिे? वदेशास्त्रामध्ये पातकीजनासं उद्धाराचा मागच सागंावयास 
िवा िोता. सगुि ईश्वराच्या कल्पनेने धमाचा अधःपात िोतो. जो ईश्वरास जाितो तो दया-क्षमा 
वगैरे गुिानंी युक्त असावा. िाह्मित्वाचा गवच हमरवनू नीच कमात रत व्िाव े िे अयोग्य आिे. 
परदेशाचा संबधं तोडून त्यानंी क्षहत्रयानंािी शदू्र ठरहवले. शूद्राच्या व्यहभचारास मतृ्यचूा दंड आिे. 
पि िाह्मिास मात्र कसलािी दंड नािी. िी मनूची वाक्ये आता मानू नयेत. 

 
२९६ (४ : ४, १५ फेिुवारी ४५, ६४) 

(एक हनव्यचसनी लिदूचे पत्र) 
 
सरकारने ठराव करून दारू-दुकानाचंा परवाना बंद केला तर बरे िोईल. मद्य िे हवर्षतुल्य आिे. 
दारूने मािसाचंा सवचनाश िोतो. दारूबाज गंुगला की लोक त्याचे पैसेिी चोरतात. दारूमध्ये अनेक 
दुगुचि आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ५, मंुबई, १ मार्व १८४५ 
 
२९७ (४ : ५, १ माचच ४५, ६५–६६) 

वगे : कािी वस्तू गमन करीत असताना वगे, काळ व अंतर या सवांचा हवचार िोतो. वगे िा सम, 
वधचमान लकवा क्षीयमाि असतो. वगे व काळ याचं्या गुिोत्तरावरून वगे कळतो. वस्तूचा जोर 
त्याच्या वजनाच्या व वगेाच्या गुिोत्तराप्रमािे असतो. (सोदािरि) (प्रश्न) 

 
२९८ (४ : ५, १ माचच ४५, ६६–६७) 

आलीशा िा भहवष्ट्यवते्ता राजा िोता. एक हवधवा त्याच्याकडे न्याय मागण्याकहरता आली. हतचा 
नवरा मेल्यानंतर ती तिार घेऊन आली की कजच देिारा सावकार मुलानंा आपले चाकर 
बनहवण्याचा िट्ट धरीत आिे. राजाने सल्ला हदला की शजेाऱयाकडून भाडंी मागून आि. 
तुझ्याजवळच्या तेलाच्या कुदीने त्यात थोडे थोडे तेल ओतीत जा. ते तेल हवकून आपले कजच फेड. 
आलीशा िा साक्षात्कारी यिूदी राजा िोता. (सहचत्र कथा) 

 
२९९ (४ : ५, १ माचच ४५, ६८) 

हशवराम गोसावी हभक्षा मागून लिडत असे. पि हिस्स्तयन शास्त्रातील ‘उजेड’ त्यास पटला. 
आपल्या धमामध्ये योग्य असा तरिोपाय नािी म्ििून हिस्ती झाला. 

 
२९९ अ (इंम : ६७) 
 
३०० (४ : ५, १ माचच ४५, ६९–७०) 

पूवीच्या हनयमाप्रमािे धमच बदलला की इस्टेट आहि मुले यावंर कािीिी अहधकार राित नसे, 
आपल्या ज्ञानयुक्त इंग्रज सरकारने िा कायदा बदलला आिे. याहवरुद्ध कोडतात अपील चालिार 
नािी. इंस्ग्लश कायदा लागू करून धमांतहरताचा सपंत्तीचा िक्क कायम राखण्यात येईल. 

 
३०० अ (इंम : ६८) 
 
३०१ (४ : ५, १ माचच ४५, ७१–७३) 

(गँ्रट वैद्यशाळा) लवकरच या पाठशाळेची इमारत बाधूंन तयार िोईल. मंुबईमधील टाकसाळ वगैरे 
इमारतीइतकीच ती पे्रक्षिीय िोईल. नवस, तोडगा, मंत्र या उपायानंी शारीरीक व्यथा दूर िोत 
नसतात. यामध्ये धमाहवर्षयक हववाद अगदी अप्रस्तुत आिे. शरीररूपी यंत्र घड्याळापेक्षासुद्धा 
चमत्काहरक आिे. ते ज्ञानशनू्य वैद्याच्या िातात देऊ नये. िी सवोपयोगी हवद्या वाढहवण्याकहरता 
सरकार उदारपिाने पैका खचच करिार आिे. पि िी हवद्या नेहटव लोकाचं्या भारे्षतून हशकहवली तर 
फार बरे िोिार आिे. इगें्रजी लवकर आहि चुकीवाचून हलहिता येिे िी हशष्ट्यानंा घातलेली 
मित्त्वाची अट आिे. िाह्मि, परभ ू व पारसी हशष्ट्य पे्रत कापण्याचा कंटाळा धहरतात म्ििनू 
कदाहचत हफरंगी हवद्याथी तेथे जास्त येतील. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३०१ अ (इंम : ७०–७१) 
 
३०२ (४ : ५, १ माचच ४५, ७२–७३) 

‘अज्ञानशत्र’ु आपल्या पत्रात हलहितो की गोंधविीस एक हविीर िोती. पाण्याला कािी वास येत 
िोता तरी लोक तेथे पािी भरीत असत. एकदा लोकानंी तिार केली की अस्पशृ्याने तेथे पािी 
भरले. सािेबाने चौकशी केली, पि कोिीच सापडले नािी. तरी गावकऱयाचंा संशय कायम राहिला 
म्ििून हविीर शुद्ध करण्याकहरता त्यानंी हवहिरीत गोमूत्र व पािी ओतले. याने पािी जास्तच 
घािेरडे व अमंगळ झाले! असल्या अज्ञानजहनत काकं्षा सोडून लोक ज्ञानी व हवचारवान् व्िावयास 
िव ेआिेत. 

 
३०३ (४ : ५, १ माचच ४५, ७४–७७) 

िाह्मिाचं्या या देशातील जुलमाप्रमािेच युरोपात क्याथोलीक पाद्री जनतेची कुचंबिा करीत 
असत. बैबल इतरानंी वाचू नये, द्रव्य देिाराचे पाप िरि िोईल, धमचमतास प्रहतकूल िोिारास 
जाळून टाकाव,े पुण्यभमूीवर उपवास करावा, असले िजारो हनयम त्यानंी केले, पि हशक्षिाचा 
प्रसार वाढत गेला तसतसे िे हनयम लोकानंी धुडकावनू लावले. वदे िी ईश्वराची वािी म्िितात 
पि ती मनुष्ट्यवािी आिे. अशा समजूतीने अज्ञान व ज्ञाहतभेद मात्र वाढत गेला. ईश्वरवाक्याशी 
फारकत झाली की ज्ञाहतबाह्यता व प्रायहित या हशक्षा हमळतात. वाळीत टाकण्याच्या पद्धतीमुळे या 
देशात अगदी दुदचशा झाली. लोक दुबचल िोऊन दुसऱयाच्या ओजंळीने पािी हपऊ लागले. पक्षपात 
सोडून नीट हवचार करा. ज्यानंा वाईट वागिूक हमळते त्याचंा स्वदेशाहभमानिी सपंतो. िे कठोर 
कमचकाडं आधी बंद करा. लोकावंर भावासारखी प्रीती करा. जुलूम-जबरदस्ती करू नका. 
वगेवगेळ्या मतामंधून संयुस्क्तक मत शोधून काढा. जे सप्रमाि आिे तेच घ्याव.े (ज्ञानोदयकत्याची 
या संदभात चचा ७७-७८) 

 
३०३ अ (इम : ७८–७९) 
 
३०४ (४ : ५, १ माचच ४५, ८०) 

लिदुलोकातं गुरूच्या दशचनास अफाट गदी असते. लोक गुरूजींच्या पाया पडतात इतकेच काय पि 
त्याने स्नान केल्यावर वाििारे मळकट पािी भस्क्तभावाने हपतात! िे कोिी हसद्ध लकवा संत नािीत 
तर जसे आम्िी तसेच ते! यापेक्षा जन्ममरिातील परमेश्वराचे स्मरि कराव ेिे बरे. त्याऐवजी गुरूस 
तनमनधन अर्थपिे िे पाप आिे. “पापत्रासक लिदूचे पत्र” 

 
३०५ (४ : ५, १ माचच ४५, ८०) 

बंगालमध्ये एका कुलीन व श्रीमंत मािसाने एका हवधवशेी पुनर्थववाि केला. त्याच्या सुहशहक्षत 
जातवाल्यानंीिी यात गैर मानले नािी. (प्रभाकरवरून) 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ६, मंुबई, १५ मार्व १८४५ 
 
३०६ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८१–८३) 

हमसर देशाचा इहतिास फार प्रहसद्ध आिे. आज तेथे िवले्याचें हढगारे आिेत. परंतु ३-४ िजार 
वर्षापूवी तेथे मोठी व सुंदर शिरे िोती. थीब्ज शिरास १०० वशेी िोत्या. अशा शतद्वार गावाचा राजा 
काबंसेैस सुमारे २४०० वर्षापूवी िोऊन गेला. नील नदीच्या हकनाऱयावर २७ मलैाचं्या प्रदेशात या 
राजानंी इमारती बाधंल्या. समुद्रवजा तलाव, ३ िजार खोल्याचंी संगमरवरी िवलेी, खडक फोडून 
केलेल्या गुिारूप खोल्या या राजानंीच केल्या. त्यात मृताचंी पे्रते ‘ममी’ अवस्थेत सुरहक्षत ठेवली. 
डोंगरावर सुळके बाधंले. िी राजाचंी स्मारकेच आिेत. शिराजवळ ५० फूट उंचीच्या स्त्री-पुरुर्ष मूती 
आिेत. त्यानंा ‘स्स्फंक्स’ असे नाव आिे. लसिाचे धड व स्त्रीचे मुख अशी त्याची रचना झाली. त्याचें 
देव पार्षािाचे असून ते पूजा करीत असत. (प्रश्न) 

 
३०७ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८३–८४) 

लसि (सहचत्र) : िा अरण्याचा राजा हनधास्त व भयंकर हदसतो. तो इतका बलवान आिे की त्याच्या 
एका फटक्याने घोड्याची कमर मोडते. भकू लागली तरच तो िूरपिा करतो. त्याचे ओरडिे 
मेघगजचनेप्रमािे भयकारी वाटते. िें च राजे लसिाची जोडपी पाळीत. त्यानंा राखिदाराचा फार 
लळा असे. इंग्लंडमध्ये एक कुत्रा लसिाच्या लपजऱयात हनभचयपिे रािी. लसिाचा एकच जोडा जगतो 
िा गैरसमज आिे. लसि ६० ते ७० वर्ष ेजगतो. 

 
३०८ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८५–८६) 

सज्जनाचंा दे्वर्ष करिारानंा राजा आलीशा हशक्षा करीत असे. ज्याचें आईबापच मुलानंा दुष्ट प्रवृत्ती 
हशकहवतात ती मुले दुष्ट बनतात व त्यासं पापाचे प्रहतष्ट्फळ लगेच हमळते. दोन दुष्ट मुले 
धमोपदेशकाला ‘टकल्या’ म्ििाली. तेवढ्यात २ अस्वली आल्या व त्यानंी ४२ मुलानंा ठार मारले! 
(सहचत्र) 

 
३०९ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८६) 

राजकोट येथे अबदुल रझाकचा बास्प्तस्मा झाला. 
 
३१० (४ : ६, १५ माचच ४५, ८६) 

बडोद्यात २८ जिानंा धमचदीक्षा हदल्िी. 
 
३११ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८७) 

मंुबईस माधवदासाने वडलाचं्या धमक्यानंा न जुमानता हखस्त स्वीकारला. 
 
३१२ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८७) 

नाशकात रामा रोड्या व रामदी कलाल या गहरबानंी धमच बदलला. गोरगहरबासं तरिोपाय आिे. 
 
३१३ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८७) 

सालोगावात ६० तर कापासदंगामध्ये ७० जिानंी दीक्षा घेतली. 



 अनुक्रमणिका 

३१३ अ (इंम : ८६) 
 
३१४ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८८) 

वडे्यावर जुलूम करिाऱया (खंडोबाच्या) वाघ्यानंा माहजसे्त्रत यानंी सिा महिने सत्तमजुरीची ठेप 
हदल्िी. धमाच्या हमसाने चालिारी जबरदस्ती आता तरी थाबंावी. 

 
३१४ अ (इंम : ८७–८८) 
 
३१५ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८९) 

बाबू द्वारकानाथ ठाकुर यानंी दोन हवद्यार्थ्यांना वैद्यकीय हशक्षिासाठी लंदनला पाठहवले. इंग्रज 
सरकारने असे जािीर केले की आिखी दोन हवद्यार्थ्यांना सरकारी मदतीने हवलायतेस पाठहवले 
जाईल. एकूि खचच १४ िजार रुपये िोिार आिे. समुद्रगमनाचा हनरे्षध लिदंूनी बंद केल्यास 
हवद्यार्थ्यांचे कल्याि िोईल. 

 
३१५ अ (इंम : ८८) 
 
३१६ (४ : ६, १५ माचच ४५, ८९–९१) 

एक हिस्ती पत्रात हलहितो की, घोडनदीजवळील हनमुिे गावात एका मािसाच्या अंगात खंडोबाचे 
वारे येऊन तो १२–१३ गाडे ओढतो. देवापढेु बकरी मारतो. पशूसारख्या उड्या मारतो. खंडोबाच्या 
पादुकाजवळ गळ टोचनू घेतो. गाड्याचे चऱिाट गळ्यास बाधंतो. भोवतालचे लोक त्याला गाडा 
ओढण्यास मदत करतात. हशवाय उतरत्या पािढाळा असल्याने अगदी अल्पशक्तीने गाडे ओढले 
जातात. गाडा अडला तर भक्ताची आई देवास हशव्या देऊन म्ििते की, ‘खंड्या, तुझे हनसंतान 
झाले!’ एकंदरीत यात चलाखीचा भागच जास्त हदसतो. लोकाचें अज्ञान संपायला िव.े 

 
३१६ अ (इंम : ९१–९२) 
 
३१७ (४ : ६, १५ माचच ४५, ९२–९४) 

धान्य पुरेसे येऊनसुद्धा शतेकरी बेजारच रािातो. कापिीच्या वळेीच सरकारा पट्टीची मागिी येते. 
सरकार धान्यरूपाने कर घेिार नािी म्ििून ते धान्य मारवाड्यास कमी भावात द्याव ेलागते, लकवा 
कजच घ्याव ेलागते. कजाचे व्याज कायम डोक्यावर बसते. इंग्रज सरकारने धान्यरूपाने कर घेऊन 
त्याचा साठा करावा. एकादे वर्षी दुष्ट्काळ पडून धान्याचे दर वाढू लागले तर तेच धान्य खुल्या 
बाजारात हवकून लकमतीवर हनयंत्रि राखाव.े यात सरकार व रयत दोघाचें कल्याि आिे. 

 
३१७ अ (इंम : ९४–९५) 
 
३१८ (४ : ६, १५ माचच ४५, ९५–९६) 

साळू िी लाकूडतोड्याची मुलगी िोती. लिान मुलानंी देखील सतत मेिनत केली पाहिजे असे 
हतला वाटे. चूल पेटहवण्यापासून बापास भाकरी नेऊन देण्यापयिंत सगळी कामे ती करी. हशवाय 
दररोज शास्त्र वाचून देवाची प्राथचना करी. आपल्या कठीि व कपटी मनाला देवानेच वळि लावाव े
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असे हतला वाटे. एखादा िाताने पािी हपताना हदसला तर ती त्यास घरातून लोटी आिनू देई. 
हतच्याजवळ कािी सोनेरूपे असते तरी हतने ते दुसऱयाला सुखी करण्यासाठी अवश्य हदल्िे असते. 
उंच कपडे व डाहगने घालून ित्तीवर बघून गर्थवष्ठासारखे चालाव ेयापेक्षा तारिारावंर प्रीत करावी. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ७, मंुबई, १ एपे्रल १८४५ 

 
३१९ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, ९७–१००) 

जी शक्ती वस्तूला जागेवरून ढळहवते लकवा हतच्या स्स्थतीमध्ये कािी फेरफार करते हतला पे्ररिा 
म्िितात. िी पे्ररिा अखंड असेल तर पदाथच ढळतच रािातो. घर्षचि, वायू आहि गुरुत्व या 
अडचिींनी पे्ररिा कमी िोते. दोन पे्रहरत वस्तू एकमेकींवर आदळल्या तर त्या जागेवरच थाबंतात. 
कारि आघात व प्रहतघात याचंी मात्रा एकच असते. दोन मऊ हशशाचे गोळे दोरीस टागंनू 
एकमेकावंर आपटून पािा. (सहचत्र) (प्रश्न) 

 
३२० (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १००–१०२) 

वाघ : िा माजंर-वगीय प्रािी लिस्त्र असतो. या बळकट प्राण्यास रक्तच िव े असते. घोडा-बैल 
मारून खातो. लसिाशीिी लढा देतो. सापळ्यात पडला तरी तो िूरता सोडीत नािी. वाहघिीचे दूध 
पौहष्टक व और्षधी समजले जाते. वाघनखे गळ्यात बाधंली तर लिात मुलासं दृष्टबाधा िोत नािी. 
(सहचत्र) 

 
३२१ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०१) 

लिान भावाने आपिास माहरले तरी त्याच्यावर न रागावता त्याची देवाने क्षमा करावी म्ििून मेरी 
प्राथचना करी. देवाचा राग िोऊ नये असे वागावे. 

 
३२२ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०२) 

हमशनरी डे्रज सािेब नाशकात दाखल झाला. असेच जास्त हमशनारी यावते अशी प्राथचना आिे. 
 
३२३ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०२) 

स्कॉचहमशन या शाळेची वार्थर्षक परीक्षा आिंोळीत रेव. हनज् हबट्  सािेब घेिार आिे. हवद्याभ्यासाने 
फार नफा िोतो. 

 
३२३ अ (इंम : १०२) 
 
३२४ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०३–१०५) 

कोल्िापूरच्या हवधवा रािीने इंग्रज सरकारहवरुद्ध बंड केल्याने इंग्रजानंी हतला कैद केले. रािीचे 
म्िििे असे की, सरकारने आरोपाचंी नीट चौकशी केली नािी. सवचसाधारि मािसाचा भरवसा 
कोल्िापूरच्या देवीवर आिे. एका हमशनरी मडमेने रािीची भेट घेऊन हतला धमाचा उपदेश हदल्िा. 
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श्रेष्ठापासून कहनष्ठापयिंत या देशामध्ये सवांनाच उपदेशाची गरज आिे. राजेरजवाड्यानंी नेकीने 
राज्यकारभार चालवायला िवा िोता. म्ििजे सरकारने त्यात िस्तके्षपिी केला नसता. 

 
३२४ अ (इंम : १०२–१०३) 
 
३२५ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०५) 

कलकत्त्याचा गुरुदास मतै्र याने बाप् हतस्मा घेतला. त्याचा सोबती मरिोन्मुख आजारी झाला. बरे 
वाटल्यावर त्यानेिी दीक्षा घेतली. 

 
३२६ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०५–१०८) 

जे लोक कािी हवद्या हशकले त्यानंा आपल्यातील लोकभ्रमाचें ज्ञान िोऊन त्यानंी िी धमचसभा 
कलकत्ता येथे सुरू केली. मनुष्ट्यकृत पुरािाचंा सामान्य लोकानंा कािी उपयोग नािी. नाशकारक 
भ्रम, गवच, दुराहभमान याचं्या योगाने खरा मागच सापडत नािी. मूर्थतपूजा अहजबात सोडावी असे 
सभेचे मत झाले. खऱया ईश्वरी शक्तीची प्राथचना करावी. पूजेच्या अवडंबराने ईश्वराचा अपमानच 
िोतो. म्ििून धमाचा वाईट भाग काढून टाकिे आवश्यक आिे. (िें ड ऑफ इंहडयावरून) 

 
३२७ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०८) 

कोल्िापूरची दंगल शमत आली. फंडसावतं (सावतंवाडी) िा गोव्याच्या िद्दीमध्ये पळाला. 
सापडला तर जन्मठेपेवर जाईल. राघोजी बागंऱयाचेिी अनेक सिकारी फाशीवर लकवा काळ्या 
पाण्यावर गेले. सरकार इतराचंासुद्धा योग्य बंदोबस्त करील. 

 
३२८ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १०९–११०) 

नेहटवाचें ज्योहतःशास्त्रदेखील अगदी हबनचूक नािी. ग्रििाच्या गहितात ३-४ घहटकाचंा फरक 
घडतो. कालेकरून पुरािे व वदेाहद गं्रथिी अप्रमाि ठरत आिेत. देवाची आज्ञा अप्रहतित असून ती 
कोिीिी तोडिार नािी. तरी ते शास्त्रापेक्षा रूढी मित्त्वाची मानतात. िी पुरािे ईश्वरकृत असल्याचा 
कािी पुरावा नािी, असे ‘सन्मागच हवचारवान’ पत्रात हलहितो. 

 
३२८ अ (इंम : ११०–१११) 
 
३२९ (४ : ७, १ एहप्रल ४५, १११–११२) 

देवावर प्रीती करिारी मुलगी एकातंी जाऊन प्राथचना करीत असे. हतचे पसु्तकवाचन पािून हतच्या 
मामाने हतला बािुली घेण्यासाठी रुपया हदल्िा. पि त्याच हदवशी देवळाच्या उपदेशकाने साहंगतले 
की सगळ्या जगामध्ये धमाचा प्रसार करण्याकहरता मदत िवी आिे. कोिी एक आिा जरी हदल्िा 
तरी तेिेकरून एक लिान पोथी िोईल. त्या पोथीकडून कोिी देवाकडे हफरले तर ते देवाचे काम 
ठरेल. मुलीने घरी जाऊन रुपया आिला आहि गुरूस देण्याचा हवचार पक्का केला. आपली देिगी 
लिान म्ििून कागदामध्ये गंुडाळून रुपया हदल्िा. 

 
३३० (४ : ७, १ एहप्रल ४५, ११२) 

धारवाडपासून बेळगावंापयिंत मरीचा उपद्रव चालला आिे. हकती एक गावं ओस पडले. 
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अमेहरकन हमशन, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ८, मंुबई, १५ एपे्रल १८४५ 
 
३३१ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११३–११५) 

हशशाक राजाने यरूशलेम लजकले आहि शलोमनाच्या देवळातील सोने रुपे लुटले. आमेनोहफसने 
देऊळ बाधूंन कीती वाढहवली. सामहनरस या राजाला इरािच्या शिाने हवश्वासघात करून बलैाचे 
रक्त पाजून मारले. सनपूवच ३३२ मध्ये हसकंदराने अलेक्षाहंद्रया िे नामाहंकत शिर बाधंले. टॉलेमी 
िा हसकंदराचा मुख्याहधकारी िोता. तोलमीच्या घराण्यात स्क्लओपात्रा िी एक सुंदर, बुहद्धमान व 
सुहशहक्षत रािी िोती, पि ती इतकी दुष्ट िोती की हतने भावाला हवर्ष देऊन मारले. हतच्या 
अलौहकक सौंदयाने रोमी लोकाचंा सेनापती माकच  अंतोनी िा हतचा आक्षरशः गुलाम बनला. पढेु 
ऑक्टाव्यसने माकच ला लजकले तेव्िा सपच चावनू घेऊन हतने आत्मित्या केली. स्वतःची अप्रहतष्ठा 
टाळली. देवाने सवोत्तम जे हतला हदले. पि हतने दुष्टपिाने लोकानंा पीडा हदली. (प्रश्न) 

 
३३२ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११५–११६) 

यहरिो नगरातील पािी वाईट आिे आहि भमूी हनष्ट्फळ आिे अशी एका स्त्रीने तिार केली. तेव्िा 
राजाने (आलीशा) मीठ आिनू पाण्यात टाकले. ईश्वराच्या कृपेने पािी चांगले झाले. परमेश्वराच्या 
नावाने एखादे कृत्य केले की चागंलेच िोते. (सहचत्र) 

 
३३३ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११७) 

दोन वर्षांपूवीच सरकारने कायदा करून गुलामहगरी आहि दासपि बंद केली. पि लोकानंा त्याची 
जािीव नसल्याने कायदा हनरथच पडून राहिला. याहवर्षयी सदर अमीन लोकांना इशारा द्यावा. 

 
३३३ अ (इंम : ११७) 
 
३३४ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११७–११८) 

लोखंडी रस्ते : या योजनेने उतारू वाितूक फार िोिार नािी. परंतु व्यापाराचे हजन्नस वािून नफा 
िोईल. लोक फारसा प्रवास करीत नािीत. तरी कािी काशीस जातील, पि या देशातील लोक 
इतके मंदमहत व अज्ञानाधंकार व्याप्त आिेत की ते देशात हफरतच नािीत. तरी उदमाच्या 
हजन्नसवाितुकीस उते्तजन हमळून फायदा िोिार आिे. 

 
३३४ अ (इंम : ११७) 
 
३३५ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११८) 

इंग्रजी हवभागात १८६ तर मराठी शाळेत ६०० हवद्याथी आिेत. गवनचरनी परीक्षा घेतली. सरकारी 
चाकरी देण्याचािी शब्द हदला. 
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३३६ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११९) 
एक लाख सदुसष्ट िजार रुपये खचूचन मािीमचा पूल तयार केला. उंची २४ रंुदी २९ फूट आिे. िे 
एक लोकोपयोगी काम आिे. सगळा खचच जमशटेजी जीजीभायच्या पत्नीने हदला िे हवशरे्ष. इतर 
नेहटवानंी यावरून धडा घ्यावा. ख्याली खुशालीत पैका खचचण्यापेक्षा असल्या कामात पसैा खचावा. 

 
३३७ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, ११९–१२०) 

हचत्ता : माजंराच्या जातीतला एक सुंदर पशू आिे. अगदी सावकाश चालून सावज पकडतो. 
गोठ्ातून मेंढरे पळहवतो. त्याच्या हपवळ्या पाठीवर सुंदर काळे हठपके असतात. आहिकन लोक 
हचत्त्याचे मासं खातात. (सहचत्र) 

 
३३८ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, १२१) 

‘रयतेचा हितेच्छू’ हलहितो की पैशाऐवजी धान्याचा वसूल व्यावयाचे ठरले तर राखिदार, हशपाई व 
कारकून फार ठेवाव े लागतील. त्यातिी लबाडी व दगलबाजी िोण्याचा संभव आिे. लोकानंी 
धान्याची मळिी झाली की ललपि करून धान्याचे रक्षि कराव.े एक वर्षाच्या बेगमीपरुते धान्य वर 
ठेवाव.े योग्य लकमतीस धान्य हवकून मग बलै व औजारे हवकत घ्यावीत. 

 
३३८ अ (इंम : १२०–१२१) 
 
३३९ (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, १२१–१२६) 

‘हिस्ती धमचपृछक’ पत्रात म्िितो की, येशूने भोगलेली हशक्षाच देवापासून आली नव्िती. मग तो 
तारिारा कसा ठरतो? जे लोक मूळचेच पापी आिेत त्याना येशूच्या पुण्याचा उपयोग काय? 
संपादक उत्तर देतात की, त्याने िे सारे जगाच्या कल्यािाकहरता सोहशले. आमच्या पापाकहरता तो 
िािलेला आहि माहरलेला असा झाला. तो ईश्वराजवळ आमची रदबदली करीत आिे. ईश्वराच्या 
सिनतेकडून आमची क्षमा झालेली आिे. पहवत्र शास्त्रातील उपदेश देवापासून (हमळालेला) आिे. 

 
३३९ अ (इंम : १२६–१२८) 
 
३४० (४ : ८, १५ एपे्रल ४५, १२८) 

यिूदी लोक दरवर्षी येशूच्या मूतीला पूजा करून बैबलातील घटनेप्रमािे हजव ेमारण्याचा कायचिम 
करतात. पहवत्र शास्त्र सागंते की तू मूतीस भजू नकोस. म्ििून िी पापी रीत सोडावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ९, मंुबई, १ मे १८४५ 

 
३४१ (४ : ९, १ मे ४५, १२९–१३०) 

पदाथचहवद्या हवर्षयातंील सकंीिच उदािरिे हवचारून त्याचंी उत्तरे हदलेली आिेत. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३४२ (४ : ९, १ मे ४५, १३०–१३१) 
रानमाजंर : घरमाजंरापेक्षा मोठे व उग्र असते. कुत्र्यानंा व माकडानंा मारते. कधीकधी लिान 
मुलानंािी मारते. त्याची सवच पारध रात्रीच्या काळोखात चालते. रंग हपवळा असून हचत्त्यासारखे 
हठपके असतात. हजभेने अंग चाटिारा िा प्रािी अमेहरकेत जास्त हदसतो. (सहचत्र) 

 
३४३ (४ : ९, १ मे ४५, १३१–१३५) 

बडोद्याजवळ अंबालीचे लोक हमशनरी सािेबाची वाट पिात िोते! १२–१२ तास ते एकाग्र हचत्ताने 
शास्त्र ऐकत असत. तारिाऱयाहवर्षयी त्यानंा फार अगत्य वाटत असे. कािी हवधमी लोकानंी 
वादहववाद करून त्यास हवरोध केला. सािेबाहवर्षयी आवया उठू लागल्या. सरकारनेच यास 
पाठहवले व तो आपला छळ करिार असे वाटून लोक घाबरले िोते. तरीिी हवश्वासू लोकानंी 
प्रगटपिे बास्प्तस्मा घेतला. आपिाभंोवती जे कािी हदसते ते सवच ईश्वरच आिे. लोक रडत 
त्याच्याकडे येऊन पापे कबूल करीत, उत्पन्नकत्या ईश्वराला शरि येत, एका लुटारूचेिी 
हृदयपहरवतचन झाले आहि त्याने दीक्षा घेतली. 

 
३४४ (४ : ९, १ मे ४५, १३६–१३७) 

कलकत्त्याच्या सामाहजक सभेने हवनंती केली की या देशात अनेक हस्त्रया करण्याची चाल असू नये. 
जर पहिल्या बायकोस मूल झाले नािी तर दत्तकपुत्र घ्यावा. बिुपत्नीत्वाहवरुद्ध सरकारने लवकर 
कायदा करावा. कारि ते धमाहवरुद्ध नािी. अशा कायद्यानेच समाजाचे कल्याि िोईल. 
हस्त्रयावंरील जुलूम सरकारने थाबंवावा. लोकानंी आपि िोऊनच िी चाल सोडावी. 

 
३४४ अ (इंम : १३५–१३६) 
 
३४५ (४ : ९, १ मे ४५, १३७–१३८) 

बंगाल हिहटश इंहडया सोसायटीतील पहंडतानंी शास्त्राधार काढून साहंगतले की अशा पुनर्थववािास 
धमच हवरुद्ध नािी. लिदू धमचगुरंूनी याचा नीट हवचार करून हवधवानंा हववािास मान्यता द्यावी. 

 
३४६ (४ : ९, १ मे ४५, १३९–१४०) 

कलकत्ता एथे स्काच हमशन खात्यातील दोन नेटीव उपदेशक, त्याचंी नाव े कैलासचंद्र मुकरजी 
आहि मिेंद्रलाल बसाख. दोघे मरि पावले. 

 
३४६ अ (इंम : १३८–१३९) 
 
३४७ (४ : ९, १ मे ४५, १४१–१४३) 

चोरीबद्दल तिार करण्यास जाव ेतर कचेरीमध्ये बराच वळे बसून रािाव ेलागते. अपराधी मािसू 
पळून जातो आहि हनरपराधी मािसास फार िाल सोसाव ेलागतात. कािी जड ज मात्र ज्याचें काम 
नसेल त्यानंा घरी जाऊ देतात. गोरगहरबाचं्या िालाचंी त्यानंा जािीव आिे. घरातला कता मािूस 
कोटात बसून राहिला तर लोकाचें हकती िाल िोत असतील? िा अन्याय थाबंवावा. 

 
३४७ अ (इंम : १४०–१४१) 
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३४८ (४ : ९, १ मे ४५, १४३–१४४) 
हतनवलेी येथे : गेल्या कािी वर्षांत ५ िजारानंी दीक्षा घेतली. देवळे तसेच शाळा याकंहरता त्यानंी 
भरपूर पैका हदल्िा. लोक धमोपदेश मनापासून ऐकतात. भजन करण्यात काळ घालहवतात. 

 
३४९ (४ : ९, १ मे ४५, १४४) 

बोडच आव एज्युकेशन याने सन १८४३ चा हरपोटच छापून प्रहसद्ध केला. अल ्हफनस्टन् इन् स्स्ततुशन 
यामध्ये इंग्रजी हशकिारे ५३७ हवद्याथी आिेत. पुण्यात १३४, ठाण्यात ५१, सुरतेंत ५८. एकंदर 
इंग्रजीचे ७८० हवद्याथी आिेत. त्यातं ९८ िाह्मि, २३७ पारसी, ३८ हफरंगी आहि २६ मुसलमान. 
पुण्यातील पाठशाळा िी ससं्कृतच्या उदे्दशाने सन १८२१ सामध्ये स्थाहपली. आता ं फारकरून 
स्वभारे्षचा व इतर उपयोगी हवदे्यचा अभ्यास कहरतात. या पाठशाळेत ८५ हवद्यार्थ्यांस वतेन हमळते व 
उमेदवार ८९ एकंदर १७४. बोडच आव  एज्युकेशनच्या शाळेत ११२९३ हशकिारे आिेत. यंदा सरकार 
सव्वा दोन लाख रुपये खचच करील अशी आशा आिे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १०, मंुबई, १५ मे १८४५ 

 
३५० (४ : १०, १५ मे ४५, १४५–१४६) 

स्क्लयोपात्राच्या मतृ्यूनंतर ६ शतके हमसर देश रोमी सैहनकाचं्या ताब्यात िोता. पुढे नेपोहलयन 
बोनापाटाने िा देश लजकला तेव्िा मोठी मनुष्ट्यिानी झाली. लोक इतके हचडून गेले की स्क्लबर या 
िें च सेनापतीला अरबानंी हजव े मारले. १८०१ मध्यें इगं्रजानंी फौज पाठवनू िा देश लजकला. 
हमसरच्या जुन्या वैभवाच्या खुिा आजिी आढळतात. (प्रश्न) 

 
३५१ (४ : १०, १५ मे ४५, १४६) 

१) हवनीत उत्तर कोप िठहवते परंतु कठोर भार्षाि िोध चढहवते. 
२) इतराने तुला स्तवाव,े स्वमुखाने नको, अन्याने; तुझ्याच ओठानंी नको. 
३) आळशी स्वमते सात प्रामाहिकापेंक्षा सूज्ञान आिे. 

 
३५२ (४ : १०, १५ मे ४५, १४७–१४८) 

घराऊ कुत्रा फार हवश्वासू असतो. वासाने मािसू ओळखतो. चोरापासून सुरहक्षत राखतो. एका 
कुत्र्याने पाण्यात बुडिाऱया धन्याच्या मुलास वाचहवले. मेंढराच्या कळपाचे लाडंग्यापासून तो 
संरक्षि करतो. एस्स्कमो लोक घोड्याप्रमािे कुत्रीिी बाळगतात. (सहचत्र) 

 
३५३ (४ : १०, १५ मे ४५, १४८–१५२) 

कलादगी गावात सािेबाकडे नोकरी करीत असताना त्याचा िात मोडला. पूवी तो भीक मागत 
असे. सािेबाने नोकरी हदल्यावर तो हिस्ताचा उपदेश ऐकू लागला. ज्ञान आहि सद्गुिात तो 
वाढत गेला. सैतानाकडून ईश्वराकडे हफरला. गंभीर आजारात तो म्ििाला की देव िाच जीवनाचा 
प्रकाश आिे. तोच आश्रय आिे. त्याच्या मोलवान रक्ताने सवच जग पहवत्र झाले. सुमागासाठी 
प्राथचना करिे आवश्यक आिे. चेलाप्पास शातंीचे मरि लाभले. 



 अनुक्रमणिका 

३५४ (४ : १०, १५ मे ४५, १५३–१५६) 
ज्ञानाचा प्रसार करिाऱया वतचमानपत्रावर सरकारने िसील बसहवले िी वाईट गोष्ट आिे. ज्ञानोदय 
एक आण्यात हमळतो. म्ििनू लोकानंी ते सतत घ्याव.े (डाकेच्या िासीलाचे दर व शिरे याचंा 
तक्ता) 

 
३५४ अ (इंम : १५२–१५३) 
 
३५५ (४ : १०, १५ मे ४५, १५७) 

कलकत्त्याच्या हिहटश इंहडया सोसायटीने एक कन्याचंी शाळा उघडली आिे. मुलींच्या 
हशक्षिाबद्दल लोक अनुकूल िोतील तर फार बरे िोईल. 

 
३५५ अ (इंम : १५७) 
 
३५६ (४ : १०, १५ मे ४५, १५७) 

मेंगटच आहि िाटं िे जमचन हमशनचे सािेब ९ मे ४५ ला मंुबई येथे आले असून उपदेश करिार आिेत. 
 
३५७ (४ : १०, १५ मे ४५, १५७–१५८) 

उष्ट्ि देशात वाढिारे नारळाचे झाड ६० फूट वाढते. नारळाच्या झावळ्यापासून झाप व केरसुण्या 
करतात. त्याच्या खोडाचे पन्िळ तयार करतात. खोबऱयापासून तेल करतात, परंतु या सद्गुिमय 
वस्तूपासून उन्मादक ताडी करून लोक पापाकडे प्रवृत्त िोतात. (सहचत्र) 

 
३५८ (४ : १०, १५ मे ४५, १५८–१५९) 

‘रयत लोकाचंा हमत्र’ हलहितो की, सरकारने धान्याच्या रूपाने करवसुली करून कमी पुरवठ्ाच्या 
गावामध्ये ताबडतोब ते धान्य पाठवाव.े म्ििजे धान्याचे भाव उतरतील, कमी पावसामुळे िोिाऱया 
भाववाढीस आळा बसेल. 

 
३५८ अ (इंम : १५९–१६०) 
 
३५९ (४ : १०, १५ मे ४५,१६०) 

नेहटवाचं्या यात्रा आहि उरूस आठ आठ हदवस चालतात. जुगारी लोक जागोजाग िरण्या-
लजकण्याचे खेळ खेळत रािातात. मूखासारखे जुगाराच्या नादी लागतात. गावदेवीच्या याते्रमध्ये 
दारू उडहवण्यात, मोठा खचच करतात. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी, गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं ११, मंुबई, २ ज्युन १८४५ 
 
३६० (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६१–१६४) 

एखादी वस्तू फेकली असता हतचे गमन कसे िोईल, िे आकृती काढून दाखहवता येते. वगे, पे्ररिा, 
गमनमागच हवहशष्ट रीतीने वाढतात लकवा कमी िोतात. (आकृतीसि) (प्रश्न) 

 
३६१ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६५–१६७) 

एका पारशाने इसलामी धमच स्वीकारला तेव्िा नातेवाईकानंी त्याचेवर जुलूम केला. पोहलसानंी मधे 
पडून त्याची सुटका केली. म्ििून अशा मािसास रागे भरून त्याच्याशी भाडूं नये. आपला 
उत्पन्नकता जो परमेश्वर त्याच्यावर प्रीत करिे िा धमच आिे. सवच मािसाचंा न्यायाधीश तोच आिे. 
त्याच्याजवळ शिािपि व ज्ञान मागाव.े त्याची कृपा हमळहविे िे मानवाचे ध्येय असले पाहिजे. यास 
उदारपिाची गरज आिे. 

 
३६१ अ (इंम : १६४–१६५) 
 
३६२ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६८–१६९) 

बानजीच्या धमांतरामुळे त्याच्या भावाने सारी मालमत्ता एकट्याने बळकावली. तिार केल्यावर 
त्याच्या बायकोचे व मुलाचें पालन-पोर्षि करण्याची िमी हदल्िी. तेव्िा कालीचरि बॅनजी याने 
आपला वाटा सोडून हदला. िे त्याचे वतचन खऱया धमचसेवकाला साजेसे आिे. 

 
३६२ अ (इंम : १६७–१६८) 
 
३६३ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६९) 

पूवी चीनमध्ये हमशनऱयानंा धमच प्रहसद्ध करायचा झाला तर फार दुःख सोसाव ेलागे. कैद व मृत्यूदंड 
िोई. आता हचनी बादशिाने उपदेशकासं चीनमध्ये येण्यास परवानगी हदली आिे. 

 
३६३ अ (इंम : १६९) 
 
३६४ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६९) 

जमशदेजी हजजीभाई िास्स्पताल : जमशटेजी हजजीभाई िास्स्पताल आता तयार झाले. गरीबगुरीब 
रोग्यानंा व्यवस्स्थत और्षधोपचार हदला जातो. इमारत सुदंर आिे व बंदोबस्त चागंला आिे. 

 
३६५ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १६९–१७१) 

िी चचचचा उमाचरि िा हवद्याथी हिस्ती झाला. त्याच्या बायकोनेसुद्धा नवा करार व याहत्रकिमि 
वाचून धमचपालट केला. लिदूमध्ये गवगवा झाला. नातेवाईकानंी कोटास अजच हदल्िे पि ते फेटाळले 
गेले. मुलाचे वय खोटे साहंगतले त्याबद्दल त्यासं ताकीद हमळाली. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३६६ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १७१–१७२) 
सरकारने ठराव केला आिे की, िुशार हवद्यार्थ्यांना अगोदर रोजगार द्यावा. हकतीएक युरोहपयन 
कामदारासं वाटते की नेहटवासं हवद्या येिार नािी, चाकरीची मेिनत िोिार नािी लकवा खडे 
घासायचे झोडकाम िोिार नािी. अगर ते अहभमानी िोऊन आपला िुकूम हनमूटपिे ऐकिार 
नािीत. परंतु िी भ्राहंत आिे. सग्यानंा नोकरी देण्याचे तंत्र देशी कामगारानंीिी आता बंद कराव.े 
यादीप्रमािे हवद्यार्थ्यांस कामावर घ्याव.े (प्रभाकर पत्रावरून) 

 
३६७ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १७२–१७५) 

एक ‘साियच मागचस्थ’ हलहितो की, नागपाड्याच्या तळ्याजवळ एक म्िसोबा-मंहदर आिे. तेथे एक 
माळी भईुबगाड लावनू बसतो. पाठीस गळ टोचनू प्रदहक्षिा घालतो. देवळाच्या पुजाऱयाच्या 
नातसुनेच्या अंगात देव येतो. नवरा वारल्यानंतर देवाने हतला दृष्टातं हदला की “मी तुझे सवच 
व्यवस्स्थत चालवीन, तू पुनर्थववाि करू नकोस.” हतचा सवच प्रपंच म्िसोबा-देवळाच्या उत्पन्नावरच 
चालतो. अनेक लोक नवस फेडण्यासाठी तेथे येतात. भक्ताचं्या अडािी समजुतीतून अनेक 
चमत्काहरक प्रथा पडतात. मृत व्यक्तीसुद्धा देव बनते. हपराचीसुद्धा पूजा िोते. 

 
३६७ अ (इंम : १७४–१७६) 
 
३६८ (४ : ११, २ ज्यून ४५, १७६) 

इंग्रजानंी इराण्याशी करार करून हवलायती माल इरािात हवकण्याची व्यवस्था केली आिे. 
इरािचे रेशीम आगबोटीने इंग्लंडमध्ये जाईल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १२, मंुबई, १६ ज्यनू १८४५ 

 
३६९ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १७७) 

हमसरच्या दहक्षिेस इथोहपआ िा देश आिे. हशबा रािीच्या संततीकडे या देशाचे राज्य िोते. तेथे 
राजपुत्रानंा गेशन डोंगरावर ठेवीत व मृत्यनंूतर राजधानीत नेऊन उत्तरहिया करीत!! या हठकािचे 
इस्त्रायली लोक येशूमाता मेरीचे भजन करतात. हतकडे काळ्या विाचे व मोठे केस असिारे हशद्दी 
लोकिी बरेच आिेत. 

 
३७० (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १७८–१७९) 

धूसर रंग व अंगावर वाकडे काळे पटे्ट असिारा तरस िा प्रािी आिे. कुत्र्याच्या जातीतला आिे. 
उभ्या केसामुळे तो डुकरासारखा हदसतो. मेलेली जनावरे व पुरलेली पे्रते उकरून खािारा िा 
प्रािी मािसाळहवता येतो. त्याचा आवाज रडका असतो. तरसाचे कळप मोठी िानी करतात. 
(सहचत्र) 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३७१ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८०–१८१) 
धमान्तराला कायद्याने प्रहतष्ठा हदल्याने प्रभाकरकता इंग्रज सरकारास जुलमी व नालायक म्िितो, 
पि धमांतहरतास कोितीिी जादा सत्ता हदलेली नािी, लकवा मेिेरबानीिी केलेली नािी. सवचच 
नेहटवानंी समजूतदारपिा दाखवनू ज्याला त्याला आपल्या हवश्वासाप्रमािे वागू द्याव.े सरकार तर 
समान दृष्टीच दाखहविार आिे. 

 
३७१ अ (इंम : १७९–१८०) 
 
३७२ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८१–१८३) 

लिदू राजा बाबूने नागहरकाचं्या मदतीने इगं्रजी शाळा सुरू केली. अज्ञानामुळे नेहटवाचें फार िाल 
िोतात. परंपरागत वडे्या चालीमध्ये ते सवच अडकले आिेत. तरी या शाळा हमशनारीसारख्या 
िोिार नािीत. कारि हमशनरी लोकाचें अंतःकरि शुद्ध व नव े करतात! आधुहनक युरोपीय 
हशक्षिाने मािूस नास्स्तक बनण्याचा धोका आिे. हशकलेले हवद्याथी गुप्तरूपे मद्य-मासं भक्षि 
कहरतात. याकडे दुलचक्ष करता कामा नये. लोक दाहंभक व अहभमानी बनता कामा नयेत. 

 
३७२ अ (इंम : १८०–१८१) 
 
३७३ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८३) 

राजकोटच्या गोसाव्याने हवल्सनकडून दीक्षा घेतली. नातेवाइकाच्या सल्यावरून हगरनारची यात्रा 
केली तरी मनःशाहंत लाभेना. शवेटी तो हिस्ताकडे आला. सािेबाच्या परीके्षत उतरला. (मंुबई 
हवट् नेस पत्रावरून) 

 
३७४ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८३–१८५) 

पोटाचा उद्योग करून जो अवकाश हमळतो त्या वळेात–हरकाम्या गोष्टींत लकवा हवश्रातंीत वळे 
घालव ू नये. हवदे्यची गोडी लावनू घ्यावी. व्यासंग चालवावा. पुस्तके व वतचमान वाचण्यासाठी 
हकताबखाना जमहवण्याची योजना आिे. हमहलटरी बोडाने िजार रुपये जमहवले आिेत. २०० 
पुस्तके बक्षीस हमळाली. हवलायतेिून कािी येतील. भाऊदाजीने पुढाकार घेऊन सभा भरहवली. 
सरकारी हशक्षि मंडळीिी मदत देईल. (प्रभाकरवरून) 

 
३७५ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८५–१८६) 

प्रो. हवल्सनच्या मतानुसार पुरािे एक िजार वर्षापूवी तयार झाली. सामवदेाच्या भार्षातंरावरून 
हदसते. की िा गं्रथ अलीकडचा आिे. िह्म व सोम एकरूप आिेत. प्रलय झाल्यावर सोमच रािातो. 
हवष्ट्िु िा इंद्राचा धाकटा भाऊ आिे. सूयच, वायू, िे पूहजत देव आिेत. अंशुमती िीच तर यमुनानदी 
िोय. रूद्र िाच हशव आिे. (रे. स्स्तवनसन याने सामवदेाचे भार्षातंर केले. त्याच्या प्रस्तावनेतील 
कािी भागाच्या आधारे) 

 
३७५ अ (इंम : १८५) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

३७६ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८६–१८८) 
‘व्यथोपायत्रासक’ हलहितो की दहक्षि कोकिात ग्रामदुगेच्या देवळाजवळ वाटोळी काळसर 
शाळंुका असते. त्यास ‘सत्य’ म्िितात. िा शकुन दाखहविारा देव आिे. गावकर त्याची 
प्राथचनापूजा करून प्रश्न हवचारतो, ‘देवी तुला शभंर रुपये हदले तर या मािसाला बरे कहरसील 
काय?’ देवीचे उत्तर ‘िोय’ असेल तर िा शाळंुकारूप सत्यदेव उचलल्यावर िलका लागतो! 
हशवाय देवावर पान-फुले उधळून डावी-उजवीिी पािातात. सत्याचा पार्षाि दुसऱया कोिीिी 
उचलला तर देवीचा कोप िोतो अशीिी वडेी समजूत आिे. हबचारे ग्रामस्थ आधंळ्यासारखे याचं्या 
मागे असतात. िे सारेच व्यथच आिे. 

 
३७६ अ (इंम : १८८) 
 
३७७ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १८९–१९१) 

जे वडलानंी केले तेच हपढ्यानुहपढ्या अंधपिाने चालू रािात असते. इमारतीचा पाया कचा असला 
तरी वडलाचंा अपमान नको म्ििून िे लोक तशाच घरात रािातील? वडलानंी दाखहवलेल्या 
मागानेच हबचारे चालत रािातात. पि िे चूक आिे. हवचारालाच गुरू केले पाहिजे. शिे-गोमूत्राचे 
प्रायहित िा अहवचार िोय. अशाने पाप कायमच रािाते. मूतीला वाचा नािी. डोळे असून हदसत 
नािी. हतची भक्ती करण्याने िाल मात्र िोतात. 

 
३७८ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १९१) 

मंुबईत व नगरामध्ये चागंला पाऊस झाला. 
 
३७९ (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १९१) 

मंुबईतील पटकी रोगाने अनेक मरि पावले. 
 
३८० (४ : १२, १६ ज्यून ४५, १९२) 

आम्िी सागंतो ती तत्त्व े खरी आिेत की नािी ते अगोदर पािा. हसद्धातं समजून घ्या. मन ठीक 
असेल तर अडचिी येत नािीत. 

 
३८० अ (इंम : १९१–१९२) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १३, मंुबई, १ ज्युलई १८४५ 
 
३८१ (४ : १३, १ जुलई ४५, १९३) 

अस्तेगावंी फारार सािेबाने २ मनुष्ट्यासं दीक्षा हदली. आग्रा व राजकोट येथेिी ८ जिानंी दीक्षा 
घेतली. कलकत्त्यामध्ये दोन हवद्याथी हिस्ताकडे आले. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

३८१ अ (इंम : १९२) 
 
३८२ (४ : १३, १ जुलई ४५, १९४–१९५) 

कलकत्त्याच्या लिदु शाळेचे अंदाजपत्रक ३ लाख झाल्याने लोकाचंा उत्साि अगदी मावळला. 
नाचतमाशात िजारो रुपयाचंा चुराडा करिारे नेहटव एकमेकाचं्या लनदेत व हवटंबनेत काळ 
घालहवतात. मग मोतीलाल सील या गृिस्थानंी स्वतःची पाठशाळा इमारतीसि सभेस हदली आहि 
मोफत वगच चालहवण्याचे ठरहवले. इतराचें मात्र औदायच ओसरले. 

 
३८२ अ (इंम : १९४) 
 
३८३ (४ : १३, १ जुलई ४५, १९५) 

(कलकत्ता) : धमान्तहरत मुलास जबरदस्तीने घरी नेऊन बफेाम मारिाि करण्यात आली. 
हमशनने कोटाकडून मुलगा पुन्िा शाळेत आिला. 

 
३८३ अ (इंम : १९५) 
 
३८४ (४ : १३, १ जुलई ४५, १९७–१९९) 

(स्कॉच हमशन शाळा) : आपि पहवत्र शास्त्र वाचायला लावतो िी गोष्ट ते लपवनू ठेवीत नािीत. िा 
त्याचंा गुिच समजावा. लोकानंी आपल्या जबाबदारीवरच मुलानंा पाठवावे. नंतर दाडंगाई व 
हफयादी करून कािीच उपयोग नािी. विचसकंरास हभिारानंी पहिले पाऊलच टाकू नये. अहवचारी 
लोकानंा आपल्या कृतीची फळे चाखावी लागतात. प्रभाकरकत्यानेिी असेच मत प्रगट केले आिे. 
आपले असंभाव्य चमत्काराचें हनरुपयोगी पुराि वाचावयाचे की आधुहनक हवद्या हशकावयाच्या 
याबद्दल ज्याचा त्याने हवचार करावा. पहवत्र शास्त्रात असगंत अथवा असंभाव्य असे कािीिी नािी. 
त्यातूनच लोकानंा हवद्या व सुनीती प्राप्त िोईल. आपले कल्याि कशात आिे ते पािा. 
(प्रभाकरवरून) 

 
३८४ अ (इंम : १९५–१९६) 
 
३८५ (४ : १३, १ जुलई ४५, २००–२०१) 

कािी िाह्मिानंी ग्रामण्यास हभऊन प्रायहित घेतले. हनयमाचंी मगरहमठी सोडहवण्यासाठी 
प्राजापत्य करून देवािाह्मिाचे तीथच घेतले. श्रीपत मात्र आता िालाखीत आिे. एक ‘यथाथचवादी 
घोक्या भट’ म्िितो की शुक्ल पक्षाच्या उजेडात आता हवरोधी कृष्ट्िपक्ष हमसळला. अपराध्याचें 
न्यूनाहधक दोर्ष नािीसे झाले. 

 
३८५ अ (इंम : १९९–२००) 
 
३८६ (४ : १३, १ जुलई ४५, २०२–२०३) 

कोिासिी पाठलाग व दुःख सिन कराव े लागले तर सरकारने त्यास संरक्षि हदले पाहिजे. 
प्रत्येकास समान अहधकार आिेत. प्रत्येकाने बदु्धीप्रमािे वागाव.े कोिाचेिी िटवादी मत चालता 
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कामा नये. आपल्या हवश्वासात बदल झाला तरी त्याचा मालमते्तवरचा िक कायमच रािावा. जुलूम 
व अन्याय यासं आम्िी प्रहतकूल आिोत. धमचस्वातंत्र्य िा आमचा अहधकार आिे. 

 
३८६ अ (इंम : २०१–२०२) 
 
३८७ (४ : १३, १ जुलई ४५, २०४–२०५) 

कोटात दाखल िोिाऱया कोित्यािी कागदावर ‘श्री’ अक्षर असू नये असा िुकूम हनघालेला आिे. 
सवांना समान वागहवण्याचे सरकारी आश्वासन असल्यामुळे कोिासिी खास सवलत देता येत 
नािी. 

 
३८७ अ (इंम : २०४) 
 
३८८ (४ : १३, १ जुलई ४५, २०५–२०६) 

सतीबंदीचा कायदा झाल्यावर कलकत्त्याची नेहटव सभा िी संस्था स्थापन झाली. लिदू धमाचे रक्षि 
िा हतचा उदे्दश आिे. चंहद्रका नावाचे पत्र ते चालहवतात. राजा राममोिन रायने िह्मसभा सुरू 
केली. त्यात सुधारिा व प्राथचना असे दोन उदे्दश आिेत. तत्त्वबोहधनी िे िह्मसभेचेच अपत्य आिे. 
त्यातिी सुधारिेचा हवचार चालतो. “तरिा बंगाल” संस्थेचे सभासद इंग्रजाचें अनुकरि करतात. 
मासंभक्षि व मद्यपान त्याचं्यात प्रचहलत झाले आिे. पुनर्थववाि, बिुपत्नीत्व, हस्त्रयानंा हशकहविे, िे 
त्याचें कायचिम आिेत. 

 
३८९ (४ : १३, १ जुलई ४५, २०६–२०७) 

हिहटश सरकारने सीलोनमध्ये बौद्ध धमाशी सवच संबंध तोडला. यापुढे उपाध्याची नेमिूक सरकार 
करिार नािी. धमाचे कामकाज ज्याचे त्याने चालवाव े असा िुकूम हदल्िा. भारतातसुद्धा असेच 
िोईल. 

 
३९० (४ : १३, १ जुलई ४५, २०७) 

गेल्या महिन्याच्या ६ व्या ताहरखेस कनचल राबचटसनसािेब बेळगावंिून पुण्यास येत असतानंा वाटेवर 
अकस्मात पटकीच्या उपद्रवाने मरि पावला. पिेु मुक्कामी फार वर्ष ेकलेक्टरचे काम केले िोते. 

 
३९१ (४ : १३, १ जुलई ४५, २०७–२०८) 

‘हितोपदेशक’ आपल्या पत्रात हलहितो की, या देशातील वहिवाट बरी की वाईट याचा हवचार 
करण्यास ज्ञान आवश्यक आिे. लिानपिापासून मनुष्ट्यास कािी चागंला उपदेश व हशक्षा असावी. 
लाड केला तर मुलेिी दुगचिी बनतात. ज्या रीती अयोग्य वाटतात त्या ज्ञानोदयाच्या द्वारे प्रहसद्ध 
कराव्यात. सुखाची इच्छा धरून लपपळास प्रदहक्षिा घालिे अयोग्य आिे. आजारीपि, पगारवाढ, 
यासंाठी देवाला नवस िा वडेेपिा िोय. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १४, मंुबई, १५ ज्युलई १८४५ 
 
३९२ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २०९–२११) 

बाबचर देश प्रथम रोमनाचं्या ताब्यात िोता. टुिीस, आल ्हजअसच िी शिरे त्यानंी वसहवली. तारवात 
बसून दूर समुद्रात जाऊन हनरहनराळ्या देशात लूटमार करिे िाच लोकाचंा व्यवसाय िोता. 
अमेहरकन सेनापती कामडोर प्रीबल याने १८०३ मध्ये त्याचंा जबरदस्त पराभव केला. अमेहरकेवर 
पुन्िा स्वारी न करण्याचा करारनामा केला. पढेु िें चानीिी या देशाचा कािी भाग लजकला. (प्रश्न) 

 
३९३ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २११) 

आस्वल : काळे, करडे व भरेु जनावर आिे. िूर व एकलकोंडे असून ते झाडावर सिज चढू शकते. 
लाबंी १० ते १२ फूट अखून सारखे घुरघुरते. दरवशेी लोक त्यास पाळून नाचतमाशा हशकहवतात. 
हिवाळ्यात ते ४०–५० हदवस उपवाशी रािू शकते. कािी थंड देशातं त्याचा रंग पाढंरा असतो. 
(सहचत्र) 

 
३९४ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २१३) 

ज्ञानोदयचे १८४२, १८४३, १८४४ या वर्षांचे एका पुस्तकात बाधंलेले इंग्रजी व मराठी 
अनुिमहिकेसि बाधंीव अंक हमळतील. सुटे अंकिी हशल्लक असल्यास हमळतात. अमेहरकन हमशन 
पे्रसमध्ये. 

 
३९४ अ (इंम : २१३) 
 
३९५ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २१५–२१७) 

खेडेगावात लिडून धमोपदेशक पोथी वाचीत. लशगव ेया गावी ३ तास धमचपुस्तके वाचली. मानाने व 
शक्तीने आपि ईश्वराचे व्िाव े िा हवचार सवांना पटतो. कुचाळक्या करिाऱया लोकानंािी 
शातंपिाने उत्तरे देतात. हस्त्रयािी आस्थेने उपदेश ऐकतात. धमासंबधंी नीट हवचार करतात. 

 
३९५ अ (इंम : २१३–२१५) 
 
३९६ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २१९–२२२) 

लिदू लोकाचें मूखचपि : एक लिदू पत्रात हलहितो की, घाटी व आडू लोक कशावरिी हवश्वास 
ठेवतात. पहंडतिी बदु्धी न वापरता असंभाव्य गोष्टी चवीने सागंतात. पारलौहकक व अघहटत कथा 
वारंवार ऐकतात. तकच ट व मकच टचेष्टा यापहलकडे त्यात कािी नािी. जुन्या कथा अरेहबयन 
नैटप्रमािे वाटतात. िी केवळ भाकड बडबड, त्यातून कसले पणु्य साधिार आिे? स्वातीच्या 
पावसातून मोती, अठरा पद्म वानराचें समुद्रातील राज्य या अगदी भोळ्या समजुती आिेत. 
हवद्वानानंी तरी यावर हवश्वास ठेव ूनये. 

 
३९६ अ (इंम : २१७–२१९) 
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३९७ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २२२–२२३) 
चीन देशातं अठरानंी दीक्षा घेतली. २०–३० धमाच्या खरेपिाहवर्षयी शोध घेत आिेत. मानहसक 
शातंीहवर्षयी खात्री करून घेत आिेत. खऱया धमाचा मशालजी लकवा हखसमतगार व्िायलािी ते 
तयार आिेत. जो हिस्तावर हवश्वासला, त्यास कोठूनिी भय नािी. 

 
३९८ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २२३) 

नव्या सरकारी ठरावाहवरूद्ध लोक अजच करीत आिेत. रािीच्या जािीरनाम्यातील तत्त्व े बाजूस 
टाकून सरकार जुलूम करते असा त्याचंा आरोप आिे. सरकारने सवच धमच सारखेस रहक्षले 
पाहिजेत. मनुष्ट्यमात्राला आपल्या बदु्धीप्रमािे व खात्रीने वागू द्यावे. 

 
३९९ (४ : १४, १५ जुलई ४५, २२४) 

मंुबईत पहिली तीन नक्षते्र कोरडी गेली, पि आता पावसाला चागंली सुरुवात झाली. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १५, मंुबई, १ आगस्त १८४५ 
 
४०० (४ : १५, १ आगस्त ४५, २२५–२२८) 

देवास लबाडी समजते. देवाचे भय राखून रातं्रहदवस वागत जाव.े हवचार न करिारा पशुतुल्य 
असून त्याची गती कठीि आिे. देवाचा अपमान करिारा मिादुष्ट समजावा. पिाताप िे स्वगाचे 
दार िोय. खऱया भावनेने देवाच्या मागास लागले म्ििजे पाप कमी िोते. पापाची क्षमा नेिमी मागत 
रािाव.े धमचप्रकरिी पुस्तके वाचावीत. िजारो नद्याभंर पािी जरी डोळ्यातून आले तरीिी पाप धुवनू 
हनघिे कठीि असते. देवावर भाव ठेवावा. (पृ. १९१ वरून चालू) (पुढे चालू) 

 
४०१ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २२९) 

ज्युलई महिन्याच्या १३ व्या ताहरखेला अमेहरकन हमशान नगरला ५ जिाचंा बास्प्तस्मा झाला. 
 
४०१ अ (इंम : २२८) 
 
४०२ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २२९–२३०) 

रेवरंड क्लाक्सचनने ६ मनुष्ट्यासं दीक्षा हदली. गावातले रहिवासी त्यानंा धमक्या देऊन वाळीत 
टाकीत. पि जो जो त्रास व दुःख भोगाव े लागले तो तो त्याचंा हनिय पक्का झाला. (स्पेक्टेटर 
वरून) 

 
४०२ अ (इंम : २२९) 
 
४०३ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २३०–२३१) 

कालीचरि बानजीच्या पत्नीस हतच्या भावबंदानंी अडथळा केला. तरी त्रास सोसून ती नवऱयाकडे 
आली. मुलासंि हतने दीक्षा घेतली. िी बहुद्धमान स्त्री आता इंग्रजीिी हशकते. 
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४०३ अ (इंम : २३०) 
 
४०४ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २३१) 

बँकॉकला २४ तर िह्मदेशात ४० मनुष्ट्यासं हदक्षा हदल्िी. 
 
४०५ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २३१–२३२) 

नगर येथे एक महिन्यात पाऊस नािी. पेरिी नािी, धान्य मिाग झाले. पटकीने रोज १०–१५ तरी 
मरतात. इस्स्पतळात और्षधाचंी सोय आिे, परंतु लिदू लोक फार करून और्षधे घेत नािीत. 
रस्त्याचंी हनयहमत स्वच्छता केली जाते. 

 
४०५ अ (इंम : २३१) 
 
४०६ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २३२–२३३) 

मत्स्य िा पहिला देवावतार असल्याने िे पुराि पहिले व मित्त्वाचे माहनतात. त्यात अनेक 
चमत्काहरक कथा असून व्यासाचा हशष्ट्य सूत याने ते नैहमर्षारण्यात साहंगतले, इिी भारे्षत गोश ेया 
सुशाने कािी हवधी सागंनू हनराकार मत स्थाहपले. परंतु नेहटवाचं्या दुरहभमानी वृत्तीमुळे ते इतराचंी 
शासे्त्र मानीत नािीत. सूयाच्या सतत दशचनाने ज्योहतर्षहवद्या प्राप्त िोते असे ते मानतात. िह्मदेवाच्या 
शापामुळे सूयच रोम शिरात म्लें छ अवतार धारि करती! 

 
४०६ अ (इंम : २३३–२३४) 
 
४०७ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २३६–२४०) 

फतीयाबादेत उपदेश केल्यावर लोक म्ििाले की ‘हमशनरी इसा पैगंबरास वाढवनू सागंतात.’ 
धमोपदेशक त्यानंा म्ििाला की ‘अिािामाची संतती येशू िाच खरा तारक िोय!’ एका गावी 
पाटलाने चावडीमध्ये मुक्काम करण्यास प्रहतबधं केला. अस्पृश्याशंी चागंले वागण्यामुळे लोक 
हमशनारींना त्रास देतात. वड्याळ्यास मात्र पुष्ट्कळ लोक शास्त्र ऐकतात. कारेगावास कािी उंचविी 
लोकानंी अपशब्द बोलून हशव्या हदल्या. अठरा विांचा गुरू म्ििहविारे घािेरड्या हशव्या देतात. 
कािी लुच्चड लोक तर गदीत घुसून फार घािेरडे प्रश्न हवचारतात. 

 
४०७ अ (इंम : २३४–२३६) 
 
४०८ (४ : १५, १ आगस्त ४५, २४०) 

कछभजु गावाजवळ भकंूप झाला. नदीचे पात्र बदलले. (ज्ञानलसधूवरून) 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १६, मंुबई, १५ आगस्त १८४५ 
 
४०९ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २४१–२४२) 

दहक्षि आहिकेबद्दल अनेक चमत्काहरक दंतकथा आिेत. राक्षसाचंा वशं तेथे नादंतो, नाक 
नसिारे, ३–४ डोळे असिारे, कुत्र्यासारखे डोके असिारे वामन लोक तेथे रािातात असे लोक 
समजतात! हतकडे िौंच पक्ष्याशी जागोजाग सामना करावा लागतो. लतबक्तू शिरापयिंत फक्त दोन 
युरोहपयन जाऊ शकले. (प्रश्न) 

 
४१० (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २४३) 

आदम आहि िव्वा याचंा पहिला पुत्र काईन शतेी करी तर दुसरा िाबले िा मेंढपाळ िोता. देवाने 
काइनकडून अपचि घेतले नािी. िाबलेचे घेतले म्ििून गर्थवष्ठ काइनने िाबलेला हजवें ठार मारले. 
देवाने काइनला परागंदा िोऊन भटकण्याचा शाप हदला. (सहचत्र) 

 
४११ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २४५–२४६) 

ईश्वराच्या दयेचे हनरंतर स्मरि करून पापाबद्दल पिाताप केल्याने उद्धार िोतो. आपला पहवत्र 
आत्मा आपिाला दुष्ट कृत्याचें वडेेपि दाखहवतो. येशू िाच सवच जीवाचंा हवसावा िोय. त्याचे जंू 
सोयीचे आिे. आज्ञाचें ओझे िलके आिे. 

 
४१२ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २४६–२५०) 

सूयाने मनूला आशीवाद हदला की जलप्रलयात तुझे रक्षि िोईल. मनूने एक लिान मासा पाळला. 
गंगेत सोडल्यावर िा मासा इतका वाढला की २ लक्ष योजनेइतका मीठा झाला, त्याने मनूस 
साहंगतले की प्रलयकाळी स्वदेज, अंडज, उद हभज्ज व जरायुज प्रािी एका नौकेमध्ये ठेवून त्याचें 
रक्षि कर. मनूने िी नाव माशाच्या लशगाला बाधंली. या कथेबद्दल शकंा एकच आिे की एवढा मोठा 
मासा मनूने समुद्रात कसा टाकला असावा! 
 
पहवत्र शास्त्रात िे कायच नोिाने केले. १२० वर्ष े खपून त्याने एक तारू तयार केले. आभाळाच्या 
हखडक्या उघडून देवाने ४० हदवस पाऊस पाडला. तरी नोिाचे तारू अलगद एका पवचतावर 
थाबंले. नोिाच्या कुटंुबाने स्थंहडल तयार करून यज्ञ केला. प्रलयोत्तर सृष्टीचा तोच राजा झाला. 

 
४१३ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २५०–२५१) 

पोरबंदरला मुन्शी अब्दुल रिमान याचंा सिकुटंुब बास्प्तस्मा झाला. 
 
४१३ अ (इंम : २५०) 
 
४१४ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २५१–२५२) 

हमशनरीच्या सिवासाने मािूस अपहवत्र िोतो, असे कलकत्त्यामध्ये कोिी मानिार नािी. धमच 
बदलला तर मात्र त्याला घरात पनु्िा घेिार नािीत. बंगाली िाह्मििी मासं भक्षि कहरतात. म्ििनू 
श्रीपत शरे्षाद्रीसारखे ग्रामण्य तेथे िोिार नािी. 

 



 अनुक्रमणिका 

४१४ अ (इंम : २५१) 
 
४१५ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २५२–२५४) 

ठकानंा फाशीगार म्िितात. भवानी देवीने त्यासं आशीवाद देऊन ठकहगरी करण्यास साहंगतले! 
ठक मारला गेला तर त्याच्या पे्रताचेिी ती रक्षि करते! ठकातं लिदू व मुस्स्लम धमाचे लोक 
असतात. कुदळीची पूजा करून ते हतला काशी व माई अशी नाव े देतात. पुऱयाचंा नैवदे्य 
दाखहवतात. शकुन पािून प्रवाशानंा लुटतात. जमादार िा त्याचंा मुख्य असून लुटीची वाटिीिी 
तोच करतो. (पुढे चालू) 

 
४१६ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २५५–२५६) 

नंदनथमलजीने हवश्वनंद या गुरूकडून ४ महिने अनुष्ठान केले. गुरूने िट्ट करून आिखी २ महिने 
यज्ञ केला तरी यजमानास कािीिी नफा झाला नािी. गुरूने कोटात अजच करून दहक्षिा वसूल 
केली. केवळ पोटाकरता लोक आपल्या हशष्ट्यानंा कसे भलुहवतात याचे िे उदािरि आिे. िा दंभ व 
लोभ आिे असे ‘ढोंगशत्र’ु पत्रात हलहितो. 

 
४१७ (४ : १६, १५ आगस्त ४५, २५६) 

मंुबईत बरा पाऊस झाला. परंतु यंदा हवहिरी भरल्या नािीत. लोकाचंा हनवाि ८ महिने िोिे कठीि 
आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १७, मंुबई, १ सप्तेंबर १८४५ 

 
४१८ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २५७–२५८) 

जुन्या करारातील भहवष्ट्यानुसार येश ूया जगात आला. देवाने वरकड लोकातून यिुदी लोकानंाच 
हनवडले. अिािामला पाठवनू भक्तीचा मागच हशकहवला. त्याच्या वशंाकडून जग आशीवाहदत झाले. 
येशू बद्दलचा अगदी बारीकसारीक तपशीलसुद्धा जुन्या करारामध्ये हलिून ठेवलेला िोता. रोमन 
लोकाचं्या जुलूमातून येशूने यिूदींची सुटका केली. (प्रश्न). 

 
४१९ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २५९–२६२) 

मत्सपुराि म्ििते की ईश्वराचे उदर मेरू पवचत आिे. त्याच्या नाड्या म्ििजे नद्या िोत, तर मोश े
म्िितो की ईश्वराने आकाश व पृर्थ्वी उत्पन्न केली. म. पु. म्ििते की िह्मदेवाच्या शरीरापासून स्त्री-
पुरुर्ष झाले. स्त्रीला शतरूपा असे नावं हमळाले. पुढे िह्मदेवासच हतच्या सौंदयाचा मोि पडला. 
कन्यागमनाचा दोर्ष येऊनिी तो पहवत्र समजला जातो. मानवी कायदे त्याला लागू नािीत. 
मदनाला मात्र शकंराकडून दिन िोण्याचा शाप िह्माने हदल्िा. मोश े म्िितो की, यिोबा देवाने 
मातीचा मािसू घडवनू त्याच्यात प्राि फंुहकला. त्याच्या फासळीतून िवा हनमाि केली. त्यानंा 
ऐदन बागेत ठेहवले. सैतानाने सापाचे रूप घेऊन त्यानंा ज्ञानवृक्षाचे फळ खायला लावले. तेव्िा 
ईश्वराने आदम व िव्वास पृर्थ्वीवर पाठहवले. 

 



 अनुक्रमणिका 

४२० (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २६३–२६६) 
ठगाचं्या टोळीतील बरोट िा कामदार फास देण्याचे हनघूचि काम कहरतो. ५–६ मािसानंा फास 
देिे िा त्याच्या िातचा मळ आिे. वाटसरंूचे लक्ष आकाशातील ताऱयाकडे वधेवनू बेमालूम ठार 
मारतात. समसुबा नावाचा मािूस घोडेस्वारास खाली ओढण्यात फार प्रवीि असतो. ठगाचंी टोळी 
बाजारात लिडून प्रवशाचंी हबत्तंबातमी हमळहवते. नातलगाचं्या ओळखी सागंून प्रवाशानंा सोबत 
करण्याचा आव आिते. प्रवाशातं भाडंिे लावनू वगेवगेळे गाठून त्यानंा ठार मारते. त्याचें भील 
िुदे्ददार मुडदे पुरण्याच्या जागािी ठरवनू ठेवतात. लुचाई लोक पुरण्याचे काम कहरतात. 
थडग्याच्या जागी चलुी पेटवनू संभाहवतपिे जेवत बसतात. त्याचंी भार्षा साकेंहतक, गूढ अशी आिे. 
(पुढे चालू) 

 
४२१ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २६६–२६८) 

मिेशचंद्र बानरजी लिदू धमातील दासपिास फार कंटाळून गेला. अखेर तो अधंारमय 
वातावरिातून उजेडात आला. घरदारच काय पि िाह्मधमाच्या खुिािी त्याने टाहकल्या. 

 
जुलई महिन्याच्या तेराव्या ताहरखेस घोडनदीस िें च सािेबाने एका मनुष्ट्यास बास्प्तस्मा हदल्िा. 

 
४२१ अ (इंम : २६६) 
 
४२२ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २६८) 

नागपुरात कलंकी िा पाखंडी पंथ हनमाि झाला. देवळात न जाता ते हनराकाराची प्राथचना 
कहरतात. धमाचे पहंडत या नवीन पंथाची लनदा करतात. हिसलपसािेब मराठी हशकून तेथे प्रचार 
करिार आिे. 

 
४२२ अ (इंम : २६८) 
 
४२३ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २६९–२७१) 

सावचहत्रक प्राथचनेचा हदवस म्ििून रहववारच्या बाजारबंदीची पाद्री लोकानंी अजी केली आिे, अशी 
अफवा नागपुरात पसरली. पि सरकार असे करिार नािी. कारि अशी सक्ती करताच येत नािी. 
लोकावंर दया व उपकार करावा. जुलूम जबरदस्ती करू नये. प्रजा सगळी सारखीच आिे. मग ती 
कोित्यािी पंथाची असो. सरकारी कचेऱया रहववारी बंद असतात िी जुनी रीत आिे. 
एकसूत्रीपिासाठी हजल्ह्यामधील शाखा देखील रहववारी बंद असाव्यात, पि बाजारावर सक्ती 
नको. 

 
४२३ अ (इंम : ४६८–४६९) 
 
४२४ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २७२) 

मंुबईतील स्तोम नाहवगेशन या कंपनीचे भाडंवल दिा लक्षाचें आिे. सुरतेपासून कोचीनपयिंत 
व्यापारास मदत िोईल. नवीन बाधंिी असलेल्या आगबोटीिी येिार आिेत. रेल्वपे्रमािे वाितूक 
वाढेल. 



 अनुक्रमणिका 

४२५ (४ : १७, १ सप्तेंबर ४५, २७२) 
थोड्या पैशातं सुखाने प्रवास फक्त रेल्वनेेच िोऊ शकतो. लोखंडी रस्ते करण्याने व्यापारास लाभ 
िोईल. जी. आय्. पी. रेल्वचेे भाडंवल सिा कोटी रुपयाचें आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १८, मंुबई, १५ सप्तेंबर १८४५ 

 
४२६ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २७३–२७४) 

आहिकेच्या बखरीत सवात दुःखाची गोष्ट म्ििजे दासपिाची रीत िोय. लढाईत लजकलेल्यानंा 
हवकण्याचा व्यापार १४८२ अखेर अहतशय िूरपिाचे चालायचा. १७ व्या शतकापयिंत आहिकेतील 
खलाशानंा आहि बायकालेकरानंा धरून आिनू हवकीत. हकत्येक हसद्दी गुलाम अधचमेले व रोगी 
झाले. जाचिकुीने डोके फोडून ते आत्मित्या करीत. अमेहरका, पोतुचगाल व इहंडयाना, यातं िा 
व्यापार चालतो. 

 
४२७ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २७४–२७५) 

(चालू) पतु्रप्राप्तीसाठी या परुािाने [मत्स्यपुरािाने] मदन द्वादशीचे व्रत साहंगतले. मदन व रती याचंी 
शोडर्षोपचार पूजा करून यथाशक्ती सुविचदान कराव े लागते. जपजाप्य, कथाकीतचन करून 
केशवाचीिी पूजा करतात. यथासागं आचरि मानवास ईश्वर साहन्नध्यिी हमळवनू देईल. यज्ञाच्या 
वळेी सोमरस हपिारे लोक स्वगात जातात. पि ते सुख हचरकाल हमळू शकिार नािी. त्यासं पनुः 
जन्म हमळतो. असल्या व्रतानंी फार तर एवढेच िोईल की, मात्तब्बराचे द्रव्य गरीब िाह्मिाच्या पदरी 
सादर केले जाईल. ईश्वर पावायास असली कमे कािी उपयोगाची नािीत. 

 
४२८ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २७६–२७७) 

(चालू) या लोकातं [ठक लोकात] दुष्ट कमच व िूर वृत्ती फार हदसते. ते नेिमी टोळीने रािातात. द्या 
टोळ्या हनघृचि असतात. ईश्वराची दया अनंत असली तरी एक हदवस तो यानंा पापाचे प्रायहित 
देईलच. भवानी िी अगदी िूर देवी हदसते. ठकाचं्या हनदचय वृत्तीने हतचा आश्रय पतकरला आिे. िा 
कस्ल्पत देवी मनुष्ट्याचं्या दुगुचिास अनुकूल हदसते. त्यातून पापच वाढत आिे. 

 
४२९ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २७७–२८१) 

त्याच्या आईचे नाव [येशू हिस्ताच्या आईचे नाव] मारया िोते. योसेफ या सुताराशी हतचा हववाि झाला. 
ईश्वराच्या कृपेने पहवत्र आत्मा हतच्या उदरी आला. कुमारीत्व भगंल्यावाचनू येशूचा जन्म झाला. 
पहिली तीस वर्ष ेयेशू मात्याहपत्याचं्या आजे्ञत राहिला. नंतर प्रहसद्धपिे कायच करू लागला. त्याच्या 
बारा हशष्ट्यानंी गावोगाव त्याचे तत्त्वज्ञान पसरहवले िोते. येशूने अनेक चमत्कार केले. उदा. रोग्यास 
हनरोगी करिे, मेलेल्यास जीवतं करिे. कोढ्यास शुद्ध करिे. तो नेिमी गरीबातच वावरला. 
उत्कृष्ट उपदेश व शुद्ध वागिकू यातूंन त्याची फार छाप पडे. यिूदी याजक त्याचा दे्वर्ष करीत. ढोंगी 
गुरंूनी येशूचा घात करण्याचा हवचार केला. यिूदा नामक हशष्ट्यास पैशाची आशा दाखवनू त्यानंी 
हफतवले. येशूची चौकशी झाली. सुभेदार हपलातसने त्यास लोकाचं्या स्वाधीन केले. उभ्या आडव्या 
लाकडावंर हखळे ठोकून येशूस मारले. सिा तास येशनेू अत्यंत कष्ट सिन केले. सूयच तीन तास 
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अंधारात राहिला. भहूमकंप झाला, थडगी उडाली. मेलेले हजवतं झाले. हतसऱया हदवशी येश ू
कबरेतून उठून आकाशात गेला. जाताना आपल्या हशष्ट्यांस सुवतचमानाचा प्रसार करण्याचा संदेश 
हदल्िा. 

 
४३० (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८१–२८२) 

प्रत्येक दुकानदाराने तीन महिन्यानंी सरकारास कर हदला पाहिजे असा ठराव झाला. १५०० 
व्यापाऱयानंी त्याहवरुद्ध अजी हदलेली आिे. वसूल तिकूब करून कायदा रद्द करण्याची हवनंती 
केली. नेहटवापं्रमािेच युरोहपयनासंिी िा कायदा अन्यायी व जुलमासाहरखा हदसतो. 

 
४३० अ (इंम : २८१) 
 
४३१ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८२–२८३) 

कलंकी धमचपंथानुसार नागपरुात ७०० िाह्मिानंा पसं्क्तबाह्य करण्यात आले. गुप्तपिाने चालिारा 
िा पंथ िाह्मिपुरा खेड्यातील एका फहकराने सुरू केला असेिी साहंगतले जाते. पि उघडपिे 
मूर्थतपूजेस हवरोध झाल्यावर वाळीत टाकण्याचे प्रकारिी वाढले. या हनराकारी पंथात व 
हिस्तीधमात जमीन-अस्मानाचे अंतर आिे. 

 
४३१ अ (इंम : २८२) 
 
४३२ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८३) 

हवलायतच्या वाटेवर एदन येथे येत्सचा मतृ्यू झाला. त्याने संस्कृत व्याकरि रचले. पहवत्र शास्त्राचे 
बंगालीत भार्षातंर केले. या देशातच मरण्याची त्याची इच्छा िोती. आजारीपिामुळे इगं्लंडला जाव े
लागले तेव्िा तो अक्षरशः रडला. अवघ्या सोळा रुपये पगारावर उपदेशाचे काम केले. सरकारी 
नोकरीमधील िजार रुपये पगार त्याने नाकारला. हिस्ती धमच िा प्रीती व परोपकार याचंा धमच आिे 
असे तो म्ििे. 

 
४३३ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८३–२८४) 

‘तत्त्वज्ञ लिदू’ पत्रात हलहितो की, २०० मनुष्ट्ये एक गाडा ओढीत िोती. ज्येष्ठ आमावास्या असल्याने 
काळ्या रंगाचा जगन्नाथाचा मुखवटा बसवला िोता. हखरापत उडवनू, मोठ्ाने भजन म्िित लोक 
आपल्या जन्माचे साथचक करीत िोते. स्वतः गाडी ओढली तर नरकाच्या यातनातूंन सुटका िोते, 
पि खुद्द जगन्नाथपुरीत गदीत चेंगरून शकेडो लोक मरतात. हबचारे अंधपरंपरेने हजवाचा नाश 
करून घेतात. लिदू लोकाचंी िी उपिास्यता कोिाच्या लक्षातं येत नािी. 

 
४३३ अ (इंम : २८५) 
 
४३४ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८५–२८७) 

अिमदनगर येथे पाऊस कमी झाला. लोक गाव े सोडीत आिेत. ज्वारीचा भाव रुपयास ३ 
पायलीवर गेला. पशूिी खािार नािीत असे धान्य गोरगुरीब जादा लकमत देऊन खातािेत. उधारी 
बुडते आिे. मािसाचं्या पापामुळेच पाऊस कमी िोत आिे. जतीच्या योगाने पाऊस पडत नािी अशी 
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या लोकाचंी समजूत आिे. पुढारी हमळाला असता तर त्यानंी सगळ्या जतींना ठार मारले असते. 
मारवाड्याच्या घरात भरपूर धान्य आिे अशी समजूत झाल्याने ते व्यापाऱयानंा अडकवनू ठेवतात. 
बाजार लुटण्याच्या आवया उठतात. एकदा पाऊस झाला तर लोकानंा वाटले की, जती मेला! 
देवाहवर्षयी याचें हवचार अगदी अयोग्य आिेत. मूखचपि, दुव्यचसन आहि खोटेपि याचें ते दास झाले 
आिेत, असे ‘पाििारा’ आपल्या पत्रामध्ये हलहितो. 

 
४३४ अ (इंम : २८७–२८८) 
 
४३५ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८८) 

सरकारने गळ टोचिे या िूर पद्धतीस बंदी केली. मद्रासच्या मिाजनानंी गळ टोचिे चालू ठेवाव े
असा ठराव केला. सरकारने याते्रमध्ये हशपायाचं्या तुकड्या ठेवनू गळ टोचनू घेिारास अटक 
करण्याचा िुकूम हदला, (ज्ञानलसधूवरून) 

 
४३६ (४ : १८, १५ सप्तेंबर ४५, २८८) 

मंुबईिून हवलायतेला दर महिन्यास दोन आगबोटी जातील व परत येतील. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं १९, मंुबई, १ ऑक्टोबर १८४५ 

 
४३७ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २८९–२९०) 

रेव्ि. फारारने परमेश्वर नामक इसमास नाहसकमध्ये दीक्षा देऊन त्याचे नाव जेम्स ठेवले. िा कुळंबी 
मािूस त्यानंा धारवाडला भेटला. हकत्येक पुस्तके वाचनू त्याने खऱया देवाचा शोध केला. पाठलाग 
आहि दुःखाचे भय यामुंळे दीके्षस त्याने उशीर केला. आपा नावाचा मािूसिी असाच हिस्ताकडे 
आला. 

 
४३७ अ (इंम : २८९) 
 
४३८ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९१–२९३) 

आश्रय देिारे कमी झाल्याने उपदेशचस्न्द्रका बंद झाली. हफरून हनघण्याची आशा नािी. लिदु लोक 
लोकोपयोगी हवर्षयासाठी पसैा खचचण्यास खुर्षी नािीत. श्रीपतला जातीत घेण्याच्या बाजूने मत 
व्यक्त केल्याने िे लोक नाराज झाले. चंहद्रकेत आज्ञान, लबाडी व दुभार्षि फार असे. 
युरोपखंडातील नास्स्तकाचंी पुस्तके वाचून तीच मते त्यात हलहिलेली असत. कोितािी धमच गुप्त 
आहि हववाद केल्यावाचनू चालू रािािे शक्य नािी. 

 
४३८ अ (इंम : २९०–२९१) 
 
४३९ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९३) 

पालचमेंटचे सभासद जमचन राजास भेटले. 
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४४० (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९३) 
सातारकर माजी मिाराजाचें अजाचा हनकाल झालेला नािी. 

 
४४१ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९३–२९४) 

कलकत्याच्या इहंडया सोसैटीच्या सभेत हवधवाचंा पुनर्थववाि करण्याबाबत अनुकूल मत हदसले. 
(प्रभाकरवरून) 

 
४४२ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९४–२९५) 

‘हनःपक्षपाती’ हलहितो की मंुबई येथे पळश े िाह्मिाच्या घरी जेवावयास गेलेल्या गुरंूना वाळीत 
टाकण्याचे चालले आिे. हवद्या व ज्ञान याचंा हवचार करण्याऐवजी िलक्या गोष्टींच्या हवचारात फार 
वळे घालहवला जातो. 

 
४४३ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, २९७–३००) 

मूर्थतपूजेच्या अंधाराने व्यात झालेल्यास नवा उजेड हदसू लागला. प्रभदुीन िा लष्ट्करात काम करी. 
हफशरसािेबाने त्यास उपदेश हदल्िा. ९ वर्ष ेशास्त्र ऐकल्यावर मताचा व बुद्धीचािी पालट झाला. 
आईकडून फार हवरोध झाला. पि देवाची आपल्यावर दया झाली अशी त्यास खात्री िोती. िाह्मण्य 
नािीसे िोण्याची भीतीिी वाटेना. सरकारच्या गैरमजीचीसुद्धा त्याने पवा केली नािी. बडतफच  
झालो तरी चालेल असे तो म्ििे. इतर िाह्मिानंी प्रलोभन दाखहवले तरी त्याचा हनिय कायम 
राहिला. जीझस आपल्या सवच गरजा पुरवतो. (२५ वर्षांमागे एक िाह्मि हिस्ती झाला त्याची गोष्ट) 

 
४४३ अ (इंम : २९५–२९७) 
 
४४४ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, ३०१–३०४) 

रेवाळेश्वर िे बनारसजवळ देऊळ आिे. पुजाऱयाने पूजा केली की मोठमोठी ढेपळे पाण्यावरून 
चालत पूजकाकडे येतात अशी सवांची समजूत आिे. िा केवळ लोकासं ठकवनू पोट भरण्याचा 
हनरथचक उद्योग आिे. प्रत्यक्षात तसे कािीिी िोत नािी!! कोिीतरी लोभी पुजारी िाताने माती 
पाण्यावर लोटून लोकानंा बनवीत असावा. या देशात असल्या कृहत्रम गोष्टी अनेक आिेत. उदा., 
मिाबळेश्वरचा उगम आहि राजापूरची गंगा. तरी लोकानंी नीट हवचार करावा. 

 
४४४ अ (इंम : ३००–३०१) 
 
४४५ (४ : १९, १ ऑक्टोबर ४५, ३०४) 

हदवािी कामगाराचं्या नेमिकुासंबंंधी माहिती. 
 
अमेहरकन हमशन छापखाना, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २०, मंुबई, १५ ऑक्टोबर १८४५ 
 
४४६ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३०५–३०६) 

अहिका खंडातील घटनाचंा कालिमानुसार तक्ता तयार करून छापला आिे. 
 
४४७ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३०६–३०७) 

आहिका खंडात जीिा याचे कळप आढळतात. िा प्रािी घोड्यासारखा असून त्याच्या अंगावर पटे्ट 
असतात. नराचे पटे्ट भरेु तर मादीचे काळे असतात. िे जनावर फार सुंदर हदसते. (सहचत्र) 

 
४४८ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३०७–३०९) 

भरतखंडात पूवी हपतृपक्षात मासंभक्षिाची मुभा हदली गेली. कौहशक ऋर्षीचे सात पतु्र गगाचे हशष्ट्य 
िोते. एकदा दुष्ट्काळात अन्नाचे दुर्थभक्ष पडले तेव्िा श्राद्धकमाचे ठायी गाईची योजना करून त्या 
सवांनी भकू भागहवली. वाघाने गाय खाल्ल्याची िकीगत सागंून वळे मारून नेली. आचारमयखू 
म्िितो की कहलयुगात अस्ग्निोत्र, गोित्या, संन्यास, हपतृपक्षात मासं खािे, हनयोग िे ५ प्रकार 
वज्यच आिेत. इिी शास्त्रात पशुयज्ञ आिे पि तो हनष्ट्कलंक गुरूचा दाखला आिे. आपल्या 
मनामधील कुवासना पूवीच्या दिा लाख वर्षांचे पुण्य हिरावनू घेते. 

 
४४९ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३०९) 

नगरात तीन मनुष्ट्यानंी दीक्षा घेतली. 
 
४४९ अ (इंम : ३०९) 
 
४५० (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३०९) 

कलकत्त्याच्या लिदू धमचसभेने रेल्वनेे यात्रा करण्यास लोकानंा परवानगी हदली. याते्रस कमी हदवस 
लागतील. अल्प आयासात पणु्य हमळिार आिे. 

 
४५० अ (इंम : ३०९) 
 
४५१ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१२–३१६) 

लष्ट्कराच्या कमाडंरने सरकारला पत्र हलहिले की प्रभदुीनच्या दीके्षमुळे िाह्मि हशपायात 
अस्वस्थता वाढेल आहि हशपाई हमळिेिी कठीि िोईल. तेव्िा प्रभदुीनच्या बदलीचा िुकूम आला. 
चौकशीत प्रभदुीन म्ििाला की ‘आपि फार हवचार करून िा हनिचय घेतला आिे. कािी चाडंाळ 
शत्रूंनी लनदा केली तरी मत बदलले नािी.’ यावरून असे हदसते की लष्ट्कराचे अहधकारी उगीचच 
धमांतरास अडथळा करीत आिेत. धमांतहरत लोक कुठलािी जुलूम सोसण्यास तयार आिेत. 
(मागील अंकावरून चालू) 

 
४५१ अ (इंम : ३०९–३१२) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

४५२ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१६) 
हप्रन्स आल्बटच व रािा िान्सला जािार. 

 
४५३ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१६) 

इंग्लंडमध्ये लोखंडी रस्ते वाढहविार आिेत. 
 
४५४ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१६–३१७) 

हदवािी अदालतीने हनयम केला की अहतशदू्र लोकानंा कोटाच्या बािेर उभे रािाव े लागिे िे 
अनुहचत आिे. म्ििून ते साक्षीकहरता आले असता त्यासं कोटाच्या आतल्या इमारतीत येऊ द्यावे. 

 
४५५ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१७) 

अनहभज्ञ व फुशारखोर वैदंूचे और्षध घेऊन नेहटव नागहरक फसतात. प्रकृहत हबघडवनू घेतात. तरी 
त्यानंी जे. जे. अस्पतळातील युरोहपयन डॉक्टराचेंच और्षध घ्यावे. 

 
४५६ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१७) 

जयगडच्या दोन खलाशानंी दोन हस्त्रयानंा मचव्यातून समुद्रात नेले व दाहगने काढून सागरात फेकून 
देऊन ठार मारले. जड जाने त्या दोघासं फाशीची हशक्षा हदली. 

 
४५७ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३१७–३१९) 

‘न्यायवादी’ हलहिती की, शदू्राने हिस्ती धमच स्वीकारला तर िाह्मि लोक त्याचा हवटाळ मानीत 
नािीत! एरव्िी सालीचािी हवटाळ माहनतात. िे लोक व्यस्क्तगत पात्रतेपेक्षा जात मित्त्वाची 
समजतात. कािी िाह्मि चाभंाराच्या घरी जेवले त्याचंा वशंच वाळीत पडला असून त्याचंी आता 
वगेळीच जात झाली आिे. पूवीच्या ऋर्षींची कमे कािी वळेा चमत्काहरक वाटतात तरी त्याचें 
िाह्मित्व मात्र कायम राहिले. िे आियच आिे. 

 
४५७ अ (इंम : ३१९–३२०) 
 
४५८ (४ : २०, १५ ऑक्टोबर ४५, ३२०) 

सरकारी नेमिूका आहि बदल्या. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटसच 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २१, मंुबई, १ नोव्िेंबर १८४५ 
 
४५९ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२१) 

पुण्यात सात जिानंी बास्प्तस्मा घेतला. 
 
४६० (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२२) 

रेवरंड फारादने तीथचके्षत्री लिडून प्रचार केला आहि नाहसक येथे तीन मनुष्ट्यासं दीक्षा हदल्िी. 



 अनुक्रमणिका 

४६० अ (इंम : ३२१) 
 
४६१ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२२) 

मालमेन गावी ४१ जिानंी दीक्षा घेतली. 
 
४६१ अ (इंम : ३२२) 
 
४६२ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२२–३२३) 

सयामातील बौद्ध गुरंूमध्ये दोन तट िोऊन वादहववाद चालू आिेत. लंकेतील बौद्धधमचिी 
हदवसेंहदवस क्षयास जात आिे. 

 
४६२ अ (इंम : ३२२) 
 
४६३ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२४–३२७) 

पेस्तनजी मािकजीने ‘हिस्ती धमचहवर्षयक वादहववाद’ िे पुस्तक इंग्रजीत हलिून प्रहसद्ध केले. 
हिस्ती धमच िा मानायाजोगा नािी असे त्यास वाटते. केवळ लनदा करिे िाच त्याचा िेतू आिे. पि 
शातंीने मरि याव े व जयजयकार करीत परलोकामध्ये जाव े याहंवर्षयी कािीच उपाय तो सागंत 
नािी. जो पापाची कबलुी देतो तोच शातंीत मरतो. पेस्तनजीने वाल्टेर या नास्स्तक लेखकाची मते 
जशीच्या तशी उतरून घेतली आिेत. पि मरिसमयी वाल्टेरनेिी कबुली देऊन क्षमाऱयाचना केली 
िोती. देवीट ह्यमू आहि टाम पेि या नास्स्तकानंािी वाईट अवस्थेत मरि आले. नास्स्तकानंी नीट 
हवचार करावा. ईश्वर िा आपला गौरवी उत्पन्नकता आिे. त्याच्याबद्दल दुभार्षिे करिे िी अयोग्य 
गोष्ट िोय. 

 
४६३ अ (इंम : ३२२–३२४) 
 
४६४ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३२९–३३०) 

लंडनमध्ये अशी बातमी आली की एका उपदेशकाने कन्येसी व्यहभचार केला. त्यावरून जामा 
जमशदे या गुजराथी पत्राने कडक टीका करून इंग्लंडमध्ये वारंवार अशा गोष्टी घडतात, दुराचरि 
िा त्या लोकाचंा स्वभावच आिे, अशी टीका केली. सपंादक हलहितात की िेतुपुवचक असे हनमूचळ 
हलिू नये. एखादा पापी व लोभी मािसू या मंडळीत असेलिी. पि ३० िजार गुरू उपदेशाचे कायच 
करतात. १० िजार रुपयात एक खोटा हनघाला तर सवचच रुपये फेकून द्यावते काय? कुमागी 
मािसाचंा अहधकार लगेच काढून घेतला जातो. वावगे चालिारास एक हमहनटिी रािू देत नािीत. 

 
४६४ अ (इंम : ३२७–३२८) 
 
४६५ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३३३) 

‘न्यायवादी’ आपल्या पत्रात हलहितो की पूवीच्या जातीचा कोिीिी हवचार करीत नािी. नव्या 
धमाप्रमािे त्यास वागिूक हमळते. जी कािी वहिवाट परंपरागत आिे ती कारिावाचनू मोडू नये. 

 



 अनुक्रमणिका 

४६५ अ (इंम : ३३३–३३४) 
 
४६६ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३३५) 

‘यात्रा–पूिच–फलेच्छू’ हलहितो की, कािी सनातनी लोकानंा भय पडले आिे की इगं्रज सरकार 
त्याचें राज्य िरि करून पुण्यिी नािीसे करिार! रेल्वनेे काशी यात्रा केली की शरीरदंडन कमी 
िोिार असल्यामुळे पुण्यिी कमी िोईल. पायी चालून थंडी तिान-भकू सोसल्याहशवाय पुण्याईचा 
खरा साठा िोिार नािी. घोडेस्वाराने कुत्रा बरोबर घेऊन यात्रा केली तेव्िा स्वगात त्याच्यापेक्षा 
घोडा व कुत्रा यानंा वरचे स्थान हमळाले अशी याचंी समजूत असते! म्ििनू रेल्वसे ते भ्रष्ट 
समजतात! 

 
४६६ अ (इंम : ३३५) 
 
४६७ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३३५) 

लोकहितेच्छू हलहितो की नेहटवाचंा पैसा ख्यालीखुशालीत जातो. कािी सावकाराकडे ठेवल्यास 
त्याचेच हदवाळे हनघून द्रव्य बुडते. जहमनीत पुराव े तर चोरीस जाते. म्ििून हशल्लक पैसा बँकेत 
ठेवनू श.े ४ टके्क व्याज हमळवाव.े ठेवलेल्या पैशाचा दस्तऐवजिी हमळतो. 

 
४६८ (४ : २१, १ नोव्िेंबर ४५, ३३६) 

‘कागद वाचिारा बापू’ हलहितो की, एक रोडके कुते्र प्रत्येकाच्या अंगावर धावनू मंुकत असते. 
एखादी खंगाली गरीब बाई लचध्याचें पाघंरून करून भईुवरून खरडत चालते. हतला पोराचें टोळके 
दगड मारून त्रास देते. दुष्ट, लोहभष्ट आहि हनदचय लोक असेच असतात. एखाद्याचा रोजगार 
बुडाला, चोरी झाली, आईबाप मेले तर मुडद्यावर घारी पडाव्यात तसे त्यास त्रास देतात. िे अनेक 
जन्माचेंच फळ समजाव ेकी काय? दुभाग्याच्या फेऱयात पडण्यापूवी लोक त्यास नीहतमान व सज्जन 
समजत असतात. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २२, मंुबई, १५ नोव्िेंबर १८४५ 

 
४६९ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३३७–३४०) 

सवांत लिान असिाऱया युरोप खंडात तीस कोटी लोक रािातात. आशी व आहिका खंडापेक्षा ते 
सुधारलेले खंड आिे. नामी शिरे, रस्ते व घरे आिेत. इतर देशात मूर्थतपूजा आिे. युरोपात 
पाठशाळा व हवद्यालये फार आिेत. कलाकौशल्यिी सुधारलेले आिे. प्रथम युरोपातिी रानटी 
लोकच िोते. प्रथम ग्रीक व नंतर रोमन लोक सुधारले व त्यानंी सगळा युरोपखंड लजकला. 
रोमनाचें साम्राज्य मोडल्यावर प्रत्येक देशात सुधारिा झाली. स्पेनमध्ये व इतालीत अन्न व 
फळफळावळ हपकते. उत्तर युरोपात मात्र अहतशय थंड अशी िवा आिे. उन्िाळ्यातच ते थंडीच्या 
हदवसाचंी बेगमी करून ठेवतात. (प्रश्न) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

४७० (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४०) 
दहक्षि अमेहरकेतील आमाजोन नदी २ िजार कोस लाबं व ८० कोस रंुद आिे. गंगा ८०० कोस 
वािाते म्ििजे गंगेच्या २॥ पट ती मोठी आिे. हमहसहसपी गंगेच्या तीन पट लाबं आिे. चीनची 
कायाघं नदी १ िजार कोस वािाते. 

 
४७१ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४१–३४२) 

ित्ती िा सवच पशूतं मोठा व बुहद्धवान प्रािी आिे. ओबडधोबड शरीर, बेडौल पाय, सुपासारखे कान, 
डोळे लिान असा तो चमत्काहरक वाटतो. िाताएवढी सोंड, दाताचें सुळके असिारा िा प्रािी 
सवचच बाबतीत चपळ आिे. सोंडेने खातो-हपतो, झाडाच्या फादं्या तोडून मािसासिी झुगारून देऊ 
शकतो. ५-६ घोड्याचंी शक्ती असल्याने लढाईत फार उपयोगी पडतो. तो स्वभावाने सौम्य 
असल्याने झुली घालून राजाची अबंारी त्याजवर ठेवतात. एवढ्या हवशाल ित्तीवर अंकुशाने 
हनयतं्रि ठेवता येते. 

 
४७२ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४२–३४४) 

पाऊस का ं पडत नािी, िा हवचार सवांच्याच मनामध्ये येत असतो. मािसे गुरे मरत आिेत, 
हवहिरीस पािी नािी, याचे कारि आमची समजूतच की म्िसोबाची अवकृपा झाली. पाऊस 
पाडिारे काय बारा देव आिेत थोडेच? एकच हनराकार परमेश्वर, तो सवच करतो. भगवान जीवतं 
देवच पाऊस पाडील. दुष्ट्काळ िे अपराधाचें व पापाचे फळ आिे. प्रीहतपूवचक देवाची सेवा करावयास 
िवी. ज्यासं ज्ञान व शक्ती नािी अशा देवाची भक्ती नको. असत्य, चोरी, फसविकू, हशदळकी, 
ित्या िी सवच पापेच आिेत. कोिाच्यािी पाया पडाव े िे मनुष्ट्याचे मूखचपि िोय. खंडोबा–हवरोबा 
तुमचे कािी हबघडवीत नािीत. आता तरी सावध रािा. खऱया देवास भजा. 

 
४७३ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४५) 

टोक्याच्या कृष्ट्िा नामक मािसास व दुसरी मनैा नामे हमशनच्या कन्या शाळेत चागंली हशकलेली 
परटीि आिे, त्यासं बास्प्तस्मा हदला. 

 
४७४ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४५) 

रेव. हमरेक, कीस व वतच िे हवलायतेिून आले ते कनाटकमध्ये रािािार आिेत. 
 
४७५ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४५) 

पाठशाळेस पसैा देण्यास नकार देिारे लोक नाचतमाशात कलकत्ता येथे लाखो रुपये उधळतात. 
 
४७५ अ (इंम : ३४५) 
 
४७६ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४६–३४८) 

पेि ‘हववकेयुग’ या आपल्या गं्रथात म्िितो की हिस्ती शास्त्र खरे नािी. िा गृिस्थ दुव्यचसनी व 
दंगेखोर िोता. कजच काढून पेिने नोकरीतिी अफरातफर केली िोती. तो पहतत व घािेरडा िोता. 
नास्स्तकपिावरून त्यास देवाने मोठी हशक्षा केली. रोगाने तो ओंगळ बनून तडफडला. दुःखाच्या 
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असह्य वदेनानंी तो तळमळायचा, एकटा राहिला की ओरडायचा! तरीिी त्याने मरेपयिंत नास्स्तक 
भाव सोडला नािी. 

 
४७६ अ (इंम : ३४६) 
 
४७७ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३४८–३५०) 

प्रभाकरचा कतािी खोटे आरोप करतो. लाछंनयुक्त अशी पत्र छाहपतो. हमशनेरी या देशाच्या 
कल्यािाकहरताच येथे आलेले असतात, असे हलिून त्याने िाह्मिाचंी लनदा केली असती तर काय 
िोईल याची त्याने कल्पनाच करावी. जे शिर डोंगरावर वसले ते कधीच लपत नसते! खोडी 
काढून दुसऱयाची उगीच लनदा करू नये. पाप सोडा, सुमागच धरा. 

 
४७७ अ (इंम : ३४८) 
 
४७८ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३५०) 

कािी दारूबाजाचंी रस्त्यात मारामारी झाली. चार मािसे ठार व अठरा घायाळ झाली. अघोर कमच, 
दारू व राडंबाजी या वागिकुीचे िे अहनष्ट फळ िोय. 

 
४७९ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३५०) 

िस्ताच्या पावसानेिी तळी व हवहिरी भरल्या नािीत. पाऊस फार कमी झाला. 
 
४८० (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३५०–३५२) 

‘न्यायवादी’ हलहितो की, मुस्स्लमानंा जसे चावडीत उतरू देतात तसे हिस्ती लोकासंिी रािू द्याव.े 
हवहिरी–बाखाचें पािी भरू द्याव.े हिस्तींना वगेळी वागिूक देऊ नये. पािी भरण्यास अडथळा 
करू नये. सरकारनेच तसा कायदा करावा. 

 
४८० अ (इंम : ३५२) 
 
४८१ (४ : २२, १५ नोव्िेंबर ४५, ३५२) 

सरकारी नेमिूका बदल्या. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २३, मंुबई, २८ नोव्िेंबर १८४५ 
 
४८२ (४ : २३, २८ नोव्िेंबर ४५, ३५४–३५५) 

िातभटीच्या दारूने फार अनथच िोतात. नाशकारक दारूपासून लोकाचंी सुटका करिे आवश्यक 
आिे. दारूमध्ये लज्जा व कुटंुबाचा नाशिी आिे. दारूला और्षध समजिे तर अगदीच भ्रामक असते. 
१८२५ मध्ये अमेहरकेत टेम्परन्स सौसेईटी स्थापन झाली. इग्लंडमध्येिी िजारो सभासद आिेत. 
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दारूने शरीर व मन हबघडते. दाहरद्र्य, दुःख, दाडंगाई पसरते. मद्याचा हतरस्कार करून स्वताचे व 
इतराचें कल्याि करा. 

 
४८२ अ (इंम : ३५३–३५४) 
 
४८३ (४ : २३, २८ नोव्िेंबर ४५, ३५६–३५८) 

१३ नोव्िेंबर १८३४ रोजी टेपरन्स सोसायटी िी सभा स्थापन झाली. वचनपत्रावर सह्या झाल्या. 
िातभट्टीचे मिामादक लकवा हवदेशी स्वल्पमादक मद्यिी न घेण्याच्या शपथा झाल्या. तरी 
हकत्येकजि वाइन, िाडंी हपतातच. अशा लोकाचंा उपदेश कोिी ऐकिार नािी. कैफी पदाथच न 
सेविेच उत्तम आिे. और्षधाच्या लकवा धमाच्या कारिासाठीिी ते घेऊ नका. दारू हविेते िे 
मिादोर्षी आिेत तेव्िा सरकारने परवाना देिेच बंद कराव.े यावर मराठीत पुस्तके छापून वाटावीत. 

 
४८३ अ (इंम : ३५५–३५६) 
 
४८४ (४ : २३, २८ नोव्िेंबर ४५, ३६०–३६४) 

दारूने मालमत्ता उधळली जाते, नीती हबघडते, आशचेी हनराशा िोत. मािूस हनदचय पशुतुल्य 
बनतो. दाहरद्र्य व िालिलाखी येते. लोक उत्तरोत्तर मद्याच्या दासपिात जातात. पहरहमत 
हपण्यानेच अहत हपण्याचा सराव िोतो. आरोग्य, सुख, संभाहवतपिा नािीसा िोतो. पहवत्र शास्त्र 
म्ििते “जो तू दारू हपतोस त्या तुझी नेते्र परनारीला पिातील, तुझे हृदय द्वाड गोष्टी बोलेल! 
मििून चमत्काहरक अंमली पदाथापासून अगदी दूर रािाव.े दारूच्या बाटल्या समुद्रात टाका! 
अफू, भागं िे पदाथचसुद्धा तुम्िी अगदी वजावते.” 

 
४८४ अ (इंम : ३५८–३६०) 
 
४८५ (४ : २३, २८ नोव्िेंबर ४५, ३६४–३६८) 

रसना, काम, ख्यालीखुशाली यानंी दारूची सवय वाढहवली आिे. लाल, हपवळे, जाभंळे असे िे 
द्रव्य वास मारते. त्याच्यावर जिू वासनेचे पाघंरूि आिे. िा चोर अनेक भलुथापा मारून स्वतःची 
प्रहतष्ठा वाढहवतो परंतु मािसाची प्रहतष्ठा मात्र जाते. त्याच्या फुसलाविीस व लबाडीस बळी पडू 
नका. दारूबाज बापुडे व दैविीन बनतात. हकयेकासं क्षयासाहरखे दुधचर रोग जडतात. बायकापोरे 
भकेु मरतात. हदवसा दरोडे घालिारा िा दारूरूपी चोर पळवनू लावा. स्वता िोऊन त्यास आमंतू्रन 
घरात घेऊ नका. दारू िे सवच दुःखाचें मूळ िोय. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २४, मंुबई, १० णडसेंबर १८४५ 

 
४८६ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३६९–३७३) 

आकाशात आहि पृर्थ्वीवर येशूला अहधकार हदल्िा आिे. सपचदंश नािीसा करण्याचेिी सामर्थ्यच हदले. 
येशूचे १२० हशष्ट्य येरूशालेम गावात आले. मात्थीची मुख्य म्ििून नेमिूक झाली. आकाशात 
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अग्नीच्या ज्वाळा हदसल्या! पे्रहर्षत पेत्रसाने पापाचा पिाताप करण्याचा सवांस सछा हदला. त्यानें 
पागंळ्यास नीट केले! येशूच्या शत्रूंनी या हशष्ट्यानंािी फार त्रास हदला. याजकानंी व शास्त्र्यांनी 
येशूचा उपदेश साहंगतल्याबद्दल त्यानंा कैदेत टाकले. दुखिेकऱयानंा बरे करिाऱया या हशष्ट्यांची 
लोकहप्रयता वाढतच राहिली. म्ििून पे्रहर्षतानंा छड्या मारून सोडून हदले. 

 
४८७ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३७३) 

उंट व हचत्ता याचें हवशरे्ष एकवटलेला असा गैराफ िा प्रािी आिे. डोके िरिासारखे, लशगे उंच व 
आखूड असतात. मान लाबं असल्याने झाडाचा चारा खाते. जरा पायरव लागला की ते पळून जाते. 
(सहचत्र) 

 
४८८ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३७४) 

सन् १८४५ नोवेंबरच्या १६ व्या तारखेस अमेहरकान हमशनच्या भेंडीबाजारातंील देवळातं कृष्ट्िस्वामी 
नामे एक द्राहवड िाह्मि यास बास्प्तस्मा हदल्िा. 

 
४८८ अ (इंम : ३७४) 
 
४८९ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३७६–३७८) 

तामस पेिनेिी येशूबद्दल फार आदराने हलहिलेले आिे. बोंललग िोकलािी बबैल िा मानवी दयेचा 
गं्रथ वाटे. रूसोने म्िटले की बायबलला हजल्िाळा आिे. प्लूटोने येशचू्या सदगुिाचंी स्तुती केली. 
संशयवादी सॉिेहटसानेिी इहंद्रयहनग्रिाचा बोध केला. सॉिेहटस ज्ञानी असेल, पि येशू देव िोता. 

 
४८९ अ (इंम : ३७५–३७६) 
 
४९० (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३७९–३८१) 

दारू और्षधी असते िे मत अगदी चुकीचे आिे. दारूने धडधाकट मनुष्ट्यासिी हवकार िोतो. दारूने 
सामर्थ्यच येत नािी लकवा पोर्षििी िोत नािी. िुशारी लकवा उद्दीपन अगदी तात्पुरते असते. 

 
४९० अ (इंम : ३७८–३७९) 
 
४९१ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८१) 

सुरतेत मिामारीने रोज ५० जि मरतात. 
 
४९२ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८१) 

जमशदेजीच्या मुलाने नवी आगबोट ‘हरवटे कनरक’ िी हवकत घेतली िोती परंतु ती तुफानामुळे 
फुटली. (प्रभाकरवरून) 

 
४९३ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८१) 

मिागाईमुळे नागपूरच्या राजाने पंढरपूर याते्रचा बते रद्द केला. 
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४९४ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८१–३८२) 
कोंबडी आपल्या हपलासं ममतेने जपते. ईश्वरिी मानवासं असाच माया लावतो. 

 
४९५ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८२–३८३) 

‘सिवासी’ म्िितो की, नेहटवाचं्या चाली हनरथचक आिेत. हदवाळीत द्रव्याची उधळपट्टी फार िोते. 
राजरोज जुगार खेळला जातो. शोभेच्या दारूचा स्फोट िोऊन लोक जखमी िोतात. 

 
४९६ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८३–३८४) 

‘व्यसनत्रासक लिदू’ हलहितो की, वाळकेश्वरी याते्रत धमचशाळेमध्ये जुगार चालतो. रंडीबाजी व 
दारू हपिे चालते. व्यसनी लोकासं आवकाबाई माळ घालते. 

 
४९७ (४ : २४, १० हडसेंबर ४५, ३८४) 

हदवािी कामदाराचं्या नेमिकुा. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ४, अकं २५, मंुबई, २० णडसेंबर १८४५ 
 
४९८ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३८५–३८६) 

ग्रीसमध्ये अनेक बटेे असून िा देश हनसगचसुंदर आिे. िवा सौम्य व फळफळावळ उत्तम आिे. 
बफाच्छाहदत डोंगर आिेत. पि गरीबी फार आिे. (सहचत्र) 

 
४९९ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३८६–३८७) 

गाय िा अहतशय उपयुक्त प्रािी आिे. वदेात म्िटले आिे गाय िी वदेाचंी माता िोय. हतच्या 
शिेमूत्राने शुद्धता िोते असा नेहटवाचंा समज आिे. (सहचत्र) 

 
५०० (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३८७–३९२) 

येशूच्या भक्तीखातर अनेक हशष्ट्यानंा मरिदंड सोसावा लागला. खरे बोलल्याबद्दल स्नेफानसावर 
धोंडमार झाली. छळिूक झाल्याने हशष्ट्य परागंदा झाले. कािी काळानंतर लोकानंा येशूचे तत्त्वज्ञान 
पटले, छळवाद कमी झाला. अंत्योख नगरात दीक्षा झाल्यावर हिस्ती िे नामाहभधान त्यासं 
हमळाले. 

 
५०१ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९२) 

१८४५ च्या ज्ञानोदयाची अनुिमहिका पढुल्या वर्षाच्या पहिल्या अथवा दुसऱया अंकाबरोबर 
ज्ञानोदय पत्र घेिारासं द्यावी असा हनिय आिे. 

 
५०२ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९२) 

मद्रास वतचमानपत्रद्वारे, त्या शिरातं हमशनरीसिेब सोळा आिेत. हिस्ती झालेले नेहटव्ि १२०० 
आिेत. 



 अनुक्रमणिका 

५०३ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९२–३९३) 
उष्ट्ि िवमुेळे नेहटवांत डोळ्याच्या रोगाचे प्रमाि फार हदसते. सरकारने यावर उपचार व्िावा म्ििून 
मोफत मंुबादेवीच्या देवळाजवळ दवाखाना सुरू केला आिे. 

 
५०३ अ (इंम : ३९२) 
 
५०४ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९४–३९५) 

‘खरा लिदू’ पत्रात म्िितो की, केवळ मौज करण्यासाठी हनधमी लोकसुद्धा मािीमला जातात. त्या 
देवालािी नमस्कार करतात. यात काय नफा आिे? कस्ल्पत देवाची भक्ती नको. (प्रभाकरवरून) 

 
५०४ अ (इंम : ३९३–३९४) 
 
५०५ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९६–३९७) 

मंुबई त्राक्त आहि बुक सोसाइटी – 
 

सन १८२७ मध्ये हनघालेल्या या मंडळीने मराठीत प्रहसद्ध केलेल्या पुस्तकाचंी नाव ेयेिेप्रमािे. 
 

१) हत्रभवुनाची गोष्ट 

२) मुलासंाठी प्रश्नोत्तरावली 

३) देवाच्या दिा आज्ञा 
४) शुभवतचमानसंबधंी प्रश्नोत्तरावली 

५) पापपीहडतासं शाहंत 

६) भाव कोिावर ठेवावा याचा हवचार 
७) िोिारा िोध याहवर्षयी 

८) मोठा हवचार : मरिानंतर काय प्राप्त िोईल 

९) ३ संभार्षिे : हकत्येक िाह्मि मराठी इत्यादी आहि हिस्तदास यांमध्ये लिदुधमच आहि 
हिस्तीधमच याहंवर्षयी. 

१०) खऱया धमाची हचन्िे 
११) खरा मागच कोिता याचा हवचार 

१२) शुभवतचमान 

१३) खरे प्रायहित 

१४) प्राथचना याहवर्षयी 
१५) देव कसा आहि खरे भक्त कसे 

१६) लेकराचंी पहिली पोथी 

१७) भगवान कसा ओळखावा याहवर्षयीची गोष्ट 
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१८) हिस्तीधमच कसा उत्पन्न झाला आहि कसा पृर्थ्वीमध्ये वाढला याची गोष्ट. 

१९) सुमागच शोधकाचा वृत्तातं 
२०) भगवद्रीतेचें सार 

२१) पहिली प्रश्नोत्तरावली 

२२) उद्धाराचा उपाय 
२३) लिदुशास्त्रातं साहंगतलेले िाह्मिाचें मित्त्व 

२४) पावसासाठी प्राथचना 

२५) मुलासंाठी बोधाच्या गोष्टी 

२६) बालमोतातंील शाळेचे विचन : दोघा मुलींचे शाळेत जात असतानंा वाटेत जे बोलिे झाले 
त्याची गोष्ट. 

२७) सदाचरिाच्या गोष्टी 
२८) चमत्काहरक गोष्टी 

२९) ईश्वराचे पाहवत्रत्व व न्यायत्व याचे प्रदशचन 

३०) पृहथव्याहद भतूाचें भजन 
३१) शास्त्रातंल्या गोष्टी 

३२) पिातापाची गोष्ट 

३३) चागंले मुलगे लकवा तुम्िी आपली परीक्षा करा 
३४) येशू हिस्ताने जी प्राथचना आपल्या हशष्ट्यासं साहंगतली हतजवर टीका. 

३५) खरा जो हिस्तीधमच त्यातं कािी लिदू लोकानंी प्रवशे केला याहवर्षयी वतचमान. 

३६) येशू हिस्ताचा धमच हशकहविाऱयाची गोष्ट 

३७) हशद्दी चाकर मािसाची गोष्ट 
३८) फुले वचेिार मुलाचंी गोष्ट 

 
या मंडळीचा िेतु असा आिे कीं, उपयोगी पोथीपुस्तके छापून प्रहसद्ध करावी. मुख्य इच्छा अशी आिे 
की सवांनी हिस्तीधमाहवर्षयी बराबर समजाव.े हिचा पुस्तकखाना हकल्यातं फाबचस रस्त्यावर ७ व्या 
नंबरचा आिे. 

 
५०५ अ (इंम : ३९५) 
 
५०६ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ३९८–४००) 

उपदेशचस्न्द्रका या हनयतकाहलकेचा पुनजचन्म झाला आिे. त्याच्या संपादकाने हवचारिा केली की 
हिस्ती धमात तारि खरोखर आिे का? याचे उत्तर असे की हनहित तारि आिे. आमच्या 
सद्गुरूने स्वता मरिदंड भोगला. तो जामीन असल्याने पापाचंी क्षमा िोते. येशू लोकासं ‘हफतवती’ 
आहि देवाकडे घेऊन जातो. थॉमस पेननेिी येशूचे सद्गुि मान्य केले िोते. 
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५०६ अ (इंम : ३९७–३९८) 
 
५०७ (४ : २५, २० हडसेंबर ४५, ४००) 

५ जिाचें खून करिाऱया स्टॉकीज या खुनी इसमास फाशीची हशक्षा झाली. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं १, मंुबई, १ ज्यानुएरी १८४६ 

 
५०८ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ३–७) 

‘ज्ञानोदयाच्या पाचंव्या पुस्तकाचा महिला अंक काढतानंा ज्या हमत्रानंी ज्ञानोदय चालहवण्यासाठीं 
आजपयिंत साह्य केले त्याचें आम्िी उपकार मानाव े िे या प्रसंगी योग्य आिे.’ असे आभार मानून 
ज्ञानोदय हनयतकाहलकाच्या कामाचा आढावा घेतानंा सपंादक हलहितात. 
 
‘लिदुस्थानातील लोकाचंी सापं्रतची स्स्थहत पािून ज्ञानोदयासाहरखे वतचमानकागद ज्याचंा मुख्य 
अहभप्राय हिस्तीधमाची स्थापना व त्याचे चालहविे या हवर्षयींचा आिे. तो ह्मिजे नेटीव 
लोकाचं्याच आश्रयाने चालेल असी आशा धरण्याची जागा नािी. िा वतचमानकागद चागंला 
चालहवण्यास बिुत श्रम आहि खचचहि लागतो. आमच्या हमत्राचं्या परोपकारीपिाने मागल्या वर्षाच्या 
ज्ञानोदयाचा खचच बराच भागला. तथाहप थोडाबिुत आमच्या अंगावरहि पडला. लिदुस्थानच्या 
सुधारिुकीहवर्षयी ज्याचंी इच्छा आिे त्यासं या कागदाचे केवढे अगत्य आिे िे चागंले समजेल. 
आहि ते या कागदाच्या कत्याला आश्रय देऊन त्याचं्या अगंावर कािीं खचच पडंू देिार नािींत अशी 
आमची आशा आिे. 

 
५०८ अ (इंम : १–३) 
 
५०९ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ७) 

‘हदसेंबर महिन्याच्या २१ व्या तारखेस नगर एथे सात मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला… बिुतकरून 
अगोदर झालेल्या हिस्ती लोकाचं्या नातलग आिेत.’ 

 
५०९ अ (इंम : ७) 
 
५१० (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ७) 

‘काळबादेवीच्या रस्त्यावरील स्काच इन् स्स्टयुशनचा हतसरा जो. आर. हमलरसािेब तो गेल्या 
महिन्यातं आपल्या कामावर येऊन दाखल झाला. 

 
५१० अ (इंम : ७) 
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५११ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ७) 
‘राजकोट मुकामी ऐहरश हमशनरीसािेब यािीं चार मनुष्ट्यासं बास्प्तस्मा हदल्िा. त्या चवघाचंीहि जात 
चारि आिे. 

 
५११ अ (इंम : ७) 
 
५१२ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ७) 

‘बंगाल वतचमानपत्रावरून असें समजण्यातं येते की त्या इलाख्यातील भात हघरटण्याचे, दळण्याचे, 
साखर करण्याचे आहि कागद करण्याचे, इत्याहद १५१ वाफेची यंते्र चालू झाली आिेत. 

 
५१३ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ७–८) 

िल्ली हवलायतेत लिदुस्थानातल्या रेईलरोड ह्मिजे लोखंडी रस्त्याहवर्षयी हवचार चालला आिे. 
परंतु बाधंण्याचे अद्याहप खचीत ठरले नािीं. 

 
५१४ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ८–९) 

पंजाब : सन १८०९ मध्ये राजा रिहजतलसग याने इंगे्रज सरकारसी ठराव केला कीं मी इंग्रज 
सरकारसीं सलुखाने वागेन. आहि त्याप्रमािे तो वागला. परंतु तो सन १८३९ मध्ये मरि पावला. 
त्यानंतर गादीवर आलेले तीन पुरुर्ष अपघाताने मारले गेले व नंतर इंग्रज व शीख लोकातं बखेडा 
सुरू झाला. त्याहवर्षयी हडसेंबरच्या ३० व्या ताहरखेचे अग्रा अखबार वतचमानपत्रावरून पंजाबच्या 
लढाईहवर्षयीं अिखी असें समजण्यातं आले आिे कीं अिखी एक हदवस शीक लोकाबंरोबर इंग्रज 
सरकारची लढाई झाली. आहि शीक लोक त्या लढाईत बिुत मेले गेले व जे राहिले ते सतंरजी 
नदीच्या पहलकडे पळून गेले. आहि इंग्रजी फौजेतीलहि मोठे मोठे सरदार लोक मारले गेले. 

 
५१५ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, ९–१२) 

‘नोवबंर महिन्याच्या शवेटल्या ताहरखेस एका आरबी मनुष्ट्याचा बास्प्तस्मा कलकत्ता येथे झाला.’ 
 
५१६ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, १२–१३) 

‘या लिदुलोकातं सवच तीथचरूप नद्यालंा फार माहनतात परंतु त्यामध्यें गंगानदीची मोठी मान्यता आिे. 
हकत्येकाचं्या मनातं कीं आपला देि हतच्या प्रवािात पडावा अथवा काठीं तरी मरि यावें ह्मिजे 
देिाचें सवच साथचक झालें , (सहचत्र) 

 
५१७ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, १३–१४) 

कोपरगावंाजवळ एक बेट आिे. तेथे बाजीरावाने एक हवष्ट्िूचे देवालय बाधंले िोते. त्या हवष्ट्िूची 
यथायोग्य पूजा व्िावी म्ििनू इंग्लीश सरकार दरमिा १०० रुपये देत असे. तो खचच लोकाचं्या 
आळसास प्रोत्सािन देिारा आिे, असे एक मुशाहफर ज्ञानोदयाच्या संपादकास कळहवतो व सुयोग्य 
खचच कसा करता येईल ते सुचहवतो. ‘याप्रमािे जर सकार िे ५१० रुपये लावील तर लोकाचें हकती 
बरें िोईल. केवळ पाच पन्नास िाह्मि पुष्ट िोऊन लाता मारतील त्यापेक्षा ं सवच लोकास हवद्या 
करण्याचा चागंला प्रसंग सापडेल. सवांस वैद्य आहि और्षधे फुकट हमळतील. सवच अनाथ अधंळे 
लंगडे याचें सुरक्षि िोईल. सवांस चागंला रस्ता हमळेल. शतेकीची चागंली सुधारिूक िोईल.’ 
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५१७ अ (इंम : १४–१५) 
 
५१८ (५ : १, १ ज्यानुएरी ४६, १५–१६) 

‘िल्ली बिुतेक शिरातं ताबदुामुळे चमचवाद्याचंी व व्याघ्ररूप मनुष्ट्यांची आहि फकीर झालेल्या 
लोकाचंी फार गदी मातली आिे. ‘अिो मुसलमान लोकानंो, व्यथच पैसा खचूचन ताबूद करावा आहि 
तोच आपल्या िाताने पाण्यात बुडवावा यातं काय देवपि आिे?’” 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं २, मंुबई, १५ ज्यानुएरी १८४६ 

 
५१९ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, १७–१८) 

बखर युरोप–धडा ३, ग्रीस देशाचा हवस्तार–तो पहिल्यादंा कसा वसला त्यासबंधंी माहिती व 
त्यावर प्रश्न. 

 
५२० (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २०–२१) 

मंुबईतील आमेहरकान हमशनचे देऊळ (सहचत्र) 
 

िे देऊळ तुरंूगाच्या रस्त्यावर मेंडीबाजारात आिे. िे सन १८२३ मध्ये बाधंले िोते. आहि तेच 
१८३४ मध्ये दुमजली केले. त्या हदवसापंासून धमचसंबधंी काम वरच्या मजल्यावर चालू आिे. या 
हठकािी आहदतवारी ९ वाजता मराठी भार्षेंत हिस्ती शास्त्र वाचनू आहि गीत गाऊन प्राथचना 
कहरतात. 
 
या देवळाच्या खालच्या मजल्यांत त्या हमशनच्या छापखान्याचे व त्याच्या मागील दोन घरातं टैपाचे 
व पुस्तके बाधंण्याचे काम चालते. त्या छापखान्यातं उत्कृष्ट तऱिेने ‘इंग्रजी, संस्कृत, मराठी, 
गुजराथी, लिदुस्थानी, फारसी, अरबी जेंड’ या भार्षाचंी पुस्तके छाहपतात. 

 
५२० अ (इंम : १९–२०) 
 
५२१ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २१–२४) 

चालू – पे्रहर्षताचंी कृत्ये नामक पुस्तकातील गोष्टींचे संके्षपकरून विचन (पुढे-चालू) यिुदा प्रातंाचा 
अहधकारी िेरोद यानें हिस्ती लोकाचंा केलेला छळ. पाऊलस, बािाबस यानंी धमचप्रसाराचे केलेले 
कायच यासंबधंी माहिती येते. 

 
५२२ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २४–२५) 

सन १८४५ यातं अिमदनगर एथील हिस्ती मंडळीत एकंदर बावीस मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला. 
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५२२ अ (इंम : २४) 
 
५२३ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २५) 

नेहटव इड्युकेशन इन्स्टीटु्यशनच्या प्रोफेसरातंील जो िेंडरसन सािेब प्रोफेसर त्याने ते काम 
सोडून स्काच िीचचच इन् स्स्टटु्यशनच्या प्रोफेसराचे काम जान्युएरीच्या १ व्या ताहरखेपासून 
स्वीकाहरले. 

 
५२३ अ (इंम : २५) 
 
५२४ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २५–२६) 

आहिकाखंडाच्या पूवच बाजूस असलेल्या ‘माडागास्कर’ प्रदेशात हिस्तीधमामुळे झालेल्या 
सुधारिाचंी माहिती. (सहचत्र) 

 
५२५ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २६) 

आयचलंड व इंग्लंड येथे बटाट्याचे पीक बुडाल्याने पडलेले दुष्ट्काळाचे सावट. दुष्ट्काळ 
टळण्यासाठी सुचहवले उपाय. 

 
५२६ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २६) 

पंजाब : शीख व इंग्रज याचं्या चाललेल्या युद्धाची वाता. त्यातं शीक सुमारे पाचं िजारापेक्षा कािी 
अहधक व इंग्रजी फौजेतील सुमारे अडीच िजार मेले. 

 
५२७ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २६–२९) 

िातचलाखी करिाऱया लालजी भडाक याने जादू-टोिा करण्याचे ढोंग केले. त्याची कशी फहजत 
केली गेली, यासबंंधी प्रभाकर वतचमानपत्रातून उद धृत केलेली बातमी. बातमीदार दुरगाराम 
मन्छाराम. 

 
५२८ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, २९–३०) 

खंडोबाच्या उत्सवातील धमचश्रद्धासंंबधंी माहिती. त्यानंा वाघ्या म्ििण्याचे कारि ‘आम्िी वाघाचे 
कातडे आगंावर घेतो कारि आमचा खंडोबा हशवाचा अवतार आिे. आहि हशवाने वाघाचे कातडे 
पाघंराव े िे योग्य आिे’. खंडोबाचा हप्रय पदाथच कादंा व वागें आिे आहि खंडोबाची उपासना 
बिुतकरून देशस्थातं फार आिे. अशी माहिती येते. (शोधकाचे पत्र) 

 
५२९ (५ : २, १५ ज्यानुएरी ४६, ३१–३२) 

रागाचा उपाय : एका बाईचा नवरा हतला हनदचयपिे मारीत असे. ती नवऱयाला प्रत्युतर करी म्ििून 
तो अहधक रागाव.े शजेारच्या शिाण्याबाईने नवरा रागवला असता तोंडात पािी घेण्याचा उपाय 
सुचहवला. त्यामुळे ती नवरा रागावला असता ं गप्प बसू लागली व नवऱयाच्या जाचातून सुटली. 
‘मौन्य धर उलटून बोलंू नको. मग त्याचा राग शातं िोईल आहि तुला मार बसिार नािी. गरीबीने 
वाग मग नवरा तुजवर प्रीहत करील.’ 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं ३, मंुबई, २ फेबु्रवारी १८४६ 
 
५३० (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ३३) 

‘गेल्या महिन्याच्या सातव्या ताहरखेस औरंगाबाद मध्यें जो नाहसकातंील हमशनेरी हडकसन सािेब 
हफरावयास गेला िोता तो तापाच्यायोगानें मरि पावला. िा सािेब या देशी सन १८२९ मध्यें 
आला….’ यास ह्या देशाच्या ज्या संस्कृत व मराठी इत्याहद भार्षा त्या चागंल्या येत िोत्या आहि 
त्याने जुन्या कराराचे भार्षातंर मराठी भार्षेंत केले. 

 
५३० अ (इंम : ३३) 
 
५३१ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ३३) 

(कलकत्ता येथे) ‘स्कॉट्ट्लंडदेशािून ओहगलवी आहि िडचमान असे दोन हमशनेरीसािेब नव ेआले 
आहि गेल्या महिन्याच्या बाराव्या ताहरखेस तेथे चचच आव  स्कॉटलंडचे इन् स्स्टटु्यशन चालू झाले. 
त्यात प्रारंभी हवद्याथी ५२० जमले िोते, परंतु आजपयिंत ९४० संख्या वाढली. 

 
५३१ अ (इंम : ३३) 
 
५३२ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ३५–३६) 

‘मासच नामक एका हवद्वान मािसानें एक असी युक्ती काहढली कीं ती ऐकूि सवच जगाला आियच 
वाटले आहि हतचे उपयोग तर कोि मोजू शकेल (?) पािा हतजकडून कािंीं वतचमान वीस चाळीस 
कोसावंर पाठहवलें  असता ंएका हमहनटातं त्याचा जबाब येतो.’ 

 
५३२ अ (इंम : ३४) 
 
५३३ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ३८–४१) 

शीख व इंग्रज याचं्या चाललेल्या युद्धाच्या बातम्याचं्या सदंभात शीख लोकाचंा थोडक्यात इहतिास. 
 
५३३ अ (इंम : ३६–३८) 
 
५३४ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४१) 

इंग्लंड व यनैूटेड स्टेट्ट्स आव आमेहरका, या देशाच्या लोकामंध्ये लढाई िोिार, असे हकत्येकासं 
भय प्राप्त झाले आिे. 

 
५३५ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४१–४२) 

पंजाब : ‘१४ ज्यानुएरीच्या हदल्ली गाजेट पत्रातं हलहिले आिे कीं, इंग्रजी फौज उत्तरोत्तर हवशरे्ष 
वाढत वाढत थोडक्या हदवसातं सतलें ज नदीजवळ बचेाळीस िजार जमेल. १७ ज्यानुएरीच्या 
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हदल्ली गाजेट पत्रातं हलहिले आिे की इंग्रजी फौजेच्या तीन तुकड्या करून तीन रस्त्यानंी पंजाबवर 
िल्ला करतील. 

 
५३६ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४२) 

ताहरख २६ ज्यानुएरीच्या रात्रीस धाकजी दादाजी परभ ु मरि पावला. याचे वय ८२ वर्ष े संपून 
त्र्याऐंशीचे चालले िोते. याने कािी वर्षांपूवी गाईकवाड सरकारची हदवािहगरी केली िोती. 

 
५३७ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४२–४३) 

वानर : वानर या जनावरामध्ये बरेच भेद आिेत. वानर बिुतकरून उष्ट्ि देशातंच उत्पन्न िोतात व 
ते अरण्यातं झाडा-माडावंर राितात, आहि त्याचंा कळप असतो. बारहनओ, सुमात्रा व दुसऱया 
कािी प्रातंातं वानर चमत्काहरक तऱिेचे आिेत. ते मनुष्ट्यासाहरखे कधी दोन पायानंी चालतात व 
तसेच कािी उंच त्याचें िात लाबं व बळकट आिेत. त्याचं्या तोंडावर व तळिात तळपाय यावंर केस 
नािीत. याला रानमािूस असें म्िितात. (सहचत्र) 

 
५३८ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४३–४४) 

‘कािंी हदवसापंासून कलकत्ता शिरातं एक मौज िोत असती, ती अशी कीं एका लिान पाखंराला 
लिान तोफ मारण्याहवर्षयीं तरबेज केलें  आिे.’ त्या पाखराचा धनी त्या (लिान) तोफेत आहि 
हतच्या कान्यातं दारू घाहलतो, मग ते पाखंरू आपल्या चोचींत लिानसा गज घेऊन ती दारू ठासून 
त्यातं लिान गोळी घाहलते, मग आपल्या धन्याकडे येते तेव्िा त्याचा धनी त्याला पेटलेली बत्ती देतो 
ती ते घेऊन त्या तोफेकडे येते आहि हतच्यामागे उभे रािून तोफ उडहवते. काशीमधील हस्त्रयाचें 
दाहगने चोरिाऱया पक्षाचंी अशीच िकीकत हदली आिे. 

 
५३९ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४५–४६) 

लिदू लग्नसमारंभातील खचाची उधळपट्टी कमी करण्यासबंंधी एका ‘स्वज्ञाहतहितेच्छ’ चे पत्र. ‘ज्या 
कािंीं वाईट चाली असतील त्या टाकून द्याव्या, व यथाशास्त्र लग्न करून मुलाचं्या अभ्यासाकडे 
आपला पकैा लावावा.’ 

 
५४० (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४६–४८) 

‘अिमदनगर हजल्िा रािुरी तालुक्यामंध्ये टाकंळी म्ििनू एक गावं आिे. तेथे एक कबर आिे. 
तेथील सवच लोक त्या कबरीच्या पाया पडतात.’ यावरून मूर्थतपजेुतील अधंश्रद्धा स्पष्ट केली आिे. 

 
५४१ (५ : ३, २ फेिुवारी ४६, ४८) 

‘वीसुवास्नायन म्ििनू एक हिस्ती झालेला मनुष्ट्य िोता. एके हदवशीं तो रस्त्यानें चालला असता,ं 
कािंीं मुलें  वदेघोर्ष करीत आिेत, असें पािून तेथें तो उभा राहिला. तेव्िा ं तेथील वैहदक िाह्मि 
रागेंभरून बोलला, अरे, ‘तंू शूद्र आिेस, तंू एथून जा, शूद्राने वदेधोर्ष ऐकंू नये. मग हिस्ती 
म्ििाला, अिो सुंदर व ईश्वरापासून वदे उत्पन्न असेल, तर तो सवांच्या उपयोगी पडंू नये?’ 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं ४, मंुबई, १६ फेबु्रवारी १८४६ 
 
५४२ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ४९–५०) 

बखर युरोपखंड धडा ४, ग्रीकातंील कायदे करिारा ‘लैकगसच नामे जो हिस्ती शकापूवी ९०० वर्ष े
िोता, त्याने (ग्रीस देशाला) कायदा करून हदला. तो कठोर आहि भारी िोता. परंतु शिािपिाचा 
आहि नीतीचा िोता. ग्रीस देशात कायदे कसे बनहवले गेले यासंबधंी माहिती. (प्रश्न) 

 
५४३ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५१) 

हमसरदेशातील गिंू : गव्िाच्या हपकासंबधंी सहचत्र माहिती. 
 
५४४ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५२–५५) 

पे्रहर्षताचंी कृत्ये नामक पुस्तकातंील गोष्टींच्या समाप्तीपासून पुढे पे्रहर्षत लोक मेले त्या पावतेो काय 
काय झाले त्याचे विचन पुढे चालू. 
 
जगात हफरून हशष्ट्य कराव ेम्ििून येशूने शवेटी जी आज्ञा केली हतजवर दृष्टी देऊन. (पे्रहर्षतानंी–
मार्थ्थी, यिुदा, कानेकर) त्यानंी मेिनत केली यातं संशय नािी. 

 
५४५ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५५) 

‘स्पेक्टेटर या पत्राधारे आमच्या समजण्यातं आले आिे कीं, ज्यान्युएरीच्या ११ व्या तारखेस, रेवरेंड 
जेम्स हमचल सािेब याने पुिे मुक्कामी हशवराम नामे एके लिदूस बास्प्तस्मा हदल्िा.’ 
 

५४५ अ (इंम : ५५) 
 
५४६ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५६) 

‘जािीर खबर एसीजे १८४५ तल्या ज्ञानोदयाची बुकें  बाधंली आिेत. त्याचंी अनुिमहिकेसुद्धा ंपानें 
सुमारे ४०० पेक्षा ंअहधक आिेत. तीं मेंडी बाजारातंल्या आमेहरकान हमशन पे्रसमध्यें आहि कोटातं 
कान्ननसािेबाच्या बुकखान्यातं बाधंिावळी बरिुकूम दोन रुपये अथवा सव्वा दोन रुपयापं्रमािे 
हमळतील. आिखी १८४२–४३–४४ असे तीन वर्षांचे ज्ञानोदय हमळून एकच बुक सुंदर बाधंलें  आिे 
त्याची हकम्मत ३ रुपये पडती.’ 

 
५४६ अ (इंम : ५५) 
 
५४७ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५६) 

पंजाब : ‘या महिन्याच्या १० व्या ताहरखेस हफरोन पुराजवळ जी मोठ्ा बंदोबस्ताची छाविी िोती 
हतजवर गवरनर जनरलसािेब व कमाडंर इन् चीफ यानंीं िल्ला केला आहि मोठी लढाई करून 
पुष्ट्कळ सीक लोक माहरले व त्याचं्या ६० तोफा आिखी घेतल्या.’ 
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५४८ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५६–५७) 
‘या देशी चागंला व पुष्ट्कळ कापूस हपकावा म्ििून सरकारने पाचं सािा वर्षांपूवी तेथून यंते्र, बीं व 
त्या कामातं चागंले िुशार १० मनुष्ट्य पैका खचच करून आिहवले िोते, आहि त्यातूंन मंुबई 
इलाख्यातं ३, मद्रास इलाख्यातं ३, बंगाल इलाख्यातं ४ असे ठेहवले. परंतु तेथच्या हबयाला िी 
जमीन बिुत करून मानवत नािी.’ 

 
५४९ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ५९–६१) 

इस्त्राएल लोकाहंवर्षयी : ‘मंुबईत व आसपासच्या गावातं इस्त्राएल लोक सुमारे पाचं सािा िजार 
रिातात. त्यातंील अलीकडे थोडे अबचस्थानातूंन आलेले आिेत त्यासं गोरे यिूदी म्िितात. आहि 
कािंीं एक कोचीन देशािून आले आिेत. त्यासं काळे यिूदी म्िितात. परंतु बिुतकरून इस्त्राएल 
लोक एथें फार हदवसापासून रिातात. म्ििून त्याचंी स्वभार्षा आता मराठीच आिे. त्यासं इस्त्राएल 
लकवा बेनाय इस्त्राएल म्िितात. अथवा कधीकधीं यिूदी ह्मितात. याचें वाडवडील या देशातं केव्िा ं
आले िे बराबर ठाऊक नािी. परंतु याचं्या बोलण्यातं असें आिे कीं १६०० वर्षांमागे आमचे वडील 
स्वदेश सोडून गलबतातूंन येता ं येता ं ते गलबत फुटून बुडालें , त्यातूंन सात पुरुर्ष व सात बायका 
मात्र आलीबाग पगचण्यातंील नागावं बंदरातं लागली, आहि त्याचंें हतथें रिािें झालें .’ पुढे इस्त्राएल 
लोकाचंा इहतिास हदला आिे. व 'इस्त्राएल लोकाचंें कल्याि व्िावें या िेतूनें अलीकडे हिस्ती 
लोकाचंी कािंीं मंडळी स्थापली गेली आिे, असे साहंगतले आिे. (सहचत्र) 

 
५४९ अ (इंम : ५७–५८) 
 
५५० (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६१–६२) 

(प्रभाकरवरून घेतलेली बातमी) 
 
‘गेल्या हडसेंबर महिन्यातं पतंप्रधानाची बदली झाल्यामुळे जी गडबड झाली िोती ती कािंीं कमी 
पडली आिे.’ 
 
‘पालचमेंट ज्यानुएरीच्या २२ व्या तारखेस भरिार िोतें.’ 
 
‘लिदुस्थानातं, बंगाला, मंुबई आहि मद्रास या बंदरीं मीठ उतरण्याची मनाई केली आिे ती दूर केली 
जाईल.’ 

 
५५१ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६२) 

‘(मद्रासला) कलकत्यािून ४५००० गोिी धान्य आल्यामुळें  रयतेला तेवढे िाल भोगाव े पडिार 
नािींत. (मद्रास) हवहिरी नद्या अटून गेल्या आिेत. 

 
५५१ अ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६२) 

‘गेले शनवारीं एलहफन् स्तन इन् स्स्तत्युशनमध्ये हवद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली, या परीके्षस गवनचर सािेब 
व दुसरे इंग्रज लोक आले िोते.’ पुढे संपादकानंी आपला अहभप्राय देताना हलहिले आिे. ‘या 
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हवद्यालयातं आलीकडेस हशकवण्याची फार अनास्था चालली आिे व मुलाचंी स्वभार्षेंत नीट 
समजूत करून देण्याजोगे नेटीव हशक्षक फारसे राहिले नािींत.’ 

 
५५२ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६३) 

‘कलकत्ता पत्रद्वारे समजलें  कीं तेथे हडसेंबरच्या त्या तारखेपासुन ज्यानुएरीच्या दुसऱया तारखेपयिंत 
३७५६० मि मीठ येऊन पोिचलें .’ 

 
५५३ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६३) 

रयतेची दुदचशा आहि त्यासाठी उपाय – 
 

‘दहक्षि देशातंील लोकाचंी दुदचशा टळावी म्ििनू’ एथे शकेडो बाधं आिेत. परंतु िल्ली असे मोडले 
आिेत कीं त्याचा उपयोग पडत नािीं, तर एथील िजारों गरीबगुरीब जे भकेुने मरतात त्यासं 
रोजीप्रमािें दोन आिे देऊन ह्या कामास लावावें.’ 

 
५५३ अ (इंम : ६३–६४) 
 
५५४ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६४) 

(लालजी) ‘िा गल्लीकुच्चीने हकत्येक लोकासं फसवीत आिे. िा मनुष्ट्य बािेर कोटातंच रिातो. 
परंतु सगळी मंुबई व्यापली आिे. (त्याची कृत्ये) केवळ भोरूप्याच्या खेळासाहरखा खेळ आिे.’ 
लोकानंी ह्या खोट्या मनुष्ट्यास आपले द्रव्य देऊन फक्षू नये. 

 
५५५ (५ : ४, १६ फेिुवारी ४६, ६४) 

सरकारी नेमिूका. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं ५, मंुबई, २ मार्व १८४६ 

 
५५६ (५ : ५, २ माचच ४६, ६५–६८) 

‘येशूचे बारा पे्रहर्षत व त्याचं्याबरोबर मुख्य हशष्ट्य िोते. त्यानंी जी पुस्तके हलहिली त्याच्यासंबंधी 
माहिती.’ 

 
५५७ (५ : ५, २ माचच ४६, ६८) 

बडोदें एथील गायकवाड मिाराज यानी तेथील रेहसडेंट आबचथनट् याचें माफच तीने नेटीव जनरल 
लैिरीला आश्रय देण्याकहरता ं१५०० रुपये पाठवनू हदल्िे आिेत. (प्रभाकरावरून) 

 
५५८ (५ : ५, २ माचच ४६, ६९) 

‘मेंढपालाचे हचत्र’ येशू हिस्त आपिास वारंवार मेंढपाळ व आपल्या हशष्ट्यास कळप म्िितो. तो 
बोलतो. ‘मी उत्तम मेंढपाळ आिे.’ 
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५५९ (५ : ५, २ माचच ४६, ७१–७२) 
‘नगरापासून उत्तरेकडे वीस कोसावंर वडाळे म्ििून एक गावं आिे, एथे एका नेटीव हिस्ती 
मनुष्ट्यानें हदल्िेल्या जमीनीवर नगरातंील हमशननें ईश्वराची भस्क्त करण्यासाठीं एक लिान देऊळ 
बाधंलें  आिे. 

 
५५९ अ (इंम : ७१) 
 
५६० (५ : ५, २ माचच ४६, ७३) 

पंजाब : हफरोजपुराजवळच्या छावंिीतील लढाईहवर्षयीं आिखी कािीं बातमी आली, ‘तेव्िा सवच 
फौजासुद्धा ं गवनचर जनरल सािेब लोिारावर जायाला तयार आिे, असे पािून राजा गुलाबलसग 
फेिुएरीच्या १६ व्या ताहरखेस इंग्रजी छाविींत येऊन कबलुात केली कीं इगं्रज सकाराला कािंी देश 
आहि दीड कोट रुपये देऊन हचप्प रािंू.’ 

 
५६१ (५ : ५, २ माचच ४६, ७३) 

‘सदर हदवािी फौजदारी अदालतीचे जडजसािेब यानंीं असा िुकूम फमाहवला आिे कीं, मुनसफ 
लोकाचंी परीक्षा माचच महिन्याच्या १८ व्या ताहरखेस बधुवारी घेण्याचा ठराव केला आिे.’ 

 
५६२ (५ : ५, २ माचच ४६, ७३) 

‘कलकत्ता एथे तत्त्वबोधनी नामे एक लिदू वतचमानपत्र हनघत असते. पत्राद्वारे हलिून कळहवतो कीं, 
हिस्ती धमच उत्तरोत्तर फार वाढत चालला आिे, याकहरता ंसवांनी लिदुधमाचा बचाव िोण्यासाठीं 
लवकर कािंीं तरी उपाय करावा.’ 

 
५६३ (५ : ५, २ माचच ४६, ७३–७४) 

‘द्वारकानाथ ठाकूर याचा लेक बाबू हदबेंधरनाथ ठाकूर यानें सरकारास कळहवलें  आिे कीं, 
कलकत्ता एथचा नदीचा पूल कोिी बाधंीत असल्यास मी दािा िजार रुपये देईन.’ 

 
५६३ (५ : ५, २ माचच ४६, ७४–७५) 

सवांचे मळू ईश्वर आिे, या कल्पनेची उदािरिानंी चचा. 
 
५६४ अ (इंम : ७४) 
 
५६५ (५ : ५, २ माचच ४६, ७५–७८) 

कैली वजनी व मोजिी याचंी कोष्टके : यातं चलनी पकै्याचे कोष्टक, मंुबई चलन, इंस्ग्लश घन 
मोजण्याचे कोष्टक आदी कोष्टके हदली आिेत. 

 
५६६ (५ : ५, २ माचच ४६, ७८–७९) 

रयतेची दुदचशा आहि त्यासाठी उपाय : रयत सुधारिकूीच्या कायद्यातं नवीन सूचना 
घालण्यासंबधंीची हवनंती. 
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‘सावकारानंी आपल्या कुळाचा फळाना माल आष्टाच करू नये. या हनयमातं दुसरे नव े कलम 
सरकारने घालाव ेते असे. : ‘जो दाि आपल्या कुटंुबातं वापरतात तो ज्याचे वय दिा वर्षांनंतर आिे 
अशा एक एका मािसासाठीं नगरमापी सिा सिा मि आहि ज्याचें वय दिा वर्षांच्या आतं आिे अशा 
एक एका मािसासाठीं तीन तीन मि इतका दािा सावकाराचं्या कजाबर हवकंू नये.’ 

 
५६६ अ (इंम : ७९) 
 
५६७ (५ : ५, २ माचच ४६, ७९–८०) 

‘सारासार हववकेी लिदु’ : भलेुश्वर इत्याहद लिदु देवस्थानातं लिदु व्यहतहरत गेला असतानंा ते स्थान 
शुद्ध केले पाहिजे, आहि ज्या लिदु कसहबिी म्लेच्छाहंदकांलसहि व्यहभचार करिाऱया व नटून-थटून 
दशचनास जािाऱया, लोकाचें मन हबघडहविाऱया, त्या गेल्यातरी लचता नािीं, िी गोष्ट केवढी हवपरीत 
हदसती.’ 

 
५६८ (५ : ५, २ माचच ४६, ८०) 

एका आज्ञाधारक मुलाची गोष्ट : एक सात वर्षांचा मुलगा नातलगाकंडे जातो. आई वहडलानंा जो 
पदाथच खाऊ नये म्ििून त्याला साहंगतलेले असते, तो पदाथच खाण्यासंबधंी नातेवाईकाकंडे त्याला 
आग्रि िोतो. त्याने तो पदाथच खाल्याचे आईबापानंा कळिार नािी असे सागंण्यात येते तेव्िा ‘मला 
जे आईबाप सागंहतल तेच मी करीन’ असे तो सागंतो. 

 
५६९ (५ : ५, २ माचच ४६, ८०) 

‘परनारीचे ओठं मधुकोर्षावािी गळतात आहि हतचे मुख तैलापेक्षा ं स्स्नग्ध असते, परंतु हतचा 
पहरिाम कृहमघ्नासाहरखा कटु, हद्वधार तरवारीसाहरखा तीक्ष्ि आिे.’ 

 
५७० (५ : ५, २ माचच ४६, ८०) 

ज्याचं्याकडून ज्ञानोदयासंबधंी रकम आली त्याचं्या रकमेसि नावाचं्या नोंदी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं ६, मंुबई, १६ मार्व १८४६ 

 
५७१ (५ : ६, १६ माचच ४६, ८१–८२) 

‘इरािी लोकाशंी ग्रीक लोकाचंें युद्ध झालें ’ त्याहवर्षयीची िहककत आली आिे व प्रश्न आिेत. 
 
५७२ (५ : ६, १६ माचच ४६, ८२–८४) 

(सहचत्र) सुमारे ३८०० वर्षांपूवी इस्त्राएलाचंा मूळ पुरुर्ष याकोब िोता. इस्त्राएल िे नाव प्रथम 
याकोबाला प्राप्त झाले आहि तेथून इस्त्राएल लोक िे नाव चालू झाले. हचत्रातं जो लिान तो योसेफ 
आिे आहि ते हकत्येक लोक योसेफाच्या खरीदीबदल पैका मोजीत आिेत असे हदसते. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

५७३ (५ : ६, १६ माचच ४६, ८४–८९) 
येशूचा यिूद नामे भाऊ– त्याच्या दोन नातवासं बादशिाने समोर आिहवले, ते मोलमजूरी करून 
आपली उपजीहवका करतात िे पािून सोडून हदले, इथपयिंतची िहककत. 

 
५७४ (५ : ६, १६ माचच ४६, ८९) 

‘पुिे येथील सदर बाजाराचा मुख्य कोतवाल याचा तपास पुरा िोऊन त्याजवर अपराध लागू 
झाला, सबब त्यास बारा वर्षें पयिंत तुरंुगाची ठेप हदल्िी आिे.’ (प्रभाकरावरून) 

 
५७५ (५ : ६, १६ माचच ४६, ८९–९०) 

नगरपासून ४५ कोसावंर आस्तेगाव म्ििून आिे. “तेथें फेिुवारीचे २२ व े आहि २३ व े ताहरखेस 
रेवरेंड फादरसािेब यानंीं सात मनुष्ट्यासं बास्प्तस्मा हदल्िा.” 

 
५७६ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९०) 

देवी म्ििून जो रोग आिे तो फार वाईट आिे. त्या न याव्या म्ििून एक चागंला उपाय आिे. ‘मंुबई 
मुकामीं तर तें िफीस काळबादेवीच्या रस्त्यावर रामवाडीसमोर हफरंगी आळीस आिे.’ तेथे पाहिजे 
त्याने जाव ेफुकट देवी काहढतात. िा उपाय हनघून पन्नास वर्ष ेझाली. 

 
५७७ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९०–९१) 

‘गव्िनचर जनरलसािेबानें १८ व्या २० व्या व २२ व्या ताहरखासं जाहिरनामे लाहवले कीं एथील सवच 
रयत लोकानंीं आजपासुन इंग्रज सरकारवर हवश्वास ठेऊन सास्थ रिावें आहि इंग्रज सरकारिी 
त्याचंें रक्षि नीट करील.’ 

 
५७८ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९१–९३) 

िोळीच्या सिाहवर्षयी प्रभाकरपत्राने प्रहसद्ध केलेल्या मजकूराचा संके्षप. 
 

“िा सवच उत्साि लिदंूनीं करावा, गोड गोड पोळ्या खाव्या, आहि घरातं काय पाहिजे ती मौज 
करावी, परंतु उघडपिें रस्त्यात जें करिें त्याहवर्षयीं सकरानें इतका बदोबस्त राखावा कीं, 
लोकानंीं शास्त्राबािेर कािंीं अनाचार करू नये. 

 
५७९ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९३–९४) 

मोरपक्षाबद्दल लिदंूच्या समजूती स्पष्ट केलेल्या आिेत. ‘कािंीं लोकातं मोराहवर्षयीं अशी म्िि आिे 
कीं, मोराचें हदसिें, देवदूताचें बोलिें भतुाचें आहि पार चोराचें.’ (सहचत्र) 

 
५८० (५ : ६, १६ माचच ४६, ९५–९६) 

रयतेची दुदचशा आहि त्यासाठी उपाय यात पूवीपेक्षा ‘दर घरास एक एक नागंर बैलाची जोडी हदल्िी 
पाहिजे.’ असा आिखी उपाय सुचहवला आिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

५८० अ (इंम : ९४ –९५) 
 
५८१ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९६) 

(सर जे. आर. कारनॅक) हवलायतेिून असे वतचमान आले की, मंुबईस मागे जो गवरनर सर जेम्स 
आर. कारनक सािेब िोता, तो तेथे जानेवारी महिन्याचे २८ व्या तारखेस ६२ वर्षांचे उमरीत असता ं
मृत्यु पावला. 

 
५८२ (५ : ६, १६ माचच ४६, ९६) 

हदवािी कामदाराचं्या नेमिकुा 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं ७, मंुबई, १ एणप्रल १८४६ 
 
५८३ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, ९७–१०१) 

हिस्ती लोकाचंी छळिकू िोत असताहि त्याचं्या धमाची वृहद्ध कसी िोत गेली याचें विचन आिे. 
(पुढे चालंू) 

 
५८४ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०२–१०३) 

वीज : यासंबधंी माहिती व हनरहनराळे सोपे सोपे प्रयोग सागंून चचा केली आिे. (पढेु चालू) 
 
५८४ अ (इंम : १०१–१०२) 
 
५८५ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०३–१०४) 

‘माचच महिन्याच्या ८ व्या ताहरखेस गवरनर जनरल सािेबानें जािीरनामे लाहवले, त्यातंील साराशं 
की सीक लोक ज्या आम्िासंी लढाई करीत िोते त्या तोफा िल्ली आमच्या स्वाधीन केल्या, आहि 
आता मिाराजाचंा व आमचा सल्ला झाला आिे.’ 

 
५८६ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०४) 

ग्राटं वैद्य पाठशाळा :  
 
‘एप्रील महिन्याच्या १३ व्या ताहरखेस सोमवारीं अकरा वाजता ंग्राटं वैद्य शाळेत नवीन उमेदवार जे 
वैद्यशास्त्र हशकंू इस्च्छतात त्याचंी परीक्षा िोिार आिे याकहरता ंज्याचंी इच्छा असेल त्यानंी आपली 
अि ू व हवद्याहवर्षयीं हशफारपत्रें तीन हदवस अगोदर तेथें िजर करावीं, त्या शाळेत सात सात 
रुपयाचं्या अशा १३ तेरा जागा हरकाम्या आिेत. तर जे चागंल्या परीक्षा देतील त्यासं सदिुच 
जागापंैकी जागा हमळेल आहि तेराची भरती झाल्यावर इतर जे चागंले असतील त्यासं पगार न 
हमळता ंकेवळ अभ्यास मात्र चागंला िोईल आहि एक वर्षच झाल्यावर दुसऱया वर्षाची परीक्षा झाली 
म्ििजे जे उत्तम त्यासं तीस रुपयाचंी जागा १ वीस रुपयाचं्या २ जागा प्राप्त िोतील. 

 



 अनुक्रमणिका 

५८७ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०४) 
ठािे : ठाण्यािून असें वतचमान आलें  आिे कीं, हतकडेस पटकीचा रोग उठला आिे व दररोज हकती 
एक मनुष्ट्यें मरतात व हदवसास गरमी फार िोत्ये. (प्रभाकरावरून) 

 
५८८ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०४) 

लसि : (सहचत्र) १८४५ च्या ज्ञानोदयात ८३ व्या पानावर हलहिली आिे. 
 
५८९ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०५–१०७) 

दारूहवर्षयी सरकारने कसा हनबिंध केला पाहिजे याहवर्षयी सूचना :  
 
‘परंतु िे इंग्रजी सरकार आपलींच पोरें खािाऱया जनावरासाहरखें व जे मनुष्ट्य आपल्या मुलासं 
थोड्या द्रव्याकहरता ंहवकिारे, त्यासाहरखे आिे, म्ििून जरी िी रयत सरकारचीं लेकरें िोय असता ं
त्याचं्या अखंड रक्षिाची काळजी हतळमात्र न धरून आपलें  पोट िोऊन सरकार आपले पोट खूब 
भरून घेतें.’ 

 
५८९ अ (इंम : १०७–१०९) 
 
५९० (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १०९–११०) 

हवठ्ठलमूती चोरीस गेली त्यासंबंधी : ‘लोकरक्षिाथच जे देव स्थाहपले आिेत ते आपलेच रक्षि करंू 
शकत नािींत तर ते दुसऱयाचे रक्षि काय करतील?’ 

 
५९० अ (इंम : ११०–१११) 
 
५९१ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १११–११२) 

‘जर कोिी एक तुमची हकतीिी लनदा करील तर तुम्िीं अगदी उत्तर करंू नये.’ (संवाद) 
 
५९२ (५ : ७, १ एहप्रल ४६, १११–११२) 

हदवािी सरकारी नेमिूका. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं ८, मंुबई, १५ एणप्रल १८४६ 
 
५९३ (५ : ८, १५ एहप्रल ४६, ११३–११६) 

(पाऊलस) ‘सन ६२ च्या सालीं तो बंदातून सुटून आपल्या देशास परतून माघारा गेला, तेव्िा ंत्यानें 
आपल्या बरोबर आिखी कािंीं हिस्ती लोकासं घेऊन आपल्या लोकासं हिस्तीधमच प्रहसद्ध केला.’ 

 
५९४ (५ : ८, १५ एहप्रल ४६, ११६–११७) 

येशूने लाजारसला हजवतं केल्याची कथा. (सहचत्र) (बेथेम शिराचे हचत्र) 



 अनुक्रमणिका 

५९५ (५ : ८, १५ एहप्रल ४६, ११९–१२३) 
राम मोिनराय : ‘सन १७७४ या वर्षांत राममोिनराय राधानगर म्ििून एक गावं कलकत्यापासून 
३५ कोसावंर आिे, तेथें तो िाह्मि वशंात जन्मला.’ 
 
‘हकत्येक श्रीमंत व अिदूार गृिस्थानीं राममोिनराय पक्ष धरून िे मूर्थतपूजन क्षयास जावें या िेतूनें 
सन १८२८ मध्यें िह्म सभा केली. त्या समेला िह्म समाज असे नावं पडलें  िोतें.’ 
 
‘राममोिनरायानें सती जाण्याचा पाठ मोडावा म्ििनू मोठा प्रयत्न माहंडला, तो असा कीं बंगाली व 
इंग्रजी भार्षेंत त्यानें दोन पसु्तकें  करून छाहपलीं. त्यातं असें मत स्थापन केलें  िोतें कीं, या सती 
जाण्याच्या कामास हकत्येक शास्त्रावाक्यें अनुकूल आिेत खरें, परंतु िें कमच केवळ वदेहवरुद्ध आिे. 
‘सन १८२९ यामध्ये लॉडच हवल्ययम बंहटनक्  गवरनर जनरल सािेब याने सती जािे अगदी बंद 
केले. 

 
५९५ अ (इंम : ११७–११९) 
 
५९६ (५ : ८, १५ एहप्रल ४६, १२३–१२६) 

भरती आिोटीचे कारि : ‘भरती कमी जास्त िोती याचे कारि’ भरती येण्याचा काळ भरतीचा 
उपयोग, या हवर्षयी माहिती. 

 
५९७ (५ : ८, १५ एहप्रल ४६, १२६–१२८) 

चोराला धरण्याची युक्ती : कोपरगाव व कोल्िार या दोन गावामंध्ये एका पीराच्या पायऱया 
चढण्याच्या हियेने चोर पकडण्यासंबधंीच्या अधंश्रदे्धची माहिती. 

 
५९७ अ (इंम : १२८) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं ९, मंुबई, १ मे १८४६ 
 
५९८ (५ : ९, १ मे ४६, १२९–१३१) 

अथेन्स एथील गोष्टीहवर्षयी शवेटी प्रश्न. 
 
५९९ (५ : ९, १ मे ४६, १३१) 

‘मद्रास नेहटव्ि िेर् लड पत्राद्वारें आमच्या समजण्यातं असें येतें कीं मद्रास िीचचच हमशन मंडळीनें 
माचच महिन्याच्या २५ व्या तारखेस संध्याकाळीं हिस्ती झालेल्या तीन लिदंूस आपल्या स्वदेशीय 
लोकालंा उपदेश करण्याचें काम नेमनू हदल्िे.’ 
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५९९ अ (इंम : १३१) 
 
६०० (५ : ९, १ मे ४६, १३१–१३२) 

“आमेहरकन हमशन पे्रस मुकाम मंुबई एथे” जहरमरीहवर्षयीं एक लिान पुस्तक मराठी भारे्षत छापून 
आलें , त्यातं ‘जहरमरी (Cholera) कोित्या उपायानंीं गावंोगावंी पसरून जाती, कोित्या 
कारिावरून िा रोग लागण्याजोगे िोतें, िा रोग पसरू नये म्ििनू कोिते उपाय कराव,े’ िी 
माहिती आिे. 

 
६०० अ (इंम : १३१) 
 
६०१ (५ : ९, १ मे ४६, १३२–१३४) 

जकातीच्या कायद्याहवर्षयी : जकाती हवर्षयीचा जािीरनामा प्रभाकर पत्रावरून उद धृत केला आिे. 
 
६०२ (५ : ९, १ मे ४६, १३५–१३८) 

चालू : राममोिनराय : राममोिनरायने केलेली हिस्तीधमच प्रशस्ती हदली आिे ती अशी :  
 
‘राममोिनराय हिस्ती धमांत आला नव्िता परंतु तो िा धमच चागंला समजला आहि त्यानें प्रहसद्ध 
केलें  कीं, या धमाप्रमािें नीती व रीती दुसऱया कोित्यािी धमांत चागंली नािी. त्यानें सन १८२० 
मध्यें हिस्ती धमचपुस्तकातूंन वाक्यें काढून एक पुस्तक केलें  आहि तें छापून सवांस वाटंलें . त्या 
पुस्तकाचें नावं ‘शाहंतकल्याि प्रास्प्तमागच प्रकाशक येशकृूत उपदेश’ असें टेबलें .” 

 
‘राम मोिनरायाची िहककत कलकत्ता हरव्यु पुस्तकाच्या आधारें आम्िी हलहिली आिे.’ 

 
६०२ अ (इंम : १३३–१३४) 
 
६०३ (५ : ९, १ मे ४६, १३८–१३९) 

हवजेहवर्षयी : (पुढे चालू) हवजेच्या गुिधमाहवर्षयी माहिती. (िा हवर्षय पुढे चालू िोईल) 
 
६०३ अ (इंम : १३८) 
 
६०४ (५ : ९, १ मे ४६, १३९–१४०) 

‘पुण्यापासून आळंदी म्ििून सात आठ कोसावंर एक गावं आिे तेथें हवठाबाची यात्रा दरवर्षी मोठी 
भरती. या वर्षांत तेथें जरीमरीच्या उपद्रवानें पुष्ट्कळ लोक मेले असें ऐकलें .’ 

 
६०५ (५ : ९, १ मे ४६, १४०) 

पंजाब : ‘सरकारी गाजेट पत्रातं असें जािीर केलें  आिे कीं इंग्रज सरकारनें सीकाशीं लढाई करून 
२२० तोफा घेतल्या.’ 
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६०६ (५ : ९, १ मे ४६, १४०) 
लचतामिराव आप्पासािेब सागंलीकर यासं भेट करण्याकहरता ं कोटच अफाडेक्टर यानंी एक उंच 
हकमतीची तरवार तयार करून ठेहवली िोती ती या आगबोटीत आली आिे. (प्रभाकरावरून) 

 
६०७ (५ : ९, १ मे ४६, १४०–१४३) 

लिदूधमात तरिोपायाचा सशंय : लिदंूच्या श्राद्धहवर्षयक कल्पनासंबधंी शकंा उपस्स्थत झालेल्या 
लिदूस हिस्तीधमातील दाखला देऊन स्पष्टीकरि : ‘पुत्र बापाच्या पापाबद्दल नरकातं पडत नािीं. 
परंतु प्रत्येक मनुष्ट्यानीं आपापल्या सवच कमाचा झाडा ईश्वरापाशीं हदल्िा पाहिजे.’ 

 
६०७ अ (इंम : १४३–१४४) 
 
६०८ (५ : ९, १ मे ४६, १४४) 

सरकारी नेमिूका. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं १०, मंुबई, १५ मे १८४६ 
 
६०९ (५ : १०, १५ मे ४६, १४५–१४८) 

हिस्ती मंडळीची बखर : अध्याय ४, हिस्तीधमचहवस्ताराची माहिती. 
 
६१० (५ : १०, १५ मे ४६, १४८) 

‘मागल्या महिन्यातं अिमदनगर एथें आमेहरकान हमशन खात्यामध्यें दोन मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा 
झाला. आहि या महिन्याच्या पहिल्या आहदत्यवारीं आिखी दोन मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला.’ 

 
६१० अ (इंम : १४८) 
 
६११ (५ : १०, १५ मे ४६, १४९–१५०) 

मंगरसािेब िा सुधारलेल्या प्रकृतीने आहि हनरोगीपिाने माघारा आला खरा. परंतु मंगरमड म जी 
बारा वर्ष े त्याच्या सुखदुःखाची सोबती िोती ती येताना वाटेत मरि पावली. मंगरसािेब व 
मंगरमडम िे पहिल्याने सन १८३४ च्या साली या देशात आले. मंुबईस दोन वर्ष े राहिल्यावर 
जालन्यास जाऊन तेथे हमशनचे काम चालूव ूलागले. 

 
६११ अ (इंम : १४८–१४९) 
 
६१२ (५ : १०, १५ मे ४६, १५२–१५६) 

‘द्वारकानाथ ठाकूर नामे जातीचा एक िाह्मि आिे. िा सन १७९४ यातं जन्मला याचें वय ११ वर्षाचें 
असता ंबाप वारला, तो लिानपिीं आबी व परहसयन भार्षा हशकला. जेव्िा ं त्याचे वय १८ वर्षांचें 
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झालें  तेव्िा ंआपली वतनवाडी स्वाधीन करून घेऊन शतेाची बदास्त आहि धनी व शतेकरी याचंें 
कल्याि जसें िोईल असा त्यानें बंदोबस्त केला.’ 

 
६१२ अ (इंस : १५१–१५२) 
 
६१३ (५ : १०, १५ मे ४६, १५६) 

मे महिन्याच्या १० व्या तारखेस सातारकर आपासािेब मिाराज मिाबळेश्वरनहजक निर येथे 
जाऊन ११ व्या ताहरखेस प्रतापगडावर गेले 

 
६१४ (५ : १०, १५ मे ४६, १५६) 

मंुबई नेहटव्ि हडस्पेन्सरीचा १८४६ चा अिवाल :  
 

‘मंुबई मुकामी धोबी तळ्यावर हडस्पेनसरी म्ििजे फुकट और्षध हमळण्याची जागा. एथें कािंीं 
वर्षांपासून ज्याला पाहिजे त्याला, फुकट और्षध डाकंतरसािेब परीक्षा करून देतात.’ 

 
६१४ (५ : १०, १५ मे ४६, १५६) 

‘या महिन्याच्या १२ व ेतारखेस मिाबळेश्वर मुकामी मेघगजचना िोऊन पूवेकडून जी वावटळ सुटली 
त्या बरोबर गारा व दोन घहटकापंयिंत पाऊस पडला.’ 

 
६१६ (५ : १०, १५ मे ४६, १५७) 

प्रोफेसर बेलेसािेब याहवर्षयी : (िा मजकूर प्रभाकरातूंन घेतला आिे.) 
 
‘मेस्तर बेल एल ्हफनस्तन कालेजातंील हवद्यागुरू िे आपले काम सोडून स्वदेशीं जािार िी फार 
मोठी दुःखाची गोष्ट आिे.…’ मेस्तर बेल याजला आपली चाकरी सोडण्याचे कारि असे म्िितात 
की हवलायतेस जाण्याची रजा त्यास हमळेना. म्ििून त्यास िी चाकरी सोडिे प्राप्त झाले व या 
हवद्यागुरूस पेनशनिी देण्याचा सरकारचा मानस नािी असे बोलतात. 

 
६१७ (५ : १०, १५ मे ४६, १५८–१५९) 

जेजोरी आहि तेथील देव, लिदू धमीयाचं्या वाईट चाहलरीतीहवर्षयी : सुधारिा करू इस्च्छिाऱया 
मुशाहफराचे पत्र. 

 
६१७ अ (इंम : १५९–१६०) 
 
६१८ (५ : १०, १५ मे ४६, १६०) 

सरकारी नेमिूका. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. ग्रिम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं ११, मंुबई, १ ज्यनू १८४६ 
 
६१९ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६१–१६२) 

‘थेबेसच्या लढाईचा आरंभ.’ यासबंंधीची िहककत व प्रश्न. 
 
६२० (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६२–१६४) 

बेळगावंच्या भौगोहलक मयादा, जमीन, नद्या, िवा, व्यापाराचे हजन्नस, हवभाग, वसूल आदी 
माहिती. 

 
६२१ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६४–१६५) 

‘मयत बाळ गंगाधर शास्त्री जाभेंकर दहक्षि कोंकि प्रातंातं राजापुरजवळ पोंभरुलें  म्ििून एक गावं 
आिे तेथें सन १८१० मध्यें जन्मला. 

 
‘सन १८२९ आलहपन्स्तन इस्न्स्तत्युशन, त्यामध्यें हशक्षक झाला. आहि तो तेव्िापंासून त्या शाळेचें 
काम चालहवण्यास चागंला वजंदार िोता. त्यानें मुलाचं्या अभ्यासाकहरता ं हकत्येक पुस्तकें  तयार 
केलीं व कािंी हदवसापंयिंत योग्य रीतीने हदग्दशचन व दपचि नामे दोन पते्र काढलीं िोती. परंतु त्या 
पत्राचंी योग्यता त्याच्या लोकासं न समजून त्यासं आश्रय हदल्िा नािीं. परंतु त्या पत्रादं्वारे स्पष्ट 
समजण्यातं आलें  कीं तो इतर लोकासंाहरखा आधंारातं नव्िता. अलीकडे तो मानसहवदे्यचें पुस्तक 
आबारकाबंीचया पसु्तकाप्रमािें कािंीं सें करीत िोता आहि अलहफन्स्तन सािेबाच्या पुस्तकाधारें 
लिदुस्थानची बखर करीत िोता. आहि मंुबई जीवोग्राहफकल सोसैइटी व एश्याहटक सोसैइहट 
यामध्यें कािंीं रचना करून देऊन साह्यता करीत असे. तो मे महिन्याच्या १७ व ेताहरखेस तापाच्या 
दुखण्यानें मरि पावला.’ 

 
६२१ अ (इंम : १६४–१६५) 
 
६२२ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६६–१६७) 

‘मे महिन्याच्या ८ व्या ताहरखेस िीचचच हमशनच्या इन् स्तीतुशनची परीक्षा आिंोली एथें 
हनसबेटसािेब याचं्या बंगल्यातं झाली.’ 

 
‘मराठी आहदकरून हवद्यार्थ्यांच्या ज्या स्वभार्षा त्या तेथे नीट हशकहवतात. कारि स्वभार्षा बरोबर 
हशकल्याहशवाय बिुतकरून इंग्रजी हशकण्यातं हवशरे्ष उपयोग नािीं. म्ििून जे इंग्रजी भार्षा 
हशकावयास इस्च्छिारे त्यासं आमची इतकी सूचना आिे कीं स्वभार्षा बरोबर हशकिें िी मुख्य गोष्ट 
आिे.’ 

 
६२२ अ (इंम : १६६) 
 
६२३ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६७–१६८) 

‘बंगाल सरकारपत्रद्वारे आमच्या समजण्यातं आलें  आिे कीं–मे महिन्याच्या हतसऱया ताहरखेस 
कलकत्ता धमचसभेमध्यें पुनर्थववािाहवर्षयीं वादहववाद झाला, तेथें बाबूमती लाल सील ज्यानें हवद्या 
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वाढहवण्याचा मोठा प्रयत्न माडंला आिे, तोच त्या पक्षाचे मुख्य प्रहतपादन करीत आिे. आहि जो 
कोिी पनुर्थववाि करील त्यास त्याबद्दल कोिी दुःख व त्रास देऊं नये असा कायदा करावा म्ििून 
त्यानें डेप्युटी गवरनर सािेबासं अजी देण्याकहरता ं तयार केली आिे. परंतु ती धमचसभा अद्याहप 
असल्या कामास अनुमोदन देत नािीं.’ 

 
६२३ अ (इंम : १६७) 
 
६२४ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १६९–१७०) 

हवजेहवर्षयी पढेु चालू : वीज तयार करण्याच्या यंत्राची थोडक्यात माहिती. (पुढे चालू) 
 
६२४ अ (इंम : १६९) 
 
६२५ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७०–१७१) 

‘पुण्यातंल्या सरकारी इंग्रजी शाळेचें काम ईजेदक सािेबानें सुमारें १६ वर्षेंपयिंत चालहवलें . तो मे 
महिन्याच्या २० व्या तारखेस बोटीवरून हवलायतेस हनघून गेला.’ 

 
६२६ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७१) 

तेथच्या (मथुरेच्या) चेरीनामे हमशनेरी सािेबाने माचच महिन्यांत आसपासच्या गावंी ‘३४ मनुष्ट्यासं 
बास्प्तस्मा हदल्िा.’ 

 
६२७ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७१) 

‘तुकच स्थानातं फार हिस्ती आिेत परंतु ते आपले शास्त्र न पािून तऱिे तऱिेचे संप्रदाय फार 
हदवसापंासून करंू लागले, साधूची सेवा, मारयेची भक्ती, आहि हचत्राचंी भक्ती असी वाईट 
वतचिूक करंू लागले आिेत.’ 

 
६२८ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७२) 

मंुबई : मंुबई मुकामीं िल्ली पाण्याचा तोटा, धान्याची मिगचता पडली आिे आहि तश्यातं जरीमरी व 
देवी याचंा वाखा चालू झाला आिे. 

 
६२९ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७२–१७३) 

मंुबईतील स्थाहनक लिदु लोकाचंी मित्त्वाच्या धार्थमक गोष्टीसंबधंी हवचारहवहनमय करण्यासंबधंी 
सभा :  

 
‘गेले रहववारीं’ एथील हकत्येक इंस्ग्लश हशकलेल्या ज्वान गृिस्थाचंी एक सभा हमळहवली िोती. 
त्यातं मुख्य प्रश्न िा ठरवायचा िोता कीं, सापं्रत पुष्ट्कळ लोक इगं्रजी हशकून त्याचें हवचार 
सुधारलेले आिेत तेव्िा ंअशा लोकािंी ज्या लिदु लोकातं शास्त्रहवरुद्ध अनेक प्रकारच्या चाली आिेत 
व ज्या त्यासं सापं्रत त्याचं्या अज्ञानामुळे धमच म्ििून कराव्या लागतात या त्यािंी तशाच चालवाव्या 
लकवा कलकत्त्यात जशी िह्म सभा िोऊन अशा चाली त्यािंी काढून शुद्ध वदेातंाप्रमािे धमच 
चालवावा लकवा कसे या पत्राचा हनिय करावा म्ििोन सभा भरली िोती. 
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६३० (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७३) 
‘कुरीअेर वतचमान पत्रातं असें हलहिलें  आिे कीं, कुरल्यापासोन भाडुंपवरून २० मलैपयिंत रस्ता 
बाधंण्याकहरता ंमािकोजी खरसेटजी यानें पुष्ट्कळ पकैा सरकारास देऊं केला आिे.’ 

 
६३१ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७३) 

(अिमदनगर भागात) ‘चोराचं्या दोन टोळ्या अलीकडेस आढळण्यातं आल्या आिेत. एका टोळींत 
१०० मनुष्ट्ये आिेत.’ 

 
६३२ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७३–१७५) 

(लुई हफहलप) िान्स देशाचा राजा जो लुईहफहलप याजहवर्षयी : ‘लुईहफहलप जो िान्स देशाचा 
राजा तो फार थोर मािूस आिे. त्या देशातंील राज्य चालहवण्यास अहत अवघड तरी तो तें कसे 
चागंल्या तजहवजीनें चालहवतो, त्याची बहुद्ध व वतचिूक हकती चागंली आिे, िें सवच पािून जगातंील 
मिान लोक आहि राजे िे त्याचा मान कहरतात.’ राजाची चहरत्रात्मक व कायाची माहिती. 

 
६३३ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७६) 

अघहटत वाता कोल्िे गेले तीथा 
 

उदा. ‘अमुक बाबाजवळ असे मंत्र आिेत कीं जर कोिाला लवचू अथवा साप डसेल तर त्या 
मंत्राकडून वीर्ष उतरतें.’ वाक्प्रचाराचें स्पष्टीकरि. 

 
६३४ (५ : ११, १ ज्यून ४६, १७६) 

सरकारी नेमिूका. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १२, मंुबई, १५ ज्यनू, १८४६ 
 
६३५ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १७७–१७८) 

‘थेबेसच्या लोकाचंा सेनापहत एपाहमनादस’ याहवर्षयीची माहिती व प्रश्न. 
 
६३६ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १७९–१८२) 

मृर्थतपूजक बादशिानंी हिस्ती लोकाचं्या छळिुका केल्या, त्याचें विचन. (पुढे चालू.) 
 
६३७ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८२–१८४) 

बेळगावं शिर व हकल्ला याचें विचन :  
 

हमशनच्या शाळा, शिराचा व हकल्ल्याचा इहतिास. १८१८ वर्षी इंग्रज सरकारचा मेजर जनरल सर 
थामस मनरो मद्रासचा माजी गवरनर याने पेशव्याचं्या सुभेदारापासून घेतला. असतखान याची 
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बखर. मुशाफर लोकासं सुचना. ‘बेलगावंपासून मोठे रस्ते धारवाड, बल्लारी, पुिें कलादी आहि 
वेंगुला’ इत्यादी गावाकंडे बाधंले आिेत. 

 
६३८ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८४–१८५) 

डे्रजसािेबाहवर्षयी :  
 

‘सन १८४५ च्या माचच महिन्यातं रे. ए. ड्रजसािेब हवलायतेिून मंुबईस पोिोचनू लागलाच 
नाहसकास गेला. मंुबई मुकामी हमशनेरीचें काम चालवावें अशा इच्छेनें मंुबईस येण्याच्या हसद्धतेंत 
िोता, परंतु जरीमरीचा वाखा िोऊन तो मे महिन्याच्या ३ ऱया तारखेस मरि पावला.’ 

 
६३८ अ (इंम : १८४) 
 
६३९ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८५) 

‘मे महिन्याच्या १७ तारखेस शाब वाथ हदवशी रे. हमचल सािेबाने पुिे मुकामी दोघा तरुि िाह्मिांस 
बास्प्तस्मा हदल्िा. 

 
६३९ अ (इंम : १८५) 
 
६४० (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८७) 

‘नाहसक मुकामी लिदंूतील रामकृष्ट्ि नामक जो िाह्मि हिस्ती झालेला व िल्ली त्या हमशनास सिाय 
आिे, त्याची बायको नाचंरी िी फार हशकलेली िोती. कािंीं वर्षेंपयिंत मंुबईतील अमेहरकान 
हमशनच्या बंगल्यातील कन्या शाळेत हशकत िोती. पढुें हतथेंच हशकहविारी झाली.’ 

 
६४० अ (इंम : १८५–१८६) 
 
६४१ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८७) 

‘भलेुश्वराच्या देवळातं िल्ली शिेवी त्या देवाचा गुरव ज्याला भोप्या असें म्िितात या उभयताचंा 
वाद चालला आिे.’ हफरस्त्याच्या पत्रावरून. 

 
६४१ अ (इंम : १८७) 
 
६४२ (५ : १२, १५ ज्यून ४६, १८७–१९०) 

‘दारू हपण्यानें कसकसे दोर्ष आिेत याहवर्षयीं िा पुढील शास्त्राथच धमचशास्त्रातूंन एका पंहडतानें 
काढला आिे.’ लिदुशास्त्रामते दारू हपिारास प्रायहितासंबधंी साधार हववचेन. 

 
६४२ अ (इंम : १९१–१९२) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १३, मंुबई, १ ज्युलई १८४६ 
 
६४३ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९३–१९६) 

रोम सरकारकडून झालेल्या हिस्ती लोकाचं्या छळाची िहककत. 
 
६४४ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९७) 

‘मंुबई हवट्ट्नेस पत्राधारे आमच्या समजण्यातं आले कीं राजकोट मुक्कामी रे. जी. ग्लासगो सािेबानें 
मे महिन्याच्या ३१ व्या ताहरखेस एके लिदु मनुष्ट्यास बास्प्तस्मा हदल्िा.’ 

 
६४४ अ (इंम : १९७) 
 
६४५ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९७) 

‘रे. डी. जे. िेटन सािेबाच्या पत्राद्वारे समजलें  कीं, बंगाल्यापलीकडे देवाय येथें जानेवारी 
महिन्यातं ३६ केरेन लोकासं बास्प्तस्मा झाला.’ 

 
६४५ अ (इंम : १९७) 
 
६४६ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९७–१९८) 

कलकत्त्यामध्ये मरीन खात्यातल्या सुहप्रनटेंडंटच्या िाहफसातं नंदलाल हमत्र म्ििून एक कामगार 
आिे. त्याने तेथे मे महिन्याच्या ३ ताहरखेस बास्प्तस्मा घेतला. २४ व्या ताहरखेस चंडीचरिलसग याने 
बास्प्तस्मा घेतला. 

 
६४६ अ (इंम : १९७) 
 
६४७ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९९) 

मद्रास इलाख्यातील चचच हमशन याहवर्षयी माहिती. 
 
६४८ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९९) 

‘दारू हपिाऱयासं सुबोध’ अशा नावाचंी दोन पुस्तके एक इंग्रजी व मराठी आहि दुसरे केवळ 
मराठीच, ‘असीं िल्ली मंुबई टेंपारन्स सोसैटीनें छापहवलीं आिेत.’ त्यातंील गोष्टी येिेप्रमािे : (१) 
टेंपरान्स सोसैहट याहवर्षयी, (२) मंुबई टेपरान्स सोसैहटहवर्षयी, (३) दारू हपऊं नये म्ििून हिस्ती 
लोकासं बोध, (४) दारू हपण्याहवर्षयी वैद्याचें मत, (५) कोिी एक अट्टल चोर मंुबईत पैदा झाला 
आिे िी शवेटची ‘दृष्टातंील गोष्ट एके अिदूार व हवद्वान लिदूनें रचली आिे.’ 

 
िी पुस्तके सुंदर कापडाने बाहंधली आिेत आहि ज्याला पाहिजेत त्याने मंुबईतील अमेहरकन हमशन 
छापखान्यात अथवा ‘टेंपरान्स सोसैटीच्या सेिेटरी ए. डनलाप सािेब यापासी हमळतील.’ 

 
६४८ अ (इंम : १९८) 
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६४९ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, १९९) 
मेच्या २५ व्या तारखेपयिंतचे वतचमानपत्र आले आिे, ते असे की रािीला दुसरी कन्या झाली. व 
नामदार लाडच िाहडिंग गवरनर जनरल सािेब व लॉडच गाफ कमाडंर इन् चीफ सािेब यानंी पंजाबची 
लढाई चागंली बजाहवली. ‘सबब या उभयतासं पनेशन इष्ट इंहडया कंपनीकडून झाले ते असे कीं–
नामदार लाडच िाहडिंग गवरनर जनरल याला प्रहतवर्षास ५०,००० रुपये तो हजवतं आिे तोपयिंत इष्ट 
इंहडया कंपनी देईल आहि त्याच्या पाठीमागे दोन हपढ्यापयिंत इंग्रज सरकारकडून ३०,००० रुपये 
हमळतील. आहि लाडच गाफ सािेब याला २०,००० रुपये तसेच हमळतील आहि त्याच्यामागे दोन 
हपढ्यापयिंत इगं्रज सरकार हततकेच रुपये देईल.’ 

 
६५० (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २००) 

लिदुस्थानातींल हवद्यालयाबंाबत पालचमेंटास सरकारी हरपोटच आला. तो छापला आिे त्यावरून असे 
समजण्यात आले की सन १८४३ च्या साली बंगला, मद्रास आहि मंुबई या तीन खात्यातं हमळून 
सरकारी हवद्यालयाचंा खचच एकंदर ८,३०,७७२ रुपये झाला. आहि त्याहशवाय या तीन हठकािी 
हकत्येक ‘हमशन सोसैटींचाहि खचच फार झाला.’ 

 
६५१ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २००) 

‘ग्राटं वैद्य पाठशाळेहवर्षयी’ : ‘िल्ली तेथे हवद्याथी २४ आिेत असे आमच्या ऐकण्यात आिे.’ 
 
६५२ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २००) 

‘मंुबई मुकामी जूनच्या ९ व्या ताहरखेस रात्रीं बराच पाऊस पडला, येिेंकरून तळीं हवहिरी यासं 
बरेंच पािी आलें . त्यामुळे िाल्ली लोक बरेच आनहदत आिे.’ 

 
६५३ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २००–२०१) 

शते पेरिारा : (सहचत्र) शतेकरी पेरिी करीत असतानाचें हचत्र ‘जमीन म्ििजे लोक आहि बीज 
म्ििजे उपदेश व पेरिारा म्ििजे उपदेशक असें समजावें.’ 

 
६५४ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २०१–२०५) 

पुनर्थववाि व सरकारचा अखत्यार : ‘बाबू महतलाल सील जो पक्ष स्थापायास इस्च्छतो तो फार नामी 
आिे. मीिी त्यास अनुमोदन देतों.’ पाचं कलमे सुचहवली आिेत. 
 
१) वधुवरे पूिच दशते आली म्ििजे लग्ने करावीत. 
२) पूिच वयाच्या नवरा वारला तरी ती हवधवा झाली िी रीत वाईट. 
३) सरकारने हवधवाहववाि करण्यासाठी कायदा करावा. 
अशा आशयाचे तत्त्वस्थापक लिदूचे पत्र त्यावर ज्ञानोदयकाराचंा सुधारिेसंबधंी अहभप्राय. 

 
६५४ अ (इंम : २०५–२०७) 
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६५५ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २०७–२०८) 
हजल्िा अिमदनगर तालुके पाटोदे एथे येवले म्ििनू एक गावं आिे. अबंी म्ििून एक राडं आिे. 
हतने लोभाने २५ तोळे सोन्यासाठी खून केला. त्याची चौकशी िोऊन सेसन कोडतात १६–६–४६ 
रोजी फाशीची हशक्षा झाली. 

 
६५५ अ (इंम : २०८) 
 
६५६ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २०८) 

ऐलिंडमध्ये दुष्ट्काळ पडला. त्यासाठी मंुबई टीप िोऊन १२,००० रुपये वसूल झाला आिे. 
 
६५७ (५ : १३, १ ज्युलई ४६, २०८) 

सरकारी नेमिूका. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं १४, मंुबई, १५ ज्युलई १८४६ 

 
६५८ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २०९–२११) 

ग्रीकाचें देव ३ प्रकारचे : (१) स्वगीक (२) सामुहद्रक (३) पाताहलक. हशवाय झाडीत व नद्याभोवती 
राििारे देव िोते! आकाशात राििारे देव म्ििजे जुहपतेर, अपालो, मेनवा, व्िीनस, दयाना इ. 
िोते. जुहपतेराने वज्र फेकून त्रास देऊ नये म्ििून ओललहपक डाव सुरू झाले! दर चार–चार 
वर्षांनी खेळ, दौडी, रथाचं्या पैजा िोत असत. अपालो िा सूयाचा सारथी असे. दर हदवशी पृर्थ्वी 
प्रदहक्षिा करी. हशवाय वाद्ययंत्र, कहवता, और्षधे यातंिी त्याला गती िोती. मासच िा लढाईचा तर 
मक्युचरी िा चोराचंा बाखस िा मद्यप्याचंा तर वल्कि िा लोिाराचंा देव िोता. हवनस िी सौंदयाची 
देवी; हतचा पुत्र क्युहपड िोता. तो कुचेष्टखेोर, तीरकमानीने लोकासं मारीत असे. नेप् त्युन िा 
समुद्रातील देव, लसपेच्या गाडीत बसे. त्याच्या घोड्याच्या शपेट्या मास्याच्या आकाराच्या असत. 
प्लूतो िा नरकाचा अहधकारी असे. गंधकाच्या लसिासनावर बसिारा िा देव िूर व भयंकर हदसत 
असे. िक्युचलेस िा अधे देव अधे मािूस असून अचाट कामाबद्दल प्रहसद्धीस आला. 

 
कस्ल्पत देवाचं्या मूखच व हवहचत्र गोष्टी ग्रीकाचं्या पुरािामध्ये आिेत. असंभाव्य व मौजेच्या कथातं 
चागंला धमच नव्िता. आपली दैवते उपिासास्पद असूनसुद्धा त्याचं्याकहरता त्यानंी देवळे बाहंधली. 
भव्य, सुंदर, सुशोहभत मूती घडहविाऱया िाताचं्या मालकानंी आकाशातील देव खरेच पाहिले िोते 
असे वाटते. नािीतर इतक्या सुंदर प्रहतमा त्याचं्यानंी कधीिी करहवल्या नसल्या. (शवेटी प्रश्न) 

 
६५९ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २११–२१२) 

रेंडीर : िा एक प्रकारचा िरि आिे. उत्तरेकडच्या थंडीमध्ये राििारा िा प्रािी अहतशय उपयुक्त 
आिे. हबन चाकाच्या गाडीतून १०–१२ मिपयिंत ओझे ओढून नेतो. घहटकेत पाच कोस चालतो! 
पंधरा कोसाचंी मजल मारतो. कधी कधी पंचवीस कोससुद्धा! स्त्रीजातीलािी लशगे असतात. 
गाईप्रमािे ती दूध देती. कातड्यापासून तंबू, केसाचें िश, लशगापासून सरस तयार करतात. 
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याची उंची चार फूट, लशगे मोठी व पुष्ट्कळ फाटे फुटलेली असी आिेत. (सहचत्र) 
 
६६० (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१३–२१४) 

हमसर देशात अलेक्षाहंद्रया शिरात मेत्रास नामे म्िाताच्यास हिस्ताहवरुद्ध दुभार्षि बोलण्याची आज्ञा 
झाली. तो कबलू िोईना म्ििून त्यास तोंडावरचे कातडे काढून धोंडमारीने मृत्युदंड हदला गेला. 
िींता या स्त्रीस रस्त्यावरून पाय बाधूंन फरपटत नेले. हिस्ती लोकाचंी घरे लुटली. हनरुपयोगी 
वस्तू जाळून टाकल्या. शिर पेटाव े एव्िढी आग हदसली! अपोलोहनया या म्िाताऱया हवधवनेे 
छळाला कंटाळून त्यात जाळून घेतले. सन ३०२ मध्ये हिस्ती लोकानंा मूतीसमोर पशुयज्ञ 
करण्याची आज्ञा िोई. न ऐकल्यास किीस भाजाव े तसे जाळीत. लारेंत्यसाने सोने न आिता 
आपले धमचबधूं आिले म्ििून त्याला मृत्युदंड हदल्िा. (आदी कथा) 

 
६६१ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१४) 

वडाळ्याचे ५ पुरुर्षानंा व आठ लेकरानंा दीक्षा हदल्िी, देऊळ बाधूंन उपदेशासाठी नेहटव हिस्ती 
ठेहवला. 

 
६६१ अ (इंम : २१४) 
 
६६२ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१४–२१५) 

स्पेक्टेटर पत्रावरून : रेवरंड एस. हिसलाफने दोघानंा हशक्षा हदल्िी. ‘अज्ञानमागच’ अशा नावाचे 
पुस्तक वाचून त्यासं समजले की मरू्थतपूजा िे अज्ञान आिे. हमशनच्या एक वर्षाच्या कामाचे िे फळ 
आिे. 

 
६६२ अ (इंम : २१५) 
 
६६३ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१५) 

िेनरी आहि त्याचा साभंाळिारा गडी याचंी गोष्ट– 
 
पुष्ट्कळ भार्षामंध्ये उतरून घेतले आिे, बिुत लोकानंी आस्था धरून वाचले आिे, अशी दुसरी 
पुस्तके िहचत आिेत. िे पुस्तक िल्ली मराठी भारे्षमध्ये पुनः छाहपले आिे. अमेहरकान् हमशन् 
छापखान्यात हमळेल. सुंदर हचते्र, कापडाची मजबतू बाधंिी. 
 
फुकट वाटावयाचे नािी. परंतु स्वस्त हवकले जाईल. दर प्रतीची हकम्मत एक आिा. 

 
६६४ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१७–२१९) 

हवद्वानानंी तसेच साधारि ज्ञानी लोकानंीिी सरकारचा जो धमच आिे त्याची बखर व मुख्य तत्त्व े
जाििे आवश्यक आिे. िा धमच खरा असो अथवा खोटा असो त्याच्या स्थापनेची व वृद्धीची गोष्ट 
पाहिली असता मोठी आियचकारक आिे. त्याचा स्थापिारा तरी कसा? तर मरिाच्या योगाने 
तरिोपाय लावनू आपले काम त्याने चालहवले. दे्वहर्षले जािे, पाठलाग, बंहदशाळा, मरि असा 
त्रास त्याला भोगावा लागला. बायकानंीदेखील ईश्वरीदत्त धैयच धरून त्रास सोसला. याने दे्वर्षी 
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लोकाचंाच मनपालट झाला. या धमासाठी प्राि देिाराचें रक्त िे त्याचे बी आिे. तीनश े वर्षांत 
अनेक सुधारलेल्या लोकाचंा तो धमच झाला. परंतु उतरकालीन धमोपदेशकानंी गवच, लोभ, पदवी, 
अहधकार याचं्या लोभाने इतरावर बळजबरी केली. म्ििून मंडळीचे गुि कमी कमी झाले. 
त्याचं्याहवरुद्धिी चळवळी झाल्या व मूळ शास्त्रास पुन्िा मित्त्व आले. मडळीची स्वतंत्रता, स्वतःच्या 
बुद्धीप्रमािे भक्ती करिे, िे नवागताचे म्िििे मान्य झाले. रक्तरंहजत इहतिास वाचण्यापेक्षा िी 
बखर नीट वाचावी. 

 
६६४ अ (इंम : २१५–२१६) 
 
६६५ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २१९–२२०) 

हिहमनल सेशन्स जज्  अस्स्कच न पेरी याचें हवचार :  
 
नेहटवात प्रहतवर्षी अपराध वाढत चालले आिेत. 
 
हकत्येक सािेब लोकिी ईश्वराचे भय धरून वागत नािीत. कािी मस्त िोतात, नेहटविी त्याचेंप्रमािे 
चालतात. 
 
बायकावंर व लिान मुलावंर दाहगने घालतात. त्यातून चोरी व द्रव्यलोभाने खून याचें प्रमाि वाढते. 
 
मुलीचे लग्न लिानपिी करिे अनथचकारक आिे. 

 
बाळ गंगाधर (जाभेंकर) शास्त्री मरि पावला याचे आम्िासं दुःख िोते. कारि त्याच्यासारखा आता 
लिदूत कोिी नािी. 

 
६६६ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२०) 

कोिे एके गुजरार्थ्याचा मुलगा सुमारे ११ वर्षांच्या वयाचा त्याच्याच घरच्या स्वयंपाकी िाह्मिाने 
ठार मारून त्याचे अंगावरील दाहगने घेतले व तो खुनी सापंडला आिे. 

 
६६७ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२०) 

रोम येथे पोपचा मृत्यू १ जून १८४६ रोजी झाला. इंग्लंदात धान्य आयातीवर कर बसहवण्याचा 
हवचार. अमेहरका व मेस्क्सको याचंी लढाई सुरू झाली आिे. 

 
६६८ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२१) 

मंुबई, धारवाड, पुिे, नासीक, अिमदनगर, इत्याहद हजल्ह्याहजल्ह्यातून ईश्वरकृपेने बिुत करून 
बराच पाऊस पडत आिे. 

 
६६९ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२१) 

प्राचीन व पहवत्र के्षत्र : काशीके्षत्र गंगाकाठावर सिा लक्षाचें गाव रस्ते अरंुद– हिऱयाचंा व्यापार–
देवळे व महशदी बिुत आिेत. तेथे मरिारा स्वगास जातो अशी समजूत. अमेहरकन हमशन 
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छापखान्यात नवीन कृतीची भगूोलहवद्या छापीत आिेत. त्या पुस्तकातून वरील माहिती घेतली 
आिे. 

 
६७० (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२१–२२२) 

एक भ्रामक समजूत : दहक्षिायनात मृत्यू िोऊ नये. शकंा घेतल्यास पाखंडी म्िितात. 
 
एका हवचारशील लिदूने ज्ञानोदयकत्यास मत हवचारले आिे. ज्ञानोदय कत्यांने ‘दक्षिायनाहवर्षयी 
जे लिदुशास्त्रातं साहंगतले आिे ते पळपळीतच हदसते आहि त्याहवर्षयीं योग्य आधार नािीं.’ असे 
कळहवले आिे. 

 
६७० अ (इंम : २२२) 
 
६७१ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२३) 

हवधवा व बालरंडा शब्द काढूनच टाकावे. स्त्रीित्या व बालित्येचे प्रमाि वाढले : एक तत्त्वरश्मी 
लिदू 
िा अनथच दूर िोिे जरूर आिे असे मत संपादकानंी माडंले आिे. 

 
६७२ (५ : १४, १५ ज्युलई ४६, २२४) 

(वाक् प्रचारावर.) जेवावयास अमृत, अंचवायास खारे पािी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १५, मंुबई, १ अगस्त १८४६ 

 
६७३ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २२५–२२८) 

कान्स्तंतेन राजाने मूर्थतपूजकाचंा छळ बंद करून धमच स्वीकारला. 
 
६७४ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २२८) 

मगर : १५ ते २० फूट लाबंीचा जलचर. बळकट पि आखूड पाय. गळ्याजवळ कस्तुरीच्या हपशव्या 
असतात. रेताड जहमनीमध्ये अंडी वाढहवते. आहिकेत मगर देव बनली. 

 
६७५ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २२९) 

सोपे धडे या नावाचे एक पसु्तक इंग्रजी आहि मराठी भार्षातं छाहपले आिे. कोशाप्रमािे इंग्रजी 
शब्दाचंा मराठी अथच हदला आिे. 

 
६७५ अ (इंम : २२९) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

६७६ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३०) 
जी उत्कृष्ट पुस्तके इंग्रजी भारे्षत आिेत त्यातंले िे याहत्रकिमि पुस्तक िोय. या देशी िहरकेशवजी 
यानंी त्याचे भार्षातंर मराठी भारे्षत केले. मराठीची १॥ (दीड) रुपया लकमत आिे. 

 
६७६ अ (इंम : २२९) 
 
६७७ (५ : १५, १ आगस्त ४६ २३२–२३५) 

जान बहनयान : गरीब कल्िईवाला धमचहनष्ठ बनला. हस्त्रयाचंी देवाहवर्षयीची भार्षिे ऐकून 
हृदयपालट झाला. कोतवालाने बहंदशाळेत घातले, तरी ईश्वरहनष्ठा कायम. १२ वर्ष े तुरंूगवास 
भोगला. पापाचे ओझे दूर व्िाव ेम्ििून सवांना उपदेश केला. 

 
६७७ अ (इंम : २३०–२३२) 
 
६७८ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३५) 

१) देशादेशािून जे इंग्लडात धान्य येते त्यावरील जकात सोडण्याहवर्षयीचे मत. 
२) नवव्या पोप पायसचे रोममध्ये अहधकारग्रिि. 

 
६७९ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३५) 

नामदार गवरनरसािेब कािी महिन्यापासून रोगी झाला आिे (ऑथचर) म्ििून तो स्वदेशास लवकर 
जािार आिे. तोपयिंत नामदार रीडसािेब ते काम चालहवतील. 

 
६८० (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३५) 

मंुबई टेलीग्राफ या नावाचे एक इंग्रजी वतचमानपत्र जुलई महिन्याच्या २३ व्या तारखेपासून रोज हनघ ू
लागले. 

 
६८१ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३६) 

जून व जुलई या दोन महिन्यातं हजतका पाऊस पडला हततका फार वर्षांपासून पडला नव्िता. 
 
६८२ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३६) 

कलकत्ता : इसं्ग्लश सरकारची राजधानी आिे. लोकवस्ती ५ लक्ष आिे. जलमागाने मोठा व्यविार 
िोतो. 
 
अमेहरकन हमशन छापखान्यात भगूोलहवद्या छाहपत आिेत. त्यातून वरील विचन घेतले आिे. 

 
६८३ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३६–२३७) 

तपचिाने हपतरासं स्वगात अन्न पोिोचते असे शास्त्राचे मत आिे. शकंा : वर्षातून एकदा जेविाने 
त्याचें भागते काय? 
 : एक ज्ञानोदय वाचिारा. 
स ं: हवपरीत व गोंधळाचे मत आिे. फक्त देवाची सेवा करावी. 



 अनुक्रमणिका 

६८३ अ (इंम : २३७–२३८) 
 
६८४ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३८–२३९) 

मुसलमानी धमचगं्रथाचा उपदेश असा आिे की या सैतानापासून दूर रािाव.े दारूबाजास वाळीत 
टाकाव.े 
 : एक व्यसनदे्वर्षक. 

 
६८५ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २३९) 

शस्क्त-उपासनेतून अनाचार िोतात. व मद्यमासंाचे यथेच्छ भक्षि िोते. गुप्तता राखून उपासना 
चालते. शकंराचायांनी चौकशी करावी. 
 : एक पुिेकर िाह्मि शुभलचतक. 
सं. –अशी बरीच पते्र आिेत. 

 
६८६ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २४०) 

शतेे, घर, व्यापार यापंासून दुःख, कारि ती ऐहिक सपंत्ती आिे. ईश्वरावरील पे्रम िाच त्याचा 
आधार. 

 
६८७ (५ : १५, १ आगस्त ४६, २४०) 

तत्त्वचक्षू लिदूने हचनी भार्षा हशकहवण्याची सोय व्िावी अशी हवनंती केली आिे. त्यास ज्ञानोदय 
संपादकाचें उत्तर. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १६, मंुबई, १५ आगस्ट १८४६ 

 
६८८ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४१) 

प्राचीन ग्रीसमध्ये सात ज्ञानी लोक िोते. हवचार िेच खरे धन आिे असे ते समजत. 
 
६८९ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४२) 

तत्त्वसाधक लिदू याच्या पत्रास उत्तर. 
प्रभाकर छापखान्यातं नीट छापत नािी या प्रश्नाचे उत्तर. 
भलेुश्वरच्या देवळातील भोप्या प्रकरिाचा खुलासा. 
 : संपादक 

 
६९० (५ : १६, १५ ऑगस्त ४६, २४३) 

प्राचीन इस्त्रायलाचा राजा हिजहकया याला अश्शुराचा राजा सन्िेकरीबा याने देवाची लनदा करिारे 
पत्र हलहिले. ते देवळात वाचनू प्राथचना केल्यानंतर देवाकडून संरक्षिाचे आश्वासन. (सहचत्र) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

६९१ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४५) 
माचच महिन्याच्या २९ व्या ताहरखेस पूरबंदर एथे दोन मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला. पिेु मुकामी रे. 
हमचल सािेबाने हिस्ती झालेल्या मनुष्ट्याच्या बायकोस बास्प्तस्मा हदला. 

 
६९१ अ (इंम : २४५) 
 
६९२ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४५) 

कासीली यास िल्ली पुिे मुक्कामी त्या मंडळीने सभेमध्ये परीक्षा घेऊन हिस्ती उपदेशकाचे काम 
करावयास परवानगी हदला. 

 
६९३ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४६) 

खरा धार्थमक कधी दारू पीत नािी. संगतीने बट्टा लागतो. 
 
६९४ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २४९–२५२) 

मंुबई हडसहस्त्रत हबनेवालें ट सोसाईटी १८३१ त स्छाहपत झाली. अन्न, और्षध, वस्त्रप्रावरि याचंी सोय 
करतात. भीक मागिाराचंी नीट चौकशी िोते. हभकेने पोट भरून आळस वाढहवता कामा नये. पाप 
व ढोंग माजू नये. हवचार करूनच धमच करावा. उद्योगास उते्तजन द्याव.े ढोंगी लोक दंडास योग्य 
आिेत. ‘वरे्षधारी’ हभकाऱयानंा भीक देऊ नये. लिदंूतील द्रव्यवान व संभाहवत यानंी याची काळजी 
घ्यावी. जीजीभाईची धमचशाळा बाधंिे िे योग्य काम आिे. आंधळेपिाने दान िी िूर व अनथचकारक 
चाल आिे. खऱया गहरबानंाच दान कराव.े आपल्या िातून कोिाचे कल्याि झाले तर त्यात खरा व 
मनापासून संतोर्ष आिे. 

 
६९४ अ (इंम : २४७–२४९) 
 
६९५ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २५२) 

मद्रासेत एका िाह्मिाने मुसलीम धमच स्वीकारला तर जातभाईनंी वडेा ठरवनू बहिष्ट्कृत केले! 
 
६९६ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २५२) 

नामदार रीड नव ेगवनचर झाले. 
 
६९७ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २५३) 

बोडच आफ्  ईज्युकेशन कापावर (कॅम्प) शाळेसाठी चागंली इमारत बाधंिार. 
 
६९८ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २५३) 

अन्नपदाथांच्या जकातीच्या वादावरून इंग्लंद देशात पतंप्रधान राबटच पीलचा राजीनामा. नवा 
मुख्यप्रधान रसल झाला. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

६९९ (५ : १६, १५ आगस्त ४६, २५३–२५५) 
परभूनंा वदेोक्ताचा अहधकार नािी. िाह्मिाकंडून अजच आला पि जातीवरून आम्िी कहनष्ठ कसे िा 
परभूनंा प्रश्न पडतो. ज्ञातीचा कोरडा अहभमान वाढत आिे. रंकािी रावाला कहनष्ठ मानिे चूक. 
मत्सराने इतरानंा पाचंाळ, दासीपुत्र असे मानतात. िी रीत बंद करण्यातच खरे कल्याि िोय. 
परस्पर प्रीत वाढावी. प्रभ ुपाताण्यानंी पाट लावण्याची रीत बंद केली िी मोठी चूक आिे. िाह्मि 
देवाच्या तोंडापासून झाले, अशा पोकळ गोष्टी सांगू नयेत. परभानंीिी दुसऱयाची लनदा करिे बंद 
कराव.े (एक उग्र परभ)ू 

 
६९९ अ (इंम : २५५–२५६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १७, मंुबई, १ सप्टेंबर १८४६ 
 
७०० (५ : १७, १ सप्टेंबर ४६, २५७–२६०) 

धमचगुरंूना हनवातंपिा हमळाल्यावर त्यानंी कामदाराचं्या नेमिुका करून धमचसंघटना व्यवस्स्थत 
केली. (१) पे्रहर्षत, (२) पे्रसहबतर वडील धमचगुरू. काथेजचा हसहप्रयन सवच पालकाचंी मते हवचारी. 
रोमच्या पालकास तर न्यायदानाचेिी अहधकार िोते. मंडळीतील कामदार भतेु उतरहवण्याचा 
चमत्कार करीत! 

 
७०१ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६०–२६२) 

घुबडास हदवसा हदसत नािी म्ििून हदवाधं म्िितात. त्याचा शब्द (आवाज) ऐकिे िे दुहश्धन्ि 
मानले जाते. पि िा केवळ लोकभ्रम िोय. चोरानंािी ‘हदवाधं’ नाव हदले जाते. इतर पक्षी घुबडाची 
संगती वज्यच मानतात. कािी मािसेिी स्वतः असुखी रािून इतरासं सुख लागू देत नािीत. 

 
७०२ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६३–२६४) 

मंुबई बैबल सोसायटीची स्थापना १८१३. उदे्दश : भार्षातंरे प्रहसद्ध करिे. तारिाचे शास्त्र सवांना 
प्रहसद्ध करिे. या शास्त्रात सवांसाठी ईश्वराची दयाच प्रगट केली आिे. पृर्थ्वीवरील सवच 
अनथाहवर्षयी उपाय साहंगतले आिेत. शजेाऱयावर प्रीत करून उद्धार करून घ्यावा. िाच सुमागच, 
यामध्येच कुशलता आिे. सवच भार्षामंध्ये िे शास्त्र हमळते. लकमतिी कमी आिे. 

 
७०२ अ (इंम : २६२–२६३) 
 
७०३ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६४) 

मदुरा शिरातंील हमशनची यादी. 
 
७०३ अ (इंम : २६४) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

७०४ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६५–२६६) 
बेंजाहमन िाकंहलन सात वर्षांचा असताना खाऊच्या पशैातून त्याने खेळिे हवकत घेतले. परंतु 
घरभर िी हचमिी वाजवीत लिडल्याने लोकानंा त्रास व कंटाळा उत्पन्न झाला. दुकानदाराने तर 
फसवनू चौपट पैसे घेतले िोते. म्ििून नवी वस्तू घेतलीच नािी. 
 
आपले मित्त्व वाढहवण्याकहरता जे खचच कहरतात त्यानंा अशीच ‘हचमिीकहरता फसण्याची’ गती 
प्राप्त िोते. कृपि मािूस पसेै साठहवण्याकहरता उपास काढतो तोिी असाच समजावा, सुखाच्या 
हनहमत्ताने दुःख जोडण्याचा िा उपाय नव्िे काय? 
 
तात्पयच : खरे सुख दुःख ओळखा. 

 
७०५ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६६) 

ऐलचदामध्ये बटाटे हबघडल्यामुळे नुकसान. 
 
७०६ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६६) 

काहठयावाड हमशनला एका मडमेची २॥ लाखाचंी देिगी. 
 
७०७ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६६) 

धनजीभाई नवरोजीला उपदेशकाचा दजा. 
 
७०८ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६७) 

पािी पुरवठा वाढावा म्ििनू फारबसची २५ िजाराचंी देिगी. 
 
७०८ अ (५ : १७, १ सप्टेंबर ४६, २६७) 

मिाराष्ट्रात सवचत्र पाऊस चागंला झाला. 
 
७०९ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६७) 

सर चालेस फारबससािेब याचे कोटच आव  डरेक्टसच याचं्या स्वाधीन २५००० रुपये ठेवले आिेत. 
(मंुबईच्या लोकालंा पािी हवपुल असाव ेिा िेतू) 

 
७१० (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६७) 

कोटच आव  डरेक्टसच यानंी डी. ब लेनसािेब यासं कौंहसलर नेमला (स्स्प्रगंल सािेबाऐवजी) 
 
७११ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६७) 

पुिे, सोलापूर, अिमदनगर, रत्नाहगरी, बेळगावं, सुरत, ठािे, कुलाबा, इत्यादी सवच हजल्ह्यातूंन 
गेल्या महिन्याच्या पहिले ताहरखेपयिंत पाऊस चागंला पडला. 
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७१२ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६७–२६८) 
भलेुश्वरला तप करिारा बाबा ढोंगी आिे. त्याला उते्तजन देिे िेसुद्धा पाप िोय. िी तर तपाची 
दुकानदारी आिे. वरे्ष साधूचा पि साधुत्व अगदीच कमी आिे. : एक सोमवशंी क्षहत्रय. 
 
सं. : लोकानंी अहधक हवचार करावा, फसु नये. 

 
७१२ अ (इंम : १६८–१६९) 
 
७१३ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २६९) 

िी रयतच ितभाग्य आिे. कारि एक लुटारू मनुष्ट्य (ढवळेबाबा) सतंाच्या हमर्षाने आपल्या 
भजनरूप कुदळीने लोकाचें मन खिून काढीत असतो. त्याचे तप म्ििजे हनःसत्त्वताच! 
(लोकहितेच्छू) 

 
७१३ अ (इंम : २६९) 
 
७१४ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २७०) 

रस्त्यावर पडलेली चंची मुलीने हतच्या मालकाला नोटांसि परत हदली. बक्षीस घेण्यासिी नकार. 
गरीब असूनिी पैक्यावर हचत्त ठेवीत नािी. हतला सावकाराचे स्थळ हमळाले. 

 
७१५ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २७१) 

अवसानघातकी तो मिापातकी :  
 
एका घटकेचा वायदा करून उशीरा येिारे लोक अवसानघातकी म्ििाव.े एक हदवसाची बोली 
करून ३-४ हदवसानंी पसेै परत कहरतात, सभेलािी उशीर करतात, यातूंन दे्वर्ष उत्पन्न िोतो. 

 
७१६ (५ : १७, १ सप्तेंबर ४६, २७२) 

पत्र पाठहविाऱयासं सूचना 
 
ज्ञानोदयाकहरता ंपते्र फार आली आिेत. छापावयास जागा नािीं. : संपादक 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं १८, मंुबई, १५ सप्तेंबर १८४६ 

 
७१७ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७३–२७४) 

हपयागोरासचा पनुजचन्मावर हवश्वास िोता. िेराळीनस याची गूढ हवद्या त्याच्या मनात हनराशा 
हनमाि करी. नेिमी िसण्यामुळे वडेा ठरला. अनाक्षागोरस म्ििे की आकाश दगडाचें बनले आिे. 
स्वतःला देव समजून ज्वालामुखीत प्रवशे करिारे वडेेिी िोते. सािेतीस िा मात्र खरा ज्ञानी 
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समजावा. हदयाजेनेस ज्ञानी परंतु तऱिेवाईक िोता. हपपातच झोप घेई. हसकंदरशी हनःस्पृिपिे 
वागला. उदा. ‘माझे उन सोड बाकी कािी नको.’ 

 
७१८ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७५–२७७) 

चमत्काराच्या योगाने धमातराचंी संख्या वाढली. खोटी मते हशकहविारानंी तत्त्व हबघडहवले. खोटी 
मते मागे पडतात. खरे मत नेिमी चालते. सन १४१५ त तर अधमी पालकानंी एका खऱया भक्तास 
मृत्युदंडाची हशक्षा हदली. तरीिी खरे हिस्ती शाब बाथ हदवशी एकत्र जमत. प्राथचना आहि उपास 
करीत. दुव्यचसनातून सुटून सदाचरि करण्याकडे कल असायचा. शास्त्रावर भाव ठेवनू 
हसद्धातंाप्रमािे वागल्यास उत्तम फळ हमळते. परस्परावंर पे्रम िा धमाचा पाया िोय. त्यामधूनच 
लोकाचंी मोठी सुधारिकू िोईल. 

 
७१९ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७६) 

पते्र हलहििाऱयास सूचना : ‘पातािी परभ ूएस्ल्फन्सट् न इन्सीटु्यशनातंील हवद्याथी’ या सिीचे पत्र 
इंग्रजीसुद्धा आले आिे. छापण्यासाठी जागा नािी. अशी हवनंती. 

 
७२० (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७७) 

धमातहरत फुहटका हमत्रानंा धमचपुस्तक वाचनू दाखवी. आप्तमंडळीकडून त्रास भोगला पि खऱया 
देवावरचा हवश्वास नेिमी कायम राहिला. देवळात बाधूंन ठेवले तरी मत कायम िोते. सरोमपुर 
हमशनचा साह्यकारी िोता. (सहचत्र) 

 
७२१ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७८) 

जगन्नाथपुरी याते्रचे विचन यामध्ये आिे [जगन्नाथाहवर्षयी या पसु्तकामध्ये]. लकमत पाव आिा. िे पुस्तक 
वाचून कोिी याते्रस जायास इस्च्छतील असे वाटत नािी. 

 
७२२ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २७९) 

बाबू द्वारकानाथ ठाकूर याच्या मृत्यनेू संपादकास दुःख वाटले. स्वदेश सुधारून लोकाचें कल्याि 
कराव े असे इस्च्छिारा गृिस्थ िोता. दुसरा पुढारी तसा झाला नािी. परंतु लौहककाहवर्षयी भय 
धरल्याने पारलौहकक हित साधिे जमले नािी. खरा तरिोपाय ओळखावा. िा ५१ वर्षांचा िोऊन 
१८४६ ऑगस्टच्या पहिल्या ताहरखेस मरि पावला. 

 
७२२ अ (इंम : २७८) 
 
७२३ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८०–२८१) 

एका मारवाड्याने खाजगी डाक सुरू केली, त्याला दंड करण्याची मागिी. िा व्यापार नव्िे. याला 
हशक्षा व्िावी. परंतु वतचमानपत्रानंा मात्र िलका असा दर असावा, कारि िा ज्ञानप्रसार आिे. लिान 
कचेरीत डाक घेण्यास नकार हदला जातो. गडी पाठवनू ४४ मलैावंरचे पोस्ट ऑहफस गाठाव े
लागते! िा मोठा अन्याय िोय. (पत्रव्यविार) 
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७२३ अ (इंम : २७९–२८०) 
 
७२४ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८३) 

४५ वर्षांचा हवद्वान लग्न करू इस्च्छतो. पि तो गरीब आिे. चालीप्रमािे ८-९ वयाच्या मुलीशी लग्न 
कराव ेलागेल. पकैा जास्त लागेल. लग्न केले तरी लचता हवकत घेतल्यासारखे िोईल. 
 
पुनर्थववािास बंदी व जाहतहनयम यामुंळे कुचबंिा िोते. 

 
७२४ अ (इंम : २८३) 
 
७२५ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८४) 

लिान वयामुळे भारतीय हवद्यार्थ्यांना इंग्लंदात डॉक्टरीच्या परीके्षस बसता आले नािी. 
 
७२६ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८४) 

धमांतहरतास मद्रास कोटात िजर केल्यावर जमावाचा गोंधळ. ज्याला त्याला हवश्वासाप्रमािे वागू 
द्याव.े 

 
७२७ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८५) 

धान्याच्या मिागाईस तोंड देण्याकहरता हमहलटरी बोडच पसैा जमवनू साठा करिार. 
 

७२८ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८५) 
आदन (एडन) मधून मंत्रहवदे्यने इंग्रजानंा िाकलून देण्याच्या वल्गना करिारा साधू! 

 
७२९ (५ : १८, १५ सप्तेंबर ४६, २८६–२८७) 

लग्नाचा अवाढव्य खचच व त्यावरचे जबर व्याज फेडिे, त्यातच सि येतात, मग प्रपंच कसा 
करावा? कजच करून लोक दुःखात पडतात. िे बोधरूप पत्र छापाव.े 

 
 : एक मंुबईकर लिदू 
 
सं.–धमचसंबधंी मूखचत्वाने अव्यवस्स्थत खचच येतो. दुदचशा िोते. आपल्या िाताने नाश िोतो. िे 
अज्ञानाचे फळ िोय. िे पुण्य लकवा कुटंुबाचे कल्याि नव्िे. 

 
७२९ अ (इंम : २८७–२८८) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं १९, मंुबई, १ आक्टोबर १८४६ 
 
७३० (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २८९) 

चागंली लेकरे व चागंले लोक याचं्याकडून कधीकधी चकू घडती. हबछान्यावर पडलेला मुलगा 
कबुली देतो की फसवनू आपि गोट्याचंा डाव लजकला. ईश्वर प्रत्येक गोष्ट जाितो, पािातो. 
प्राथचना : ईश्वरा, माझी क्षमा कर. 
 
या घटनेने त्याचे जीवनच बदलले. 

 
७३१ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९०) 

मंुबईत मिालक्ष्मीच्या रस्त्यावर जगन्नाथ शकंर शटेच्या बंगल्याजवळ गोरगहरबासंाठी दवाखाना 
उघडला. डाक्तर रामसे फुकट और्षधे देतो. 

 
७३२ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९१) 

हिप्पोपोटेहमस आहिकेत नद्या व सरोवरे याजंवळ सापडतो. लाबंी १७ फूट उंची ५ फूट, जाड 
कातडीच्या ढाली करतात. पाण्यात पोिोतो. शजेारच्या गावात उपद्रव देतो. अवजड शरीर 
असल्यामुळे पाय मातीत रूतून बसतात. चमत्काहरक, भयंकर जनावर आिे. (सहचत्र) 

 
७३३ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९२) 

नवीन हमशनऱयाचं्या नेमिुका : रे. सम्युअल बी. फारबकँ, आहि रे. रायल जी. वैलडर नगरात 
राििार. लोकानंा खरे ज्ञान देिार, ते अमेहरका देशातून मडमासुद्धा सुखरूप येऊन पोचले. 

 
७३३ अ (इंम : २९२) 
 
७३४ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९३) 

चेंबसच कृत शालोपयोगी नीहतगं्रथ भार्षातंर : िरी केशवजी पाठारे : एका कुशल मनुष्ट्याच्या िातून 
भार्षातंर झाले. जीवजंतंूची माहिती, आप्ताहंवर्षयी वागिकू, उद्योग, हमतािार, समाधान इत्यादी. 
हमत्रत्व म्ििनू बक्षीस देण्यास योग्य पसु्तक आिे. (पृ. २२६.) मनन केल्यास सकंटे कमी िोऊन 
लोक सुखी िोतील. 

 
७३४ अ (इंम : २९२–२९३) 
 
७३५ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९४) 

वज्जबेगचे धमांतर (पुिे येथे) झाल्याने नातेवाईकाचंा माहजसे्त्रतासमोर गोंधळ. बगेच्या हनहियाने 
नातेवाईक परत गेला. 

 
७३५ अ (इंम : २९३–२९४) 
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७३६ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९५–२९७) 
आळसापासून शाहररात हवकृती िोती, जेिेकरून आयुष्ट्य घटते. काळ व्यथच घालव ू नये. हवद्राळू 
कोल्िा कोंबडी धरीत नािी. आळस िािी उधळेपिाच िोय. जो लवकर हनजतो व लवकर उठतो 
तो हनरोगी, संपहत्तमान आहि ज्ञानी िोतो. उद्योगास इच्छा करिे नलगे. जो कोिी आशवेर हदवस 
काढू इस्च्छतो त्यास उपोर्षिासी गाठ पडते. व्यापाराहवर्षयी उद्योग झाला पाहिजे. धंद्याच्या पाठीस 
एकसारखे लागले पाहिजे. मेिनत उद्योगाची माता आिे. जे करायचे आिे ते आजच करा. उद्या तू 
हकती अडशील ते तुला नकळे. माजंर कािी िातमोजे घालून उंदीर धरीत नािी. लिान लिान 
घावाने मोठे मोठे वृक्ष पडतात. एक घटकािी (वाया) जाऊ देऊ नका. 

 
७३६ अ (इंम : २९५) 
 
७३७ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९७) 

नामदार रसेल जो िल्लीचा िुदे्ददार सिकाऱयाचं्या मदतीने चागंले काम करतो. 
 
७३८ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९७) 

ऐलिंडात बटाट्याचे पीक बुडाले आिे. 
 
७३९ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९७–२९८) 

सर अरस्स्कन पेरी याची डाहगने घालण्याच्या पद्धतीवर टीका लोकानंा आवडली नािी. त्यानंा 
वाटते की इंगे्रज सरकार आमच्या धमावरच टीका करीत आिे. 

 
७४० (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९८) 

युरोहपयन सैहनक मद्यपी व तारवटी आिेत. दारू हपऊन ह्यकटे िोऊन रस्त्यात पडतात. दारूचे 
दुकानदार त्यानंा सत्कार करून फुकट दारू पाहजतात. सैहनकाकंहरता मद्यपान प्रहतबंधक गृिाची 
स्थापना झाली. व्यसनापासून तोटा आिे. मानवाच्या नाशाचे मुख्य कारि दारू िेच आिे. 

 
७४१ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, २९९) 

सरकारच्या प्रकटनाप्रमािे उत्साि धरून ताग, रेशीम, जवस व साकर हपकहवले. दीड वर्षच उलटून 
गेले तरी बक्षीस नािी. माल साठवण्यासाठी घेतलेल्या जागेचे भाडे मात्र डोक्यावरती बसले. 
संपादकानंी मदत करावी. 
 
 : दादजी हबन रामचदं्र, मौजे-खडाबंे. 
 
सं. : हिमतीने उत्पन्न काढिाराचा आशाभगं करू नये. 

 
७४१ अ (इंम : ३००) 
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७४२ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, ३००–३०२) 
सह्याद्री खंडामध्ये म्िटले आिे की वदेोक्ताचा अहधकार सगळ्या सविाना आिे. फक्त शूद्रानंा 
नािी. मग पातािे प्रभूनंाच तो का नसावा? सवचच जाती एकत्र आल्याहशवाय सरस व्यविार िोिे 
कठीि! नापसंत (नापास) हवद्यार्थ्यांनी उत्तीिांना नाव े ठेविे अयोग्य िोय. ज्ञानी लोकानंी पढेु 
िोऊन नव े आचार सुरू केले तर सुधारिूक िोईल. गिपत कृष्ट्िाजीने आपल्या गं्रथात 
हस्त्रयानंासुद्धा सवचच धार्थमक कृत्याची परवानगी असावी, असे म्िटले आिे. तात्पयच, बिुमान जातीने 
हमळत नसून गुिानंी हमळतो. इंगे्रज लोक उत्तम जात, कुलीनता, शिािपि, हवद्वता 
असिाराकडेच कारभार सोपहवतात. असी चाल योग्य आिे. 
 

७४२ अ (इंम : ३०२–३०३) 
 
७४३ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, ३०३–३०४) 

लोक खाण्याबद्दल हनहित हनयम ठेवीत नािीत. लिदू लोक दुप्पट हतप्पट खातात. प्रकृती अस्वस्थ 
तर शरीर हनबचळ बनते. वरचेवर मोडशी िोते. जरीमरीचे कारििी िेच आिे. अचाट खािारे लोक 
आळशी असतात कोठेिी बसले तरी त्यासं डुकली येते. ज्यानंा बुद्धी अि ू आहि आरोग्य कायम 
राखावयाचे असेल त्यानंी खािे साभंाळाव.े ‘अचाट खािे मसिात जािे.’ खादाडाने या म्ििीचा 
सतत जप करावा. 

 
७४३ अ (इंम : ३०४) 
 
७४४ (५ : १९, १ आक्टोबर ४६, ३०४) 

ज्ञानोदयाची वगचिी पोिोचल्याची नोंद. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं २०, मंुबई, १५ मािे आक्टोबर १८४६ 

 
७४५ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३०५–३०६) 

प्लातोचा जन्म इ. स. ४२९ साली झाला. साितेसाचा हशष्ट्य िोता. सदाचरिी व खरा वागिारा 
िोता. मजुंळ शब्दात अध्यापन केल्याने श्रोते तल्लीन िोत. िोमेर कवी सनपूवच ९०० मध्ये जन्मला. 
तो गवई िोता. इहलयाड व ओहडसी त्याने हलहिली, अनाहियन िा पे्रमकवी तर हथवाहितस 
मेंढपाळ लोकावंर गािी रचिारा िोता. ग्रीकाचें हनसगाबद्दल अज्ञान फार, कल्पनािी भोळसट. देश 
हनसगचसुंदर असल्याने काव्यरचना भरपूर झाली. त्या काव्यावरून लोकानंा ग्रीसचे आकर्षचि वाटते. 
(प्रश्न) 

 
७४६ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३०७–३०९) 

डोंगरावरून नदीचा उगम व हवस्तार व्िावा त्याप्रमािे यरूशालेम नगरामधून धमच पसरला. 
कासं्तातैन बादशिाने त्यामधील सवच अडथळे दूर केले. कािी चमत्काहरक दृष्टातं िोऊन त्याची 
खातरी पटली, त्यातून धमाचा स्वीकार केला. माके्षत्यासंशी लढाई करण्याकहरता जात असताना 
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ईश्वराची प्राथचना केली. येशचूा स्वप्नात आदेश हमळाल्यावर झेंड्याचा िूस बनहवला. युद्धात जय 
झाला. कायदे करून धमास संरक्षि हदल्िे. िरएक प्रयत्नानंी धमाचे कल्याि केले. हशपायानंािी 
शास्त्रपठनाची आज्ञा हदल्िी. पुत्र दुसरा कासं्तातेन ह्याने मूर्थतपूजक लोकाचं्या िोमिवनास बंदी 
घातली. पि त्याचा चलुतभाऊ जल्यून बादशिा झाल्यावर मात्र मरू्थतपूजा पनु्िा सुरू झाली. 
हिस्ताचा तो अपमान करीत असे. जूल्यनला मरताना मात्र पिाताप झाला. देवळे अधचवटच 
राहिली. (िमशः चालू) 

 
७४७ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१०) 

यंगमनॅ्स िें ड : इंग्रजीत हनघते. वर्षास ३ रु. वगचिी. संपादक जेिरेस व मोरोबा हवनोबा शिेवी 
आिेत. नीट चालले तर आम्िासं आनंद आिे! 

 
७४७ अ (इंम : ३०९–३१०) 
 
७४८ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३११–३१४) 

चागंल्या फळाने आनंद व वाईट फळाने दुःख िािी अज्ञानाचा भाग आिे. ग्रिाचंी भौहतक माहिती 
यानंा नािी. ज्योहतर्षी खोट्या गोष्टी सागंून फसहवतात. युरोहपयन लोक दुहश्वन्ि-सुहचन्ि यानंा 
कसलेिी मित्त्व देत नािीत. आपल्याकडेचे पंचागंकते मात्र पोटासाठी लोकानंा फसहवतात. 
लोकानंी दानधमच केला तरच त्याचें बरे चालेल. दानधमावर जगिारा एक मोठा वगच या देशामध्ये 
असतो. लोकानंी हवश्वास ठेवला नािी तर यानंा उपाशी मराव े लागेल. हनरुपयोगी अशा तीन 
वर्षांची वर्षचफळे उदिरिादाखल हदली आिेत. त्यातून आनंद लकवा दुःख मानिे िे वडेेपिा िोय. 
कािी वळेा ते अगदी मनःकस्ल्पत असते. 
 
पुढल्या वर्षाचे फळ व भरती-ओिोटीचे अंदाज छापण्याचे आश्वासन संपादक देतात. 

 
७४८ अ (इंम : ३१०–३११) 
 
७४९ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१४–३१५) 

िरी केशवाजीच्या नीहतगं्रथामधील गोष्ट आिे. गाधंील माशीचा मािसे दे्वर्ष करतात व मधमाशीस 
माया लावतात. वास्तहवक गाधंीलमाशी हदसायला सुंदर. दोन्िी जंतूच आिेत. डसण्याचा स्वभाव 
दोघीत आिे. दोघीिी जेवण्याच्या मेजावर, ताटाभोवती हफरतात. रागाचे कारि इतकेच की 
गाधंीलमाशी श्रमकारक आहि अपकारक आिे. हतचे स्वागत िोिार नािी. तीिी जर उपयोगी 
झाली तर मानवास बरे िोईल. 

 
७४९ अ (इंम : ३१४) 
 
७५० (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१६–३१७) 

‘प्रभाकर’ वरून घेतलेली िकीगत आिे. रघुनाथ मदन याला फाशी झाली तेव्िा त्याच्या 
जातभाईनी गडबड केली. मनुस्मृतीने वाढहवलेली िी समजूत आिे की िाह्मिास फाशी देऊ नये. 
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पि इंद्राने वृत्रासुर मारला तोिी िाह्मिच िोता. िह्मराज्यातील वजनदार लोकानंी याच वळेी 
कल्ला का ंकरावा? इनसाफाचे कामात अडचि आिू नये. 

 
७५० अ (इंम : ३१५–३१६) 
 
७५१ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१८) 

सरकार िा अनथच दूर करीत नािी िे त्यास मोठेच लाछंन िोय. उघड जुगार चालतो. दंडास कोिी 
भीत नािी. या व्यसनात नाश आिे. जुगाराच्या अड्ड्ड्याची पोहलसानंा माहिती द्यावी. 

 
७५१ अ (इंम : ३१८) 
 
७५२ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१८) 

या महिन्याचे चौथे तारखेस नाहसक मुक्कामी फारार सािेबाने तीन लिदु मनुष्ट्यासं बास्प्तस्मा हदल्िा. 
 
७५३ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१८–३१९) 

लेकराच्या मतृ्यूने कोिी दापंत्य दुःखी झाले व धमोपदेशकास हवचारू लागले की ईश्वर अशा 
हनदचयपिाने का ं वागतो? पालकाचे उत्तर असे की तुमच्यापकैी एकजि देवास िवा िोता. एक 
मेंढपाळ एकेक कोकरू धरून कोंडवाड्यात नेई. कोकराचं्या आईने आत जाऊन पाहिले तर सगळी 
कोकरे सुरहक्षत िोती. वाडा म्ििजे आकाशलोकच िोय. तुम्िासं वाड्याची ओढ लागावी म्ििून िा 
उपाय केला असावा. 

 
७५४ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१९) 

अक्टोबरच्या ८ व्या ताहरखेस हवलायतेिून नवा हचफ् जस्टीस सर डेहवड पालकसािेब एथे येऊन 
पोचला. सर अस्कीन पेरीसािेबाने स्वागत केले. 

 
७५५ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१९) 

आता अमेहरकान लोकासंीं व आम्िासीं (इंग्लंड) जो वादहववाद िोता तो हमटून सल्ला झाला. 
 
७५५ ब (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३१९) 

सातारकर मिाराज इंग्रज सरकारवर नाराज कारि अजच नामजूंर. 
 
७५६ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३२०) 

कापसाचे पीक कमी आले म्ििून चौकशी कहमटी नेमली. देशावर पुरेसा पाऊस. 
 
हिगेडीयर व्िीलर काश्मीरचा बंदोबस्त पाििार. 

 
७५७ (५ : २०, १५ आक्टोबर ४६, ३२०) 

सदर अमीन व मुनसीफ याचें जाग्याहवर्षयीं जे उमेदवार असतील त्याचंी सालाबादप्रमािे परीक्षा 
घेण्याहवर्षयी सदर अदालतीचे जडजािी ठराव केला आिे. 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं २१, मंुबई, २ नवेंबर, १८४६ 
 
७५८ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३२१) 

ज्यूल्यनंतर हिस्ती धमास बळकटी आली. मूर्थतपूजक हबचकले, गॉथ लोकाकंडूनिी धमचस्वीकार 
झाला. रोमनाचं्या सिवासाने त्याचें मत बदलले. रोमन व गॉहथक भारे्षतिी धमचगं्रथ तयार झाले. 
पि आस्त्रोगोथात हिस्तींचा पुन्िा छळ सुरू झाला. मतूीच्या दशचनाची सत्ती झाली. छळामुळे 
चाळीस वर्षांत िजारोंचा मृत्यू झाला. 
 
अशा अडचिी येऊनिी नंतरच्या दोनश ेवर्षांत धमच वाढतच गेला. समुद्राच्या भरतीच्या वळेी लाटा 
येतात तसा अनुयायाचंा मिापूर सुरू झाला. 

 
७५९ (५ : २१, १ नोव्िेंबर ४६, ३२३) 

सापं्रत रे. जे. टेलर जो बेळगावं मुकामी रिातो, त्याचा पुत्र जे. बी. टेलर िल्ली हवलायतेिून येऊन 
बडोद्यास हमशनेरी कामावर गेला आिे. 

 
७५९ अ (इंम : ३२३) 
 
७६० (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३२४) 

कलकत्ता गाजेटचे वृत्त आिे की राजपुतान्यात सतीची चाल आता कायद्याने बंद केली आिे. इतर 
संस्थानातंिी असे व्िावयास पाहिजे. सवच देशातून िी रीत बंद व्िावयास िवी. गवरनर 
जनरालसािेब ससं्थाहनकाचंी मने वळवीत आिेत. िी चाल अत्यंत दुष्ट िोय. तरी गैरसमजुतीने 
अद्याप कािी हठकािी हस्त्रया सती जात आिेत. कोिी अशी सत्ती केली तर त्यासिी अपराधाबद्दल 
मोठा दंड व्िायला िवा. इगंरेज सरकारची सत्ता वाढेल तसतसी िी रीत अहजबात नष्ट िोईल. 
राजपुतान्यातील बालित्यादेखील थाबंली पाहिजे. 

 
७६० अ (इंम : ३२३) 
 
७६१ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३२६–३३०) 

हिस्ती धमच वाढलेला पािून देशी लोकानंा भय वाटले. नुस्त्याहतहनवल्लीमध्ये १५००० नी बास्प्तस्मा 
घेतला. लबाडीने देऊन उपदेशकाचंा पाठलाग झाला. कोटच आव हदरेतसचकडे अजच करून िे 
आिमि थाबंहवण्याची मद्राशानंी हवनंती केली. कंुपनी सरकारने कनाटक घेतले त्यावळेी खंबीर 
आश्वासन हदले परंतु आता कामदारिी हमशनारी उद्योगास अनुकुल िोत आिेत िी त्यानंा खेदाची 
गोष्ट वाटते. पि यात कसलािी जुलुम, धाक नािी तर प्रीतच आिे. ज्याची खातरी झाली त्यासच 
दीक्षा हदल्िी जाते. सरकारकडून हमशनरी लोकानंा कािीिी पैक्याची मदत नािी. लकवा हमशनचा 
कारभार तलवारी–भाल्यासारख्या ित्यारानंी चालत नािी. धमीपदेशक लोक ईश्वराच्या सेवमेध्ये 
आपले आयुष्ट्य घालहवतात िी िर्षचकारक गोष्ट आिे. तो प्रीतीचा व हवश्वासाचा धमच आिे. पाप व 
अंधार सोडून लोक खऱया देवाकडे जातात, यात गैर कािी नािी. 



 अनुक्रमणिका 

७६१ अ (इंम : ३२५–३२६) 
 
७६२ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३३०) 

मद्यपान – हनरे्षधाकहरता टेम्परन्स सोसायटीचा कलकत्त्यात स्थापना. 
 
७६३ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, २३०) 

दसऱयाच्या हदवशी काशीत मारामारी. सप्टेंबर ३० रोजी. 
 
७६४ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, २३०) 

काश्मीर हवकण्यासंबधंी गुलाबलसग व शखे इमामुद्दीन याचें वादहववाद. 
 
७६५ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, २३०) 

डाकेचे िपीस रहववारी बंद रािील. असा पोष्टमास्तर जनरलचा जाहिरनामा. 
 
७६६ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, २३०) 

मंुबईचा नवा गवरनर िेनरी पाटेंजर नेमला अशी बातमी. 
 
७६७ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३३२–३३३) 

(हदल्ली) लिदुस्थानची प्राचीन राजधानी. वस्ती तीन लाख आिे. राजवाडा ताबंड्या पार्षािाने 
बाधंलेला. एक कोटी ५ लाख रु. खचच जािले. औरंगजेबाची जमा मशीद उत्कृष्ट इमारत आिे. 
कुतबहमनर या नामाहंकत खाबंाची उंची २४० फूट आिे. 

 
७६८ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३३३) 

ज्ञानोदयाच्या टपाल िाहशलासंबंधी सूचना. 
 
७६८ अ (इंम : २३२–२३३) 
 
७६९ (५ : २१, २ नोव्िेंबर ४६, ३३३–३३४) 

पातािे प्रभ ूयानंा पेशव्यानंी हदलेले अस्सल पत्र उपलब्ध आिे. केशवजी दामाजी याने पाट लावला 
म्ििून त्यास अपातं केले. परंतु कािी दंड हदल्यावर धमचगुरंूनी चौकशी केली. पाटास मनाई केली. 
मात्र त्याचें धमचकमच शदू्रवत मानण्याची अट घातली. हवहधयुक्त प्रायहित घेतल्यास कािी घरांत 
वदेोक्त कमचदेखील चालत आले आिे. 

 
७६९ अ (इंम : ३३५–३३६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं २२, मंुबई, १६ नोवेबर १८४६ 
 
७७० (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३३७–३३९) 

ग्रीकाचंी घरगुती चालरीत सागंतो. पुरुर्ष अंगरखा, झगा, टोपी असा पोर्षाक करीत. हस्त्रया झगा व 
दाहगने वापरीत. चार वळेा जेवि करीत. भाडंी व्यवस्स्थत व सुंदर असत. स्पाटचन मासंािारी असून 
मेजावर जेवत. गहरबानंा मात्र झाडपाला खावा लागे. हथजलेल्या पाण्याने स्नान करून द्राक्षरस 
पीत असत. हस्त्रयाचें जेवि वगेळे चाले. जेविाअगोदर देवास अन्न अपचि करण्याची चाल िोती. 
गािे, नाच, तमाशा आवडे. हचरेबंदी सुशोहभत घरे असत. भाला-हतरकमठ्ाबरोबर गोफिींचािी 
उपयोग िोई. त्यानंा बंदुका व तोफा ठाऊक नव्ित्या. मोठ्ा गावानंा गावकूस बाधंले जात असे. 
शत्रूचा िल्ला आल्यास ती पाडून सामना देत असत. (प्रश्न) 

 
७७१ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३३९–३४१) 

उंट नम्र व चागंला पशु आिे. वाळवटंात पाण्यावाचनू पाच-पाच हदवस रािू शकतो. प्रसंगी शभंर 
कोससुद्धा चालू शकतो. अरबाचं्या व्यापाराला िा प्रािी अनुकूल आिे. दूध व मासं हमळते. 
कातड्यापासून डबडी बनहवतात. वातड पायामुंळे तो िवा तेवढा चालू शकतो. रवथं करून जगतो. 
ईश्वराने वातावरिाच्या सोयीनुसार प्रािी बनहवले. 

 
७७२ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४१–३४२) 

इंस्ग्लश भार्षिाचे ज्ञान : सािाय्यकारी पुस्तक :  
 

हमशन छापखान्याचे प्रकाशन–हतसरी आवृत्ती–लकमत एक रुपया अथच व उच्चार हदले आिेत. 
वाक्यरचनािी करून दाखहवली. ते वाचनू बुद्धी वाढेल. अतंकरि शुद्ध िोईल. 

 
७७३ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४२) 

भगुोलहवद्या : एक उपयुक्त लिदुस्थानची माहिती देिारे पुस्तक. अमेहरकन हमशन छापखान्यात 
छाहपले आिे. त्यातं लिदुस्थानहवर्षयी हवस्तार बराच आिे. 

 
७७४ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४२) 

बंगाल इलाख्यात वरसाल म्ििून एक शिर आिे. तेथे आक्टोबरच्या पहिल्या आहदतवारी ११५ 
मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला. 

 
७७५ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४३–३४४) 

कोलंबस सान् साल ्हवदार या प्रदेशात आला. रानटी लोकानंी प्रथम स्वागत केले पि कािी 
खलाशानंी त्रास हदल्याने ते नाराज झाले. आपल्या खगोल-ज्ञानाचा व ग्रििाचा त्याने चतुराईने 
उपयोग करून घेतला. ‘तुम्िी आम्िासं खायास देव नािी, ईश्वर कोपला. तीन हदवसानंी ग्रििात 
चंद्राचा रंग बदलेल व अधंार िोईल.’ 
 
लोकानंी जप केला तरी ग्रिि झालेच. ते संपत आल्यावर तो म्ििाला, माझ्या प्राथचनेनेच ग्रिि 
सुटले! लोकानंी त्याला थोर माहनले. भेटी हदल्या. 



 अनुक्रमणिका 

७७५ अ (इंम : ३४२–३४३) 
 
७७६ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४५) 

एक लिदू राजा बढद्वान (बरद्वान) येथून देवळाकहरता देिग्या पाठवतो. गुरव, पुजारी, अनुष्ठानी 
यानंा देिग्या देतो. जगन्नाथपुरीस व गंगातीरास देतो. िेच रुपये पूल, तळी, हवहिरी, धमचशाळा 
यातं खचच करावयास िवते. लकवा हवद्याशाळा स्थापाव्या लकवा प्रजेचा कर कमी करावा. 

 
७७६ अ (इंम : ३४४) 
 
७७७ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४५) 

सातारा व लसध येथील राजाचंा हवलायतेस तिारअजच. 
 
७७८ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४५) 

अल ्हफन्स्तान इन्स्तीत्युशनच्या वार्थर्षक परीके्षचे वळेापत्रक. 
 
७७९ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४६) 

(काश्मीर) रयत राजा गुलाबलसगाच्या िाताखाली रािायास खुशी नािी. 
 
७८० (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४५–३४६) 

या महिन्याच्या ७ ताहरखेस शहनवारी साडेचार वाजता ं भायखळ्यावर ग्राटं वैद्यपाठशाळा येथील 
एक हशक्षक हजरोसािेब याने रसायि शास्त्राचे हववरि करून त्याचा कािी प्रत्ययहि दाखहवला. 

 
७८१ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४६) 

काहश्मरची रयत राजा गुलाबलशगाच्या िाताखाली रिावयास खुशी नािी. तो इंग्रज सरकारकडे 
येऊन बंड बंद करण्यास तयार आिे. 

 
७८२ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४६–३४७) 

हदवाळीचा पाडवा व भाऊबीज या हदवशी जुगार खेळिे व यश हमळहविे िे पुण्याचे काम समजतात. 
िे व्यसन ‘सशास्त्र’ असले तरी वाईट आिे. रस्त्यातील जुगाराच्या अड्ड्ड्यावंर गदी िोते. रुपयाचें 
ढीग माडंतात. सोने जाते व मारामाऱया िोतात. सरकारने कायदा केला पि हशपाई लाच खाऊन 
जुगार चालू देतात. 
 
स ं: जुगाराचे व्यसन अयोग्य व घातक आिे. घरादाराचे वाटोळे िोते. जुगारीस २० रुपये दंड िोऊ 
शकतो. सक्तमजुरीची हशक्षािी आिेच. धमचशाळेत जुवा खेळतात िे तर फार वाईट आिे. 

 
७८२ अ (इंम : ३४७–३४८) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

७८३ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३४८–३४९) 
सवच मनुष्ट्यजाती एका आईबापापासून झाली. उंचनीच मानिे अयोग्य. पेशवाईत एका कायस्थाने 
िाह्मिपिाचे सोंग वठहवले. त्यातून कलि हनमाि झाला. लांडग्याचा पुत्र मािसाजवळ वाढल्याने 
मािूस बनत नािी. उग्र परभूनंी शुद्राप्रमािेच वागाव ेअसे स्कंद पुरािात म्िटले आिे. पैठिचे ते 
पाठारे समजले जातात. बाकीचे पातािे–शूद्र आिेत. असे भगुृ, पुराि सागंते. तरीिी परस्पराचं्या 
उिीवा काढून भाडंिे अगदी अयोग्य आिे. 

 
७८३ अ (इंम : ३४९–३५१) 
 
७८४ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३५१–३५२) 

(कल्यािेच्छुचे पत्र) तुमचे पत्र नावाप्रमािेस कायच करते. अज्ञानाधंकारात सापडलेल्या लोकावंर 
अमोहलक उपकार झाले. नागंराने हनरुपयोगी शतेसुद्धा हपकते. स्वजनाचं्या बंहदवासातून मी 
देवाच्या कृपेने सुटलो. बाकीचे अघोर आहि अधंकारमय तुरंुगात आिेत. हनरथचक अहभमान 
बाळगतात. पोकळ गवाने मरतात. गंगेत बडु्या मारल्याने पुण्य िोते मग मासे खरे पुण्यवान! 
पंचगव्य प्यायचे मग हगधाडे गाय नािी का खात? िे सारे अघोर नरकदण्डास पात्र िोिार आिेत. 
िाह्मिभोजनामध्ये कसलेच पुण्य नािी. दहक्षिा देऊन पाया पडल्याने पुण्य हमळत नािी. 

 
७८५ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३५२) 

लिदुस्थानातील मुख्य नद्या आहि त्याचंी लाबंी. 
 
७८६ (५ : २२, १६ नोव्िेंबर ४६, ३५२) 

पत्र पाठहविाऱयासं सूचना :  
 
ज्याचंी इंग्रजी व मराठी अश्या दोन भार्षातं पते्र छापहवण्याची इच्छा असेल त्यानंी इंग्रजी व मराठी 
करून पाठहवत जावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५, अकं २३, मंुबई, १ णदसेंबर १८४६ 

 
७८७ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३५३–३५८) 

कहमशनर चापलीनने १८२१ मध्ये संस्कृत पाठशाळा सुरू केली. िाह्मिी राज्य बुडाल्याने नाराज 
झालेल्याचें दुःख कमी िोईल. प्रत्येक शास्त्र हशकहवण्यासाठी गुरू नेमले. उदा. वदे, व्याकरि, 
ज्योहतर्ष आहि अलंकार. पंहडत राघवाचायच मुक्तसर म्ि. मुख्य गुरू िोत. पि या शाळेत कायच नीट 
झाले नािी, दुराहभमान मात्र वाढला. इंगे्रजीिी हवर्षय िवा. वैद्यकशास्त्रसुद्धा हशकवाव.े दुसरे गुरू 
रघुनाथशास्त्री तळेकर नेमले. १०० मुलानंा द. म. ५ रु. हवद्यावतेन हमळे. तेिेकरून तेिी ईर्षनेे 
हशकत असत. 
 
हशक्षकाचंािी पगार वाढवनू द. सा. १०० रु. केला. 



 अनुक्रमणिका 

७८८ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३५९) 
काशीच्या जाईनारायि घोसाळ या मातबर वैहदक िाह्मिाचे मत पालटले. पहवत्र शास्त्र वाचनू 
खात्री पटली की िाच धमच खरा. त्याप्रमािे वागावयास मी शस्क्तमान नािी तर माझा मुलगा तुम्िासं 
देतो. त्यास धमचपुस्तक वाचायास देऊन धमच हशकवा. दिा िजार रुपये देिगी हदले. आता 
सात्यीनारायि (मुलगा) हशकत आिे. 

 
७८८ अ (इंम : ३५८) 
 
७८९ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६०–३६२) 

एका वर्षानंतर पनु्िा उपदेशचंहद्रका प्रकाशन सुरू झाले. लिदू गं्रथाचे, स्वधमाचे स्वरूप कळहविे िा 
उदे्दश आिे. परंतु िी गोष्ट असाध्यच वाटते. या दुधचमचरक्षकाचंी खात्री आिे की आपला धमच बुडिार! 
नुस्स्ता गोंगाट करून काय िोिार? िाह्मि धमाचे ज्ञान देत नािीत. इंग्रजी हवदे्यचे त्यानंा भयच 
वाटते. हशकलेले लोक हवश्वासिी ठेवीत नािीत. दोन्िी धमच तोलून पाहिले तर आम्िासं आनंदच 
आिे. पुस्तके तयार झाली तर अनेक नेहटव हशहक्षताचंा आश्रय हमळेल. पि त्याचें गुरू शोधास वाव 
द्यावयास तयार नािीत. तुम्िी पके्क समजा की साम्प्रतच्या हपढ्या पूवीप्रमािे अधंहवश्वासी नािीत. 
त्यानंी धमचत्याग केला नािी तरी त्यानंा त्याचा मनापासून कंटाळा वाटतो. स्वता शोध करून खरे-
खोटे पािण्याची वृत्ती वाढत आिे. केवळ डोळे हमटून वडलाचं्या रीतीप्रमािे वागाव ेिे त्यांस अज्ञान 
हदसते. 

 
७८९ अ (इंम : ३५९–३६०) 
 
७९० (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६२) 

वायु, सूयच आहि वाटसरू :  
 
वायु आहि सूयच या दोघातं परािमाबद्दल वाद सुरू झाला. एका वाटसरूची घोंगडी चटकन कोि 
काढावयास लावील याची स्पधा सुरू झाली. सुरुवातीला उत्तर वायु आपल्याबरोबर तीक्षि वृष्टी 
घेऊन आला. पहरिाम उलट झाला. थंड वाऱयाच्या अहतरेकाने वाटसराने घोंगडी अहधकच जोराने 
लपेटली. 
 
नंतर सूयच आला. दाट पाण्याची ढगे त्याने फोडली. शीत तुर्षार घालहवले. पावसाने झोडपलेला 
बापुडा वाटसरू, त्याच्या डोकीवर आपले उष्ट्ि हकरि फेकले. वाटसरू उष्ट्ितेने म्लान झाला. ती 
सोसायास असमथच झाला. भारी घोंगडी काढून टाकली. 
 
 : नीहतगं्रथ 

 
७९० अ (इंम : ३६२) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

७९१ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६२–३६३) 
सौम्य वागिुकीने मान व अथच हमळतो. धमकाविीच्या कठोर व गर्थवष्ठ बोलण्याने नािी. 
बलात्काराने प्रहतकाराची उठाविी िोत रािाते. अहभमान वादून नकार येतो. जुलूम लकवा िुकूम 
केला तर सूडच हमळतो. अहभमानास दुखापत न केल्यास आवडीने व पसंत रीतीने कामे करतात. 
प्रहतकाराची उठाविीिी िोत नािी. 

 
७९१ अ (इंम : ३६२) 
 
७९२ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६३–३६४) 

स्वीदेनसारख्या लिान देशात ३३२ मद्यहनरे्षधक मंडळ्या स्थाहपल्या. तीन हदवस सभेत चचा झाली. 
नावेत १२८, जमचनीमध्ये १४२६, सभा आिेत. दारूबद्दलचा हतरस्कार वाढत आिे. एथील मोठ्ा 
शिरातं मात्र दारूचा अनथच वाढत आिे. नेहटव लोक त्यावर कािीच उपाय करीत नािीत. हकती 
नाश िोिार ते त्यासं कळत नािी. स्वदेशाचे कल्याि पािून याचा बंदोबस्त करण्याचा उपाय 
आरंभावा. 

 
७९३ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६४) 

कलकत्त्यात पनुर्थववािोते्तजक मंडळीची स्थापना. 
 
(५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६४) 
मुनसफाच्या कठीि परीके्षत पाचजि उत्तीिच. 

 
(५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६४) 
मिारािी बायजाबाईसािेब [उजै्जनची मिारािी] याते्रस जािार. 
 
(५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६४) 
जमचन हमशनमध्ये १४ नव ेउपदेशक येिार. 

 
७९४ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६५–३६७) 

कजाच्या फेडीबाबत लोकाचंी हवपरीत वागिूक हदसून येते. लोकप्रवृत्ती मोडत नािी. मोडायचे 
धैयचच नािी. जात व सोवळ्याची खटली साभंाळता साभंाळता कजच िोते. ते हफटतसुद्धा नािी. 
ज्ञातीचे हनयम वगैरे पाळण्याच्या फळापेक्षा इि व परलोकी उत्तम फळ प्राप्त िोईल असे करा. 
हनयम तोडण्याचे अवसान (धैयच) कुिातच नािी. धैयचच िवे आिे. 

 
पैका असतानाच कजच फेडाव.े जरूर नसलेली वस्तू हकतीिी आवडली तरी हतच्यावाचनू हनवाि 
करावा. जरूर असली तरीसुद्धा उगे रािाव.े फाटक्या कपड्याच्या गहरबाशंीिी नीट बोलायला िव.े 
प्रत्येक खचच हलिावा, हनधार दृढ ठेवावा, मेजबानकीतून हनघून याव.े अनीहतमान स्नेह्याची मतै्री 
तोडावी. जुनी वसे्त्र वापरावीत. डौलदार रीतीने न रािता योग्य रीतीने रािाव.े आपले अज्ञान कबलू 
कराव.े (लिदू) 
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७९४ अ (इंम : ३६७–३६८) 
 
७९५ (५ : २३, १ हडसेंबर ४६, ३६८) 

उग्र परभचेू पत्र तपासून पाहिले ते खरे ठरले. सुधारलेला परभचू लबाडी करीत आिे. १०० 
वर्षांपूवीिी वसईत पाताण्याचंी कुटंुबे िोती. पेिच्या ग्रामण्यात खत्री िेिी क्षहत्रय ठरलेले आिेत. 
उग्र परभ ूिी अलीकडील नवीन जात आिे. स्कंदपुरािाचे प्रमाििी खोटे आिे. 
 
 : ज्ञानोदय वाच्चिारा खत्री 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ५ व,े अकं २४, मंुबई, १५ णदसेंबर, १८४६ 

 
७९६ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३६९–३७१) 

थेबस ची लढाई संपल्यावर देवळाजवळचे शते नागंरण्यावरून पुन्िा वाद सुरू झाला. ग्रीसचे 
माहकदोन राज्य हफहलपच्या काळामध्ये शस्क्तमान बनले. आथेन्सच्या देमास्थेनीसने त्याच्याबद्दल 
कठोर भार्षि केले. पि लढाईत आथेन्सचा पराभव झाला. पि हफलीप राजा दारूच्या व्यसनात 
बुडून बेसावध बनला. न्यायदानास वळे नसिाऱयाला राजा म्ििहवण्याचा अहधकार काय? अशा 
एका स्त्रीच्या उद्गारानंी तो शिािा झाला. राजाच्या नातलगाने पौसान्यास नावाच्या तरुिास त्रास 
हदल्िा िोता, त्याने हफहलपास भोसकून ठार मारले, अथेन्सकर आनंदी झाले, (शवेटी प्रश्न) 

 
७९७ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७१) 

सन १८४७ चे पंचागं : तऱिेतऱिेच्या गोष्टींनी नेहटवाचं्या उपयोगी पडेल. 
 
७९७ अ (इंम : ३७१) 
 
७९८ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७२) 

िारमसजी पेस्तनजी व धनजीभाई नवरोजजी यास उपदेश करायास वडील मंडळींची परवानगी. 
 
७९८ अ (इंम : ३७१) 
 
७९९ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७२–३७३) 

एका वृत्तपत्राची टीका अशी की सवांना आपापला धमच पाळू देिे िे राज्यकारि आिे. पि तसे करिे 
सरकारास अवश्यच आिे. तसे न केले तर ते अनीतीचे व धमाहवरूद्ध ठरेल. जुलमी लोकाचंा हिशबे 
परमेश्वर घेईल. जबरदस्ती िी अयोग्य गोष्ट आिे. जे लोक तरिोपाय स्वीकारीत नािीत, 
त्याचं्यावर दया करावी. धमाचा हवस्तार मानवाच्या परािमाने िोत नािी तर ईश्वराच्या कृपेनेच 
िोत असतो. तलवारीने नव्िे तर सत्यरूप तरवारच पाहिजे. देवाचे शास्त्रच िव.े सगळ्याच 
सरकारानंी तसे कराव.े 
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८०० (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७३) 
ठाकुराचं्या सत्कारासाठी कलकत्त्यात हनधी जमहविार. लंदन कॉलेजातील नेहटव हवद्यार्थ्यांच्या 
खचाची तरतूद िोईल. 

 
८०० अ (इंम : ३७३) 
 
८०१ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७५–३७८) 

हिस्ती धमास हदलेल्या दोर्षातूंन त्या लेखकाचें अज्ञान हदसते. पुत्र शब्दाचा अथच वशं, संतती असा 
घ्यावा. हशष्ट्यासिी पुत्र म्िितात. देवाचे भहवष्ट्य येशूच्या जन्माने खरे झाले. पापी लोकाचंा नाश न 
िोता तारि व्िाव ेम्ििून तो आला. ईश्वराजवळ बापाचे वात्सल्य आिे. पापी व्यक्तींना भजिारानंी 
दुसऱयास दोर्ष देऊ नये. एखाद्या व्यक्तीचा बाष्ट्प वारल्यावर त्याला भाऊ मानले तर तो मनाचा 
उदारपिाच नव्िे का? साराशं, खोटे दोर्ष व आरोप याकंडे लोकानंी लक्ष देऊ नये. एकच हनराकार 
भगवान आिे. तो परमपहवत्र, न्यायी, दयाळू अनाद्यनंत आिे. त्यास दुभार्षिे करू नयेत. 

 
८०१ अ (इंम : ३७३–३७५) 
 
८०२ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७८) 

यंदा अपराध्याचंी संख्या कमी आिे. 
 
८०३ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७८) 

पंजाबच्या राजा लाललसगास पदच्युत करिार. 
 
८०४ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७८) 

लिदुस्थानात लोखंडी रस्ते बाधंिार असा हरपोटच झाला आिे. 
 
८०५ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७८) 

नवा गवरनर क्लाकच  िोिारा असे बोलतात. 
 
८०६ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७८) 

परभदुास हवश्वनाथ या तरुिाचा आकस्स्मक मृत्यू झाला. कोिीतरी त्यास माब्यातून मजूम चारला. 
 
तर िी व्यसने घातकी आिेत. लोकाचंी बुद्धी भ्रष्ट िोते. वडे्याप्रमािे खचच करून िालात पडतात. िे 
भयंकर पाप िोय. 

 
८०७ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३७९–३८२) 

धमांतरानंतर एकच धमच व जात असते. िहरपंत हिस्ती याला कुिबी लोकानंी सावचजहनक 
हवहिरीतून पािी घेण्यास प्रहतबंध केला. गड्यासिी पािी भरू देईनात. तारिासाठी हबचाऱयाने 
भयंकर त्रास सोसला. कािी महिन्यानंी पािी न घेण्याची पुन्िा तंबी हमळाली. तेव्िा माहजस्त्रताकडे 
अजच केला. न्यायाहधशाने तशी परवानगी हदली. पि गावकरी िा िुकूम मानीत नािीत. इतर 
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धमीयाचंी वहिवाट त्यानंा मान्य आिे पि तोच हनयम िहरपंतासाठी नािी. कोटाने दंड केला तर 
मारिािीच्या धमक्या येत आिेत. शुद्ध कुिबी गाड्यासिी पािी भरू देत नािीत. िहरपंताने स्वतः 
पािी घेतल्यावर हविीर अशुद्ध झाल्याची ओरड केली. हशवीगाळ झाली. गावकरी लोकानंी गाव 
सोडण्याचे ठरहवले. िे पािून पाटील िहरपंतासच दटावतो. हमशनेरीसािेबाकंडेिी तिार केली. 
पि त्याचा उपयोग न िोऊन ते हनफच ळ ठरले. सरकारी संरक्षि हमळाल्याने न्यायाबद्दल आनंद 
झाला. 

 
–तुमचा हमत्र 

 
८०७ अ (इंम : ३८२–३८३) 
 
८०८ (५ : २४, १५ हदसेंबर ४६, ३८४) 

हदवािी कामदाराचं्या नेमिकुासबंंधी माहिती. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं १, मंुबई, १ जान्युआरी १८४७ 

 
८०९ (६ : १, १ जानेवारी ४७, १–२) 

नगरला तीन जिानंा दीक्षा हदली. नातेवाईकानंी दंगल केली पि माहजसे्त्रताने अजच फेटाळल्यावर 
शातंता झाली. 

 
८०९ अ (इंम : १) 
 
८१० (६ : १, १ जानेवारी ४७, २) 

ज्ञानोदयाची वर्षचवार बाधंलेली पुस्तके हमळतात. १८४६ च्या पुस्तकास अनुिमहिकािी हदलेली 
आिे. ४२ ते ४३ ची पसु्तके ३ रुपयातं हमळतात. 

 
८१० अ (इंम : २) 
 
८११ (६ : १ जानेवारी ४७, ३–४) 

१८४७ चे पंचागं नेिमीच्या माहितीबरोबरच मुलकी अहधकाऱयाचंी संपूिच माहिती समाहवष्ट केल्याने 
फार उपयुक्त ठरेल. 

 
८११ अ (इंम : २) 
 
८१२ (६ : १, १ जाने. ४७, ३) 

‘लिदू लोकाचं्या अहलकडल्या धमाहवर्षयी संवाद’ िे पुस्तक प्रहसद्ध िोिार. 
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८१२ अ (इंम : ३) 
 
८१३ (६ : १, १ जाने. ४७, ३–४) 

बंगाली कुलीन िाह्मि मनुस्मृतीस न जुमानता १६ व्या वर्षी हववाि कहरतात. हकयेक हस्त्रया स्वचे्छेने 
इंहद्रयहनग्रि करून धमचसंस्थापक बलुाल सेनलाच माहनतात. कजच काढून मुलींची बाळपिी लग्ने 
करिारानंी हवचार करावा. 

 
८१३ अ (इंम : ३) 
 
८१४ (६ : १, १ जाने. ४७, ४–५) 

िर्षचलसािेबाने आकाशहनरीक्षि करून युरानस या नवीन ग्रिाचा शोध लावला. पृर्थ्वीपासून ३ अब्ज 
१० कोटी मलै दूर असिारा िा ग्रि सवांत मोठा आिे. 

 
८१४ अ (इंम : ४) 
 
८१५ (६ : १, १ जाने. ४७, ५) 

शकंराचायच बेळगावात आले िोते. हशष्ट्यानंी स्वागत केले. 
 
८१६ (६ : १, १ जाने. ४७, ७–१०) 

लिदंूचे धमचग्रथ आहि आचारधमच हनदान िजार वर्ष े चालत आले. पि िाह्मिाखेरीज इतरानंा 
धमचगं्रथ वाचण्याची मनाई आिे. िह्मदेवाच्या शरीरापासून मािूस झाला. त्यात िाह्मि भदेूव व शूद्र 
गुलाम, असे मनुस्मतृी सागंते. मौंजीबधंन व मंत्रपठि याचंा अहधकार िाह्मिासं व कािी क्षहत्रय 
जातींनाच आिे. प्रो. हवल्सन म्िितो की ऋग्वदेातच असा पुरावा आिे की िाह्मि-क्षहत्रयात 
विचसंकर िोत असावा! म्लें च्छाचं्या मदतीने हवश्वाहमत्राने वहसष्ठाचा पराभव केला. िाह्मित्व 
हमळहवले. परशुरामाचा क्षहत्रयहवध्वसं िा लाक्षहिक समजावा लागेल. नािी तर रामचंद्राहद क्षहत्रय 
कोठून आले, असा प्रश्न हनमाि िोईल. अनेक िाह्मिाचं्या हस्त्रया क्षत्रािी िोत्या. वदेानुयायाचंी 
प्रथम एकच जात असावी. 

 
८१६ अ (इंम : ५–७) 
 
८१७ (६ : १, १ जाने. ४७, १२–१४) 

सदर अदालतीचे हदवािी व फौजदारी कोटच असे दोन भाग केले आिेत. मुख्य न्यायाधीशापासून 
पोलीस-पाटलापयिंत अहधकारी नेमले. कािी न्यायाधीश हफरतीचे आिेत. प्रत्येक खटल्यात 
अपीलाची सोय आिे. जहमनीबाबतच्या हफयादी साधारितः कलेक्टरकडे असतात. लिान 
गुन्ह्याचंा हनकाल साधारितः एका महिन्यात हदला जातो. 

 
८१७ अ (इंम : १०–११) 
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८१८ (६ : १, १ जाने. ४७, १४) 
लािोरचा वजीर लाललसग याच्यावर इंग्रजाहवरुद्ध बंड केल्याचा आरोप आल्यामुळे त्यास काढून 
टाकले. 

 
८१९ (६ : १, १ जाने. ४७, १४) 

रसायन हवदे्यत असा शोध लागला आिे की, सुरंुगाच्या दारूऐवजी कापसाचा उपयोग करता 
येईल. दारूपेक्षा २० पट मोठाले स्फोट िोऊ शकतील. 

 
८२० (६ : १, १ जाने. ४७, १४–१५) 

हवजेच्या योगाने वतचमान कळहविारे यतं्र. या यंत्राने १८०० मलै अंतरावरील मनुष्ट्याशी संपकच  ठेवता 
येतो. शकेडो मलैावंर वतचमान कळहवता येते. 

 
८२१ (६ : १, १ जाने. ४७, १५) 

मंुबईत चार तास ताबुताची हमरविूक चालते. मूळ धमामध्ये मात्र मोिरमचा कािी उल्लेख नािी. 
 
८२२ (६ : १, १ जाने. ४७, १५) 

कँपावर मोफत दवाखाना सुरू झाला. 
 
८२३ (६ : १, १ जाने. ४७, १५) 

कोल्िापूरच्या बंडात इंग्रजानंा मदत केल्याबद्दल सागंलीचे लचतामिराव राजे याचंा इंग्रजानंी 
सत्कार केला. 

 
८२४ (६ : १, १ जाने. ४७, १५) 

पॅहरस येथे ससं्कृत भागवत छापखाण्यात आले आिे. 
 
८२५ (६ : १, १ जाने. ४७, १५) 

सन १८४४ च्या शवेटच्या पाच महिन्यात ९ लाख रुपयाचंा माल आयात झाला तर हनयात फक्त 
दोन लाखाचंी झाली. 

 
८२६ (६ : १, १ जाने. ४७, १६) 

मुलाचें दुगुचि लकवा दुष्ट वासना घालहवण्याकहरता ंआईबापानंी वळेीच त्यानंा हशक्षा करावयास िवी. 
शासन न करिे िी ममता नसून घातकी कूरता समजावी, पि रागाने शासन करू नये. मुलाचं्या 
अंतःकरिात भय उत्पन्न िोऊ देऊ नये. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर. 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं २, मंुबई, १५ जाने. १८४७ 
 
८२७ (६ : २, १५ जाने. ४७, १७–१९) 

अलेक्सादंराने पर्थशयन राजा दारायसचे १ लक्ष १० िजार सैन्य लढाईत मारले. तेव्िा दरायसने ५ 
लक्ष सेना जमा केली. त्याचा रथच लसिासनासारखा चमकत असे. पि हसकंदरच्या मकॅडोनी 
सैहनकानंी त्याचा जबरदस्त पराभव केला, हसकंदरने पसे पोलीस शिर लजकले. मद्यपान व 
हवलास यातं मग्न िोऊन एका स्त्रीच्या सागंण्यावरून ती राजधानीच जाळून टाकली. नंतर 
हसकंदरचे लक्ष भारताकडे वळले. भारतातील पोरस राजाला त्याने लजकले व कैद करून आिले. 
तेव्िा, आपिासं राजाप्रमािे वागिूक हमळावी, असे पोरस म्ििाला. तेव्िा, हसकंदर त्याच्याशी 
औदायाने वागला. 

 
८२८ (६ : २, १५ जाने. ४७, १९–२०) 

रोमचा बादशिा हथयोदोस्यस सन ४०० मध्ये मृत्यू पावल्यावर त्याच्या साम्राज्याचे दोन तुकडे झाले. 
इटाहलयन लोकानंी स्वारी करून नवीन राजानंा वनवासात धाडले. रोमन सैन्यातील लोकानंा 
गुलाम करून सोन्याच्या तुकड्यावर हवकले! पढेु हवसीगोथी लोकानंी इटली लजकून रोमसुद्धा 
ताब्यात घेतले. लूटमार आहि आगी याचें सत्र सुरू झाले. तरी हिस्ती देवळानंा त्यानंी िातिी 
लावला नािी. पि ऱिाइन नदीच्या काठावरची शिरे आगी लावनू जमीनदोस्त केली. त्यानंी स्पेन व 
पोतुचगालसुद्धा िस्तगत केली. पुढे िन्न नावाचा कुरूप व िूर राजा त्यावर स्वारी करून आला. 
त्याने सगळे युरोप लजकले. कािी काळानंतर युरोप खंड अहतला नामक सम्राटाच्या िातात गेले. 
क्याहपताल शिराचा हनदचयपिाने नाश करण्यात आला. रोमवर पोप नामक धमचगुरंूची नेमिूक 
झाली. सन ४४१ मध्ये हपत्त, स्कात आहि नंतर आंग्लोसाक्सन लोकानंी इंग्लंडचे राज्य स्वतंत्र 
केले. ८ व्या शतकात सगळे युरोप खंड हिस्ती धमीय बनले. 

 
८२९ (६ : २, १५ जाने. ४७, २३) 

रेवरंड जेम्स वॉलेस, इसेन्बगच िे दोघे भारतात आले आिेत. 
 
८२९ अ (इंम : २२) 
 
८३० (६ : २, १५ जाने. ४७, २३) 

बडोद्याच्या सयाजी गाइकवाडाची बायको बेचराई देवीच्या याते्रत नवस फेडण्यासाठी आली िोती, 
तेव्िा याते्रमध्ये पटकीने एकूि ५०० मनुष्ट्ये मेली. याते्रत असा अनथच िोतो. 

 
८३० अ (इंम : २३) 
 
८३१ (६ : २, १५ जाने. ४७, २३–२४) 

मंुबईत हतघानंी तर पुण्यात दोघानंी बास्प्तस्मा घेतला. 
 
८३१ अ (इंम : २३) 
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८३२ (६ : २, १५ जाने. ४७, २४–२५) 
अमेहरकन हमशनने ‘तकच शास्त्र’ छाहपले. बदु्धी वाढण्यास या शास्त्राचा हवशरे्ष उपयोग आिे. िी 
अवघड हवद्या नीरस असून सुलभ भारे्षत साहंगतली आिे. लकमत ४ आिे आिे. 

 
८३२ अ (इंम : ३४) 
 
८३३ (६ : २, १५ जाने. ४७, २९–३०) 

वामनचे िाह्मि राज्य िोण्याच्या आधी िाह्मिेतराचंी व मुख्यतः क्षहत्रय राजाचंी राज्ये िोती. सगळे 
दैत्य शुद्ध मासंरक्ताचे व मानवी गुिानंी सपंन्न िोते. त्यास नंतर म्लें छ म्ििू लागले. वहसष्ठाने त्यासं 
शूद्र समाजात टाकून हदले. असे पुरािात साहंगतले आिे. िाह्मि लोक मुखचयेवरून हनराळ्या 
वशंाचेच वाटतात. शदू्र आहि म्लें छ याचं्यात लढाया झाल्या. िाह्मि राजानंी मात्र दोघानंािी 
वदेपठिास अपात्र ठरहवले. नाटकाहद काव्यात मात्र भारतीय प्रजेचा मूळ धमच आिे. 

 
८३३ अ (इम : २७–२८) 
 
८३४ (६ : २, १५ जाने. ४७, ३१) 

मिाराजा दुलीपलसग अज्ञान असल्यामुळे पजंाबचा राज्यकारभार गवनचरातंफे ८ सरदाराचें मंडळ 
चालवील. इंग्रजाचें सैन्य तेथे रािील. त्याबद्दल २२ लक्ष रुपये खंडिी घेतली जाईल. 

 
८३५ (६ : २, १५ जाने. ४७, ३१) 

बंगालमध्ये १७३ मनुष्ट्यानंी दीक्षा घेतली. 
 
८३६ (६ : २, १५ जाने. ४७, ३१) 

डाकेचे िसील कमी करण्याचा सरकारचा हवचार नािी. 
 
८३७ (६ : २, १५ जाने. ४७, ३१) 

त्राविकोरचा राजा : या राजाला अनेक भार्षा व भगूोलहवद्या येत. आता त्याच्या राज्यावर त्याचा 
भाऊ बसला आिे. 

 
८३८ (६ : २, १५ जाने. ४७, ३२) 

देवाकडे मुलाचें उजरिे मागा. त्याची कृपा िोईपयिंत वाट पािा. लेकराचं्या मनात उत्तम उपदेश 
पेरा. इिलोकी लकवा परलोकी त्याचंी सुगी िोईल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ३, मंुबई, १ फेबु्रवारी १८४७ 
 
८३९ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ३३–३५) 

प्रथम हमसर देशात मठ बाधूंन रािाण्याची पद्धत सुरू झाली. अंथोनी नावाच्या हिस्ती इसमाने 
स्वतःची मालमत्ता गहरबासं दान केली आहि तो रानात राहिला. या साधूचे अनेकानंी अनुकरि 
केले. त्यानंा मंक म्िित व त्याचं्या मठास मोनेस्टरी म्िित असत. पाखोम्यसचा मठ सवांत प्राचीन 
िोता. नम्र व सिनशील वागिूक, दुःहखताचंा समाचार, शक्तीप्रमािे धमच आचरिे, िा या िर्थमन 
लोकाचंा स्वभाव असे. देशोदेशीचे हवद्याथी त्याचं्या आश्रमातं येऊन रािात असत. 

 
८३९ ब (६ : ३, १ फेिु. ४७, ३५–३८) 

मंुबई इलाख्यातील कामदाराचंी अनुिमाने नावहनशी. 
 
८३९ क (६ : ३, १ फेिु. ४७, ३९) 

सन १६६१ मधे मंुबई इंस्ग्लश लोकास हफरंग्यापंासून हमळाली. तेव्िापासून गवरनराचंी अनुिमाने 
नावहनशी. 

 
८४० (६ : ३, १ फेिु. ४७, ३९) 

दोन मनुष्ट्यासं नगरात बास्प्तस्मा हदल्िा. 
 
८४० अ (इंम : ३९) 
 
८४१ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४०) 

सन १८४७ चे मराठी पचंागं हमशनने छापले असून पुस्तकखान्यात हमळते. लकमत ८ आिे. 
 
८४१ अ (इंम : ४०) 
 
८४२ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४१–४३) 

धमचहवधींची गोताहंबल िोऊन खरे ते लुप्त झाले. वदे िे अहतप्राचीन असून िाह्मिे त्या मानाने नवीन 
आिेत. उपहनर्षदे तर नवथर संस्कृत ज्ञानदशचक उपग्रन्थ आिेत. भारे्षमधील फेरफार या गं्रथांवरून 
अजमावता येतो. यास्काने हनरुक्त हलिून वदेागंाचंा अथच समजण्यास मदत केली. चरकसंहिता िा 
मात्र असल गं्रथ आिे. यजुवेदात यज्ञाचे मंत्र तर सामवदेात शत्रलूा मारक असे मंत्र आिेत. 
अथवचवदे तर जारि-मारिाचाच आिे. 

 
८४२ अ (इंम. : ४०–४१) 
 
८४३ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४४–४५) 

मानपते्र चागंल्यासच हमळतील अशी खातरी राहिलेली नािी. नेहटवाकंडून अहत सुलभतेने मानपत्र 
हमळते. आजचवी व मतलबी नेहटव्ि िजारोंनी त्यावर स्वाक्षऱया करतात. हबचाऱयानंा त्या सािेबाचे 
नावदेखील ठाऊक नसते. सािेबासंिी या सत्काराचा हवलायतेमध्ये कािीिी उपयोग िोत नसतो. 
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सत्कारवाल्याचंा पढुारी अिपूत्र, नोकरी या व्याविाहरक फायद्यासाठीच िा सवच खटाटोप करीत 
असतो. वजन वाढहवण्याचा िा उद्योग सरकारने कायदा करून बंद करावा. 

 
८४३ अ (इंम : ४३–४४) 
 
८४४ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४५) 

जाजच रस्सेल क्लकच  कलकत्त्याचा गवरनर झाला. 
 
८४५ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४५) 

एल् हफन्स्तन िायस्कुलातील आललबार व पोल हवलायतेस जािार. 
 
८४६ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४६) 

एका चोराने मुलाच्या गळ्यातील दाहगने चोरून त्यास मारले. िात तोडले. मुलाच्या या सवचनाशास 
आईबापच जबाबदार आिेत. द्रव्याचा गवच गळ्यात हमरविे हकती वाईट आिे पािा! 

 
८४७ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४६) 

बंगालमधील सैन्य कमी कमी करून पजंाबात (लािोर) पाठहवण्याचे ठरले आिे. त्यामुळे 
काटकसर िोऊन बंदोबस्तिी वाढेल. 

 
८४८ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४७) 

शिेवी िाह्मि पत्रात हलहितो की, िाह्मि आम्िासं िलक्या दजाचे मानतात, पि मासंािार तर 
अठरा प्रकृतीचे लोक करीत आिेत. अशाने िाह्मिासं मात्र सोबती उरिार नािी! बगंाली िाह्मि 
तर मासे खातातच. एकंदरीत िाह्मि लोकच अधंारात आिेत. 

 
८४८ अ (इंम : ४७–४८) 
 
८४९ (६ : ३, १ फेिु. ४७, ४८) 

भतूबाधेचा मंत्र टाकण्याचे हनहमत्त करून चोरानंी दाहगने पळहवल्याची घटना मंुबईत घडली. 
चोरानंी पोहलसाकडे गुन्िा कबूल केला. 
 
अमेहरकन हमशन, पे्रस मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ४, मंुबई, १५ फेबु्र. १८४७ 

 
८५० (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ४९–५०) 

सततच्या हवजयाने हसकंदर बादशिा गर्थवष्ठ बनला. आपला एकहनष्ठ सेवक क्लायरस यास 
मद्याच्या धंुदीने त्याने ठार मारले. तो स्वतःस देव ज्युहपटर समजू लागला. त्याचा मोठेपिा अमान्य 
करिाऱया काहलस्थनेसालािी हजवानीशी मारले. हसकंदरचा हमत्र िेफेस्यि अहत मद्यपानाने मरि 
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पावला, तेव्िा दुःखमग्न अवस्थेत तो हकत्येक हदवस राहिला. एक खलाशी त्याला उपरोधाने 
म्ििाला िोता की, बादशिा व लुटारू सारखेच! िा बादशिा मद्यपानानेच मृत्यू पावला. (प्रश्न) 

 
८५१ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ५१) 

रेव. आबट सिकुटंुब हवलायतेस गेला. 
 
८५१ अ (इंम : ५१) 
 
८५२ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ५१) 

रेव. हमचल व िंटर परत आले. 
 
८५२ अ (इंम : ५१) 
 
८५३ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ५२–५३) 

गव्िनचरच्या िुकमानुसार सवच कचेऱया रहववारी बंद रािातील. 
 
८५३ अ (इंम : ५२) 
 
८५४ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ५३–५४) 

बाबू गागुंलीस येशू हिस्त खरा आिे िे पटते. पि प्रहसद्धपिे पत करण्यास तो तयार नािी. िा 
पाठशाळेचा उपगुरू फार रोगी पडला तेव्िा तो येशचूी प्राथचना करू लागला. येशूमध्ये पापाची क्षमा, 
मनाला शाहंत आहि आनंद आिे. 

 
८५४ अ (इंम : ५३) 
 
८५५ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ५६–५९) 

वदेात इदं्र, अस्ग्न आहि सोम या देवता म्ििजे ईश्वरी मळू समजतात. यज्ञाने देवता संतुष्ट िोतात. 
सोम िा देवाचंा हपता आिे. इंद्र सगळ्या देवापेक्षा थोर आिे. अस्ग्न आकाशाचे मस्तक आिे. हमत्र िे 
नाव पारशाचं्या हमहिर देवतेशी जुळते. दुसरा गि रुद्राचंा आिे. अकरा रुद्र आिेत. वदेामध्ये 
हपतराचंी स्तुती आिे. धमचदे्वर्षी लोकानंा हशक्षा करण्यासाठी एका देवतेचे आवािन केले जाते. ती 
बिुधा भवानी असावी. 

 
८५५ अ (इंम : ५५) 
 
८५६ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ६०–६२) 

िा (लालजी भडाक) साधू म्िितो की, मंत्राचंा कािी उपयोग नािी. पडद्याच्या आड बसून तो 
लोकाशंी बोलतो. तो कािी चमत्कार करतो, असा सवच लोकाचंा समज आिे. िातचलाखीने 
वस्त्रातून सुपाऱया काढतो. हशकलेल्या मािसासमोर तो गप्प बसतो! लाकडी खुचीवर बसण्याला 
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तयार नसतो. अंगठीची एकाकडून दुसऱयाकडे अदलाबदल करण्याचे सामर्थ्यच आपिातं नािी, िे 
त्याने चचेत कबलू केले. अडाण्यानंा फसवण्यापुरता गारुडीपिा त्याच्याजवळ आिे. 

 
८५६ अ (इंम : ५९–६०) 
 
८५७ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ६३–६४) 

पाद्रींच्या शाळा सरकारी शाळेपेक्षा अहधक चागंल्या असतात. तेथे हशक्षिाची साधने खूप आिेत. 
काळेकरून त्या आिखी वरचढ िोिार आिेत. अधम जातीचे हवद्याथी तेथे िुशार िोतात. तरीिी 
उपयोगी हवदे्यचा प्रसार सगळ्या जातीमध्ये व्िावा, असे हमशनऱयाचें मत आिे. 

 
८५७ अ (इंम : ६२–६३) 
 
८५८ (६ : ४, १५ फेिु. ४७, ६४) 

हवहवध कला-कौशल्याचा प्रसार व्िावा, म्ििून िी पॉलेटेकहनक [मुंबई पॉहलटेस्क्नक] इन्स्तुटैट्  संस्था 
स्थापन झाली. कौले करिे, वाऱयाच्या योगाने मोट चालिे, वाफेचा उपयोग करून यंते्र चालहविे 
याचे ज्ञान तेथे हमळेल. ३ फेिुवारी ४७ च्या सभेचे वृत्त. 
 
अमेहरकन हमशन लप्रटींग पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६ वे, अकं ५, मंुबई, १ मार्व १८४७ 

 
८५९ (६ : ५, १ माचच ४७, ६५–६७) 

एरोल नावाचा मठपती चोराचं्या वसतीत जाऊन राहिला िोता. चोरानंी प्रथम त्यास धमक्या 
हदल्या. पि पुढे त्याच्या उपदेशाचा ते चोर अगदी शातंपिाने हवचार करू लागले. एरोलने एकूि 
१५ मठ तयार केले. त्याच्या आदशच वतचनाने हकत्येक खलाशी हिस्ती धमामध्ये आले. आयहरश 
लोकानंी मरू्थतपूजा सोडली. एरोलने हवदे्यच्या शाळासुद्धा सुरू केल्या. (चालू) 

 
८६० (६ : ५, १ माचच ४७, ६८) 

जनरल असेंब्ली इसं्स्ततुशान :  
 

या शाळेची वार्थर्षक परीक्षा झाली. दाक्तर स्स्तहवन्सन यानंी उतीिच हवद्यार्थ्यांना पसु्तके बहक्षसे 
हदल्िी. 

 
८६० अ (इंम : ६८) 
 
८६१ (६ : ५, १ माचच ४७, ६८) 

जगन्नाथपुरीिून ‘ज्ञानारुिोदय’ िे माहसक हमशनाकडून सुरू झाले आिे. िा प्रकाश हवस्तीिच व्िावा. 
 
८६१ अ (इम : ६८) 
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८६२ (६ : ५, १ माचच ४७, ७०–७२) 
पंचमिाभतूाचें भजन करिारे िाह्मि यज्ञात किकीच्या मूतीिी तयार करीत. नरमेध, अश्वमेध 
प्रचहलत िोते. गोवध करून आिुतीिी हदल्या जात असत, अशा यज्ञाने इि-परलोकी सवच सुखे 
प्राप्त िोतात, असे वदे म्िितो. असे कमचकाडं वदेसहंितेत आिे, तर ज्ञानकाडं उपहनर्षदामध्ये आिे. 

 
८६२ अ (इंम : ६८–६९) 
 
८६३ (६ : ५, १ माचच ४७, ७३–७५) 

या (लष्ट्करी) शाळेच्या वार्थर्षक समारंभात मेजर िॉगनी साहंगतले की, ज्याला हवदे्यची आवड आिे, 
त्याला हदवसभर काम आिे. अडािी लोक जुगारात व दारूमध्ये वळे दवडतात. आळसापासून 
अनथच व तोटा िोतो. वतेनामध्ये काटकसरीने रािाव.े उधळपट्टी करू नये. अज्ञानरूप अधंार दूर 
करीत जावा. ईश्वराचे उपकार मानून भक्ती करावी. धमचकृत्यात आळस धरिे, िी शरमेची गोष्ट 
िोय. 

 
८६३ अ (इंम : ७२–७३) 
 
८६४ (६ : ५, १ माचच ४७, ७६–७८) 

लंकेत रािी सरकारचा अंमल चालतो. सरकारने तेथे हशक्षि-मंडळ स्थापन केले असून कॅथॉहलक 
हबशप त्याचा मुख्य आिे. दररोज पहिला तास धार्थमक बोधासाठी राखून ठेवला आिे. मात्र 
धमचहशक्षि अगदी ऐस्च्छक आिे. सरकारी चौकसनीस शाळा तपासून ग्राटं मंजूर करतात. हस्त्रयाचं्या 
हशक्षिाबद्दल हतकडे फार अगत्य हदसते. 

 
८६४ अ (इंम : ७५–७६) 
 
८६५ (६ : ५, १ माचच ४७, ७८) 

अिमदाबादेतील नव्या देवळाची इमारत बाधूंन झाल्यानंतर जेवि देण्यात आले. परंतु अन्नातून 
अनेक लोकानंा हवर्षबाधा िोऊन पटकी सुरू झाली. 

 
८६६ (६ : ५, १ माचच ४७, ७९) 

मयोरपंत हलहितो की, एल् हफन्स्तन शाळेत धमचहशक्षिावर बंदी असू नये. खरे-खोटे काय याचा 
वाद करण्याकहरता वादगिेृ स्थापन करण्यात यावीत. प्रलोभने दाखवनू धमचपालट केला जातो. या 
आरोपाचेिी खंडन करण्यात याव.े हवद्यार्थ्यांना सत्यमागच हशकवावा. 

 
८६७ (६ : ५, १ माचच ४७, ८०) 

सरकारने खास िुकुम काढून हिस्ती लोकानंा सावचजहनक हवहिरीवर पािी भरण्याचा तसेच 
चावडीत उतरण्याचा िक हदलेला आिे. एका खेड्यात हिस्ती वाटसरूस या बाबतीत हशवीगाळ 
केल्याबद्दल गावकरी लोकानंा माहजसे्त्रताने तीनश ेरुपये दंड फमाहवला. 
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८६७ अ (इंम : ८०) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं ६, मंुबई, मार्व १८४७ 
 
८६८ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८१) 

अलेक्झाडंराच्या मृत्यूनंतर त्याचे राज्य चार सरदारानंी वाटून घेतले. (हिस्तपूवच ३१२.) पि १०० 
वर्ष ेग्रीसमध्ये नुसतेच बंड आहि अनथच चालू िोता. नंतर गाल देशाच्या िेिस या सेनापतीने दीड 
लाख सैहनक बरोबर घेऊन ग्रीसवर स्वारी केली. अपोलोच्या देवळातील भहवष्ट्यवेत्त्याने त्याला 
इशारा हदला तरी िे सैन्य देवळावर चालून आले. तेव्िा अचानक तुफानी वादळ झाले व सैन्याची 
पागंापागं झाली! 

 
८६९ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८३) 

रेवरंड बजेस आहि िेजन हवलायतेिून आले असून नगरात कायच करिार आिेत. 
 
८६९ अ (इंम : ८३) 
 
८७० (६ : ६, १५ माचच ४७, ८३) 

धनजीभाई नवरोजी यास हमशनने चार वर्ष े स्कॉटलंडमध्ये ठेवले िोते. आता तो पहवत्र शास्त्राचे 
हववरि इंग्रजीमध्येिी करू शकतो. सवच उपदेकानंा त्याचे फार कौतुक वाटते. 

 
८७० अ (इंम : ८३) 
 
८७१ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८४) 

िे जमचन हमशन [कानडा, दहक्षि मिाराष्ट्र आहि मलबार येथील जमचन हमशन (दहक्षि जमचन हमशन)] गेली बारा वर्षे 
धमचप्रसाराचे कायच करीत आिे. त्याचं्या उपदेशामुळे हकत्येकानंी हिस्ती धमच स्वीकारला. 

 
८७१ अ (इंम : ८४) 
 
८७२ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८५) 

गुढीपाडव्यास लोक कडुलनबाची पाने खाऊन वर्षचफळ ऐकतात. लिदु पद्धतीने व इसं्ग्लश तऱिेने 
छापलेले पंचागं उपलब्ध आिे. 

 
८७२ अ (इंम : ८५) 
 
८७३ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८७–८९) 

सरकारी शाळेत उपयोगी हवद्या हशकहवली जात नािी. म्ििून या शाळाचंी संख्या कमी करण्याचे 
ठरले. सावकारी शाळेत हवद्वान पतंोजी व चागंली पुस्तके हमळत नािीत. हशक्षि फुकट हमळाले तर 
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त्याचे मूल्य समजत नािी, म्ििून थोडी तरी फी ठेवावी असेिी ठरले. सन १८४५ मध्ये मिाराष्ट्रात 
दिा िजार हवद्याथी हशकत िोते. याखेरीज पंतोजीच्या हशक्षिाकहरता नॉमचल स्कूल्सिी चालहवली 
जातात. 

 
८७३ अ (इंम : ८७) 
 
८७४ (६ : ६, १५ माचच ४७, ८९–९०) 

कलकत्त्यातील वृत्तपत्रानंी रहववारच्या सुटीबद्दल समाधान व्यक्त केले. एक हदवसाची हवश्रातंी 
आवश्यक असते. 

 
८७४ अ (इंम : ८९) 
 
८७५ (६ : ६, १५ माचच ४७, ९०) 

मंुबईच्या सभेत आयचलंड व स्कॉटलंड येथील दुष्ट्काळग्रस्तानंा मदत म्ििून एकवीस िजार रुपये 
जमा झाले. याखेरीज सर जमशदेजींनी पाच िजार हदले. 

 
८७६ (६ : ६, १५ माचच ४७, ९१) 

अिमदाबादच्या देऊळ-स्थापनेनंतर जी जत्रा भरली, तीत मेजवानी झाली. परंतु पटकीचा प्रसार 
िोऊन दररोज ८० मािसे मरू लागली. एकाचे तर ६ जिाचें कुटंुबच मृत्यू पावले. हमस्टर फासेट 
व डॉक्टर स्मौल यानंी तातडीने उपचार करून अनेकानंा वाचहवले. आता अमदाबादेत िॉस्स्पटल 
िोिार आिे. 

 
८७७ (६ : ६, १५ माचच ४७, ९१) 

आयचलंडमधील दुष्ट्काळाने रािीस लचता वाटल्याने पालचमेंट उपाययोजना करीत आिे. 
 
८७८ (६ : ६, १५ माचच ४७, ९१) 

भारतातून कापसाची हनयात कमी झाल्याने ईस्ट इंहडया कंपनीने जकात कमी करावी अशी हिहटश 
व्यापाऱयानंी हवनंती केली. 

 
८७९ (६ : ६, १५ माचच ४७, ९३–९४) 

सरकारी नोकराचं्या रजा, बदल्या, पगार, वगैरेबद्दलचे मंुबई सरकारचे हनयम छापले आिेत. 
 
८७९ अ (इंम : ९२–९३) 
 
८८० (६ : ६, १५ माचच ४७, ९४–९६) 

एक र्षट् कमाहधकारी िाह्मि हलहितो की, ‘काशीकर िाह्मिानंीच हनिचय हदला की, पळसे िी जात 
विचसंकरातून हनमाि झाली. शिेव्यानंािी तीन कमाचाच अहधकार आिे.’ परंतु कमाहधकारात 
हवसंगती फार हदसते. 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ७, मंुबई, मार्व १८४७ 
 
८८१ (६ : ७, २५ माचच ४७, १००–१०४) 

िोळीच्या अधमपिाचा बंदोबस्त करावा, पि प्रत्येक गोष्ट सरकारवर सोपहविे अयोग्य आिे. 
बोंबाबंोंब, घाि, हशव्या, िा कािी कोिाचा धमच िोऊ शकत नािी. िा एक िेंदरा व बीभत्स सि 
आिे. उनाड पोरे गरीब व्यापाऱयाचं्या मालामध्ये घाि टाकून त्याचें नुकसान करतात. हस्त्रयादेंखत 
घािेरडे बोलतात. रयतेचे असल्या उपद्रवापासून संरक्षि करायला िव.े िा आपढंगी सि बंद 
करायला िवा. िी धुलवड नसून नरकवड मात्र आिे. प्रभाकर व जेंटलमन्स गाजेटनेिी असेच मत 
व्यक्त केलेले आिे. अमंगळ व उपाहधकारक गोष्टी बंद व्िाव्यात. अिमदाबादला िोळीसाठी लाकडे 
चोरण्यास बंदी झाली. सरकारनेिी िोळीची व धुळवडीची सुटी बंद करावी, म्ििजे िा अनथच 
ताबडतोब थाबंले. 

 
८८१ अ (इंम : ९७–१००) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ८, मंुबई, १ एणप्रल १८४७ 
 
८८२ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, १०५–१०८) 

िें च पालक मार्थतन िा इतका परोपकारी िोता की, स्वतःचे कपडे गहरबानंा देई. त्याने 
आईबापाचंािी मनःपालट केला. लायर नदीच्या काठावर मानस्तेरी बाधूंन अनेकानंा सुवार्थतकाचा 
उपदेश हदल्िा. मेलेल्या तरुिास हजवतं केले! त्याच्या सिवासात िें च बादशिासुद्धा हिस्ती 
झाला. हवनाशकारक युद्धामधून शातंतेकडे वळला. 

 
८८२ ब (६ : ८, १ एहप्रल ४७, १०८–१०९) 

इंग्रजी सुभाहर्षते व त्याचें मराठी भार्षातंर 
 
८८३ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, १०९) 

जुन्या कराराच्या भहवष्ट्यानुसार दाहवदाच्या वशंात बथेलिेम या गावी येशू जन्मला. लूका व 
मात्थीच्या शुभवतचमानात िा वृत्तातं आिे. (सहचत्र) 

 
८८४ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, ११०–१११) 

सन १८२६, १८३० व १८४७ या वर्षी बेबलाचे मराठी भार्षातंराचे पसु्तक छापले गेले. बैबल 
सोसायटी परोपकाराथच हसद्ध झाली आिे. 

 
८८४ अ (इंम : ११०) 
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८८५ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, ११०–१११) 
१४०० हवद्यार्थ्यांची एस्ल्फन्तन इस्न्स्तटुशनमधे गवरनराने परीक्षा घेतली. हशक्षिाचा प्रसार व्िावा 
म्ििून तीन लाख रुपये जमहविार आिेत. हवद्याथी स्वतंत्रपिे कथासुद्धा हलहितात. 

 
८८५ अ (इंम : १११) 
 
८८६ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, ११४–११७) 

कोितािी भारतीय धमच ईश्वराच्या मूळ स्वरूपाहवर्षयी योग्य माहिती देत नािी. पुनचजन्म टाळण्याचा 
हवचार मात्र आिे. कािी वळेा देवापेक्षाहि साधूला जास्त मित्त्व हदले जाते. सगळेच मोक्ष िे परमपद 
मानतात. साखं्याचंा एक गट तर हनरीश्वरवादी आिे. बौद्ध व जैन आत्म्याची उन्नती 
परमेश्वरस्वरूपाशी समान मानतात. मोक्ष िा ज्ञानाचा पहरिाम समजतात. 

 
८८६ अ (इम : ११२–११४) 
 
८८७ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, ११८) 

मंुबई शिरात दारूचे व खुनाचे गुन्िे वाढत आिेत. 
 
८८८ (६ : ८, १ एहप्रल ४७, ११९) 

अचाट चालींनी धमास बट्टा येतो. िोळीत बेिद्द अनीतीची कामे िोतात. हवद्याभ्यासाऐवजी 
कसहबिीचे नाच, अपहवत्र गािी, रंग उडहवण्याचे काम, असे चालते. त्याऐवजी खऱया व गुिी 
धमाची कास धरावी. लोकिी िोळीचा जुलूम कसा काय सिन करतात ईश्वरच जािे. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ९, मंुबई, १५ एणप्रल १८४७ 

 
८८९ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १२१–१२२) 

स्वातंत्र्यपे्रम व सद्गुिहप्रयता या गुिानंी लोक फार नामाहंकत िोते. परंतु स्पाटचन राजा अहजस 
याने लैकगचसाचे जुने हनयम मोडले. दुगुचिी स्पाटचन लोकानंी त्याचे कुटंुबच ठार मारले. नाबीस या 
दुष्ट राजाने एका देखण्या बािुलीस हखळे ठोकले, लोकानंा मारले व अफाट द्रव्य जमा केले. 
हिस्तपूवच १४६ मध्ये ग्रीस देश रोमन सैन्याने लजकला. 

 
८९० (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १२२–१२३) 

काना या गावात राजकारभारी आजाराने मरण्यास टेकलेला िोता. त्याचा बाप येथूकडे आला. 
येशूने वचन हदल्िे, ‘जा तुझा पुत्र वाचला’ िे लोक चमत्कार व उत्पात यावंाचून हवश्वास धरिार 
नािीत, याची त्याला खात्रीच िोती. आहि खरोखरीच मुलगा आजारातून बरा झाला! (सहचत्र) 
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८९० ब (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १२४–१२५) 
मंुबई इलाख्यातील व्यापारी हजनसाचे व शतेीकामाचे व सुधारिुकीहवर्षयी उते्तजन िोण्याकरता ं
बहक्षस देण्याहवर्षयीचा जािीरनामा. 

 
८९१ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १२६–१२७) 

आम्रोळीत िी चचच इस्न्स्तटुशनमधील १०६७ मुलाचंी परीक्षा झाली. आबथचनट् मुख्य परीक्षक िोता. 
हवद्यार्थ्यांनी इंग्रजीकडे हवशरे्ष लक्ष पुरहवण्याचा त्याने सल्ला हदला. 

 
८९१ अ (इंम : १२६) 
 
८९२ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १२९–१३२) 

साधंूना व ऋर्षींना परमात्मस्वरूप मानिे िे वदेदूर्षक तत्त्व आिे. िाह्मि दुष्ट झाला, तर तो 
िह्मराक्षस िोतो! हत्रपुरासुराने इंद्रालाच िाकलून हदले िोते! गिेशासिी ऑकार रूप मानतात. 
दैत्यानंा व असुरानंािी वदेाचें ज्ञान िोते. एक गृत्समद ऋर्षी वाईट संगतीमुळे पाखंडी ठरला. 
पंढरीचा हवठोबा जैन साधूप्रमािे हदगंबर आिे. लिदंूची कािी तत्त्व ेबौद्ध धमाशी जुळतात. 

 
८९२ अ (इंम : १२७–१२८) 
 
८९३ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३३) 

मंुबई टेम्परान्स मंडळीने सरकारी कामदारानंा एक प्रश्नपहत्रका पाठवनू त्याचंी मते घेतली. 
पोलीसखात्याचे डॉक्टर उहलयम म्िितात की हनम्मे गुन्िेगार मद्यपी असतात. मारामारी करिारे 
बिुतेक दारूबाजच आढळतात. ७३ टके्क खून दारूमुळे िोतात. 

 
८९३ अ (इंम : १३२) 
 
८९४ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३६) 

जे हवद्याथी उत्तम गुिानंी उत्तीिच झाले त्यानंा हवशरे्ष हवद्यावतेन हदले जाईल. िी ग्राटं वैद्य पाठशाळा 
फार उपयोगी शाळा आिे. 

 
८९४ अ (इंम : १३४) 
 
८९५ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३४) 

खुनी पेस्तनजीची फाशी अंमलात आली. 
 
८९६ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३५) 

लेखकाच्या परवानगीहशवाय पुस्तकातले वचेे घेण्यास कायद्याने बंदी केलेली आिे. 
पुस्तककत्याच्या मरिानंतर सात वर्षपेयिंत िा कायदा लागू िोतो. एरव्िी िी बंदी ४२ वर्ष े चालू 
रािाते. 

 



 अनुक्रमणिका 

८९७ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३५–१३६) 
अमेहरकेतील बॉस्टनचा डॉक्टर जॅक्सन याने ईथरचा शोध लावला असून त्यायोगे रोगी थोडा वळे 
बेशुद्ध िोतो. मग यातनावंाचनू हचरफाड करिे शक्य िोते. मनुष्ट्यजातीवर िा मोठाच उपकार आिे. 

 
८९८ (६ : ९, १५ एहप्रल ४७, १३६) 

रोग्यावर वशीकरिाचे प्रयोग करून त्यास बेशुद्ध कराव ेव नंतर शस्त्रहिया करावी असे प्रयोग डॉ. 
मेस्मर कटीन करीत असे. बंगाल सरकारचे कािी डॉक्टर अशा शस्त्रहिया करतात. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं १०, मंुबई, १ मे १८४७ 

 
८९९ (६ : ९, १ मे ४७, १३७–१४१) 

िीदोलीन नामक आयहरश पालकाला स्वप्नात दृष्टात झाला की ‘तू िान्सजवळच्या बेटावर 
धमचप्रसार कर’ तो संहगकन शिरात जाऊन तेथे राहिला. राजाने सवच बटेच त्यास आंदि हदले! 
त्याच्या मृत्यूनंतर कोलंबान िा पालक आला. त्याने मठस्थापना केली. सुरुवातीला त्यास फक्त 
मुळ्या व साल खाऊन रािाव े लागले. तो मतूीच्या अपचिानंा हवरोध करी म्ििून रािीने त्याच्या 
खुनाचा कट केला िोता! म्ििून तो दुसऱया बेटावर गेला. तेथेिी त्याच रािीचे सैहनक आल्याने 
त्यास अनेक बटेावंर लिडाव े लागले. शरीरास दुःखाची सवय व्िावी म्ििनू तो छातीस लोखंडी 
साखळी बाधंीत असे. 

 
९०० (६ : १०, १ मे ४७, १४२) 

नगरात चार हस्त्रयानंी बास्प्तस्मा घेतला. 
 
९०० अ (इंम : १४२) 
 
९०१ (६ : १०, १ मे ४७, १४२) 

क्लाकच सन सािेबाने नवीन गुजराती व्याकरि तयार केले. सािेब लोकानंा ते फार उपयुक्त आिे. 
 
९०१ अ (इंम : १४२) 
 
९०२ (६ : १०, १ मे ४७, १४२) 

जे. जे. इस्स्पतळात एथरचा उपयोग करून रोग्यास बेशुद्ध केले व त्याचा िात तोडण्याची 
शस्त्रहिया यशस्वी केली. 

 
९०३ (६ : १०, १ मे ४७, १४३) 

आयचलंडमधील दुष्ट्काळ चालूच आिे. मिाराष्ट्रातून १०० रुपये मदत पाठहवली. 
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९०४ (६ : १०, १ मे ४७, १४४–१४५) 
मादागास्कर बटेावर कािी हिस्ती सैहनक िोते. एकदा तेथील सेनापतीने ठरहवले की मूतीचा 
आशीवाद हमळहवण्यासाठी हतच्या अंगावरील पहवत्र पािी सवच सैहनकावंर टाकायचे. हिस्ती सैहनक 
एकत्र झाले आहि आपसात हवरोधी बोलू लागले. कोिा हफतुराने िे वरती कळहवले तेव्िा या 
सैहनकानंा मुद्दाम धोक्याच्या जागी ठेवून लढावयास लावले, तरी ते सवच देवाच्या कृपेने सुरहक्षत 
राहिले. त्यासं एकिी तीर लागला नािी. 

 
९०४ अ (इंम : १४४) 
 
९०५ (६ : १०, १ मे ४७, १४६–१४७) 

मंुबईच्या कस्टम कचेरीत लबाडी फार चालते. अहधकाऱयाचंी हचठ्ठी जर आिली तरच काम िोते. 
इतराचं्या कामास मुद्दाम हवलंब लावला जातो. यासाठी स्वतंत्र हनःपक्षपाती कारभारी नेमून चौकशी 
करावी. लोकानंीिी कलेक्टरकडे हफरयाद जाव.े अहधकाऱयानंी तेथे हनयहमतपिे एक फेरी टाकून 
लक्ष ठेवाव.े 

 
९०५ अ (इंम : १४७–१४८) 
 
९०६ (६ : १०, १ मे ४७, १४८) 

चरकपूजा : पूजा बगाडाप्रमािेच असते. वाद्याचंा गजर करून चरक ओढण्याच्या यातना कमी 
करतात. हशवाय मादक द्रव्याचें सेवन करतात. हकत्येक लोक या प्रकारात मृत्यू पावले. तरी िे 
लोकत्रासक काम ताबडतोब थाबंले पाहिजे. 

 
९०७ (६ : १०, १ मे ४७, १४८–१४९) 

मुलगी आठ वर्षांची झाली की हतला थोर समजून हतचा हववाि करतात. याने हतचा नाश िोतो. 
हतला कलत्रसुख हमळत नािी. उभयता व्यहभचारी बनतात. म्ििून मुलीची हववाि मयादा १६ वर्षे 
ठरविे जरूर आिे. 

 
९०८ (६ : १०, १ मे ४७, १४९) 

जो शास्त्राथच साहंगतला जातो तो केवळ लबाडी आिे. अस्सलपत्र कोिाजवळच नािी. खोटे 
शास्त्रहनिचय दडपून साहंगतले जात आिेत. शिेवी लोक सरासं वदेाध्ययन करतात. वैश्वदेव व 
हभक्षुकीसुद्धा करतात. सृष्टीतील व्यापाराकडे डोळे उघडून पाहिले पाहिजे. असे ‘सत्यस्थापक’ 
आपल्या पत्रात हलहितो. (शिेवी िाह्मिाहवर्षयी.) 

 
९०९ (६ : १०, १ मे ४७, १५१) 

दरवशेाचा उंट िरवला िोता, त्याची खूि प्रवाशाने बरोबर साहंगतली. उंट उजव्या डोळ्याने 
आंधळा व डाव्या पायाने लंगडा िोता. दरवशेाचा असा समज झाला की, प्रवाशानेच उंट चोरला 
असावा. न्यायाहधशाकडे गेल्यानंतर प्रवासी म्ििाला की, अरण्यातील दृश्य पदाथावरून कािी 
गोष्टी ओळखता येतात. जहमनीवर उंटाचीच पावले िोती, शजेारी मािसाची नव्िती. उंटाचे एक 
पाऊल मंद उमटले िोते. रस्त्याने गिू साडंले िोते. मधमाशा घोंगावत िोत्या. यावरून कळले की 
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उंटावर गिू व मध लादला िोता. तसेच, शजेारच्या चाऱयापैकी एकाच बाजूचा चारा खाल्याचे 
हदसत िोते. यावरून वरीलप्रमािे हनष्ट्कर्षच काढता आले. प्रवाशाचे चातुयच पािून न्यायाधीश फार 
खूर्ष झाला. 

 
९१० (६ : १०, १ मे ४७, १५२) 

खऱया देवाची मनाने प्राथचना करावी. मूतीची पूजा म्ििजे हफतुरी िोय. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं ११, मंुबई, १५ मे १८४७ 

 
९११ (६ : ११, १५ मे ४७, १५३) 

रोमन साम्राज्याचा शवेट झाल्यावर ग्रीसवर तुकांनी ४०० वर्ष ेराज्य केले. कवी, लेखक व हचत्रकार 
याचंा िा देश दासपिातच राहिला. सन १८२१ मध्ये त्यानंी बंड केले. लॉडच बायरनचा लढाईत 
मृत्यू झाल्यानंतर इंग्लंड, िान्स व रहशया याचं्या संयुक्त फौजेने तुकी सैन्याचा मोठा पराभव केला. 
१८२९ मध्ये जोथो या तरुि राजाची नेमिूक केली. 

 
९१२ (६ : ११, १ मे ४७, १५५) 

तुकच स्थानात िे एक नामाहंकत शिर आिे. शलोमन राजाने १० अवच रुपये खचूचन तेथे चादंी-सोन्याचे 
देऊळ बाधंले. इसवी सन ७३ मध्ये रोमन सैहनकानंी त्याचा पूिच नाश केला. 

 
९१३ (६ : ११, १५ मे ४७, १५६) 

लशद्याच्या राज्यात सती जािे िा कायद्याने गुन्िा ठरहवलेला आिे. एखाद्या गावात कोिी स्त्री सती 
गेली आहि जमीनदाराने जर सरकारास कळहवले नािी, तर त्यासिी १२ वर्षांची हशक्षा िोईल. 

 
९१४ (६ : ११, १५ मे ४७, १५७) 

जयपूर सरकारने कायदा केला की लिान बाहलकेस ठार मारिारास कडक हशक्षा हदली जाईल. 
तसेच, मुलीच्या लग्नामध्ये चारिभाटानंा अहधक पैसे देऊ नयेत. 

 
९१५ (६ : ११, १५ मे ४७, १५८) 

आठ वर्षांपूवी मादागास्कर बेटामध्ये गेलेल्या धमोपदेशकानंा फार त्रास झाला. हकत्येक मारले 
गेले. तर १०० मािसे या धमात आली. सध्याचा राजपुत्र पालकाशी चागंला वागतो व त्याजंबरोबर 
प्राथचना करतो. 

 
९१६ (६ : ११, १५ मे ४७, १६०) 

मद्रास स्कॉच िीचचचच्या हमशन शाळेतील पाच कन्यानंी दीक्षा घेण्याचा हवचार केला. त्याचं्या 
नातेवाईकानंी आवशेी िोऊन सािेबावर हफयाद केली. न्यायालयाचे कायदे आता सुधारत आिेत. 
खुशीप्रमािे आपला धमच हनवडण्यास प्रत्येक मािूस मुखत्यार आिे. मुलींना नातेवाईकाचं्या ताब्यात 
हदले तर त्याचंा छळवाद िोईल िे नक्की आिे. 
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९१७ (६ : ११, १५ मे ४७, १६४) 
बौध धमाच्या उदयापूवी एकच धमच भारतात िोता, िी कल्पनाच बरोबर नािी. आहदवासी आहि 
अस्पृश्य यानंा िाह्मिी धमाचा संपकच िी नव्िता. प्रत्येक परुािात एकेका देवाची िकीगत असल्याने 
प्रत्येकाचा देव अगदी हनराळा िोऊन बसला. जुने काय व नव ेकाय, याचा पुरािातच फार गोंधळ 
आिे. दहक्षिेकडे वतेाळाची पूजा चालते. त्यास हशवाचा अवतार मानण्याची रीत पडली. भतुाचंी 
भक्ती मात्र पुरातन काळापासून आिे. ग्रीक लोकसुद्धा प्राचीन काळी देव आहि देमान (राक्षस) 
एकच मानीत असत! नागपूजािी प्राचीन आिे. 

 
९१८ (६ : ११, १५ मे ४७, १७८) 

एका खलाशाने ४ जिाचंा सुरीने खून केला. दारूमुळेच िी दुष्टाई वाढत आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं १२, मंुबई, १ जून १८४७ 

 
९१९ (६ : १२, १ जून ४७, १६९) 

हिस्ती धमाचा प्रसार वाढत गेला, पि मंडळीत अव्यवस्था िोऊन धमाचा क्षय िोऊ लागला. 
पे्रहर्षताचे साधे जीवन मागे पडले. धमोपदेशकानंा चकचकाटाचे जीवन आवडू लागले. हसद्धांताची 
अशुद्धता, पालक लोकाचें दुराचरि व सामान्य नागहरकाकडून नीतीचा त्याग, अशी धमाची 
अवनती झाली. एहरयस नावाच्या उपदेशकाने हिस्तावर टीका केली की, तो देव नसून उत्पन्न 
केलेला प्रािी िोता. केवळ पुण्यावर तो वहरष्ठ ठरला. धमचगुरंूनी सभा भरवनू या मताचा हनरे्षध 
केला. पि रोमी बादशिास तेच मत मान्य िोते. पुढे नेस्तोऱयस या पालकाने मायाला देवाची आई 
मानण्यासिी हवरोध दशचहवला. नेस्तोऱयस आहि त्याचे अनुयायी याचंा अहतशय छळ झाल्याने तो 
परागंदा झाला. यहूतखेस या पालकाने तर येशू हिस्तामध्ये देवस्वभाव व मनुष्ट्यस्वभाविी िोता, 
असे मत हदले, तेव्िा त्यालािी पाखंडी ठरहवण्यात आले. तेव्िापंासून नास्स्तक मत सुरू झाले. 

 
९२० (६ : १२, १ जून ४७, १७२) 

हडस्स्रक्ट बहेनवोलंट सोसायटीतफे जमशटेजी जीजीभाष्ट्य यानंी पाऊि लाख रुपये देिगी देऊन 
धमचशाळा बाधंली. हशवाय ५० िजाराचंी ठेव देऊन हतचा खचच चालहवण्याची व्यवस्था केली. 
सरकार त्यावर द. म. ६०० रु. व्याज देिार. ढोंगी हभकाऱयानंा मदत करण्यापेक्षा धमचशाळेस देिगी 
द्यावी, िी वास्तहवक रूपाची दया िोय. 

 
९२१ (६ : १२, १ जून ४७, १७५) 

मुन्याता िी कन्या हम. व हमसेस आंदरसनकडे खुशीने रािू शकेल, असा कोटाने हनकाल हदला. 
नातेवाईकाचं्या दासपिातून हस्त्रयाचंी सुटका िोण्याचा मागच खुला झाला. या खटल्याबाबत 
नागहरकातं फार उत्कंठा िोती. मुलीच्या भावाने हतला कोटातच ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु 
कामदारानंी हतला सोडहवले. वयाचा खोटा पुरावा देण्याचािी प्रयत्न झाला. अथात वयापेक्षा बुद्धी 
व समजूतदारपिा यावंरच कोटाचा हनकाल अवलंबून िोता. जड जाचा हनकाल पक्षपातहवरहित 
आिे. याउलट श्रीपती शरे्षाद्रीचे मात्र नुकसान झाले. 
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९२२ (६ : १२, १ जून ४७, १८०) 
नेहटव लोक जेव्िा जािनू बुजून मुलासं हमशनच्या शाळेत घालतात, तेव्िा असल्या हरकाम्या 
हफयादींचा कािीिी उपयोग िोत नािी. नंतर तिार करिे िा वडेेपिा आिे. मद्रास खटल्याबद्दल 
प्रभाकर पत्राचे हवचार. 

 
९२३ (६ : १२, १ जून ४७, १८१) 

इंग्रज सरकार तसेच मंुबई, कलकत्ता, मद्रास येथून लाखो रुपयाचं्या देिग्या (ऐलिंडात) रवाना 
झाल्या. 

 
९२४ (६ : १२, १ जून ४७, १८१) 

या मंुबई इलाख्यात कापसाची उत्पत्ती हदवसेंहदवस फारच कमी िोत आिे. सरकारी कहमटीने 
हशफारस केली आिे की जकात कमी करावी, लोखंडी रस्ते वाढवावते. 

 
९२५ (६ : १२, १ जून ४७, १८१) 

सातारचे राजे हशवाजी यानंी प्रतापगडावर कािी काळ मुक्काम केला. त्याचं्या राज्यपदाहवर्षयी तंटा 
चालू आिे. 

 
९२६ (६ : १२, १ जून ४७, १८२) 

ईश्वराहशवाय फक्त सत्यच मित्त्वाचे आिे, असे मानिारे कािी लोक आिेत. सत्य आहि असत्य 
याचें युद्ध मात्र जरूर चालू द्यावे. 

 
९२७ (६ : १२, १ जून ४७, १८२) 

फेहतश धमात प्रत्येक पदाथच देव मानला आिे. त्याचें संस्कारिी िूर व अघोरी आिेत. शत्रूस ठार 
मारून त्याचे मासं खाल्ले, तर त्याची लिमत आपल्याला हमळते, अशी त्याचंी समजूत आिे. िाडाला 
लकवा गवताच्या काडीलािी ते देव मानतात. 

 
९२८ (६ : १२, १ जून ४७, १८२) 

कलकत्त्यात दारूची दुकाने वाढत आिेत. सूज्ञ मनुष्ट्याचे दृष्टीससुद्धा ती पीडाकारक वाटतात. 
दारूपायी अनथच फार िोतात. िल्ली दारूची दुकाने नािीत असे हठकािच उरलेले नािी. सरकारने 
लोकासं रहक्षले पाहिजे. 

 
९२९ (६ : १२, १ जून ४७, १८३) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं १३, मंुबई, १५ जून १८४७ 
 
९३० (६ : १३, १५ जून ४७, १८४) 

इटलीचा आकार मनुष्ट्याच्या पायासारखा आिे. जवळचे हसहसली बटेिी सुंदर आिे. नामी फळेिी 
हपकतात. पि इटलीत दहरद्र फार आिे आहि लोक आळशी, दुगचिी व नीच आिेत. सवचत्र सुंदर 
देवळे आहि शोभायमान अशी राजमहंदरे आिेत. त्यातं नामाहंकत हशल्पे कोरलेली आढळतात. रोम 
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गावातील सेंट पेनासचचे देऊळ ५०० फूट उंच आिे. वाहतकानच्या मंहदरामध्ये पोपचा अहधकार 
चालतो. जवळच वसेव्यस नावाचा ज्वालामुखी असून तो जागृत आिे. त्याच्या लाव्िा रसाने 
गावचे्या गाव ेजळून जातात. 

 
९३१ (६ : १३, १५ जून ४७, १८७) 

क्लाकच सन व टेलरसािेब खंबात येथे नवीन हमशनाची स्थापना करिार आिेत. ६ िजाराचंी इमारत 
िोिार आिे. 

 
९३२ (६ : १३, १५ जून ४७, १८७) 

रे. जे. हमचेलने पुण्यात दोघानंा दीक्षा हदल्िी. 
 
९३३ (६ : १३, १५ जून ४७, १८७) 

डाक्तर मोरिेड आहि हजरो दर आठवड्यास ग्राटं वैद्य पाठशाळेत पाठ घेिार. 
 
९३४ (६ : १३, १५ जून ४७, १९०) 

इिी, हमश्र आहि लिदू सावकाराचे नव े वर्षच साधारि एकाच वळेी म्ििजे कार्थतकात सुरू िोते. 
बहलप्रहतपदेवरून सूहचत िोते की, िा प्रारंभ वामनहवजयाची खूि आिे. िुताशनी िी कोिी 
राक्षसीि िोऊन गेली म्िितात! मिादेव िा अनायांचा देव युक्तीने या पंथात आिला गेला. 
पुरातन अस्ग्निोत्राच्या हत्रकात एक देवता हशव मानतात. वदेाच्या सूक्तात हशव नव्िता. हशव 
असेिी म्िितो की, ‘मला वदेप्रिीत यज्ञाची आिुती देत नािीत.’ ललगपुरािातील कथेवरून 
हशवललगाची प्रथा सुरू झाली. हवष्ट्िु व हशव याचं्यात श्रेष्ठतेवरून भाडंिे आिेत. मिादेवाच्या 
देवळातील गुरव िाह्मिापेक्षा िलका समजला जातो. हशव िा भतूनायक व भतेूश आिे. िा उग्र देव 
बऱयाच उशीरा स्वीकारला गेला. 

 
९३५ (६ : १३, १५ जून ४७, १९५) 

कान् फूहशयस येथूपूवी ५०० वर्ष ेचीनमध्ये ियात िोता. त्याने आहि लाउत्सजीने असे माहनले की, 
आत्मे अनेक आिेत. तरी बौद्ध धमाने चीनमध्ये मोठा पगडा बसहवला. गावोगावी बदु्धाची देवळे 
आिेत. गुरू लोभी व आळशी आिेत. खरी हवद्या व धमच चीनमध्ये नािीच! ऐहिक नीती पुष्ट्कळ आिे. 
परंतु परलोकाहवर्षयी कोिीच कािी बोलत नािी. मनुष्ट्य जन्मताच पहवत्र आिे. तो हनष्ट्पाप राहिला 
तर सवच ऐहिक सुखे हमळतात. असे त्याचें मत आिे. प्रायहिताची त्यांना आवश्यकताच वाटत नािी. 
हपतराचंी भक्ती करून ते थडगी बाधंतात. पृर्थ्वी, आकाश आहि हपतर याचें ते भक्त आिेत. 
मािसाचं्या मृत्यूनंतर उपाध्यास बोलावनू ते प्राथचना कहरतात. 
 

९३६ (६ : १३, १५ जून ४७, १९८) 
कनचल औरमसािेब बडोद्याचा रेहसडेंट झाला. 
 

९३७ (६ : १३, १५ जून ४७, १९८) 
तुकच स्थानात गुलामाचंी खरेदी-हविी कायद्याने बंद झाली. 
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९३८ (६ : १३, १५ जून ४७, १९९) 
शालोपजीवी हलहितो की, मुले सतत शाळा बदलतात, म्ििून ती मूवच रािातात. मनीशाळेत प्रत्येक 
हवद्यार्थ्याची सतत चौकशी केली जाते. हशस्तीकडेिी लक्ष हदले जाते. चागंल्या वागिुकीबद्दल 
बहक्षसेिी हदली जातात. यंदा तर सािेबाने स्वतः परीक्षा घेतली. पालकिी उपस्स्थत िोते. हतघानंा 
खास हवद्यावतेन सुरू झाले. 

 
९३९ (६ : १३, १५ जून ४७, २००) 

आमचे हवरोधक चुकीचे श्लोकाथच सागंतात. असे सत्यस्थापक पत्रात हलहितो. त्यानंी समोरासमोर 
वाद करावा. स्वतःची खरी नावसुेद्धा प्रकाहशत करावीत. म्ििजे हवसंगत मुद्यासं उतर हदले 
जाईल. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं १४, मंुबई, १ जुलई १८४७ 

 
९४० (६ : १४, १ जुलै ४७, २०१) 

(चालू) नऊ अकंामध्ये िा संवाद [लिदूलोकाचं्या धमाहवर्षयीचा] चालला िोता. अनेक वाचकानंा तो वाद 
आवडला. कोिी सप्रमाि हलहिल्यास तो मजकूरिी प्रहसद्ध करू. 

 
९४१ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०२) 

कोटच ऑफ डायरेक्टराने नेटीव लैिरीसाठी नव्या पुस्तकासाठी १ िजार रुपये देिगी हदली. 
 
९४२ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०२) 

चालू र्षट् कमाहधकारी आपले नाव प्रहसद्ध करण्यास तयार नसल्याने समक्षासमक्ष वाद िोण्याची 
शक्यता नािी. (शिेवी िाह्मिाहवर्षयी.) 

 
९४३ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०३) 

(चालू) प्रथम िाह्मि व क्षहत्रय यातं भेद नव्िता. शदू्र वगैरे जातीच भारताच्या मळू प्रजा िोत्या. 
हनरहनराळे देव वळेोवेळी या धमात सामील करून घेतले. वदेलनदकाच्या अनेक चालीिी 
स्वीकारल्या. बौद्धाचं्या पाडावानंतर शवै पंथाचा उदय झालेला हदसतो. शोध करून आपले अज्ञान 
कबूल कराव.े 

 
९४४ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०५) 

स्टीम नेहवगेशन कंपनी द. म. ५०० रु. घेऊन पनवलेपयिंत डाक आिे. नेिार आिे. 
 
९४५ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०५) 

कोटामध्ये पारशाच्या दारू-दुकानास आग लागली. शजेारची कापसाची दुकानेिी जळाली. 
लष्ट्कराने आग हवझहवली. 

 



 अनुक्रमणिका 

९४६ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०५) 
स्माल काझ कोटात ६०० रु. पयिंतच्या हफयादी घेिार. 

 
९४७ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०६) 

एका शिेवी मुलाने हफरंगी पोर्षाक करून हफरंग्याबरोबर भोजन केल्याने त्यास लोकानंी अपातं 
ठरहवले. हवनंती करून व प्रायहित घेऊनिी बहिष्ट्कार उठवीत नािीत. 

 
९४८ (६ : १४, १ जुलै ४७, २०६) 

‘प्रजोत्कर्षचद्रष्टा’ म्िितो की वतनदार खोत प्रजेकडून वठेहबगार घेतात. कुळाचे देिे जबरदस्तीने 
वाढहवतात. खंडीऐवजी दोन खंडीचा वसूल घेत रािातात. कुळास पोट बाधूंन काम कराव ेलागते. 
अिोरात्र खपूनिी अन्न हमळतच नािी. पेज व आंबीलिी पुरती हमळत नािी. खोत िे वसूलदार व 
सावकार असल्यामुळे अष्टाहधकारी आिेत. वर्षानुवर्ष ेकष्ट करूनिी कजच हफटत नािी. धान्यरूपाने 
कजच घेतले, तर सवाईने व्याज घेतात. िा क्लेशास्पद अनथच दूर करण्यासाठी इगं्रज सरकारने 
कायदा करायला िवा. लोकाचं्या अज्ञानाचा खोताने गरैफायदा घेतला आिे. अहधकारी लोभाहवष्ट 
िोऊन लाच घेतात. िा जुलूमिी थाबंायला िवा. 

 
९४९ (६ : १४, १ जुलै ४७, २१४) 

एका बैराग्याचे मारुतीचे देऊळ आिे. रस्तमजी या पारशाने ती जागा हवकत घेतली. कौले काढून 
नव्या इमारतीची तयारी चालली आिे. मारुती मात्र पावसात हभजत आिे. बिुधा मारुतीची जागा 
बदलावी लागेल, असे ‘हवचारवान् मागचस्थ’ हलहितो. 

 
९५० (६ : १४, १ जुलै ४७, २१४) 

‘सत्ययुगानुमोदक िाह्मि’ हलहितो की, उशीरा लग्न करण्याची चालच बरी, असे पत्र आले, पि 
त्यापेक्षा कहलयुगातील वाईट गोष्टी सोडून सत्ययुगातील चालीप्रमािे चालावे. 

 
९५१ (६ : १४, १ जुलै ४७, २१६) 

जेमी िा हवधवचेा मुलगा फार द्वाड िोता. हशक्षकाने त्याला शाळेतून िाकलले. मग तो हशपाई 
झाला. आईने त्याच्याकहरता पहवत्र शास्त्र पाठहवले. नंतर ती वारली. एकच ओवी पाठ केल्यानंतर 
जेमीचािी लढाईत मृत्यू झाला. अश्रूंनी हभजलेले बी उगवले. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६ व,े अकं १५, मंुबई, १५ जुलै १८४७ 

 
९५२ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २१७) 

रामलस या लुटारंूच्या सरदाराने रोमची स्थापना केली. केवळ थट्टा केली म्ििून त्याने भावास 
ठार मारले. शजेारी राष्ट्रातील अनेक हस्त्रया पळवनू आिल्या. रोमी व साबान लोकाचें भयंकर असे 
युद्ध झाले. शवेटी हस्त्रयाचं्या मध्यस्थीने ते थाबंले. रामलसाने ३७ वर्ष े राज्य केले. एका 
सूयचग्रििाच्या हदवशी गूढ रीतीने त्याचा मृत्यू झाला. 



 अनुक्रमणिका 

९५३ (६ : १५, १५ जुलई ४७, २१९) 
पापाचा धनी देव नसून मािूस आिे. देवाच्या शतेात आपि मजूर आिोत. तो उत्तम बाप आहि 
राजा आिे. देवदूत पाप केल्याने भतेु िोतात. इश्वराचे तेज जेथे प्रगटते तेथे अवाच्य सुख आिे. 
सूयाप्रमािे ईश्वर प्रकाशमय असतो. हनराकार देवाची भक्ती करावी. पापी लोकानंा तो जरूर 
शासन करतो. त्यात कठोरपिा मुळीच नािी. बाप, पुत्र आहि पहवत्र आत्मा असे ईश्वराचे तीन भाग 
आिेत. येशू साधू नसून देव िोता. 

 
९५४ (६ : १५, १५ ज्युलई ४७, २३०) 

मंुबई त्राक्त आहि बकु सोसेटीने ‘लिदु धमच व हिस्ती धमच’ याहवर्षयी तीन संभार्षिाचंी पोथी छापली 
आिे. 

 
९५५ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३१) 

सुरतमध्ये नारायिपंथी व हवष्ट्िुपंथी या दोन पंथानुयायाचें भाडंि सुरू आिे. एकमेकानंा जातीतून 
बहिष्ट्कृत करण्याची स्पधा चाललेली हदसते. 

 
९५६ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३३) 

मंुबईत गुन्िे वाढत आिेत. 
 

९५७ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३३) 
सरकार रेशमाच्या उत्पादनास उते्तजन देत आिे. 

 
९५८ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३३) 

हिहटश बायबल सोसायटीने शास्त्र छापून १२ लाख रुपये हमळहवले व धमचकायात खचच केले. 
 
९५९ (६ : १५, १५ जुलै ४, २३५) 

पुस्तकाचंी कमताई व पंतोजीचे हशकविे नीट नािी, लोकाचंी हवदे्यवर आवड नािी. यामुळे 
हवद्याप्रसार कमी झाला. नॉमचल क्लास मात्र चागंला चालतो. इलाख्यात [मुंबई इलाख्यात] ११००८ 
हवद्याथी हशकत िोते. मुलींनी हशकाव ेयासाठी बोडच प्रयत्न करीत आिे. बोडच ऑफ एज्युकेशनचा 
१८४६ चा हरपोटच. 

 
९६० (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३७) 

सर अस्स्कच न पेरी म्ििाले की, दरसाल गुन्िे वाढतच आिेत. याकहरता हवदे्यचा प्रसार झपाट्याने 
व्िावयास िवा. दारूची दुकाने वाढत आिेत, िे कािी ठीक नािी. 

 
९६१ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३८) 

दारू हपऊन गुन्िा करिाऱया मलाई मनुष्ट्यास फाशी हदले. 
 
९६२ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३८) 

पनवलेजवळ नव ेबंदर तयार िोिार. 



 अनुक्रमणिका 

९६३ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३८) 
र्षट् कमाहधकाऱयाने पुन्िा पत्र हलहिले. परंतु आपले नावं तो प्रगट करीत नािी तोपयिंत आम्िी त्याचे 
पत्र छापिार नािी. सातारा बखरीत व जर्थवसच्या वृत्तातंात शिेव्यानंा िाह्मि म्िटलेले आिे. 

 
९६४ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २३९) 

जयपूर ससं्थानाने सती जािे व गुलामाचंा व्यापार बंद केली. 
 
९६५ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २४०) 

मद्रासजवळच्या कडप्पा खेड्यात िह्मदेव नावाच्या देवाचे भजन करतात. धमोपदेशकाने त्यानंा 
साहंगतले की, मूर्थतपूजा व्यथच आिे. हनराकार ईश्वराची मतूी करिे िे देखील पाप आिे. 

 
९६६ (६ : १५, १५ जुलै ४७, २४१) 

ईश्वर सवच हठकािी आिे. तथाहप आत्मा हनराळा आिे. वायू घरामध्ये भरून राितो, पि घर िोत 
नािी. तसाच ईश्वर हनराळा मानावा. त्या ईश्वरास पूजा अगदी नको. एकातंीची प्राथचना िवी आिे. 
पृर्थ्वीवर खरा सद्गुरू नािी. कोिी साधू सदेि स्वगात गेल्याच्या कथा सागंतात. पि त्यात मोठी 
हवसंगती आिे. मिाकाव्ये व पुरािे कोिा राजाची खुशाम करण्याकहरता स्तुती करतात. साखर 
गोड वाटते. पि ती सतत खाल्ली तर मािसू मरतो. बाजरीने मात्र शरीर बळकट िोते. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅग्र, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं १६, मंुबई, १ अगस्त १८४७ 

 
९६७ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २५२) 

पेलाहजयसने एक पाखंडी मत प्रहसद्ध केले की, जन्मतः मनुष्ट्य पापी असतो, असे मानिे कठीि 
आिे. असल्या हवरोधामुळे पालकाचं्या मठामठामधून फार अव्यवस्था माजली. राजे लोक वतेन 
देऊन धमोपदेशकाचं्या नेमिुका करू लागले. त्यातून लाचखोरीस वाव हमळाला. पालकांत 
सद्गुिी लोकाचंी संख्या अगदी कमी झाली. स्वाथच व प्रहतष्ठा यासंाठी अधमी लोक पालक बनले. 
सिीसुद्धा न करता येिारे लोक पालकाचा पोर्षाक करीत! लाच घेऊन खुनी गुन्िेगारासं हनदोर्ष 
सोडून देत असत. या बजबजपुरीस कंटाळून सज्जन लोक वगेळ्या मठामध्ये जाऊन रािू लागले. 
धमोपदेशकाचें गट सरकारी कामदाराशी मारामारी करीत असत. मृत साधूच्या अवशरे्षानंा व 
वस्त्रानंाच देव समजत. गे्रगरी पोपने पतं्रतोरी नामक हवस्तवयुक्त नरकाची कल्पना माडंली. 
पालकास पैसे हदले, तर त्यातून सुटका िोते, असे मानून लोक अशी ‘लाच’ िी देऊ लागले. 

 
९६८ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २५६) 

लिदंूचे शास्त्र संस्कृतात असून ते वाचण्याचा अहधकारिी िाह्मिेतरानंा नािी. ते ईश्वरकृत असेल तर 
त्याच्या वाचनाने ईश्वरावरची भक्ती वाढतच रािील. खऱया खोट्या रुपयापं्रमािे धमचसुद्धा पारखला 
गेला पाहिजे. जे वास्तहवक खरे असेल, त्याचा उत्कर्षच िोईलच. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

९६९ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २५८) 
व्यसनत्रासक लिदू हलहितो की, िाम्िण्य अगदी बुडाले आिे. वगेवगेळ्या जाती एकमेकाचं्या घरी 
जेवतात. पि त्याचें जातवाले त्यासं त्रासून सोडतात. तरीिी उंच जातीशी येिारा संपकच  कोिीिी 
थाबंव ूशकिार नािी. सरकारी कामे तर करावीच लागतात. आपल्या कुटंुबात पूवी कोिी कुकमे 
केली असली, तरी आपल्या जातीची उंची कायम रािाते, िासुद्धा खोटा अहभमान िोय. 

 
९७० (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २६०) 

कच्छमधून अनेक खोजा कुटंुबे मंुबईस आली. धमच इस्लामी असुनिी लिदूशी साम्य असिाऱया चाली 
त्याचं्यात आढळतात. सावकारी व व्यापार असे त्याचें मुख्य व्यवसाय आिेत. आसन्नमरि मािसास 
ते कुराि व दशावतारी गािी ऐकवतात. अनेक लग्नाचंी चाल असून हस्त्रयािी व्यवसायात भाग 
घेतात. स्त्रीला सपंत्तीचा अहधकार व वारसा िक हमळतो. त्याचंी चालरीत संहमश्र आिे. आगाखान 
िा त्याचंा मुख्य गुरू िोय. 

 
९७१ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २६२) 

बंदी असूनिी कािी हस्त्रया राजपुतान्यात सती जातात. 
 
९७२ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २६२) 

सुधारलेल्या देशात दर १० वर्षांनी मािसाचंी मोजदाद करून स्त्री-पुरुर्ष-बालकाचंी सखं्या, उत्पन्न, 
व्यवसाय, याचंी नोंद केली जाते. एहशयाहटक सोसायटी मंुबईची अशी पिािी करिार आिे. 

 
९७३ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २६३) 

इंग्लंडमध्ये रेल्वचेी वाढ िोिार. सरकारने जकात कमी केल्याने मीठ हनयात िोऊ शकेल. 
 
९७४ (६ : १६, १ ऑगस्ट ४७, २६३) 

बायबल व कुरान याचं्या छापील प्रती कोिालािी उपलब्ध िोतात. पि वदेाचें भार्षातंर कोठेिी 
हमळत नािी. सापं्रत लिदू लोकाचें अज्ञान मात्र वाढत आिे., असे ‘सुमनस्क’ हलहितो. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. ग्रिम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय पुस्तक ६ व,े अकं १७, मंुबई, १५ ऑगस्ट १८४७ 

 
९७५ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २६५) 

रेव. मेंगीने नाशकात हतघानंा दीक्षा हदली. 
 
९७६ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २६५) 

अनेक देव असिे िा मानहसक भ्रष्टाचार िोय. मुळात चारच जाती िोत्या. त्याच्या अठरापगड जाती 
बनल्या. येशूचा उपदेश सतराश ेवर्षांपूवी या देशातं साहंगतला गेला. येशूवर हवश्वास ठेवल्याने सुख 
आहि शातंी हमळते. देवाचे भजन करण्याबरोबरच सद्गुि हमळहवण्याचा प्रयत्न करावा. जोशाचें 
ग्रििाचे अंदाज चुकीचे ठरलेले आिेत. नेहटवाचं्या शास्त्रात परृ्थ्वी व चंद्र याहंवर्षयी मनःकस्ल्पत 



 अनुक्रमणिका 

गोष्टी आिेत. त्याचें पशुयज्ञ बौद्ध धमाच्या प्रसारानंतर बंद झाले. लिदू आवतारी देव अयोग्य गोष्टी 
करतात. मग ते पहवत्र कसे? कमचफळाचा हसद्धातंिी सदोर्ष आिे. कमाचा अहभमान मात्र वाढत 
जातो. देवाने कृपा करून आपला एकुलता पुत्र जगास हदल्िा. त्याचेच फक्त भजन कराव.े 

 
९७७ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २८५) 

रोमचा राजा नमापाहंपल्यास शातं व कलाहप्रय िोता. त्याच्यानंतर तलस िास्स्तल्यसच्या काळात 
अल् बानी लोकाचं्या कुराशी बंधंूनी रोमावर स्वारी केली. रोमचे िोराशी बंधू त्याचं्याशी लढू लागले. 
दोन िोराशी मेले. पि हतसरा िोराशीस मरेना. उलट त्याने कुराशींना ठार मारले. िोरॅशसच्या 
बहििीने मात्र त्यालाच दोर्ष हदला. तेव्िा त्याने बहििीस ठार केले. तो रोमचा नेता झाला. 

 
९७८ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २८६) 

नेसहबट्ट्ने एका स्त्रीस दीक्षा हदली. 
 
९७९ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २८८) 

यंदाच्या गुन्िेगारीत ८२८ तरुि अपराधी सापडले. त्यानंा कािी उद्योग हशकहवल्यास गुन्िे कमी 
िोतील. आळशी व दुव्यचसनी तरुि अशा गुन्ह्याकडे वळत आिेत. म्ििनू कारखाने काढून लोकानंा 
कामात गंुतवाव.े 

 
९८० (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २८९) 

खाटकाच्या दुकानास नेहटवानंी हवरोध केला. १५०० सह्याचंा अजच लॉरेन्स सािेबाकडे नेला. 
पोहलसानंी गदी पागंवली. प्रश्न असा आिे की, देवतारूप गाय स्वतःचे संरक्षि का करू शकत 
नािी? 

 
९८१ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २८९) 

अपाकं्तपिावरून सध्या शिेवी लोकातं गोंधळ चालू आिे. त्यापेक्षा हवद्या, लोकसुधारिूक, इत्यादी 
सुंदर कामाकडे लक्ष द्याव.े 

 
९८२ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २९१) 

भारत सरकारचा लष्ट्करावर फार खचच िोतो. आपापसात व्यथच भाडंण्याऐवजी लोकानंी नीट 
रािाव.े एकमेकावंर प्रीहत करावी. 

 
९८३ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २९२) 

हमस्त्र देशाचा बादशिा कािी वतेन न देताच रयतेकडून हकल्ले व बुरूज बाधूंन घेत आिे. यात नफा 
नसून खराबीच आिे. 

 
९८४ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २९२) 

सरकारने सवचच प्रजेचे रक्षि कराव ेपि गरीबगुहरबाकडे सवात जास्त लक्ष द्याव.े मोठे लोक आपले 
सते्तने गरीबासं त्राहसतात. गरीब फार मेिनत करून हनवाि मात्र करतात. देशाची शोभा व समृद्धी 
त्याजंमुळे असते. 
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९८५ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २९३) 
१८४६–४७ मध्ये अफू व मीठ यापंासून सिा कोटी रुपये जकात हमळाली ती एकूि जमेच्या एक 
तृतीयाशं भरते. 

 
९८६ (६ : १७, १५ ऑगस्ट ४७, २९३) 

‘सरकारी िुकुमाची पोकळाई पािािारा’ हलहितो की, इंग्रज सकारने रहववारची सुट्टी जािीर 
केली, पि नेहटवानंा हतचा फायदा हमळत नािी. बहढया खातो अठरा लाडू, पि देत नािी कोिी 
एकिी अशी गत हदसते. सािेब लोक स्वतः आराम करतात. कारकुनानंा मान मोडून कचेरीत काम 
कराव ेलागते. दयाळू सरकारचे डोळे उघडतील तर बरे िोईल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय पुस्तक ६ व,े अकं १८, मंुबई, १ सप्टेंबर १८४७ 

 
९८७ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, २९७) 

रोमचा पोप स्वतःला पेहत्रयाखच म्ििजे वहरष्ठ बाष्ट्प म्ििव ू लागला. गे्रगीरी आहि हलयो याचंा 
सद्गुिाचंा आदशच मागे पडला. गे्रगरीने इंग्रजानंा आलेलुया म्ििजे देवस्तुती हशकहवली. देवाच्या 
रागातून काढून मानवी दूतानंा हिस्ताकडे नेले. आंिोसने गरीबीत रािून इतरानंा धमच हशकहवला. 
हथयोदोहशयस या सम्राटाने िूरपिाने िजार लोकाचंी कत्तल केली िोती. त्यास आंिोसाने अगदी 
धीटपिाने मंडळीत दूर केले. येशमेने बायबलचे लॅहटन भारे्षत रूपातंर केले. त्याच्या नकला िजार 
वर्ष ेप्रचारात िोत्या. 

 
९८८ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३००) 

तीन मनुष्ट्यासं मद्रासेत दीक्षा हमलाली. 
 
९८९ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३०२) 

हकत्येक लोभाहवष्ट आईबाप रुपये घेऊन जो नवरा हमळेल त्यास मुली देतात. िाह्मिात 
पुनर्थववािास प्रहतकूल िोत आिेत. मनुष्ट्यहवियाबद्दल कोिासिी हशक्षा िोत नािी. िे कायद्यास 
हवपरीत आिे. मुलीचे खरे कल्याि कोिीच पािात नािी. कोकिातून आलेल्या मुली बिुधा 
सावकाराकडे कजच फेडीसाठी ठेवल्या जातात. व्याजासि वसूल पूिच िात असेल, तर यथाहवधी 
लग्न िोते. असल्या ओगंळ वागिुकीस कडक हशक्षा व्िावी. 

 
९९० (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३०६) 

मद्रासच्या शाळेतील रघू मनपालट िोऊन हबशप आडंरसनकडून दीक्षा घेण्यास तयार आिे. 
कोटात खटला गेला, तेव्िा ३ िजार मािसानंी दगडफेक केली. आईला भेटण्यासाठी तो घरी 
गेला, तेव्िा त्यास हनदचयपिाची वागिकू हमळाली. इगं्रज सरकारचा न्याय वास्तहवक आिे. ते 
सवांचे रक्षि करते. लोकाचंा हिशबे ईश्वरच घेईल. 
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९९१ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३०९) 
‘ढोंगाचा त्रासक’ म्िितो की, जादूचे ढोंगापासून लोकाचंा फार नाश िोतो. जादूवाले लोकासं 
वागहवतात व ठार माहरतात. रुपये लुटतात तसेच हस्त्रयासं भ्रष्ट करतात. अंगात देवी आल्याचा भास 
हनमाि करून नाना चेष्टा करतात. एका गवडं्याने असे सोंग माजवनू चाळीस लक्ष रुपये हमळहवले. 

 
९९२ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३११) 

एका मुसलमानाच्या घरी सप्ताि केल्याबद्दल २५–३० िाम्ििानंा मंुबई येथे जातीतून काढून 
टाकले. 

 
९९३ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३११) 

गोमासं हविीचा हनरे्षध म्ििनू जालंदरच्या बहनया लोकानंी १२ हदवस दुकाने उघडली नािीत. 
सरकारने दुसऱया प्रातंातून धान्य आिनू गरज भागहवली. 

 
९९४ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३१२) 

पारशी धमचगुरू एदलजी दोराबजी याचा मृत्यू झाला. 
 
९९५ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३१२) 

कलकत्त्याचा हशक्षक बाबू कैलाशचदं्र याने “सुधारिा व नीहत”वर गं्रथ केला. त्यास ४०० रु. 
हमळिार आिेत. 

 
९९६ (६ : १८, १ सप्टें. ४७, ३१२) 

मेसमेहरझमने बेशुद्धी येते. गलंड कापले तरी समजत नािी. आता वैद्यकाच्या प्रत्येक हवद्यार्थ्यास िा 
हवर्षय हशकहवण्याची सक्ती िोिार आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं १९, मंुबई, १५ सप्टेंबर १८४७ 

 
९९७ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३१२) 

तार्थकन राजाची रािी इतकी िूर िोती की बापाच्या पे्रतावरून हतने रथ चालहवला! स्वतः 
तार्थकनिी फार जुलमी िोता. एका भहवष्ट्यवाहदनी स्त्रीची पुस्तके त्याने अगदी कमी लकमतीत 
घेतली. पुढे रोमच्या राज्यात कॉन्सल नावाचे अहधकारी नेमण्याची प्रथा पडली. िटूस व कास्ल्तनस 
िे दोघे पहिले कॉन्सल िोते. 

 
९९८ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३१५) 

रे. हवल्सन आहि मुलर वदेाचें भार्षातंर इंग्रजीत करिार असून छपाईसाठी चाळीस िजार रुपये 
खचच िोिार आिेत. आता नेहटव लोकानंा वदे वाचता येतील. 
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९९९ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३१६) 
कलकत्ता हमशनच्या दत्तबाबूस हमशनात रािून दीक्षा घ्यावयाची िोती. वडलानंी कोटांत तिार 
केल्यावर तो सज्ञान असल्याने त्यास इच्छेप्रमािे वागण्याची परवानगी हमळाली. आता तो रे. 
ओगल्वीकडे रािात असतो. लवकरच तो दीक्षा घेईल. 

 
१००० (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३१७) 

द्वारकानाथाच्या नातलगानंी रूढी मोडून वर्षचश्राद्धाच्या हदवशी फक्त मंत्र म्िटले. हशकलेल्या 
लोकानंा ठाऊक आिे की, िी एक व्यथच अशी रूढी आिे. 
 
श्राद्धपुष्ट लोक मात्र गोंगाट करतील. 

 
१००१ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३९८) 

खाण्यात फक्त भात आहि अंगावर अल्प वस्त अशी बंगाली रयतेची स्स्थती आिे. मासळी म्ििजे 
मेजवानी वाटते. घर तर केवळ छप्परच! जमीनदार लोक सामान्य रयतेवर फार जुलूम करतात. 
कारि हशक्षिाचा प्रसार झालेला नािी. देवहवर्षयक कल्पना चुकीच्या असल्याने हबचारे सतत दुःख 
भोगीत आिेत. 

 
१००२ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२०) 

मंुबईतील भागवत-सप्तािात एका परधमी मािसाचा सबंंध आिे, असे वाटल्याने िे ग्रामण्य सुरू 
झाले. भदेूव म्ििहविारे पंचगव्य आहि तीथच देऊन पापहनष्ट्कृती झाल्याचे समाधान मानतात. चोरी, 
व्यहभचारासारखे गुन्िे मात्र राजरोस चालू आिेत. ईश्वर स्वतः मात्र असल्या प्रायहित्तास कािी 
मित्त्व देिार नािी. 

 
१००३ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२१) 

इंग्लंडमध्ये रेल्वसेाठी ३॥ (साडेतीन) कोटीची तरतूद झाली. 
 
१००४ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२१) 

मंुबई-ठािे रेल्व ेिोिार. 
 
१००५ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२१) 

जगन्नाथपुरीच्या अनुदानाबाबत सरकार फेरहवचार करिार. 
 
१००६ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२१) 

लॉडच डलिौसी भारताचा गवरनर जनरल झाला. 
 
१००७ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२२) 

मध्य भारतातील सात ससं्थानातं सतीबंदीचा कायदा झाला. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१००८ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२३) 
पंजाबातं (लािोर) कन्याित्या, गुलामाचंा व्यापार व वठेहबगार कायद्याने रद्द केली. 

 
१००९ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२४) 

जालंदरचे लिदू सरकारकडे अजच करून गोवधबंदी करिार आिेत. 
 
१०१० (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२४) 

सर अस्स्कच न पेरी मंुबईचे चीफ जस्स्टस झाले. 
 
१०११ (६ : १९, १५ सप्टें, ४७, ३२४) 

सोलापूरच्या स्मशानभमूीस लभत घालिार. 
 
१०१२ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२४) 

वाळकेश्वरच्या जुगाराहवरुद्ध लोक अजच करिार. 
 
१०१३ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२३) 

पंजाबी लिदू गोवधाचा एवढा गवगवा करतात, परंतु बालित्या आहि सती याबंद्दल हवरोध करीत 
नािीत. अवध्य अशा मानवाची ित्या झाली तरी त्यासं हतळमात्रिी दुःख िोत नािी! 

 
१०१४ (६ : १९, १५ सप्टें. ४७, ३२४) 

सन १८१४ ते १८४६ या ३३ वर्षांत इंग्लंडमधून भारतात ३१ कोटी ७६ लाख रुपयाचंा माल आला, 
तर २६ कोटी ६३ लाख रुपयाचंा माल हनयात झाला. 

 
१०१५ (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२५) 

चोराइतकाच चोरीचा माल गिािरूपाने ठेवनू घेिारासुद्धा कायद्याने गुन्िेगार आिे. त्यासिी हशक्षा 
िोते. 

 
१०१६ (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२५) 

भरतखंडात कलकत्त्याएवढा व्यापार दुसऱया कोित्यािी शिरात नािी. गतवर्षी ९ कोटी आयात व 
५ कोटी हनयात एकट्या कलकत्यातून झाली. 

 
१०१७ (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२५) 

छाकट्यानंा दारू हपऊन मस्त िोण्यात कािीच पाप वाटिार नािी. पि दारूतूनच सवच अनथाचा 
उगम आिे. सवचच शास्त्रानंी मद्यपानाचा हधक्कार केला आिे. 

 
१०१८ (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२६) 

एका धमान्तहरताची सवच मालमत्ता हिरावली गेली, नातेवाईकानंी पाठलाग केला. ४० ऐवजी 
दरमिा ६ रुपये हमळू लागले. तरीिी तो सतुंष्ट रािून उपदेशाचे कायच प्रामाहिकपिाने करतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

१०१९ (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२७) 
पॅहसहफक बेटावरील एका मुलाने मूतीमध्ये प्रचीत पिािे अगदी सोडून हदले. तो आता हनराकार 
देवाची प्राथचना करीत असतो. हमशनरी सािेबाकडून हनयहमत उपदेश घेतो. त्याचे आईबापसुद्धा 
तसेच करतात. सध्या तो िुशार मुलगा शाळेवर पंतोजी आिे. 

 
१०२० (६ : १९, १५ सप्टेंबर ४७, ३२८) 

‘चमत्कार पािात हफरिारा’ म्िितो की, िलके व पोटभरू लोक नागाच्या हनहमत्ताने पैसे 
उकळतात. लबाड लोक मखूच व हवश्वासू भक्तानंा फसवीत असतात. 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २०, मंुबई, १ ऑक्टो. १८४७ 

 
१०२१ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३२९–३३२) 

हिसातस्म म्ििजे सुकिचकंठ नावाचा पालक चागंला उपदेश करीत असे. त्याच्या प्रवचनास १०–
१० िजार लोक जमत. परंतु ईर्षावान् लोकानंी त्याची बदली आरमेहनयात केली. प्रवासाच्या 
त्रासानेच तो मरि पावला. आथेनेशस या सज्जन पालकावर तर खुनाचा खोटा आरोपिी केला 
गेला! सेंट ऑगस्टीननेिी गृिस्थधमच सोडून जन्मभर हिस्तवचनाचंा उपदेश केला. तरी राजे 
लोकाचंा दरबारात लबाडी व अनाचार फार चालत असे. देवाच्या नावंावर अनथच करण्याची रीतच 
झाली िोती. 

 
१०२२ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३३–३३४) 

पंचागंातील वळेेची चूक दुरुस्त करून माहिती छापली आिे. 
 
१०२२ अ (इंम : ३३३) 
 
१०२३ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३४) 

राधाकान्त दत्ताने रीतसर कलकत्ता येथे दीक्षा घेतली. 
 
१०२४ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३४) 

डाक्तर रोएर एकटा वदे छापण्याचे िे काम करण्यास तयार आिे. सरकार त्यास आर्थथक मदत 
देईल. 

 
१०२५ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३५–३३६) 

ग्रिि िा देवाचा िोध आिे व रािू ग्रिानंा पीडा करतो, अशी पारंपाहरक समजूत आिे. प्राथचना, 
देवधमच, दान, उपवास, स्नान, िी सवच कृती अगदी अज्ञानमूलक आिे. खगोलशास्त्रज्ञानंा ग्रििाचंा 
उपयोग करून सृष्टीचे हनयम समजावनू घेता येतात. ग्रिि म्ििजे छाया असून त्याला हभण्याचे 
कारि नािी. रात्रीच्या वळेी झाडाची सावली पािून हभष्ट्िाऱया लिान मुलासारखीच िी वागिूक 
आिे. अमेहरकन हमशनचा नवा भगूोल वाचनू पािावा. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१०२५ अ (इंम : पृ. ३३४–३५) 
 
१०२६ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३७–३३८) 

सूयाभोवती हफरत असताना सूयच व चंद्र याचं्यामध्ये पृर्थ्वी आली की, हतची छाया चंद्रावर पडून 
चंद्रग्रिि िोते. सुयच आहि परृ्थ्वी याचं्यामध्ये चदं्र आला तर त्याची सावली पृर्थ्वीवर पडून चंद्रग्रिि 
िोते. रािू-केतू यानंी ग्रिास ग्रासिे वगैरे अज्ञानी समजुती आिेत. 

 
१०२७ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३३९) 

एकदा गिपती पडला तेव्िा चंद्र िसला म्ििनू गिेशाने चंद्रास शाप हदला की, गिेशजन्माचे 
हदवशी चदं्रदशचन झाल्यास चोरीचा आळ येईल. तेव्िापासून गिेशचतुथीस चदं्राला कोिी पिात 
नािी! समजा चकूुन चदं्र हदसला तर मग दुसऱयाच्या घरावर दगड मारावा, अशी नेहटव लिदंूत चाल 
आिे. परंतु लबाड व सूडवृत्तीचे लोक नेमके शत्रूच्या घरावर दगड टाकतात! तरी िी चाल इंग्रज 
सरकारने बंद करावी. 

 
१०२७ अ (इंम : पृ. ३३८) 
 
१०२८ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४०–४१) 

आपल्या बालहवधवा कन्याबंाबत िे लोक [लिदू लोक] अहतशय कठोर आिेत! ठाकुरद्वाराजवळ 
नुकतेच जन्मलेले मूल देवळाच्या पायरीवर टाकलेले आढळले. नवऱयाचे वय पत्नीपेक्षा अहधक 
असल्यास हतच्यावर लवकर हवधवा िोण्याचा प्रसंग येतो. म्ििून पुनर्थववािाची रीत सुरू करावी. 
कारि व्यविारात अनेक धमचहनयमाचें उल्लंघन झाले आिे, असे ‘कल्याि इस्च्छिारा’ हलहितो. 

 
१०२८ अ (इंम : पृ. ३३९–३४०) 
 
१०२९ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४२) 

वाळकेश्वरचा गुरव दारूच्या धंुदीत तळ्यामध्ये बुडून मरि पावला. दारू मनुष्ट्यास हकती 
फसहविारी आिे, पािा. 

 
१०३० (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४२) 

गेल्या वर्षी मंुबईत १२ कोटी ५० लाख रुपयाचं्या मालाची आयात झाली, तर ९ कोटी ९३ लाखाची 
हनयात झाली. 

 
१०३१ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४३) 

लप्रडलची लसधचा गवरनर म्ििून नेमिकू िोिार. 
 
१०३२ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४३) 

लेफ्टनंट इव्यान् सने नमचदेच्या काठी लोखंड व दगडी कोळसा याचं्या खािीचा शोध लावला. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१०३३ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४३) 
हवलायतेत या वर्षी शतेकी चागंली झाली, म्ििून आबादानी िोऊन दुष्ट्काळ नािीसा िोईल असे 
हदसते. 

 
१०३४ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४३) 

सर अस्स्कच न पेरी बोलला की, पावसाळचे हदवशी बिुधा अपराधी कमी असतात. या वळेी १९ 
आिेत. 

 
१०३५ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४४) 

मािसाने प्रयत्न कधी सोडू नये. सुईकहरता पिार घासून कष्ट कराव े लागतात. हवदे्यसाठी श्रम 
कराव ेलागतात. 

 
१०३६ (६ : २०, १ ऑक्टोबर ४७, ३४४) 

बाबूरावजी िा गृिस्थाश्रमी मिाराज ५५ वर्षांचा असून त्याचे संस्थानामध्ये दोन लक्षाचे उत्पन्न िोते. 
त्यास स्त्री व पुत्र आिेत. नेहटव लोकाचंा वडेेपिा पिा की, आपि ज्यास तारक केला तो िाय िाय 
करून मेला, िे पािूनिी शिािपि सुचत नािी. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २१, मंुबई, १५ ऑक्टोबर १८४७ 

 
१०३७ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३४५–३४६) 

रोमन साम्राज्यात हरब्यूनच्या स्थापनेनंतर संभाहवत श्रीमतंाचें अहधकार कमी झाले. कोहरयोलानस 
िा श्रीमंत पि गर्थवष्ठ सरदार िोता. त्याने रोमबािेर जाऊन सैन्य जहमहवले आहि रोमवर स्वारी 
केली. त्याची आई समोर गेली व हतने त्याचे मन वळहवले. परंतु संतप्त वाल्सी लोकानंी त्याला 
हजवें माहरला. 

 
१०३८ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३४७) 

पे्रहर्षताचंी कृत्ये पुस्तक. बैबल सोसाईटीने छापले. लकमत १ आिा आिे. 
 
१०३८ अ (इंम : ३४६–३४८) 
 
१०३९ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३४७–३४८) 

ग्रिि लागले की लोक सुतक्यासारखे बसून रािातात, िे आियच आिे. अमृतमथंनाच्या वळेी 
मोहिनीरूप हवष्ट्िूने रािूचे मस्तक उडहवले, अशी कथा सागंतात. पि कंकिाकृती ग्रििात 
मध्यगत काहळमाच हदसत िोता. मग असे का ंम्ििू नये की, सूयानेच रािूला ग्रासून टाकले? 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१०३९ अ (इंम : ३४७) 
 
१०४० (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३५१–३५७) 

रेवरेेंडचा उपदेश आवडल्याने दाऊदने दीक्षा घेतली. नातेवाईकानंी सोडून हदले, तरी तो 
देवाजवळ स्स्थर राहिला. देवपुत्र येशूच खरा देव आिे, अशी त्याची खात्री पटली. इतर धार्थमक 
चमत्कार खोटे वाटू लागले. येशूने मानवाकंहरता पापदंड भोगला म्ििनू आदर वाटतो. पापाचे 
हनरसन िोण्याचा मागच सापडला. हिस्ती शास्त्र खऱया देवापासून आिे, अशी मनाची खातरजमा 
झाली. तारिाऱयास अंगीकारले. जगाचा मोि सोडला. 

 
१०४० अ (इंम : ३४८–५१) 
 
१०४१ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर, ३५८–५९) 

डोळेदुखीवर जादुगाराने बकरी, कोंबडी व सोन्याची मूती घेऊन खोटे मंत्र म्िटले व हनघून गेला. 
 
१०४२ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३५९) 

इंग्लंडची रािी स्कॉटलंडमध्ये दौरा करीत आिे. 
 
१०४३ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३५९) 

मंुबई व कुलाबा येथे एका महिन्यात ६७५ मृत्यू झाले. 
 
१०४४ (६ : २१, १५ ऑक्टोबर ४७, ३५९–३६०) 

खोडसाळ हशष्ट्य कामगाराचे जोडे लपहवण्याचे बेत करतो. गुरूच्या उपदेशावरून त्याच जोड्यातं 
दोन रुपये ठेवतो. कामगाराच्या दुखिाईत बायकोस व उपाशी लेकरासं त्याचा उपयोग िोतो. 
घ्याव ेयापेक्षा द्याव ेिे चागंले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २२, मंुबई, १ नोवें. १८४७ 

 
१०४५ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६१) 

मिमंदी धमीयाकंडून हिस्ती लोकाचंी फार छळिूक झाली. िा केवळ दैवाचा कोप समजायला 
िवा. आकाशात हवर्षयसुख हमळते, असी त्याचंी समजूत आिे. काहलकाच्या राज्यात सीहरयापासून 
एहशयामायनरपयिंत मिमदी साम्राज्य वाढले. हिस्त्याचं्या खुिादेखील हशल्लक राहिल्या नािीत. 

 
१०४६ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६३) 

मुसलमानाच्या मसीदीचे हचत्र व त्याचे विचन. 
 
(६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६४–६७) 
मराठी, गुजराथी व उदूचत दिा आज्ञा छापल्या. 



 अनुक्रमणिका 

१०४६ अ (इंम : ३६४) 
 
१०४७ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६८) 

नाहसक मुकामी रे. मेंगीसािेबाने एके मुसलमीि बायकोला आगस्त महिन्याच्या २९ व्या तारखेस 
बास्प्तस्मा हदल्िा. 

 
१०४७ अ (इंम : ३६८) 
 
१०४८ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६८) 

हमशनाने गहित व खगोलसुद्धा छापले आिेत. (सहचत्र.) हमशन प्रकाशनसंबधंी माहिती. 
 
१०४८ अ (इंम : ३६८) 
 
१०४९ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३६९–३७०) 

लसधमध्ये खोजे लोक जास्त आिेत. ते व्यापारी असून त्याचं्या चालीरीती कािी प्रमािात लिदंूप्रमािे 
आिेत. पि आगाखानच्या कारकीदीत इस्लामी रीतींचा स्वीकार केला. दश-अवतार िे पसु्तक 
कच्छी भारे्षत व लसधी हलपीत आिे. 

 
१०४९ अ (इंम : ३६८–६९) 
 
१०५० (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७१) 

या कच्छी मेमि जातीचे तंटे कुरािातील आदेशाप्रमािे चालतात. पूवी ते लुवािे िोते. ४ 
शतकापूंवी इस्लामचे अनुयायी झाले. मकेची यात्रा करतात. 

 
१०५० अ (इंम : ३७०–७१) 
 
१०५१ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७२–३७३) 

सीलोनच्या गव्िनचर जनरलने साहंगतले की रािी सरकार लोकाचं्या धमात कसलीिी ढवळाढवळ 
करिार नािी. मात्र रयतेचे संरक्षि करील. देवळाचं्या व्यवस्थेबद्दल धमाहधकारी स्वतः अजच 
करतील तरच हनयम करून वगेळी व्यवस्था करील. 

 
१०५१ अ (इंम : ३७१–७२) 
 
१०५२ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७३) 

सातारचा राजा याने इंग्रज सरकारहवरुद्ध वतचन केल्याने त्यासं पदच्युत केलेले िोते. त्याचं्या 
गादीचा िक्क हिरावला गेला िोता. या सातारचा मिाराज प्रतापलसग गेल्या महिन्याच्या १४ व्या 
तारखेस मरि पावला. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१०५३ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७३–३७४) 
वदेानंा अनाहदहसद्ध म्िटले जाते. परंतु प्रत्येक स्तोत्रामध्ये त्या त्या ऋर्षीचे नाव ‘कता’ म्ििून 
हदलेले आिे. िी गोष्ट हवसंगत नािी काय? प्रत्येक शास्त्री वदेाच्या एकेका शाखेतच पारंगत हदसतो. 
ऋग्वदेाचे इंग्रजी भार्षातंर रोसेनने व उपहनर्षदाचें राममोिन रायने केले आिे. 

 
१०५४ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७४–३७५) 

बंगाल वसूल ५ वर्षांपूवी ८ कोटी ३६ लक्ष रुपये एवढा िोता. कामदाराचं्या पगारापोटी ७८ लाख 
६७ िजार खचच िोतो. कागदपते्र बंगालीत हलहिण्याची सोय केली आिे. 

 
१०५५ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७५) 

परकी राज्यात जरी इजा झाली तरी आपल्या हजल्ह्याच्या अहधकाऱयाकडे अजी करावी, म्ििजे 
हवचार केला जाईल. 

 
सरकारी जािीरनामा 

 
१०५६ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७५) 

सुरतेचे द्रव्यवान लोक हवलायतेिून वाफयंत्र आिून कापडाची हगरिी सुरू करिार आिेत. 
 
१०५७ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७६) 

रानडुकरानंीिी गिेश चतुथीस चंद्र पािू नये, अशी समजूत िोऊन लोक डुकरानंा त्या हदवशी 
खड्ड्ड्यात परुून ठेवतात! यामुळे तत्त्वज्ञानाची डुकराशी बरोबरी िोत नािी काय? असे ‘शोध 
करिारा’ हवचारतो. प्रभाकरवरून. 

 
१०५८ (६ : २२, १ नोव्िेंबर ४७, ३७६) 

हकत्येकजि सोंगढोंग करून लोकानंा भोंदण्याचा उद्योग करतात. जादूगारिी मातीचे रुपये 
करण्याचे सोंग करतो. म्ििून धुटपुट लोकानंा दानधमच लकवा ढोंगाची बहक्षसी देऊ नये, पत्र 
‘स्वदेशाचा शुभलचतक’ ने हलहिले आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २३, मंुबई, १५ नोवें. १८४७ 

 
१०५९ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३७७–३७९) 

िान्समधील गाली लोकानंी हि. पू. ३८५ मध्ये रोम लजकून घेतले. प्रहतहनधी सभा जाळून शिरास 
आग लावली. िंसाच्या आवाजाने रोमी सैहनक जागे झाले व त्यानंी जीवाच्या कराराने लढाई करून 
गालींना पळवनू लावले. तेव्िापासून तो रोमचा पहवत्र पक्षी [िंसपक्षी] झाला आिे. रोम काथेनच्या 
हशपायाचंी लढाई तर २३ वर्ष ेचालू राहिली. (प्रश्न) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१०६० (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३७९) 
मुहद्रकाकार ग्रििाचे सािेबाचे गहित अगदी खरे ठरले. शास्त्री मंडळींनी या अंदाजाचा उपिास 
केला िोता. परंतु जेकबसािेबाने हदलेला अंदाज हमहनटा-हमहनटास खरा ठरला आिे. आता तरी 
रािू-केतूबद्दल खोट्या कल्पना सागंिे सोडावे, असे हवष्ट्ि ूजोशी आडहवरेकर हलहितात. 
 
(पुण्यात ज्योहत. शाळेचे गुरू) 

 
१०६१ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३८१) 

हिस्तीशास्त्रातं साहंगतलेल्या गोष्टी बिुधा घडण्यातं आल्या त्या देशाची माहिती हमळवनू रेवरंड 
हवल्सन याने त्याबद्दल नवीन गं्रथ हलहिला आिे. तो युरोपातून सपत्नीक परत आला. 

 
१०६१ अ (इंम : ३८१) 
 
१०६२ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३८१) 

नगरला तीन मनुष्ट्यानंी हिस्ताचा आंगीकार केला. 
 
१०६२ अ (इंम : ३८१) 
 
१०६३ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३८४–८८) 

डॉ. रोहथने ऋग्वदेावर १८० पानी पुस्तक हलहिले. वदेावंरील िाह्मि सहंिताचंािी अभ्यास चालू 
आिे. हनरहनराळ्या देवताहवर्षयक प्राथचना िी भजने असून सामवदे त्याचं्या चाली सागंतो. 
बेडकुळ्याचं्या ओरडण्यास िाह्मिाच्या मंत्रपठिाची उपमा हदली आिे. अथवचिवदे त्या मानाने 
अलीकडचा असून त्यात ऋग्वदेाचा कािी भाग येतो. वहसष्ठ दहक्षिेकडील, तर हवश्वाहमत्र 
उत्तरेकडील ऋर्षी िोता. हनरुक्ताचा कता यास्क नावाचा ऋर्षी िोता. 

 
१०६३ अ (इंम : ३८२–८४) 
 
१०६४ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३८९) 

सुप्रीम कोटात दावा नेल्यामुळे ३७ कुटंुबाना ९९ लक्ष रुपये खचच आला. न्याय असा कलित्रासक व 
कष्टप्रद असू नये. आडफाटे व थोताडें चालली तर न्यायास लोक लवकरच कंटाळतील. त्यास 
बेइनसाफच म्ििाव े लागेल. साळसूद व साहत्त्वक नागहरकाचें ते बुडस्थळच ठरेल. जळो याचंा 
इन्साफ. 

 
१०६४ अ (इंम : ३८८–८९) 
 
१०६५ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९०) 

रघुवुलूवर मद्रासच्या िाह्मिानंी बहिष्ट्कार टाकलेला आिे. श्रीपत शरे्षाद्रीप्रमािे त्याची अवस्था 
िोिार! 

 



 अनुक्रमणिका 

१०६५ अ (इंम : ३९०) 
 
१०६६ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९१) 

हवलायतेत अनेक सावकाराचें हदवाळे हनघाले. 
 
१०६७ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९१) 

लसधमध्ये हमठाच्या हशळा सापडतात. 
 
१०६८ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९१) 

मंुबई ते कल्याि लोखंडी रस्त्यास कंपनी सरकार मदत देिार. 
 
१०६९ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९१) 

हवल्यम याडच लीची चीफ जस्टीस म्ििून नेमिूक झाली. 
 
१०७० (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९२) 

लिदुधमच व हिस्ती धमच–तीन संभार्षिे. पुस्तक प्रहसद्ध झाले. लकमत २ आिे आिे. (मंुबई रक्ट 
अॅण्ड बुक सोसायटी प्रकाशन) (िा मजकूर ज्ञानोदयात प्रहसद्ध झालेला आिे.) 

 
१०७० अ (इंम : ३९२) 
 
१०७१ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९२) 

सूयचग्रििाहवर्षयी पुण्यातील पाठशाळेतल्या ज्योहतर्षशास्त्र शाळेचे गुरू हवष्ट्िु जोशी आहडवरेकर याचे 
पत्र आम्िी मोठ्ा आनंदाने छाहपतो. 

 
१०७१ अ (इंम : ३९२) 
 
१०७२ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९२) 

आता चीनिून अफू आयात िोईल व त्याचा माळव्यातील अहफिीच्या खपावर पहरिाम िोईल. 
 
१०७३ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९२) 

जे कोिी ज्ञानोदयास पते्र पाठहवतात, त्यानंी पत्राबरोबर आपले नाव प्रहसद्ध न व्िाव ेतर हनराळ्या 
कागदावर आम्िास नाव ेहलिून पाठवावी; म्ििजे आमची खात्री िोईल. 

 
१०७४ (६ : २३, १५ नोव्िेंबर ४७, ३९२) 

हदवािी कामदाराचं्या नेमिकुा. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २४, मंुबई, १ णदसेंबर १८४७ 
 
१०७५ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९३–३९४) 

काहलफाच्या नेमिकुीवरून दोन तट हनमाि झाले : (१) हशया िे पहिल्या चार खहलफाना 
मानतात. (२) सुनी–कुरािातल्या प्रत्येक गोष्टीवर भरोसा ठेवतात. हपरॅहनस पवचत ओलाडूंन त्यानंी 
कान्स्तान् हतनोपलवर िल्ला चढवला िोता. परंतु िें च राजा चालचस याने त्यानंा लढाई करून मागे 
िटहवले. तरी हििनाचं्या िजारो इमारतींचा नाश झाला. तलवारीच्या भयाने हकत्येकानंी मिंमदी 
धमच स्वीकारला. देश ओसाड झाले, गाव ेहवस्तवाने जाळली गेली. 

 
१०७६ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९४–३९५) 

घुल्याच्या अंगाभोवती कोश तयार िोऊन त्यातून लपगािा जन्म घेतो. ‘मेलेले उठतात’ असे 
पुनरुत्पत्तीचे शास्त्रच आिे. (फुलपाखरू) 

 
१०७७ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९६) 

पाउलस म्िितो की, मासं आहि रक्त िी देवाच्या राज्याचे वतन पाव ू शकत नािीत. मेलेल्याचें 
पुनरुठिे नास्क्यात पेरले जाते. अनासक्यामध्ये उठहवले जाते. आम्िी मरिार नािी तर पालटले 
जाऊ. मरिच पुण्याच्या जयाने हमहळले आिे. मरिाची नागंी पाप व पापाचे सामर्थ्यच नेमशास्त्र आिे. 
यासाठी सवचदा प्रभचेू काम करावे. 

 
१०७८ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९७) 

क्याण्डी सािेबाने हतघासं बाप् हतस्मा हदल्िा. 
 
१०७९ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९७) 

(अस्ल्फस्तन) या शाळेची वार्थर्षक परीक्षा झाली. 
 
१०८० (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९०–३९८) 

जेम्स बडच याने या (बौद्ध धमच) हवर्षयावर पुस्तक हलहिले, बौद्ध धमच फार प्राचीन असून तो सीलोन व 
चीनमध्येिी पसरला. वैहदक धमामध्ये सुधारिा करून िा धमच सुरू झाला. 

 
१०८० अ (इंम : ३९७) 
 
१०८१ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ३९९–४०२) 

मेरू पवचत १० लाख योजने उंच आिे, असे विचन पुरािात येते. परंतु तो कधीिी हदसला नािी. 
पुरािातील पुिे ते काशी, बहद्रकेदार िी अंतरेिी चुकीची आिेत. क्षीरसमुद्र, शास्मली द्वीप कोठेिी 
आढळत नािीत. पृर्थ्वीचे विचन करण्यात पुरािाकडून कहवकल्पना व अव्यवस्था झालेली आिे. 

 
१०८१ अ (इंम : ३९८–९९) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१०८२ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०३) 
या मेरू पवचताचे अत्यत रमिीय विचन पुरािे देतात. सुविचमय व रत्नजहडत अशा मेरूचे रक्षि 
हदक् पाल करतात! परंतु िी सवच गोष्ट कस्ल्पत व अप्रमाि आिे. शोधक लिदू त्यास अगदी हनराधार 
समजतात. 

 
१०८२ अ (इंम : ४०३) 
 
१०८३ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४५०–४०६) 

दारूने शक्ती वाढते िी समजूत खोटी आिे. उलट मद्यसेवनाने बुद्धी व अंतःकरि भ्रहमष्ट मात्र िोते. 
दारूने लाखोलाख नागहरक नाश पावले. ती जरीमरीपेक्षा वाईट िोय. मद्यहनरे्षधाच्या पत्रकावर 
िजारोंनी सह्या कराव्यात. 

 
१०८३ अ (इंम : ४०३–४) 
 
१०८४ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०६) 

आवळीभोजन करूनिी शिेवी मुलाचा वाळकेश्वरी बहिष्ट्कार कायम राहिला. 
 
१०८५ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०६) 

इंग्लंडच्या व्यापारात मंदी कायम आिे. 
 
१०८६ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०६) 

हनजामाच्या राज्यात गैरव्यवस्था फार आिे. 
 
१०८७ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०६–४०८) 

साळू नावाची द्वाड मुलगी आजीच्या नकळत चोरी करीत असे. पतंोजीच्या उपदेशाने साळूचा 
मनःपालट झाला. कारि आकाशातून ईश्वर सवच पािातो. िे तत्त्व त्याने मनावर ठसहवले. आता ती 
चोरी करीत नािी. आजीवर प्रीत कहरते. 

 
१०८८ (६ : २४, १ हडसेंबर ४७, ४०८) 

अलसग नावाचा हचनी हवद्याथी शाळेत गेल्यावर हवचार करावयास लागला. आपला धमच ईश्वरकृत 
नव्िे, असे समजल्यावर त्याने हिस्ती धमच अंगीकाहरला. दुभार्षाचे काम करून वडलासं अडीच 
िजार रुपये हमळवनू हदले. तेव्िा नातेवाईक त्याच्यावर खूश झाले. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २५, मंुबई, १५ णडसें. १८४७ 
 
१०८९ (६ : २५, १५ हडसेंबर ४७, ४१२–४१६) 

अहतहरक्त मद्यपानामुळे एकंदर अपराधात ५ पटीने वाढ झालेली आिे. सवच अनथांचे मूळ दारूच 
आिे. दारूच्या दुकानाजवळ हभकारी लोकाचंीिी गदी फार असते. इंग्लंदमध्ये व अमेहरकेतसुद्धा 
िाच अनुभव येतो. सरकारने स्वस्थहचत्त न बसता दारूवर हनयंत्रि घालावचे. मंुबईत दारूची 
दुकाने एकसारखी वाढत आिेत. इंस्ग्लश राज्य आल्यापासून मद्यपान वाढते आिे. जो यावर कािी 
कडक उपाय करीत नािी तो पार्षािहृदयाचा समजावा. 

 
१०८९ अ (इंम : ४०९–४१२) 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ६, अकं २६, मंुबई, २० णडसें. १८४७ 
 
१०९० (६ : २६, २० हडसेंबर १८४७, ४१७–४१८) 

दोनदा लढाई करून रोमनानंी गाल सैहनकानंा पराभतू केले. कथेजचा सेनापती िानीबाल याने 
आल्प्ससारखा उंच पवचत ओलाडंला. सीहपयोच्या परािमासमोर िाहनबालचे सैन्य हटकले नािी. 
त्याने काथेहजयन शिरानंा आग लावली. ती गाव े १७ हदवस जळत राहिली. सीहपयोच्या 
हवजयासाठी मोठा समारंभ झाला. (प्रश्न) 

 
१०९१ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४१९–४२०) 

राजाचे ज्योहतर्षी त्याचे स्वप्न सागंू शकले नािीत, म्ििनू िा राजा [बाबलन देशाचा नेबखेूडनेझर] फार 
रागावला. भहवष्ट्यभार्षी दाहनएलाने मात्र स्वप्न सागंून सकंटाची सूचना हदली. पोटाकहरता भहवष्ट्य 
सागंिे, िी हवद्या नसून थोताडंच िोय. (सहचत्र) 

 
१०९२ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२०–४२३) 

दारूने थोरपि जाते, अिचूी माती िोते. महतमंदता येते, चोर व लबाड ठकहवतात. आपले मूखचपि 
मात्र हदसते. दारूबाजाचे शजेार म्ििजे शुद्ध नरकाड मात्र असते. कष्टकरी लोकिी 
गहलतकुष्टीप्रमािे त्यास दूर ठेवतात. धन, शरीर व आत्मा याचंा नाश िोतो. बायका-लेकराचें िाल 
िाल िोतात. दारूस हशवसुूद्धा नका. आपला आत्मा वाचवा. 

 
१०९३ (६ : २६, १ हडसेंबर ४७, ४२४) 

रेवरंड जेरोम मंुबईत आले. 
 
१०९३ अ (इंम : ४२३) 
 
१०९४ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२४) 

सन १९४८ चे पंचागं मराठीत छापले. लकमत पढुील अंकात पािा. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१०९५ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२४) 
एक दीक्षाप्राप्त गृिस्थ हिस्ती धमास सोडून गेला. सैतानास मान्य झाला. नातेवाईकासं हभऊन 
हनघून गेला. 

 
१०९६ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२५) 

हमचलकडून चार जिासं पणु्यात दीक्षा हमळाली. 
 
१०९७ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२५) 

मूर्थतपूजक लोक वाईट गुिात हनमग्न असतात, िे पािून लोकाचें मन बदलते. खरा धमच कळायचा 
असेल, तर हमशनाकडे जाव.े तेच पापापासून सोडवील. 

 
१०९८ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२७) 

मुसलमानी राजवटीत लिदंूना छळ व पाठलाग सोसावा लागला. तंटा व बखेडा यानंी लिदू राजे 
कमजोर झाले. रयतेस कमजोर करून त्यांस लुटले. या अव्यवस्थेतून इंग्रज राज्याचा उदय 
झाला. 

 
१०९८ अ (इंम : ४२६) 
 
१०९९ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२८) 

कलकत्ता येथील रायल एहशयाहटक सोसायटी वदेगं्रथाच्या इंग्रजी भार्षातंरास मदत देिार. 
 
११०० (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२८) 

रािी सरकारच्या वहरष्ठ कोटाने रामप्रसाद वगैरे तीन आरोपींस जन्मठेपीची हशक्षा हदली. 
द्रव्यलोभामुळे मािूस हकती भ्रष्ट बनतो पािा? 

 
११०१ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२९) 

ऑक्टो. १८४७ त मंुबईत ६९४, तर नोवेंबरात ७०४ मािसे मरि पावली. 
 
११०२ (६ : २६, १ हडसेंबर ४७, ४२९) 

एका शिेव्याने ग्रामण्य उठाव ेम्ििून मुलासंि गोमचतकामध्ये जाऊन प्रायहित घेतले. तरी जातीचा 
रोर्ष कायम राहिला. 

 
११०३ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४२९) 

हवलायतेत दुष्ट्काळ व मंदी चालूच आिेत. 
 
११०४ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४३०) 

दुगाप्रसादाची फाशी अंमलात आली. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

११०५ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४३०) 
मागचस्थ लिदू पत्रात म्िितो की, वाघ िोऊन तमासहगरापुढे नाचिे िे केवळ अज्ञान िोय. दिा 
हदवस गोंगाट करून लोकासं झोप येऊ देत नािीत. दयाळू देव त्रासकारक रीत कधी लावील 
काय? 

 
११०६ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४३१) 

देवळाचा गुरव देवीच्या उत्सवात डोक्यावर भळंदे घेऊन नाचतो. हनराकार देव अंगात येिे शक्य 
नािी. िी तर फक्त पोट भरण्याची हवद्या िोय. देवाचा अपमानसुद्धा आिे. अमे ‘सत्यशोधक’ 
हलहितो. 

 
११०७ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४३२) 

१८४५ ते ४७ ची बाधंीव पुस्तके दोन रुपयासं, तर ४२ ते ४४ ची तीन रुपयासं हमळतात. (ज्ञानोदय) 
 
११०८ (६ : २६, २० हडसेंबर ४७, ४३२) 

एल ्. सी. हरबेटसािेब, मंुबईचा शहेरफ, म्ििजे नाजीर नेमला आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १, मंुबई, १ ज्यानु. १८४८ 

 
११०९ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १–३) 

ईश्वर आत्मरूप असल्याने चमचचक्षूंकडून त्यास पािावत नािी. परंतु त्याच्या कृत्यावरून तो प्रत्यक्ष 
प्रमाि वाटतो. या जगात कारिाहशवाय कािीच घडत नािी. ज्याने सृष्टीतील सवच चमत्काहरक 
पदाथच उत्पन्न केले, तोच वास्तहवक देव आिे. ईश्वर दृष्टीगोचर नसला, तरी तो आिेच व शस्क्तमान 
दयाळू आहि सवचज्ञ आिे. आकाश देवाचे गौरव दाखहवते. 

 
११०९ अ (इंम : १–३) 
 
१११० (७ : १, १ ज्यानु. ४८, ४) 

‘मद्यपानाची फळे’ िे पुस्तक हमशनाने छापले आिे. 
 
११११ ‘दारू स्वभावतः प्रकृहतबाधक’ व ‘दारूपाखून अनथच’ मंुबई टेम्परान्स सोसैइटीने छापले. पृष्ठे २४. 
 
११११ अ (इसं : ४) 
 
१११२ (७ : १, ज्यानु. १ ४८, ४) 

१८४५ ते ४७ ची तीन पुस्तके एकत्र बाधंली असून दोन रुपयासं हमळतात. 
 
१८४२ ते ४४ चे पुस्तक तीन रुपयासं हमळेल. (ज्ञानोदय) 
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१११२ अ (इंम : ४) 
 
१११३ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, ५–६) 

कलकत्त्याच्या ६०० लिदंूनी कोटच डरेक्टरासं अजच करून धमाहवर्षयी स्वतंत्रतेची मागिी केली. िे 
मत वास्तहवक आिे. सकारने हनःपक्षपात रािून सवांचे सारखेस रक्षि कराव.े हिस्ती धमच कािी 
जबरदस्तीने लकवा सरकारच्या साह्यतेने चालत नािी. सगळ्या शाळानंी केवळ ऐहिक उपयोगी 
हशक्षि द्याव,े िेिी योग्य नव्िे. हशकलेला मािूस नास्स्तक बनण्याचा संभव असतो, म्ििून 
धमचहवर्षयक हशकविूकिी िवी. 

 
१११३ अ (इंम : ४–५) 
 
१११४ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, ७–१०) 

१३ वर्षांपूवी िे जमचन हमशन [दहक्षि जमचन हमशन] स्थापन झाले. सुमारे ६३ मनुष्ट्याचंा बास्प्तस्मा झाला. 
धारवाडला हिस्ती देऊळिी बाधंले आिे. हनराकार परमेश्वराचे भक्त वाढत आिेत. १८४६ मध्ये 
मूर्थतपूजेवरून मालसमुद्र येथे गडबड झाली िोती, तरी लोकाचंा मनपालट शातंतेने िोिे आवश्यक 
आिे. मंडळाने ६२ शाळा व २ छापखाने सुरू केले. आतापयिंत सुमारे ६० िजार रुपये खचच केले. 

 
१११४ अ (इंम : ६–७) 
 
१११५ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १०–१३) 

(नारायि) बाबा लिानपिापासून साप धरण्याचा चमत्कार करतो, असे लोक सागंतात. तो कोड, 
रक्तहपती, वगैरे आजार कायमचे घालहवतो, अशीिी समजूत आिे. मतलबी लोकानंी अशी अफवा 
पसरहवली की, िा बाबा इंग्रजी राज्य घालहविार आिे! कोिा एका बाळकृष्ट्ि कुळकिी याने तर 
त्याच्यावर काव्यिी हलहिले. िजार लोक त्याचे दशचन घेतात. श्रीकृष्ट्िाप्रमािे त्याच्या हववािाचा 
समारंभिी साजरा झाला. हवशरे्ष म्ििजे िा बाबा साप चावनू मेला. तो प्रगट िोिार अशा आवया 
उठल्या आिेत! िरिाई गावचा एका कोष्टी म्ििजे पूवचजन्मीचा नारायि बाबा आिे, असेिी भोळे 
लोक समजतात! 

 
१११६ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १३) 

हफरंगी लोक नाताळच्या हदवशी दारू हपऊन छाकटे िोतात. अशा ३५ लोकानंा हशक्षा झाली. लिदू 
लोकिी सिाच्या हनहमत्ताने दारू हपतात, चंचल, आळशी, लाचार व भ्रष्ट बनतात. 

 
१११७ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १३–१४) 

इंग्लंडमध्ये हकत्येक सावकारानंी हदवाळे काढले. 
 

एलिंडमध्ये दुष्ट्काळ चालू आिे. 
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१११८ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १४) 
लाडच िालरग गवनचर जनरल पदावर रुजू झाला, तेव्िा कलकत्त्याच्या नागहरकानंी त्यास मानपत्र 
हदल्िे. 

 
१११९ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १४) 

माझ्या मनात (ईश्वराची) प्रीत नसेल, तर मी वाजत हपतळ लकवा झिझिीत झाजं आिे! प्रीतीने 
डोंगर ढळतील, असा मला हवश्वास आिे. प्रीती गंभीर आहि उपकारक असते. ती वाईट कस्ल्पत 
नािी. अन्यायाहवर्षयी आनंदत नािी. 

 
११२० (७ : १, १ ज्यानु ४८, १४–१५) 

एक जमीनदार हबछान्यात पडून नोकरास शतेावर जा म्ििून सागें. त्याच्या शतेीचे नुकसान झाले. 
दुसरा मात्र स्वतः शतेावर जाई. नोकरास ‘ये’ म्ििून सागें. त्याच्या शतेात उत्तम पीक आले. म्ििून 
स्वतः काम करीत जाव.े (शालोपयोगी नीहतगं्रथ) 

 
११२१ (७ : १, १ ज्यानु. ४८, १५–१६) 

बिुतकरून लोक स्वाथचबदु्धीचे व पायापुरते पाििारे असतात. एका गावाचे शत्रपूासून रक्षि 
करण्यासाठी गावकुसु बाधंण्याचे ठरले, तर चाभंार म्ििाला की कातड्याची लभत बाधंावी! हचनी 
लोक स्वतःस सूयच व इतरानंा तारे समजतात! िाह्मिानंा आपल्या ज्योहतर्षहवदे्यचा अहभमान वाटतो. 
इतरासं ते तुच्छ समजतात. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २, मंुबई, १५ ज्यानु. १८४८ 

 
११२२ (७ : २, १५ ज्यानु ४८, १७–१८) 

हसहपयो याच्या जयाचा समारंभ :  
 
सीहपयो जय हमळवनू परतल्यावर रोमच्या नागहरकानंी त्याचे भव्य स्वागत केले. काथेहजयन लोक 
मात्र लाजेने चूर िोऊन खाली माना घालून बसले िोते. िस्स्तदंताच्या रथामधून सेनापती सीहपयो 
याची हमरविूक काढण्यात आली. एक दास मात्र त्याला बजावीत िोता की, तू मनुष्ट्यच आिेस. 
इतर लोक त्याच्या हवजयाची गािी म्िित हवजययाते्रत सामील झाले. 

 
११२३ (७ : २, १५ ज्यानु ४८, १८) 

रेवरंड मेगीने पाच मनुष्ट्यासं बास्प्तस्मा हदल्िा. 
 
११२३ अ (इंम : १८) 
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११२४ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, १९–२०) 
सन १८४८ चे िे पंचागं प्रहसद्ध झाले. लकमत चार आिे आिे. लिदू ज्योहतर्षाचं्या भहवष्ट्यापेक्षा यात 
उपयुक्त व हवहवध मजकूर आढळेल. 

 
११२४ अ (इंम : १९) 
 
११२५ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २०–२१) 

१९ माचच १९४८ ला चंद्रास चार तासाचें ग्रिि लागेल. शनीचा अस्त एहप्रलपासून आठ महिने 
चालेल. 

 
११२५ अ (इंम : २०) 
 
११२६ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २१) 

इंस्ग्लश शब्दाचंा मराठीय अथच असा कोश मोलस्वथचसािेबाने आरंहभला िोता. तो पुण्यातील ससं्कृत 
पाठशाळाचंा सुपे्रटेंडंट मेजर क्याडंीसािेबाने शवेटास नेला आहि तो िल्ली सकाराने अमेहरकन 
हमशन छापखान्यातं छापहवला. या कोशाची पृष्ठे ८५८ आिेत. लकमत १२ रुपये. 

 
११२६ अ (इंम : २१) 
 
११२७ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २२–२३) 

कंुभारवाड्यातील बजाई नावाची स्त्री सती गेली, तेव्िा लिदू लोक हतच्या दशचनासाठी रस्त्यावर उभे 
राहिले. िी स्त्री स्वतःला पावचती समजत असे. पूवी दोन जन्मातं आपि सती गेलो, असेिी ती सागंत 
िोती. या अमानुर्ष कृत्याने कािीच दुःख झाले नािी. यावरून लोकाचें अज्ञान हदसते. 

 
११२७ अ (इंम : २१–२२) 
 
११२८ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २४) 

सती जािे, बालित्या करिे व गुलाम हवकत घेिे, या गोष्टींहवर्षयी मिाराज गुलाबलसग याचंा दुसरा 
जािीरनामा :  
 
या तीनिी गोष्टी मनुष्ट्याच्या व ईश्वराच्या दृष्टीस अगदी िूर हदसतात. यास पाप समजून हशक्षा 
द्यायला िवी. असा जािीरनामा गुलाबलसगाने काढला असून २३ संस्थाहनकानंी त्यावर संमहतदशचक 
सह्या हदल्या आिेत. गवरनर जनरल सािेबास या जािीरनाम्याने मोठा सतंोर्ष झाला. 

 
११२८ अ (इंम : २३–२४) 
 
११२९ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २५–२६) 

सती जािे, िी िूर चाल मनुष्ट्याच्या हृदयाहवरुद्ध आिे. परंतु लिदु धमचशास्त्रात सती जािे िा 
हस्त्रयाचंा अवश्य धमच िोय, असे साहंगतले आिे. हवधाव स्त्री जर हजवतं राहिली, तर हतच्यासाठी 
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देिदंडाची वागिूक साहंगतली आिे. हस्त्रयाहंवर्षयीची िी कठोरता कायद्याने बंद करण्यात केवढी 
दया आिे? िे दुघचट देिदंड चुकहविे पणु्याचे काम आिे. 

 
११२९ अ (इंम : २४–२५) 
 
११३० (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २७–२८) 

बुंदीच्या राजाने सरकारी कामदारासं पते्र पाठवनू सतीचे प्रकार बंद करण्याचा इशारा हदला आिे. 
सतीसारख्या दुघचट कमाची स्तुती करिे िे खोट्या धमाचे लक्षि आिे. 

 
११३० अ (इंम : २६–२७) 
 
११३१ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २८) 

जंहजरा येथील िहपसान यंदा मोिरमच्या गडबडीत मािीमच्या पीराला सि पाठहवण्यास हवसरला. 
तेव्िा त्याची भावना झाली की, आपल्या िातून पाप घडले. परंतु मृताची भक्ती करिे िेच खरोखर 
पाप आिे. 

 
११३१ अ (इंम : २८) 
 
११३२ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २८) 

सयाजीराव मिाराजाचंा मृत्य ू:  
 
२८ जानेवारी १८४८ रोजी बडोद्याचे मिाराज सयाजीराव याचंा मृत्यू झाला. ते १८१५ पासून 
राज्यावर िोते. मध्यंतरी त्याचंा इगं्रजाशंी बेबनाव झाला िोता. पि अलीकडे सल्छा झाला. आता 
रावसािेब गिपतराव राजे िोतील. 

 
११३३ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २८–२९) 

सुरतच्या हशया आहि सुनी या पंथीयातं धमचहवर्षयक वाद सुरू झाला आिे. आपलेच मत खरे मानून 
ते दुसऱयाला आव्िान देत आिेत. 

 
११३४ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २९) 

हनजामाच्या राज्यात हशया-सुनी वादात कािी मािसे मारली गेली. सध्या सुनीचा जोर आिे. या 
राज्यात फार अंदाधंुदी चालते. सरकार नीट बंदोबस्त न करता प्रजेवर जुलूम करते. 

 
११३५ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २९) 

शिेव्याचें ग्रामण्य अजून चालू असून त्यात हवद्या, अक्कल लकवा ज्ञान कािीच नािी. वादामध्ये 
बीभत्स भार्षि व लनदा चालते. 
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११३६ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, २९) 
लिदू लोकाचं्या लग्न-समारंभात कलावतंीिींचा नाच चालतो. िे अयोग्य आिे. या चालीस 
शास्त्रामध्ये कािी आधार नािी. अशा वाईट, लाहजरवाण्या आहि भ्रष्ट चाली ईश्वरापासुन आल्या 
नािीत, तर त्या मानवकृत आिेत. सूज्ञ लोकानंा त्याचंा कंटाळाच येतो. 

 
११३७ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३०) 

मोठ्ा शिरातील पेट्याचं्या दारूचा अनथच थाबंहवण्यासाठी सरकारने ठराव केला आिे की, 
एखाद्याजवळ १० रक्तलपेक्षा जास्त दारू आढळल्यास ५०० रुपये दंड करावा. 

 
११३८ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८ ३०) 

दंगलखोर राघोजीस सरकारने पकडले असून ठाण्याच्या तुरंुगात ठेवले आिे. 
 
११३९ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३०) 

लॉडच डलिौसी कलकत्ता मुकामी आपल्या कामावर रुजू झाले. 
 
११४० (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३०–३२) 

रानटी टोळ्यामुंळे जेमानी देशात हिस्ती धमास फार वाईट दशा आली. तेव्िा सुमारी आहि आमादं 
यानंी दान्यूब नदीच्या तीरावर हफरून सुवतचमानाचा प्रसार केला. बजचबगच गावामधील 
मूर्थतपूजकाचं्या अज्ञानी समजुती घालहवल्या. हकल्यान या उपदेशकाने गादसबतच या राजास हशक्षा 
हदल्िी. परंतु कािी नास्स्तकानंी हकल्यान यास कोंडून ठार मारले. 

 
११४१ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३२) 

इंग्रज सरकाने कापसाच्या हनयातीवरील जकात रद्द केली आिे. येिेकरून कापसाचे पीक या 
देशात अहधक िोऊ शकेल. कापूस साफ करण्याचे यंत्रिी इंग्लंडिून आिले जाईल. 

 
११४२ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३२) 

नामदार गवरनरानंी जगन्नाथ शकंरशटे, िामजी कावजी, मिमद इभ्रािीम यासं इजुकेशन बोडींचे 
मेंबर म्ििून नेमले आिे. 

 
११४३ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३२) 

संगमनेरचा मामलेदार कृष्ट्िाजी वासुदेव शिािे यास नेवासे येथे मामलेदार म्ििून नेमले आिे. 
 
११४४ (७ : २, १५ ज्यानु. ४८, ३२) 

सन १८४८ या वर्षाचे पंचागं हिचचच हमशनखात्यातंील काहसडीसािेबापासी हमळेल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ३, १ फेबु्रवारी ४८ 
 
११४५ (७ : ३, १ फेिुवारी ४८, ३३–४१) 

िाफेदा पत्नीच्या अकालमतृ्यूने जीवनहवर्षयी हनराश झाला िोता. स्वप्नात त्याला अनेक 
चमत्काहरक प्रािी हदसले. ताबंडे गवत व जहमनीत शेंडे गाडलेली झाडे हदसली. खादं्यापयिंत कान 
असलेला मािसू पािून त्यास आियच वाटले. एकोिीस डोळे असिाऱया स्त्रीहवर्षयी ऐकून तर तो 
चहकतच झाला. ती सृष्टीच अपूवच िोती. 
(िमशः) 

 
११४५ अ (इंम : ३३–४१) 
 
११४६ (७ : ३, १ फेिुवारी ४८, ४२–४४) 

जैनाचं्या कल्पसूत्र गं्रथात अनेक अहतक्यच गोष्टी आिेत. एका साधूची उमर कोटी वर्ष े साहंगतली 
आिे. त्याचं्या २४ तीथिंकरातं ऋर्षभदेव िा पहिला साधू िोता. तो राज्यत्याग करून संन्यासी 
झाला. तेहवसावा तीथिंकर पाश्वचनाथ याचा मृत्यू सनपूवच ८०० मध्ये झाला. २५० वर्षांनी मिावीर 
अथवा वधचमान उदयास आला व तो सनपूवच ५६९ मध्ये मृत्यू पावला. सन ४११ या वर्षी भद्रबािू याने 
कल्पसूत्र िा गं्रथ हलहिला. जैन िे हनरीश्वरवादी मताचे आिेत. म्ििनू िे मत हनमूचल आिे. 
त्याचं्यातील जती साधू अहववाहित रािून धमाचा प्रसार करतात. श्रावक संसारात रािून धमच 
पाळतात. 

 
११४६ अ (इंम : ४१–४२) 
 
११४७ (७ : ३, १ फेिुवारी ४८, ४४–४६) 

साकसन राजाने शुभवतचमानास हवरोध केला. परंतु त्याचा मृत्यू िालअपेष्टात झाला. िे पािून प्रजा 
हिस्ती धमास अनुकूल झाली. हिस्ती साधू हवन् हिद अनेक अडचिींना तोंड देऊन िीसलंडमध्ये 
गेला. त्याचा उपदेश पे्रमळ असून लोकाचं्या मनात रुतून बसत असे. गे्रगोरी िा त्याचा हशष्ट्य आदशच 
धमचप्रसारक िोता. 

 
११४८ (७ : ३, १ फेिुवारी ४८, ४६–४८) 

‘वडाळकर’ आपल्या पत्रात हलहितात की, खंडोबाच्या पणु्याईने एक मािूस गळ टोचून घेऊन बारा 
गाडे ओढतो, अशी बोलवा िोती. परंतु या बढाईमध्ये कािी अथच नािी. परमेश्वर िा एकच खरा देव 
िोय, खंडोबा िा देव नािी. खंडोबाचा गाडा चालहवण्यास २०–२० मािसे मदत करतात. 
गाडेबगाडाने भोळेभाबडे लोक व्यथचच प्रािास मुकतात. खऱया आत्म्याने व सत्यतेने खऱया ईश्वराची 
भक्ती करावी. 

 
११४८ अ (इंम : ४८) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ४, मंुबई, १५ फेबु्रवारी १८४८ 
 
११४९ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ४९–५९) 

ताबंडे केस आहि हवहचत्र िनुवटी असिाऱया स्त्रीकहरता २० लढाया झाल्या िोत्या. त्या हवश्वाहमत्री 
सृष्टीत गाय उंटास जन्म देत असे! हकत्येक महिने सूयच उगवत नव्िता. लोक याडानें वळे मोजीत 
या जगास हनयहमत बंधारिे नव्िती. हथजलेल्या पाण्यास काफी म्िित. 

 
स्वप्नातून जागे झाल्यावर िाफेदास वाटले की आपले जगच योग्य व चागंले आिे. स्थाहपत व 
बंधारि युक्त जगात रािाण्यातच मानवाचे अहंतम कल्याि आिे. म्ििून ईश्वराची मनापासून भक्ती 
करावी. 

 
११४९ अ (इंम : ४९–५९) 
 
११५० (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ५९–६१) 

रोमी लोकानंी स्पेन आहि अलजीस देशिी लजकले िोते. आतंलेआच्या लढाईत तीन लक्ष मािसे 
मारली गेली. रोमनाचंा हशपाई मारयस िा दाडंगा व हनभचय िोता, तर हसला सभ्य व दयाळू िोता. 
त्याचं्यात मत्सराने लढाई जंुपली. या युद्धात हसलाचा भाऊ मेल्यावर त्याने आपिास मारून घेतले. 
मारयसच्या िाती सत्ता आल्यावर त्याने अनेक नामाहंकत लोकानंा ठार मारले. अखेर त्याचािी 
युद्धात मृत्यु झाला. 

 
११५१ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६२–६३) 

बौद्ध लोक आहि त्याचंा धमच याहवर्षयीची गोष्ट :  
 
गौतम बदु्ध िा जैनमुनी कश्यप याचा हशष्ट्य िोता असे हदसते. शाक्यमुनी गौतमाचा मृत्यू सनपूवच 
५४३ या वर्षी झाला. सम्राट अशोक याने बौद्ध धमाचा स्वीकार केला. त्याची प्रजािी बौद्ध िोती. 
भारतात जागोजाग त्याचे हशलालेख सापडतात. बौद्ध धमामुळे िाह्मि धमाची ६ शतके पीछेिाट 
झाली. हनरीश्वर आहि सेश्वर असे बौद्ध धमामध्ये दोन पंथ आिेत. 

 
११५१ अ (इंम : ६१) 
 
११५२ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६३) 

एरलंड व इहजप्त याचं्या राज्यकारभारावरून हिहटश पालचमेंटमध्ये इतका वाद झाला की, सभा 
तिकूब ठेवावी लागली. 

 
११५३ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६३) 

मेजर डासन याचा मृत्यू झाला. 
 
११५४ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६३) 

साखरेच्या परवान्यावरूनिी पालचमेंटात मोठा वाद माजला. 



 अनुक्रमणिका 

११५५ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६३) 
बायजाबाईचे [उजै्जनची मिारािी] उजै्जनिून ग्वालेरीस प्रयाि िोिार आिे. कारि हतच्या नातीचे लग्न 
ग्वाल्िेरच्या मिाराजाशंी ठरले आिे. 

 
११५६ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६४) 

नवा गवरनर जनरल दालिौसी व त्याची पत्नी कलकत्ता येथे येऊन पोिोचले. 
 
–लॉडच िारलडगसािेब हवलायतेस परत जािार. 

 
११५७ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६४) 

राघोजीस [भागंऱया राघोजी (एक गुन्िेगार)] पािण्यासाठी अनेक लोक ठाण्यास जातात. परंतु कोिीिी 
त्यास पािू शकले नािी. राघोजीचे सिकरी पकडण्याकहरता लेफटेनंट जेलसािेबाने मोिीम सुरू 
केली. 

 
११५८ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६४) 

मंुबईच्या शरेीफाची हतसरा माहजते्रट म्ििून नेमिूक झाली. 
 
११५९ (७ : ४, १५ फेिुवारी ४८, ६४) 

गोल्डस्स्मथ याचंी लसधमध्ये सितार म्ििनू नेमिूक झाली. अस्स्कच नसािेबाची जमाबंदीकडे बदली 
झाली. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ५, मंुबई, १ मार्व १८४८ 

 
११६० (७ : ५, १ माचच ४८, ६५–६७) 

आमोने बगच येथे रािून हवन् हिडने मूर्थतपूजकाचं्या मनातील मूतीबद्दलचा आदर नािीसा केला. 
हिस्ती भजनगृिाचंी स्थापना केली. त्याचा उपदेश फार रसाळ असे. प्रहतहष्ठत व धार्थमक 
हस्त्रयादेखील जेमानी देशात जाऊन धमचप्रसार करीत. मानस्तेऱया बाधंल्याने धमचगुरंूची सोय झाली. 
रोमच्या पोपने हबन् हिदास ‘बोनीफेशस’ म्ििजे सुकता िी पदवी हदल्िी. 

 
११६१ (७ : ५, १ माचच ४८, ६७) 

रे. बोएन व बुड सािेब आपल्या मडमेसि मंुबईस आले. 
 
११६१ अ (इंम : ६७) 
 
११६२ (७ : ५, १ माचच ४८, ६७) 

िी चचच इस्न्स्तटुशनची परीक्षा आिंोलीत िोईल. 
 



 अनुक्रमणिका 

११६२ अ (इंम : ६७) 
 
११६३ (७ : ५, १ माचच ४८, ६७) 

बेटहगरी व धारवाड येथे दोन बास्प्तस्मे झाले. 
 
११६३ अ (इंम : ६७) 
 
११६४ (७ : ५, १ माचच ४८, ६८) 

इंग्लंडमध्ये वैद्यहवद्या हशकिाऱया चकरबती याने हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. 
 
११६४ अ (इंम : ६८) 
 
११६५ (७ : ५, १ माचच ४८, ६८–६९) 

आपल्या साधंूपेक्षा इदं्राहद देव कमी दजाचे असतात, असे (बौद्ध व जैन) दोघेिी समजतात. 
प्रलयाच्या वळेी एकेके युगल हशल्लक रािून मानवजात पुन्िा वाढते, असे दोन्िी धमच मानतात. 
मनुष्ट्य मूळचा हनदोर्षी आिे, असे ते म्िितात. पार्षािाहद साकार देवास भजतात. साधू अहववाहित 
रािातात. दोिोंचा नीहतधमच समान आिे. ईश्वराचे अस्स्तत्व नाकारल्याने त्याचंी तत्व े वाळूवरच्या 
घराप्रमािे पोकळ आिेत. 

 
११६५ अ (इंम : ६८–६९) 
 
११६६ (७ : ५, १ माचच ४८, ७२–७९) 

कलकत्त्याचा कायस्थ म्िितो की, िी चचचच्या शाळेत मला बोध झाला की, देवाला पापाचा 
कंटाळा आिे येशहूशवाय तरिोपाय दुसरा कोिी सागंू शकिार नािी. माझ्या भावाच्या मृत्यनंूतर 
माझा हवचार पक्का झाला. कारि मरिापूवी तारि िोिे आवश्यक असते. शास्त्रीलोक हनरथचक वाद 
घालतात. असले हनजीव धमच म्ििजे अंधाराचा पेच असतो. भावाबंदानंी छळ केला, तरी माझे मन 
पालटले नािी. इतर धमच मनाचे खरे समाधान करू शकत नािीत. प्रभ ू येशुकडे जािे म्ििजे 
उजेडाकडे जािे िोय. 

 
११६६ अ (इंम : ६९–७२) 
 
११६७ (७ : ५, १ माचच ४८, ७९) 

हमशनेरी शाळेत जािारावर बहिष्ट्कार टाकण्याचा ठराव कलकत्त्याच्या लिदंूनी केला आिे. स्वतः 
हवद्यालय काढण्याची शक्ती मात्र त्याचं्यात नािी. अशाने लोक मूखचच रिातील. 

 
११६८ (७ : ५, १ माचच ४८, ७९–८०) 

‘हवचारवान मागचस्थ’ हलहितो की, पारशाने देवळाची इमारत पाडल्याने मारुती उन्िामध्ये उभा 
आिे. गोसावीिी त्याची पुन्िा प्रहतष्ठापना करू शकत नािी. एका खलाशाने ती मूती शवेटी तळ्यात 
टाकून हदली. ढोंग करून पोट भरिारानंी मारुतीसाठी कािीिी केले नािी. 



 अनुक्रमणिका 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ६, मंुबई, १५ मार्व १८४८ 
 
११६९ (७ : ६ १५ माचच ४८, ८०–८१) 

पाम्पीने ८०० शिरे लजकली. त्याच्या काळात प्रत्येक रोमनाने हशपाईपेशा स्वीकारला. जुल्यास 
सीजर या देखण्या व परािमी सेनानीने ३० लक्ष लोक लजकले व १० लाख मारले. त्याचा सिकारी 
पाम्पी अहतशय परािमी िोता. (प्रश्न) 

 
११७० (७ : ६, १५ माचच ४८, ८२) 

रेवरंड एटहकन्स प्रकृती सुधारल्याने हवलायतेिून मडमेसि परत आले. 
 
११७० अ (इंम : ८१) 
 
११७१ (७ : ६, १५ माचच ४८, ८२) 

अस्ल्फन्स्तन इस्न्स्तटुशन संस्थेत िाकच नेस िे मुख्य गुरू असून माकडुगल, कार्थटस, रेिर, 
ब्लाकवले िे उपगुरू आिेत. 

 
११७१ अ (इंम : ८२) 
 
११७२ (७ : ६, १५ माचच ४८, ८३) 

आंिोळीत ४२२ व ४६० मुलाचंी [४६० मुलींची] परीक्षा िीचचच शाळेत झाली. रामवाडीत स्टीवन्सनने 
स्वतः २९८ हवद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. मात्र हवद्याथी पगाराच्या अपेके्षने हशक्षि घेतात, िे अयोग्य 
िोय. 

 
११७२ अ (इंम : ८३) 
 
११७३ (७ : ६, १५ माचच ४८, ८६–९०) 

सरकारी बहक्षसास पात्र ठरलेल्या या गं्रथात [स्त्री बालित्या या गं्रथात] भाऊ दाजी हलहितात की, 
कन्यावध िा घोर अपराध आिे. कोितािी धमच असे करण्यास सागंत नािी. ‘िी आमची रीत आिे’ 
असे म्ििून भागिार नािी. ज्याचंी बुद्धी भ्रष्ट झाली व हृदय दगडाप्रमािे कठीि झाले, तेच कन्येस 
मारतात. याने धमाचा सन्मान िोिार नािी. ठग लोकिी वडलाचं्या चालीचे हनहमत्त सागंनू खून 
करतात. लग्नाच्या खचास हभऊन मुलगी मारिे यासारखे दुसरे िूर कृत्य सापडिार नािी. 
ईश्वराच्या दृष्टीपासून िे पाप लपिार नािी. मुली मारून नरकाचे साधन करू नका. सुदैवाने 
काठेवाडात िी रीत कमी िोत आिे. 

 
११७३ अ (इंम : ८४–८६) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

११७४ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९०) 
स्त्री बालित्या न करावी, असे आिखी गं्रथ करिारास ६०० व ४०० रुपयाचंी बहक्षसे सरकारने 
जािीर केली. 

 
११७४ अ (इंम : ९०) 
 
११७५ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९०) 

नामदार क्लाकच  हवलायतेस जािार असुन लॉडच फॉकलंड नव ेगवरनर िोिार. 
 
११७६ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९०–९१) 

हशमग्यातील बीभत्स वतचिुकीवर प्रहतबधं घालावा, असा अजच सूज्ञ लिदू लोक करिार आिेत. 
 
११७७ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९१) 

चीफ जस्स्टस यानंी असे साहंगतले की, मंुबईत गुन्िे वाढत आिेत. ८ वर्षांत खुनाच्या आरोपावरून 
१७ जिासं फाशी झाली. कलकत्यात मात्र याच काळात एकिी फाशी झाली नािी. दारू व जुगार 
याचंा सवच शक्तीहनशी प्रहतकार करायला िवा. 

 
११७८ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९१) 

सरकार मंुबईतील दुकानावर कर बसहविार आिे. 
 
११७९ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९१–९२) 

लािोरची लोकवस्ती ८५,३०५ आिे. त्यात हस्त्रया व मुले याचंी संख्या कमी असल्याने कन्यावध 
चालत असावा, अशी शकंा येते. 

 
११८० (७ : ६, १५ माचच ४८, ९२) 

१९ माचच रोजी चंद्रग्रिि आिे. परंतु या प्रकारास हभण्याचे कािी कारि नािी. खगोलहवदे्यचे ज्ञान 
हमळावाव.े 

 
११८१ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९२) 

२४ माचचला शास्त्री, मौलवी, वकील याचंी पहरक्षा िोईल. उमेदवारानंी िजर रािावे, असे 
अदालतीतील ज्यड ज सािेबाने जािीर केले आिे. 

 
११८२ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९२–९४) 

‘वाटसरू हमत्र’ हलहितो की, पंढरपूरच्या याते्रस एक लाख लोक जमतात. लोक नदीत स्नान 
करून तसेच दशचनास जातात. बडवलेोक मारिाि करून याते्रकरंूना मागे िटहवतात! अशा 
दशचनामधून नेमके हित काय आिे ते कळत नािी. मिारलोकानंा दशचनास मनाई का ं आिे, िेिी 
स्पष्ट िोत नािी. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

११८२ अ (इंम : ९४–९५) 
 
११८३ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९५) 

‘सत्यवक्ता’ आपल्या पत्रात म्िितो की, कातडे कुटून वािािा तयार करण्याने चाम्िार जर िलका 
मानायचा, तर पायात वािािा घालून कोठेिी चालिाऱया िाह्मिास श्रेष्ठ कसे मानाव?े 

 
११८४ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९६) 

सुरतेमध्ये एका पारशाने दीक्षा घेतली. त्याच्या जातवाल्यानंी गडबड केली. पि हशपायानंी शातंता 
स्थापन केली. 

 
११८४ अ (इंम : ९६) 
 
११८५ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९६) 

आडंरसन याची कलेक्टरचा सवे अहसस्टंट म्ििून नगरला नेमिूक झाली. 
 
११८६ (७ : ६, १५ माचच ४८, ९६) 

हवजयदुगचचा मामलेदार बाळाजी सोनीस अजंनवले येथे नेमले आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ७, मंुबई, १ एणप्रल १८४८ 
 
११८७ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, ९७–१०१) 

सुमच नावाच्या उपदेशकाने रानटी लोकाचं्या भेसूर प्रदेशातून वाटचाल करीत फुलदा गावी 
मानस्तेरी बाधंली. हवन् हिद तर राजाचा सल्लागार बनला. मूर्थतपूजकाचें समुदाय ित्यारे घेऊन 
त्यासं मारण्यासाठी येत असत. परंतु िे उपदेशक आत्म्याने सशक्त असल्याने शस्त्राला घाबरत 
नसत. पे्रहर्षत हवन् हिदाच्या मृत्यूनंतर गे्रगोरीने अनेक हशष्ट्य तयार केले. िाकं राजा चालच मेन त्याचा 
मुख्य हशष्ट्य िोता. त्याने अनेक रानवटानंा हिस्ती धमच स्वीकारावयास भाग पाडले. नंतर 
देनमाकच चा राजािी हिस्ती झाला. िळू िळू सारे युरोपखंडच हिस्ती झाले. 

 
११८८ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०२) 

ज्ञानोदयाचे कते जािीर करतात की, िोळीबद्दल उत्तमगं्रथ हलहििारास ५० रुपये बहक्षस हमळेल. 
सुमारे १६ पृष्ठाचंा मजकूर असावा. एका हचठ्ठीवर नाव हलिून गं्रथासोबत द्यावी. 

 
११८८ अ (इंम : १०१–१०२) 
 
११८९ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०२) 

ग्राटं वैद्य-शाळेची वार्थर्षक परीक्षा २७ माचच ते ८ एहप्रल पयिंत चालेल. 
 



 अनुक्रमणिका 

११८९ अ (इंम : पृ. १०२) 
 
११९० (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०२–१०३) 

ऋग्वदेाचे इंग्रजी–मराठी भार्षातंराचे गं्रथ हमशनच्या छापखान्यात हवकावयास माडंले आिेत. लक. 
सवा रुपया. 

 
११९० अ (इंम : १०२) 
 
११९१ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०४–१०५) 

िोळीच्या दुष्ट चाली सज्जन लोकानंा असह्य वाटत आिेत. बीभत्स भार्षि, दारू हपऊन छाकटी 
वतचिूक, हचखल व रंग उडहविे, याचा बंदोबस्त सकारने अवश्य व जलदीने करावा, रंड्याचें 
तमाश ेमुलाबाळासंमोर करिे, िे तर फारच गिचिीय िोय. िी त्रासकारक कमे बंद िोिे आवश्यक 
आिे. 

 
११९१ अ (इंम : १०३–१०४) 
 
११९२ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०७–१०९) 

पाहसहफक सागरातील रारोटोिगा या बटेावर ७–८ िजार मूर्थतपूजक रािातात. पापिैा या हिस्ती 
उपदेशकाने धोका पतकरून तेथे काम केले. त्याला लुटण्याचा आहि मारण्याचा प्रयत्न झाला. 
परंतु त्याने शातंपिाने धमचतत्त्व ेसमजावनू साहंगतली. लोकानंा त्याचे म्िििे पटले. त्यानंी मूतीचा 
त्याग केला. हतनोमाना बेटातील सरदारानेिी िाच मागच अनुसरला. मुख्य सरदार माकी याने 
मूर्थतपूजा सोडली. 

 
११९२ अ (इंम : १०५–१०६) 
 
११९३ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १०९–११०) 

रारोटोंगाच्या पजुाऱयाने मूतीचा त्याग केल्यावर त्याची बायको घाबरली. हतला वाईट स्वप्न पडले. 
शवेटी हतच्याच लक्षात आले की, आपि माजंराचे डोळे पािून व्यथच घाबरलो. म्ििनूच नेहटवानंी 
कसलेिी भय न धरता खऱया धमाच्या आश्रयाला याव.े 

 
११९३ अ (इंम : १०६–१०७) 
 
११९४ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, ११०) 

सरकार स्वतः लसधी–इंग्रजी कोश छापीत आिे. सवच खचच सरकारच करील आहि ते योग्यच िोय. 
 
११९४ अ (इंम : ११०) 
 
११९५ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १११) 

िान्समध्ये बंड झाल्याने राजा लुई हफलीप इंग्लंडला पळाला. 



 अनुक्रमणिका 

११९६ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १११) 
इटलीतिी बंड झाले. सनदशीर राज्यकारभाराची मागिी िोत आिे. 

 
११९७ (७ : ७, १ एहप्रल ४८, १११–११२) 

‘सारदशी लिदू’ हलहितो की, आमच्या देशात हस्त्रयावंर दाहगने घालण्याची फार घातक चाल आिे. 
वास्तहवक बदु्धी, रूप, शील, िे त्याचें खरे दाहगने आिेत. हतला हवद्याहद हशकहवल्यास जास्त शोभा 
येईल. मखूच लोकच साखळी व कंठा यानंा मित्त्व देतात. दाहगन्याचंा डौल दाखहविे िे अज्ञान 
आिे. त्यापेक्षा त्यानंी सद्गुिी व सदाचरिी बनाव.े 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ८, मंुबई, १५ एणप्रल १८४८ 

 
११९८ (७ : ७, १५ एहप्रल ४८, ११३) 

‘एक गोभक्षक यवन’ पत्रात म्िितो की, गाय लिदंूच्या दृष्टीने सवांत पहवत्र आिे. मग हतचेच मासं 
खािारे यवन अपहवत्र कसे ठरतात? पंचगव्याने िाह्मि शुद्ध िोतो. मग आम्िी तर तुम्िापेक्षा उंच 
ठरावते! म्ििून यवनानंा नीच समजू नये. 

 
११९९ (७ : १८, १५ एहप्रल ४८, ११४–११६) 

सवच देशात आढळिारे बैल िे अत्यंत उपयुक्त जनावर आिे. हकत्येक लोक बलैास पूज्य समजून 
त्याची पूजा करतात. ‘वसुगभच’ संस्कार झालेल्या बलैाचे कोिी कष्ट घेत नािीत. (सहचत्र) 

 
१२०० (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, ११६–११७) 

सीजराने मुख्य अहधकार जुलमाने घेतला याहवर्षयी :  
 
रोमी लोकानंी सीजराची उपकार स्तुती करून त्यास हदक्तातर असा हकताब हदला. देवाप्रमािे 
त्याच्या तसहबराचंी पूजा िोत असे. सीजर नेिमी मेजवान्या व तमाश े यात मग्न असे. सोनेरी 
खुरशीवर बसत असे. त्याचे मोठेपि न आवडल्याने ितूस व क्याशस यानंी त्याला मारण्याचा कट 
केला. (प्रश्न) 

 
१२०१ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, ११७) 

रेवरंड हपहरत्स मडमेसि मंुबईत आला असून तो अलािाबाद व अमदाबाद येथे धमचप्रसार करील. 
 
१२०१ अ (इंम : ११७) 
 
१२०२ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, ११७–११८) 

कलकत्याच्या पोलीस अहधकाऱयानंी जािीरनामा काढून बीभत्स भार्षि, हचखल व रंग फेकिे, या 
लाहजरवाण्या कामास बंदी केली आिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

१२०२ अ (इंम : १७) 
 
१२०३ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, ११८) 

सुरतच्या एका पारशाने प्रथम हिस्ती धमच स्वीकारला. पि नंतर नातेवाईकाचं्या कटकटीस हभऊन 
पुन्िा स्वधमात प्रवशे केला. नीट हवचार करूनच हिस्ताकडे याव.े 

 
१२०३ अ (इंम : ११८) 
 
१२०४ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, ११९–१२०) 

िाह्मि लोक सकाळी उच्चरवाने वदे म्िितात. पजुारी गंधफूल वािून देवाची पूजा करतात. ते 
अहतशय धमचपरायि आिेत. सोळा संस्कारानंा ते हचकटून आिेत. चोरिी देवास नवस करीत 
असतो! ठक लोक भवानी देवीस नैवदे्य देतात. संन्यासी लोखंडाच्या खाटेवर हनजतात. शाळेत 
पुस्तकाचंीिी पूजा िोते. (पढुील लेखातं व्याख्या.) 

 
१२०४ अ (इंम : ११८–११९) 
 
१२०५ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२१–१२३) 

मंुबईत जैनाचंी सात महंदरे आिेत. पूजेकहरता जातीचेच गुरू नेमले आिेत. श्रावि मासात 
आरतीसाठी मिानंी तूप पाठहवतात. स्नान करून धूतवस्त्रानंी देवळात जातात. त्याचें धमचगं्रथ 
अधचमागधी भारे्षत असून अलिसा िे मुख्य धमचतत्त्व हदसते. जैन जती अहववाहित रािून पाढंरी वसे्त्र 
धारि करतो. रात्री जेवतसुद्धा नािी. पोथीस देवी समजतात. तोंडावर पाढंरी वसे्त्र बाधंतात. 

 
१२०५ अ (इंम : १२०–१२१) 
 
१२०६ (७ : १८, १५ एहप्रल ४८, १२४–१२६) 

अलिाबादला गंगायमुनेचा संगम आिे. तेथे तीन हमशनरी रािातात, १२ वर्षांनी भरिारा कंुभमेळा 
मात्र यंदा फार भरला नािी. कारि जरीमरीचा उपद्रव झाला. एका भाहवक लिदूने सािेबाजवळ 
कबुली हदल्िी की, केवळ रामनामाच्या जपाने पाप जात नािी. तीथचके्षत्रामध्ये स्नान करूनदेखील 
पापाचे बीज मनात कायमच रािाते. कोिी हिस्ती धमच स्वीकारला तर मात्र त्याची लबाडी व कपट 
अहजबात नािीसे िोते. प्रभवूर हवश्वास ठेवनू खराखुरा पिाताप मात्र करावयास िवा. 

 
१२०६ अ (इंम : १२३–१२४) 
 
१२०७ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२७) 

िान्स देशात लोकराज्य स्थापन करण्यास राजा लुई हफलीप आता कबलू झाला आिे. इतर 
युरोहपयन लोकानंािी अशीच इच्छा िोते आिे. म्ििून रहशया व आहशया येथील राजे बंदोबस्त पक्का 
करीत आिेत. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१२०८ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२७) 
रामलाल या व्यापाऱयाचे अहफिीहवर्षयीचे अफील (appeal) इंग्लंडच्या कोटाने फेटाळल्याने 
अनेक व्यापारी तोट्यात आले. 

 
१२०९ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२७) 

सातारचे मिाराज आपासिेब भोसले मृत्यू पावले. त्यानंा औरस पुत्र नािी. या देशातील राजे लोक 
दुव्यचसनाच्या योगाने हनविंश पावनू राज्य बुडहवतात. 

 
१२१० (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२७) 

पुस्तकखान्याचा उपयोग लक्षात आल्याने पुण्यातील नेहटव व युरोहपयन लोक पसु्तकखाना सुरू 
करीत आिेत. 

 
१२११ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२७–१२८) 

हशल्पहवदे्यची वाढ करण्यासाठी हमकाहनक्स इस्न्स्तत्यूशन िी मंडळी स्थापन झाली असून सर 
अस्स्कच न पेरी मुख्य आिेत. टाकसाळ, गोदी, आगबोट, रेइलव,े सुती कापड, याचंी यतें्र हवलायतेत 
िोतात. तसे या देशातिी झाले पाहिजे. संस्था स्थापन करण्याहवर्षयीची सभा टाऊन िॉलामध्ये ५ 
एहप्रलला भरली िोती. 

 
१२१२ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२८) 

सुरत येथे सरकारने जुनी मापे वापरण्यास बंदी केली. परंतु लोकानंी गडबड केली. म्ििून त्यानंा 
जुनी मापे वापरण्यास पनु्िा परवानगी हदल्िी आिे. 

 
१२१३ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२८) 

एका कापडी शिेव्याच्या मुलाने हशखासूत्र सोडले. त्याच्यावर ग्रामण्य झाले. त्यावरून प्रभाकर 
आहि अरुिोदय या वृत्तपत्रातं वाद चालू आिे. एकमेकाचंी लनदाप्रकरिे पेटत आिेत. 

 
१२१४ (७ : ८, १५ एहप्रल ४८, १२८) 

‘लोकहितेच्छू’ हलहितो की, मािीमचा एक फकीर रोगहनवारि आहि सतंहतप्राप्ती याचंी जाहिरात 
करून भोळ्या लोकानंा फसवीत आिे. अशाने लोक हनद्रव्य मात्र िोतील. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ९, मंुबई, १ मे १८४८ 

 
१२१५ (७ : ९, १ मे ४८, १२९) 

मूर्थतपूजकाचं्या धमाची उत्पत्ती कशी झाली आहि तो उत्तरोत्तर कसा बदलत गेला, याबद्दल दोन 
नवीन पसु्तके तयार िोत आिेत. लकमत १० रुपये आिे. लोकानंी आगाऊ पसेै भरून नाव े
नोंदवावी. 

 



 अनुक्रमणिका 

१२१५ अ (इंम : १२९) 
 
१२१६ (७ : ९, १ मे ४८, १३०) 

बागंलोरच्या हमशनऱयानंी कानडी आहि इंग्रजीत गीता छापली आिे. देवनागरी श्लोकाचें लाहतन 
अथचिी हदले आिेत. नामदार हवल्कीन्स िे भार्षातंरकार आिेत. नेहटव लोक गीतेस मिामंत्र 
समजतात. त्याचे खरेखोटेपि परीके्षअतंी कळेल. 

 
१२१६ अ (इंम : १२९–३०) 
 
१२१७ (७ : ९, १ मे ४८, १३१–१३२) 

सर अस्स्कच न पेरी आहि मोरिेड यानंी िुशार अशा ५ हवद्यार्थ्यांना स्कॉलरहशपा मंजूर केल्या. या 
उपयोगी शाळेस मिाजन लोक मदत करतात. म्ििून त्यानंी सतंोर्ष व्यक्त केला. 

 
१२१७ अ (इंम : १३०–१३१) 
 
१२१८ (७ : ९, १ मे ४८, १३२–१३३) 

एस्ल्फस्तन इस्न्स्तत्यूशनचे मुख्य गुरू िाकच नेस यानंी साहंगतले की, देशाची सुधारिूक व्िावी म्ििनू 
इंस्ग्लश पुस्तकाचें भार्षातंर केले पाहिजे. हवद्यार्थ्यांनी रोजगार धंदा हमळावा म्ििून केवळ 
हवद्याभ्यास करू नये. आपल्या मनाला उत्कृष्ट सुख व्िावे, चागंला हवचार खेळत जावा, िा हवदे्यचा 
उदे्दश आिे. तसेच हशक्षि मध्येच सोडू नये. 

 
१२१८ अ (इंम : १३२) 
 
१२१९ (७ : ९, १ मे ४८, १३३) 

एका अमेहरकन सािेबाने िे शीघ्रगामी चत्मकाहरक यंत्र तयार केले असून एक िजार मलै 
अंतरावरील व्यक्तीशी बोलण्याचा यशस्वी प्रयोग झाला आिे. सिा महिन्यानंी ५,००० मलैावरिी 
संदेश पोिोचहवता येईल. 

 
१२१९ अ (इंम : १३३) 
 
१२२० (७ : ९, १ मे ४८, १३४) 

‘चंद्रजी’ आपल्या पत्रात म्िितो की, प्राचीन लिदू धमच आहि हिस्ती धमच यातं फार साम्य आढळते. 
वदेातील अग्नी-वायूची उपासना मागे टाकून मूतीची स्थापना झाली. िी केवळ हनजीव पदाथांची 
भक्ती िोय. हमशनऱयानंी सत्य सागंाव ेआहि लोकाचें अज्ञान दूर कराव.े त्यातच देवाचे गौरव आहि 
लोकाचें कल्याि आिे. 

 
१२२० अ (इंम : १३३–१३४) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१२२१ (७ : ९, १ मे ४८, १३५–१३६) 
एतदे्दशी लोकहितेच्छू म्िितो की, थोडे हशक्षि झाले की हवद्याथी नोकरी करून १५–२० रुपयात 
संतोर्ष पावतात. नवी पुस्तके वाचिे सोडून देतात. जुगारात व दुव्यचसनात काळ घालहवतात. 
हवदे्यमध्ये ज्ञान आहि अबरू आिे, िे त्याचं्या लक्षात येत नािी. म्ििून ज्ञानप्रसाराकहरता एक मंडळी 
स्थापन करावी. उपयोगी पसु्तके वाचनू अहधक ज्ञान हमळवाव.े हनबधं हलिून ते मंडळीत वाचावते. 

 
१२२१ अ (इंम १३४–१३५) 
 
१२२२ (७ : ९, १ मे ४८, १३६) 

सातारचे राजे आप्पासािेब यानंी दत्तक घेतलेल्या मुलाला वारसािक्क देण्यास इंग्रज सरकार तयार 
नािी. 

 
१२२३ (७ : ९, १ मे ४८, १३६) 

केप आव  गुड िोपचा गवनचर पाटंजर यास मद्रासचा गवनचर नेमले असून तो मद्रासला दाखल झाला 
आिे. 

 
१२२४ (७ : ९, १ मे ४८, १३६) 

स्पेशल कहमशनर बेल यानंी राघोजी भागंऱयास फाशीची हशक्षा फरमावली. 
 
१२२५ (७ : ९, १ मे ४८, १३६–१३७) 

प्रो. बले याचं्या स्मरिाथच एलुहफन्स्तन हवद्यालयास बलेच्या हशष्ट्यवगाने ५ िजाराची प्रॉहमसरी नोट 
हदली असून हतच्या व्याजातून चागंल्या हवद्यार्थ्यांस बहक्षस हमळेल. 

 
१२२६ (७ : ९, १ मे ४८, १३७) 

इंग्लंडच्या रािीसािेबानंा मुलगी झाली. १८ माचच १८४८ रोजी. 
 
१२२७ (७ : ९, १ मे ४८, १३७) 

लॉडच िाहडिंज पालचमेंटचे सभासद झाले. 
 
१२२८ (७ : ९, १ मे ४८, १३७) 

जमचन लोक राजाच्या जुलमाहवरुद्ध गडबड करीत आिेत. 
 
१२२९ (७ : ९, १ मे ४८, १३७) 

इहजप्तचा बादशिा मरिोन्मुख झाल्याने राजपुत्राकडे कारभार आला आिे. 
 
१२३० (७ : ९, १ मे ४८, १३७) 

नामदार लॉडच फॉकलंड मडमेसि मंुबईत दाखल झाले. एक तारखेपासून ते देशाचा कारभार 
पिातील. 

 



 अनुक्रमणिका 

१२३१ (७ : ९, १ मे ४८, १३७–१४४) 
हफरस्ता हलहितो की, फाल्गुन वद्य पंचमीस कान्िोबाची यात्रा मढी येथे भरते. कृष्ट्िनाथ नावाच्या 
गृिस्थास साक्षात्कारी साधू भेटला. त्याच्या आशीवादाने तो मिान झाला. एका मुस्लीम 
अवहलयाला त्याने िवतूेन चालण्याचा चमत्कार दाखहवला. म्ििून मुस्लीम त्यास पीर िजरतशिा 
म्ििू लागले. लिदंूचा तो मात्र कृष्ट्ि कन्िैय्या िोता. खोट्यास खोटेपि हमळून खोटेपिाच वाढतो! 
हफरस्त्याने या देवाची कािी परीक्षा घेतली. पि त्याचे मािात्म्य खोटे ठरले. येशकूडे जावयाचे 
सोडून िे लोक पापात मग्न रािातात. कान्िोबास अंतचज्ञान कािीच नािी, िे पटल्यानंतर अनेक 
याते्रकरंूनी येशूची पुस्तके हवकत घेतली. हशराळा, हचचोंडी, ताबंोळे, वगैरे गावीिी येशूचे मोठेपि 
हवशद करून साहंगतले. 

 
१२३२ (७ : ९, १ मे ४८, १४४) 

रावसािेब बाळाजी रघुनाथ धुरूस वसईस पहिल्या प्रतीचा मामलेदार नेमप्ले. 
 
१२३३ (७ : ९, १ मे ४८, १४४) 

अनंतर दामोदरास रायगडचा हतसऱया प्रतीचा मामलेदार नेमले. 
 
१२३४ (७ : ९, १ मे ४८, १४४) 

बा. अ. देसाई यानंा राजपुरीस हतसऱया वगाचे मामलेदार नेमले आिे. 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १०, मंुबई, १५ मे १८४८ 
 
१२३५ (७ : १०, १५ मे ४८, १४५–१४६) 

िोळीबद्दल सुंदर गं्रथ हलहििारास ५० रु. बक्षीस हमळेल. आपले गं्रथ हमस्तर िाकच नेस, क्याडंी 
अगर आलेनसािेबाकडे पाठवावते. लेखन मयादा छापील १६ पानाचंी आिे. 

 
१२३५ अ (इंम : १४५) 
 
१२३६ (७ : १०, १५ मे ४८, १४६–१४७) 

जुल्यस सीजर याच्या मरिाहवर्षयी :  
 

कपटी हमत्र आहि आजचवी अनुयायी यानंीच सीजरचा घात केला. एका ज्ञानी म्िाताऱयाने पत्र हलिून 
त्यास कटाची कल्पना हदली िोती. परंतु ते पत्र गडबडीत सीजराने वाचलेच नािी. मेतेलस 
लसबराने सीजरचा झगा धरला व क्यासकाने त्याच्या खादं्यात कट्यार खुपसली. बूतसाने अखेरचा 
ममचभेदक प्रिार केला. पाम्पीच्या मरिाचा सूड असा उगवला गेला! सीसरो ओरडला ं की रोम 
मोकळे आिे, परंतु एका मािसाच्या मरिाने दासपि नािीसे िोत नािी. एका परािमी मािसाला 
रोमनानंी फुकटच मारले. (प्रश्न) 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१२३७ (७ : १०, १५ मे ४८, १४७–१४८) 
नॉवे देशाच्या समुद्रात एक भोवरा आिे. त्यात गलबत फसले, तर ते पुन्िा बािेर हनघत नािी. 
दुव्यचसन िािी एक असाच भोवरा िोय. त्यात मािूस अडकला, तर पापाची गोडी लागते. लोकाचंा 
ऐहिक व सावचकाहलक नाश िोतो. 

 
१२३८ (७ : १०, १५ मे ४८, १४८–१४९) 

रॉबटच हनस्स्बटसािेब मडमेसि हवलायतेस गेले. त्यानंी प्रथम िरिाईत व नंतर मंुबईत ११ वर्ष े
हमशनचे काम केले. िी चचचच्या हवद्यार्थ्यांनी त्याना मानपत्र हदल्िे. तसेच, त्याचं्या नावाने 
स्कॉलरहशप सुरू करण्यासाठी पटी केली आिे. रे. म्युलिैसनसुद्धा आजारी िोऊन हवलायतेस 
गेले. 

 
१२३८ अ (इंम : १४८) 
 
१२३९ (७ : १०, १५ मे ४८, १४९–१५१) 

बलीन व सेंट पीटसचबगच शिरांत यजुवेद आहि सामवदे छापण्याचे काम चालू आिे. बंगाल 
ओहशयाहटक सोसायटीने या वदेाचंा कािी भाग छापला. त्याची बाधंीव पसु्तके हमशनात हवकत 
हमळतात. 

 
१२३९ अ (इंम : १४९) 
 
१२४० (७ : १०, १५ मे ४८, १५१–१५३) 

ऋग्वदेात कक्षीवान् ऋर्षी हनवदेक आिे, तर सामवदेाचा हनवदेक कल्स आिे. पुरािात सन ५०० 
पयिंतच्या राजाचंी वशंावळ हमळते. यावरून त्याचंी रचना अलीकडची हदसते. मायेने पे्रहरत झालेला 
परमात्मा स्वतः हवस्तारला, त्यातून िह्माणं्ड तयार केले. िह्मदेवाचा जन्म कमळामधून झाला. मनु 
िा मनुष्ट्याचंा पूवचज आिे. शवै मताप्रमािे हशव िा जगाचा कारक आिे. युगे ४ आिेत. पि युगाचंी 
वर्ष े अगदी काल्पहनक आिेत. सेश्वर साखं्य मताप्रमािे प्रकृतीतून सात मलूतत्त्व े तयार िोतात. 
ईश्वर स्वतः आत्मरूप असताना प्रकृतीकडून जग तो का ंचालहवतो, िे कळत नािी. 

 
१२४० अ (इंम : १५०–१५१) 
 
१२४१ (७ : १०, १५ मे ४८, १५४–१५५) 

पंढरपूरच्या याते्रच्या हदवशी तेथील मूतीमध्ये अनाद्यनंत व हनराकार ईश्वर प्रवशे करतो, अशी 
लोकाचंी श्रद्धा आिे. पि याला प्रमाि काय? वळे, पैका आहि श्रम मात्र व्यथच खचच िोतात. याते्रत 
मूखचपिा, ख्यालीखुशाली व तमाशा यानंी मन अशुद्ध मात्र िोते. 

 
१२४१ अ (इंम : १५३) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१२४२ (७ : १०, १५ मे ४८, १५५) 
युरोपची बातमी :  
 
िान्स, जमचनी, इताली या देशात सध्या फार अस्वस्थता आिे. गोष्ट कोित्या पंथास जाईल याचा 
भरवसा नािी. राजे लोकाहंवरुद्ध बंड िोत आिे. ऐलिंडात सरकारने चागंला बंदोबस्त ठेवला आिे. 

 
१२४३ (७ : १०, १५ मे ४८, १५५) 

लािोर सरकारचा कारभारी मूळ राजा मुलतानिून राज्याची व्यवस्था पािातो. स्थाहनक बंडामुळे 
तो घाबरला असून आपि दुसरीकडे जाण्यास तयार आिोत, असे त्याने सरकारास कळहवले. 
बंडखोरानंी दोन सािेबानंा हजव े मारले. म्ििून चातुचमासानंतर सरकार दुसरी व्यवस्था करिार 
आिे. 

 
१२४४ (७ : १०, १५ मे ४८, १५५) 

लॉडच फॉकलंडसािेबानंी गवरनरपदाची शफत घेतली. 
 
१२४५ (७ : १०, १५ मे ४८, १५६) 

मंुबईचे माजी गवरनर क्लाकच  हवलायतेस गेले. 
 
१२४६ (७ : १०, १५ मे ४८, १५६) 

चींचबंदरात मोठी आग लागनू फार नाश झाला. 
 
१२४७ (७ : १०, १५ मे ४८, १५६) 

राघोजीची फाशी ठािे तुरंुगात अंमलात आली. द्रव्यलोभाने त्याने अनेकाचंा जीव घेतला, तरी 
आपि हनरपराध आिोत, असे तो शवेटी नातेवाईकाजंवळ म्ििाला. 

 
१२४८ (७ : १०, १५ मे ४८, १५६–१५७) 

भहूमकंपात जमीन थरथरा कापती व गडगडात ऐकू येतो. कधी कधी भमूी दबून घराचं्या व शतेाचं्या 
जागेवर पािीचपािी िोते. ज्वालामुखीच्या प्रदेशात नेिमी भमूीकंप िोतात. अमेहरका, जपान व 
इताली येथे सतत भकंूप िोतात. सन १७५५ मध्ये हलस्बन येथे २० िजार मािसे गेली. १६९२ त 
जमेका बटेात पोटचराएल िे शिरच भकंूपाने नष्ट झाले, तर हसहसली या बेटावरील ५४ गाव ेनािीशी 
झाली. शरे्षाने डोके िलहवले म्ििजे भमूी कापते, िी कल्पना मात्र अज्ञानाचे फळ िोय. 

 
१२४९ (७ : १०, १५ मे ४८, १५७–१५८) 

एक वाटसरू हलहितो की, चाळीसगावच्या एका कामगाराने त्यास हवचारले, ‘इंग्रजानंी लंका 
लजकली मग ती सुविचची िोती काय?’ पुरािाच्या विचनाप्रमािे हतकडे अजूनिी हबभीर्षिाचे राज्य 
आिे व लंकेत सोने सापडते! पि याच पुरािानंी म्िटले आिे की, सह्याद्रीची हशखरे सोन्याची 
आिेत. वास्तवात तसे कािीच नािी. अस्या मनोरंजक गोष्टी हलहििे, िे केवळ कवीचे लाघव आिे. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१२५० (७ : १०, १५ मे ४८, १५९) 
वाल्या या हवर्षयलंपट िाह्मिाने हभहल्लिीशी हववाि केला. नंतर तो दरोडेखोर झाला. नारदाच्या 
उपदेशाने त्याला पिाताप झाला. त्याचे पाप वाटून घेण्यास नातेवाईक तयार िोईनात. म्ििनू 
नहशबाचे पोकळ कारि सागंनू पाप वाढव ूनये. ईश्वर कधी पाप घडहविारा नािी. तसेच, पाप िा 
कधीिी कुलाचार िोऊ शकिार नािी. पाप करून आपल्या कुटंुबाचे रक्षि करू नये. ईश्वराचा दंड 
कधीिी चकुवायाचा नािी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं ११, मंुबई, १ जून १८४८ 

 
१२५१ (७ : ११, १ जून ४८, १६१–१६४) 

हिस्ती लोकाचं्या सदाचारिाच्या क्षयाचे आिखी विचन :  
 
बेलार्थमन या क्यार्थडनलने हलहिले की, धार्थमकाचंी वागिूकच नावाजण्याजोगी नािी. इसवी 
सनाच्या दिाव्या शतकात अज्ञानअधंार वाढल्याने त्यास लोखंडाचे शतक म्िितात. बादशिा व 
पाखंडी लोक यानंी धमाची खराबी केली. पालक स्वतःस श्रेष्ठ समजून भ्रष्टपिाने वागू लागले. 
बोनीफेस या पोपने स्वतःला सवाहधकारी म्ििवनू घेतले. लोक त्याचे जोडे डोक्याला लावीत 
असत. पोपाचीिी राजगादी तयार झाली! पसेै घेऊन तो कामे करी. स्वतःची फौज ठेवी. जेरलूड 
या पालकाने तर खून केला िोता. िी दुरवस्था नष्ट करण्यासाठी चालच मेन या राजाने शाळा सुरू 
केल्या. भजनास हशस्त लावली. तरी कािी लोक साधंूच्या मूतीची पूजा करीत असत. राजाने 
कायदा करून पूजेस बंदी घातली. 

 
१२५२ (७ : ११, १ जून ४८, १६५–१६६) 

इंग्रज सरकारने पजुाऱयाकडून जगन्नाथापुरीची व्यवस्था काढून घेतली. स्वतःच सदतीस िजार 
रुपये सालीना देऊन कारभार चालहवला. आता कंपनीचे मन बदलले आिे. लोकाचं्या दानधमातून 
देवळाची व्यवस्था पािावी. सरकारी देिगी बंद करावी. असे अहधकारी म्िितात. ज्या स्थानात 
रोगराईने िजारो मनुष्ट्याचंा नाश िोतो ते ससं्थान सरकारने कशास चालवाव?े रयतेने स्वतःच 
देऊळ चालवाव,े िे इष्ट िोय. 

 
१२५२ अ (इंम : १६५) 
 
१२५३ (७ : ११, १ जून ४८, १६७–१७०) 

सन १८१९ त भारतात अनेक हठकािी भहूमकंप झाले. दोनच हमन्युटे जमीन कापली. पि मोठा 
नाश झाला. िवते धुळीचे लोट उठले िोते. कच्छमध्ये नद्यानंा पूर आले. कािी गाव ेपाण्याखाली 
बुडाली. िजारो घरे पडली, दोन िजार मनुष्ट्ये मेली. पोरबंदरचा सपूंिच नाश झाला. िा भयंकर 
उत्पात थाबंल्यावर लोकानंी मोठा दानधमच केला. देव-दैत्याचं्या युद्धाने भकंूप िोतो, असे वाटून, 
पृर्थ्वीचा शवेट िोिार, या कल्पनेने िा दानधमच झाला. परंतु िी मोठी गैरसमजूत आिे. भहूमकंप िा 
केवळ हनसगाचा चमत्कार आिे. 



 अनुक्रमणिका 

१२५३ अ (इंम : १६६–१६७) 
 
१२५४ (७ : ११, १ जून ४८, १७१–१७४) 

‘एक वाटसरू’ हलहितो की, मूर्थतपूजेबद्दल लिदूमध्ये एकमत नािी. हवठोबास नीच जातीचा संसगच 
िोऊ नये म्ििून अस्पृश्यासं देवाजवळ जाऊ देत नािीत. वास्तहवक देवाजवळ उचनीच कािी 
नसते. पुजारी खोट्या गोष्टी रचून सागंतात व इतर जातीचे लोक देवळात गेले तर मंुग्याचंा उपद्रव 
िोतो असे म्िितात. आधंळेपि आल्याच्या गप्पािी उठहवतात. हवठोबाच्या देवळाजवळ गच्चीवरून 
पाद्रीने प्रवचन केले, ते िजारो लोकानंी ऐकले. आहि या सािेबास मुळीच अंधत्व आले नािी. 

 
१२५४ अ (इंम : १७०–१७१) 
 
१२५५ (७ : ११, १ जून ४८, १७४) 

ऐरेलंडचे बंडखोर वगेळे राज्य हमळाव ेम्ििनू शसे्त्र जमवीत आिेत. 
 
१२५६ (७ : ११, १ जून ४८, १७४) 

इंग्लंडच्या राज्यकारभारात सुधारिा िवी म्ििून ३ लाख लोक पालचमेंटाकडे अजच घेऊन जािार. 
 
१२५७ (७ : ११, १ मे ४८, १७५) 

इतर युरोहपयन देशात अस्वस्थता फार हदसते. 
 
१२५८ (७ : ११, १ मे ४८, १७५) 

अप्पासािेब मिाराजाकडून प्रतापलसग यानंा दरमिा दिा िजार रुपये हमळत असत. 
प्रतापलसगाच्या मृत्यनंूतर िी रकम फक्त २३०० रुपये इतकी करावी, अशी हशफारस मिाराजानंी 
मंुबई सरकारला केली. या रकमेचा हवहनयोग कुटंुबखचास पुरेसा िोईल. मिाराजाचं्या 
जडजवाहिराचा शोध सरकार करीलच. 

 
१२५९ (७ : ११, १ जून ४८, १७५) 

शिेवी लोकानंी ४–५ पते्र पाठहवली. परंतु असले वाद [शिेव्याचं्या ग्रामण्याहवर्षयी असले वाद] सुज्ञानंी 
पत्रात नकोत, तसेच कलि अहधक वाढू नये म्ििनू ती छापली जािार नािीत. 

 
१२६० (७ : ११, १ जून ४८, १७५–१७६) 

हदवाि मुळराज याने लािोर दरबारातील कािी लोकानंा हफतवनू बंड करण्याचे ठरहवले. हफतूर 
गंगाराम व खानलसग यानंा फाशी देण्यात आले. पजंाबची रािीिी यात सामील आिे. हतला पकडून 
फाशी द्याव ेलकवा बंदीत ठेवावे, असा हवचार हदसतो. 

 
१२६१ (७ : ११, १ जून ४८, १७६) 

पालचमेंटच्या एका कहमटीने असे हनदशचनास आिून हदले की, वारंवार िोिाऱया लढायामुंळे जमेपेक्षा 
खचच अहधक िोतो. यंदा मात्र २ कोटी हशल्लक रािातील. म्ििून सरकारने कर कमी करावते. 
 



 अनुक्रमणिका 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १२, मंुबई, १५ जून १८४८ 
 
१२६२ (७ : १२, १५ जून ४८, १७६–१७७) 

सीजराच्या मरिाच्या पहरिामाहवर्षयी :  
 

ितूस आहि क्याशस िे कटवाले रोमातून पळून गेले. नंतर सीजराचा पुतण्या आक्तेहवयास लकवा 
ऑगस्तस याने ३०० बंडखोर व २००० स्वार यानंा ठार मारले. माकच  अतंोनी व लेहवदास यानंीिी 
आक्तेहवयसला मदत केली. पुढे या हतघाचंा आपसात कज्जा सुरू झाला. रोमन लोकानंी सीजरास 
‘देशाचा बाप’ असा सन्मानाचा हकताब हदला. बिुतकरून सवच जग त्याच्या सते्तखाली िोते. त्याचा 
अंमल शातं व हनवातं िोता. याच काळात येशू हिस्त पालेस्तीनमध्ये जन्मला. (प्रश्न) 

 
१२६३ (७ : १२, १५ जून ४८, १७९–१८०) 

आकाशाचा आहि पृर्थ्वीचा प्रभ ु असलेला अज्ञात ईश्वर देवळात रािात नािी, असे पॉल ऊफच  
पाउलसने अथेनींना पटवनू हदले. जगातीली सवच मनुष्ट्ये त्याने एकाच रक्तापासून उत्पन्न केली. 
आम्िी त्याचा वशं आिो. पिाताप करा म्ििजे तुमचे तारि िोईल, असे तो म्ििे. (सहचत्र) 

 
१२६४ (७ : १२, १५ जून ४८, १८०) 

कोटामध्ये मोठ्ा देवळाजवळ त्राक्ट सोसायटीने पुस्तकाचें दुकान सुरू केले आिे. सवच भार्षातंाल 
पुस्तके तेथे हमळतात. 

 
१२६४ अ (इंम : १८०) 
 
१२६५ (७ : १२, १५ जून ४८, १८२–१८४) 

जगाच्या संिाराहवर्षयी पुरािात एकमत नािी. शकंर आपला हतसरा नेत्र उघडून जग जाळतो, असे 
एक मत आिे. मनूने वाढहवलेला मासा जलप्रलयाच्या वळेी मनूला व कािी प्राण्यानंा वाचव ू
शकला. म्ििून मनूच जगाचा संरक्षक हदसतो. हिस्ती शास्त्र अस्ग्नप्रलयाची कथा सागंते. परंतु 
लिदुशास्त्र दोन्िी प्रलयाचंा भेळ करते. एकेका कथेचे २–२ पक्ष आिेत. 

 
१२६५ अ (इंम : १८१) 
 
१२६६ (७ : १२, १५ जून ४८, १८४) 

२७ मे रोजी भडोच व अमदाबादला भहूमकंप झाला. ज्योहतर्षी म्िितात िे अनथचसूचक आिे. लोक 
म्िितात की, राज्यात जुलूम फार िोतो. म्ििून भमूी कापते. वास्तहवक िे आगबोटीतल्या आगीने 
बोट पेटते, त्याप्रमािे आिे. पृर्थ्वीच्या पोटातील उष्ट्िता यास कारिीभतू आिे. शरे्ष वगैरे 
भाकडकथा सागंू नयेत. या भकंूपाने अबजूवळ ८० घरे पडली. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१२६७ (७ : १२, १५ जून ४८, १८४) 
‘लोकहितवादी’ हलहितात : जोहतर्षास लग्नसंबधंी कािी पुसू नये, एिेकरून फार अकल्याि िोते. 
त्याचं्या अनुमताने लग्न केले, तरी हकतीएक हवधवा िोतातच. गिमतै्री, खडाष्टक, िे सवच थोताडं 
आिे. जोशाचे नादी लागनू लोक आपला घात करहवतात. 

 
१२६८ (७ : १२, १५ जून ४८, १८४) 

आपले लोक लग्नात हमळकतीपेक्षा जास्त खचच करतात. आठव्या वर्षी मुलीचे लग्न करण्याची 
चालिी अयोग्य िोय. लिािपि हवद्या हशकण्यात घालवाव ेव वीस वर्षांचे आत हतचे समंतीने लग्न 
कराव.े कािी लोक स्वाथाकहरता मुली हवकतात. हकतीएक म्िातारे पुरुर्ष ९–१० वर्षांच्या मुलीशी 
लग्न करतात. त्यातून मुलीचे िाल िोतात. 

 
१२६९ (७ : १२, १५ जून ४८, १८५–१८७) 

लोकहितवादी हलहितात : परशरामभाऊ पटवधचनाचंी मुलगी हवधवा झाली. त्यानंी 
माकिं डपुरािावरून असे ठरहवले की, हतचा पुनर्थववाि करावा. परंतु नाना फडहिसानंी त्यास हवघ्न 
आिले व िी रीत पडू हदली नािी. पानशाचं्या घरी ५७ बोडक्या िोत्या, िा केवळ मनुष्ट्ययज्ञच नव्िे 
काय? हस्त्रयानंा कैदेत लकवा िालात ठेविे, या कृत्याचंी स्तुती कशास करायला पाहिजे? आमचे 
शास्त्रीपहंडत आधंळे उंटाचे कतारीसारखे आिेत. समाजात िजारो लेकरे जन्मतःच मारली जातात. 
मनूने जर हवधवाचें हववाि करू नयेत असे साहंगतले, तर कोिी स्त्री हवधवाच िोऊ नये, असे त्याने 
का केले नािी? कोिी िाह्मि आपले यज्ञोपहवत तुटले म्ििून त्याच्यासि स्वतःला जाळून घेईल 
काय? 

 
१२७० (७ : १२, १५ जून ४८, १८७–१८८) 

(लोकहितवादी : ) राजाचा लकवा कायद्याचा जुलूमफार िोऊ लागला की प्रजा दगा कहरत्ये. 
शास्त्रीपहंडतास एक शालजोडी हदली की, ते कशासिी अनुकूल िोतात! म्ििनू मोठा खचच करून 
त्यासं अनुकूल करून घ्याव,े िाह्मिाचे मूखच मताप्रमािे चालाव,े यात कािी हित नािी. पनुर्थववाि 
करिाराचंी नवीन जात तयार व्िावयास पाहिजे. मग सुधारक लिदंूचे जातीत पुष्ट्कळ लोक येतील. 
धमच, चाल आहि शास्त्र िी वगेवगेळी आिेत. चाल म्ििजे धमच नव्िे. शास्त्र िे कायदे आिेत आहि ते 
हितकारक नसतील, तर ते कायदे मोडून नव ेकायदे स्थापावते. 

 
१२७१ (७ : १२, १५ जून ४८, १८८) 

(लोकहितवादी : ) देवराज स्मृतीवरून असे हदसते की, पूवी िाह्मि मासे खात असत. नवीन 
स्मृती तयार िोते, याचाच अथच असा की, आयोग्य वाटिारी चालरीत बदलण्याचा समाजाला 
अहधकार िोता. सारासार हवचारानेच िे करता येईल. वदे पाठ म्िििारे िाह्मि अथाचे शत्र ू
असतात! यासं हवद्वान म्ििाव े की नािी, याचा संशय येतो. त्याचें पाठातंर म्ििजे जनावराचंा 
ध्वहनयुक्त शब्द आिे! 

 
१२७२ (७ : १२, १५ जून ४८, १८८) 

इंग्लंड व ऐरलंडमध्ये शातंात आिे. 
 



 अनुक्रमणिका 

१२७३ (७ : १२, १५ जून ४८, १८९) 
िान्समध्ये प्राहतहनहधक सभा तयार झाली. आस्स्ययात व प्रहशयातिी पालमेंट िाईल. 

 
१२७४ (७ : १२, १५ जून ४८, १८९) 

प्रहशया व डेन्माकच मध्ये लढाई चालू आिे. 
 
१२७५ (७ : १२, १५ जून ४८, १८९) 

उन्िाळ्याच्या सुटीनंतर ग्राटंवैद्य पाठशाळा १५ जून पासून सुरू झाली. 
 
१२७६ (७ : १२, जून ४८, १८९–१९०) 

रयतेवर जुलूम करिाऱया हशपायानंा इंग्रज सरकारने काढून टाकले. असे हशपाई मूळराजास 
जाऊन हमळाले. सरकारने जािीरनामा काढून इशारा हदला की, अशा लोकाचंी जिागीरी जप्त 
केली जाईल. गुलाबलसग मिाराजदेखील मूळराजास उतेजन देत आिे. कािी ज्योहतर्षानंी त्याला 
साहंगतले की, तुलाच पनु्िा राज्य हमळेल. म्ििून मूळराजा धुळूपलसग मिाराजानंा बोलावीत आिे. 
तरीिी इगं्रज सरकार िे बड मोडून काढील. 

 
१२७७ (७ : १२, १५ जून ४८, १९०–१९२) 

गुरू हशष्ट्याला सागंतात की : प्रवासास गेलेल्या लकवा मृत झालेल्या बापावर पुत्र पे्रम करतो. 
त्याप्रमािे ईश्वर हदसत नसला, तरी त्याची भक्ती आपि करू शकतो. मानवी बाष्ट्पापेक्षा परमेश्वर 
श्रेष्ठ हपता िोय. त्याजवर प्रीत केली तर तो बरेच करतो. जे भ्रष्ट आिेत ते प्रीत करीत नािीत. 
त्याचं्या कृतीवरून त्याचें गुि जािाव.े केवळ स्वपुण्याने तरिोपाय नािी. प्रीत िवी त्यास व 
पाितािी प्रीत िोऊ शकते. 

 
१२७८ (७ : १२, १५ जून ४८, १९२) 

‘गोमासंभक्षक यवन’ याने पूवी एक पत्र हलहिले िोते. प्रभाकर पत्राने कािी उत्तर हदले. पि व्यथच. 
न लागिारे दृष्टातं ते देत असतात. सत्ययुगात श्राद्धाला गोमासं चालत असे. वहसष्ठाहदकिी ते 
खाऊन दोर्षी झाले नािीत. ऋस्त्वज यज्ञात मासं खाऊनच स्वगास जातो. मग िल्लीच्या लोकानंा 
पापी का समजतात? यावर ज्ञानोदय म्िितो की : खाण्यावर शुद्धाशुद्धता अवलंबून नािी. ज्यास 
जे आवडेल ते त्याने खाव.े बदंी नािी. 
 
(शवेटी ज्ञानोदयकत्याची टीकाहटपिी.) 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १३, मंुबई, १ जुलाई १८४८ 

 
१२७९ (७ : १३, १ जुलै ४८, १९५–२००) 

एक परकीय प्रवासी डौलदार वशेात लिडतो. त्यास लोकाचंी भार्षा बोलता येत नािी. तो खुिानंी 
आशय व्यक्त करतो. एका संभाहवत गृिस्थाच्या घरी रािून तो भार्षा हशकतो. ‘आकाशातील तारा 
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िेच माझे घर आिे. िे लखलखीत जग पिावयास मी येथे आलो.’ असे प्रवासी सागंतो. तेव्िा 
संभाहवत गृिस्थास आकाशातील घराहवर्षयी उत्सुकता हनमाि िोते. स्मशानभमूी पािून त्याची 
उत्सुकता जागी िोते. कोित्यािी घटकेस मरि येईल, याची जािीव िोते. प्रवाशाकडून त्याला 
कळते की, सोनेनािे उपयोगाचे ठरिार नािी. वास्तहवक कल्यािाच्या मागात अडथळे फार 
आिेत. म्ििनू भ्रष्ट बुहद्धमते्तचा त्याग करावा. मरिाची आठवि ठेवावी. 

 
१२७९ अ (इंम : १९३–९५) 
 
१२८० (७ : १३, १ जुलै ४८, २०१) 

सर जमशदेजींनी शाळेकडे [ग्राटं वैद्यपाठशाळा] १५ िजाराची ठेव ठेहवलेली आिे. हतच्या व्याजातून 
मेिनती हवद्यार्थ्यांना सवगं लकमतीने पुस्तके व साहित्य हमळेल. फुकट मात्र देऊ नये. कारि मग 
वस्तूचे मित्त्व समजत नािी. 

 
१२८० अ (इंम : पृ. २००) 
 
१२८१ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०२) 

धोंडू जनादचन परभ ूिा एस्ल्फन्स्तन शाळेचा उपगुरू िोता. मोठी मेिनत करून तो िी जागा पावला 
िोता. तो हवद्याहनपुि िोता. पि मरू्थतपूजक नव्िता हनराकार परमेश्वरास तो भजत असे, काशीस 
ज्ञान हमळहवण्यासाठी गेला असता रोगी पडून मृत्यू पावला. 

 
१२८१ अ (इंम : २०१–२०२) 
 
१२८२ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०२–२०४) 

नेगलूर धारवाड येथे हननगा या शतेकऱयाने आकाशातून एक दगड पडताना पाहिला. दगड पडला 
तेथे खळगा तयार झाला. ग्राटं वैद्य पाठशाळेचा प्रो. जीरोसािेब याने रसायनशाळेचा अिवाल 
मागहवला आिे. असे दगड नेिमी पडतात. िे चंद्रावरून येिारे तुकडे आिेत की, आकाशाचे अि ु
आिेत की, इतर ग्रिाचे तुकडे आिेत, याचा शोध लागलेला नािी. 

 
१२८३ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०४) 

मंुबई येथील तुरंुगात १३९ मािसे आिेत. त्यातंील ५४ लोक कजाची परतफेड न केल्याने कैद 
भोगीत आिेत. जे ऋि काढून पैसा देत नािीत, ते घोर अपराधी आिेत. ते लबाडच नव्िेत, तर 
चोरिी समजावते. 

 
१२८४ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०४) 

सन १८२७ मध्ये जून महिन्यात ४९ इंच पाऊस पडला िोता. त्यानंतर ३० वर्षांनी मंुबईत एवढा 
पाऊस झाला. 
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१२८५ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०४–२०५) 
भावलपुरच्या नबाबाने हदवाि मूळराजाशी टक्कर चालहवली आिे. शीख गुरू मिाराजा लसग याने 
पाच िजार हशपाई जमवनू गोंधळ सुरू केला आिे. पि इंग्रज सैन्याने त्याचंा बीमोड केला. मूळराज 
आता हनराश झाला असून अग्नीमध्ये कुटंुबसुद्धा मरून जाण्याचा त्याने हनिय केला आिे. 

 
१२८६ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०५) 

नेपल्पमध्ये राजाची फौज व लोक याचं्या लढाईत १५०० मािसे ठार झाली. 
 
१२८७ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०५) 

स्पेनच्या सरकारने इंग्रजाचं्या वहकलास परत पाठहवले. 
 
१२८८ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०५) 

आहस्त्रयाचा राजा बंडखोरानंा हभऊन कुटंुबासि पळत गेला. 
 
१२८९ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०५) 

िान्समध्ये गोंधळ िोण्याचा संभव आिे. 
 
१२९० (७ : १३, १ जुलै ४८, २०५–२०७) 

इतालीच्या उत्तरेचे वालेन्सी आहि हपदमातं मात्र फार धार्थमक िोते. भ्रष्ट मंडळीिून त्याचंी वागिकू 
हनराळी असे. इतर देशातं धमाचा क्षय िोत िोता. पाउलसाने वालेन्सी मंडळी स्थापन केली. 
त्याचं्या शुद्धतेचे उदािरि पािून इतरानंा अचबंा वाटायचा. देवाचे शास्त्र ते खरेपिाने पाळीत 
असत. अशा मंडळाहवरुद्ध नरकाचे बळ चालत नािी, िे येशूचे उद्गार सत्य ठरतात. 

 
१२९१ (७ : १३, १ जुलै ४८, २०७–२०८) 

गोलवद जोशी पत्रात म्िितो की : आहडवरेकर शास्त्रींच्या मतानुसार असे ग्रिि बऱयाच हदवसात 
झाले नािी. मुहद्रकाकार सूयचग्रिि िहचतच िोते. ग्रििाच्या हनहमत्ताने दानधमच करिे, िे थोताडं 
आिे. लिदू ज्योहतर्षानंी या ग्रििाचा काळ बरोबर साहंगतला नािी. म्ििनू त्याचें ज्योहतर्षशास्त्र खोटे 
ठरहवण्याची वगेळी आवश्यकता नािी. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १४, मंुबई, १५ जुलाई १८४८ 

 
१२९२ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २०९–२१०) 

आगस्तसाच्या हदवसामध्ये रोमाच्या राज्याचा जो हवस्तार आहि मोठा अहधकार त्याच्याहवर्षयी :  
 
रोमचे साम्राज्य आहशया-मायनरपयिंत पसरले िोते. आहिका खंडामध्ये मराकोपयिंतचा प्रदेश 
त्याचं्या िातात िोता. रोमी लोक अनेक हवद्यामंध्ये हनपिु िोते. मोलवान देवळे आहि राजमंहदरे 
तसेच तसहबरा त्यानंी तयार केल्या. फरसबंदी रस्ते, पूल, पाण्याचे नळ बाधंले. २५ कोस 
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हवस्तारलेल्या रोममध्ये ४० लक्ष मािसे रािात असत. रोमच्या गावकुसाला ३७ वसेी िोत्या. अनेक 
देशातूंन लुटून आिलेली संपत्ती रोमात िोती. नाटकशाळा, नृत्यशाळा, पडशाळा, निाण्या व 
जयाचे खाबं िोते. (प्रश्न) 

 
१२९३ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २११) 

रे. हवल्सन याचें आिंोलीत व्याख्यान असून ‘सृष्टजन्य पदाथावरून ईश्वराहवर्षयी कसे काय 
जािाव?े’ िा हवर्षय आिे. 

 
१२९३ अ (इंम : २११) 
 
१२९४ (७ : ४४, १५ जुलै ४८, २११) 

िी चचच पे्रस्बटेरी हमशनमधील हम. िामचसजी पेस्तोनजी या हिस्ती मनुष्ट्यास उपदेशक नेमले आिे. 
त्याने १८३९ मध्ये हिस्ती धमाची दीक्षा घेतली. 

 
१२९४ अ (इंम : २११) 
 
१२९५ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २१२) 

(१) ‘लिदुशास्त्रातं साहंगतलेले िाह्मिाचें मित्त्व.’ (२) ‘सदाचरिाच्या गोष्टी.’ या नावाची दोन 
पुस्तके त्राक्ट सोसायटीने छापली असून लकमत फक्त १ आिा आिे. तसेच ‘चमत्काहरक गोष्टी’ िे 
पुस्तक सुंदर रीतीने तयार आिे. १ आण्यास हमळेल. 

 
१२९५ अ (इंम : २११) 
 
१२९६ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २१३–२१५) 

िाह्मि लोकाचं्या ईश्वरहवर्षयक कल्पना फार मोघम आिेत. सोमास ते ईश्वर मानतात. पि सोम 
िी एक वलेिी आिे. सोमचा अथच चंद्रिी िोतो. पंचभतूाचं्या मूती नव्ित्या. सप्तशीर्षच अग्नीची मतूी 
िोती. हतला िवीमध्ये मासंिी अपचि करीत. गाईचा यज्ञ िोई. अश्वमेध यज्ञामध्ये घोडा मारला जाई. 
सोमयज्ञात मेंढा मारीत असत. इंग्रजी अंमलात पुण्यात ३ वळेा सोमयाग झाला. 

 
१२९६ अ (इंम : २१२–१३) 
 
१२९७ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २१६–२१८) 

‘सुधारलेला लिदू’ हलहितो की : पेशवाईत उल्कापात झाला असता, तर िजारो रुपये व्रतवैकल्यात 
खचच झाले असते! प्राचीन ग्रीसमध्ये अशा दगडाभोवती एफसस चे देऊळ तयार झाले! मके्कतिी 
असा दगड असून तो गाहिएलने आिला असे मानले जाते. वाळकेश्वरातिी स्वयभं ू देव आिे. 
राजापूर, सोरठी सोमनाथिी स्वयंभ ूमानले जातात. पि त्याचं्या स्वयभंपूिास पुरावा कािीच नािी. 

 
१२९७ अ (इंम : २१५–२६) 
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१२९८ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २१८) 
एक प्रकाशलेला लिदू हलहितो की : धारवाडचा दगड ज्वालामुखीतून फेकला गेला, अशी सािेबाचंी 
कल्पना आिे. पेशवाई अंमलात जर असे घडले असते, तर बारा ज्योहतहलिंगातं भर पडली असती!! 
आकाशातून देवच उतरला, असे समजून देवळे तयार झाली असती. असले शास्त्र म्ििजे केवळ 
ठकहवद्या आिे. भोळे लोकासं फसवनू आपले पोट भरण्याची युक्ती आिे. म्ििनू अंधार सोडून 
उजेडात या. 

 
१२९९ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २१८–२१९) 

िल्ली िाह्मिानंा असे वाटते की, सगळेजि आपल्याला तुच्छ लेखतात. याचे कारि म्ििजे पूवी 
तेच श्रेष्ठ समजले जात असत. म्ििून िाह्मिानंी जातीचा अहभमान प्रथम टाकावा. आपले खरे गुि 
वाढवाव.े नम्र, सदाचरिी, हवद्वान व्िाव.े उद्योग न करता मोठेपि हमळवता येिे कठीि असते. 
म्ििून हवद्या वाढवावी. 

 
१३०० (७ : १४, १५ जुल ४८, २१९–२२०) 

‘िाह्मि देवापेक्षा श्रेष्ठ’ म्िििे िे एक मखूच मत आिे. तादूंळ आहि दहक्षिा यानंी मोठेपि येत नािी. 
आता इतर जातींचे लोकिी हशकून शिािे िोत आिेत. हकत्येक िाह्मि भडवहेगरी करतात. 
राडंाचं्या मागे तबला वाजहवतात! मग त्यानंा श्रेष्ठ कसे म्ििावे? नुसते पाठातंराचे ओझे वागहविे िी 
खरी हवद्या नव्िे. त्याजंकडे राज्य िोते, तोपयिंत िा अहभमान बरा वाटत असे. ईश्वरास त्याचें 
मोठेपि आवडत नािी. तरी ते कोिाचे कािी ऐकत नािीत. नुसत्या स्नानसंध्येने राजकारिी लकवा 
परािमी िोत नसतो. स्वाथच सोडून त्यानंी उद्योग करावा. 

 
१३०१ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 

ऐरलंडमध्ये हमचेल नामक मािसाला हफतुरीवरून १४ वर्ष ेकाळ्या पाण्याची हशक्षा झाली. 
 
१३०२ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 

नेपल्समध्ये रयतेत दंगल झाली. 
 
१३०३ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 

युरोपमध्ये आता शातंता आिे. 
 
१३०४ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 

रािी सरकारचे सवांत वहरष्ठ कोटच सुरू झाले. ग्राडं जूरी भरल्यानंतर हवल्यम याई ली या 
न्यायाधीशानंी साहंगतले की, २९ मुकदम्याचंा हवचार िोईल. पैकी २ खुनाबाबत आिेत. 

 
१३०५ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 

१७ जुलै रोजी काशीमध्ये भकंूप झाला. सिा हदवसात सोळा इंच पाऊस पडला. 
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१३०६ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१) 
आबू येथे एक महिन्यापासून धरिीकंप िोऊन आवाज िोतो. एथे नेिमी असे िोते. परंतु हवशरे्ष 
नुकसान िोत नािी. 

 
१३०७ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२१–२२२) 

मूळराज हदवाि याचा आपल्या अफगाि फौजेवर भरवसा नसल्याने त्याने िी फौज बरखास्त 
केली. अभय मागनू तो एडवडच सािेबास शरि येत आिे. इंग्रज सरकार मात्र कसलेिी आश्वासन 
देण्यास तयार नािी. मूळराज जयप्रद अनुष्ठाने करून लढाईचीिी तयारी ठेवीत आिे, असे हदसते. 

 
१३०८ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२२) 

नानापा नागोबा या गृिस्थाने बाळी नामाक कलावहंतिीस एका पारशाच्या नावावर खोटे दस्तऐवज 
दाखवनू १०० रु. लाच माहगतली. बाळीने त्याचे कपट िेरले व िवालदारास रपोट केला. 
िवालदाराने नानापा व त्याचा िस्तक आबाजी यानंा पकडले. त्यानंा चार महिन्याचंी हशक्षा झाली. 

 
१३०९ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२३) 

बेळगावच्या कािी लोकानंी जगन्नाथपुरीसारखी रथ यात्रा काढली. रथ ओढण्याच्या श्रमानंी ३ 
मािसे व १ मुलगा मरि पावले. असल्या घातकी भक्तीने नाशच िोिार. 

 
१३१० (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२३) 

कलकत्ता रीव्यूच्या माहितीप्रमािे बंगाल इलाख्यात २४,११८ कामदारानंा २ रु. पासून ४ पयचन्त 
वतेन हमळते. फक्त एका नोकरास द. म. ७५० रु. वतेन हमळते. 

 
१३११ (७ : १४, १५ जुलै ४८, २२४) 

‘एक कोकिस्थ िाह्मि’ हलहितो की : मरतानंा गंगेचे नाव घेतले म्ििजे ताबडतोब मोक्ष हमळतो 
अशी लोकाचंी समजूत आिे. परंतु एक गृिस्थ गंगेचे नाव घेत मेला. तरीिी तो समंध बनला! 
म्ििून काशीस जािे व्यथच आयास आिे. यावर संपादक हटपि करतात की : समधंाची कल्पनािी 
खोटी आिे. अशा कल्पना मनात ठेव ूनयेत. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १५, मंुबई, १ आगस्त १८४८ 

 
१३१२ (७ : १५, १ ऑगस्त ४८, २२५–२२७) 

काळाची हतसरी ठेप :  
 

गहरबाचं्या मेिनतीस उत्तम फळे येऊन हिस्ती धमच वाढत गेला. इसवी सन एक िजार पयिंत तो धमच 
सगळ्या युरोपात स्स्थरावला िोता. ग्रीनलंडसारख्या दूरवरच्या देशातिी धमोपदेशक जाऊन 
पोिोचले. सन १२८३ मध्ये पुशातिी हिस्ती धमच हवस्तारला. सन १४८० मध्ये सूर लोकानंा घालवनू 
हिस्ती धमच वाढला. अमेहरकेत १४९२ मध्ये हिस्ती लोक गेले. अमेहरका खंडिी हिस्ती झाले. 
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१३१३ (७ : १५, १ ऑगस्त ४८, २२७) 
देवनागरी हलपीचे रोमन हलपीत रूप्यंतर करण्यासबंंधी. 

 
१३१३ अ (इंम : २२७) 
 
१३१४ (७ : १५, १ ऑगस्त ४८, २२८) 

‘भरतखंडातील याते्रकरू’ : पै्रस सािेबाचे इंग्रजीवरून िे भार्षातंहरत पुस्तक तयार केले. हिस्ती 
धमचच खरा तारक आिे, िे या पसु्तकावरून कळून येईल. पृष्ठे ४०० लकमत ८ आिे आिे. (प्रका, 
रॅक्ट सोसायटी) 

 
१३१४ अ (इंम : २२८) 
 
१३१५ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३०–२३२) 

जगात अनेक हठकािी ज्वालामुखी आिेत. हसहसली बेटाजवळ स्रािंोली िा पवचत १६ शतके जळत 
आिे. धरिीकंपाचे धोके बसल्यावर त्यातून राख व लाल दगड बािेर येतात. लाव्िा रससुद्धा 
वाितो. इतालीचा वसुेहवयस पवचतिी असाच आिे. यातून बािेर येिारा हचखलसुद्धा गरम असतो. 
अमेहरकेतील एका ज्वालामुखीने िजार मलैाचंा प्रदेश जाळून टाकला. ऐसलंड बेटातील 
ज्वालामुखीने ९ िजार लोकाचंा बळी घेतला. ज्वालामुखीच्या पाझरातून अनेक बेटे तयार िोतात. 
कािी पवचत अकस्मात पेटून भयंकर नाश करतात. एका डोळ्याचे राक्षसच ज्वालामुखी हनमाि 
करतात, अशी समजूत असल्याने ज्वालामुखीस ‘नरकाचे’ द्वार म्िितात. 

 
१३१५ अ (इंम : २२८–२२९) 
 
१३१६ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३४–२३८) 

‘पुरा पापी’ यास पापाचा पिाताप झाला, तेव्िा िाह्मिाने त्यास माया हसद्धातं साहंगतला. पि पापी 
मािूस देवाचा अंश असू शकेल, िे त्याला खरे वाटेना. मािूस दुःख भोगण्यासाठी जन्म घेतो, 
यावरिी हवश्वास बसेना. गंगेमध्ये स्नान करूनिी दुःख गेले नािी. देवाचंी चमत्काहरक चहरते्र ऐकून 
तर त्याला हतरस्कारच वाटला. तरीिी त्याने एका देवाचे सतत नामस्मरि केले. स्वतः पातकी 
असिाराकडून तारि िोिार नािी. जो स्वतःच अमंगल आिे, तो इतरानंा मंगल बनव ूशकत नािी. 
लोखंडी खडावा घालून जगन्नाथाची यात्रा केली, तरीिी पाप गेले नािी. ईश्वरकृपा हमळहवण्यास 
हिस्ताकडेच जाव,े असे त्याचे मत झाले. 

 
१३१६ अ (इंम : २३२–२३४) 
 
१३१७ (७ : १५, १ ऑगस्त ४८, २३९) 

हमडनापुर गावी एका िाह्मिाने आपल्या हवधवा कन्येचा पनुर्थववाि केला. सूज्ञािंी अशा कामास 
अनुकूल िोऊन ते काम चालवाव.े 
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१३१८ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९) 
सातारकर मिाराजाहवर्षयी कोटच आव  प्रोपैटसचनी अजून कािी हनिचय केला नािी. 

 
१३१९ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९) 

बेकार लोकानंी िान्समध्ये बडं केले, तेव्िा सैन्याने ते बंड मोडून काढले. 
 
१३२० (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९) 

जमचनीतिी सरकार बदलण्यासाठी गडबड सुरू झाली आिे. 
 
१३२१ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९) 

इटलीचा राजा देशातील गडबडीने घाबरून इसं्ग्लश जिाजावर आश्रय घेऊन राहिला. 
 
१३२२ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९) 

मंुबईपासून कल्यािपयिंत लोखंडी रस्ता िोिार. 
 
१३२३ (७ : १५, १ आगस्त ४८, २३९–२४०) 

िल्ली क्लोरोफॉमच िे नवीन और्षध हनघाले आिे. कािी शस्त्रउपाय कतचव्य असल्यास ते िंुगण्यास 
देतात. त्यानंतर रोग्यास इतकी झोप येती की, दात काढला की िाडाचा तुकडा काढला, िेिी 
समजत नािी. हभवडंीत एके स्त्रीच्या पायाचे िाड काढले, तरी हतला कािी दुःख झाले नािी. िा 
चमत्कार पािण्यास सरकारी अहधकारीिी आले िोते. िल्ली िे और्षध डाक्तरसािेब वापरतात. 

 
१३२४ (७ : १५, १ अहगस्त ४८, २४०) 

मंुबईच्या व्यापाऱयानंी जुगार व पैजा कायद्याने बंद करावी, म्ििून इंग्रज सरकारास अजी 
पाठहवली. असा कायदा लवकरच लागू िोिार आिे. 

 
१३२५ (७ : १५, १ अहगस्त ४८, २४०) 

मूळराजाने ज्योहतर्षाकडून हवजयामुिूतच घेऊन लढाई केली, तरीिी त्याचा पराभव झालाच. आता 
तो मुलतानच्या हकल्ल्यात असून बािेरून इंग्रजानंी वढेा घातला आिे. एडवडचसािेबाने त्यास 
हनरोप हदला की, त्याने केलेल्या खुनाबद्दल त्याला हशक्षा िोिारच. आता मूळराजा फहकराचे सोंग 
घेऊन पळिार, असे म्िितात. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १६, मंुबई, १५ आगस्त १८४८ 

 
१३२६ (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २४१–२४२) 

रोमी लोकानंी कोित्या उपायानंी अहधकार हमळहवला याहवर्षयी :  
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रोमी लोकाचें सेनापती आपल्यासाठी कीती व लूट हमळवावी आहि रोमचा परािम वाढवावा, याच 
िेतूने दुसरे देश लजकावयास जात. हनदचयपिे वध करिे आहि बेधडक लुटिे, असा त्याचंा िम 
िोता. जे हजवतं रािात असत त्यानंा दास केले जाई. खरी नीती त्याचं्यात नव्ितीच. न्याय, 
खरेपिा, दया, कािी नव्िती. आगस्तसनंतर फार थोडा काळ रोमचे सौंदयच हटकले. खोट्या 
आधारावरती स्थापलेले राज्य हनदचयी स्वारानंी हवभागनू घेतले. (प्रश्न) 

 
१३२७ (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २४४–२४७) 

शुनःशपेाची गोष्ट फार चमत्काहरक िोती. िहरिदं्र राजाला वरुि देवतेच्या कृपेने मुलगा झाला. 
राजाने ठरहवले िोते की, पुत्रानेच यज्ञ करीन. परंतु तो नंतर पुत्रमोिाने टाळाटाळ करू लागला. 
तेव्िा देवता रागावली. मुलगा रोहित वयात येईपयिंत इदं्राच्या स्वाधीन िोता. शवेटी एका 
िाह्मिाचा मध्यमपुत्र शुनःशपे याची खंडिी रोहिताऐवजी देण्यात आली. शुनःशपे संकटग्रस्त 
िोऊन त्याने एकेका देवाची उपासना केली. देवतानंी संतुष्ट िोऊन त्याचा जीवदान हदले. इकडे 
राजािी रोगमुक्त झाला. 

 
१३२७ अ (इंम : २४२–४४) 
 
१३२८ (७ : १६, १५ ऑगस्त ४८, २४८–२५०) 

हसहसली बेटाजवळील एन्ता िा पवचत १० िजार फूट उंच असून गेली १०० वर्ष े जळतो आिे. 
त्याच्या लाव्िामधून ४०० फूटी टेकड्या तयार झाल्या. अस्ग्नजन्म खडकातून तयार झालेली जमीन 
मात्र सुपीक आिे. १६६९ साली या पवचताने फार मोठा नाश केला. त्यातील लाव्िारस समुद्रापयिंत 
वािात िोता. असाच प्रकार सन १८३० व १८४३ या वर्षींिी झाला. (सहचत्र) 

 
१३२८अ (इंम : २४७–४८) 
 
१३२९ (७ : १६, १५ ऑगस्त ४८, २५०–२५१) 

(लोकहितवादी : ) स्मृतीने चार विच केले. परंतु विच बदलत असे. वाल्मीक िा कोळ्याचा ऋर्षी 
झाला. राजा िहरिदं्राने म्िाराचे काम केले. म्ििनू कमावरून विच ठरहविे उत्तम िोय. पंहडत, 
हशपाई आहि चाकर सवच देशात आिेत. िल्लीचे िाह्मि फक्त जेवायापुरती काळजी करतात. लाडू 
खाण्याचीच स्पधा फार आिे. िाह्मिभोजनात सवच हजिगी गमाविारे वडेे लोकिी सापडतात. 
िाम्ििातं हवचार, नीती व पहवत्रपिा अहजबात नािी. त्यासं शालजोडी हदल्िी, म्ििजे दारू प्याली 
तरी लचता नािी. 

 
१३३० (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २५१–२५३) 

कान्िेरीच्या गुिामध्ये हचते्र, घुमट व प्राचीन हलपीचे लेख आिेत. या गुिा भव्य आहि उंच आिेत. 
त्यात तपस्व्यासारख्या मूती कोरलेल्या आिेत. संस्कृत व मागधी हलपींच्या लेखांत ‘दया धमच’ असे 
शब्द आढळतात. खाबंावर जे लेख आिेत, त्यातं जैन धमाची तत्त्व े आिेत. जैन मुनींच्या 
तपियेकहरता या गुिा तयार झाल्या असाव्यात. पटुुचगीस लोकानंी कािी मूती हछन्नहवस्च्छन्न केल्या 
असाव्या. सरकारने त्याचंी दागदुजी केली पाहिजे. १८३९ मध्ये बडच या सािेबाने तेथे उत्खनन 
केले. त्यात सोन्याचा डबा व ताम्रपते्र सापडली. (हदग्दशचनवरून) 



 अनुक्रमणिका 

१३३१ (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २५४) 
दर बारा वर्षांनी बेळगावात भरिाऱया या याते्रत [बेळगावातं भरिाऱया याते्रत] टोिगा मारण्याची चाल 
आिे. एका म्िाराने िाह्मि वरे्ष धारि करून िाह्मिकन्येशी लग्न केले. त्याचा मुलगा िाडे घेऊन 
खेळे. त्यामुळे त्याचे कपट उघडकीस आले. त्याची बायको त्यास मारण्यास धावली, तेव्िा तो 
टोिग्याच्या पोटात लपला. पुढे िी स्त्री एका तरुि मािसाजवळ राहिली, तो हतचाच मुलगा 
हनघाला! म्ििून हतने त्यास मारून आत्मित्या केली. या कथेवरून तेथे यात्रा भरते. एका अहतदुष्ट 
स्त्रीच्या आठविीसाठी यात्रा भरहविे, िे केवढे अज्ञान आिे? 

 
१३३२ (७ : १६, १५ ऑगस्त ४८, २५४) 

िान्समधील बंडामध्ये पाच िजार मािसे मेली 
 
१३३३ (७ : १६, १५ ऑगस्त ४८, २५५) 

इंस्ग्लश सरकारला डाकेपासून सुमारे ३ कोटी रुपयाचंा नफा झाला. 
 
१३३४ (७ : १६, १५ अगस्त ४८, २५५) 

सातारच्या मिाराजाबंद्दल अद्याप हनिचय नािी. 
 
१३३५ (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २५५) 

पंजाबकडे इंग्रजानंी नवीन पलटिी रवाना केल्या. 
 
१३३६ (७ : १६, १५ ऑगस्त ४८, २५५—२५६) 

सरकारने नवीन कर बसहवल्याने लकेत बंड सुरू झाले. बंडखोरानंी एका गृिस्थास राजा नेमण्याचे 
प्रयत्न चालहवले आिेत. सरकारने कठोर उपाय योजल्याने बंडाचा जोर कमी झाला. 

 
१३३७ (७ : १६, १५ आगस्त ४८, २५६) 

(लोकहितवादी : ) वैराग्य िे मूखचपि आिे. जगत्समुदायात आपल्यास अनेक प्रकारचे संबधं प्राप्त 
झाले. त्याचंा त्याग िा हभते्रपिा आिे. जीवनास सवचस्वी व्यथच समजिे, िी हवपरीत भावना िोय. 
वैराग्यापेक्षा संसारच सयुंक्त रीतीने चालहवलेला बरा. ईश्वराने आपिासं हनमाि केले, ते रानटी 
स्स्थतीत रािाण्याकहरता नव्िे. कुटंुबात रािून सदाचरि कराव.े जनावराप्रमािे रानामध्ये हफरू 
नये. (प्रभाकरवरून) 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १७, मंुबई, १ सप्तेंबर १८४८ 

 
१३३८ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २५७–२६२) 

लढाया व मारामारी, व दुष्ट्काळ याजंकडून हिस्ती मंडळीची जी खराबी झाली हतचे विचन :  
 



 अनुक्रमणिका 

रोमी सेनापती तैतस याच्या िल्ल्याच्या वळेी यरूशलेम शिरातील यिूदी आपसात भाडंत िोते. 
आपसातल्या कज्जामुळे फार खराबी झाली. हिस्ती मडंळ्या एकमताने राहिल्या असत्या, तर 
मिंमदी याचं्या आिमिास तोंड देिे सुलभ झाले असते. पहिम युरोपीय गट स्वतःस क्याथहलक 
म्ििव ूलागला. मोंगल लोकाचंा उपद्रविी वाढला. तुकच  व ग्रीक याचें झुंज चालू िोते. सन ५४४ 
मध्ये मिामारीची साथ आली. शभंरातून ८० मािसे रोगी िोऊन मरत िोती. एकट्या लंडनमध्ये ५० 
िजार मािसे मेली. त्यानंतर दुष्ट्काळाचे संकट आले. लक्षावधी मािसाचंा घात झाला. सन ४०० 
पासून यरूशलेमची यात्रा सुरू झाली. तुकांनी अनेक वळेा स्वाऱया करून एस्स्यया मायनर व 
कॉन्स्तॉस्न्तनोपल िी मुलूख लजकला. 

 
१३३९ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६२–२६३) 

खत्री स्वतःस वदेाहधकारी म्ििहवतात. परंतु िाह्मिाचंी त्यास मान्यता नािी. खरे म्ििजे वदेोक्त 
की पुरािोक्त, िी बाब यजमानावर सोपवावी. यजमानाच्या मुखत्यारीवर वाद िोता कामा नये. 
आता लवकरच वदेाचंी छपाई पूिच िोईल आहि सत्य प्रगट िोईल. 

 
१३३९ अ (इंम : २६२) 
 
१३४० (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६५–२६७) 

श्रीकाशीखंड ४५६ पृष्ठाचंा िा गं्रथ हनरुपयोगी वाटतो, िी अपकारी पुस्तके आिेत. लबाडी, 
ठकबाजी, याचंी त्यात विचने आढळतात. देव पापी असेल, तर त्याचा सेवकिी पापी ठरेल. के्षत्रास 
जाण्याने पुण्य हमळते, िी भ्रामक समजूत आिे. अहवचारी लोक त्यावर भाव ठेवनू चालतात. 
काशीखंडाच्या पठिाने रोग-दुःख हनवारि िोते, या समजुतीत कािीच अथच नािी. िे सवच ढोंग 
िोय. 

 
१३४० अ (इंम : २६३–२६५) 
 
१३४१ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६७–२६९) 

भकंूपाने समुद्रात नवीन बेटे तयार िोतात. सन १७०७ मध्ये स्तोहखयो बटेाजवळ एक नवचे बटे 
तयार झाले. तसेच जुनी बेटे पाण्यात बुडतात. भहूमकंपाच्या धुरामुळे कािी बेटे काळी असतात. 
पाण्यास वाईट वासिी येतो. हवर्षारी पाण्याने मासे मरतात. हवशरे्ष चमत्कार म्ििजे कािी वळेा या 
बेटाचंी उंची वाढते. 

 
१३४२ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६९) 

ऐरलंडमध्ये बंड चालू आिे. पि सरकारी बंदोबस्तिी खंबीर आिे. 
 
१३४३ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६९) 

पीतसचबगच व मासकाउमध्ये जरीमरीचा उपद्रव झाला. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१३४४ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २६९–२७०) 
मंुबई ते कल्यािपयिंत लोखंडी रस्ता करण्यासाठी भाग भाडंवल जमा िोत आिे. पहिली २५ वर्ष े
सरकार तोटा भरून देऊन ५ रु. तरी प्रत्येकास फायदा पडेल असे करील. म्ििून नेहटवानंी जरूर 
भाग घ्यावते. रेल्वनेे स्वदेशाचा व्यापार वाढेल. 

 
१३४५ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २७०) 

इंग्रजी फौजा तोफा घेऊन मुलतानकडे हनघाली, म्ििून लोक गाव सोडून पळत आिेत. 
 
१३४६ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २७०) 

यंदा सवच हजल्ह्यातं पाऊस बरा पडला. शवेकी बरी आिे. 
 
१३४७ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २७०) 

एल् हफन्स्तन हवद्यालयात तसहबरा काढण्याचे हशक्षि देण्याकहरता मेस्तर फालन यास गुरू नेमिार 
आिेत. 

 
१३४८ (७ : १७, १ सप्तेंबर ४८, २७०–१७१) 

गावदेवीचा चमत्कार व अज्ञानामुळे लोकाचंी फसगत :  
 
‘सन्मागचवती हफरिारा’ हलहितो की : गावदेवीस एका खादव्याकडे ६५ रुपयाचंी चोरी झाली. तर 
त्याने सगळे विमी गोळा करून देवीस सुपारी लावली. प्रत्येक वहिम्यास सुपारी लावण्यास भाग 
पाडले. त्यातून हतघाचंी नाव ेआली. ते काकुळतीने आपि चोर नसल्याबद्दल ओरडत िोते. पि 
प्रथेप्रमािे ज्ञातीस दारू पाजण्याचा व दंड देण्याचा खड्ड् ग िोिार ! सुपारी लाविारा पुजारीच 
लबाड आिे. गहरबानंा उगीच भदंूड पडतो. 

 
१३४८ अ (इंम : २७१–२७२) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १८, मंुबई १५ सप्तेंबर १८४८ 
 
१३४९ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २७३–२७४) 

बादशिाच्या कारकीदीतील रोमाची गोष्ट :  
 
आगस्तस सीजरनंतर ३५० वर्षांत ३६ बादशिा झाले. हतबेहरयस िा कुरूप व जुलमी बादशिा 
िोता. त्याच्या हशपायानंीच त्यास ठार मारले. क्याललग िा सम्राटिी फार िूर िोता. नीरो अहतशय 
चैनी िोता. रोमला तो केवळ मजेखातर आग लावी. हवनेहलयस राजाला लोक इतके कंटाळले की, 
दोर बाधूंन त्यास मारले. अपराधी बादशिानंा नागहरकानंीच मृत्युदंड हदल्िा. (प्रश्न) 
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१३५० (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २७५) 
हशमग्यावर हनबधं हलहििारास ५० रुपये बक्षीस हमळेल. पि तो इंग्रजी भार्षातंरासि द्यावा. 
कोिाकडून इंग्रजी भार्षातंर करून घेतले तरी चालेल. 

 
१३५० अ (इंम : २७४–२७५) 
 
१३५१ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २७५–२७६) 

गिेशचतुथीस लोक दुसऱयाच्या घरावर दगड मारतात कारि गिपतीने चदं्रास शाप हदल्िा िोता 
की, गिेशचतुथीस चदं्रदशचन घेतले, तर पाप लागते. मग लोक चुकून जरी चदं्र हदसला, तरी 
खोटा आळ येऊ नये, म्ििून दगड मारतात. सरकारने कायदा करून िा उपद्रव थाबंवावा. 

 
१३५१ अ (इंम : २७५) 
 
१३५२ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २७६–२७७) 

‘हवद्योपिम गं्रथ’ : माधवराव मोरोजी व मोरोबा नावाचंा िा गं्रथ अत्यतं उपयुक्त आिे. यात हवद्या-
कला, इहतिास-नीती याचं्या सुंदर गोष्टी साहंगतल्या आिेत. वाईट एवढेच की, या गोष्टी कोित्या 
पुस्तकावरून घेतल्या, ते हदलेले नािी. यास ‘सुधारलेल्या देशातं ‘चोरी’” असे नाव आिे. 
पुस्तकाची लकमत ४ रुपये आिे. 

 
१३५२ अ (इंम : २७६) 
 
१३५३ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २७८–२८१) 

सर अस्स्कच न पेरी यानंी एल् हफन्स्तन शाळेत केलेल्या भार्षिामध्ये साहंगतले की, हकत्येक श्रीमंत 
हवद्या न करता स्वस्थ बसतात. युरोहपयन लोकाचं्या मानाने त्याचें ज्ञान कमी प्रतीचे आिे. इंग्लंड िे 
बेट आिे की खंड, िेिी त्यास समजत नािी. हशक्षामंडळीने अनेक पसु्तके छापली, परंतु कोिी 
वाचीत नािीत. बखरी मात्र वाचतात! हछछोर बुद्धी व सद्गुिाहवर्षयीची अनास्था िा प्रगतीस 
पायबंद आिे. कोटच आव हडरेक्टसचनी हवद्या वाढहवण्याकहरता अनेक पसु्तके छापण्याची तयारी 
दाखहवली आिे. हवद्या केल्यानेच खरी योग्यता वाढेल, शुष्ट्क वाद संपतील. प्रापंहचक भोगातच 
मग्न राििे अयोग्य आिे. 
 

१३५३ अ (इंम : २७७–२७८) 
 
१३५४ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८२–२८४) 

श्राद्ध करण्याची रीत लिदूप्रमािेच ग्रीक व रोमी तसेच चीनी लोकातंिी िोती. श्राद्धाच्या हदवशी 
हपतराचं्या जागी िाह्मि जेवतात. श्राद्धाच्या सवच हवधी तपशीलवार पुरािे देतात. मत्स्यपुरािात तर 
गोमासं हपतरानंा आवडते, असे म्िटले आिे. ऋर्षींनी गाय भहक्षल्याचे उल्लखे आिेत. परंतु गाय 
मारिारानंा िरिाचा जन्म येतो, असेिी सागंतात! हपतरानंा सतुंष्ट करण्यासाठी लोक अशी हशक्षा 
आनंदाने भोगीत असत! 

 



 अनुक्रमणिका 

१३५४ अ (इंम : २८१–२८२) 
 
१३५५ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८४) 

इंस्ग्लश पुस्तकाचें मराठीत भार्षातंर करण्यासाठी नवीन मंडळी स्थापन झाली असून हतने १० 
िजार रुपये जमहवले. मेजर क्याडंी या मंडळीचे मुख्य िोिार. भार्षातंरकारास मेिनतीच्या बराबर 
देिगी हमळेल. यातून उपयोगी व सुंदर गं्रथ तयार िोतील. 

 
१३५५ अ (इंम : २८४) 
 
१३५६ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८४–२८६) 

अमेहरका खंडात सोन्याच्या व रुप्याच्या खािी आिेत. पोटोसीनामे पवचतातून १५४६ पासून धातू 
काढला जातो. दरवर्षी ८०–९० िजार तोळे रुपे हनघते. गोरगरीब नदीच्या पात्रातून रुप्याचे कि 
शोधून हवकतात. मेस्क्सकोतील लाप्लाटा येथे तीन मिावर उत्पन्न िोते. खािीतील हबगारी दरमिा 
दिा रुपयावंर खुशीने राबतात. कािी वळेा खािीमध्ये पािी भरते व िे काम बंद पडते. पारािी 
खािीतच सापडतो. अमेहरकेमधून ५० वर्षांत आठ कोटींच्या मालाची हनयात झाली. उत्तरोत्तर िा 
व्यापार वाढत आिे. (हदग्दशचनावरून) 

 
१३५७ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८६–२८७) 

िाझील देशात रयोजेनेरो येथे ८ लक्ष रुपयाचें सोने सापडते. सरकारी भट्यातून िे सोने शुद्ध केले 
जाते. सोन्याच्या प्रत्येक तुकड्यावर राजाचा हशक्का असतो. पोतुचगालमध्ये नािी करण्याचे काम 
चालते. आहिकेत तर सोने नदीतून वािात येते. दरसाल एक कोटीचे उत्पन्न हमळते. जपानमध्येिी 
रेतीत सोन्याचे कि हमळतात. मात्र आपल्या उत्पन्नाचा हतसरा हिस्सा राजास द्यावा लागतो. 
भारतात मल्याळात इरनाद प्रातंातील नीलाबंर नदीत सोने सापडते. 

 
१३५८ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८७) 

ऐरलंडचे बंड मोडण्यासाठी लॉडच िाहडिंज यास सेनापती नेमले आिे. 
 
१३५९ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८७) 

इतालीत व आहस्त्रयात लढाई चालू आिे. 
 
१३६० (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८७) 

मुलतानकडे हनघालेल्या फौजा लवकरच तेथे पोिोचतील व मग मूळराज हदवािाचा कािी उपाय 
चालिार नािी. 

 
१३६१ (७ : १८, १५ सप्तेंबर १८, २८८) 

लसद प्रातं मंुबई इलाख्यास जोडला जािार आिे. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१३६२ (७ : १८, १५ सप्तेंबर ४८, २८८) 
सर जमशटेजी हजजीभाय यानंी ८० िजाराचंी देिगी देऊन गरीबासंाठी सुंदर धमचशाळा बाधंल्या. 
सर चाल्सच फोबचस यानंीिी ३० िजार हदले. लेडी जमशदेजी २० िजार देिार असून सरकारला या 
रकमा ठेवनू त्याच्या व्याजातून सवच खचच चालेल. दयाळू मातब्बर लोकानंी मदत करावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं १९; मंुबई, २ ऑक्टोबर १८४८ 

 
१३६३ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९२–२९६) 

नारदाने लवध्य व मेरू पवचतातं भाडंि लावनू हदले. म्ििनू लवध्यपवचत मेरूइतका उंच िोऊ लागला. 
इतका की, सूयाचा मागच अडला. तेव्िा सगळ्या ऋर्षींनी अगस्त्यास हवनंती केली की, लवध्याचलास 
कािी हशक्षा लावावी. दधीचीच्या अस्थी घेऊन अगस्त्य दहक्षिेस आला. त्याने चतुराईने लवध्याची 
वाढिारी उंची रोखली. अशा कस्ल्पत आहि अहत चमत्काहरक गोष्टी या पुरािात आिेत. जे 
िह्मदेवास जमले नािी, ते अगस्तीने केले, िेिी असंभाहवक आिे. अगस्ती समुद्र प्याला, िी गोष्टिी 
असत्य वाटते. लोकानंी डोळे उघडुन हवचार करावा. यात ज्ञानाचा प्रकाशिी नािी आहि हवद्या तर 
नािीच नािी. संसारोपयोगीसुद्धा कािी नािी. 

 
१३६३ अ (इंम : २८९–२९२) 
 
१३६४ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९६–२९७) 

गिपतीच्या स्थापनेच्या वळेा प्रत्येक घरी वगेवगेळ्या असतात. बिुतेक हठकािी आराश िोते. 
कामाच्या धादंलीत व पािुण्याचं्या गदीत गिपतीची अप्रहतष्ठा िोत असते. गिपतीच्या मूतीवर 
टीकािी िोत असते. देव हनरंतर हनमचळ असताना त्यास स्नानाहद उपचाराचंी गरजच काय ? 
आरतीच्या वळेी लोक इतके ओरडतात की, देव बहिरा असल्याचा भास व्िावा ! तर िे केवळ मौख्यच 
व दाहंभकपिा आिे. गिपती ज्ञानाची देवता आिे. पि हतचे भक्त मात्र टोिपे असतात ! खऱया 
ईश्वरापासून लोक दुरावले आिेत. 

 
१३६५ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९७–२९८) 

हिजहकशोर घोर्ष यानंी जगन्नाथाहवर्षयी पसु्तक हलहिले आिे. जगन्नाथाच्या मंहदरात ठकबाजी फार 
चालते. भोळ्या लोकाचंी फसविूक िोते. दरसाल ३१ िजारावंर खचच िोतो. कुदच संस्थानच्या 
राजास १५ िजार रुपये हनव्वळ उत्पन्न हमळते. 
 

१३६६ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९८) 
ऐरलंडमध्ये यंदा बटाट्याचे पीक कमी आले. 

 
१३६७ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९८) 

न्यूयॉकच  शिरात दररोज १ िजार लोक नव्याने रािायला येतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

१३६८ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९८) 
राजा हशरलसग ७ िजार फौज घेऊन मूळराजाच्या मदतीस आला. म्ििून इंग्रजांची आिखी फौज 
पंजाबकडे रवाना िोिार. 

 
१३६९ (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, २९९–३००) 

मे. ब्लेन सािेबाचं्या उपस्स्थतीत पुिे पाठशाळेची परीक्षा झाली. सवच हवद्यार्थ्यांनी चागंली उत्तरे 
हदली. सािेबबिादुरानंी १०० पासून २५० रुपयापयचन्त बहक्षसे वाटली. एकूि रकम २०२५ रुपये 
झाली. या पाठशाळेची हदवसेंहदवस चागंली सुधरिूक िोत आिे. इगं्रजी वगचिी उत्तम चालतो. 
सरकाराने िा लोककल्यािाचा पायाच घातला आिे. 

 
१३७० (७ : १९, २ ऑक्टोबर ४८, ३००–३०३) 

‘एक नेहटव हिस्ती’ हलहितो : की सरकार रयतेचे कल्याि करते, पि व्यापाऱयाकंडे दुलचक्ष करते. 
व्यापारी हदवसा लुटतात. गोरगहरबानंा तर त्याचेंखेरीज गती नािी. हभकाऱयाच्या वरे्षात खेड्यामध्ये 
आलेला व्यापारी पािातापािाता गब्बर िोतो. हिसोबात लबाडी करून व्याज उकळतो. कुिबी 
लोकासं हिशबे येत नािी. हलहििारा िजारपाचशते एकदाच! कूळ मेले की, त्याचे घरदार हवकून 
पैसा वसूल करतात. खेडेगावात दािे हवकत घेिारेिी तेच असतात. धारि मिाग करून धान्य 
मात्र स्वस्तात हवकत घेतात. रयत अगदी गुलाम झाली आिे. लोकानंी हनदान हदलेल्या पैशाची 
पावती तरी घेत जावी. म्ििजे बुडिूक टळेल. 

 
१३७० अ (इंम : ३०३–३०४) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २०, मंुबई, ऑक्टोबर १८४८ 
 
१३७१ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३०५–३१८) 

पापामुळे परमेश्वराचा राग िोतो. पापापासून मुक्ती कसी हमळवावी, िा खरोखर प्रश्न आिे. 
मूर्थतपूजा, तीथचयात्रा, तपिया, देिदंडन, िे अनुपयोगी मागच आिेत. उपासाने प्राि जातील, पि 
पाप जािार नािी ! पापरूपी रोगाचे और्षध कोिािी वैद्यास सापडले नािी आहि पाप तर देवास 
सोसत नािी. देवाच्या कळकळीच्या आज्ञा मानवाने मोडल्या. पापाची क्षमािी माहगतली नािी. 
पंचगव्याने पाप जात नसते. देवाची आज्ञा मोडल्याने पाप भारी िोत रािाते. मग प्राि देऊनिी पाप 
जात नािी. पापाचा दंड भोगावाच लागेल. देवाचा पतु्र येशू याने स्वतः मरि पत्करून पापी 
लोकाचंा जामीनदंड भोगला. शिे खाऊन कोिीिी तरत नसतो. खरा पिाताप करून देवपुत्रास 
शरि गेले पाहिजे. नुसते देवाचे नाव घेऊन मािसू तरिार नािी. वाईट कमांची कबुली देऊन 
पहवत्र आत्मा हमळवा. 

 
१३७१ अ (इंम : ३१९–३२७) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१३७२ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३२८) 
अस्तगावला दोन व पुण्यात दोन लिदंूनी बास्प्तस्मा घेतला. 

 
१३७२ अ (इंम : ३२७–२८) 
 
१३७३ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३२८) 

‘खरे प्रायहित्त’ िा गं्रथ रेवरंड हनस्ज्ब्टसािेबाने रचला. त्याचा सारांश याच अंकात छापला असून 
त्यासाठी पानेिी वाढहवली आिेत. या गोष्टीकडे सवांनी हनष्ठनेे मन लावनू हवचार करावा. 

 
१३७३ अ (इंम : ३२८) 
 
१३७४ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३०–३३४) 

तीथचके्षत्रावर व्रते व दानधमच केल्यास सिस्त्रपट पुण्य हमळते, असे नेहटवासं वाटते. नद्याचें संगम, 
ज्वालामुखी, देवताहनवास, अशा हठकािी के्षते्र तयार झाली. गया या हठकािी हवष्ट्िूच्या 
आशीवादाने तीथचके्षत्र झाले. तेथे जाऊन सवच हपतरासं लपड देण्याची प्रथा आिे. काशीस हवश्रेश्वराचे 
देऊळ असून शकंराचे ते मुख्य स्थान आिे. काशीत मतृ्यू आल्यास यमदंडाची भीती नािी. पि 
कोितािी पापी मािसू स्वगास जातो. िे म्िििे पटत मात्र नािी. प्रयागात तीन नद्याचंा संगम 
आिे. येथे जलसमाधी घेतल्यास आत्मित्येचा दोर्ष येत नािी. जगन्नाथपुरीमधील रथयात्रा 
मित्त्वाची आिे. पि तेथे व्यहभचाराहद दुष्ट्कमच फार आिे. रामेश्वर िे शकंराचे, तर अयोध्या िे 
रामाचे, मथुरा िे कृष्ट्िाचे, तर िहरद्वार भागीरथीचे तीथचके्षत्र आिे. पि ज्याचे अंतःकरि हनर्थवकल्प 
आिे, त्याला के्षत्रास जाण्याची आवश्यकता नािी. देवळे िी फक्त हनमचळ प्राथचनेसाठी असावीत. 

 
१३७४ अ (इंम : ३२८–३३०) 
 
१३७५ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३४) 

पाऱयाच्या उत्पत्तीबद्दल देशोदेशी अगदी असंभाव्य कल्पना साहंगतल्या जातात. आहस्त्रया देशात 
कोर्थनओलामध्ये पाऱयाच्या खािी सापडतात. त्याचंा शोध प्रथम सन १४९७ मध्ये लागला. या खािी 
८०० फुटापयिंत खोल असतात. दरसाल हनदान ५०० खंडी पारा उत्पन्न िोतो. 

 
१३७६ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३४) 

नामदार रािीसािेब स्कॉटलंडच्या दौऱयावर आिेत. 
 
१३७७ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३५) 

मुख्य प्रधान जान रसल ऐरलंडमध्ये हफरून तेथील दुदचशवेर उपाय शोधिार आिे. 
 

१३७८ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३५) 
मूळराजास हशरलसगाचा संशय येत आिे. हशरलसग आपल्याला बुडवील, अशी त्याला भीती वाटते. 
इतर शीखिी मूळराजाकडे जात असून २० िजार फौज जमली आिे. हशरलसगाचा दोन लाखाचा 
खहजना इग्रजाचं्या िाती पडला! इग्रजानंी लािोरची दुदचशा केली, तेथे मूळराजाची काय कथा ? 
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१३७९ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३५) 
मंुबईचा एक गृिस्थ एका बाईस बरोबर घेऊन लिडत असतो. हतच्या अंगात येते, अशी समजूत 
आिे. िी स्त्री माती उकरून अग्नीत टाकते व ता बुका प्रसाद म्ििून वाटते. कोिाएकाने हतच्या 
देवतेबद्दल शकंा काढली. तेव्िा हतने शाप हदला की, तू आठ हदवसात मरून जाशील ! पि िा 
मािूस मेला नािी. असली ढोंगे जागोजाग आढळतात, असे मागचस्थ कळहवतो. 

 
१३८० (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३६) 

मगर : िी मोठ्ा नदीत रािून जे कोिी सापडेल त्याला खाते. मािसानंािी खाऊन टाकते. 
(सहचत्र) 

 
१३८१ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३६) 

रात्रीच्या चादंण्यात वाळवटंातून उंट घेऊन चालिाऱया प्रवाशाचें हचत्र हदले आिे. 
 
१३८२ (७ : २०, १६ ऑक्टोबर ४८, ३३६) 

माजंर, घुबड, डुकर, याचंी हचते्र हदली आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २१, मंुबई, १ नोव्िेंबर १८४८ 

 
१३८३ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३३७–३३८) 

रोमन लोकाचें कािी बादशिा अहतशय सुस्वभावी िोते. कंस्तातैंन िा तर मिान सम्राट िोता. 
हिस्ती लोकाचंा छळ, पाठलाग व मनुष्ट्यवध त्याने थाबंहवला. त्यास िूसाचा दृष्टातं झाल्यावर 
त्याने हिस्ती धमच स्वीकारला. सन ३६४ मध्ये रोमचे पूवच व पहिम असे दोन हवभाग झाले. सन ४१० 
मध्ये आलाहरक या टोळीप्रमुखाने मोठी जाळपोळ, लुटालुट केली. सन ५३७ मध्ये बलीसाऱयस या 
सेनापतीने टोळीवाल्याचंा सपूंिच हनःपात केला. दोन्िी रोमचे एकीकरि केले. (प्रश्न) 

 
१३८४ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३३९–३४३) 

हिस्ती मंडळीच्या अहतशय भ्रष्ट अवस्थेचे विचन :  
 
अज्ञानी लोकाचंी फसविूक करिारे लबाड लोक वाढत चालले िोते. हिस्ताची पाघंरूिे, वधाची 
ित्यारे, याकोबाची हशडी, अशा खोट्याच वस्तू बनवनू लोक पसेै उकळीत िोते. अज्ञानी लोक 
भलुथापानंा फसत असत. मानस्तेरीतील गं्रथावरूनसुद्धा तंटे िोत असत. पोर्थ्या हवकल्या जात 
असत. म्ििून पहवत्र शास्त्र कोिी वाचू नये, असा कायदा झाला. जान हवस्क्लफ याच्या भार्षातंरावर 
बंदी आली. वालदेन्सचा छळवाद राजाच्या आशीवादाने िोत िोता ! तरी अनेक सुशोहभत इमारती 
बाधंल्या गेल्या. भजनाची लातीन स्तोते्रिी तयार झाली. मात्र पोपला पसेै देऊन पापाची क्षमा 
करून घेण्याची अहनष्ट प्रथा पडली. धमोपदेशकाचें अंगरखेिी हवकले जात िोते ! 
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१३८५ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३४४–३४७) 
वाळुकेश्वरचे ललग रामस्थाहपत आिे. हफरंग्याच्या राज्यास कंटाळून त्याने समुद्रात उडी टाकली ! 
तेव्िापासून शजेारच्या लक्ष्मिस्थाहपत ललगासच वालुकेश्वर म्िितात. कािी वाण्यानंी येथे तळे व 
धमचशाळा तयार केली आिे. कार्थतकात व श्राविात येथे मोठी जत्रा भरते. लोक पायी चालत येऊन 
पुण्य संपादन करतात. याते्रत वळे व पैसा खचच िोऊन वाईट सागंत मात्र लागते. लोक दुव्यचसनी, 
दुष्ट व लाचार बनतात. असल्या भक्तीचा देवास कंटाळा मात्र आिे. प्रीहतरूप ईश्वरास खरी भक्ती 
पाहिजे. 

 
१३८५ अ (इंम : ३४३–३४४) 
 
१३८६ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३४९–३५१) 

देवाचं्या चमत्काहरक कथा ऐकून भक्तिी तसेच बनतात. िह्मदेवाने कन्येसी व्यहभचार केला. हस्त्रया 
पळवनू पहतव्रतानंा भ्रष्ट करण्याच्या कथा तर अनेक आिेत. सद्गुिाचंी स्तुती व्िावी, असे 
वातावरि कुठेच सापडिार नािी. इंद्राचे वैभव व अप्सराचंा नाच, याचंी चहवष्ट विचने जागोजाग 
आिेत. पापपुण्याची बदलाबदल झालेली हदसते. गुिहनधी नावाचा िाह्मि चोरीसाठी देवळात 
जातो, पि थोड्याशा सेवनेे त्याला स्वगात नेले जाते ! या कथेतून सदाचरिाचा स्तुती झाली आिे 
का, ते सूज्ञानंी पािाव.े हवनतेच्या पोटी गरूड, तर कदू्रच्या पोटी साप जन्मल्याची कथा तर 
अहवश्वनीयच आिे. 

 
१३८६ अ (इंम : ३४७–३४८) 
 
१३८७ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३५१) 

िल्ली हवलायतेत बिुतकरून स्वस्थता आिे. 
 
१३८८ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३५१–३५२) 

िाझील देशात नद्याचं्या मातीत हिरे सापडतात. पोतुचगीज सरकारने हशद्दी लोकासं लावनू हिऱयाचंा 
व्यापार केला. हनजामाच्या राज्यातिी हिरे सापडतात. हपवळ्या लकवा ताबंड्या मातीमध्ये हिरा 
सापडतो. हिरा घासून त्यास पैलू पाडतात. १५ तोळे वजनाच्या हिऱयाची लकमत ५ लाख असते. 

 
१३८९ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३५२) 

मेस्तर डनलॉप यास मंुबईत पोलीस सुपहरटेंड नेमले आिे. 
 
१३९० (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३५२) 

पी. टी. िें च बडोद्यास रेहसडेंट नेमला आिे. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २२, मंुबई, १५ नोव्िेंबर १८४८ 
 
१३९१ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५३) 

हशमग्याहवर्षयी : लेखकानंी आपले हशमग्याहवर्षयी गं्रथ हम. िाकच नेस लकवा मेजर क्याडंी अगर 
आलेनसािेब याजंवळ द्यावते. 

 
१३९१ अ (इंम : ३५३) 
 
१३९२ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५३–३५४) 

जंहजऱयाच्या िबशा राजाने आपल्या वडील पुत्रास राज्यावर बसहवले असून तो स्वतः हदवािहगरीचे 
काम करती. राजा मुसलमान असुनिी लिदंूवर जुलूम नािी. 

 
१३९३ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५४) 

परमेश्वराच्या दिा आज्ञा मराठीसि पाच भार्षातं पुस्तकाच्या स्वरूपात हमळतात. लकमत अधा आिा 
आिे. 

 
१३९३ अ (इंम : ३५४) 
 
१३९४ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५४) 

कार्थतकी पौर्थिमेस शकंराच्या देवळात हत्रपुरोत्सव साजरा िोतो. प्रत्येक हशवालयामध्ये सजावट 
असते. दारूकामिी िोते. पि याते्रचा कािी उपयोग नािी, लोकाचें मन आहि प्रकृती मात्र 
हबघडतात. त्यात खरी भक्ती नािी. 

 
१३९४ अ (इंम : ३५४) 
 
१३९५ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५५–३५७) 

वॉडचरसािेबाने म्िटले िोते की, जगन्नाथाच्या मूतीत कृष्ट्िाची िाडे असतात. पि किेल हफप्स 
सािेब म्िितात की, दर १७ वर्षांनी जगन्नाथाची मूती बदलते. इंद्रदु्यम्न नामक राजाने प्रथम एका 
सुताराकडून या मूती करून घेतल्या, असे म्िितात. िा देव थोटा व कुरूप आिे. लनबाच्या झाडाचे 
लाकूड वापरून मूती करतात. एका डबीत देवाचा आत्मा असतो ! िे भयंकर हवदु्रप मुखवटे 
भक्तीस अयोग्य वाटतात. 

 
१३९५ अ (इंम : ३५५) 
 
१३९६ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५७–३५८) 

जाहतभेद िा सुधारिूक आहि कल्याि यातंील सवांत मोठा अडथळा आिे. उत्तम जातीचे लोक 
आपली उपजीहवका बुडू नये म्ििून िी रीत चालू ठेवतात. राज्य चालहविे व परािम करिे 
असेल, तर सवच जाती समान िव्यात. नदीच्या वािात्या पाण्याप्रमािे समानतेतच गुिानंा वाव 
हमळतो. सद्गुि व मेिनत याजंकडून सन्मान व पदवी हमळते. युरोपात पाथरवट व लोिारिी 
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चागंले हशक्षि घेऊन मोठ्ा पदवीस चढतात. चाभंार व खलाशी यानंीिी माठी मानमान्यता 
हमळहवली. सवांचेच त्यात दसपट कल्याि आिे. 

 
१३९७ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३५९–३६२) 

सुमागचशोधक १२ व्या वर्षापासून हवष्ट्िुभक्त िोता. साधू, संन्यासी व जंगम, याचं्याशी चचा करूनिी 
एकादशीने तारि िोते, यावर हवश्वास बसेना. शकंर पृर्थ्वीची घडामोड करिारा, सुविाची मूती तर 
श्रीमंताचंी, मग मोक्ष कसा हमळिार ! पुराहिक आहि मिानुभाव याचेंिी उपाय तारक वाटले 
नािीत. हिस्ती शास्त्राने मात्र खातरी झाली की, येथे तरिोपाय आिे. सिा महिने उपदेशकाजवळ 
रािून बास्प्तस्मा घेतला. शोधा म्ििजे सापडेल. 

 
१३९८ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६२) 

इंग्लंडमधील लोखंडी रस्त्याने ६ महिन्यातं ३ लाख ६३ िजार लोकानंी प्रवास केला. 
 
१३९९ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६२) 

आहस्त्रयातील बंडखोरानंी राजास पळवनू लावनू सेनापतीला ठार मारले. 
 
१४०० (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६२) 

उपयुक्त ज्ञानप्रसारक सभा :  
 

मंुबईतील हशकलेल्या लोकानंी ज्ञानप्रसारक सभा स्थापन केली. देशी तरुि स्वलोकसुधारिा 
करावयास मेिनत घेतात. 

 
१४०१ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६३) 

हमयानी िे प्रचंड लढाऊ जिाज जेव्िा समुद्रात प्रथम लोटले, तेव्िा पुष्ट्कळ युरोहपयन व नेहटव 
लोक उपस्स्थत िोते. 

 
१४०२ (७ : २१, १ नोव्िेंबर ४८, ३६३) 

पंजाबात पुष्ट्कळ पाऊस पडला, म्ििून िवा थंड आिे. अटकेजवळचा हकल्ला बंडखोर हशखानंी 
घेतला. हिगेडीयर व्िीलर याने तो ‘मुरारी’ नावाचा हकल्ला बंदुकीची एकिी गोळी न सोडता 
लजकला ! बंडखोर पळाले ! 

 
१४०३ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६३–३६५) 

आपले मत दुसऱयास कळहवण्यासाठी हवटा, दगड, पाने याचंा पूवी उपयोग िोई. कािी देशातं 
ताडपते्र व चामडे याचंा उपयोग करतात. पुढे कापड, वाख व गोिपाटापासून कागद तयार झाला. 
तंतू व रेशीम याचंािी त्यात वापर केला जातो. युरोपातील कागदाचे कारखाने इतके प्रवीि आिेत 
की, ३ िजार लोकासं पुरेल एवढा कागद ५ असामी तयार करतात. लचध्या करिे, तखत्या करिे व 
नंतर घोटिे, िी कामे तेथे िोतात. कागद गुळगुळीत करण्याकहरता मसाल्याच्या पाण्याचा उपयोग 
करतात. (हदग्दशचनवरून) 
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१४०४ (७ : २१, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६५–३६७) 
पैसा देऊन पापाची क्षमा करून घेण्यास मतलबी मंक लोकानंी उते्तजन हदले. त्यातून भ्रष्टाचार 
वाढला. मानस्तेऱयामंध्ये स्वाथी मंडळी आल्याने धमाची अवनती झाली. वडील मडंळीचा मान 
रािीनासा झाला. हिस्ताचे अगत्य उरले नािी. त्या खऱया धन्यास धमोपदेशक हवसरले. बाल्ड 
चालचस या राजाने तर पालकाकडून राज्य हवकत घेतले ! पोप व बादशिा याचं्यात अहधकाराची 
स्पधा सुरू झाली. सातवा पोप ग्रोग्रोरी याने पालकासं अहववाहित रािाण्याची आज्ञा केली. पालक 
नेमण्याचा अहधकार स्वतःकडे घेतला. पोप िा सगळ्या पृर्थ्वीचा न्यायाधीश झाला. जमचन बादशिा 
चौथा िेन्री याने पोपच्या सते्तला कडाडून हवरोध केला, परंतु त्याला पोपची क्षमा मागिे भाग पडले. 

 
१४०५ (७ : २१, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६७–३६८) 

‘शोधक हफरस्ता’ हलहितो की, कािी िाह्मिानंी एका पळशाचे धमचकृत्य केल्याने मंुबईत ग्रामण्य 
सुरू झाले. वास्तहवक पालाश िी तर यजुवेदाची शाखा आिे. म्ििून पळश ेिाह्मि अपाकं्त ठरिार 
नािीत. ग्रामोपाध्ये मंडळींना िे कबलू िोत नािी. िे लोक इतर जातीची कामे पुरािोक्त पद्धतीने 
करतात. मग पळशाचें काम करण्यास िरकत काय आिे ? 

 
१४०६ (७ : २२, १५ नोव्िेंबर ४८, ३६८) 

भागवत गं्रथाचे मराठीत भार्षातंर िोत असून हशलाछापावर ते छापले जाईल. त्याचे १३ भाग 
िोतील. प्रत्येक भाग दीड रुपयास हमळेल. पद्मपुराि अधा आण्यात हमळेल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २३, मंुबई, १ णदसेंबर १८४८ 

 
१४०७ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३६९–३७०) 

रोमाचा नाश कसा िोत गेला याहवर्षयी :  
 
हिस्तशक दिा या काळात जमचन बादशिाने रोमवर िक्क साहंगतला. मोठे सैन्य घेऊन इताली देश 
लजकला. अनेक सद्गृिस्थानंा मेजवानीस बोलावनू जेविावळीतच त्याचंी डोकी उडहवली. िे 
अडािी व िूर कृत्य िोते. पि जमचनीचा अंमल मात्र कायम झाला. पुढे रोमची लोकसंख्या कमी 
झाली. इमारती पडून फक्त हढगारे उरले. (प्रश्न.) 

 
१४०८ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३७०–३७४) 

पोप हतसरा इनोसेंत याने हिलदीिादंाच्या योजना पूिच यशस्वी केल्या. पालकाचं्या सभा भरत, परंतु 
त्या नाममात्र असायच्या. पोपने लोकानंा हचथावले की राजाचे िुकूम मानू नयेत. शस्क्तमान 
राजाशंी पोपचे तंटे िोत असत. कनरादीन राजाचा पोपने हशरच्छेद करहवला. पोपाने स्वतंत्र 
न्यायससं्था स्थापन करून इस्न्िहझशनची रीत सुरू झाली. आरोपीस जाळिे व तुरंुगात टाकिे 
सरास िोत असे. बगाडासारख्या यतं्रात घालून मािसाला जखमी करीत. छळिूक करून ठार 
मारीत. पोपने याते्रची चाल पाडून अमाप पसैा कमहवला. योिान िस याला पाखंडी ठरवनू ठार 
मारले. पोपचे वतचनिी आके्षपािच आिे. आठव्या इनोसेंतला १६ दासीपतु्र िोते ! अनेक कार्थडनल 
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लोकानंा हवर्षप्रयोगाचे बळी व्िाव ेलागले. अलेक्षादंर िा पोप तर चुकून हवर्षारी अन्न खाऊन मरि 
पावला ! 

 
१४०९ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३७४) 

जे. एटकीन याने ताबं्याच्या पत्र्यावर कोरून चारी खंडाचें नकाश ेतयार केले. ते शाळेच्या कामास 
व सूज्ञाचं्या घरास उपयोगी ठरतील. लकमत दोन रुपये आिे. 

 
१४०९ अ (इंम : ३७४) 
 
१४१० (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३७४) 

मुन्शी साकरेकर यानंी इंग्रजीचा मुसलमानी भारे्षत अथच देिारा एक कोश तयार केला. पृष्ठे ५७५. 
लक. १२ रु. आिे. 

 
१४१० अ (इंम : ३७४) 
 
१४११ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३७६–३७७) 

(लोकहितवादी : ) लिदू लोक इंग्रजानंा गधंवाप्रमािे मानतात. इगं्रजापंाशी अकल आिे, म्ििून 
त्याचें राज्य हटकून आिे. नुसत्या जेविावळी घालिारानंा याचे मित्त्व कधीच कळिार नािी. एका 
श्रीमंताने दोन लाखाचंा दानधमच केला. िद्द झाली या लिदू मूखचपिाची ? हनदान गहरबानंा जेव ू
घाला. दुजचनासं सज्जन बनवा. भटाने वडेे केले की, िे त्यास क्षीरभोजन खाऊ घालतात. आळशी 
लोक द्रव्य खाऊन जातात. बाकी कािी नािी. आळशी, अडािी, हनरुद्योगी लोकानंा भोजन देिे, 
िा वडेेपिाचा खचच आिे. त्यात कसलेच पुण्य नािी. 

 
१४११ अ (इंम : ३७५) 
 
१४१२ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३७९–३८२) 

आपल्या मनोव्यापाराशी जुळिारी अशी आपली स्वप्ने असतात. त्यामध्ये भहवष्ट्यसूचक असे कािीच 
नािी. पूवीच्या कल्पनेचे व आचरिाचे फळ म्ििजे स्वप्न िोय. स्वप्नलचतामिी या १०६ पृष्ठाचं्या 
गं्रथात कािी लक्षिे साहंगतलेली आिेत. यातंील शुभाशुभ फळे ऋर्षींनी साहंगतली, असे लेखक 
म्िितात. सदरिू स्वप्नासंबधंी पुस्तक अहतव्यथच आिे. यावर हवश्वास ठेवला असता लोक उगाच 
भयाभीत िोतात आहि आशा धरून फसतात. िी अज्ञानवृद्धी व उघड वडेी वतचिूक िोय. 

 
लेखक : गोपाळ दीहक्षत सातारकर, 

 
१४१२ अ (इंम : ३७७–३७९) 
 
१४१३ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८२) 

मूळराज हदवािशी इंग्रजाचंी लढाई झाली. त्याचे ६०० लोक मेले. गुलाबलसग काश्मीरात स्वस्थ 
असल्याने हदवािाचा पराभव िोिार. 
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१४१४ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८२) 
मंुबईतील सरकारी शाळाचं्या परीक्षा पार पडल्या. 

 
१४१५ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८२) 

कािी उपद्व्यापी लोक पजंाबचे हनहमत्त करून कलकत्त्याच्या लोकानंा हफतवीत आिे. अशा 
लोकानंा सरकार हशक्षा करील. 

 
१४१६ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३) 

उपयुक्त पुस्तकाचंा तजुचमा करिाऱया मंडळीजवळ १८ िजार रुपये जमा झाले. 
 
१४१७ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३) 

नामदार डलिौसीसािेब आग्र्यािून हदल्लीस जािार. त्याचंी कौंटेसिी त्यांजबरोबर जाईल. 
 
१४१८ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३) 

आहस्त्रयात हवयेनच्या बंडखोरानंी राजाचे दोन प्रधान हजवाहनशी मारले. राजा कुटंुबासि पळाला. 
 
१४१९ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३) 

युरोहपयन देशातं अद्याप अस्वस्थताच आिे. 
 
१४२० (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३) 

मंुबई मुक्कामी सप्टेंबरमध्ये ७७१ व आक्टोबरमध्ये ८४४ जिाचें मृत्यू झाले. 
 
१४२१ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८३–३८४) 

सोने िा धातू फारसा उपयुक्त नािी. परंतु अहतशय मिाग असतो. तो हबनिीि धातू आिे. 
हशशापेक्षा तो हदढीने जड असतो. सोन्याची तार काढता येते. इतर धातू थोड्या प्रमािात त्यात 
हमसळतात. सुविाचा हशक्का करून द्रव्यासारखा उपयोग करतात. दहक्षि अमेहरका, लिदुस्थान, 
आहशया, आहिका, या हठकािी रेतीत सोने सापडते. 

 
१४२२ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८४) 

हम. यंग याची कष्टम कलेक्टर म्ििून नेमिूक झाली. 
 
१४२३ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८४) 

जे. मारीस िे सदर अदालतीचे पहिले व भास्कर सुंदरजी िे दुसरे अहसस्टंट नेमले आिेत. 
 
१४२४ (७ : २३, १ हदसेंबर ४८, ३८४) 

जनादचन वासुदेव सुरतचे हप्रस्न्सपल सदर अमीन झाले आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ७, अकं २४, मंुबई, १५ णदसेंबर १८४८ 
 
१४२५ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३८६) 

ज्ञानोदयाची वास्तहवक लकमत वर्षास ७-८ रुपये िोऊ शकेल. पि लोकानंा सुलभ व्िाव े म्ििून 
दीड रुपया इतकी िलकी लकमत ठेवली आिे. सरकार व धार्थमक मंडळ्याप्रमािे आम्िीिी थोडेच 
पैसे घेतले. कािी सािेब औदायाने कािी पकैा पाठवून मदत करतात. 

 
१४२५ अ (इंम : ३८५) 
 
१४२६ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३८६–३८८) 

खास्ल्डयन धमच व िाह्मिी धमच यात फार साम्य आिे. दोघेिी अग्नीस देव समजतात. उत्पन्नकत्या 
ईश्वरास सोडून पदाथाचे भजन करतात. उदा. ललग िी मिादेवाची हनशािी आिे. पाप धुऊन 
टाकण्याचा उपाय मतूीत लकवा गंगाजळात नसतो. दयासागर व पे्रमसागर अशा ईश्वरापासून मन 
दूर जाण्याचा मात्र उपाय आिे. ईश्वर आत्मरूप आिे व येशू िा त्याचा पे्रहर्षत आिे. 

 
१४२६ अ (इंम : ३८६–८७) 
 
१४२७ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३९०–३९४) 

(लोकहितवादी : ) स्नानसधं्या िेच दुदेवाने मोक्षाचे साधन झाले आिे. एकदा तेवढे केले की, 
हदवसभर गरीबाचं्या माना मुरगाळाव्यात! पि िे बकध्यानी मूखच ढोंग आिे ! ईश्वराचे भय ठेवनू 
वागण्यात खरी भक्ती आिे. लुचे्च, सौदे, फुकट जेविारे लोक, याचें रक्षिात भक्ती नािी. तुका 
म्ििे सवच खोटे भजन चालले उफराटे! सत्कमाने ईश्वर हमळतो. िातात जपमाळ धरून 
बसण्यामध्ये कािी पुण्य नािी. स्नान संध्या िे पोकळ आचरि िोय. उपकारबदु्धीचा देखावा 
करण्याकहरता लोक दानधमच करतात. या लोकात भक्ती थोडी व ऐहिक स्वाथचच जास्त हदसतो. तू 
जी आपिावर प्रीत करतोस तसी शजेाऱयावरिी कर. 

 
१४२७ अ (इंम : ३८८–९०) 
 
१४२८ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३९५–३९६) 

लिदंूच्या शास्त्रात देवाचंी संख्या बिुत मोठी. पि ते सगळे फंदी आिेत. वामनाने बळीस फसहवले. 
सूयाने कंुतीस भ्रष्ट केले. बलराज मद्यपी िोता. वायनेू माकडस्त्रीचा संग केला. या गोष्टी भक्तानंाच 
बाधक ठरत असतात. भक्तानंी पापाची सेवा केली तर त्यात काय चुकले ? हवष्ट्िु आहि शकंर 
याचं्यात कायम हवरोध आिे. म्ििून खऱया दयाळू ईश्वराकडे चला. 

 
१४२८ अ (इंम : ३९४–९५) 
 
१४२९ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३९६) 

ज्ञानोदयाची अनुिमहिका : या वर्षाच्या लेखाचंी अनुिमहिका पढुील अंकाबरोबर छापली जाईल. 
 



 अनुक्रमणिका 

१४३० (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३९६) 
रुप्याची लकमत सोन्याच्या खालोखाल असते. अग्नीच्या संयोगानेिी ते जळत नािी लकवा ताबं े
त्यास खात नािी. तथाहप ते हवटते म्ििून वारंवार घासाव ेलागते. त्याची तार काढता येते. नािी 
करता येतात. उपयोगी वस्तू बनहवता येतात. युरोपात रुप्याच्या खािी आिेत. (हदग्दशचन) 

 
१४३१ (७ : २४, १५ हदसेंबर ४८, ३९७–४००) 

पोपचे आहि त्याच्या मंडळीचे अमंगळ वतचन पािून कोिाच्यािी मनात अत्यंत खेद उत्पन्न झाला 
असता. सोन्यास डाख बसावा तशी स्स्थती झाली. खऱयाच्या भोवती खोटे बेमालूम बसले िोते. 
वालदेन्सी लोक मात्र खरेच नीहतमान िोते. इ. स. ९०० पासून वालदेन्सी पंथ चालत आला. 
रोमचा पालक पहिला हसलवसे्टर याच्या काळातिी तो पंथ िोता. हलओ या पालकास भ्रष्टतेचा 
कंटाळा येऊन त्याने समहवचारी पालकानंा डोगरपायर्थ्याशी नेले. म्ििून वालदेन्सचे कायच पुष्ट्कळ 
काल गुप्तच राहिले. त्यांस काथारी म्ििजे पहवत्र असेिी नाव पडले. सन १४०० मध्ये ८० िजार 
लोक वालदेन्स पंथात िोते. ते खोट्या हसद्धातंाचा नकार करीत असत. छळिुकीच्या भीतीने ते 
इतर पालकासंारखेच वागत असत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १, मंुबई, १ ज्यानुएरी १८४९ 

 
१४३२ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, २) 

सात वर्षांत लिदू व युरोहपयन यानंी चागंला आश्रय हदल्िा. कािींनी तर सुंदर लेख हलिून पाठहवले. 
आम्िासं हिस्ती धमच खरा वाटतो, म्ििून त्याहवर्षयी छापतो. तरी िे पत्र केवळ धमचप्रकरिीच आिे 
असे समजू नये. लकमत दीड रुपया अशी फारच िलकी ठेवली आिे. गेल्या दोन वर्षांची पंचागेंिी 
वगेळी छाहपली. 

 
१४३२ अ (इंम : १–२) 
 
१४३३ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ३) 

देवनागरी हलपी रोमन हलपीत रूपातंहरत करण्याहवर्षयी. 
 
१४३३ अ (इंम : ३) 
 
१४३४ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ३) 

(ज्ञानोदय : ) पहिल्या तीन पुस्तकाचं्या बाधंीव गं्रथास ३ रुपये व नंतरच्या प्रत्येक गं्रथास दोन दोन 
रुपये पडतील. ४०० िून अहधक पृषे्ठ व सवचदा उपयोगी असा मजकूर यात आढळेल. 

 
१४३४ अ (इंम : ३) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१४३५ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ४) 
रे. एस. एस. रॉबटचसन् सािेब प्रकृती नीट झाल्याने परत आला आिे. तो नाशकास रािील. कारि 
या मोठ्ा गावात अज्ञान फार आिे. 

 
१४३५ अ (इंम : ३–४) 
 
१४३६ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ४–५) 

‘गावकरी लोकाचंा हितेच्छू’ म्िितो की, रत्नाहगरीत अनेक ग्रामदेवता आिेत. त्यानंा कोंबडी-
बकरी देण्याचा उद्योग सतत चालतो. नवलाई पाविाई देवीला एकाने चोरी सापडावी म्ििून नवस 
केला. पि नवस व्यथच गेला. म्ििून त्याने मूतीची शकले केली. हफयाद झाल्यावर त्यास सात 
हदवस कैद झाली. आता देवीस गाभारा बाधंिार आिेत. पि जीिच मूतीच्या जागी नवी मूती 
स्थापावयास िवी. 

 
१४३६ अ (इंम : ५–६) 
 
१४३७ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ६) 

पंजाबच्या स्वारीसंबधंी. 
 
१४३८ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ६) 

साताऱयाचे सवच पेटे मंुबई सरकारच्या ताब्याखाली आले आहि तेथे आता कलेक्टरी काम चालेल. 
 
१४३९ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ८–१०) 

मुिूतचज्योहतर्ष िी थोताडंहवद्या प्राचीन काळी इगं्लंड-युरोपातसुद्धा िोती. सुधारलेल्या लोकानंी 
हतचा हनरथचकपिा ओळखला आिे. त्यातले गहित बरोबर आिे. पि हनसगाच्या चमत्कारात 
हभण्याजोगे कािीिी नािी. कोित्यािी रात्रीचा काळोख हजतका नैसर्थगक, तसेच ग्रििाचे असते. 
जे फळगं्रथानंा मानीत नािीत, त्या देशातं तर आबादानीच आिे. कारि त्यानंी अज्ञान सोडून हदले. 
ज्योहतर्षी लबाड व ठक आिेत. पोट भराव ेम्ििून ते लोकासं फसवीत रािातात. 

 
१४३९ अ (इंम : ७–८) 
 
१४४० (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, १०–११) 

इसवी सन १८४९ या वर्षांचे वास्तहवक वर्षचफळ :  
 

मेिनत िी दैवाची माता आिे. हतची सेवा करिाराचें फार भले िोिार. हनरलसपिे हवद्या 
करिारास खहचत हवद्या येईल. सुस्त, अधाशी, रोगी, दुव्यचसनी, यानंा अल्पायुष्ट्य लाभेल, मंत्र-
तंत्र-ताइताचंा उपाय चालिार नािी. लबाड लोक फजीत िोतील. व्यसनाचें दास िायिाय 
कहरतील. रंडीबाजाचंा नाश िोईल. आळशी लोकाचें मनोरथ हसद्धीस जािार नािीत. याते्रपासून 
व्यथच श्रम िोतील. जे आत्म्याने दीन, ते मात्र धन्य िोतील. अतंःकरि शुद्ध असिारेच देवास 
पािातील. 



 अनुक्रमणिका 

१४४१ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, ११–१२) 
वर्षातील सरकारी सुट्याचंी यादी. 

 
१४४२ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, १२) 

सन १८४९ यातली सूयचग्रििे :  
 
दोन सूयचग्रििे व २ चंद्रग्रििे याचंा तपशील हदला आिे. 

 
१४४३ (८ : १, १ ज्यानुएरी ४९, १३–२४) 

सन १८४९ चे पंचागं :  
 
जानेवारी ते हडसेंबर १८४९चे पंचागं छापले आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २, मंुबई, १५ ज्यानुएरी १८४९ 

 
१४४४ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, २५–२६) 

प्राचीन रोमी लोकाचं्या चाली व रीती याहंवर्षयी :  
 
संभाहवत आहि सामान्य असे दोन प्रकारचे लोक िोते. हतसरा पक्ष स्वाराचंा म्ििजे हशपायाचंा िोय. 
राजाप्रमािे कॉन्सल, हडक्टेर, बादशिा, असासुद्धा अहधकारी वगच िोता. उपाध्यापेक्षा सन्माहनत व 
सद्गुिी लोक देवास अपचिे द्यायचे. भहवष्ट्य आहि दैवताची इच्छा सागंण्याचे कायच त्याचं्याकडे 
असायचे. काटो आहि हससेरो याचंी नाव ेमुख्य आिेत. तरी त्यासं या हवदे्यतले वडेेपि ठाऊक िोते. 
(प्रश्न) 

 
१४४५ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, २६–२७) 

नवा करार : मराठीत छापला आिे. िे शास्त्र वास्तहवक असून मोठे कल्यािकारक असे आिे. 
नामाहंकत व वजनदार लोकानंी हवकत घेऊन नीट हवचार करावा. त्यात देवाचे गौरव व मनुष्ट्याचंा 
तारिोपाय स्पष्ट हदसतो. 

 
१४४५ अ (इंम : २६) 
 
१४४६ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, २७) 

हतसरी वार्थर्षक परीक्षा झाली. ३६९ हवद्याथी िोते. जर दुष्ट लोकानंी हवद्या केली, तर वाईट काम 
वगैरे अहधक चालेल. उदािरि म्ििजे खोटी सई वगेरे िोईल. 

 
१४४६ अ (इंम : २७) 
 



 अनुक्रमणिका 

१४४७ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, २९–३०) 
लिदु लोकाचंी वीरपूजा (अंक–१) 
 
लोक सते्तच्या अहधस्थानाचा मान करतात. खंड लकवा कर याप्रमािे देवास अपचि व बळी देतात. 
जगात वीराची पूजाच वाढत गेली. बळीराजाने जुगाराच्या नादाने पजै लावनू वामनास राज्य हदले 
! इंद्राचा धाकटा भाऊ वामन िा देवावतारी पुरुर्ष ठरला. तेव्िापासून बहलप्रहतपदा पाळली जाते. 
वामन िा हवष्ट्िुरूप असून त्याचे वगेळे देऊळ नािी. 

 
१४४७ अ (इंम : २७–२८) 
 
१४४८ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, ३३–३७) 

गोदावरीहवर्षयी हवचार :  
 
दहक्षिेत गोदावरी िी मोठी नदी आिे. कंुभाऱयाजवळ हतचा मोठा प्रवाि असताना त्र्यंबकेश्वरला 
उगम मानिे िी केवळ कस्ल्पत अशी गोष्ट िोय. भागीरथी िी सवचच नद्यातं पहवत्र मानली जाते. 
गोदावरीच्या काठावर गौतम या ऋर्षीने तप केले, म्ििून तीसुद्धा फार पुण्याची मानली जाते. लसि 
राशीमध्ये गुरु असताना तेथे स्नान कराव,े असे पुरािे सागंतात. लसिस्थ याते्रसाठी येिाऱया 
लोकानंा उपाध्याय त्याचंी वशंावळ वाचून दाखहवतात. आर्थथक पहरस्स्थती हवचारात घेऊन 
हवनंतीनुसार पुण्यकमे घडहवतात. पि िी फसविूक असून िे गंगापुत्र म्ििजे ठक आिेत. 

 
१४४८ अ (इंम : ३०–३३) 
 
१४४९ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, ३७–३९) 

वालदेन लोकाहंवर्षयी :  
 

शास्त्रातील हसद्धातं वाचून वालदेन लोक ईश्वराची प्राथचना करीत असत. अहशहक्षतासिी शास्त्राची 
चागंली माहितगारी िोती. हशक्षिाचे प्रमािदेखील त्याचं्यात मोठे िोते. पहतव्रता, दया, नम्रता व 
दान िे गुि त्याचं्यामध्ये असत. इतर लोक ईश्वरलनदक िोते, तर िे भस्क्तमतं िोते. पे्रहर्षताचें सवच 
हसद्धान्त त्यानंा मनापासून मान्य िोते. 

 
१४५० (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, ३९) 

हवलायती बातमी :  
 

रोमचा मुख्य उपाध्या पोप म्िितो की, येशूने मलाच सवच अहधकार हदला. पि िी गोष्ट खरी नािी. 
पाद्रीच्या आजे्ञवाचनू शास्त्र वाचू नये, असािी िुकूम त्याने काढला िोता. पि लोकानंी त्यास हवरोध 
केला. पोपने अनेक लोकानंा बंहदवान केले, जाळले, ठार मारले. आहस्त्रयात बंड झाल्याने तेथील 
राजाने आपला अहधकार सोडून हदला. जे लोक प्रकाहशत िोऊन सुधारले, ते कधीिी जुलूम 
सोसिार नािीत. 

 



 अनुक्रमणिका 

१४५१ (८ : २, १५ ज्यानुएरी ४९, ४०) 
पंजाब : इंग्रज लष्ट्कराने मुलतानच्या हकल्ल्यावर जोरदार िल्छा केला. मूळराज मोठ्ा शथीने 
प्रहतकार करीत आिे. पि अभयवचन हमळाले, तर तो स्वाधीन िोण्यास तयार झाला. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ३, मंुबई, १ फेबु्रवारी १८४९ 

 
१४५२ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ४१) 

रेव्ि. ओ. िें च व िॉट आजारामुळे हवलायतेस गेले. 
 
१४५२ अ (इंम : ४१) 
 
१४५३ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ४२) 

राजापुरी परगण्यात िल्ली सापडलेली लेिी :  
 
रायल एहशयाहटक सभेत रे. हवल्सनने एक हनबधं वाचला. त्यात थळनजीक कुडा गावची सुंदर 
लेिी लॉसािेबाने समक्ष पाहिल्याचा उल्लखे आिे. लसिासन व कमलावर बसलेला बुद्ध तर त्यातं 
आिेच, परंतु कािी हशलालेखसुद्धा आिेत. 

 
१४५३ अ (इंम : ४१–४२) 
 
१४५४ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ४४–४६) 

ईश्वराचे नाव नकळत घेतले, तरी मोक्ष हमळतो, असे पुरािामध्ये म्िितात. पि देवाचे मोठेपि 
त्याच्या गुिात आिे की नावात ? याचा सूज्ञानंीच हवचार करावा. देवाचा हवनोद करिे िे पाप िोय. 
राजाचे नाव घेऊन कािी गुन्ह्याची माफी हमळिार नािी. खुशाल पाप कराव ेव देवाचे नाव घेऊन 
पातके भस्म करावीत, िी अजब रीत आिे ! हशवास हबल्वदल वािून पाप हमटिार नािी. अशा 
समजूतीने फक्त पापाचीच वाढ िोत राििार. 

 
१४५४ अ (इंम : ४३–४४) 
 
१४५५ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ४७–५०) 

मािसास सदसद हवचारशक्तीची देिगी लाभलेली आिे. सत्कमच कोिते आहि असत्कमच कोिते 
त्याचा बदु्धीने हनवाडा करावा. परमेश्वर, आपि व लोक यासं लक्षनू कमच करावीत. ईश्वर िा 
सृष्टीचा रचिारा आहि वहिवाटिारा आिे. त्याची सेवा करून मनात भय वागवाव.े प्रीत, आधीनता 
वृत्ती, सन्मान राखिे, त्याची स्तुती करिे, दुभार्षि टाळिे, खरी शपथ वाििे, हवचाराने वागून 
त्याचे भजन करिे. िे आपले कतचव्यकमच कराव.े मूळ लेखक इजदेल. मराठी भार्षातंर पुण्यातील 
संस्कृत पाठशाळेचे कारभारी मेजर क्याडंी. 

 



 अनुक्रमणिका 

१४५५ अ (इंम : ४६–४७) 
 
१४५६ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५०–५१) 

गुजराथ प्रातंातील वनाक्युलर सोसाईटी :  
 
उपयोगी गं्रथ तयार करिे, भार्षातंहरत करिे िा या मंडळींचा उदे्दश आिे. लोकानंी नाचतमाशात 
व्यथच खचच न कहरता असल्या कामाकहरता पसैा द्यावा. त्यानेच ज्ञान आहि अबरू वाढेल. 

 
१४५६ अ (इंम : ५०) 
 
१४५७ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५१) 

गुजराती भार्षिाची सहद्वद्या वृलद्धगत करिारी मंडळी :  
 
अमदाबाद येथील गुजराथी भार्षिाची सहद्वद्या वृलद्धगत करिाऱया मंडळीची जािीर खबर : 
कोितािी गं्रथ नूतन केला असेल, तो हवकत घेण्यास आश्रय द्यावा अगर एखादा जुना सवचसंमत 
उत्तम गं्रथ असेल, त्याचें भार्षातंर करिारास प्रोत्सािन द्याव.े त्यासाठी सेिेटरी मेस्तर अलेक्झाडंर 
हकनलोक फॉबसचसािेबाकडे अजच करावा. 

 
१४५८ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९,५१–५२) 

या देशाचे लोकासं ज्ञानसंपन्न करून त्यासं सुधारण्यासाठी इंग्रजी भारे्षतून उपयोगी गं्रथाचें मराठीत 
भार्षातंर कराव ेया उदे्दशाने अहलकडे एक मंडळी जमा झाली आिे. ज्यास इंग्रजी भारे्षचे पूिच ज्ञान 
नािी, त्यास युरोप देशातील हवद्या, कला, कौशल्य, याची माहतगारी करून घेण्यास कािीच साधन 
नािी. िी हवद्या प्राप्त िोण्यासाठी इंगे्रजीतील मोठ्ा उपयोगी गं्रथाचे भार्षातंर आवश्यक आिे. तरी 
सवांनी या प्रयत्नास िातभार लावावा. 

 
१४५९ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५२–५३) 

िान्समध्ये लुई नेपोहलयनची पे्रहसडेंट म्ििून नेमिूक झाली. 
 
१४६० (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५२–५३) 

आहस्त्रयाच्या राजाने आपला भाऊ जोसेफ यास सवाहधकारी नेमले. 
 
१४६१ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५२–५३) 

सातारचे राजे शिाजी यानंा राज्य परत द्याव े लकवा नािी, यावरून पालचमेंटमध्ये मतमेद झालेला 
आिे, कारि प्रतापलसग कािी अपराधामुळे पदच्युत झालेला िोता. 

 
१४६२ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५३) 

इस्लाहमयापेंक्षा लिदंूचाच उत्साि ताबुतात जास्त हदसतो ! उद्योगपूवचक डोले करिे, िे त्याचं्या 
धमास हवपरीत आिे. कजच काढून नवस फेडतात. पाण्याच्या घागरी ओततात. िे मोठेच अज्ञान 
आिे. वास्तहवक देवास दूर ठेवनू स्थाहपत देवास कधीिी भजू नये. 



 अनुक्रमणिका 

१४६३ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५३–५४) 
सोळा हदवसापंयिंत तुफानी लढाई चालल्याने इंग्रजाजवळचा दारूगोळा सपंला. मुळराज मात्र ति 
करण्याचे ढोंग करीत आिे. लॉडच गफने शरेलसगाचे फौजेवर िल्ला करून तोफा िस्तगत केल्या. 

 
१४६४ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५४) 

बर्थलनच्या वैबरसािेबाने पाढंरा यजुवेद िा गं्रथ छापावयास घेतला. १० रुपयास एक भाग प्रमािे 
७० रुपयात ७ वर्षात संपूिच गं्रथ हमळेल. 

 
१४६५ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५४–५६) 

पहवत्र आत्म्याच्या योगाने ते सुवार्थतक वाचनू एकमताने रािात. छळिुकीने धैयच सोडू नका, असा 
उपदेश करीत. देशोदेशी लिडून हवश्वासू लोकाचं्या िातून येशूची माहिती सवचत्र देत हफरावयाचे. 
योिान िसच्या िसी संप्रदायात पेत्रस वालदो िा साधुपुरुर्ष िोता. त्याने आपले सवच द्रव्य वचेून 
देशभारे्षत शास्त्राचे भार्षातंर केले आहि शक्तीप्रमािे प्रती करून वाटल्या. पोप अलेक्षादंरने त्याला 
धमचभ्रष्ट ठरवनू हिस्ती मंडळीतून काढले. बोिेम्या देशात तो मृत्यू पावला. 

 
१४६६ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५६) 

एका पळशाच्या घरी अनुष्ठान झाले, त्यात कऱिाडे-कोकिस्थ िाह्मि आले िोते. तेव्िा त्यानंा 
अपाकं्त ठरहवण्यात आले आिे. आता सनदी व बसेनदी लोकाचंा कलि सुरू झाला, असे ‘शोधक 
हफरस्ता’ हलहितो. 

 
१४६७ (८ : ३, १ फेिुवारी ४९, ५६) 

‘हवचारवान ठािेकर’ म्िितो की : एका मंुबईकर वािी गृिस्थाने ४० मि लोण्याचे कमळ 
मिादेवाच्या मतृींवर चढहवले, ते पािायला शकेडोंनी गदी केली. असल्या दाहंभक कृत्याने फक्त 
कीती हमळते. बाकी कािी िशील नािी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ४, मंुबई, १५ फेबु्रवारी १८४९ 

 
१४६८ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ५७–५८) 

रोमी लोकाचंा धमच, दैवते, लग्ने याहंवर्षयी :  
 
ग्रीक लोकाचें अनुकरि करून धमच घेतल्याने त्यात बिृस्पती वगैरे देव िोते. प्रत्येक पदाथावर 
एकेका देवाचा अहधकार आिे, असे रोमी समजत. खोटेपिा व अज्ञान याचं्या जोरावर हिस्ती 
लोकाचंा ते पाठलाग करीत असत. त्याचंी देवळे मात्र सुंदर िोती. प्रत्येकास लग्न करण्याची 
सक्ती िोती. सडे राहिले तर दंड िोई. हववािप्रसंगी भाल्याच्या टोकाने वधूचा भागं करीत ! वधू 
नवऱयाच्या घरी आली की, हतला हकल्ल्या, हवस्तू व पािी देत असत ! (प्रश्न) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१४६९ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ५९–६०) 
नवीन मराठी व्याकरि :  
 
पूवीच्या व्याकरिापेक्षा िा गं्रथ पूिच आिे. ससं्कृतप्रमािे मात्र हलहिलेला नािी. आठ हवभक्तींबद्दल 
तीनच हवभक्ती आिेत. युरोहपयन लोकासं अत्यंत उपयोगी ठरेल. मराठीतील वाक्यरचनािी 
व्यवस्स्थत हदली आिे. पृष्ठ–े११०. लक. १॥ रुपया. 
 
अमेहरकन हमशन छापखान्यात छापला आिे. 

 
१४६९ अ (इंम : ५८–५९) 
 
१४७० (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६०–६१) 

लिदु लोकाचंी वीरपूजा (अंक २) (सहचत्र) :  
 
परशुरामाने आईचा वध केला. नंतर हपत्यास हवनंती करून हतला पनु्िा जीवन हदल्िे. कातचवीयांचा 
पराभव करून २१ वळेा क्षहत्रयाचंा नाश केला. समुद्रकाठी नवा मुलूक उत्पन्न केला. मुरद्यासं हजवतं 
करून त्यासं िाह्मि केले. पि िी सवच उपिास्य कथा हदसते. त्यात देवपिाच्या लक्षिापेक्षा 
अिंपिा व रागाच हदसतो. 

 
१४७० अ (इंम : ६०) 
 
१४७१ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६२–६३) 

मद्रासेजवळील कडाप्पा गावी मध्वमताचा गुरू आलेला आिे. ित्ती, घोडे, उंट व २०० हशष्ट्य यासंि 
तो लिडत असतो. मेजवान्या झडत असतात. िा बाबा दोन-दोन िजार मुद्राचंी दहक्षिा घेतो. हशष्ट्य 
व दशचनाथी त्याच्यासमोर फळे व वस्तू ठेवतात. पाय धुऊन पूजा करतात. िा ढोंगी मिाराज पोथी 
सागंतो. बुडिूक िोऊनिी लोक त्याला देव समजतात. िे सगळे अज्ञान पािून सूज्ञानंा दुःख 
वाटते. 

 
१४७१ अ (इंम : ६२) 
 
१४७२ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६४–६६) 

आत्म्याचे भाव व वृत्ती याचें हनयमन कराव.े गवच िा भाव जातीचा लोभी आिे. ते मूखचत्वाचे व दग्याचे 
घर आिे. उतावळेपिा व राग यापंासून अनेक अनथच िोतात. संतोर्षवृत्ती िा मोठाच सद्गुि आिे. 
सावध व उद्योगी असाव.े अव्यहभचारी रािून अमंगळ कमाचा त्याग करा. पापबदु्धी वजावी. दुष्टाची 
संगत टाळावी. नेमस्तपिाने वागाव.े कोितािी बेताल खचच करू नये. 

 
१४७२ (इंम : ६३–६४) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१४७३ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६६–६७) 
‘लोकहितवादी’ हलहितात : लक्ष तादूंळ विािे, रुद्रवाती ६ महिने विािे, असल्या मूखच उद्योगात 
हस्त्रया वळे दवडतात. त्याऐवजी कािी उपयोगी हवद्या त्यासं हशकवावी. गाईच्या शिेातले दािे 
खाऊन व गोमूत्र हपऊन रािाण्याचे व्रतिी त्या करतात. भोळसर हस्त्रया वायनामध्ये व्यथच पैसा 
घालहवतात. मूखच जावयाप्रमािे लिदू लोक साहंगतल्या शब्दाचें गुलाम आिेत. हभक्षुकाचंा भर 
पाठातंरावर असतो. अथच सुटल्याने ‘अनथच’ झालेला आिे. हवदे्यचा पूिच संिार िोऊन िे लोक अहत 
नीचता पावतील. (प्रभाकरवरून) 

 
१४७४ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६७) 

माजी ग. ज. लाडच ऑकलंड याचंा मृत्यू झाला. 
 
१४७५ दुक् आव वलेलग्टन आजारी आिे. 
 
१४७६ कॅहलफोर्थनयात सोन्याची जमीन (खाि) सापडली. 
 
१४७७ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६७–६८) 

इंग्रजानंी मुलतानचा हकल्ला लजकला. इगं्रज लेफ्टनंट शरेलसगास भेटला. गुलाबलसग इंग्रजानंा 
मदत करिार. 

 
१४७८ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६८) 

मुलतानचा राजा मूळराज इंग्रजाना शरि आला. इंग्रजानंा या हठकािी मोठे द्रव्य सापडले. 
सावकारानंा वीस लाख देिार, मूळराजास िद्दपार करून मंुबईत ठेविार. 
 

१४७९ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६८) 
सातारचे राज्य मंुबई प्रातंास जोडण्यास मंुबई सरकारप्रमािे गवरनर जनरलिी अनुकूल आिे. 
कोटच ऑफ डायरेक्टरनी मात्र अजून हनिय केलेला नािी. 

 
१४८० (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ६८–७१) 

पोपाच्या भयाने वालदेन्सी लोक कािी काळ लपून बसले िोते. सन १२०९ मध्ये पोप हतसरा 
इनोसेंत याने सवांना आश्रय देऊन जािीरनामा काढला, पि तीन लाख फौज जमा िोऊन हतने 
शिरे जमीनदोस्त केली. गाव ेओसाड केली. दरोबस्त प्रजा ठार मारली. २० वर्षांत हकती लोक 
मेले ते सागंता येत नािी. हकत्येकानंा इस्न्िहझन करून हजवतं जाळले ! मेनेबचचा हकल्लासुद्धा 
जाळला. एका म्िाताऱयास भुगं्याकडून पोखरून मारले ! तरीिी वालदेन लोकाचंी ईश्वरहनष्ठा 
अढळच राहिली. 

 
१४८१ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ७१–७२) 

लोकहितवादी हलहितात : विाश्रमधमामुळे िाह्मि फार गवच बाळहगतात. परंतु असा अहभमान 
बाळगिारे मूखच आिेत. इतर जाती िाह्मिपि हमळहवण्याचा प्रयत्न करतात. मग िाह्मि फार 
हचडतात. पि आता िाह्मिच शूद्राचे योग्यतेस आले आिेत. त्याचंा कुलाचार मात्र राहिला. ते सवच 
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प्रकारचा व्यापार, चाकरी व धंदे करतात. जातीचा अहभमान सोडला, तरच जाती कायम 
रािातील, यात संशय नािी. आता हववािासंबधंी प्रहतबधं ठेव ू नये, िेच योग्य आिे. 
(प्रभाकरावरून) 

 
१४८२ (८ : ४, १५ फेिुवारी ४९, ७२) 

नामदार रीड हवलायतेस जािार. म्ििनू त्याचं्या नावाने एक हवद्यावतेन ग्राटं वैद्य पाठशाळेत 
ठेविार आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ५, मंुबई, १ मार्व १८४९ 

 
१४८३ (८ : ५, १ माचच ४९, ७३) 

जर कोिी िोळीवर उत्तम हनबंध पाठवला, तर जरूर छापू. सूचना. 
 
१४८३ अ (इंम : ७३) 
 
१४८४ (८ : ५, १ माचच ४९, ७४–७५) 

लेअरने ७ जिासं दीक्षा हदली. त्यातं पाच ललगायत लोक आिेत. िाम्ििापेंक्षा ललगायत जास्त 
धमचतत्पर आिेत. एकच देव मानतात. जाहतभेद अहजबात नािी. पाच वर्षांनी हशव अवतरेल, असे ते 
समजतात. तो आला की जाती नष्ट िोिार! त्यानंा येथूतच तरिोपाय सापडला. 

 
१४८४ अ (इंम : ७३–७४) 
 
१४८५ (८ : ५, १ माचच ४९, ७५) 

दहक्षि अमेहरकेत सापडलेल्या माशाचं्या अंगी हवदु्यत् शस्क्त आढळते. त्यासं स्पशच करिारा मािसू 
तात्काळ मरून जातो. भाडं्यात ठेवनू िात लावला, तर हवजेचा धक्का बसतो. िा प्रकार कशाने 
िोतो ते समजलेले नािी. (सहचत्र) 

 
१४८५ अ (इंम : ७५) 
 
१४८६ (८ : ५, १ माचच ४९, ७८–८०) 

स्कंद पुरािाच्या िह्मोत्तर खंडात एक कथा आिे की : एक रोगट उपजत अधं स्त्री मद्यपान, लिसा, 
मासंभक्षि करीत असे. ती गोकिास जाऊन पोिोचली. खोडसाळ वाटसरूने हतच्या िातात बले 
हदला. हतने रागावनू तो फेकला. तो हशवरात्रीच्या हदवशीच शकंराच्या मस्तकावर पडला. तेव्िा 
स्वगामधून हतला हदव्य हवमान येऊन ती स्वगास गेली ! पि अशा नकळत केलेल्या पुण्याचे आपि 
खरेच अहधकारी आिोत का, िा खरा प्रश्न आिे. खुनी मािूसिी म्ििेल, मी नकळत दुष्ट्कृत्य केले. 
कुत्र्याने प्रदहक्षिा घातल्या, तरी तो उद्धरून जातो, असे मानिे िा शुद्ध वडेेपिा िोय. जे पुण्य इतर 
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भक्तानंा कष्ट करून हमळेल, ते या प्राण्यानंा ‘चुकून’ हमळते ! असल्या देवाचें देवपििी तपासून 
पिावयास िव.े 

 
१४८६ अ (इंम : ७६–७८) 
 
१४८७ (८ : ५, १ माचच ४९, ८३–८८) 

आपि इतराचें जे लागतो, ते पूिच कराव,े कोिाचा आत्मा, शरीर, माल लकवा लौहकक याचें 
नुकसान करू नये. दुसऱयाचंा आकस करू नये. वाईट काम करून नये. त्यास अनुमोदन देऊ नये. 
चोरी खून व्यहभचार करू नये. सरकारी कामात लाच लकवा खोटी साक्ष आिू नये. धन्याचे काम 
नेिमी जपून कराव.े व्यापाऱयाने कोिास फसव ू नये. कोिाहवरुद्ध तुफान उठवनू अिचेू नुकसान 
करू नये. खरे बोलून भलेपिाने वागाव.े मुलानंी आईबाप व गुरू याचें ऐकाव.े धन्याने नोकराचे सवच 
देिे वळेेवर द्याव.े नोकरानेिी उपकार जािनू वागाव.े 

 
१४८७ अ (इंम : ८०–८३) 
 
१४८८ (८ : ५, १ माचच ४९, ८८) 

साताऱयाबाबत अद्यापी हनिचय नािी. 
 
१४८९ (८ : ५, १ माचच ४९, ८८) 

इंग्रज सैन्याने हचनीगोट हकल्ला घेऊन शरेलसगाशी लढाई केली. तो पळून गेला. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ६, मंुबई, १५ मार्व १८४९ 

 
१४९० (८ : ६, १५ माचच ४९, ९८–११६) 

िोळी : सि स्थापण्याचा अहधकार ईश्वराकडूनच आिे. देवाने लावलेल्या रीती सुटल्या, असे 
वाटल्यास ते तपासून पाहिले पाहिजेत. पहतव्रता स्त्री चुकून जाळली गेली लकवा राजकन्या जळाली 
म्ििून िा सि पाळतात. सवात प्रहसद्ध कथा म्ििजे दुगादेवीने एक राक्षसीि मारली. हतच्या 
मुक्तीसाठी िा सि आिे ! पि पापी व दुष्ट लोकानंा मुक्ती हमळत नािी. यातून सुकमापेक्षा 
दुष्ट्कमालाच जास्त उते्तजन हमळते. हनिचयलसधूत कमलाकर भट्टाने फक्त पूजाहवधी हदला आिे. 
माघाच्या पौर्थिमेपासून रंगपंचमीपयिंत िोळीचा िैदोस चालतो. पि तो हनराधार आिे. चोरी, 
तमाश,े वशे्यागमन, हशवीगाळ, हचखलफेक, यास शास्त्राधार नािी. दुष्ट्कमचहनधी असा िा लनद्य 
उद्योग थाबंवावा. त्याने बदु्धी भ्रष्ट िोऊन पाहपष्ट वासनानंा वाव हमळतो. ईश्वरासमोर या सवच 
कृत्याचंा झाडा द्यावा लागेल. (बहक्षसपात्र हनबधं.) एकूि आठ हनबधं तीन हनबधं बहक्षस पात्र. 

 
१४९० अ (इंम : ८९–९८) 
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१४९१ (८ : ६, १५ माचच ४९, ११७–११८) 
ग्राडं जूरीने कायदा करून िोळीचा दाडंगावा बंद करायला पाहिजे. दुगुचिाचंा हनरे्षध करून 
सद्गुिाचंा बोध केला पाहिजे. पशुतुल्य अशा चालीरीती टाळाव्यात. अिदूार लोकानंी बीभत्सपिा 
करू नये. 

 
१४९१ अ (इंम : ११६–११७) 
 
१४९२ (८ : ६, १५ माचच ४९, ११८) 

िोळीच्या सिाची सुटी ताबडतोब बंद करावयास िवी. ज्यानंा सि पाळायचा असेल, त्यानंी रजा 
घेतली पाहिजे. लोक उगाच खचच करून वडे्या-वडे्या चालीत वळे घालहवतात. 

 
१४९२ अ (इंम : ८९–९०) 
 
१४९३ (८ : ६, १५ माचच ४९, ११९) 

इतर देशातं दिा वर्षांनी लोकसंख्येची मोजदाद िोते. मात्र यातून कर वाढेल असा अथच नािी. 
पािीपुरवठा लकवा पोहलसबदंोबस्त यासिी त्याचा उपयोग िोतो. रोगाचं्या साथीवर योजनाबद्ध 
उपाय करता येतात. 

 
१४९४ (८ : ६, १५ माचच ४९, १२०) 

सातारचे राज्य खालसा कराव,े असा हनिचय झाला आिे. 
 
१४९५ (८ : ६, १५ माचच ४९, १२०) 

लढाईमध्ये हशखाचंी मोठी िानी झाली. त्याचं्या ६० िजार फौजेचा नाश झाला. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ७, मंुबई, २ एणप्रल १८४९ 
 
१४९६ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १२१) 

िी चचच इस्न्स्तटुशन मध्ये ११८९ हवद्याथी हशकतात. हशकहवण्याची रीत फार चागंली आिे. 
 
१४९६ अ (इंम : १२१) 
 
१४९७ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १२२–१२३) 

इंग्रजी गं्रथाचं्या भार्षातंराकहरता दक्षि विाक्युलर िी सोसायटी स्थापन झाली असून १० िजाराचा 
हनधी त्यासं हदलेला आिे. येथील रीतीप्रमािे हलिून लोकानंा मानवतील अशी पुस्तके हलहिण्याचे 
ठरले. 

 
१४९७ अ (इंम : १२१–१२२) 
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१४९८ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १२४–१२५) 
राम िा उत्तर भारतात हवशरे्ष हप्रय आिे. तो हवष्ट्िूचा अंश आिे. हवष्ट्िुपुरािात व वाल्मीकीच्या गं्रथात 
त्याची कथा आिे. पि परशुराम आहि राम याचें युद्ध वाल्मीकीने हदलेले नािी. िोमरच्या काव्यात 
िेलेनला पळवनू नेण्यात आले, त्या कथेशी सीताअपिरिाची कथा जुळिारी आिे. 

 
१४९८ अ (इंम : १२३–१२४) 
 
१४९९ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १२६–१२७) 

लोकहितवादीने आतापयिंत ५३ पते्र प्रहसद्ध केली. िाह्मि लोक धमाच्या पसु्तकास प्राधान्य देतात. 
कारि ते पोटाथी आिेत. गोड खाण्याहशवाय ते दुसरा कािी उद्योग करीत नािीत ! त्याचंा उपयोग 
फक्त पंगत करावयासच असतो. ते स्वतःस भदेूव समजून व्यथच गवच वािातात. त्यानंी कािी हवद्या व 
उद्योग करावा. ते अज्ञानी व आळशी आिेत. 

 
१४९९ अ (इंम : १२५–१२६) 
 
१५०० (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १२८–१३०) 

मन शातं व सौम्य ठेवाव.े कोिाचािी दे्वर्ष करू नये. आपल्या आचरिात त्याचे प्रहतलबब हदसाव.े 
भकेुल्यानंा अन्न व उघड्यास वस्त्र द्याव.े गहरबास धमच करावा. हनदोर्षी मािसास मदत करावी. 
सवचच मनुष्ट्याहंवर्षयी स्नेिभाव धरावा. सूडाचा हवचारसुद्धा मनात येऊ देऊ नये. मनुष्ट्यमात्रावर प्रीत 
करावी. आपले कतचव्य पुरतेपिी कराव.े 

 
१५०० अ (इंम : १२७–१२८) 
 
१५०१ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३१–१३२) 

जलजंतू पाण्यावर तरू शकतो. नावपे्रमािे पाण्यावर जातो. भजुाचं्या हछद्रामधून पािी झाडून 
टाकतो. हनसगाने त्याचे अवयव आियचकारक बनहवले आिेत. म्ििून त्यास नाहटलस (नावाडी) 
असे नाव हमळाले. (सहचत्र) 

 
१५०१ अ (इंम : १३०–१३१) 
 
१५०२ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३३–१३४) 

‘हफरस्ता’ हलहितो की : कािी भक्त साष्टागं नमस्कार घालीत काशीस जातात. पढंरपुराची यात्रा 
करतात. पि धुळीमध्ये नमस्कार घालण्याने ईश्वरास संतोर्ष वाटेल काय ? आपले शरीर सुंदर 
कामासाठी उपयोगात आिाव.े ईश्वराचे उपकार मानून कुटंुबाचे रक्षि कराव.े व्यथच देिदंड भोग ू
नये. 

 
१५०२ अ (इंम : १३२–१३३) 
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१५०३ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३४–१३५) 
मुले पतंग तयार करतात. त्यासाठी कािी वस्तू वापरतात. वावडी आपोआप तयार िोत नािी. जग 
एकदम हनमाि झाले. ईश्वराने मोठी कल्पना करून जग हनमाि केले. (सहचत्र) 

 
१५०४ (८ : ७, ३ एहप्रल ४९, १३५) 

यंदा गुन्िे कमी आिेत, म्ििून ग्राडं जूरीने समाधान व्यक्त केले. 
 
१५०५ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३५) 

ग्राटं वैद्य पाठशाळा वार्थर्षक परीके्षनंतर स्कालरहशपचा हनिचय िोईल. 
 
१५०६ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३५) 

पंजाब : या प्रातंातील लढाई संपली, पि मिाराजा धुलीपलसगाकडे हकती मुलूख ठेविार, याचा 
हनिय झाला नािी. 

 
१५०७ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३६) 

ज्ञानप्रकाश : िे नव े वृत्तपत्र पुिे येथे सुरू झाले. हनयहमत बातम्या देिे, िा त्याचा उदे्दश आिे. 
लबाडी, धमचलनदा, हवपरीत गोष्टी छापावयाच्या नािीत, अशी त्याची प्रहतज्ञा आिे. िे मराठी भार्षेंत 
प्रहत सोमवारी हनघू लागले आिे. 

 
१५०८ (८ : ७, २ एहप्रल ४९, १३६) 

ऐलिंडमध्ये दुष्ट्काळ कायम आिे. 
 
१५०९ रोमचा पोप हनघून गेल्याने तेथे पालचमेंट बसेल. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ८, मंुबई, १६ एणप्रल १८४९ 
 
१५१० (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १३७–१३९) 

रोमी लोक मृतास सुगंध लावनू स्नान घालतात. उत्तम भरजरी कपडे, मुखात नािी घालतात. 
वाजतागाजत मतृाची पेटी कबरीपयिंत नेतात. दिनाची चाल कािी काळानंतर सुरू झाली. गावात 
थडगी करण्यास परवानगी नािी. त्या मानाने हिस्ती लोकाचंी पद्धती शातं व गंभीर अशी आिे. 
(प्रश्न) 

 
१५११ (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १३९–१४४) 

‘मिाराष्ट्र देशातंील थोर लोकाशंी संभार्षि’ या पुस्तकातील बोध बरा आिे. पि ईश्वराहवर्षयी 
फारशी माहिती नािी. वशंपरंपरागत मोठेपि उपयोगी पडत नािी. संपत्ती व अहधकार मोठेपि देऊ 
शकत नािी. सदाचरि िा मोठेपिाचा खरा आधार िोय. हवद्या करून उद्योग करावा. आळस व 
दुव्यचसन या शत्रूंवर हवजय हमळवावा. उहकरड्याप्रमािे वाढिाऱया कजावर ताबा ठेवा. कारभाऱयाने 
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हदलेल्या हिशबेावर आंधळेपिाने सिी करू नका. शरीर बळकट ठेवाव.े मन सद्गुिात मग्न 
असाव.े व्याविाहरक हवदे्यचा उपिास करू नये. आपल्या मुलानंा शाळेमध्ये पाठवावे. प्रत्येकाने 
चागंले हशक्षि घ्याव.े नािीतर नोकरावरती अवलंबनू रािायची वळे येते. हवदे्यची गोडी असावी. 
 
लेखक : थोर लोकाचें कल्याि लचतिारा. 
 
िे लिान पुस्तक सन १८४८ शके १७७०, बोडच आव एज्युकेशनचे छापले. 

 
१५११ अ (इंम : १४५–१४८) 
 
१५१२ (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १४९) 

‘िोळीहवर्षयी’ : पृष्ठे ७९, ‘ज्ञानोदयातं प्रहसद्ध झालेला हनबंध.’ लेकराचंी पहिली पोथी– पृ. ६० 
सहचत्र लक. १ आिा. 

 
१५१२ अ (इंम : १४५–१४८) 
 
१५१३ (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १५०–१५१) 

पंजाबमध्ये इसं्ग्लश राज्य चालू : परमुलखी खात्याने आपल्या जािीरनाम्यात म्िटले आिे की, 
रयतेच्या रक्षिासाठी इंग्रजी अंमल सुरू केला आिे. बंडखोराचंी मालमत्ता आहि जिाहगऱया जप्त 
केल्या. सवच हठकािी लष्ट्कराकडे बंदोबस्त हदला आिे. दंगाफसाद केल्यास कठोरतेने शासन 
िोईल. 

 
१५१३ अ (इंम : १४९–१५०) 
 
१५१४ (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १५२) 

ग्राटं वैद्य पाठशाळा : डॉ. बन्सच व पेरी यानंी अहभप्राय हदला की, शाळेचे काम अगदी व्यवस्स्थत 
आिे; बािेरून हवद्वान गुरू आिले; एथील लिदू लोक कािीच पैका देत नािीत, िी दुःखाची गोष्ट 
िोय. 

 
१५१५ (८ : ८, १६ एहप्रल ४९, १५२) 

मिाराजा दुलीपलसगाने इंग्रजी अंमलास रीतसर कबलुी हदली. त्यास चार लाखांचे वशंपरंपरा 
पेन्शन मंजूर झाले. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ९, मंुबई, १ मे १८४९ 
 
१५१६ (८ : ९, १ मे ४९, १५३) 

‘िोळी’ हनबधंाचे दुसऱया व हतसऱया िमाकंाचे लेखक आपले हनबधं छापण्याकहरता बहक्षसाच्या 
रकमेतून देिगी देिार. 

 
१५१६ अ (इंम : १५३) 
 
१५१७ (८ : ९, मे ४९, १५३–१५४) 

इंदूरचा राजा हवद्याभ्यास करतो. पि बिुतेक देशी राजे मूखच व अनाचारी आिेत. राजा िा शब्दच 
मूखचवाचक बनून गेला. जेथे पिाव ेतेथे मूखचहशरोमिी राजे ! 

 
१५१७ अ (इंम : १५३) 
 
१५१८ (८ : ९, १ मे ४९, १५४–१५५) 

लोकहितवादी म्िितात की : नेहटवाचंी वाद्यहवद्या नाचातले गािे ऐकण्यापुरतीच आिे. हनमचळ 
ज्ञानसुख त्यानंा अगदी नको वाटते. गवच इतका की, आपि मेल्यावर बायकोने स्वतःस जाळून 
मराव,े असा िट्ट असतो. िी धंुदी म्ििजे मूखचपि िोय. हवदे्यचा शास्त्रोक्त रीतीने अभ्यास व्िावा. 

 
१५१८ अ (इंम : १५४) 
 
१५१९ (८ : ९, १ मे ४९, १५५–१५६) 

घरमाशीच्या डोळ्याचंी िालचाल मािसापेक्षा अगदी वगेळी असते. हतच्या दोन डोळ्यातं हमळून 
आठ िजार बारीक बारीक डोळे असतात. त्यानंा वगेवगेळे ज्ञानरजु्ज असतात. हततूरला तर २५ 
िजार बारीक डोळे असतात. 

 
१५१९ अ (इंम : १५५) 
 
१५२० (८ : ९, १ मे ४९, १५६–१५७) 

कोित्यािी गोलाकृतीची एके समई एकच बाजू हदसत असते. पृर्थ्वीचे समग्र हचत्र एकाच वळेी 
पािण्यासाठी दोन गोलाधच काढून ते जोडावते. ताबं्याच्या गोल पत्र्याचा उपयोग करून नकाशा 
छापता येतो. हशलाछाप नकाश ेआता उपलब्ध आिेत. (सहचत्र) 

 
१५२० अ (इंम : १५६) 
 
१५२१ (८ : ९, १ मे ४९, १५९–१६१) 

मिाराष्ट्र देशातील सरदार जिाहगरदार बाजीरावास कंटाळून इंग्रजास हमळाले. आता पेन्शन खात 
बसले आिेत. कािी आहश्रत हभक्षुकिी मजेत रािातात. पि कायद्याप्रमािे जिाहगऱया जप्त िोऊ 
लागल्या आिेत. आता म्िितात इंग्रजी राज्य फार वाईट ! िे इतके आइतखाऊ आिेत की, 



 अनुक्रमणिका 

वयाच्या २५ व्या वर्षीच त्याचंा वृद्धापकाळ सुरू िोतो. क्षयरोग िोऊन कसेबसे हजवतं असतात ! 
बुद्धी म्ििाल तर नमचदेच्या गोट्याची ! कारकुनामाफच तच अहधकाऱयाशंी बोलतात. हदवािजी त्यानंा 
िातोिात बनवतात. शकेडा १५ टक्क्यानंी कजच घेतात. मग सावकाराकडून सवचच जप्त िोते. 
कारकून लोक नवरा-बायकोतिी भाडंिे लावतात. मािीतगार हदवािास काढून टाकिेिी धोक्याचे 
असते. या हमरासदारानंी आता तरी मखूचपिा पदरी घेऊन हवद्या करावी. –लोकहितवादी 

 
१५२१ अ (इंम : १५७–१५९) 
 
१५२२ (८ : ९, १ मे ४९, १६१–१६३) 

कन्यावध करिाऱया राजपुतास जन्मास आलेली एक कन्या िोती. हतला आईने हशकहवले की, देव 
एकच आिे. येशूकडे आल्यावर हतला समाधानाचा खरा मागच सापडला. शास्त्राचे पसु्तक हतने नेिमी 
जवळ बाळगले िोते. मृत्यू जवळ आला, तरी ती आनंदी िोती. हतने आपले द्रव्य गहरबानंा वाटून 
हदले. जे कोिी प्रभकूडे येऊन मरतात, ते धन्य. का ंकी, त्यासं स्वगाचे राज्य हमळते. 

 
१५२३ (८ : ९, १ मे ४९, १६३–१६४) 

पेहलकान नामक पक्षी (सहचत्र) :  
 
याचे भक्ष्य मासळी असल्याने तो समुद्राजवळ रािातो. िनुवटीजवळ लिान हपशवी असते. पखं 
लिान असल्याने उडण्यामध्ये वगे नािी. मासा हदसला की, झडप घालून तो मासा हपशवीत 
टाकतो व ओसाड जागी जाऊन खातो. पाय आखूड आिेत व आयुष्ट्य ५०–६० वर्षांचे असते. 

 
१५२४ (८ : ९, १ मे ४९, १६४–१६७) 

पोपचे धमाहधकारी चौकशीच्या नावाखाली वालदेव लोकाचंा फार छळ करीत. धमाचा आव 
आििारे सासंहरक राजेसुद्धा या छळात सिभागी व्िायचे. बेरनाई नावाचा प्रहतहष्ठत मािूस पैसे 
वाटून छळास मदत करी. १८० मुले डोंगराच्या गुिेत कोंडून मारण्यात आली ! तरी वालदेवी 
लोकानंी पहवत्र शास्त्र जमचन भारे्षत छापलेच. त्याचें धैयच प्रातेस्तंताप्रमािे िोते. 
 

१५२५ (८ : ९, १ मे ४९, १६७) 
१८२८ ते ४८ या २१ वर्षांचा इंग्रजी साम्राज्याचा जमाखचच छापला आिे. १८४८ मध्ये जमा ६९ कोटी 
२३ लाख पौंड तर खचच ४ कोटी ७२ लाख आिे. 

 
१५२६ (८ : ९, १ मे ४९, १६८) 

िाह्मिाच्या शक्तीची मयादा :  
 
‘ढोंगाचा शत्र’ू हलहितो की : बारा देवाचे बळ एका िाह्मिामध्ये असते, असे िाह्मि सागंतात. पि िे 
समुद्रपारचे इंग्रज आले, तेव्िा त्याचें बळ कािी चालले नािी, िे उघड आिे. 

 
१५२७ (८ : ९, १ मे ४९, १६८) 

ज्याला िोध उशीरा येतो तो उत्तम समजावा. नवीन लघुहितोपदेश 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १० मंुबई, १५ मे १८४९ 
 
१५२८ (८ : १०, १५ मे ४९, १६९–१७१) 

रोमी लोकाहंवर्षयी :  
 
व्यापार, शतेी, कारीहगरी यातं ते प्रवीि िोते. बळदात धान्य साठवीत. मका कुटून त्याचे पीठ 
करीत. मेंढरे पाळून लोकरीचे कपडे करीत. शतेीसाठी बैलाचंा उपयोग करीत. द्राक्षवलेाचा मुकुट 
डोक्यावर घालीत. त्याचं्या बागाचंी माडंिी मात्र सुंदर नव्िती. राजंिामध्ये द्राक्षरस साठवीत 
असत. (प्रश्न) 

 
१५२९ (८ : १०, १५ मे ४९, १७१) 

लािोरमध्ये हशमग्याच्या धुळवडीस सरकारने बंदी केली. 
 
१५२९ अ (इंम : १७१) 
 
१५३० मराठी पुस्तके :  
 

हमशनने छापलेल्या ४३ पुस्तकाचंी यादी हदलेली आिे. 
 

१) बाराखड्या–बाराखड्या मोड 
२) लें कराचंी पहिली पोथी 

३) प्रश्नोत्तरावली 

४) प्राथचनासंबधंी प्रश्नोत्तरे 
५) बालाभ्यासाचे पुस्तक 

६) मनोकृत्य गहित 

७) गहित, पहिला भाग गहित, दुसरा व हतसरा भाग गहित, तीन भाग एकत्र करून बाधंलेले. 
८) खगोलहवद्या 

९) िाल्स ग्रामर म्ििजे इसं्ग्लश भार्षिाचे ज्ञान हमळवायासाठी साह्यकारक पुस्तक. 

१०) तारिारा जो येशू िीस्त याहवर्षयी 

११) आत्म्याहवर्षयी लेकराचंी पहिली पोथी 
१२) आत्म्याहवर्षयी लेकराचंी दुसरी पोथी 

१३) आत्म्याहवर्षयी दोन पसु्तके एकत्र बाधंलेली 

१४) धमचशास्त्रासार 
१५) देवाचे भजन करण्याची रीत 
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१६) हत्रभवुनाची गोष्ट 

१७) शुभवतचमान 
१८) प्राथचना 

१९) शास्त्राचा साराशं 

२०) शास्त्रातंील उपदेशसार 
२१) िेनरी आहि त्याचा साभंाळिारा गडी 

२२) अन्य देवाचंी परीक्षा 

२३) राधानाथाची गोष्ट 

२४) गृिवासाची मुलाचें पुस्तक 
२५) जगन्नाथाहवर्षयी 

२६) जरीमरीहवर्षयी 

२७) उरुसाहवर्षयी 
२८) मद्यपानाची फळे 

२९) अहवचार पिाताप व प्रायहित याहवर्षयी 

३०) बाबाजी याची बखर 
३१) इस्त्राएलासं हितोपदेश 

३२) िोिारा िोध याहवर्षयी 

३३) ज्ञानाचे मागच 

३४) ज्या बायकासं लेकरें आिेत त्यासं सुबोध 
३५) भजनाची पद्धती 

३६) गीताचें पुस्तक 

३७) गीताचें नवीन पुस्तक 
३८) गाण्याचे पसु्तक 

३९) खगोलहवद्या आकृहतसुद्धा 

४०) पदाथचहवद्या आकृहतसुद्धा 
४१) पिातापाहवर्षयी गं्रथ 

४२) तकच शास्त्र 

४३) मत्स्यपुराि आहि इिीशास्त्र याचं्या पुरातन कथाचें बराबर पािािे. 
४४) सवचसंग्रिासहित पंचागं 

४५) पंचाग सन १८४९ साचे 

४६) गरीब स्वजेलंड 

४७) काफरी मुलगी 



 अनुक्रमणिका 

४८) पावसाहवर्षयी हवचार 

४९) लािान खगोलहवद्या 
५०) लिान गहित 

५१) मराठी व्याकरि 

५२) िोळीच्या सिाहवर्षयी गं्रथ 

ज्ञानोदयाची बाधंलेली पुस्तके– 

५३) सन १८४२–४३–४४, 

५४) सन १८४५ 

५५) सन १८४६ 
५६) सन १८४७ 

५७) सन १८४८ 

पुढील पुस्तके त्राक्ट आहि बकु सोसायटीने मराठी भार्षेंत छापून प्रहसद्ध केली आिेत. 

१) हत्रभवुनाची गोष्ट 
२) मुलासंाठी प्रश्नोत्तरावली 

३) देवाच्या दिा आज्ञा 

४) शुभवतचमानासबंंधी प्रश्नोत्तरावली : इसं्ग्लश व मराठी 

५) पायपीहडतासं शातंी 
६) भाव कोिावर ठेवावा याचा हवचार 

७) िोिारा िोध याहवर्षयी 

८) मोठा हवचार : मरिानंतर काय प्राप्त : िोईल. 
९) ३ संभार्षिे, हकत्येक िाह्मि, मराठी, इत्याहद आहि हिस्तीधमच याहंवर्षयी : इंस्ग्लश व मराठी 

१०) खऱया धमाची हचन्िे 

११) खरा मागच कोिता याचा हवचार 
१२) शुभवतचमान 

१३) खरे प्रायहित 

१४) प्राथचना याहवर्षयी 

१५) देव कसा आहि खरे भक्त कसे 
१६) लेकराचंी पहिली पोथी 

१७) भगवान कसा ओळखावा याहवर्षयीची गोष्ट 

१८) हिस्ती धमच कसा उत्पन्न झाला आहि कसा पृर्थ्वीमध्ये वाढला याची गोष्ट. 
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१९) सुमागच शोधकाचा वृत्तातं 

२०) भग वद्गीतेचे सार 
२१) पहिली प्रश्नोत्तरावली 

२२) उद्धराचा उपाय 

२३) लिदुशास्त्रातं साहंगतलेले िाह्मिाचें मित्त्व 
२४) पावसासाठी प्राथचना 

२५) मुलासंाठी बोधाच्या गोष्टी 

२६) बालमोतातंले शाळेचे विचन 

२७) सदाचरिाच्या गोष्टी 
२८) चमत्काहरक गोष्टी 

२९) ईश्वराचे पहवत्रत्व व न्यायत्व याचें प्रदशचन 

३०) पृथव्याहद भतूाचें भजन 
३१) शास्त्रातंल्या गोष्टी 

३२) पिातापाची गोष्ट 

३३) चागंले मुलगे लकवा तुम्िी आपली परीक्षा करा. 
३४) येशू हिस्ताने जी प्राथचना आपल्या हशष्ट्यानंा साहंगतली हतजवर टीका. 

३५) खरा जो हिस्तीधमच त्यात कािंी लिदुलोकानंी प्रवशे केला याहवर्षयी वतचमान 

३६) येशूहिस्ताचा धमच हशकहविाऱयाचंी गोष्ट. 

३७) हशद्दी चाकर मािसाची गोष्ट 
३८) फुले वचेिार मुलाची गोष्ट 

३९) गरीब योसेफाची गोष्ट 

४०) िोळीहवर्षयी उपदेश 
४१) नव्या कराराच्या पसु्तकातंल्या गोष्टी 

४२) याहत्रक िमि 

४३) भरत खंडातील याते्रकरी 
 
१५३० अ (इंम ८ : १०, १५ मे ४९, १७३–१७५) 
 
१५३१ (८ : १०, १५ मे ४९, १७८–१८२) 

लोकहितवादी : देश हभकेस लागल्याची कुरकूर ऐकू येते. अवतार हनमाि िोऊन तो बरे हदवस 
आिील, िी आशा कमी झाली. इंग्रज सरकार हवद्या व कलाकौशल्याहद हशकवीत आिे. ऐहिक व 
पारलौहकक असे दोन्िी प्रकारचे कल्याि पािावयास िव े आिे. राविाचा नाश झाला, तसा 
इंग्रजाचंा िोईल, असे मानून स्वस्थ बसू नये. ईश्वर जे कािी करतो, ते बऱयासाठीच करतो. सध्या 
आमच्या वाईट चाली बऱयाच सुटल्या आिेत. चार विच हनसगातच आिेत. म्ििनू जातीचा गवच 



 अनुक्रमणिका 

बाळगू नये. आज ना उद्या िे लोक शिािे झाले, म्ििजे इंग्रजास पालचमेंट मागतील. मग इंग्रज 
व्यापार मात्र करून रािातील. पि यास हनदान चारश ेवर्ष ेपाहिजेत. 

 
१५३१ अ (इंम : १७५–७८) 
 
१५३२ (८ : १०, १५ मे ४९, १८२–१८३) 

लुटारंूनी घड्याळ, पैसे, पडशी, सवच काढून घेतले. उपदेशक म्ििाला की, ‘तुम्िी जे मागत नािी, 
ते मी तुम्िासं देईन. तुम्िासं चागंल्या मागावर आिण्यासाठी मी ईश्वराजवळ प्राथचना करीन.’ 
आयुष्ट्यात प्रथमच सवच दरोडेखोरानंी आपले पाप कबलू केले. 

 
१५३२ अ (इंम : १८२) 
 
१५३३ (८ : १०, १५ मे ४९, १८३–१८४) 

हम. हियरला कराडजवळ बौद्ध लेिी आढळली. डोंगरात कोरलेली िी लेिी ओबडधोबड आिेत. 
एका बाजूस २३ तर दुसऱया बाजूस १६ लेिी आिेत. कािी मूती हछन्नहभन्न हदसतात. 

 
१५३४ (८ : १०, १५ मे ४९, १८४) 

कोटच डरेक्टर यािी शवेटी रेलव े कंपनीशी त्यास सोयीचे असे करार केले आिेत. ते असे की, 
मंुबईकडील लोखंडी रस्त्याकहरता पन्नास लक्षापासून एक कोटी रुपये पयिंतची मुद्दल जमा केले 
आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिम लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं ११, मंुबई, १ ज्यनू १८४९ 

 
१५३५ (८ : ११, १ जून ४९, १८५) 

एल् हफन्स्तनच्या ‘भरतखंडाचा इहतिास’चे भार्षातंर सुरू झाले. इतरिी ३ पुस्तकाचंा तजचमा 
िोिार. 

 
१५३५ अ (इंम : १८५) 
 
१५३६ (८ : ११, १ जून ४९, १८५–१८६) 

एल् हफन्स्तन शाळेचे िकच नेससािेब हवलायतेस गेले. 
 
१५३६ अ (इंम : १८५) 
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१५३७ (८ : ११, १ जून ४९, १८६–१८८) 
सीतापिरिानंतर राम कपींच्या राज्यात आला. सुग्रीव आहि िनुमान या दोघाचं्या मदतीने त्याने 
रावि माहरला. यात इहतिास हकती आहि शृगंार हकती, ते तकानेच जािावयाचे. अशी प्रीहत आहि 
पाहतव्रत्य अगदी अनुकरिीय आिे, यात शकंा नािी. म्ििनू लिानपिी हववाि करू नयेत. 
 
सीतेच्या अपिरिाचे आहि दशमुखी राविाचे हचत्र आिे. रामाची एक गोष्ट कस्ल्पत कादंबरीच 
आिे, हनदान वाटते. 

 
१५३७ अ (इंम : १८६) 
 
१५३८ (८ : ११, १ जून ४९, १९०–१९४) 

तुळसीदास या रजपूत गृिस्थाने रामानुजी पंथाची दीक्षा घेतली िोती. िातात स्मरिी घेऊन 
तीथचयात्रा करीत कामिोधाचंा नाश करण्याहवर्षयी हवचार चालू ठेवीत असे. वैष्ट्िवास तुळसीधारि 
आवश्यक, म्ििून ३० वर्ष ेएका िातावर तुळस घेऊन बसला. डावा िात सुकून गेला. कोिी पसेै 
हदले, तर आशीवाद देतो. त्याचे वय ५० आिे 

 
१५३८ अ (इंम : १८८–९०) 
 
१५३९ (८ : ११, १ जून ४९, १९५–१९७) 

कॅथॉहलक लोक गुड िैडेच्या हदवशी येशूचा मरिखाबं तयार करतात. हवलापयुक्त गायन 
करतात. शहेभत हतरडीिी हफरहवतात. हवचारी मािसू असा तमाशा पािू शकत नािी. िा केवळ 
डौल आिे. मूती करिे िे पाप आिे. पहवत्र आत्माच लोकाचंा स्वभाव पालटहवतो. असल्या सिानंी 
देवाचा अपमान मात्र िोत रािील. कॅथॉहलक उपाध्या हफरंग्यानंा शास्त्र वाचण्यास प्रहतबंद करतो. 

 
१५३९ अ (इंम : १९४–९५) 
 
१५४० (८ : ११, १ जून ४९, १९५–१९७) 

पंजाबच्या लढाईस मूळराजच कारिीभतू आिे. लढाईत आपला हनभाव लागत नािी, असे 
हदसल्यावर १० िजार सैहनकासंि तो इगं्रज सेनापतीच्या स्वाधीन झाला. शरेलसगाला तर 
सरंजामासि पळून जाव े लागले. तोफाचं्या भहडमारासमोर त्याचा गळाटंा झाला. शवेटी तोिी 
हनघून गेला. आता सपूंिच पजंाब इसं्ग्लश सरकारच्या ताब्यात आला आिे. (नकाशा) 

 
१५४० अ (इंम : १९७–९८) 
 
१५४१ (८ : ११, १ जून ४९, २००) 

सातारच्या आपासािेबाचे दत्तकपत्र कोटच आव प्रोपे्रटसचनी नामजूंर केले. 
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१५४२ (८ : ११, १ जून ४९, २००) 
गे्रट हिटनमध्ये १५४ जातींचे पक्षी आिेत, तर अमेहरकेमध्ये एकूि एक िजार जातींचे पक्षी 
आढळतात. 

 
१५४३ (८ : ११, १ जून ४९, २०२–२०३) 

‘लोखंडी रस्ते’ : हमशनाने लोखंडी रस्ते िे पुस्तक छापले आिे. बैलगाडीने माल आिण्यामध्ये खचच 
व हवलंब फार असतो. लोखंडी रस्त्याने वाितूक केल्यास हवकाऊ माल सुरहक्षतपिे व कमी वळेात 
शिरात येईल. कल्यािपासून माल्सेज घाटाने ग्रल्लेगावापयिंत रस्ता कसा िोईल, याचा नकाशािी 
छापला आिे. ज्या हदवशी लोखंडी रस्ता सुरू िोईल, तो सुहदन ! 

 
१५४३ अ (इंम : २०१–२०२) 
 
१५४४ (८ : ११, १ जून ४९, २०३–२०४) 

‘सुमागचशोधक’ हलहितो की : एका जातीने स्वतःला श्रेष्ठ समजिे, िे केवळ मूखचपि आिे. हवद्वते्तच्या 
जोडीस दया व ईश्वरभक्ती आवश्यक असतात. सध्या िे नुसते नावावर हमरवतात. यजमान व 
उपाध्या दोघेिी सारखेच ! िाम्ििातं व्यसने व व्यहभचार वाढत आिे. गोप्रदान घेण्यास ते लायक 
नािीत. त्याचं्या उदरहनवािाकहरता श्राद्धपक्षाहद युक्त्या शधूेन ठेवलेल्या आिेत. या आळशानंा दान 
देऊन पुण्य कसे हमळिार ? 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १२, मंुबई, १५ जून १८४९ 

 
१५४५ (८ : १२, १५ जून ४९, २०५–२०७) 

स्प्लनी हलहितो की : रोमी लोक टेकडीवर मिाल बाधूंन तसहबरानंी शृगंारीत. झाडानंा आकार 
देऊन त्याचंी कापिी करीत. भोवताली कुरिे असत. झाडाचं्या हनहबड सावलीत पडव्या आहि 
न्िाण्या बनहवलेल्या असत. गुलाबाचे ताटव,े द्राक्षवलेी, संगमरवरी कारंजी, असा त्याचंा मोठा थाट 
िोता. प्रत्येक वायवाट रंगमिालाकडे जाई. नळाचं्या द्वारे स्वच्छ पािी मिालात पोचवीत. 
कारंजाची शोभा मूतीमुळे वाढत असे. (प्रश्न) 

 
१५४६ (८ : १२, १५ जून ४९, २०७) 

मंुबईची वसती ५ लक्ष चोवीस िजार असून त्यापकैी २ लक्ष ४९ िजार हस्त्रया आिेत. 
 
१५४६ अ (इंम : २०७) 
 
१५४७ (८ : १२, १५ जून ४९, २०७–२०८) 

‘बोधसागर’ या नावाचे नवीन वृतपत्र सुरू झाले. पहिला अंक हदग्दशचनाप्रमािे वाटला. लोकास 
ज्ञानप्राप्ती िोईल. 
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१५४७ अ (इंम : २०७) 
 
१५४८ (८ : १२, १५ जून ४९, २११–२१७) 

गंगावाक्यावलीत म्िटले आिे की गंगेजवळ मृत्यू आला की, लगेच स्वगच हमळतो. म्ििून नेहटवातं 
अशी चाल पडली की, गंभीर आजाऱयास तेथे नेऊन ठेवतात. भगीरथाने सागरपुत्रानंा मुक्ती 
देण्यासाठी पृर्थ्वीवर गंगा आिली. पि भोपळ्यामधून ६० िजार सगरपतु्र जन्मले, यावर कोिी 
हवश्वास ठेवील का ? आजाऱयास नदीतीरावर सोडिे िे िूर व हनदचय कृत्य आिे. हशवाय एवढ्या 
एकाच गोष्टीने सगळ्या पापाचें पहरमाजचन िोईल, िी तर भोळसट समजूत आिे. यातून लोक 
हनलचज्ज व कुस्त्सत बनतात. 

 
१५४८ अ (इंम : २०८–२११) 
 
१५४९ (८ : १२, १५ जून ४९, २१८–२१९) 

नामदार हबथून यानंी कलकत्त्यात सभा भरवनू मुलींची शाळा काढावी असे ठरहवले. हस्त्रयाचंी 
सुधारिूक केलीच पाहिजे. लिदू लोक मात्र या कामात अडचिी आितात. कािी सूज्ञ मात्र त्यानंा 
घरीच हशकहवतात. जे देशाचे कल्याि इस्च्छिारे आिेत, त्यानंी मदत केली पाहिजे. 

 
१५४९ अ (इंम : २१७–२१८) 
 
१५५० (८ : १२, १५ जून ४९, २२१–२२४) 

िाम्ििातंील हवधवा हस्त्रयानंा जी दुःखे उत्पन्न िोतात, त्यावंरून हवचारशील मनुष्ट्याच्या मनात दया 
उत्पन्न व्िावी. सरकारने यात िात घातला, तर लोकाचें मनात आनंद िोईल. उपास करिारी 
हवधवा नािी, असे एकिी घर सापडत नािी. शास्त्री व पंहडत हवपरीत उपदेश करतात. अस्ग्निोत्र 
चालू रािाण्याकहरता जख्खड म्िातारेिी लग्न करतात. राजरोस मुली हवकल्या जातात. हस्त्रयाचं्या 
अज्ञानामुळे भटजी हवधवानंा िजार व्रते सागंतात. आता लोक डोळे उघडून जर पािातील, तर बरे 
िोईल. 

 
१५५० अ (इंम : २२०–२१) 
 
१५५१ (८ : १२, १५ जून ४९, २२४–२३४) 

बोिीम्याच्या राजकन्येने धमोपदेशकानंा बोलावले. राजाने त्याचं्याकडून देवाच्या कठोर न्यायाचे 
भयकारक हचत्र घेऊन हिस्ती धमाचा स्वीकार केला. प्रजािी हिस्ती झाली. िान्सचे हिस्ती 
हनवाहसतिी या देशात येऊन स्थाहयक झाले. वालदेनी लोकानंी १५० वर्ष े त्यासं ईश्वराची कृपा 
हमळवनू हदली. परंतु वालदेन्समुळेच त्याचंा छळ सुरू झाला. मग ते सशस्त्र िोऊन लिडत. जंगलात 
जाऊन प्राथचना करीत. हवल् कॉफ धमातील हमरासदारी नष्ट करण्यासाठी गं्रथ हलिून त्याचंा प्रसार 
करी. पोपचा प्रहतहनधी इसहबनेक असले गं्रथ लगेच जाळून टाकी. योिान् िस याला तर जाळून 
मारण्याची हशक्षा हदली. हशष्ट्यानंािी हजवतं जाळले याची अहनष्ट प्रहतहिया िोऊन ४२ िजार लोक 
िसच्या पंथामध्ये आले. 
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१५५२ (८ : १२, १५ जून ४९, २३४–२३५) 
न्याय–वैशहेर्षक, साखं्य–पातंजल, मीमासंा–वदेातं, अशी ६ शासे्त्र आिेत. यावरून टीकािी 
हलहिल्या गेल्या. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१५५३ (८ : १२, १५ जून ४९, २३५) 

पुरािे, उपपरुािेिी प्रत्येकी १८ आिेत. 
 
१५५४ (८ : १२, १५ जून ४९, २३५) 

िाह्म, देव, आर्षच, प्राजापत्य, असुर, गंधवच, राक्षस व हपशाच्य, अशा आठ हववािरीती आिेत. 
 
१५५५ (८ : १२, १५ जून ४९, २३५) 

लिदू वरहनियापासून सप्तपदीपयिंत १४ लग्न संस्कार मानतात. 
 
१५५६ (८ : १२, १५ जून ४९, २३५–२३६) 

िाह्मि गभचधानापासून स्वगारोििापयिंत १६ संस्कार मानतात. ज्ञान व कमच िे दोनच खरे मागच 
आिेत. 

 
१५५७ (८ : १२, १५ जून ४९, २३६) 

दरवर्षी मंुबईत एक िजार मृत्यू िोतात, असे सरकार म्ििते. खरा आकडा जास्त असू शकेल. 
 
१५५८ (८ : १२, १५ जून ४९, २३६) 

लािोरच्या मूळराजावर सरकारी खटला सुरू झाला. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १३, मंुबई, २ जुलई १८४९ 
 
१५५९ (८ : १३, २ जुलै ४९, २३८) 

सातारचे मयत राजे अप्पासािेब याचंी अशी समजूत झाली िोती की, आपिास कोिीतरी 
जादूटोिा केला. म्ििून घाईने दत्तक घेतला. लिदू लोक यात व्यथच पैका खचच करून जास्तच गरीब 
िोतात. बुडाऊ लोक याचा गैरफायदा घेतात. हनजामाचे राज्यसुद्धा असेच उत्तरोत्तर हबघडत 
चालले आिे. 

 
१५५९ अ (इंम : २३७) 
 
१५६० (८ : १३, २ जुलै ४९, २४४–२५१) 

दुखिेकऱयास गंगातीरी नेऊन ठेविे : या रानटी चालीत खरे भय मरिाचे नािी, तर घरी मृत्यू 
येईल की काय, याचे आिे ! गंगातीरी नेताना दुःखदायक खाट आहि मशालिी वापरतात. 
नातेवाईकासंमोर मृत्यू येत नािी, म्ििून िी रीत चागंली, असे नेहटवानंा वाटते. पि िे सवच िूर 
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आहि अयोग्य कृत्य आिे. मृत्यूनंतरिी कािी वेळा जनावरासंमोर मृतकास टाकतात. हशवाय, यात 
कािी घातपात असण्याचीिी शक्यता असतेच असते. मतृ्युपते्र बदलली जातात, यावरून िेच हसद्ध 
िोते. रोज १०० मािसाचंा घात िोत आिे. 

 
१५६० अ (इंम : २३८–४४) 
 
१५६१ (८ : १३, २ जुलै ४९, २५३–२५६) 

(लोकहितवादी : ) पेशव्याचंी पद्धत पुढे चालवनू दरसाल ३० िजार दहक्षिा वाटली जाते. कािी 
शास्त्र पढलेले आिेत. पि बरेच हनरोद्योगी असतात. ते मूखचच रािातात. मयत िाह्मिाचं्या रकमा 
पडून आिेत. त्यासाठी कहमटी नेमून गं्रथ हलहिण्यास उते्तजन द्याव.े ज्यानंा लेखन–वाचनाचा 
कंटाळा आिे त्यानंा दहक्षिा कधी देऊ नये. हनरुपयोगी कामात पैसा उडहविे योग्य नव्िे. 
िाह्मिाचंी हनद्रा गाढ आिे, म्ििून दहक्षिेचा कायदा सुधारावा. 

 
१५६१ अ (इंम : २५१–५३) 
 
१५६२ (८ : १३, २ जुलै ४९, २५६–२६७) 

योिान िसाच्या मताचा नकार करावा म्ििून अनेक धार्थमक लोकाचंा अनस्न्वत छळ झाला. पि िे 
साहत्त्वक लोक आपल्या तत्त्वासाठी शभंर वळेा मृत्यू पत्करण्यास तयार िोते ! घोड्याच्या पायास 
बाधूंन कैक वालदेनी मारले गेले. िी छळिूक व पाठलाग यानंा लोक पुरून उरले. अरण्यात 
जाऊन भजन करू लागले. हतला ‘भावाचंी संयुक्त मंडळी’ असे नाव पडले. त्याचं्यावर पोपाच्या 
अहधकाऱयानंी खोटे आरोप केले. परंतु िी मंडळी वाढतच गेली. 

 
१५६३ (८ : १३, २ जुलै ४९, २६७–२६८) 

लाडंगा िे एक िूर जनावर आिे. तो जेव्िा क्षहुधत िोतो, तेव्िा बकऱया, मेंढ्या मारून खातो. त्यास 
कोितेच चागंले गुि नािीत. 
 

१५६४ (८ : १३, २ जुलै ४९, २६८) 
मंुबईत २५ इंच पाऊस झाला. 

 
१५६५ मंुबई या शिरात दरवर्षी १० िजार मािसे मरतात. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंबई, टी. गॅ्रिॅम लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १४, मंुबई, १६ जुलै १८४९ 
 
१५६६ (८ : १४, १६ जुलै ४९, २७२–२७६) 

मिाराष्ट्र देशातील कामगारासी संभार्षि :  
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िे लोकहितवादीचे नव ेपुस्तक आिे. सांप्रत लाचेचा अनथच वाढत आिे. लाचेने बदलौहकक िोतो. 
कारि ती चोरीच आिे. वाईट कमच बिुधा प्रगट िोते. ईश्वर शवेटी झाडा घेतोच. तो सवचत्र पाििारा 
आिे. आपला लौहकक हटकहवण्याकहरता लाच खाऊन डौल हमरहविे अगदी अयोग्य आिे. 
लग्नातिी िे कामदार फार खचच करतात. त्यानंी दुसऱयाच्या मालाचा अहभलार्ष अगदी सोडावा. 
संस्थाहनक त्यासं कामे देतात, तर त्याचंीिी अि ूिलकीच िोते. 

 
१५६६ अ (इंम : २६९–७२) 
 
१५६७ (८ : १४, १६ जुलै ४९, २७८–२८०) 

गुजराथचा स्वामी नारायि िा साधू ईश्वरी अवतार समजला जातो. दुवासाने हवष्ट्िलूा शाप हदला, 
त्यातून िा सिजानंद जन्मला ! तो चाभंार असल्याचीिी कुजबूज ऐकू येते. मंुजीच्या वळेी पळून 
जाऊन तपिया केली. त्याच्या मृत्यनंूतर त्याचे पुतिे मठाहधकारी बनले. पाप्याचंा बदला घेऊन 
पाप नािीसे करण्याचे आश्वासन या साधुपुरुर्षाने हदले आिे. िा बनहवलेला धमच फार हदवस 
हटकिार नािी. 

 
१५६७ अ (इंम : २७६–७८) 
 
१५६८ (८ : १४, १६ जुलै ४९, २८२–२८४) 

स्वामी नारायि : याचे हशष्ट्य मुसलमानातिी आिेत. स्वामीचे ऐश्वयच पािून हदपलेल्या लोकानंी 
त्यालाच काशीस्वरूप मानले. तो मधूनच अदृश्यिी िोत असे ! यज्ञ–अहभरे्षक यास त्याचा हवरोध 
िोता. हकत्येक लुटारंूनी त्याच्या उपदेशावरून आपला धंदा सोडून हदला. स्वामीची देवालये 
गुजरातेत अनेक हठकािी आिेत. त्याने संस्कृतमधून स्वतंत्र धमचनीहत हलहिली. इतरिी ८५ गं्रथ 
देशभारे्षत हलहिले. त्याच्या हशष्ट्यापंैकी अनेक लोक संस्कृतमध्ये कहवतािी करीत. रामकृष्ट्िाचं्या 
मूती स्थापन करून देवळे बाधंली. त्याचं्या हशष्ट्यप्रहशष्ट्याचंी संख्या १० लाखावर आिे. 

 
१५६८ अ (इंम : २८०–२८२) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १५, मंुबई, १ आगस्त ४९ 
 
१५६९ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, २८५–२८७) 

हरनासीरस िा प्रािी : हरनासीरस ित्तीखालोखाल बळकट असून िा प्रािी १२ फूट लाबं असतो. 
पाय मात्र लिान असतात. तोंड डुकरासारखे व पोट पसरट असते. आपल्या लशगाने तो कोिासिी 
ठार मारतो. आयुष्ट्य ६०-७० वर्ष ेअसते. पािवठ्ाजवळ रािातो व हचखलात लोळतो. 

 
१५६९ अ (इंम : २८५) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१५७० (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, २८७–२८८) 
िान्स देशात डॉ. हगगनने पिािी केली, तेव्िा असे आढळले की, देवीने मृत्यू िोण्याचे कारि 
देवींची लस न टोचिे िेच हनखालस आिे. म्ििनू देवी काढून घ्याव्यातच. 

 
१५७० अ (इंम : २८७) 
 
१५७१ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, २८८) 

१८२३ मध्ये रारोटोिगा या बेटाचा शोध लागला. तेथील रहिवासी अज्ञानी असून मूर्थतपूजक िोते. 
आता तेथे हिस्ती धमच वाढत आिे. 

 
१५७१ अ (इंम : २८८) 
 
१५७२ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४०, २९१–२९५) 

(लोकहितवादी : ) चारदोन टोिप्यानंा हभऊन सुधारिेच्या कायात मागे रािू नये. शकंराचायानेिी 
शास्त्रामधील कािी गोष्टी रद्दबातल ठरहवल्या िोत्याच. प्रहसद्धपिे सुधारिा सुरू करा. म्ििजे 
तुम्िासं शकेडो अनुयायी येऊन हमळतील. आचार-हवचाराचंी शुद्धता ठेवनू रूढी दूर कराव्या. स्त्री-
पुरुर्ष समान मानावते. शोध करून सुधारिेस धमचशास्त्रामधील आघार हमळवनू द्यावते. आधार 
सापडत नसतील, तर नव े हनयम सागंनू प्रचार करावा. हवभक्तपिा व हवरोध नािीसा करावा. 
लिदंूची अनेक तत्त्व ेसुधारलेल्या हवदे्यहवरुद्ध आिेत. अज्ञान दूर केले पाहिजे. 

 
१५७२ अ (इंम : २८८–९१) 
 
१५७३ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, २९६–२९८) 

कलकत्त्यात लिदू लोकानंी स्थापलेल्या शाळेहवर्षयी :  
 
तीन लाख रुपये जमहवण्याचा संकल्प केला, प्रत्यक्षात ३९ िजार हमळाले. अध्यक्ष व हचटिीस 
कंटाळून गेले. पंतोजीचा पगार तंुबू लागला. शाळेची जागा बदलावी लागली. जो एतदे्दशीय 
लोकावंर हवश्वास ठेवतो, तो मोडलेल्या काठीवर भार ठेवतो, असेच मानाव ेलागेल! हमशन शाळा 
मात्र चागंल्या चालल्या आिेत. त्या बुडिार नािीत. 

 
१५७३ अ (इंम : २९५–२९६) 
 
१५७४ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, २९८–३००) 

ताजंीर या शिरातील घड्याळ दुरुस्त करावयाचे िोते. पि काझी लोकाचं्या ओखळीचा कोिी 
घड्यालजीच हमळेना. हजनेवाचा कारागीर आला. परंतु तो हिस्तधमी म्ििनू त्यास काम 
नाकारले. वादावादी िोऊन शवेटी काझींच्या सभेने ठरहवले की, त्यास गाढवासारखे ओिव्याने 
जाऊन दुरुस्ती करू द्यावी ! अखेर प्राथचना मंहदराचे घड्याळ ठीक झाले ! 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१५७५ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, ३००) 
लािोरच्या मूळ राजाच्या िस्तकानंी दोघा सािेबाचें खून केले. म्ििून त्याला चुनार हकल्ल्यात 
आमरि कैदेत ठेवण्याची हशक्षा झाली. 

 
१५७६ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, ३००) 

कािी श्रीमतं लोकानंी जगन्नाथाच्या मूतीसाठी सोन्याचे िात केले, परंतु रथयाते्रत एक सोन्याचा 
िात चोरीस गेला. 

 
१५७७ (८ : १५, १ ऑगस्ट ४९, ३००) 

बडोद्याच्या गायकवाड मिाराजानंी गुजराथी पसु्तकमडंळीस चार िजार रुपये हदल्िे. िी खरी 
सूज्ञता आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १६, मंुबई, १५ ऑगस्ट १८४९ 

 
१५७८ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३०१) 

‘समाचार दपचि’ िे गुजराती दैहनक सुरू झाले आिे. एतदे्दशी भारे्षतील पहिले दैहनक िेच असून 
सुधारिुकीचे शुभहचन्ि आिे. 

 
१५७८ अ (इंम : ३०१) 
 
१५७९ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३०२) 

मंुबईतील पे्रस २४ तासातं फारतर ३००० कागद छापू शकतात. पि अमेहरकेत वाफेवर चालिारे 
यंत्र तासास ९०० ते १२०० कागद छापू शकते. दुसरे एक मशीन तासाला ९६०० कागद छापू 
शकते. 

 
१५७९ अ (इंम : ३०१–३०२) 
 
१५८० (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३०३) 

सर जमशटेजी यानंी व इतर कािी लोकानंी पारशी लोकाचंी उत्तरहिया, लग्नखचच, हशक्षि, 
याकंहरता ५ लक्ष २० िजाराचंा हनधी जमहवला. १२ सभासदाचंी सहमती याची व्यवस्था पािील. 
असे औदायच दुसऱया जातींच्या लोकानंीिी दाखहवले पाहिजे. 

 
१५८० अ (इंम : ३०२–३०३) 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१५८१ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३०४–३०५) 
श्रीकृष्ट्ि िा हवष्ट्िूचा अवतार िोय. त्याने बिुतकरून कृहत्रमाने मदत केली. क्षहत्रय असून गोपातंच 
वाढला. तो नव्या धमाचा स्थापिारा िोता. जैन मताप्रमािेिी तो ‘वासुदेव’ िोता. इंद्राची पूजा व 
शवैमत याचें श्रीकृष्ट्िाने खंडन केले. 

 
१५८१ अ (इंम : ३०३–३०४) 
 
१५८२ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३०८–३१२) 

(लोकहितवादी : ) धमचप्रमुखानंा जािीर सवाल आिे की, पुरािानंा वदेशास्त्राप्रमािे समजाव ेकाय 
? वदेधमच हनराळा आिे काय ? आचार मुख्य की वतुचिूक, नीती मुख्य समजावी ? आपल्या 
चालीरीती मोडिे जरूर आिे की नािी ? असे मार्थमक प्रश्न लोकहितवादी करतो. पि त्याला 
कोिी उत्तर देिार नािी. फक्त नास्स्तकपिाचा ठराहवक आरोप येईल. सुधारलेले शास्त्र रचण्याची 
वळे आता खरोखर आली आिे. धमांचे प्रमुख डोळसपिे हवचार करीत नािीत. 

 
१५८२ अ (इंम : ३०५–३०८) 
 
१५८३ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१२–३१३) 

गो. ना. शिेवी ‘शुहचभूचतपिा’ या पसु्तकात म्िितात की, घर आहि शरीर दोन्िी हनमचळ असाव.े 
खाण्याचे पदाथच स्वच्छ असावते. आपले शिर तर इतके मलीन आिे की, सगळीकडे धूळ असते. 
लोक पान खाऊन रस्त्यावर थंुकतात. घािीमुळे शरीर व्याहधग्रस्त बनते. लिान मुलानंा स्वच्छता 
हशकवावी. हनमचळपिा िाच ईश्वरभक्तीचा पाया िोय. 

 
१५८३ अ (इंम : ३१२) 
 
१५८४ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१५) 

इंग्रजी हवद्या फार सुधारलेली आिे. म्ििनू इगं्रजी हशकलेच पाहिजे. पूवी शोध कमी िोते. म्ििून 
संस्कृत हशकलेल्याचं्या समजुती वाकड्या आिेत. इंग्रजी िी संस्कृतपेक्षा िजार पट चागंली आिे. 
म्ििून इंग्रजी पसु्तकाचंी भार्षातंरे हनदान वाचावीत. 

 
१५८५ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१६) 

िें चानंी रोम लजकल्याने युरोपात मोठे युद्ध िोण्याचा संभव आिे. 
 
१५८६ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१६) 

जुलै १८४९ मध्ये मंुबईत ९२० जिाचें मृत्यू झाले. 
 
१५८७ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१६) 

बोडच ऑफ् एज्युकेशन या बोडावर ग्रीनसािेबाची नेमिकू झाली आिे. िोटचसािेब नवीन पुस्तके 
छापिार आिेत. 

 



 अनुक्रमणिका 

१५८८ (८ : १६, १५ ऑगस्ट ४९, ३१६) 
िाम्ििाहंवर्षयी हवचार :  
 
प्रभाकरातं िाम्ििाहंवर्षयी एक पत्र प्रहसद्ध झाले आिे. त्याचा साराशं हदला आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १०, मंुबई, १ सप्तेंबर १८४९ 

 
१५८९ (८ : १७, १ सप्तेंबर, ३१७–३१९) 

रोममध्ये प्रत्येक नागहरकास १७ व्या वर्षापासून सैन्यात दाखल व्िाव ेलागे. हपतळेची वादे्य वाजवनू 
ते सोनेरी गरूडहनशाि पलटिीपढेु हमरवीत असत. पोलादाची हचलखतेिी वापरीत. हवजयी 
सेनापतीस मुगुट हमळत असे. हवजयोत्सव साजरा करताना उपाध्यायाचंी टोळी सैन्यासि जाऊन 
बैलाचे अपचि करीत असे! लिान मुलेिी त्यात सामील िोत. रस्त्याने लोक हमरविूक पािण्यास 
गदी करीत. 

 
१५८९ अ (इंम : ३१७) 
 
१५९० (८ : १७, १ सप्तेंबर, ३१७–३१९) 

ज्ञानप्रसारक : या गुजराथी माहसकातून सुंदर गोष्टी प्रहसद्ध िोतात. 
 
१५९० अ (इंम : ३१९) 
 
१५९१ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३१९–३२०) 

बंगालमध्ये १९ हनयतकाहलके हनघतात. त्यापंैकी १ हिस्तीमताचे आिे. 
 
१५९१ अ (इंम : ३१९) 
 
१५९२ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३२१–३२३) 

रथयाते्रत जगन्नाथ व सेरामपुरचा राधावल्लभ याचंी भेट िोत असते. वल्लभाचे पजुारी आता ७५ 
ऐवजी १२०० रुपये दहक्षिा मागत असून प्रकरि कोटात गेले आिे. िे पेहरस्ताचे भाडंि सुरू िोऊन 
जगन्नाथाचे दशचन दुर्थमळ झाले ! िे साधू ढोंगीच नव्िे, तर पोटाथी आिेत. 

 
१५९२ अ (इंम : ३२०–३२१) 
 
१५९३ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३२७–३३१) 

‘हशक्षापत्र’ िे स्वामीनारायिाने हलहिले आिे. सदाचारानेच मािूस सुखी िोतो. लिसा िे पाप आिे. 
आत्मघातिी करू नये. मद्यमासं िे कटाक्षाने टाळाव.े स्त्रीकडून ज्ञान वा उपदेश घेऊ नये. 
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गोपीचंदन लावाव.े कृष्ट्िास नैवदे्य द्यावा. गुरूस श्रीकृष्ट्िस्वरूप मानाव.े गुरूची नेिमी सेवा करावी. 
नारायिाचा जप नेिमी करावा. दशमस्कंध नेिमी वाचावा. वगैरे तत्त्व ेत्यात आिेत. 

 
१५९३ अ (इंम : ३२३–३२७) 
 
१५९४ (८ : १७, १ सप्तेंबर, ३११) 

इंग्लंडमध्ये पटकीने ६९० मृत्यू झाले. 
 
१५९५ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३११) 

िंगेरीने आहस्त्रयाहवरुद्ध बंड पकुारले. 
 
१५९६ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३३१) 

कॉलरा : रहशयन सम्राटाने वाख्याहवर्षयी शोध करण्याकहरता चार वैद्यानंा कॉलऱयाच्या रोग्याचं्या 
अंथरुिावर हनजण्याची सत्ती केली, तर ती मािसे नुसत्या धास्तीनेच मरि पावली ! 

 
१५९७ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३३२) 

सदर अदालतीचा अखत्यार वाढिार. 
 
१५९८ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३३२) 

मद्याच्या धंुदीत िाह्मिाने दाडंगाई केल्यावरून खटला भरला गेला. यातून जातीचा तंटा 
उद भवले. 

 
१५९९ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३३२) 

दत्तकपुत्र बुवासािेब सातारच्या गादीवर बसिार, अशी अफवा उठली आिे. परंतु िी आशा अगदी 
व्यथच आिे. 

 
१६०० (८ : १७, १ सप्तेंबर, ३३२) 

दशमाने गोसावी. (गोसाव्याच्या प्रकाराहवर्षयी.) 
 
१६०१ (८ : १७, १ सप्तेंबर ४९, ३३२) 

सातारचे राजे व पेशव ेयाचंी यादी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १८, मंुबई, १५ सप्तेंबर १८४९ 

 
१६०२ (८ : १८, १५ सप्तेंबर, ३३३–३३४) 

कािी ग्रि चागंले, तर कािी ग्रि वाईट असल्याने वर्षचफळ सागंूनसुद्धा ज्योहतर्षी सुरहक्षत रािातो. 
वर्षचफळ, बरेवाईट, मुिुतच सागंण्याने त्याचा हनवाि व्यवस्स्थत चालतो. यंदा अहजबात पाऊस 
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पडिार नािी, असे पचंागंात िोते, पि चागंला पाऊस पडला. म्ििून भहवष्ट्यावर हवश्वास ठेवण्यात 
कािी उपयोग नािी. 

 
१६०२ अ (इंम : ३३३) 
 
१६०३ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३३५–३३६) 

पेशवाईत एकिी दारूचे दुकान नव्िते. इंग्रज सरकारने मक्तेदारी पद्धतीने दुकाने काढली. दारूने 
द्रव्य जाते, शरीराची सवचस्वी िानी िोते. िा दुष्ट पदाथच पूवी लोकासं ठाऊक नव्िता. सरकारने 
दारूपासूनच्या प्राप्तीचा मोि सोडून द्यावा. 

 
१६०३ अ (इंम : ३३४–३३५) 
 
१६०४ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३३७) 

मद्रासच्या रामनजलु नैदु यानंी कन्येच्या जन्माचा उत्साि साजरा न करता लिदू कन्याशाळेस पकैा 
हदल्िा, िे स्तुत्य िोय. 

 
१६०४ अ (इंम : ३३७) 
 
१६०५ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३३८) 

एल् हफन्सन् ची ज्ञानप्रसारक मंडळी मुलींसाठी आठ शाळा सुरू करिार. कोिी पकैा, हचते्र, नकाश े
हदल्यास त्याचें फार उपकार िोतील. अज्ञान व दहरद्र दूर करिे आवश्यक आिे. 

 
१६०५ अ (इंम : ३३७–३३८) 
 
१६०६ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३४०–३४१) 

(लोकहितवादी : ) िाह्मि हवधवाबंद्दल िळिळ वाटते. लिान वयाच्या हवधवचेे पुन्िा लग्न नािी, 
िा केवळ जुलूम िोय. कारि त्यातून व्यहभचार व अभचकित्या िोते. हवधवाचें केशरहित, 
अलंकाररहित रूप पािावत नािी. नवरा म्ििजे स्त्रीचे बळ, तेच देवाने नेल्यावर काय करावे? 
शास्त्रास एकीकडे ठेवा आहि बुद्धी चालवा. सामर्थ्यच असून त्याचें तुम्िी भले करीत नािी. धमचशास्त्र 
िा एक केवळ कायदा आिे. व्याविाहरक गोष्ट हनराळी असली, तर हबघडिार नािी. हस्त्रयानंी हवद्या 
करावी आहि जाितेपिी त्याचें लग्न कराव,े िीच योग्य गोष्ट आिे. 

 
१६०६ अ (इंम : ३३८–३३९) 
 
१६०७ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३४१–३५२) 

जमचन व स्स्वत्सरलंड या देशातं लोकाचंी सुधारिकू झाली हतचे विचन :  
 
िसच्या मृत्यनंूतरिी १०० वर्ष ेहिस्ती मंडळीची अवस्था तशीच राहिली. इ. स. १४८३ मध्ये मार्थतन 
लुथराचा जन्म झाला. भोवतालच्या पहरस्स्थतीमुळे त्यास उद् वेग वाटे. हवतनबगचच्या पाठशाळेत तो 
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गुरू झाला. या सुमारास पोपचे प्रहतहनधी लोकाकंडून पसेै घेऊन पापाचे क्षमापत्र देत असत. िी 
अभयपत्राचंी हविी लुथराच्याने पािवनेा. त्याने देवदूताचा संदेश या नावाने जािीर पत्र हलिून पोप 
मंडळीचा हधक्कार केला. भष्टाचाराबद्दल लोकानंा सावध केले. तसेच गट्ट् नेबगचने जमचन भारे्षमध्ये 
शास्त्र छापून बंड केले. या दोघानंा पाखंडी ठरवनू पोपने बहिष्ट्कृत केले. लुथरने मुळीच न घाबरता 
वादसभा भरवनू नवा पंथ सुरू केला. 

 
१६०८ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३) 

पंढरपूरचे देऊळ : बाळाजीपंत नातूने १७०० रु. खचच करून देवळाची दुरुस्ती केली. हवद्या 
वाढहवण्याकहरतािी असाच खचच करावा. 

 
१६०९ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३) 

पंजाब : प्रकृती हबघडल्यामुळे िेन्री लारेन्स काश्मीरला जािार नािी. मिाराजा गुलाबलसग 
रयतेकडून जुलमाने पसैा काढीत आिे. 

 
१६१० (८ : १८, १५ सप्टेंबर ४९, ३५३) 

 : मसकतच्या सुलतानाने करार मोडून गुलामहगरी चालूच ठेवली. 
 
१६११ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३) 

 : अिमदाबादचा मुनसी यास १ वर्षच कैदेची ठेप झाली. 
 
१६१२ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३) 

 : जालन्याचा एक इंग्रज मद्यपानहवरोधी अजच गवरनरकडे करिार. 
१६१३ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३) 

 : तीन महिन्यातं मिाबळेश्वरास २६० इंच पाऊस पडला. 
 
१६१४ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५३–३५४) 

भलेुश्वरचा ढोंगी बाबा परमिंस याला भाबडे लोक रोज ५–१० रुपयाचंी फुले चढवतात. हस्त्रया 
पाय रगडीत बसतात. धूतच हशष्ट्यानंी त्याला छपरीपलंग बनवनू हदल्िा. िा बाबा पस्स्तहशतला असून 
लिदी हमश्र ससं्कृतात बोलतो. िे सोंग येथून गेले तर बरे िोईल, असे ‘लोकहितेच्छू’ हलहितो. 

 
१६१५ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५४–३५५) 

एका मडमेने नवऱयास न सागंता कजच काढले. व्याजाकहरता सावकार कोटात गेला, तेव्िा हतच्या 
नवऱयाने कजच नाकबलू केले. इंस्ग्लश कायद्याप्रमािे बायकोने चनैीसाठी कजच काढले, तर नवरा 
जबाबदार नसतो. लोभाहवष्ट लोकाचंा पैका बुडाला तरी लचता नािी. 

 
१६१६ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५५) 

हपसाळलेले असे कुते्र चावले, तर लगेच उपचार करावा लागतो. तेव्िा, अशी और्षधे सरकारी 
दवाखान्यात ठेवण्याची डॉक्टरानंी हशफारस केली आिे. 
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१६१७ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५५) 
बाबू कशीशूर हमत्राने शाळा सुरू केली. ८ मुली हशकतात. 

 
१६१८ (८ : १८, १५ सप्तेंबर ४९, ३५६) 

कलकत्ता : बाबू लोक व कन्याचंी शाळा :  
 
िे कन्याशाळेचे काम स्तुत्य आिे. पि बाबू लोकाचें धैयच क्षहिक ठरले. मनःपूवचक काम कोिी करीत 
नािी. त्यानंी हवचार पक्का करून चागंले काम कराव.े 

 
१६१८ अ (इंम : ३५५) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं १९, १ आक्टोबर १८४९ 
 
१६१९ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३५७–३५८) 

रोमी लोकाहंवर्षयी :  
 
काथेहननी नमुन्यावरून रोमानंी आपली तारव े तयार केली िोती. ५०० पल्ल्याचें ओझे एक तारू 
वािून नेई. भारतातून कािी हकरािा माल नेला जाई. जूहलयस सीझर पशु व पहिलवान याचें 
तमाश े भरवी. प्लेहबयन नाटकशाळेत ८० िजार लोक बसण्याची व्यवस्था असे. रानपशूपासून 
गावाचे संरक्षि करण्याकहरता गावाभोवती खंदक खिीत असत. पहिलवानाचं्या झोंब्यािी लावल्या 
जात. शत्रूस लजकल्यानंतर हत्रशूळाने ठार मारीत. (प्रश्न) 

 
१६२० (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३५९) 

धमांतर : मंुबईत २ तर नाशकात ५ जिानंी दीक्षा घेतली. 
 
१६२० अ (इंम : ३५९) 
 
१६२१ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३६१–३६४) 

गिपतराव गाइकवाड मिाराज :  
 
एका बडोदावासीने पत्र हलहिले की, हखचडी वाटण्याच्या प्रथेपासून कािी लाभ नािी. उलट लोक 
आळसी िोतात. हशक्षि, व्यापार, धमचशाळा, याचंी व्यवस्था करून मिाराजानंी चागंले केले. पि 
हखचडीची प्रथा मात्र अयोग्य आिे. या धमचपोवईमुळे अडािी िाह्मि कायम बडोद्यात रािातात. िे 
हवद्वान अनीतीच्या कामात पसैा खचच करतात. हखचडीपायी कािी अवाच्य गोष्टीिी घडत आिेत. 
हभक्षुकानंी समधंाची भीती दाखवनू िी प्रथा सुरू केली. परंतु अज्ञान आिे. मिाराजानंी भोळे िोऊन 
फसू नये. 
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१६२१ अ (इंम : ३५९–३६०) 
 
१६२२ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३६५) 

लिान मुलासंाठी सुंदर व अहतस्वस्त पसु्तके छापलेली आिेत. त्यातं बोधाच्या गोष्टी आिेत. 
 

१) मुलासंाठी बोधाच्या गोष्टी. लक. पाऊि आिा 
२) चागंले मुलगे लकवा तुम्िी आपली परीक्षा करा – अधा आिा 
३) फुले वचेिाऱया मुलींची गोष्ट अधा आिा 
४) ज्ञानमागाची सुचना 
५) साल्सबेरी मदैानातील धनगर. 

 
१६२२ (इंम : ३६४–३६५) 
 
१६२३ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३६५–३६६) 

(लक्ष्मीज्ञान : ) या पुस्तकात कता म्िितो, िी एक स्वतंत्र हवद्याच आिे. लक्ष्मीची उत्पत्ती, वाटिी 
आहि वृद्धी याबद्दल युरोपखंडात जो हवचार झाला तो नेहटवासं कळायला िवा. (पोहलहटकल 
इकॉनॉमी इन मराठी बाय दी आथर ऑफ ए रॅक्ट ऑन िायबरी, ज्ञानप्रकाश पे्रसमध्य मुहद्रत, पुिे 
१८४९) 

 
१६२३ अ (इंम : ३६५) 
 
१६२४ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३६६–३७४) 

जेमचनी व स्स्वत्झरलंड या देशातंील सुधारिूक :  
 
प्रातेस्तंत व रोमी लोकाचंी लढाई बराच काळ चालली. शवेटी नव्या मताप्रमािे वागण्याची मुभा 
लोकानंा हमळाली. िेंत्यस या पालकाने लष्ट्करी अहधकाऱयानंा जागा देण्यास हवरोध केला. 
लष्ट्कराने िल्ला केल्यावर तो वरे्ष बदलून पळाला. त्याच्या अनुयायानंी त्यास हवतललगनच्या गढीत 
लपहवले. कािी हदवस त्याला कैदखान्यातिी लपाव े लागले. स्ज्वगंल या धमोपदेशकाचेिी फार 
िाच झाले. लूथरच्या मताचे अनुयायी इतके वाढले की, पोपला त्याचंा बंदोबस्त करिे कठीि 
िोऊन बसले. 

 
१६२५ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३७४–३७५) 

लक्ष्मीज्ञानातील गोष्टी लिदुस्थानास लाऊन पाहिल्या असता काय वाटते ? रोजदाराने पोट भरिारे 
व आळसात रािून खािारे याचंी स्स्थती सापं्रत बदलली आिे. कािी रोजगार हमळण्याची आशा 
नािी. लिदुस्थानातले सारे भाडंवल हवलायतेत गेले. लोक शतेी मात्र करून रािातात. श्रीमतं लोक 
व्यापारात पैसा घालण्यास तयार नािीत. शिरातले लोक फार आळशी आिेत. हवचार करण्याची 
आवड कोिालाच नािी. व्रतवैकल्यात हनरथचक वळे घालहवतात. इंग्रजानंी आपिास हभकारी केले, 
अशी त्याचंी समजूत आिे. आता श्रीमंतानंी व्यापारउद्योग सुरू केले पाहिजे. 

 



 अनुक्रमणिका 

१६२६ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३७६) 
िाम्ििातं मद्यपानाचा नवा अनथच :  
 
पुण्यात एका गृिस्थाने दारू हपऊन दुसऱया गृिस्थाचं्या घरातील स्वैपाकावर पािी ओतले. 
िाह्मिातं िा अनथच फार वाढत आिे. अशा लोकानंा बहिष्ट्कृत केले जाते. सूज्ञानंा यापासून फार 
दुःख झाले. 

 
१६२७ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३७६) 

परमिंस बाबा आता सुरतेस गेला आिे. लोकानंी सावध रािाव.े 
 
१६२८ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३७६) 

गोऱया पेनशनर, व्यसनी व लाचार लोकाकंहरता सािेबलोकानंी हनधी जमहवला. 
 
१६२९ (८ : १९, १ ऑक्टोबर ४९, ३७६) 

मंुबईच्या मुख्य न्यायाधीशानंी (सर अस्स्कच न पेरी) साहंगतले की, कोटातील कामदार दस्तुरी 
घेतात, िे अयोग्य आिे. िीसुद्धा लाचच आिे आहि दस्तुरी घेतल्यास यापढेु हशक्षा िोईल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २०, मंुबई, १५ आक्टोबर १८४९ 

 
१६३० (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३७७) 

मद्यपाननाशप्रवृत्त एतदे्दशीय मंडळी :  
 
नेहटवाचंी वगेळी मंडळी असावी असे ठरले. जे कोिी लोक नाशाच्या मागात चालतात त्यासं 
प्रहतबधं केला पाहिजे. 

 
१६३० अ (इंम : ३७५) 
 
१६३१ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३७८) 

हस्त्रयाचंी सुधारिूक आहि स्वदेशाचे कल्याि इस्च्छिाऱया या ज्ञानप्रसारक मंडळीचे काम व्यवस्स्थत 
चालले आिे. जगन्नाथ शकंरशठे यानंी मंडळास जागा हदल्िी. 

 
१६३१ अ (इंम : ३७८) 
 
१६३२ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३७८) 

अगदी खराब जागेत लोक दारू हपऊन बेशुद्ध पडतात. बायकािी त्यात असतात. मेिनतीची कमाई 
नाशकारक गोष्टीत घालहवतात. लोकासं बोध करून सावध कराव.े 
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१६३२ अ (इंम : ३७८) 
 
१६३३ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३८२–३८४) 

(लोकहितवादी : ) मद्यपानाचा दुगुचि वाढत आिे. पूवी लोक मद्यप्याचा हधक्कार करीत. आता 
कोिास कािी वाटत नािी. िा दुगुचि दृढ झाला नािी, तोच मोडून काढायला िवा. ज्यासं िे 
बलाढ्य व्यसन लागते, ते सवचस्व घालहवतात. लोक हभकारी झाल्यावरती सरकारास कर कोि 
देिार ? िी बदलौहकक करिारी उत्पन्नाची बाब सरकारने सोडून द्यावी. पुण्यात तर घरी यंते्र 
ठेवनू दारू काढतात ! दारू हपिारास अहतशूद्रच समजाव.े मद्यप्यावर बहिष्ट्कार घातला पाहिजे. 
शाक्तासं कटाक्षाने दूर ठेहवले पाहिजे. तंत्रशास्त्राच्या पोर्थ्या करिारे नकात जातील ! 

 
१६३३ अ (इंम : ३७९–३८१) 
 
१६३४ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३८४–३८५) 

(लक्ष्मीज्ञान ग्रन्थ : ) लक्ष्मीचा उपयोग सयुंक्त झाला पाहिजे. श्रीमंत लोक लिरीनुसार हतचा 
उपयोग वाईट कामाकडे करतात. हवद्यावृद्धीकहरता हतचा उपयोग करावा. लोक सुखाकडे लुब्ध 
झाले आिेत. आळशी व भाडंकुदळ लोकामुंळे राज्य नष्ट िोते, असे जगाच्या इहतिासावरून हदसते. 
बाजीरावाचे राज्य याच प्रकारे बुडाले. या देशात पैसा। राखण्याकहरता सवांनी झटले पाहिजे. 
उद्योग व शिािपि वाढवाव.े जुन्या रीती व समजुती सोडल्या पाहिजेत. दुदचशचेे खरे कारि सोडून 
द्याव.े 
 

१६३५ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३८५–३९६) 
इंग्लंड व स्कॉटलंड देशातं हिस्ती मंडळीची सुधारिकू :  
 
धमासाठी प्राि देिाराचे रक्त मंडळीच्या बीजासाहरखे आिे. प्रातेस्तंतानंी हमर्थ्या रीती व भलत्या 
गोष्टी नष्ट करण्याकहरता प्रयत्न केले. वस्क्लफाच्या काळापासून शास्त्राचा इंग्रजी तजुचमा तयार िोत 
िोता. गहरबाचें शास्त्र म्ििनू तो प्रहसद्ध झाला िोता. पि पोपने त्याहवरुद्ध आदेश काढला. अशी 
पुस्तके वाचिाराची रस्त्याने लधड काढली जाई. आहि शास्त्राचे पुस्तक जाळून टाकीत. प्रातेस्तंत 
लोकानंा जाळून मारण्याचे प्रकार तर वारंवार घडत िोते. तरीिी लंडन जवळ बाथचलोमू दायस 
याने आपली चळवळ सुरू ठेवली. लाम्बटच, आस्तीन आहि लारेन्स यानंा अहतशय छळ सोसावा 
लागला. िाहमल् तनिी जळून मेला. 

 
१६३६ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३९६) 

मद्यपानावरून एका िाह्मिास दंड झाला. 
 
१६३७ (८ : २०, १५ ऑक्टोबर ४९, ३९६) 

शाक्तपंथी लोक दारू हपतात. पि त्यासं बहिष्ट्कृत करू नये, असे शास्त्री मानतात. कारि त्यास 
शास्त्राची अनुज्ञा आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २१, मंुबई, १ नोवेम्बर १८४९ 
 
१६३८ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ३९७–३९९) 

(रोमी लोक : ) झोंबी आहि कुस्तीप्रमािेच रोमन लोक दगडाच्या चकत्या फेकण्याचा खेळ करीत. 
त्यासाठी गावाजवळ चिाकार हठकाि बाधंले िोते. घोड्याचं्या आहि गाड्याचं्या शयचती या 
मदैानात िोत असत. राजाचं्या गाड्याचें पावके सोन्याचे असत. धनवानाचं्या घरी मेजवानीसाठी 
खोल्या असत. भोजनशाळा फुलानंी शृगंारीत असत. त्याचें बूटिी सोन्या-रुप्याचे असत. त्याचं्या 
वस्तंूचे अवशरे्ष रोमात सापडतात. (प्रश्न) 

 
१६३९ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ३९९) 

िल्ली सुंदर व सवगं पुस्तके पषु्ट्कळ हमळतात. त्यातं इंग्रजीचा भरिा हवशरे्ष आिे. 
 
१६३९ अ (इंम : ३९९) 
 
१६४० (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ३९९–४००) 

पुण्यातील मद्यपाननाशप्रवृत्त मंडळी 
 
सूज्ञ व हवद्वान लोक अशी मद्यपाननाशप्रवृत्त मंडळी स्थापन करतात, िे चागंले आिे. गावोगावी 
अशी मंडळे असावीत. पणु्यातील लोकानंी दारंूदुकानाचं्या परवानापद्धतीहवरुद्ध अजी केली. 
 

१६४० अ (इंम : ३९९) 
 
१६४१ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४००) 

मिाराष्ट्र देशातील कामदारानंी लाच न घेण्याहवर्षयी संभार्षि :  
 
या पुस्तकाची दुसरी छापिी झाली असून पसु्तक फार चागंले आिे. कामदारानंी जरूर वाचाव.े 

 
१६४१ अ (इंम : ४००) 
 
१६४२ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४०१) 

जाहतभेदाहवर्षयी नवीन गं्रथरचनेची जाहिरात :  
 
गं्रथ हलहििारास रु. ३०० चे बक्षीस हमळेल. पि त्यात जात म्ििजे काय ? हतची उत्पत्ती कोठून ? 
िे भेद ईश्वराने केले काय ? त्यातून अनथच कसा िोतो ! िे सप्रमाि हदले पाहिजे. तजचमािी चालेल. 

 
१६४३ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४०३–४०४) 

पुण्यातल्या इसं्ग्लश हवद्यार्थ्यांची दहक्षिेहवर्षयी सरकारास अजी :  
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दहक्षिेची रक्कम गं्रथलेखनास द्यावी, अशी हवद्यार्थ्यांनी अजी केली, तेव्िा िाह्मिानंी तुळशीबागेत 
सभा भरवनू हवद्यार्थ्यांवर भ्रष्टतेचा व नास्स्तकपिाचा आरोप केला. अपाकं्तपिाचा धाक दाखवनू 
माफी मागण्यास भाग पाडले. दहक्षिेकहरता ससं्कृतची परीक्षा आवश्यक करावी, असे हवद्यार्थ्यांचे 
म्िििे िोते. हशवाय इंस्ग्लश भार्षा उपयोगी असल्याने तजचमेकारासिी बक्षीस हमळाव.े पुरािातील 
पोकळ गोष्टींपेक्षा व्याविाहरक हवद्या श्रेष्ठ आिे. म्ििून दहक्षिेचा प्रकार बदलायला िवा. 

 
१६४३ अ (इंम : ४०१–४०३) 
 
१६४४ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४०७–४१०) 

पुण्यातील ससं्कृत पाठशाळा :  
 
तुळसी बागेतील गडबड संस्कृत पाठशाळेच्या गुरंूनीच घडवनू आिली. तेव्िा, िी शाळा खरोखर 
उपयुक्त आिे काय, याचा नीट हवचार व्िावयास िवा आिे. कहमशनर चापलेन याने १८२१ त ती 
सुरू केली. त्यामुळे हवद्वान व वजंदार लोक इंग्रज सरकारास अनुकूल झाले. तेथील गुरंूना 
शाळेबद्दल आपलेपिा वाटत नािी. १८३६ मधील कहमशनने िी शाळा हनरुपयोगी ठरहवली आिे. 
त्यातून केवळ जुना अहभमान आहि िटवादच वाढतो. १८३७ त मेजर कँडी या व्यवस्थापकाने तेथे 
मराठी आहि इंग्रजी हशक्षििी सुरू केले. कँडी िा चागंला चौकसनीस असून त्याला हतन्िी 
भार्षाबंद्दल पे्रम वाटते. त्यातून हवद्याथी प्रकाश पावतील. 

 
१६४४ अ (इंम : ४०४–४०७) 
 
१६४५ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४१०–४१४) 

इताली व स्पेन देशातंील मंडळींची सुधारिूक :  
 
पोपच्या मिात्म्यास मोठेच हवघ्न उत्पन्न झाले. रोममधील पालकाचें आचरि पहवत्र नािी, अशी 
ओरड झाली. सवच मेंढरे पुन्िा कळपात यावीत, याकहरता देवाने तुम्िासं हनवडले. तुम्िी लोकानंा 
शुद्ध हसद्धातं साहंगतले पाहिजेत. असे अजच येऊ लागले. तेव्िा पोपने ते पत्रिी प्रहसद्ध िोऊ हदले 
नािी. खुद्द इताली देशातच लोकाचें मत पोपच्या हवरुद्ध िोते. लूथरच्या मतास तो पाखंड म्ििे. 
तरी अनेक उमराव प्रातेस्तंत पंथात आले. दोन राष्ट्राचं्या लढाईत पोपावर कैदेत पडण्याचा प्रसंग 
आला. त्याच्या देखत लोकानंी गाढवावर बसून त्यास चेष्टेने द्राक्षरसाचा पेला हदला, आहि लुथर 
याला मुख्य पोप नेमल्याची घोर्षिा केली ! 

 
१६४६ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४१४) 

जरीमरीहवर्षयी नवीन उपाय :  
 
डाक्तर मासग्रोवच्या गं्रथात म्िटले आिे की, पुष्ट्कळ थंड पािी हपिे, िा कॉलऱयावर उत्तम उपाय 
आिे. यास कािी खचच नािी. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

१६४७ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४१५) 
पाद्री जेिीस याचा जरीमरीने मृत्यू झाला. 

 
१६४८ (८ : २१, १ नोव्िेंबर ४९, ४१५–४१६) 

टंकारीिून बडोदा आहि रतलामपयिंत लोखंडी रस्ते िोिार आिेत. नकाशिेी तयार झाले. 
जंबुसरचा कापूस वािून नेण्यास याचा चागंला उपयोग िोईल. व्यापाराची भरभराट िोईल. 

 
१६४८ अ (इंम : ४१५) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २२, मंुबई, १५ नोवेम्बर १८४९ 
 
१६४९ (८ : २२, १ नोव्िेंबर ४९, ४१६) 

हवलायती यतं्राचा नमुना :  
 
गाइकवाडा मिाराज सूज्ञ असून त्यानंी टौनिालात प्रदशचन भरहवले. त्यात लोखंडी रस्ता, वाफेचे 
यंत्र, टेहलग्राफ, याचें नमुने आिेत. 

 
१६४९ अ (इंम : ४१६) 
 
१६५० (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४१७) 

भारतात १३ वर्ष ेउपदेशकाचे काम करिारे जे. लेरसािेब प्रकृहत हबघडल्याने हवलायतेस जािार. 
 
१६५० अ (इंम : ४१७) 
 
१६५१ (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४१७–४१८) 

टेम्परान्स सोसाइटीत बहिराम व कुवरजी यानंी मद्यपाननाश या हवर्षयावर सुंदर पते्र वाचली. 
सरकारने आता िा अनथच दूर करावा. 

 
१६५१ अ (इंम : ४१७) 
 
१६५२ (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४२०–४२१) 

(लोकहितवादी : ) लिदूत गरैसमजूत आहि मखूचपिाची चाल वाढली आिे. आम्िी प्रथम बायकासं 
शिािे कराव े म्ििजे मुले नीट िोतील. हवदे्यचे मूळ वाचिे आिे, याचा हवचार करावा. 
आळशीपिाने हनरथचक गप्पात वळे दवडू नये. लोकानंा भ्रातंीतून काढण्याचा प्रयत्न करावा. 
श्रीमंताचं्या पदरचे भट व पंहडत िे मूखच हशरोमिी असतात. िाह्मिी गं्रथात खरे कािीच नािी. तो 
एक लबाड वाद आिे. ते िोमतपचिात हरकामा वळे घालहवतात. पोट्यातून मूखचपिाच पुष्ट्कळ 
आढळतो. खऱया परमेश्वराहवर्षयी ज्ञान हमळहवले पाहिजे. 



 अनुक्रमणिका 

१६५२ अ (इंम : ४१८–४२०) 
 
१६५३ (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४२२–४३२) 

इताली व स्पेन देशातं मंडळीची सुधारिकू :  
 
गावोगावच्या पालकानंी पोपास अजी केली की, देशी भारे्षत पहवत्र शास्त्र वाचण्यास प्रहतबंध करावा. 
परंतु दंड व कैद िोऊनिी लोक देशी शास्त्र वाचीत. हसकंदो क्यूरो यानेिी पोपहवरुद्ध बंड केले. 
त्यास अज्ञातवासात रािाव ेलागले. िेग या स्कॉहटश पालकाला अधंारकोठडीत ठेवण्याची हशक्षा 
हमळाली. जाळून मारण्यासाठी नेला जात असता एका दयाळू हशपायाने त्यास वाचहवले. 
दीमानतालतो या स्त्रीसिी पाठलागास, छळास तोंड द्याव े लागले. स्तेफानो कारलीनोस हचरून 
मारण्यात आले ! कािीना कुटंुबासि जाळल्याच्या घटनािी घडल्या. पि असे लोकच अमर 
आिेत. 

 
१६५४ (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४३२–४३३) 

एक लिदू गोसावी हलहितो की : एका स्त्रीची नथ दगडावर िोती. ती सािेबाने हखशात घातली. स्त्री 
मात्र नथ कुठे आिे, ते कळाव ेम्ििून मारुतीला हवनंती लावनू डावीउजवी पािू लागली. त्यातून 
एका वाटसरूचा सगळे संशय घेऊ लागले. मग सािेबाने नथ परत हदली आहि हसद्ध केले की, 
गुडी लाविे िा भ्रम आिे. खऱया व जीवतं देवाची भक्ती करावी. 

 
१६५५ (८ : २२, १५ नोव्िेंबर ४९, ४३३–४३६) 

‘शुभलचतक’ म्िितो की : एका प्रहतहष्ठत घराण्यातील मुलगा घरातून पळून गेला. तो हववाहित 
िोता. दिा वर्षांनी पंढरीच्या वाटेवर त्याच्यासारखा एक गोसावी हदसला. त्यास आग्रिाने घरी 
आिला. पुढे पुिताबं्याच्या याते्रत समजले की, तो कऱिाडा िाह्मि असून मुसलमान झाला िोता ! 
शवेटी तो पळून गेला व खून मािेरी हनघनू गेली. या िाह्मिास गावकऱयानंी अपावतं केले ! तर, 
पुनर्थववािाची रीत असती, तर या मुलीचे नुकसान झाले नसते. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २३, मंुबई, १ णडसेंबर १८४९ 

 
१६५६ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४३७) 

पंढरपूरच्या आहि नाहशकच्या याते्रत वाख्याचा उपद्रव झाला आिे. 
 
१६५७ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४३८) 

कॅप्टन स्टॉकने ‘लसधी व्याकरि व कोश’ िे पुस्तक तयार केले आिे. लसधी शब्द देवनागरी हलपीत 
हलहिले आिेत. 

 
१६५७ अ (इंम : ४३७–४३८) 
 



 अनुक्रमणिका 

१६५८ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४४०–४४३) 
(लोकहितवादी : ) या देशातील वातावरि हवद्या आहि प्रगहत यानंा सवचस्वी हवरोधी आिे. पूवी 
बुहद्धबळाने गं्रथ झाले. परंतु त्यातं बिुत चकुा आिेत. उच्चविीयाचंा अहधकार हटकहवण्यासाठीच ते 
गं्रथ तयार झाले. मखूच िाह्मििी श्रेष्ठ ठरला. ते प्राचीन गं्रथ पाठ करण्यातच धन्यता मानतात. 
गहित, खगोल, भगूोल यातं कािी प्रगती िोत नािी. कािी हवरुद्ध बोलले की तो अधमच ठरतो ! 
श्रीमंत दानधमात शकेडो रुपये घालहवतात. खरा हवचार कोिता, वास्तहवक हवद्या कोिती, िे 
त्यानंी समजून घ्याव.े लोक ज्ञानचक्षूने पािातील तर बरे िोईल. 

 
१६५८ अ (इंम : ४३८–४४०) 
 
१६५९ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४४६–४४९) 

नारायिस्वामीच्या उपदेशात उपयुक्त कािीच नािी. हकत्येक श्लोक तर अमंगळ आिेत. खरा 
तरिोपाय व परमेश्वर याबंद्दल त्यास कािीच माहिती नािी. व्रते, उद्यापने, उपवास, याचीच 
िकीगत आिे. हवधवा हस्त्रयानंी सनं्याशाप्रमािे रािावयास साहंगतले. हस्त्रयानंा हशक्षि देण्यास हवरोध 
केला आिे. इतर तत्त्व ेअगदी लिदू धमाचीच आिेत. 

 
१६५९ अ (इंम : ४४३–४४६) 
 
१६६० (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५०–४५१) 

येशूचा उपदेश श्रेष्ठ आिे. त्यात व्यथच कािीच नािी. देव आत्मा आिे व त्यासं सत्यतेने भजाव.े दिा 
आज्ञातं तो संपूिच जीवनाचा व्यविार सागंतो. ढोंगी लोकाचं्या प्राथचनेचा हधक्कार करतो. आकाशातले 
राज्य हमळाव,े म्ििून थोर नीती सागंतो. ित्या, व्यहभचार, दुभार्षि याचंा कटाक्षपूवचक हनरे्षध 
करतो. 

 
१६६० अ (इंम : ४४९–४५०) 
 
१६६१ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५१) 

रूहसआ आहि आहस्त्रया याचंा तुकच स्थानाशी वाद चालू आिे. 
 
१६६२ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५१) 

रोमन नागहरकाचंा पोपच्या राज्यास हवरोध िोिार. 
 
१६६३ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५१) 

पुण्यातील संस्कृत पाठशाळा : ससं्कृत व इंग्रजी हवभाग आता एक िोिार आिेत. ज्याचंी इच्छा 
असेल त्यास ससं्कृतिी हशकता येईल. 

 
१६६४ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५२) 

नगरमध्ये ताबतुावरून तंटा वाढून अनथच झाला. 
 



 अनुक्रमणिका 

१६६५ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५२) 
बंगाल, मद्रास व मंुबई या ३ इलाख्यातं १,५९० सरकारी नोकर असून वतेनासाठी १ कोटी ३० लक्ष 
रुपये दरसाल खचच िोतो. 

 
१६६६ (८ : २३, १ हडसेंबर ४९, ४५२) 

मंुबईत गेल्या महिन्यात १,१४१ मृत्यू झाले. त्यात २७१ जरीमरीने मेले. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ८, अकं २४, मंुबई, १५ णडसेंबर १८४९ 

 
१६६७ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४५४) 

ज्ञानोदयाने खचच भागत नसूनिी दीड रुपया वार्थर्षक लकमत कायम ठेवली. बिुतासं प्रकाश िोऊन 
त्यानंी कल्याि पावाव,े िीच इच्छा आिे. सूज्ञासं वतचमानकागदाचा उपयोग वगेळा सागंण्याची 
गरज नािी. इतराचंी चाल, समजूत कळून येते. ज्ञान पावाव,े असे सवांस वाटते. 

 
१६६८ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ३५४–५५) 

रे. एच्. बालंटैनसािेब कुटंुबासुद्धा हवलायतेस गेला. १४ वर्ष ेनगरात उपदेशक म्ििून सुंदर काम 
केले. मराठी भारे्षत गं्रथ करण्यास मेिनत केली. 

 
१६६८ अ (इंम : ३५४) 
 
१६६९ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४५५) 

रे.डब्ल्यु. एस. पै्रस याची मंुबईच्या मनी शाळेत नेमिकू झाली आिे. 
 
१६६९ अ (इंम : ४५५) 
 
१६७० (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४५६–४५८) 

धमचहवर्षयी स्वतंत्रतेचा नवीन कायदा :  
 
भरतखंडास िा कायदा लागू झाला असून त्या अन्वये कोिीिी धमच बदलला, तरी त्याचा 
संपत्तीतील िक्क कायम राििार आिे. लिदू लोक धमान्तहरतास मृत समजतात. तसेच धमच 
बदलण्यावरून कोिाचािी छळ करिे, िािी कायद्याने गुन्िा ठरला आिे. या कायद्याने पूवीच्या 
जुलमी रीती आदी नािीशा िोतील. 

 
१६७० अ (इंम : ४५५–४५६) 
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१६७१ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४५८–५९) 
गुरू व हशष्ट्य हफरावयास जातात. एका शतेकऱयाचा जोडा लपवावा, असे थटे्टखोर हवद्यार्थ्यास 
वाटते. पि गुरूच्या सल्ल्यावरून तो त्यात रुपया ठेवतो. शतेकऱयास रुपया सापडल्यावर त्यास 
िोिारा आनंद काय विावा ? त्याने िात वर करून ईश्वरास स्तहवले. गहरबासं दुःख देण्यापेक्षा 
संतुष्ट करिे चागंले असते. 

 
१६७१ अ (इंम : ४५८) 
 
१६७२ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४५९–४६१) 

िान्स व इतर देशातंील सुधारिूक :  
 
िें च प्रातेस्तंतानंा िूगोनाट म्ििजे देवाच्या आत्म्याचे अनुभवी असे नाव पडले. परंतु त्याचं्या 
देशभावानंी त्याचंा अतोनात छळ करून त्यासं जाळून मारले. पोपने चौकशी करून त्यानंा धमचबाह्य 
ठरहवले. सगळ्या युरोप खंडात कॅथोहलकानंी त्याचं्यावर अन्याय केला. परंतु लूथरचा हसद्धान्त 
अबाहधत राहिला. हठिगीने हठिगी पेटून पंथ वाढत गेला. 

 
१६७३ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६१–४६३) 

मादेगास्करचे रहिवासी अगदी रानटी िोते. हिस्ती उपदेशकानंी मेिनत करून त्यासं सुधारले. 
तेथील हवधवा रािीने हििनाचंी पुस्तके जाळून टाकली. रसलाना नामक स्त्रीने छळ सोसला. परंतु 
धमच त्याहगला नािी. राफरालीस तर भाल्याने भोसकून मारण्यात आले ! 

 
१६७४ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६३–४६४) 

रोमी लोकाहंवर्षयी :  
 
सन ३९१ पासून रोमात नाटकशाळा सुरू झाल्या. सोंगाड्या नटानंा ते प्रथम तुच्छ मानीत असत. 
पुढे ४० िजार पे्रक्षकासंाठी नाटकगृि तयार झाले. घड्याळाकहरता ते छायायंत्र लकवा पािघड्याळ 
वापरीत. पुढे कलाकौशल्य आहि पुस्तकखानेिी वाढले. ते पते्र पाठहवतानंा त्यासं सुगंध लावनू 
मेिाची मोिोर करीत. झगा व कफनी असा त्याचंा पोशाक िोता. (प्रश्न) 

 
१६७५ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६४) 

अवसर खोटा की देवी खोटी : तोलून पिािे :  
 
‘सभ्रम काहलदास’ म्िितो की, देवीच्या नवसाकहरता फडकी हवकत घेतली पि ती चोरीस गेली. 
मग देवीचे सत्त्व ते काय राहिले ? 

 
१६७६ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६५) 

पुिे पाठशाळेहवर्षयी :  
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तुळशीबागेतील सभेहवर्षयी ‘हनःपक्षपाती पिेुकर’ हलहितो की : हवद्यार्थ्यांना कसलीिी भीती 
दाखहवली नािी. आधीच अभय देऊन त्यानंा बोलावले िोते. तेव्िा आधी आलेली बातमी 
अहतरंहजत आिे. 

 
१६७७ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६५–४६७) 

सवच कामात सत्याला जय :  
 
‘िी चचच शाळेतील हवद्याथी’ हलहितो की : स्वतास अलिसक म्ििहविारे उदमी व्यापारी असत्य 
भार्षि करतात ! गरीब व अजाित्या हगऱिाइकास कापडाची लकमत चौपट सागंतात. हशवाय 
मालिी खराब देतात. वाण्याचे खोटे तराजू, लशप्याचे कापड चोरिे, िी नीच कामे करताना धमच 
कोठे जातो ? सतत लबाडी करून वर देवधमच करतात. ते जर सत्यवादी असतील, तर त्यानंी खरी 
लकमत सागंत जावी. खरे वागाल, तरच ईश्वर चागंले फळ देईल. 

 
१६७८ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६७) 

हवद्या करिे िा एकच दाहरद्र्यावर उपाय आिे. पि केवळ पोटाथी हवद्या नको. व्याविाहरक हवद्या 
हशकावी. अज्ञान व गवच सोडावा. 

 
१६७९ (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६७–६८) 

लग्नाचे प्रसंगी घहटका पाण्यात टाकल्यावर जोशास झोप लागली. त्यामुळे मुिूतच दोन तासानंी पुढे 
गेला ! 

 
१६८० (८ : २४, १५ हडसेंबर ४९, ४६८) 

ताबतुाहवर्षयी बोध :  
 
कोित्यािी स्थाहपत देवास भजिे, िे पापच नव्िे, वर लाछंन आिे. लिदूिी ताबतुास नवस करतात, 
िे अजब िोय. खंडोबा-म्िसोबा यासं भजिेिी अयोग्य आिे. खऱया देवाची प्राथचना करावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १, मंुबई, १ ज्यानुएरी १८५० 

 
१६८१ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, १) 

ज्ञानोदया हवर्षयी :  
 
कािी लोकानंा गं्रथ वाचायास आळस येतो. परंतु वतचमानपत्र म्ििजे नवनेव ेआिे म्ििून कठीि 
वाटत नािी. ज्ञानोदयाची लकमत अत्यंत िलकी ठेवली आिे. िे पत्र पुष्ट्कळ लिदू व सािेबलोक 
घेतात. अनेकजि उदारपिे पैक्याची मदतिी करतात. 

 
१६८१ अ (इंम : १) 
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१६८२ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, २) 
ज्ञानोदयाची बाधंलेली पुस्तके :  
 
१८४२ ते ४४ ची बाधंीव पुस्तके कोिाकडे असतील, तर ती आम्िी हवकत घेऊ. त्या अंकानंा हवशरे्ष 
मागिी आिे. १८४५ ते १८४८ ची बाधंीव पुस्तके नकाशासि प्रत्येकी २॥ रुपयेप्रमािे हमळतील. 
आपले अंक जपून ठेवा. 

 
१६८२ अ (इंम : २) 
 
१६८३ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, २–३) 

त्राविकोरचा राजा :  
 
या तरुि राजाने ज्योहतर्षहवदे्यची यंते्र हवलायतेिून आिली. तसेच सुंदर तारागंि बाधूंन द. म. 
िजार रुपये पगार देऊन एक सािेब नोकरीस ठेवला आिे. तसेच रसायि शास्त्राचे संशोधन सुरू 
केले. हशवाय इगं्रजी शाळा काढली, त्यात ६० मुले हशकतात. मुले दररोज हिस्ती शास्त्र वाचतात. 

 
१६८३ अ (इंम : २) 
 
१६८४ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ३–५) 

लिदुस्थानचे विचन :  
 
आरब लोक लिदुस्थानला ‘अललिद’ म्िित. लिदुस्थानच्या उत्तरेस हिमालय पवचतात धवलहगरी 
आहि चदं्रदहमनी िी अत्युच्च हशखरे आिेत. जागोजाग पवचताचं्या रागंा असिारा िा देश लवध्याद्रीने 
हवभागला आिे. भागीरथी, अलकनंद, यमुना, गंडक या मोठ्ा नद्या आिेत. वैशाखापासून श्रावि 
महिन्यापयिंत भागीरथीस मोठा पूर येतो. भागीरथीचा कलकत्त्याकडे जािारा फाटा एवढा मोठा 
आिे की, त्यात नौका चालतात. पजंाबात ५ नद्याचंा संगम आिे. 

 
१६८५ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ५–६) 

लिदुस्थानच्या नकाशावरील प्रश्न :  
 
पान ७ वर भारताचा नकाशा छापलेला असून त्यावर प्रश्न हदले आिेत. 

 
१६८६ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ८–९) 

पंचाग सन १८५० मुिूतचज्योहतर्ष 
 
कोितेिी काम करण्यासाठी नेहटव लोक मुिूतच पािातात. पि िी रीत अज्ञानमलूक आिे. फलगं्रथ 
िे एक हनरुपयोगी थोताडं आिे. वर्षचफळावर हवश्वास ठेवण्यात अथच नािी. गेल्या वर्षी भरपूर 
पावसाचे भहवष्ट्य वतचहवले गेले, ते अगदी खोटे ठरले. मागे अशुभ फळ वतचहवले िोते, तेिी खोटे 
झाले. भहवष्ट्यमुिूतच काढण्याने हनष्ट्कारि खचच व मनःस्ताप मात्र पदरी पडतो. 
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१६८६ अ (इंम : ७) 
 
१६८७ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ९) 

ज्योहतर्षाहवर्षयी :  
 
जोहतर्षाबद्दल एक सूज्ञ व हवद्वान िाह्मि म्िितो की : भहवष्ट्य पािण्याची रीतच हनरुपयोगी आिे. 
आकाशातले तारे मािसाच्या नहशबात फेरफार करू शकत नािीत. ग्रि कोठेिी हफरले, तरी मी 
पृर्थ्वीवर राििार. ते माझे काय करिार ? भटानंी आपला नफा अडािी मनुष्ट्यावंर कर रूपाने 
बसहवला आिे. 

 
१६८७ अ (इंम : ९) 
 
१६८८ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ९–१०) 

वास्तहवक वर्षचफळ :  
 
ज्योहतर्षी म्िितात की, यंदा पाऊस चागंला पडेल. पि िे सगळे पोटभरू हवदे्यचे ‘फळ’ आिे. 
त्यावर हवश्वास ठेवनू कोिीिी फसू नये. त्यापेक्षा प्रत्येक शिराचा पाऊस दरवर्षी मोजून नोंद 
ठेवावा. म्ििजे त्या गावच्या पावसाची सरासरी समजेल. वर्षचफळ सागंिे िे तीक्ष्ि बुद्धीचे काम 
आिे. चैनी लोकाचें िाल िोतात. दारूबाजास वाईट पहरिाम भोगावा लागतो. दुष्ट सगंतीने मािूस 
दहरहद्र िोतो. िे भहवष्ट्य सागंिे कठीि नािी. 

 
१६८९ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, १०) 

सरकारी लोकासं सुट्या :  
 
मंुबईतील कचेऱयाचं्या सुट्याचंी यादी छापली आिे. लिदू आहि मुस्लीम तसेच युरोहपयन यानंा 
सिाचं्या खास सुट्या आिेत. 

 
१६९० (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ११) 

दैहनक पगाराचे कोष्टक :  
 
अमूक पगाराने एके हदवसाचे काय झाले, याचे कोष्टक हदले आिे. 

 
१६९१ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, ११) 

सन १८५० तली सूयचग्रििे :  
 
यावर्षी चदं्रग्रिि मुळीच नािी. सूयचग्रििे दोन आिेत. ग्रििाचे वैज्ञाहनक कारि ज्ञानोदयाने १८४७ 
च्या अंकात हदले आिे. रािू चंद्र-सूयास ग्रासतो, यावर कोिीिी हवश्वास ठेव ूनये. 
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१६९२ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, १२–१३) 
सन १८५० चे पंचागंा :  
 
सन १८५० चे दैनंहदन पचंागं १२ पानातं छापले आिे. 

 
१६९३ (९ : १, १ ज्यानुएरी ५०, २४) 

डाकेहवर्षयी :  
 

वतचमान पत्र अथवा कोितेिी सामान डाकेने पाठहविे असल्यास त्याचे सरकारी दर छापले आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं २, मंुबई, १५ ज्यानुएरी १८५० 

 
१६९४ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

िोळीहवर्षयी गं्रथ :  
 
ज्ञानोदयकत्यांनी िोळीहवर्षयक उत्तम गं्रथास १०० रु. बक्षीस हदल्िे. िा लेख एके वजंदार िाह्मिाने 
हलहिला. तो शुद्ध करून इंग्रजी भार्षातंरासि १५ माचच ४९ च्या अंकात छापला. 

 
१६९४ अ (इंम : २५) 
 
१६९५ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ३३–५१) 

िोळीहवर्षयी गं्रथ :  
 
खेड्यात गोवऱया जाळण्याहवर्षयी पाटलाचा मान पहिला असतो. हशवाय घरोघरी िोळी करतात. 
पद्मपुरािातील कथेप्रमािे मळीि राक्षसीची कन्या धंुडा हिला शकंराने अमरत्वाचा वर हदला. 
त्यानुसार दरवर्षी िोळी करतात. िोळीच्या सिा हदवसातं अनेक लज्जास्पद व अमंगळ प्रकार चालू 
असतात. याने लिदंूच्या शिािपिास कलंक लागतो. िा सि म्ििजे कािी धमच नव्िे. अंधपरंपरेने 
िा बीभत्सपिा चालत आला. हवद्या वाढली, तर तो कमी िोईल. ज्ञानाची प्रथा पडली, तर िी चाल 
संपेल. दुभार्षि, लज्जायमान कमच, यावंर सरकारी बदी येईल, तर बरे िोईल. मािूस इतर 
जनावरापेंक्षा श्रषे्ठ असताना त्याने बीभत्स बोलून ईश्वराचा अपमान करू नये. मुलानंा सदाचाराची 
प्रीत लाविे जरूर आिे. हस्त्रयाचंी मयादा राखिेिी आवश्यक आिे. जाित्या परुुर्षांनी नेित्या 
बालकानंा वळि लावाव.े या िोळीच्या वाईट चालीस सुजन लोक त्रासलेले आिेत. 

 
१६९५ अ (इंम : २६–३३) 
 
१६९६ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५१) 

पटकीवर उपाययोजना :  
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गेल्या आठवड्यात कोटातील िॉस्स्पटलामध्ये पटकीचे तीन रोगी आले. त्यापकैी दोघावंर जुने 
और्षधी उपाय केले. ते मरि पावले. हतसऱया रोग्यावर मात्र डाक्तर मासग्रोव यानंी नवीन पद्धतीचे 
उपचार केले, म्ििून तो वाचला. सवचच दवाखान्यातं नवी उपचार पद्धत सुरू व्िावी. 

 
१६९७ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५१) 

पंजाब :  
 
१ नोव्िेंबर १९४९ रोजी गवरनर जनरलसािेबानंी दरबार भरवनू इमामुद्दीनास नबाबाची व 
हनिाललसगला राजाची पदवी हदली. बिुतेक बंडखोर पकडले आिेत. मिाराजलसगला पकडून 
देिारास इनाम जािीर झाले. 

 
१६९८ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५१) 

पंजाबचे कैदी :  
 
हफरोजपूरच्या बातमीवरून समजते की, हदहलपलसग व शरेलसग यानंा मीरतच्या कैदेत ठेविार 
आिेत. 

 
१६९९ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५१) 

बोडच आव इडुकेशन :  
 
िामजी कावसजी, जगन्नाथ शकंरशटे आहि इिािीम मखबा, यानंा हशक्षि मंडळाचे सभासद नेमले 
आिे. (प्रभाकरवरून) 

 
१७०० (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५२) 

मंुबईतील मृत्यू :  
 
गेल्या महिन्यात मंुबईत १७४९ मनुष्ट्ये मरि पावली. त्यापकैी ६७३ केवळ पटकीने मेली. 

 
१७०० अ (इंम : ५२) 
 
१७०१ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५३) 

जनगिनेवरून असे हदसते की : मंुबईत ५ लाख ६६ िजार ११९ मािसे रािातात. पुरुर्षापेंक्षा 
हस्त्रयाचंी संख्या कमी आिे, कारि बिुतेकाचंी कुटंुबे गावाकडे असतात. 

 
१७०१ अ (इंम : ५२) 
 
१७०२ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५४) 

सरकारने खास िुकूम काढून पुण्यातील दक्षिा तिकुब केली आिे. िाच पसैा पुढे पसु्तक 
छपाईकडे खर्थचला जाईल. िी संतोर्षाची गोष्ट आिे. यातून लोकसुधारिा िोईल. 
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१७०२ अ (इंम : ५४) 
 
१७०३ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५४) 

मादेगास्कर बेटाच्या रािीने हिस्ती लोकाचें फार िाल केले. िी दुष्ट रािी नुकतीच मरि पावली. 
हतचा मुलगा हिस्ती आिे. आता तेथे ज्याला त्याला आपापला धमच नीट पाळता येईल. 

 
१७०४ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५४) 

सर चालचस फोब्सच नोव्िेंबर महिन्यात मृत्यू पावले. या देशाच्या कल्यािाहवर्षयी त्यानंी फार मेिनत 
घेतली. टौनिालात त्याचंी संगमरवर दगडाची आकृती आिे. 

 
१७०५ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५४) 

चौर्थ्या हवल्यमची रािी आहदलेद मरि पावली. ती बिुत योग्य िोती व हतला सवच लोक मानीत 
असत. 

 
१७०६ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

मंुबईच्या टौन िालात अनेक यंत्राचें प्रदशचन भरले आिे. वाफेची गाडी, लोखंडी रस्ता, नामाहंकत 
गृिस्थाचें पतुळे त्यात ठेवले आिेत. 

 
१७०७ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

२६ हडसेंबर १८४९ रोजी मंुबईस व कुलाब्यास भकंूपाचा लिान धक्का बसला. 
 
१७०८ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

नामदार ग. ज. सािेब २४ तारखेस मंुबईत येतील. सवच सकारी सािेबानंा बंदरावर त्याचें स्वागतास 
येण्याचा आदेश हनघाला आिे. 

 
१७०९ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

बडोद्याचे राजे गिपतराव २१ तारखेस मंुबईत येतील. त्याचंी नामदार गवरनर जनरल आहि 
कौस्न्सलर याचंी भेट िोिार आिे. 

 
१७१० (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५५) 

पनामाचा कालवा :  
 
उत्तर व दहक्षि अमेहरकेच्या संयोगभमूीवर लोखंडी रस्ता बाधंीत आिेत. पाहसहफक व अटलाहंटक 
मिासागराच्या जोडभमूीवर खोदीव नदी तयार करिार आिेत. याने गलबताचंी मोठी सोय िोईल. 

 
१७१० अ (इंम : ५५) 
 
१७११ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५६) 

पापापासून शुद्धता :  
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कवी म्िितो की : ईश्वरा मला पापापासून मुक्त कर. मी मूळचाच पापी आहि भ्रष्ट आिे. माझ्यात 
सत्यता आहि शुद्धपिा असावा. िोम, जपतप, वनवास, तीथच, दान, उपवास, िे सगळे अगदी व्यथच 
आिे. अवतारी येशू हिस्तच मला तारील. 
 
(ज्ञानोदयात प्रहसद्ध झालेली पहिली कहवता) 
 
पापापासून शुद्धता 
गीत-अष्टाक्षरी – पिाताप 

 
िे परमेश्वर दयावतंा माझी अजी िीच अनंत, 
दयावतंा, दयागुिे, पापापासून मला धुिे. 
अपराधी आिे जहर, तरी पापें खोडीसारी. 
माझे मन हनमचळ कर, पापापासून मला तार. 

 
१७१२ (९ : २, १५ ज्यानुएरी ५०, ५६) 

डाकेच्या सोयीसाठी मिाराष्ट्र, गुजराथ व लसध येथील गावाचें मंुबईपासूनचे अंतर मलैामध्ये हदले 
आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ३, मंुबई, १ फेबु्रवारी १८५० 

 
१७१३ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ५७) 

जनरल आसेंब्लीची इंस्ग्लश पाठशाळा :  
 
इंग्रजी शाळेत एकूि ३९५ मुलानंी वार्थर्षक परीक्षा हदली. डाक्तर स्स्तहवन्सन मुलाचंी उत्तरे ऐकून 
खूर्ष झाले. 

 
१७१३ अ (इंम : ५७) 
 
१७१४ (९ : ३, १५ फेिुवारी ५०, ५७) 

राजे गिपतराव याचं्या स्वागतासाठी २१ तोफाचंी सरबत्ती झाली. त्याचं्या स्वागतास बंदरावर 
अनेक लोक आले िोते. ते १५ हदवस येथे रािािार आिेत. (प्रभाकरवरून) 

 
१७१५ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ५८–५९) 

मद्यपानासंबधंी अनथच वृलद्धगत िोत आिे याहवर्षयी सरकारास अजच :  
 
दारूच्या योगाने पुष्ट्कळाचंा नाश िोतो. अपराध व दहरद्रपि याचंी वृद्धी िोते. अिदूारासं याचा 
कंटाळा वाटतो. पि िा अनथच हदवसानुहदवस वाढत आिे. मकत्याने दुकाने काढिारे हभल्ल व 
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रामोसी केवळ रयतेचे शत्रू आिेत. सरकारने िा उद्योग अवश्य बंद करावा. दारू हपण्यातून तंटे व 
मारामाऱया िोतात. सवांचे कल्याि पाििारानंा शवेटी हनराश िोऊन िाय िाय कराव ेलागेल. तरी 
िा अनथच बंद करावा. (गुजराथी, लिदुस्थानी) 

 
१७१५ अ (इंम : ५८) 
 
१७१६ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ६०–७४) 

सध्या कलालाचंी दुकाने वाढत आिेत. पूवी ती अगदी नव्िती. मादक पदाथाने शक्ती, द्रव्य व बुद्धी 
जाते. सुखाचा सवचस्वी नाश िोतो. सरकारने अशा हवपहत्तकारक व भ्रष्टकारक व्यापारापासून नफा 
करू नये. िी लाहजरवािी गोष्ट अगदी नािीशी करावी, गोऱया लोकापं्रमािे लिदू सुदृढ नसतात, 
म्ििून ते अशक्त बनतात. दारूचा व्यापार जर बंद केला, तर लोकानंा तो एक उपकार वाटेल. 
पेशवाईत या व्यापारास संपूिच बंदी िोती. हनदान दारूची दुकाने वाढव ूतरी नयेत. लोकानंा दारूचे 
सेवन, नाश व लाज यापंासून वाचवाव.े अजच आनरबल लाडच वैकोंट फॉकलंड गवनचर आंड पे्रहसडंट 
इन कौस्न्सल यासं खाली सिी करिारे मंुबईतील रहिवासी लोक. 

 
(इंग्रजी, गुजराती, लिदुस्थानी भार्षातं) 

 
१७१६ अ (इंम : ६०–७४) 
 
१७१७ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ७५) 

मद्यपानहवरोधी अजच :  
 
या अजाचा मसुदा या अंकात हदला आिे. हकत्येक सािेबानंी व नेहटवानंी त्यावर सह्या हदल्या. 
मराठी, इंग्रजी, गुजराथी आहि उदूच या हलप्यातं अजच हदलेला आिे. 

 
१७१७ अ (इंम : ७५) 
 
१७१८ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ७६–७८) 

रोम शिर पोपाच्या स्वाधीन असता त्याहवर्षयी :  
 
हतसरा गे्रगरी या पोपने राजाचे अहधकारिी स्वतःकडे घेतले. सन ७३१ पासून धमाबरोबर तो 
राज्यावरिी अंमल चालव ू लागला. त्यास इनाम व द्रव्य हमळाल्यावर त्याचा गवचिी वाढला. तो 
स्वतःस पेत्रसाचा बदली म्ििवीत असे. स्वगच व नरक याचंी हकल्ली िातात आल्याप्रमािे वागत असे. 
पोप तीन मुगुट एकावर एक चढवी ! राजानंा त्याने गुलामच बनहवले िोते. चार शतके िा अहधकार 
अहनबिंध चालू िोता. सन १५१७ मध्ये मार्थतन लुथर याने धमचसुधरिुकेची घोर्षिा हदल्याने सवचत्र 
खळबळ माजली. पोपचा अहधकार रद्द झाला. रोममधील पडक्या अवशरे्षावरून त्याचे वैभव कळते. 
(प्रश्न) 
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१७१९ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०,७८–७९) 
वदे िे सवच शास्त्राचें मूळ आिे. ते ईश्वरप्रिीत मानले जातात. त्याचंी भार्षा ससं्कृत हबकट आिे. 
रोझनसािेब ऋग्वदेाचे लाहतनमध्ये रूपातंर करीत आिेत. मुल्लरने इगं्रजी व जमचन भार्षातं भार्षातंरे 
केली आिेत. डाक्तर वबेरने यजुवेद, तर स्स्तहवन्सन व बेनफी यानंी सामवदे छापला. वदेाचंा अथच 
समजिे आवश्यक आिे. तोंडपाठ करण्याने उद्धार िोिार नािी. 

 
१७१९ अ (इंम : ७८–७९) 
 
१७२० (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ७९) 

धमाकडून ईश्वराचा अपमान िोऊ नये. देवापेक्षा मािसानंा श्रेष्ठत्व येता कामा नये. असंभाव्य गोष्टी 
त्यात नसाव्या. पापाची िौस हदयू नये. पापक्षमेचा उपाय त्यात असावा. पापाची गोडी कमी व्िावी. 
प्रत्येक गोष्टीस प्रमाि व साक्ष असावीच. खोट्याचा त्याग करावा. 

 
१७२० अ (इंम : ७९) 
 
१७२१ (९ : ३, १ फेिुवारी ५०, ८०) 

नामदार डालिौसेसािेब मडमेसि मंुबईस आले. टौन िालात त्याचंा दरबार झाला. बडोद्याच्या 
राजाचा त्यानंी सत्कार केला. या समारंभात अनेक कामदारानंा बहक्षसे हमळाली. रीतीप्रमािे त्यानंी 
ती सरकारकडे जमा केली. नामदारानंी एस्ल्फन्स्तन शाळेस भेट देऊन हवद्यार्थ्यांना सदुपदेश 
हदला. नंतर नामदार बोटीतून लंकेकडे रवाना झाले. गवरनर जनरल सािेबाबंरोबर फार मोठा 
ताफा आला िोता. त्याचं्या बरोबरच्या ित्तीघोड्याचंा डामडौल खरोखर आवश्यक िोता काय ? िे 
नसते, तर त्याचं्या साधेपिानेच त्याचंी जास्त छाप पडली असती. डालिौसी यानंी मेिनतीने 
थोरपि हमळहवले आिे. त्याचं्या हवद्या व सद्गुि या शोभेसमोर बाकीचा थाट व्यथच आिे. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ४, मंुबई, १५ फेबु्रवारी १८५० 

 
१७२२ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८१) 

िी चचच हमशनाचे धमाध्यक्ष हमचलसािेब दररोज ज्ञानोपदेश करतील. ‘ईश्वराचे परािम, ज्ञान 
आहि कृपा’ िा हवर्षय आिे. 
 

१७२२ अ (इंम : ८०) 
 
१७२३ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८२) 

सूयचग्रििाहवर्षयी :  
 
ग्रििात लिदू लोक तीन प्रिराचं्या वधे मानतात. कािी खातपीत नािीत. थंड पाण्याने स्नान करून 
रािूपीडेपासून सुटका िोण्याकहरता एक मंत्र म्िितात. सुतकाप्रमािे वतचिूक करतात. ग्रिि 
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सुटेपयिंत दानधमच चालतो. पि ग्रििाची कसलीिी भीती बाळगण्याचे कारि नािी. रात्रीच्या 
काळोखाप्रमािेच ते नैसर्थगक आिे. 

 
१७२३ अ (इंम : ८१–८२) 
 
१७२४ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८२) 

सुरतमध्ये दारू व ताडी याचंी दुकाने वाढत आिेत. ती बदं करण्यासाठी लोकानंी चार भार्षातं अजी 
पाठहवल्या. 

१७२४ अ (इंम : ८२) 
 
१७२५ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८३) 

गाईकवाड राजानंी एस्ल्फन्स्तन इस्न्स्ततुशन, ग्राटं वैद्य पाठशाळा, पुस्तकमंडळी व धमचशाळा यानंा 
देिग्या हदल्या. १० ते १२ िजार रुपये खर्थचले. हवद्या, कलाकौशल्य, याचंी हठकािेिी पाहिली. 
त्यानंी सुधारिुकीच्या कामास िात लावला, तर त्याचं्या येथे येण्याचे साथचक िोईल. 

 
१७२५ अ (इंम : ८३) 
 
१७२६ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८४) 

सुरतेत परिेजगार िे गुजराथी वृत्तपत्र सुरू झाले. मद्यपानाच्या हवरुद्ध प्रचार करण्यासाठी त्याची 
सुरुवात झाली. दारूबाजास डुकर म्िििेिी अयोग्य. कारि डुकर कािी मद्यपान करून सवचनाश 
करून घेत नािी ! दारूमुळे या देशाचा नाश िोिार आिे. 

 
१७२६ अ (इंम : ८४) 
 
१७२७ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८५) 

गुजरात विाक्युलर सोसाइटी :  
 
अिमदाबादची िी मंडळी गुजराथी भारे्षत पसु्तके काढण्यास उतेजन देते. हतने ९५४० रु. जमहवले. 
पैकी ६८४ खचचले. त्यानंी पसु्तकखाना व वृत्तपत्रिी सुरू केली. 

 
१७२७ अ (इंम : ८४) 
 
१७२८ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८७) 

खंडोबा िे बडोद्याच्या मिाराजाचें दैवत आिे. महि व मल्ल या दोन राक्षसाचंा वध करण्यासाठी 
प्रत्यक्ष हशवाने खंडोबाचे रूप घेतले, असे लिदू समजतात. भडंार िा त्याचा प्रसाद असून तो 
घोड्यावर बसलेला आिे. वाघ्या व मुरळी िी हतथे वाहिलेली मुले असतात. जेजुरीस गाडेबगाडेिी 
चालते. कादंा व कुत्रा या दोन हनहर्षद्ध गोष्टी खंडोबाला आवडतात ! मुरळीची अनैहतक वागिकू 
पािून कोिातरी व्यहभचारी मािसाने िी चाल पाडली असावी, असे वाटते. 
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१७२८ अ (इंम : ८५–८७) 
 
१७२९ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ८९–९५) 

प्रातेस्तातं मंडळीस पोपाची मंडळी वारंवार कसी अडवीत गेली त्याचे विचन :  
 
स्पेन देशातील इग्नेहशयस लायोला या उमरावाने जेस्स्वतपंथ स्थापन केला व नवी आत्मशक्ती 
प्रगट झाली. पोपने त्यास १५४० मध्ये मान्यता हदली. गरीबीत सत्यपिाने रािािारे अनेक छोटे पंथ 
िोते. लायोलाचे िजार हशष्ट्य िोते. म्ििून त्याचा पथं चीनपयिंत पसरला. त्याची मेिनतिी 
साक्षात्कारी िोती. १६२२ त त्याच्या मदतीसाठी प्रापगादंा मंडळ स्थापन झाले. भतेच्या मंडळ सभेने 
रोमचे मित्त्वच वाढले. १६१८ मध्ये प्रातेस्तंत लोकाशंी क्याथाहलकाचंी लढाई सुरू झाली. 
स्वीदनचा राजा तर शरि आला. स्वीदन लढाईचा पहरिाम असा झाला की गावोगावच्या मंडळ्या 
हनयतं्रिातून स्वतंत्र झाल्या. तरीिी क्याथॉहलक घातपात करीत िोते. त्यानंी ४० िजार प्रातेस्तंत 
ठार मारले. बायकामुलाचें अतोनात िाल केले. हकत्येकजि पळून जाऊन इतर देशातं स्थाहयक 
झाले. साल्जबगचच्या तळघरात िजोरोंना कोंडून मारण्यात आले. 

 
१७३० (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९५) 

गायकवाड मिाराजानंी मंुबईच्या पाठशाळा पाहिल्या. हवदे्यच्या कारखान्याचा जाहतधमाशी कािी 
संबंध नािी. परकीय असूनिी इंग्रजानंी लक्षावधी रुपये खचच करून रयतेस हवद्वान व सुखी 
करण्यासाठी सक्त प्रयत्न चालहवले आिेत. मिाराजानंी बडोद्यात रस्ते, शाळा, धमचशाळा, अशी 
कािी तजवीज करावी. बडोद्याच्या रस्त्यावर धुरळा फार आिे. म्ििून रस्ते आधी नीट बाधंावते. 
न्यायदान हनःपक्षपाती कराव.े मिाराजाचें कारभारी स्वाथचसाधक आिेत. हशपाई व िुजरे अक्षरशः 
लचध्या पाघंरतात. इतके त्याचं्यात दाहरद्र हदसते. िी अव्यवस्था त्यानंी दूर करावी. इंग्रजाचा 
स्वच्छपिा व बंदोबस्त ध्यानी घ्यावा. 

 
१७३१ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९५) 

गेल्या महिन्यात मंुबईत १०९६ मृत्यू झाले. 
 

१७३२ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९५–९६) 
गवरनर जनरल सािेब तसेच कावसजी हजिानगीर यानंी धमचशाळेसाठी िजार रुपये हदल्िे. 
खऱयाखुऱया गहरबाचंा शोध करून त्यानंाच आश्रय द्यावा. आळसाला उते्तजन नको. 

 
१७३३ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९६) 

कापावरच्या दवाखान्यात गहरबानंा फुकट और्षध हदले जाते. गतवर्षी ७३११ मनुष्ट्यानंी और्षध 
घेतले. ६५४० जिासं गुि आला. फक्त ५ मनुष्ट्ये मेली. 

 
१७३४ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९६) 

इंग्लंड ते िान्स दरम्यान इलेस्क्त्रक टेहलग्राफ म्ििजे तारेने बातमी पाठहवण्याची सोय झाली 
आिे. लवकरच याचा प्रसार सगळ्या पृर्थ्वीवर िोईल. कारि तारेने कािी हमन्युटात बातमी कळते. 
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१७३५ (९ : ४, १५ फेिुवारी ५०, ९६) 
िोळीच्या दुष्ट सिावर बहक्षसाचे दोन गं्रथ तयार आिेत. हकम्मत प्रत्येकी एक आिा आिे. 

 
१७३५ अ (इंम : ९६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ५–६, मंुबई, १–१५ मार्व १८५० 
 
१७३६ (९ : ५, ६ माचच ५०, ९७) 

ज्ञानोदयाचा जोड अंक :  
 
मनुष्ट्य बहल अपचिाची गोष्ट एकाच वळेी देता यावी म्ििनू अंक ५ व ६ एकत्र हदले आिेत. 

 
१७३६ अ (इंम : ९७) 
 
१७३७ (९ : ५, ६ माचच ५०, १०४–११९) 

खोंड लोकातील मनुष्ट्यबली अपचिाहवर्षयी :  
 
रानटी लोकात देवाला मनुष्ट्यबळी अर्थपण्याची चाल असते. यिूदी, काथीजीवी व बंगाली लोक असे 
बळी देतात. सती िासुद्धा मनुष्ट्यबळीच समजावा. डोंगराळ भागातले खोंड पारध व शतेी यावंर 
जगतात. हवकत घेतलेली मािसे भहूमका देवीस अर्थपतात. या अघोर व्यापारासाठी फूस लावनू 
हस्त्रया मुलानंा पळवनू नेतात. तीन हदवस खाण्याहपण्यात घालवनू समारंभाने बळी देतात व त्याचं्या 
मासंाचा तुकडा शतेात पुरतात. दरवर्षी ३००–४०० तरी बळी हदले जातात. देवीचा ऋतूवर 
अहधकार असल्याने हतला सतुंष्ट करण्यासाठी िे दुष्ट कमच केले जाते. पीकपािी, रोगनाश, सुबत्ता, 
िा बळीचा उदे्दश असतो. इंग्रज सरकारने १८४२ मध्ये अशा अपचिास कायद्याने बंदी केली. देवीला 
मनुष्ट्याचे रक्त आवडते, अशी खोंडाची समजूत आिे. दुगादेवी, जगन्नाथ व ग्रामदेवता यानंािी बळी 
देतात. लिजारी लोकसुद्धा मनुष्ट्यांचा बळी देतात. कऱिाडे व देशस्थ िाह्मिातंिी पूवी िी चाल 
िोती, असे सागंतात. प्रत्येक गावच्या देवास रेडा आहि बकरे याचें बळी तर नेिमीच हदले जातात. 
भायखळ्यात हदसेंबर १८४९ मध्ये एक मनुष्ट्यबळी देण्यात आला. 

 
१७३७ अ (इंम : ९७–१०४) 
 
१७३८ (९ : ५, ६ माचच ५०, ११९–१२०) 

इताली देशाच्या दुसऱया प्रातंाहवर्षयी :  
 
नापल्स राज्य पेंढाऱयानंी लजकले. वहेनसिी त्याचं्याच अमंलाखाली आिे. पढेु हवहनस शिराची फार 
प्रगती झाली. व्यापार, नौकाबाधंिी यातं ते पुढे आले. नेपल्सच्या सैन्याने कुसेद युद्धात 
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कासं्ताहंतनोपल शिर लजकले व अपार लूट हमळहवली. तेथील राजे मात्र फार जुलमी िोते. 
हजनोआ िा फार हनसगचरम्य प्रातं आिे. (प्रश्न) 

 
१७३९ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२१) 

‘लिदू लोकासं कळहवण्यासाठी काढलेली हिस्ती धमाच्या सत्यतेची प्रमािे’ : िे पुस्तक रे. क्याडंीने 
इंग्रजीत केले. त्याचे मराठी भार्षातंर राबटचसन सािेबाने केले. सवांना घेिे सुलभ व्िाव े म्ििून ४ 
आिे लकमत ठेवली. 

 
१७३९ अ (इंम : १२०) 
 
१७४० (९ : ५, ६ माचच ५०, १२१–१२२) 

‘पन्दनामा’ : सादी कवीने नीतीपर केलेला पन्दनामा िा गं्रथ. ‘लक्ष्मीज्ञान’च्या कत्याने मराठीत 
भार्षातंहरत केला. मुसलमानी धमच व नीती िी त्यात माहिती आिे. लक. ३ आिे. ज्ञानप्रकाश पे्रस 
पुिे, ३० पृष्ठे. 

 
१७४० अ (इंम : १२१) 
 
१७४१ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२२) 

त्राक्त व बुक सोसाइटीने ‘हवद्याथी’ िे पुस्तक प्रकाहशत केले. हवद्याभ्यासाचे फळ त्यात साहंगतले 
आिे. लक. १ आिा. पृ. २९ पहिली आवृत्ती. 

 
१७४२ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२२) 

‘ऊरूस व याते्रसंबधंी जरीमरी याहवर्षयी संभार्षिे’ असे िे पुस्तक आिे. लकमत दोन हदडक्या. बॉम्बे 
रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसा. दुसरी आवृत्ती. 

 
१७४३ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२३) 

मद्यपान हवरोधी अजावर मोठमोठ्ा सािेबानंी व नेहटवानंी सह्या हदल्या. इंग्रजी राज्यात 
मद्यपानाची सवय वाढली. िेलमजुरी करिारा गरीब हदवसाची कमाई कलालाच्या स्वाधीन करतो. 
पशुतुल्य अज्ञान हवकत घेऊन ससंाराची खराबी करतो. युरोहपयन लोकिी मद्यपान सोडीत आिेत, 
कारि ते अरोग्यास घातक आिे, नीतीस अपकारक आिे. शाक्त धमाच्या पडद्याखाली िोिाऱया 
राजरोस मद्यपानास ताबडतोब पायबंद घालावा. (प्रभाकरवरून) 

 
१७४३ अ (इंम : १२२–१२३) 
 
१७४४ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२४–१२६) 

अज्ञानी, स्वच्छंदी, अक्षरशत्र,ू अहववकेी, मूखच लोक मद्यपानाने आपला घात करीत आिेत. 
अमेहरकेतील मृळचे रहिवासी लोक दारूमुळे नामशरे्ष झाले. हचनी लोक अफूच्या व्यसनाने दुबळे व 
लाचार िोतािेत. दारूने देशाची ओसाडी व खराबी िोते. छाकट्याकंडून भयंकर अनथच घडतात. 
ठकापं्रमािे कलालाचं्या उपद्रवाचा बंदोबस्त त्वरीत करावा. 



 अनुक्रमणिका 

१७४४ अ (इंम : १२३–१२४) 
 
१७४५ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२६–१२७) 

आत्मित्येचे प्रकार :  
 
पवचतावरून उडी टाकिे व हवर्षपान यासं आत्मघात म्िितात. रोगामुळे प्राि हदला तर तो देित्याग 
असतो. िहरद्वारात मतृ्यू पतकरला तर तो मिापथ, गंगेत प्राि हदल्यास जलसमाधी म्ििाव.े भमूीत 
पुरून घेतल्यास स्थळसमाधी. अशी नाव े आिेत. पि धमच, सत्य, यासंाठी प्राि देण्याच्या थोर 
कृतीस सत्यसकंल्प, सत्यप्रहतज्ञा म्िितात. 

 
१७४५ अ (इंम : १२६) 
 
१७४६ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२७–१२८) 

देवाची कृत्ये व अहधकार :  
 
सवच जे हदसते व हदसत नािी ते ईश्वराने हनमाि केले. श्रम केल्यावाचून मािसे कामे चालव ूशकत 
नािीत. पि देवास श्रम कराव े लागत नािीत. त्याने शब्देकरून सवच जग हनमाि केले. प्रथम 
हनजीव पदाथच व नंतर पशु हनमाि करून देवाने त्यानंा पोट भरण्याची व वशं चालहवण्याची बदु्धी 
हदल्िी, नंतर आदाम व िव्वा हनमाि केली. तरीिी तोच सृष्टी चालहवतो. सवांचे पालनपोर्षि 
करतो. आपि त्याच्या आज्ञा पाळल्या, तर तो संतुष्ट िोतो. नािीतर आपले अकल्याि करतो. 
रोग-दुःख-मरि याचें कारि पाप आिे. त्यास पापाचा कंटाळा आिे. पापाचा योग्य दंड परलोकात 
भरावयाचा आिे. देवाचे भय बाळगा व त्याजवर प्रीत करा. 

 
१७४७ (९ : ५, ६ माचच ५०, १२८) 

ज्ञानोदयाहवर्षयी :  
 
िे पत्र महिन्यातून दोन वळेा हनघते. वर्षाची लकमत दीड रुपया आिे. वगचिी अगाऊ हदली तरी 
चालेल. छापण्याचा मजकूर योग्य ते टपालाचे िसील भरून पाठवावा. पत्रावर नाव व सिी मात्र 
असली पाहिजे. जागा बदलल्यास नव ेहठकाि कळवाव.े 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ७, मंुबई, १ एणप्रल १८५० 

 
१७४८ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १२९) 

िी चचच इस्न्स्तटुशन :  
 
या शाळेच्या वार्थर्षक परीके्षस २४६ मुले बसली. तेरा हवद्याथी तर तेथेच रािून हशकतात. डाक्तर 
डफ व िेजर यानंी उपदेश करून प्राथचना म्िटली. 



 अनुक्रमणिका 

१७४९ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १३०) 
ग्राटं वैद्य पाठशाळा : या पाठशाळेची वार्थर्षक परीक्षा वीस हदवस चालेल. जे हटकून रािून पसंत 
िोतील, ते हवद्याथी सूज्ञ व सुहशहक्षत असावते. 

 
१७५० (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १३०–१३२) 

यंत्रज्ञानाहवर्षयी पुस्तक :  
 
पंदनाम्याच्या भार्षातंरकाराने िे पुस्तके हलहिले. मािसाने ज्ञानाची प्राप्ती करून योग्यता 
ओळखावी. ज्ञान िे ईश्वराचे चहरत्र िोय. सारखी अंग मेिनत जमत नािी, म्ििून यंत्राचंा शोध 
लागला. लोखंडापासून अनेक यंते्र तयार करता येतात. यंत्रज्ञान फार मोठे आिे. यंत्रहवर्षयक 
उद्योगापासून इकडील लोकावंर फार चागंला पहरिाम िोईल. पैशाच्या देिगीपेक्षा िे काम 
स्वदेशप्रीतीने िोऊ शकेल. हनरुपयोगी गं्रथ छापण्यापेक्षा असे गं्रथ छापावते. (ज्ञानप्रकाश पे्रस-पुिे, 
१३८ पृष्ठे) 

 
१७५० अ (इंम : १३०) 
 
१७५१ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १३२–१३६) 

हमजाचा दृष्टातं :  
 
हमजा डोंगरावर गेल्यावर त्याच्या लक्षात आले की, मनुष्ट्य म्ििजे आयुष्ट्याची सावली, तर आयुष्ट्य 
स्वप्नवत् आिे. एका बासरीवाल्याने आपल्या आलाफानंी त्याचे लक्ष वधूेन घेतले. तो देवच असावा. 
समुद्रावर येिाऱया लाटेप्रमािे आपले आयुष्ट्य असते. शकेडो मािसे सागराच्या पलुावरून पहलकडे 
जातात. अनेक पाण्यात बडुतात. कामिोधरूपी हगधाडे त्याचं्या डोक्यावर हघरट्या घालीत 
असतात. घनघोर धुक्यात मानवाची सतंाने वािून जातात. सागराच्या पलीकडे खडकाचंी रागं 
असून तो प्रदेश हनसगचरम्य आिे. या स्वइच्छा वनात पक्ष्याचंा गंुजारव सतत ऐकू येतो. अशा हदव्य 
हठकािाचा लाभ िोण्यासाठी पुण्य केले पाहिजे. तेथे अहनवाच्या सुख आिे. असा दृष्टातं त्या 
बासरीवालारूप देवतेने हदला. 

 
१७५२ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १३६–१३८) 

नागचाफ्याहवर्षयी :  
 
कोकंब िे रसभहरत फल आिे. त्याचे तेल फार उपयुक्त असते. याची फुले सुंदर व सुवाहसक 
असतात. त्यासं नागचापा म्िितात. ज्या ईश्वराने एवढे सुंदर फूल हनमाि केले, त्याकडे आमचे 
लक्ष लागाव.े जहमनीवरची मळीि फुले देवास वािू नयेत. तशी फुले वािण्यापेक्षा देवास सत्यतेने व 
आत्म्याने भजाव.े (सहचत्र) 

 
१७५२ अ (इंम : १३६) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१७५३ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १३९–१४१) 
मनुष्ट्यबहलअपचि :  
 
कलकत्त्यात वदे्यशील या गृिस्थाचा चूडामिी मलया या आरोपीने खून केला. पूवी तो देवीस 
बोकडाचा बळी देत असे. यावळेी त्याने िूरपिाने वदे्यशीलाचाच खून केला व त्याचे हशर देवीपुढे 
अपचि केले. आरोपी असे सागंतो की, आपि मयतास बोकडाचे पाय धरण्यास साहंगतले; त्यातून 
गुन्िा घडला. पि िे बोलिे असंभतू आिे. या कैद्यास मरिदंडाची हशक्षा िोऊन तो खुनी मािूस 
फासी हदला गेला. 

 
१७५३ अ (इंम : १३८–१३९) 
 
१७५४ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १४१–१४३) 

इंस्ग्लश गं्रथ, हवद्या व ज्ञान एत्तदे्दशीय लोकासं प्राप्त िोण्याहवर्षयी : (लोकहितवादी : ) संस्कृत 
गं्रथातील ज्ञान टाकाऊ आिे. सध्याच्या िजारपट उद्योग करून इंग्रजी हवद्या हमळहवली पाहिजे. 
इंग्रजी गं्रथाचें तजुचमे करून आळशी लोकासं ज्ञान द्याव.े व तेच अडािी लोकानंा हशकवाव.े यवनाची 
भार्षा हशकण्यास लोक तयार नसल्याने िे काम अवघड आिे. भार्षातंर करिेिी अवघड आिे. 
शभंरात एखादा ते काम करील. जुन्या समजुतींचा अडथळािी मोठा आिे. प्रत्येक इगं्रजी 
हशकलेल्या मािसाला तजुचमा करण्याचे काम द्याव.े बिुत शाळा घातल्याचे िे फळ आिे. 
कारकुनीचा मोि सोडावा. आपली हवद्या नीच व हनरुपयोगी आिे. त्यात हमर्थ्यावाद आहि हवतंड 
मात्र आिे. िाह्मि लोक फुकट हबघडतात व आळसाने अन्न खाण्यास चाितात. सुधारिुकेस पातक 
समजतात. रावबाजीने मखूाचा सगं्रि फुकटच केला. ते वडेे आिेत. म्ििनू त्यासं सूज्ञानाचे शास्त्र 
हदले पाहिजे. (प्रभाकरवरून) 

 
१७५४ अ (इंम : १४३–१४४) 
 
१७५५ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १४४) 

कंपनी सरकारची नवी सनद िोण्याच्या सुमारास कलकत्त्याचे लोक ३० िजार रुपये वगचिी करून 
पालचमेंटास दोन वकील पाठहविार आिेत. याने रयतेच्या अडचिी इगं्लंडच्या लोकानंा कळतील. 

 
१७५६ (९ : ७, १ एहप्रल ५०, १४४) 

पुण्यात गाइकवाडाने जी दहक्षिा हदल्िी हतजहवर्षयी :  
 
पुण्यािून एका गिृस्थाचे पत्र आले आिे की, कारभाऱयाचं्या अव्यवस्थेमुळे बडोद्याच्या राजाची 
दहक्षिा हवद्वानानंा हमळालीच नािी; ओळखीच्या सामान्य लोकानंा पोशाक व दहक्षिा हमळाली. 
लोक फार नाराज झाले. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ८, मंुबई, १५ एणप्रल १८५० 
 
१७५७ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४५–१४६) 

युरोपखंडातील तुकच स्थान आहि आशीखंडातील तुकच स्थान यातंील लोक व िवा याहवर्षयी :  
 
आटमनच्या अहधराज्यात तुकच स्थानचा समावशे िोतो. एहशयामनैर व आमीहनया असे दोन प्रदेश 
आिेत. कासं्ताहंतनोपल िी मुख्य राजधानी आिे. तुकांचा बादशिा सुलतान िा शोभायमान मंहदरात 
राितो. त्याला २-३०० बायका आिेत. तुकी लोक दाढी वाढवनू पागोटे व झगे घालतात. 
रुजाम्यावर बसून िाताने खाना खातात. सुलतान स्वताच्या खुशीने राज्य करतो. त्याची आज्ञा न 
मानल्यास हशरच्छेद करतो. या देशाची िवा मध्यम व लोक अळशी आिेत. 

 
१७५८ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४६) 

रेवरेंड ज्याजच क्याडंी हवलायतेिून आले असून या देशात कायच करिार आिेत. 
 
१७५८ अ (इंम : १४६) 
 
१७५९ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४६) 

एस्ल्फन्स्तन इस्न्स्ततुशन : या पाठशाळेत स्कालर्थशपची परीक्षा दिा हदवस चालेल. 
 
१७५९ अ (इंम : १४६) 
 
१७६० (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४६) 

नगरातं तीन तर लपपळगावात नऊ जिानंी धमाची दीक्षा घेतली. 
 
१७६१ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४७–१४८) 

आम्िासं आमच्यापासून सोडा :  
 
एतदे्दशी लोक कुरकूर करतात की : चाली बुडाल्या, इन् साफ राहिलेला नािी. पि कोिी धमच 
बदलला तर त्याचे वतन व हमळकत काढून घेऊन त्याचा छळ करतात. म्ििनू सरकारने 
मालमते्तहवर्षयी कायदा केला, तर मद्रासचे उंच जातीचे लोक िळिळतात. सुधारलेल्या लिदू 
लोकानंा इकडे आड हतकडे हविीर अशी स्स्थती झालेली आिे. िा तोंड बाधूंन बुक्याचंा मार 
सोसण्यापेक्षा स्वतःला या जाचातून एकदाच सोडवाव.े मनुष्ट्यबळीस बंदी करून िे सरकार 
स्तुतीला पात्र झाले. या देशात हवधवा हस्त्रयानंा दासपि भोगाव े लागते. त्या जर हवद्या हशकून 
शिाण्या िोतील, तरच पुनर्थववािाची रीत सुरू िोईल. भटपंहडत कािी काळ कोलािल करतील. 
पि सुधारकाचंी संख्या वाढल्यावर त्याचें कािी चालिार नािी. (बॉम्बे टाईम्सवरून) 

 
१७६१ अ (इंम : १४६–१४७) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१७६२ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १४९–१५३) 
प्रोतेस्तंत मंडळींच्या आतल्या स्स्थतीचे विचन :  
 
हिस्तास तारक मानून परस्परावंर प्रीत केली नािी तर लोक देवापासून दूर जातात. लूथराचा 
हशष्ट्य मलाकंथन याच्या मृत्यनंूतरिी प्रातेस्तंत लोकातील वाद चालू राहिला. ‘अनुमताचंा लेख’ िा 
गं्रथ छापूनसुद्धा त्याचं्यातील मतभेद संपेनात. लिानपिी हवद्याभ्यास योग्य पद्धतीने िोत नसल्याने 
जमचनीत दाडंगेपिा फार िोता. थोरपिाची िाव, हवर्षयसुख, आळस, लुचे्चथाई व लोभ या दोर्षानंी 
मंडळ्यातं थैमान घातले िोते. अधमच व भ्रष्टाचार कमी झाल्याहशवाय खरा धमच वाढत नसतो. 
खरेपिाने वागून पैशाकडे कमी लक्ष ठेवाव.े पडीक शतेात काटे व धोत्रा वाढावा अशी मंडळीची 
स्स्थती झाली. योिान आनचट याने खरे हिस्तीपि िा गं्रथ हलिून उपदेशकानंा वळि लावण्याचा 
प्रयत्न केला. पि दुष्ट लोकानंी त्यालाच पाखंडी मािसू ठरहवले. सपीनल िा धमोपदेशकिी नम्र व 
सेवाभावी िोता. लोकाचं्या पातकाचंा त्याने प्रहसद्धपिे हनरे्षध केला. त्याचा हशष्ट्य आवगुस्तन 
िरमान याचा उपदेश व सुवचतनूक लोकानंा दीपस्तंभाप्रमािे वाटे. 

 
१७६३ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १५४–१५५) 

एस्स्कमो लोक (सहचत्र) :  
 
उत्तर अमेहरकेच्या उत्तर भागात लािदोर िा थंड देश आिे. तेथील रहिवाशानंा एस्स्कमो म्िितात. 
शतेी करिे शक्य नसल्याने हशकारीवर त्याचंा हनभाव लागतो. िे हनरक्षर व अडािी लोक आिेत. 
रानटी, िूर व स्वाथचदृष्टी स्वभावाचे आिेत. त्यातंील हकत्येकानंी हिस्ती धमच स्वीकारला व ते 
सद्गुिी बनले. 

 
१७६४ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १५५) 

मूर्थतपूजेचे मखूचपि :  
 
‘सभ्रम जगदीशराव’ हलहितो की, देवी व अवसर खोटे आिेत. म्ििनू त्यानंी हदलेले कौलसुद्धा 
खोटे समजाव.े हनराकार परमेश्वरास हवसरिे, िे एक नीच व अयोग्य कृत्य आिे. तुकाराम 
म्िितात : ‘शेंदुरे माहखयेला धोंडा । पूजा कहरती पोरे राडंा ।’ नादंगावच्या चंडकी देवीने केसोपतं 
जोगास दृष्टातं हदला िोता की, त्याच्या बायकोचे बाळंतपि नीट िोईल. पि तसे झाले नािी तेव्िा 
तो हनराश िोऊन नास्स्तक बनला. गावकऱयानंी या नास्स्तकाचे वाटोळे व्िाव ेम्ििनू प्रयत्न केला. 
पि देवीने तसेिी कािी केले नािी ! 

 
१७६५ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १५७) 

साताऱयाजवळ कोडवळ गावी गाराचंा मोठा पाऊस पडला. हकत्येक घरे पडली, गुरे मेली, 
मािसेिी मृत्यू पावली. एवढ्या मोठ्ा गारा यापूवी कधीिी पडल्या नव्ित्या. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१७६६ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १५७–१६०) 
एक जुन्या काळचा वृद्ध आहि नवीन काळचा तरूि यामंध्ये संभार्षि (ज्ञानप्रकाशवरून) :  
 
वृद्ध लोक पाहिल्याहशवाय नव्यास वाईट म्िितात. नाना व बापूच काय ते शिािे िोते, अशी त्याचंी 
समज आिे. बकुातले शिािपि त्यानंा समजिार नािी. असल्या वृद्धापेक्षा आजच्या तरुिाजवळ 
जास्त हवद्या आिे. इंग्रज लोक या देशाचे कल्याि करिार आिेत. रावबाजीने भोळसरपिाने राज्य 
घालहवले. पूवीच्या राज्यात राजे लोक प्रजेची लूट करीत असत. हवद्या व व्यापार यातं लक्ष घातले 
तर सवांना बरे हदवस येतील. िाह्मि आपला जुना आचारधमच सोडीत नािीत, िे अयोग्य िोय. 
िोळकर व पेंढारी यानंी जे नुकसान केले, त्याने भारतीयानंा फार कमीपिा आला. बाजीरावापेक्षा िे 
राज्य शभंर वाट्याने बरे आिे. 

 
१७६७ (९ : ८, १५ एहप्रल ५०, १६०) 

सरकारने वाघोटिजवळ सुंदर बंदर तयार केले. फोंड्यापासून कोलापूरपयिंत घाटावर पूल 
बाधंला. बेळगावंपयिंत जािारा एक रस्ता तयार िोईल. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ९, मंुबई, १ मे १८५० 

 
१७६८ (९ : ९, १ मे ५०, १६१) 

धमचसंबधंी नवा कायदा :  
 
धमचहवर्षयक स्वतंत्रता प्रस्थाहपत करण्याकहरता गवरनर जनरल यानंी नवा कायदा जारी केला. या 
कायद्याने धमच बदलला तरी मािसाची पूवीची मालमत्ता हवनािरकत त्याला हमळेल. 

 
१७६८ अ (इंम : १६१) 
 
१७६९ (९ : ९, १ मे ५०, १६३–१६४) 

स्त्रीबालित्येहवर्षयी नवीन गं्रथ :  
 
भाऊ दाजीच्या गं्रथास सरकारने ६०० रु. बक्षीस देऊन तो गं्रथ स्वतः छापला. आता कुवरजी 
रस्तमजी मोदी यानेिी इंग्रजी व गुजराथीमध्ये गं्रथ हलिून ४०० रु. इनाम हमळहवले. िा गं्रथ वाचून 
िूरकमी लोकाचं्या मनात मािुसपि येईल असे वाटते. नवजात बाहलकेस दुधात बुडवनू मारिे 
लकवा अफीि चारून मारिे अघोर आिे. िंुड्याचा व हववािाचा खचच टाळण्यासाठी िी चाल पडली. 
वास्तहवक िा अन्यायधमचच आिे. यातून बेअि ू मात्र िोते. दयाळू ईश्वराने ज्या अभचकास जन्मास 
घातले, त्याचा जीव घेिे यात कोिता पुरुर्षाथच आिे ? 
 
भाऊदाजीच्या गं्रथाइतका िा सुंदर नािी. 

 



 अनुक्रमणिका 

१७६९ अ (इंम : १६२–१६३) 
 
१७७० (९ : ९, १ मे ५०, १६५–१६६) 

भट, जोशी, उपाध्ये, इत्याहद हभक्षुक याहंवर्षयी सावधहगरी ठेवण्याचा हवचार :  
 
जन्म लकवा मृत्यू या प्रत्येक वळेी िाह्मिभोजन करून दहक्षिा देण्याचा उपदेश हभक्षुक लोक 
करतात. सदासवचदा उत्साि आहि सि यातं िजारो रुपये खचच िोतात. िे हभक्षकु जळूप्रमािे 
लोकासं हचकटून त्याचें द्रव्य शोर्षनू त्यासं हभकारी करतात. मेिनत व हवद्या न करता तूपसाखरेचे 
खािे खाऊन स्वस्थ बसतात. मूखच लोक त्यासं खायास देऊन आपि भकूी रािातात. लोक शिािे 
झाले, तरच िे हभक्षकु ताळ्यावरती येतील. धमचकमच म्ििजे आळसास उते्तजन देिे िोय. 

 
१७७० अ (इंम : १६५) 
 
१७७१ (९ : ९, १ मे ५०, १६८–१७०) 

भतूहनबंध 
 
दलपतराम दया श्रीमाली यानंी गुजराथीत िा ग्रथ हलहिला. फोबचस सािेबाने त्याचे इगं्रजी भार्षातंर 
केले. शहररास कािी अस्वस्थता आली की, लोकानंा भतुाचा संशय येतो. अक्षरशत्रू माहंत्रक 
आजारी मािसास काठीने बडवतात. धूर देऊन त्याचे िाल करतात. लोकानंीच शकुन भोळेपिा 
टाकून मनःकस्ल्पत खोट्याचा त्याग करावा. लिदूचे मत असे आिे की िूरकमी प्रािी हपशाचयोनीत 
जातो. जैन व मिंमदी धमीयिी यावर हवश्वास ठेवतात. कोिाच्या अंगात िनुमान येतो, तर कािीना 
समंधाची बाधा िोते. भतुाचा खरा पुरावा कोिीच देत नािी. लोकिी भीतीपोटी त्याची खात्री करून 
घेत नािीत. दलपतरामानंी मंत्र हशकून प्रचीती घेतली, पि त्यानंा भतूबीत खोटे आिे, असेच 
आढळले. लोक भीतीने वडेे िोऊन मरि पावतात असािी अनुभव आिे. 

 
१७७१ अ (इंम : १६७–१६८) 
 
१७७२ (९ : ९, १ मे ५०, १७०–१७१) 

करढोक :  
 
बदकाच्या आकाराचा िा पक्षी पाण्याजवळ रािातो. मासे खाऊन जगतो. याची चोच लाबं असून रंग 
काळा असतो. पायाची बोटे चामड्याने जोडलेली असतात. िा पक्षी फार बुभहुक्षत आिे. त्याला 
खायला फार लागते. कुत्रा जशी हशकार करतो, त्याप्रमािे िा मासे धरून आितो. इंग्रज लोक 
मासे पकडण्याच्या कामी याचा उपयोग करतात. 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१७७३ (९ : ९, १ मे ५०, १७१–१७२) 
सद् भाव असल्यास दहरद्रतेने सुख कमी िोत नािी :  
 
सेरावर हतची मालकीि मडम फार प्रीत करी. अधा भाकरीचा तुकडा जरी राहिला तरी हतला देई. 
ती एकटीच असल्याने स्वतःबद्दल हतला फार लचता वाटे. हतला रडू येई तेव्िा मडम म्ििे, देवावर 
हवश्वास ठेव. तो तुला टाकिार नािी. मडमेने रानात जाऊन गुडघे टेकून सेरासाठी प्राथचना केली. 
त्याची कृपा असेल, तर थंडी भकू आजार व मृत्यू, याचें भय नािी. मडमेकडून मक्याचे पीठ घेऊन 
ती त्यापासून घाटा तयार करी. येशूच आपिासं खायला देतो, असे ती म्ििे. 

 
१७७४ (९ : ९, १ मे ५०, १७२–१७३) 

एका गोसाव्याने पणु्यातील दोघा इसमानंा दोन िजार रुपयानंा बुडहवले. एक मासा सोने व खुदा 
घेऊन त्याचं्यादेखत परुून ठेवले. रात्रीतून हकमयेने एक तोळा सोने िोईल असे म्ििाला. सकाळी 
पािातात, तर गोसावी गायब व सोनेिी गायब ! जर त्याला खरी हकमया येत असती, तर तो 
दारोदार कशाला हफरला असता ? 

 
१७७५ (९ : ९, १ मे ५०, १७४–१७६) 

जाहतभेदापासून अनथच (लोकहितवादी : ) 
 
मािूस परगावी गेला की दुसऱया जातीचे घरी कािी खाता येत नािी. पुरेशा धमचशाळािी नसतात. 
पािीसुद्धा नदीवरून आिाव ेलागते. िाह्मिासं प्रवास करिे म्ििजे अहतशय दुःख आिे. प्रत्येक 
गावी प्रवाशाचंी कािी सोय असली पाहिजे. एकाच्या घरी दुसरा जािार नािी, अशी जाहतव्यवस्था 
आिे. िाह्मिाच्या सोवळ्यामुळे तर प्रवास अशक्यच िोऊन बसला. हभक्षुक म्ििजे धमाध्यक्ष 
हभकारी तर बाकीचे अशक्त हभकारी आिेत. लोकिी जात पािून दानधमच करतात. इतर जातीच्या 
रोग्यास पािीिी देत नािीत. आगंतुक तैलंगी िाह्मििी सुखाने रािातात, पि िलक्या जातीस 
कोिी भीक देत नािी. अहतरुद्र मिारुद्र यासंाठी िजारो रुपयाचंा खचच िोतो. िे पढुारी िाह्मि 
सुधरले तर समाज सुधरेल. 

 
१७७५ अ (इंम : १७३–१७४) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटसच 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १०, मंुबई, १५ मे १८५० 
 
१७७६ (९ : १०, १५ मे ५०, १७६–१७९) 

सारसेन व तुकच  लोकाचंी राज्याची उलटापालट :  
 
सन ७०० मध्ये मिंमदाने अरबाचें राज्य स्थाहपले. सारसेन राजास कालीफ म्िितात. ते बगदादला 
रािात असत. हकत्येक तुकच  लोक त्यांच्या सैन्यामध्ये िोते. पुढे तुकांनी सारसेनाचें राज्य हिसकावनू 
घेतले. आरमन तुकांनी त्यानंा िरवले. अहिला आरमन याने १२९९ त नव ेराज्य स्थाहपले. तुकांची 
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राजधानी वैजान् श्यम सन ७१५ पासून प्रहसद्ध िोती. ती आता रोमनाचं्या ताब्यात गेली िोती. पि 
तुकांनी पुन्िा लजकली. हतमूर उफच  तामलेन या लंगड्या राजाने बाज्याजेटला लजकून श्वापदाप्रमािे 
लपजऱयात घातले ! सुलतान मिंमदाने कान्स्ताहंतनोपलिी लजकले. (प्रश्न) 

 
१७७७ (९ : १०, १५ मे ५०, १७९) 

‘गरीब सेरा हिची गोष्ट’ : (लकमत अधा आिा) : गहरबासं सुखी करण्यासाठी धार्थमक मडमेच्या 
हवचार व वागिुकीचा चागंला हकत्ता दाखहवला आिे. बॉम्बे रक्ट अॅण्ड बुक सोसा. 
‘जगातंराहवर्षयी’–िे फार मनोरंजक व बिुत उपयोगी वाटेल. सूयच-चंद्र ग्रि-तारे इत्याहदकाहंवर्षयी 
माहिती आिे. अ. हम. पे्रस. 

 
१७७७ अ (इंम : १७९) 
 
१७७८ (९ : १०, १५ मे ५०, १८०–१८३) 

साबात नामे एका आरबीचा वृत्तातं :  
 

साबात आपला हमत्र आबदाल्लाबरोबर अन्य देश पिाण्यास हनघाला. प्रथम त्यानंी मके्कस जाऊन 
पैगंबराच्या कबरेचे दशचन घेतले. पढेु साबात तातचरी देशास गेला, तर आबदाल्ला काबलूला 
पोिोचला. हिस्ती उपदेशकाच्या सिवासानंतर तो हिस्ती बनला. भीतीपोटी त्याने िी गोष्ट गुप्त 
ठेवली. वरे्ष बदलून तो लिडत िोता. एकदा त्याची व साबाताची भेट झाली. धमांतराची िकीगत 
कळल्यावर साबाताने त्यास राजाच्या ताब्यात हदले. आबदाल्लास ठार मारावे, असे राजाने 
साहंगतले. आबदाल्लाने राजास स्पष्ट साहंगतले की, मृत्यू आला तरी तो हिस्ताचा त्याग करू शकत 
नािी. आबदल्लाचा मृत्यू पािुन साबाताचा मनपालट झाला. पढेु साबात हवजगापट्टम् येथे आला. 
पाद्री केरच्या सिवासात त्याने हिस्ती धमच स्वीकारला. साबाताचा भाऊ त्याजवर रागावला व 
त्याने त्यास कटारीने जखम केली. साबाताच्या मनात जी शातं वृत्ती आिे, ती हिस्ताच्या प्रभावाने 
आली आिे. सध्या तो कलकत्त्यात रािून तजुचम्याचे काम करतो. 

 
१७७८ अ (इंम : १८०) 
 
१७७९ (९ : १०, १५ मे ५०, १८३–१८४) 

हिस्ती धमावर गुप्तरूपे हवश्वासिारा :  
 
गोरा चादं याला लिदू धमाची व्यथचता कळून आली िोती. मनाने तो हिस्तावर हवश्वास करीत असे. 
हबशप हवल्सनची पुस्तके तो वाचीत असे. मरिाच्या वळेीिी त्याने बैबल वाचले. इंग्रजी भारे्षत तो 
हनपिु आिे. 
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१७८० (९ : १०, १५ मे ५०, १८४–१८८) 
बोहिम्या देशातील भाऊ मंडळीचे आिखी विचन :  

 
लूथराने सुधारिुकीचे धैयचयुक्त काम केले. त्याची िकीकत बोहिम्या देशात भाऊ मंडळीस 
समजली. लूथराशी हमळण्यास ते उत्सुक िोते. पोपच्या धमचरीती टाकून खऱया अथाने त्यास हिस्ती 
बनायचे िोते. स्वतःच पे्रहर्षत बनून त्यानंी नवी बंधारिे तयार केली. बादशिाने छळ केला, तरी 
त्याचें मन अहवचल िोते. देवच त्यानंा शक्ती देत िोता. रक्ताचे मोल देऊन ते धमाची सेवा करीत 
असत. छळकानंी फटके मारले, तरी त्याचें मन पालटले नािी. पोलंडमधील मंडळीिी गुप्तरूपाने 
प्रातेस्तंत पंथ चालवीत िोती. 

 
१७८१ (९ : १०, १५ मे ५०, १८८) 

भहवष्ट्याहवर्षयी भय धरून उगाच वळे घालव ू नका. तुम्िी ज्याचे भय धरता, ते एकीकडेच रािून 
दुसरेच संकट तुमच्यावर येऊ शकेल. म्ििनू धैयच ठेवा. भहवष्ट्य पिाण्याने सकंट टळत नसते. 

 
१७८२ (९ : १०, १५ मे ५०, १८८–१९१) 

नगर येथील प्रहतहष्ठत िाह्मिाचा हववाहित मुलगा रामा िा पाद्री सािेबाकडे गेला. त्याला हिस्ती 
धमच स्वीकारायचा िोता. धमाचे बाह्य लक्षि यज्ञोपवीतिी त्याने टाकून हदले. नातेवाईकाचें म्िििे 
ऐकले नािी. दोन हदवस तो हिस्ती लोकाबंरोबर रािून जेवला. त्याच्यावर ग्रामण्य सुरू झाले. 
तेव्िा १०० लोक असे हनघाले की, ते त्यास पसं्क्तपावन करून घेण्यास तयार िोते. टोकेकरानंी व 
नाहशककरानंी शुहद्धपत्रिी हदले. तरी िाह्मिातली दुफळी संपत नािी, असे ‘गोमाजी कापसे’ 
पत्राने कळहवतो. 

 
१७८३ (९ : १०, १५ मे ५०, १९२) 

मुलगा कुटंुबाचे नाव वाढहवतो, वतनवाडी साभंाळतो, म्ििून मुलगा िोण्यासाठी लोक 
नवससायास करतात. अनेक बायका करून परस्पर कलिजन्य दुःखातिी पडतात. मुलगा जर 
कुरूप, दुवृचत्त, आज्ञोल्लंघक हनपजला, तर जास्तच दुःख मात्र िोते. एका रोमी राजाने आपल्या दुष्ट 
मुलास हजव े मारले िोते. म्ििून लेकरासं चागंल्याप्रकारे हशकवाव.े उत्तम संततीसाठी ग्राथचना 
करावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं ११, मंुबई, १ ज्यनू १८५० 

 
१७८४ (९ : ११, १ जून ५०, १९३–१९७) 

सचोटीहवर्षयी :  
 
अभ्यासी बालकानंी सत्यता व न्याय याचंा हवचार केला पहिजे. पोक्त लोकानंी खोडसाळपिा 
सोडून सचोटी दाखवावी. कोिाच्यािी प्रामाहिकपिाचा संशय घेतला, तर त्यास राग येतो. पि 
ईश्वराचे भय वागावले पाहिजे. सचोटी िे खऱया धमाचे फळ िोय. धान्य व कापड हवकताना लबाडी 
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म्ििजे दगलबाजीचे द्वार आिे. जकात चकुहविे, प्राप्तीपेक्षा अहधक खर्थचिे, कजच काढून पसेै परत 
न देिे, खुद्यांत लबाडी करिे, दुसऱयाची नक्कल करिे, चाकरास कमी मुशारा देिे, खोट्या 
चालीने पैसा कमाविे, या सवच बेमानीच्या गोष्टी आिेत. एका कामासाठी जमहवलेला पैसा भलत्या 
मागाकडे खचूच नये. लोभीपिा िी देखील बेईमानी समजावी. सज्जनपिा िी एक ईश्वरी देिगी िोय. 
ईश्वराचे हनयम मोडल्याने मािसे भ्रष्ट झाली. धमाहशवाय नीती व्यथच असते. वाईट मागच सोडून 
सुमागाने चालाव.े 

 
१७८५ (९ : ११, १ जून ५०, १९९–२०५) 

साबात नामे एका आरबीचा वृत्तातं :  
 
सन १८०७ मध्ये साबात हदनापुरास गेला, तेव्िा हबर्षप मार्थतन सािेबाशी अनुभहवक हिस्त्यासारखे 
बोलला. हिस्ताची दया त्याच्या मनात नेिमी वागत िोती. तो म्ििाला, आपले मन फुटक्या 
आरशासारखे झाल्याने जीवन अनुपयोगी वाटते. तेव्िा िावनसािेबिी खूश झाला. तरी साबात 
एरव्िी तामसी व गर्थवष्ठ वाटे. या ढोंगी गृिस्थाने पुढे हिस्ती धमाचा त्याग केला. हिस्ती धमाहवरुद्ध 
पुस्तक हलहिले. पेनागं येथे जाऊन तो व्यापार करू लागला. मनावरील सैतानाचा प्रभाव कमी 
झाल्यावर तो पुन्िा हिस्ती झाला. कधी कधी तो महशदीतसुद्धा जाई. तो एका सुलतानाच्या 
आश्रयास राहिला. त्याची गैरमजी झाल्यावर त्यास कैदेत पडाव े लागले. माहखन्सने त्याच्या 
सुटकेसाठी प्रयत्न केले. शवेटी साबाताच्या शत्रूंनी त्यास समुद्रात बुडहवले. ढोंगी मािसाची कशी 
गहत िोते ते पिा. यिूदाने येशू हिस्ताशी लबाडी केली. त्यास गळफास घेऊन मराव ेलागले. अशा 
लोकानंा आत्मनाशरूपी मरििी सोसाव ेलागते. 

 
१७८५ अ (इंम : १९८–१९९) 
 
१७८६ (९ : ११, १ जून ५०, २०५–२०७) 

सृष्टीतील पदाथच पाहिल्यावर हनमािकत्याचा गौरव लक्षात येतो. कोंबडीने २४ तास आपले अंडे 
उबवल्यावर अंड्याचे दोन भाग िोतात. १३१ अवरानी हपलाचा आकार हदसतो. १८ हदवसाचं्या 
अखेरीस हपलाचे ओरडि प्रथम ऐकू येते. ईश्वराचे चातुयच अगाध आिे. अशी योजना ईश्वराखेरीज 
कोिीिी करू शकिार नािी. ईश्वराचे दयाळुत्व पािून आपि सेवाभावी बनतो. 

 
१७८७ (९ : ११, १ जून ५०, २०७–२०८) 

लोकहितवादी : या ितभाग्य लिदू जमातीत अनेक वडे्या चाली आिेत. लिान मुलीच्या लग्नाची ते 
फार घाई करतात. भता वारला की हतची परस्वाधीन अवस्था सुरू िोते. लग्नाचा खचचसुद्धा वाया 
जातो. हवधवा स्त्रीस फार काम पडते आहि िाल मात्र िोतात. जेवतानािी सकंोच वाटतो. मंगळ 
कायास जािे अपशकुनी समजले जाते. मेलेला पती म्ििजे पूवचजन्मीचा दावदेार समजतात ! 
समंजस लोक पुनर्थववािास तयार आिेत. पि जातीची रीत मोडवत नािी. चाडंाळ लोकानंा 
परदुःख शीतल वाटते. दोनचारश ेलोकानंी ठराव करून पुनर्थववािाची चालरीत पाडावी. नािीतरी 
शास्त्रोक्त धमाप्रमािे एकिी िाह्मि वागत नसतो. सारासार हवचार आहि हववके याचंी मदत घ्यावी. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १२, मंुबई, १५ ज्यनू १८५० 
 
१७८८ (९ : १२, १५ जून ५०, २०९–२१०) 

तुकी सुलतानाची कारकीदच अपराध व रक्त यानंी भरलेली असावयाची. हसलीमने १५१२ त हमसर 
देशावर स्वारी करून एक िजार हशपाई ठार मारले. हतसऱया मिंमदाने आपल्या २९ भावानंा 
गळफास देऊन मारले. आमोरात याने तर १४ िजार जिाचंा जीव घेतला. दुसऱया मामूदानेिी 
िजारो हशपाई ठार मारले. (प्रश्न) 

 
१७८९ (९ : १२, १५ जून ५०, २१०) 

लंदनमध्ये टेम्स नदीच्या खालून भयुारी रस्ता तयार केला आिे. त्यासाठी ४४ लक्ष ३० िजार रु. 
खचच झाला. त्या रस्त्याने गाड्या चालतात. 

 
१७९० (९ : १२, १५ जून ५०, २१०–२१३) 

संध्याकाळी चंद्र उगवत असताना आकाशाची शोभा अपूवच अशी असते. दाहवदाने म्िटले की, 
ईश्वराच्या नखाग्राने आकाश, चंद्र व नक्षते्र हनमाि झाली. गगनमंडपात सिस्त्रावधी नक्षत्रमाला 
प्रकाशमान िोऊन त्याचंी प्रभा मोिक हदसते. ते सारे एकदाच मावळले, तरी तो नाश केवळ एका 
रजःकिासाहरखाच रिािार आिे. अनंत कृपेने अनंत अवकाशात देवाने त्या हनमाि केल्या. अशी 
अनेक भवुनेिी त्याने हनमाि केली. आमची बदु्धी आम्िी ज्या वतुचळात रािातो, त्याच्या पहरघात 
अडकलेली आिे. ईश्वराचे ऐश्वयच अनंत आिे. तो सगळ्या प्राण्याचें पालन करतो. तो सवचव्यापक व 
सवचज्ञ आिे. सृष्टी िेच ईश्वराचे देऊळ आिे. तरीिी तो इंहद्रयगोचर नािी. प्रत्येक देिधाऱयाकडे तो 
पिातो, त्याच्या कल्पना व वासना त्याला समजतात. हनरहभमान वृत्तीने त्याची भक्ती करा. 

 
१७९१ (९ : १२, १५ जून ५०, २१३–२१४) 

दोन िाह्मिानंी आत्मित्या केली :  
 
इंग्रजी राज्य झाल्यापासून आत्मित्याचें प्रमाि कमी झाले आिे. पि सरकारला नकळत कािी 
प्रकार िोतात. नाथा भोगला या गृिस्थाने त्र्यबंकेश्वरास हशवासमोर स्वतःचे हशर कापून ठेवले. 
नारायि मोघे यानेिी भीमाशकंरास याच रीतीने प्रािघात करून घेतला. 

 
१७९१ अ (इंम : २१३) 
 
१७९२ (९ : १२, १५ जून ५०, २१४) 

मंुबईच्या रहिवाशानंी सरकारास अजी केली की, सवच मोऱयाचंा जमलेला घािीचा नाला रोगराईस 
कारिीभतू िोतो; तरी तो वरून बंद करावा. सरकार िा नाशकारक उपद्रव लवकरच बंद करील. 

 
१७९२ अ (इंम : २१४) 
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१७९३ (९ : १२, १५ जून ५०, २१५–२१६) 
एतदे्दशीय भारे्षच्या सरकारी शाळा :  
 
बोडच आव इजुकेशनने जािीर केले की, यापढेु नवीन शाळानंा परवानगी हमळिार नािी. या 
शाळापंासून ज्याचें हित िोिार आिे, अशा नागहरकानंी पसैा द्यावा. सरकारी शाळेत चागंले पतंोजी 
नेमावतं म्ििनू बोडच प्रयत्न करीत आिे. नवीन शाळाचंी योजना पाठवताना हनधी कोि देिार, याचा 
तपशीलिी पाठवावा. इमारती बाधंण्यासाठीिी पैसे जमवावते. नंतर तेवढे अनुदान सरकार देईल. 
 
 : सरकारी जाहिरनामा 

 
१७९३ अ (इंम : २१५) 
 
१७९४ (९ : १२, १५ जून ५०, २१८–२२२) 

कल्यािोन्नायक मंडळी – 
 
सुधारिा व्िावी असे सवांना वाटते. पि पुढारी िोण्याचे धैयच लोकात नािी. पढुारी झाल्यास दे्वर्ष व 
दुःख सोसाव ेलागते. लोक त्यानंा धमचभ्रष्ट व नास्स्तक म्िितात. शास्त्रीलोक हवरुद्ध जातात. तरीिी 
तरुिानंी कल्यािकारक गोष्टींचाच पक्ष धरावा. या मंडळीच्या स्थापनेमुळे सुधारिेंची आशा उत्पन्न 
झालेली हदसते. रोग्यास कडू और्षध देण्याचे काम त्याना करायचे आिे! अज्ञान व हवपरीत 
अहभमान दूर करावयाचा आिे. चालीरीतींचे वास्तहवक तात्पयच जािीर करीत जाव.े लोकहिताचे 
लेख हलिावते. उद्योग करून मंडळीसाठी कािी द्रव्यिी हमळवाव.े िी मंडळी पिेु मुक्कामी स्थापन 
झाली. (ज्ञानो.) (प्रभाकरवरून) 

 
१७९४ अ (इम : २१६–२१८) 
 
१७९५ (९ : १२, १५ जून ५०, २२२–२२३) 

आंधळ्या मुलीचा अभ्यास व कलाकौशल्य :  
 
युरोप-अमेहरकेत आंधळ्यासिी वाचता येईल, अशी एक िस्तस्पशचहलपी हनघाली आिे. बास्तन 
शिरातील लारे हिजमन िी आंधळी, मुकी व बहिरी मुलगी िोती. ती या हलपीच्या सािाय्याने 
हशकून शिािी झाली. ऐलिंडमधील दुष्ट्काळाची बातमी समजल्यावर हतने स्वतः नकशीकाम करून 
आलेले दिा रुपये मदत म्ििून पाठहवले. 

 
१७९६ (९ : १२, १५ जून ५०, २२३) 

रत्नाहगरीस ज्ञानप्रसारक मडंळ स्थापन झाले असून समाजाच्या स्स्थतीहवर्षयी तेथे चागंला हवचार 
चालतो. पुस्तकेिी जमहवली आिेत. 
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१७९७ (९ : १२, १५ जून ५०, २२३–२२४) 
सारस पक्षी :  

 
सारसालाच लपगळा म्िितात. िा भस्मी रंगाचा पक्षी आपल्या लाबं पायामुळे पाण्यातून चालतो. 
मासे व धान्य खातो. थंडीचे हदवस आले की, दुसऱया देशात हनघून जातो. तो सपचिी खातो. 
(सहचत्र) 

 
१७९८ (९ : १२, १५ जून ५०, २२४) 

मंुबईत मे मध्ये १५७० लोक मेले. त्यापकैी २९५ पटकीने गेले. एहप्रलमध्ये पटकीने ६०० मािसे 
मेली. एकंदरीत पटकीचे प्रमाि कमी िोत आिे. 

 
१७९९ (९ : १२, १५ जून ५०, २२४) 

नामदार रािीस मुलगा झाला. िे हतचे सातव ेमूल आिे. 
 
१८०० (९ : १२, १५ जून ५०, २२४) 

आपल्या घरात प्राथचनेनंतर बोलताना एका लिानशा मुलाने साहंगतले की : आमच्या देव एकच 
आिे. तो सवच हठकािी भरलेला आिे. म्ििनू दुसऱयाला रािायला जागाच नािी ! 

 
१८०१ (९ : १२, १५ जून ५०, २२४) 

ज्ञानप्रसारक मंडळी मंुबई या मंडळीच्या अिवालावरून हदसते की, मंडळीचे काम नीट चालले 
आिे. मुलींच्या शाळा सुरू केल्याने त्यासं लोक अनुकूल िोत आिेत. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १३, मंुबई, १ ज्युलै १८५० 

 
१८०२ (९ : १३, १ जुलै ५०, २२५–२३७) 

घरातील मनुष्ट्य हफतुरी झाल्यावाचून बािेरचा चोर याचा आत हरघाव िोत नािी. एका श्रीमंताच्या 
गढीवर एक पिारेकरी िोता. त्या गढीवर लुटारंूचा फार डोळा िोता. पि इतर नोकरिी सावध 
रिात असल्याने गढी सुरहक्षत राहिली. चोरावंर िल्ला करण्यासाठी दारूगोळािी त्या गढीत िोता. 
बिुभार्षा मात्र वाचाळ िोता. तो कंुपनाजवळ उभा असताना आजचवी नावाच्या चोराने गोड बोलून 
त्यास मोिहवले. या ठकाने बिुभार्षाला बोलण्यात गंुतहवले. आपि सज्जन, हवश्वासू आहि हनव्यचसनी 
आिो, असे भासहवले. तेव्िा तो आजचवीशी दररोज गप्पा मारीत बसत असे. त्याच्याजवळची दारूिी 
तो प्याला. दाराच्या फळ्या उघडून आजचवीस रस्ता करून हदला. त्याच्यामागून शभंर चोरानंी आत 
मुसंडी मारली. चोरानंी पिारेकऱयास मार हदला. म्ििून म्िटले आिे की, थोडे पाप कराव,े तेच 
मोठे िोऊन आपि मरतो. 
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१८०३ (९ : १३, १ जुलै ५०, २३७–२४२) 
बोहिम्या देशातील भाऊमंडळीचे आिखी विचन :  
 
योबाकीम न्युिास या गृिस्थाने भाऊ मंडळीच्या संिाराचा बेत आखला. पि बादशिाचे िुकुमाचे 
पत्र घेऊन हनघाला असता पुलाचे खाडं मोडून ते बुडाले. वालदेन्स लोक तर मेजवानी, नाचरंग, 
गंहजफा, यानंा थारािी देत नािीत. रहववारी ते लोकाचंी सेवा करतात. ते पे्रहर्षतच वाटतात. 
िेदहरक व फर्थननादं या दोघाचंी लढाई सुरू झाली, तेव्िा भाऊमंडळीचे ३० िजार लोक देश 
सोडून गेले. अतोनात िाल सोसून त्यानंी मंडळ चालू ठेवले. कॅथाहलकानंी त्याचंी धमचपुस्तकेिी 
जाळून टाकली. तरी या तुफानास त्यानंी शातंपिाने तोंड हदले. हचमिीने घरटे हटकवाव ेत्याप्रमािे 
दावीद या सुताराने मंडळीची सेवा केली. सगळ्या हिस्ती लोकाशंी त्यानंी आस्त्मक संबंध राखले. 
िी हिस्ताची खरी मंडळी आिे. 

 
१८०४ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४२) 

एका मािसाला तोंडावर पळुी झाली. त्याच्या समाचारास एक सािेब गेला िोता. तेव्िा सािेबाने 
हवचारले की, पुळी लकवा दीघचआयुष्ट्य यातून तू कोिते हनवडशील ? रोगी म्ििाला, 
आकाशलोकाची आशा व पुळीचे दुःख, या दोन्िी गोष्टी सोसण्यास मी तयार आिे. 

 
१८०५ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४२) 

िी चचचचे माजी गुरू िेंडसचन मृत्यू पावले. ते फार साहत्त्वक व हबनडोलाचे, चागंले िोते. ते सवच 
हवद्यार्थ्यांवर प्रीत ठेवीत असत. 

 
१८०५ अ (इंम : २४२) 
 
१८०६ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४२) 

मराठी ज्ञानप्रसारक िा लिानसा गं्रथ ज्ञानप्रसारक सभा दर महिन्यास प्रहसद्ध करते. त्यातील 
हनबधंातून सुधारिुकेहवर्षयी उपयुक्त अशी माहिती हमळते. 

 
१८०६ अ (इंम : २४२–२४३) 
 
१८०७ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४३–२४४) 

रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसायटीने ‘हवद्याथी’ नावाचे एक पुस्तक छापहवले आिे. पृष्ठे १८४ व लकमत तीन 
आिे आिे. यात हवद्याभ्यास, धार्थमकता, सृष्टीतील चमत्कार वागिुकीचे हनयम, वगैरे गोष्टी 
हलहिल्या आिेत. 

 
१८०७ अ (इंम : २४३) 
 
१८०८ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४५–२४६) 

रे. हमचेल यानंी हवशरे्ष प्रमाि देऊन हिस्ती धमचच खरा ठरहवला आिे. अनेक देव मानिे व त्याचें 
गुि वगेवगेळे मानिे, िे सत्यतेचे लक्षि नािी. मनुष्ट्याचे अज्ञान व पाप हिस्तीतर धमच कबूल करीत 
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नािीत. पापाचा हनक्षून हधक्कार, हनमचळ मन, सत्य भक्ती, खगोलभगूोलाच्या प्रमािाने शास्त्र खरे 
ठरिे, समाजातील समानता व सुलभ धमचप्रवशे, शोध करून धमचस्वीकार, िी सवच लक्षिे फक्त 
हिस्ती धमातच आिेत. 

 
१८०८ अ (इंम : २४४–२४५) 
 
१८०९ (९ : १३, १ जुलै ५०, २४७–२४८) 

दारू हपिे िे धमास हवरुद्ध आिे. पूवीच्या राज्यात दारूचा व्यापार प्रहसद्धपिे चालत नव्िता. िल्ली 
जागोजाग दुकाने असल्याने लोक मूवच व रोगी, दहरद्री, जाहतभ्रष्ट व धमचभ्रष्ट झाले. त्याचंी दुदचशा 
िोताना हदसते. म्ििून गुते्त बंद करून उत्पन्नाचा नवा मागच शोधावा, असा अजच पुण्यातून 
सरकारकडे गेलेला आिे. 

 
१८०९ अ (इंम : २४७) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १४, मंुबई, १५ ज्युलै १८५० 
 
१८१० (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५०–२५१) 

बैबल सोसायटी अनेक भार्षातूंन हिस्ती शास्त्र प्रकाहशत करते. इंग्लंडमधील या मंडळीने १५० 
भार्षातं शास्त्र प्रहसद्ध केले. पाहसहफक मिासागरातील ताहिरी बेटावर मूर्थतपूजक रहिवासी िोते. 
हमशनरी सािेब तेथे गेले. त्यानंी लोकाचंा मनःपालट केला. आता तेथे एकिी मरू्थतपूजक नािी. 
अमेहरकन मंडळाने तर आतापयिंत २० लक्ष पुस्तके छापली आिेत. हिस्ताचा धमच जेथे गेला, तेथे 
हवद्या आहि कला याचंी सतत वृद्धीच झाली. 

 
१८१० अ (इंम : २४९) 
 
१८११ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५१–२५२) 

पुस्तकमंडळीने मराठी गुजराथी व मुसलमानी भार्षातं पुस्तके छापली. त्यातून ११ िजार ७३६ 
रुपये हमळाले. पुस्तकाची लकमतिी अगदी अल्प ठेवली जाते. मडळीतफे पुस्तकाचंा नवीन 
कारखानािी हनघिार आिे. या मंडळीचे मूळ मंडळ इग्लंडमध्ये असून त्याचे उत्पन्न सात लक्ष रुपये 
आिे. अमेहरकन मंडळाचेिी उत्पन्न सिा लाख आिे. 
 
(मंुबई रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसायटी.) : एकवीस वर्षांचा अिवाल. 

 
१८११ अ (इंम : २५१) 
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१८१२ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५३) 
जमचन हमशन १५ वर्षांपूवी स्थापन झाले. दहक्षि मिाराष्ट्र, कानडा, मलयहगरी व नीलगीरी, येथे 
त्याचे कायच चालते. २५ हमशनरी व १५ मडमा हमशनात आिेत. त्याचं्या शाळेत १९५३ हवद्याथी 
हशकतात. ३३३७ लोक उपदेश ऐकण्यास येतात. गेल्या वर्षी ४८ िजार रुपये खचच झाले. त्याचेंकडे 
२ हशळा छापाचे छापखाने आिेत. हमशनाचे काम चागंले चालते. 

 
१८१२ अ (इंम : २५२) 
 
१८१३ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५४) 

चचच हमशनरी सोसायटी : या हमशनचे सिा अहधकारी आिेत. त्यापंैकी जेरचमसािेब मनी शाळा 
चालहवतात. एकूि १८ शाळा व १००० हवद्याथी आिेत. १४ नेहटव हिस्ती असून ५० लोक उपदेश 
ऐकतात. रॉबटचसन मडम नाशकास अनाथाचंी शाळा चालहवते. ३४० हवद्याथी हशकतात. जुनरास 
मेंगी सािेबाकडे १५० हवद्याथी असून ५९ लोक नेिमी उपदेश ऐकतात. िे इंग्लंडचे हमशन असून 
१४७ सािेब काम करतात. एकूि ४० िजार हवद्याथी हमशनाच्या शाळातं हशकतात. ईश्वराची या 
हमशनावर फार कृपा आिे. 

 
१८१३ अ (इंम : २५३–२५४) 
 
१८१४ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५५) 

िी चचचच्या शाळेत १२०० मुले हशकतात. सैरस मडमेची मुलींची शाळािी चागंली चालते. 
पुण्यातील शाळेत ५२५ हवद्याथी आिेत. वजीरबेग िा इंग्रजी शाळेत मुख्य आिे. त्या शाळेत उपदेश 
चालतो. त्यात २८ नेहटव काम करतात. नागापूर व कलकत्ता येथे इस्त्रायली हमशनाचेिी काम नीट 
चालते. 

 
१८१४ अ (इंम : २५४–२५५) 
 
१८१५ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५६) 

राजकोट, घोगा आहि सुरत येथे ऐहरश हमशन चालते. अनेक लोक हिस्ती झाले. 
 
१८१५ अ (इंम : २५५–२५६) 
 
१८१६ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५६) 

५४ वर्षांपूवी लंडन हमशनरी मंडळी स्थापन झाली. भारत, चीन, आहिका, या देशातं कायच चालते. 
१४० हमशनरी उपदेशकाचें काम करीत आिेत. हिस्ती लोकाचंी स्वतंत्र स्थाने वसहवली जातात. 

 
१८१६ अ (इंम : २५६) 
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१८१७ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २५८–२६१) 
हिस्ती लोक खुशीने आपले द्रव्य खचूचन आपले काम चालवीत आिेत. त्यानंा सरकारची आज्ञा 
नसते. त्यात सरकारला कािी अहधकारिी नािी. उत्पन्नकत्या परमेश्वराची सेवा करिे एवढाच 
त्यात िेतू आिे. पुष्ट्कळ लोकाचें पुण्य िी अज्ञानाची हिया असते. मािसाचे तारि िे स्वताच्या 
पुण्याने िोत नािी, तर ईश्वराच्या कृपेने िोते. येशू हिस्ताने जगासाठी स्वताला खंडून घेतले. 
कािी लोक म्िितात की, इगं्रज राज्य बळकट व्िाव,े म्ििून धमाचा प्रचार चालतो. पि तसे कािी 
नािी. अमेहरकेतून कािी हमशनरी येतात. मनुष्ट्यावंर प्रीती आहि देवाचे गौरव एवढाच त्याचा िेतू 
आिे. ज्ञान आहि द्रव्य धमाकहरता पुरेसे नािी. गावोगाव लिडून हमशनरी प्रचार करतात व लोकानंा 
सुमागाला नेतात. अनेक हमशन्स असली, तरी तारिाचा उपाय एकच आिे. त्याचंा स्वामी एक, 
आशा एक व उद्योगिी एकच ! 

 
१८१७ अ (इंम : २५७–२५८) 
 
१८१८ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २६१) 

कलकत्त्याचे िाह्मि मासंािारी आिेत. धमच बदलिारासिी ते पंस्क्तपावन करून घेतात. मंुबईचे 
िाह्मि काकं्षायुक्त व भोळे आिेत. श्रीपत शरे्षाद्रीने एवढा खचच करून अनेकदा प्रायहित घेतले. 
तरीिी तो जाहतबाह्यच राहिला. नगरमधील ग्रामण्यातील रामाची गोष्टिी अशीच आिे. रामाचा बाप 
आता ग्रामण्य करिारावंर हफयाद करिार आिे. पि त्यातून कािी साधेल, असे वाटत नािी. 

 
१८१९ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २६१) 

नाहशक शिरातील दारूची दुकाने बंद करण्याकहरता सूज्ञ नागहरक व अिदूार लोक अजच करीत 
आिेत. 

 
१८२० (९ : १४, १५ जुलै ५०, २६१–२६२) 

कोिी हवद्वान लोक शास्त्रातील गूढ गोष्टींचा हवचार करण्यासाठी एकत्र जमत असत. तेव्िा 
प्राथचनेच्या वाक्याचा अथचच त्याना कळेना ! तो अथच एका दासीला समजला. ती म्ििाली की माझे 
काम करताना मी प्राथचना करीत असते. डोळे उघडले की, म्ििते माझ्या मनाचेिी डोळे उघड. अंग 
धुताना मनातील मळ काढण्याहवर्षयी देवास हवनंती करते. प्रत्येक कामातून प्राथचना स्फुरते. 

 
१८२१ (९ : १४, १५ जुलै ५०, २६२–२६४) 

स्पेन देश हपरेनीस नामक पवचताने हवभागलेला आिे. जंगलयुक्त व खडकाळ डोंगरानंी भरलेला िा 
देश उष्ट्ि व रमिीय आिे. द्राकं्ष व डालळबे िी फळे येथे हपकतात. घोडी आहि मेंढरे याचंी तेथे पैदास 
िोते. लोकवस्ती अमेहरकेएवढी असून लोक अज्ञानी व देवभोळे आिेत. प्राचीन मूर लोकानंी तेथे 
अनेक गढ्या बाधंल्या. त्यात गॉहथक तऱिेचे हशल्प आढळते. िा देश ग्रीकाचें िातातून 
काथोजयनाचं्या िातात आला. नंतर रोमनाचें राज्य तेथे सुरू झाले. राडहरक व जुल्यन िे गॉथ 
परािमी राजे तेथे िोऊन गेले. जुल्यनच्या सल्ल्यानुसार पाखंडी सूर लोकानंी स्पेनवर स्वारी 
केली. मूर लोकानंी राजानंा ठार मारून स्पेन लजकले. गाथाचं्या एका वशंजाने आस्तुहरयाचे राज्य 
मात्र हटकवनू धरले. (प्रश्न) 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १५, मंुबई १, आगस्त १८५० 
 
१८२२ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २६७–२६९) 

१८१० मध्ये अमेहरकन बोडच स्थापन झाले. १८१३ मध्ये दोन हमशनरी प्रथम मंुबईत आले. ते मराठी 
हशकले व त्यानंी छापखाना सुरू केला. त्यानंी शाळा सुरू केली, तेव्िा हतथे ३०० हवद्याथी जमले. 
मुलींची शाळािी काढली. सरकार शाळा काढू लागले, म्ििून हमशनाच्या शाळा कमी केलेल्या 
आिेत. खाजगी शाळािी हनघत आिेत. या हमशनाचे देऊळ १८३३ मध्ये तयार झाले. १५० ते २५० 
मािसे रोज उपदेश ऐकतात. सध्या १८ लोक या मंडळीत आिेत. आतापयिंत मंडळीने ५५ पुस्तके 
छापली. ज्ञानोदयिी तेच चालहवतात. रेव. आलेन ह्यमू, बोवने, वुड व गे्रवसमडम कायच करीत 
आिेत. 

 
१८२२ अ (इंम : २६५–२६७) 
 
१८२३ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २६९–२७०) 

अिमदनगर मंडळीचे काम १८३२ मध्ये सुरू झाले. रे. बजेस, वैल्डर व फादार मडम येथे आिेत. 
िेजन, िें च, फेअरबॅकिी येथे रिात असत. िहरपतं रामचंद्र व रामकृष्ट्ि हवनायक मोडक िे देशी 
उपदेशक आिेत. रहववारी २५० लोक प्राथचनेस जमतात. गावोगावी हफरून हमशनरी उपदेश 
करतात. नगरमध्ये त्यानंी शाळािी सुरू केली. आता त्याचं्या २६ शाळातूंन िजारावर हवद्याथी 
हशकतात. ११२ मािसे व १४० मुली हिस्ती आिेत. चागंले उपदेशक तयार करण्याकहरता ७ 
हवद्यालये आिेत. त्यात ३४९ लोक हशकतात. देशोदेशी असेच काम चालते. 

 
१८२३ अ (इंम : २६६) 
 
१८२४ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २७०) 

नाथा भोगल्याने प्रािापचि केल्याची बातमी चुकीची असावी. कारि िा मािूस रत्नाहगरीत असून 
हभक्षा मागतो, असे ज्ञानप्रकाश पत्राचे म्िििे आिे. 

 
१८२५ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २७२–२७४) 

हशवाहवर्षयी (सहचत्र) :  
 
हवष्ट्िू श्रेष्ठ की हशव, िा वाद फार जुना आिे. भागवत व मत्स्य पुराि हवष्ट्िूस, तर ललगपुराि 
हशवास अनाहद मानते. वदेात मात्र हशवाचे नाव आढळत नािी. रुद्रदेवता आिे ! हशव िे हिमालयाचे 
दैवत हदसते. हिमवानाची कन्या पावचती िी त्याची पत्नी िोय. घारापुरीस हत्रमूर्थतका हशव आिे. िा 
अधचनारीश्वर असल्याने पावचतीची सूचनािी हमळते. िाह्मि पशुयज्ञ करीत असत. त्याची कल्पना 
दक्षराजाच्या यज्ञावरून कळते. कािी हठकािी नुसता उभा धोंडा हदसतो. त्यावरून ते मागास 
लोकाचें दैवत असाव.े गोसावीरूपात त्यास भरैव म्िितात. हशव िा भतूगिाचंा अध्यक्ष िोता. बौद्ध 
धमाच्या उदयानंतर तो मिादेव परमात्मा बनला. िी गोष्ट १२०० वर्षांपूवीची असावी. 
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१८२५ अ (इंम : २७१–२७२) 
 
१८२६ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २७५–२७८) 

‘सरकारचे चाकर आहि लिदुस्थानातील सािेब लोक यासंी संभार्षि : ’ या पसु्तकातील बोध 
चागंला वजंदार आिे. िा गं्रथ इगं्रजी भारे्षमध्येिी िवा िोता. सािेब लोक या देशात थोडे हदवस 
रािातात. म्ििून त्याचंी माहिती कमी असते. पि ते सद्गुिी, हनलोभी, नीहतमान् असतात. तरी 
शकेडा ९० लोक नेिमीच्या कामाव्यहतहरक्त कािी पिात नािीत. शकेडा आठ लोक थोडी फार 
मदत करतात. तर शकेडा दोन लोक कल्यािाची कामे करतात. लिदंूचा धमच बहंदस्त असल्याने 
हमशनरींना यश येिार नािी, असे लेखकाचे मत आिे. सरकारी शाळेत व्याविाहरक हवद्या 
हशकवतात. त्यातून फक्त हशक्षि हमळते, पि हमशनरी नेिमी कुरूप मूती व कस्ल्पत देव याचं्या 
हवरुद्ध प्रचार करून खरा धमच स्थाहपतात. सािेबलोकानंी नेहटवाचंी भार्षा हशकायला िवी. त्यांनी 
नेहटव चाकराबद्दल मात्र सावध रािाव.े कारि सरकारी नोकर लबाड, लाचखाऊ व भ्रष्टाचारी 
आिेत. यावर उपाय हवद्या व सद्गुि वाढहविे, िाच आिे. 
 
५८ पृष्ठ,े ज्ञानप्रकाश पे्रस, पुिे, चार आिे, इतदे्दशीय. 

 
१८२६ अ (इंम : २७४–२७५) 
 
१८२७ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २७८–२८३) 

सोळाव्या शतकातील उपदेशकानंी धमाची बाग स्वतः लशपून वाढहवली. ड्युक पयैसाने लूथराचे 
हसद्धातं छापून देशोदेशी पाठहवले. जस्तीन्यन् जान् वले्स याने २८,८०० रु. खचच करून 
सुवार्थतकाचंी शाळा चालहवली. १६९१ मध्ये इंग्लंडमध्ये हमशन सोसायटी सुरू झाली. युरोपात 
त्याचंा प्रसार झाला. योिान येल्यट व दावीद िेनडच यानंी अमेहरकेतील रानटी रहिवाशात धमाचा 
प्रसार केला. मोरीव्या देशातिी धमोपदेशक गेले. आहिका खंडात गेलेल्यानंा वादळी िवसे तोंड 
द्याव े लागेल. शकेडो उपदेशक मरि पावले. लािादोर, वसे्त, इंदे्यस व हगयाना, क्यारोलीना, 
येथपयिंत धमच पसरला. अमेहरकेत एहपस्कोपाळ चचचचे मेथॉहडस्ट हमशन चागंले कायच करते. दीडश े
भार्षातं पहवत्र शास्त्राच्या लक्षावधी प्रती छापल्या गेल्या. चीनमध्येिी सुवार्थतकाची खबर जाऊन 
पोिोचली. 

 
१८२८ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २८३–२८६) 

ढोंगदे्वशी हलहितो की : वाखा सुरू झाल्यावर गावकरी वनभोजनासाठी जातात. मरीआईस नैवदे्य 
अर्थपतात. पोलीसपाटील दवडंी हपटवनू मरीआईची पूजा करण्यास सागंतो. मरीसाठी गाजर-भात 
व टोिगा ठेवतात. मागंिीच्या अंगात येऊन ती रक्त मागते. श्रोत्यापंैकी एकाने हतची परीक्षा 
पाहिली. तेव्िा हतने हचडून गावाची राखरांगोळी करण्याचा शाप हदला. असल्या ढोंगाला हभिारे 
गावकरी अज्ञानी व भोळे आिेत. बळी देऊनिी वाख्याचा झपाटा वाढतोच आिे. मरीची शातंी 
करण्यापेक्षा और्षध घ्याव.े 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१८२९ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २८६) 
एक पत्रलेखक म्िितो की, शिेवी लोकातं पुनर्थवहववाि करण्यास अनेकजि अनुकूल आिेत. पि 
तसे उघड कोिी बोलत नािी. अशा लोकानंी हनदान आपली नाव ेलोकहितवादीकडे कळवावी. 
असे पाचश े लोक हनघाले, तरीिी प्रथा सुरू िोईल. प्रभाकर व ज्ञानप्रकाश याचं्या संपादकानंी 
पुनर्थववाि स्थापक मंडळी स्थापावी. 

 
१८३० (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २८६) 

एका पारशाने मुस्लीम धमात प्रवशे केला. 
 
१८३१ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २८७) 

शटेे्य नावाच्या मंुबईकर िाह्मिाने कोटाच्या साक्षीत साहंगतले की, शिेवी िे िाह्मि नव्िेत. तेव्िा 
शिेव्यानंी मंुबई-पुण्याच्या िाह्मिानंा पते्र हलिून प्रमािपत्र माहगतले. पि लोकाचं्या पायधरिीची 
कािी गरज नािी. ज्ञान्, सद्गुि, सत्यता वाढवनू खरे िाह्मि व्िाव.े 

 
१८३२ (९ : १५, १ ऑगस्ट ५०, २८७–२८८) 

शिामृग पक्षी मोठ्ा आकृतीचा, बळकट असून त्यास काळ्या व पाढंऱया रंगाची हपसे असतात. िा 
कािी देखिा पक्षी नव्िे. अरबस्तान व आहिका येथील जंगलात रािािारा िा पक्षी भाजीपाला 
खातो. आपली अंडी हवसरतो ! दगड व लोखंडिी खातो. त्वरेने चालतो. यास उडता मात्र येत 
नािी. पंखावरच्या नागंा झाडण्याने त्याला स्वतःलाच जखमा िोतात. डोके लिान व वाटोळे डोळे. 
पायाची दोन मोठी बोटे. यानंी तो हवहचत्र हदसतो. याचे पसरलेले पंख मात्र सुंदर हदसतात. त्याचे 
वजन ८० रत्तल असते. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १६, मंुबई, १५ आगस्त १८५० 

 
१८३३ (९ : १६, १५ आगस्त ५०, २९२–९९७) 

आपाजी धारूरकर नावाच्या मद्यपी िाह्मिास लचचवडकरने पंस्क्तपावन केले. म्ििून त्याच्यावर 
ग्रामण्य आले. मोरोबा नावाचा गरीब िाह्मि गिपतीच्या उपासक िोता. गिपतीच्या कृपेने 
पाटलाच्या आधंळ्या मुलीस दृष्टी आली, अशीिी कथा आिे. मोरोबा देवाला तर साक्षात्कार झाला 
आहि गिपतीची स्वयभं ू मूती हनमाि झाली. लचतामिी देव तर इतका भाग्यवान की, त्यास 
गिपतीचे स्वरूपच प्राप्त झाले िोते ! बादशिाने देवानंा ८ गाव े इनाम हदल्िी. मोरोबा देवाच्या 
हजवतंपिी समाधी घेण्याबद्दल लोक भक्तीने बोलतात. दामोदर देवाच्या मुलाने कािी चमत्कार 
दाखवनू स्वतःचे प्रस्थ वाढहवण्याचा प्रयत्न केला. पि आता हशकलेले लोक हवश्वास ठेवीत 
नािीत. देव जर खरा असेल, तर तो आपल्या आहश्रताचें पोट भरू शकत नािी काय ? मोरोबा 
देवाचा संरजामिी गिाि पडावा, िी स्स्थती देव कसा पािातो ? 

 
१८३३ अ (इंम : २८९–२९२) 
 



 अनुक्रमणिका 

१८३४ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, २९७) 
‘हवराम हचन्िाचंी पहरभार्षा : ’ िे पुस्तक मेजर क्याडंीने रहचले. इंग्रजीवरून मराठी भारे्षमध्ये 
हवरामहचन्िे देण्याची प्रथा पडली. िे पसु्तक नीट वाचावे, म्ििजे चुका िोिार नािीत. 
 
१६ पृष्ठे. पुना कॉलेज पे्रस, १८५०. 

 
१८३४ अ (इंम : २९७) 
 
१८३५ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, २९८) 

बंगाल्यातील हदवािी कामदार जे. म्युअरसािेब यानंी संस्कृत भारे्षत पौलाचे चहरत्र हलहिले. िे 
काव्यमय चहरत्र इंस्ग्लश, बंगाली व लिदी या भार्षामंध्ये भार्षातंहरत झाले आिे. 
 
पृ. १०८, लक. २ आिे. 
 
एन् सायक्लोहपहडआा पे्रस, कलकत्ता १८५०. 

 
१८३५ अ (इंम : २९७) 
 
१८३६ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३००–३०३) 

‘सृहष्टजन्य ईश्वरज्ञानः’ फेहरश बिादुराच्या आश्रयाने पाडुंरंग गिोबा यानंी िे भार्षातंहरत पसु्तक 
रहचले. या सहचत्र पुस्तकात म्िटले आिे की, कुत्र्याच्या तोंडावर कािी आंतरभाव हदसतात; पि 
मानवास आत्मा असल्याने त्याच्या चेिऱयावर हनरहनराळ्या मुद्रा िोतात. िे ईश्वराचे संकेत, कल्पना 
व कौशल्य आिेत. ज्याच्या मनात नेिमी वाईट कल्पना येतात, त्याचा चेिरािी कुरूप हदसतो. जो 
ईश्वरभक्ती करून त्याच्या आज्ञा पाळतो, त्याचा चेिरािी साहत्त्वक वाटतो. म्ििून आपली मनोवृत्ती 
पहवत्र व नम्र रािाण्याकहरता ईश्वराची प्राथचना करा. ित्तीची सोंड ईश्वराचा सकेंत दाखहवते. 
पक्ष्याचं्या चोचीदेखील त्याचं्या उदरहनवािास योग्य अशाच असतात. 
 
पृ. २३५, बॉम्बे रॅक्ट अॅण्ड बकु सोसायटी. 

 
१८३६ अ (इंम : २९९–३००) 
 
१८३७ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३०३) 

बेळगावच्या पोहलहटकल एजंटाने दारूहवर्षयी जिागीरदाराचें मत मागहवले. तेव्िा त्यानंी मत हदले 
की, दारूहविी बंद करिे, िेच सवचमान्य व सशास्त्र आिे. 

 
१८३७ अ (इंम : ३०३) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१८३८ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३०३) 
हदवािी व मिसुली खात्यावर जे सािेब नेमले जातात, त्यानंा हशकहवण्यासाठी कोटच आव हडरेक्टसच 
शाळा चालवनू परीक्षा घेतात. कारभार नीट चालहवण्यासाठी उत्तीिच हवद्यार्थ्यांचीच नेमिूक िोती. 
यंदा १६ हवद्याथी उत्तीिच झाले. 

 
१८३९ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३०४–३०७) 

नास्स्तकदेखील सैतानावर व आपल्याच खोट्या कल्पनावंर हवश्वास ठेवीत असतो. प्राचीन 
सादूकपंथी अगदी नास्स्तक िोते. नास्स्तकाला स्वताच्या हवहक्षप्त कल्पनाचंीच भीती वाटते. पूवी 
अज्ञानदशमुेळे खोटी भक्ती फार चालत असे. पोपचे कािी कामदारच नास्स्तक िोते ! िा पंथ 
वाढल्यावर ते हिस्ताबद्दलच वाद करू लागले. िें च राज्यिातंीत दंगा िोऊन लाखो लोक मरि 
पावले आिेत. नास्स्तकाचं्या राज्यात हवश्वासूक असिे, िे देखील मृत्यसू कारिीभतू िोऊ शकेल. 
जेरमानीत िा हवर्षारी पंथ वाढत गेला. नेपोल्यनने प्रजेचे फार िाल केले िोते. म्ििून आस्स्तक 
मताची पुस्तके देशोदेशी पाठवनू काळोख नािीसा केला पाहिजे. 

 
१८४० (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३०७–३१०) 

शुभवतचमानाची प्रगती पूवेकडून पहिमेकडेस िोत गेली. आशीखंडात प्रथम तो प्रकाशला. तरी 
अजून बराच अधंार असून एकट्या चीनमध्ये ३३ कोटी मूर्थतपूजक आिेत. आहिका खंड िी तर 
काळ्या रंगाची पोकळी आिे. ग्रीसवर कािी काळ इस्लामींचे राज्य चालले. पि आता तेथेिी 
हिस्ती धमच नादंत आिे. अमेहरकेतिी क्याथाहलक धमच मागे पडून प्रातेस्तंत वाढत आिेत. 
पृर्थ्वीवरील १०० कोटी लोकातं ६० कोटी मूर्थतपूजक आिेत. हिस्ती २५ कोटी आिेत. देवाने 
साहंगतलेला हदवस लवकरच येईल. 

 
१८४१ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

बेळगावच्या एजंटाने फौज तयार ठेवली आिे. कारि हनजाम ससं्थानच्या िद्दीत दंगल झाली. 
 
१८४२ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

जामनेरला एका सनं्याशाने ५० रुपये चोरले. त्याजवर खटला दाखल झाला. 
 
१८४३ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

पुिे पाठशाळा व वैद्यशाळा बुधवारच्या वाड्यात भरिार आिे. हवश्रामबागेत मुनसफाचे कोडत 
भरेल. 

 
१८४४ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

अलीबागेच्या कालसुबा देवीचा ७७० रुपयाचंा मुखवटा चोरीस गेला. चोर पकडून देिारास ५० 
रुपयाचें बक्षीस जािीर झाले. 

 
१८४५ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

मोठा खचच करून पालचमेंटची इमारत बाधंली गेली. परंतु तेथे संभार्षिे नीट ऐकू येत नािीत. 
 



 अनुक्रमणिका 

१८४६ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 
नेपाळचा वकील नामदार मिारािींना भेटला. 

 
१८४७ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३१०) 

इंग्लंडचा माजी मुख्य प्रधान रॉबटच पील घोड्यावरून पडून जखमी झाला. 
 
१८४८ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३११) 

पंजाबच्या खहजन्यात हमळालेला अमोल्य हिरा कोहिनूर मेजर माकसन याने इंग्लंडात नामदार 
रािीसािेबाकंडे पाठहवला. त्याची लकमत १५ लाख आिे. 

 
१८४९ (९ : १६, १५ ऑगस्ट ५०, ३११) 

एक पत्रलेखक हलहितो की : लोकाचंी मती अगदी गेली. ते उनाड बनले. हवद्यािीन व द्वाड पोरे 
अप्रयोजक शृगंाराची लाविी वगैरे गािी म्िितात. मुलगे बायकाचंा वरे्ष घेतात. रात्ररात्र लावण्या 
म्िित असतात. लाविीकाव्य प्रशस्त नािी, तर ते दुष्ट काव्य आिे. त्यात गंुड, दुष्ट्कमी व 
पापाचरिी लोकाचंी िकीगत असते. तमासहगराचें पाहंडत्य तर हशमग्यापेक्षा अहधक अवाच्य असते. 
कािी संभाहवत बायकापोरासंि तमाशाला जातात. मग मुले हबघडल्यावाचून कशी रािातील ? 
गावोगाव तमाश े वाढत आिेत. ते कमी िोतील, तर चागंले आिे. रामदासाने म्िटले आिे की, 
ज्यायोगे संसार बंधन तुटते व ज्याला सज्जन मानतात, त्यालाच काव्य म्ििाव.े (ज्ञानप्रकाशवरून) 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १७, मंुबई, १ सप्तेबर १८५० 

 
१८५० (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३१३) 

अस्वल : अस्वल या प्राण्यास डोंबारी लोक बाळगतात व त्याच्या खेळावर पोट भरतात. अस्वल िा 
फार रागीष्ट प्रािी आिे. एकदा एक अस्वल कोिाच्या घरात हशरले व त्याने गरम पाण्याची झारी 
पािून त्यात तोंड घातले. तोंड भाजल्यावर रागावनू त्याने अंग गरम पाण्यात घुसळून रागाने 
स्वतःचे अहधकच िाल करून घेतले. असेच कािी रागीट लोक रागापोटी जीविी देतात. 

 
१८५१ (९ : १७, १ सप्टेंबर ५०, ३१३–३१५) 

मूर लोकानंी स्पेन देश लजकला, तेव्िा स्पहॅनश लोक अगदी रानटी िोते. पुढे ते सुधारले. त्याचं्या 
कडोवाच्या पुस्तकखान्यात ६ लाख पसु्तके िोती. इतरिी ७० गं्रथालये िोती. गायनवादनाची 
त्यानंा फार आवड िोती. स्पेन देशातील इमारती संगमरवरी व भव्य िोत्या. कारंजी व पे्रतस्थानाची 
भयुारेिी असत. तरीिी स्पेन व मूर याचं्या लढाया चालू राहिल्या. ८० िजार मूर लोक मारले गेले. 
स्पॅहनश राजास ‘अलजक्य धनी’ चा हकताब हमळाला. एका लढाईत त्याचे पे्रत घोड्यावर बसवून 
स्पॅहनशानंी मूरानंा पळवनू लावले ! त्याचंी लढाई पािून सूयचदेवता आकाशात थाबंल्याची कथािी 
ऐकू येते ! सन १४९२ मध्ये स्पेन स्वतंत्र झाला. (प्रश्न) 
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१८५२ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३१५) 
‘सचोटीहवर्षयी’ व ‘काफर मुलगी’ िी गोष्टीची दोन मराठी पुस्तके छापली आिेत. लकमत प्रत्येकी 
पाव आिा आिे. अमेहरकन हमशन सेरीज, ३२ पृष्ठे. 

 
१८५२ अ (इंम : ३१५) 
 
१८५३ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३१५) 

‘बिुभार्ष’ मध्ये पोकळ अहभमानी दाहंभक मािूस कसा फसतो याची िकीगत आिे. लकमत अधा 
आिा. ‘लेकराकंहरता हचत्रा’चे पुस्तक छापले आिे. त्यात प्रत्येक पानावर हचत्र असून गोड बोध 
आिे. लकमत पाव आिा. 

 
१८५३ अ (इंम : ३१५) 
 
१८५४ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३१६–३१७) 

कोल्िापुरािून ज्ञानप्रसारक माहसक सुरू झाले. यातील गोष्टी चागंल्या व उपयोगी आिेत. असे गं्रथ 
मंुबईत काढिे जास्त सोपे आिे. मोठे शिर असल्याने हशकलेले आश्रयदाते जास्त हमळतात. तरी 
हदग्दशचन व बोधसागर बुडाले. अंडरसन सािेबाने कोल्िापुरास गं्रथालय व असाधारि पदाथालय 
सुरू केले. (अंक १ ला, १ जुलै १८५०, पृष्ठे ५६.) 

 
१८५४ अ (इंम : ३१५–३१६) 
 
१८५५ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३१८–३२०) 

श्राविी पौर्थिमा : या हदवशी लिदू लोक पंचगव्य हपऊन प्रायहित करतात. त्यायोगे पाप पळून जाते, 
अशी त्याचंी श्रद्धा आिे. संध्याकाळी राखी नावाचा दोरा मंत्र म्ििून बाधंतात. नारळी पौर्थिमेस 
समुद्रामध्ये नारळ टाकतात. समुद्र अनुकूल िोण्याकहरता िे अपचि असते. खरे म्ििजे हनजीव 
पदाथाची पूजा िे मखूचत्व िोय. पार्षाि लकवा पापी यानंा स्वईच्छा नसल्याने ते देव िोऊ शकिार 
नािीत. ईश्वराला भस्क्तरूपी पुष्ट्पे अपचि करावीत. 

 
१८५५ अ (इंम : ३१७–३१८) 
 
१८५६ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३२२–३२४) 

ऋिहनरे्षधक गं्रथ :  
 
गोलवद नारायि शिेवीने िा गं्रथ रचला. ऋि केल्याने दुःख व पाप आिे. कारि ते फेडिे 
शक्तीबािेरचे असते. अखेर नादारीची शपत सरकारकडे वािून मोकळे िोतात. याते्रत जन्माचे 
साथचक आिे असे समजून िजारो रुपये कजाऊ काढतात व स्वतःस कृतकृत्य समजतात. प्रपंचातून 
मन बािेर हनघाव ेव सृष्टीचा चमत्कार पिावा, िा याते्रचा उदे्दश असताना ते अशा प्रकारच्या यात्रा 
करतात. यात्रा करून त्याचं्या अंगी कसलीच लीनता येत नािी. म्ििनू भागीरथीची कावड 
रामेश्वरास घालिे िे केवळ अज्ञान िोय. हशकलेल्या तरुिानंी शोध करावा आहि मनास पटले, तर 
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खरेपिा दाखवनू या रीती सोडाव्यात. हनष्ट्पाि िोऊन उद्धार िोिे, िा िेतू सध्याच्या याते्रने साधतो, 
असे वाटत नािी. 

 
(गोलवद नारायि शिेवी, टीचर इन दी िी जनरल असेंब्ली इसं्स्तट्युट, मंुबई, प्रकाशक डेक्कन 
व्िरनाक्युलर सोसायटी, १८५०, पृ. ७०). 

 
१८५६ अ (इंम : ३२०–३२१) 
 
१८५७ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३२४–३२५) 

नॉवे देशाच्या राजधानीतील देवाची मूती फार मोठी व उंच िोती. िा देव नैवदे्य फार खात असे. 
ओलाम नामक राजाने ती मतूी पाडण्याची आज्ञा केली, तेव्िा त्या थोर देवाच्या पोटातून शकेडो 
उंदीर बािेर पडले ! तेव्िापासून लोक हनराकार देवाचे भक्त झाले. 

 
१८५८ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३२५–३२६) 

नेिमीच्या लाभापेक्षा अहधक हमळकतीची आशा करिे, िे मूखचत्वाचे लक्षि आिे. हकमयेतून सोने-
रुपे हमळहवण्याचे वडे घेतलेल्या लोकानंा लबाड व ठक गोसावी िातोिात फसहवतात. गुप्तधनाचा 
शोध घेिारे लोकसुद्धा असेच फसतात. त्याचंी दौलत धुळीला हमळून प्रािाचंीिी आिुती द्यावी 
लागते. जुवबेाजाचािी शवेट वाईट िोतो. कािी जि कजच काढून मोठा उदीम करतात. पि त्याचें 
हदवाळे वाजते. कािी नोकरमंडळी सावकारी करतात. जुगारी व उडाव लोकानंा पैसे देतात. 
शवेटी त्याचें पैसे वसूल िोत नािीत, म्ििून हनराश िोतात. 

 
१८५९ (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३२६–३२७) 

बाप, पुत्र व पहवत्र आत्मा हमळून ईश्वर िोतो. त्याच्या नावाने अनंत िह्माडें तरून जातात. अठरा 
पुरािे व बावन मातृका याचं्या बाजाराची गरज नािी. तुमची पाखंडे म्ििजे भसुकट आिे. आम्िालंा 
हतन्िी जगतात त्याच्याहशवाय दुसरा गुरू नािी. हतसऱयाच हदवशी पाण्यावर टाकण्यासाठी 
मातीच्या मूती आम्िी करीत नािी ! जन्माचे साथचक कशात आिे, ते ज्ञानी मािूसच ओळखतो. 
आम्िी ईश्वरास कृपादान मागतो. हिस्ती शाहिराचंी पहिली उपलब्ध शाहिरी :  

 
हनराकार सद्गुरू आिमी नमतो भगवान. 
मातृका नव्िते रजतम गुि, 
हनकार सद्गुरू परमात्म्याचे हठकाि 
–बाप, पुत्र पहवत्र आत्मा तीन 

 
१८६० (९ : १७, २ सप्टेंबर ५०, ३२८) 

‘जुलूमग्रस्त’ हलहितो की : हभक्षा मागनू सुनीती सागंिारे संत पुष्ट्कळ आिेत. कािी वळेा ते 
कथेमध्ये पायात चाळ बाधूंन तमासहगराप्रमािे नाचतात. राधाकृष्ट्िहवलास िा त्याचंा आवडता 
हवर्षय असतो. िरदास, पुराहिक व पारायिी-पट्टी करून पैसे जमहवतात. रत्नाहगरीमध्ये एका 
कथेकऱयाने दोनश ेरुपये जमहवले. त्यापेक्षा एखाद्या गरजू व गरीब िाह्मिास ते द्यायला िव ेिोते. 
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अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १८, मंुबई, १६ सप्तेबर १८५० 
 
१८६१ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३२९) 

हचत्रात एक स्त्री रोगी आिे. हतचा मुलगा हतचा साभंाळ करून हतचे समाधान करतो आिे. याप्रमािे 
सवच मुलानंी आईबापावर प्रीत ठेवनू त्याचंी सेवा करावी. िी ईश्वराची आज्ञा आिे. 

 
१८६२ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३२९) 

‘ऋिहनरे्षधक गं्रथ : ’ या गं्रथात कािी हठकािी याते्रची स्तुती झाली आिे. िी गोष्ट दक्षिी भारे्षत 
पुस्तके करिाऱया मंडळीच्या लक्षात आली िोती. परंतु लेखक दुखिेकरी असल्याने तो उल्लेख 
रािून गेला. आता तो मजकूर गाळून पुस्तक प्रहसद्ध िोईल. 

 
१८६२ अ (इंम : ३२९) 
 
१८६३ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३०) 

‘हखस्ती मंडळीची बखर : ’ िे एक सुंदर भार्षातंहरत पुस्तक आिे. पृष्ठे २६४ लकमत ८ आिे. इतर 
भार्षातंिी त्याचा तजुचमा झाला आिे. 

 
१८६३ अ (इंम : ३३०) 
 
१८६४ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३०) 

िैलनगसािेबाने मुसलमानी धमावर एक गं्रथ तयार केला असून त्यास उत्तम गं्रथाचे २०० रुपयाचें 
बक्षीस हमळाले. 

 
१८६५ अ (इंम : ३३०) 
 

(९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३०) 
लेकराचंी पहिली पोथी :  
 
बॉम्बे रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसायटी, २२ वी. आ. ४४ पृष्ठ,े अधा आिा लकमत. 
या पुस्तकात सुंदर हचते्र असून एक लक्ष प्रती छापल्या आिेत. 

 
१८६५ अ (इंम : ३३०) 
 
१८६६ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३१) 

गवळ्याच्या कन्येची गोष्ट :  
 
बॉम्बे रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसायटी, पृष्ठे ६४, प्रती २००००. 
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या पुस्तकाच्या २ िजार प्रती छापल्या. लकमत अधा आिा. 
 
१८६६ अ (इंम : ३३०) 
 
१८६७ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३१) 

पारशी लोकासं पत्र : बॉम्बे रकॅ्ट अॅण्ड बुक सोसायटी, प.ृ २८, पाव आिा लकमत. 
 
१८६७ अ (इंम : ३३०) 
 
१८६८ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३३–३३५) 

दक्षिी भारे्षत पसु्तके प्रहसद्ध करिारी मंडळी :  
 
माचच १८४९ मध्ये िी मंडळी स्थापन झाली. १७ िजार रुपये जमले आिेत. कपतान म्याकदोनल्ड 
यानंी हलहिलेला इहतिास, हशवाजी, नाना फडिीस, वगरैेंच्या बखरी, शिराचे इहतिासरूप विचन, 
कनचल स्लीमनकृत ठकाचंा इहतिास, जनावराचंी सहचत्र माहिती, मंडळीतफे छापली जािार 
आिेत. अडचि एकच आिे की, चागंले भार्षातंरकार हमळत नािीत. हरपोटांतिी अनेक इंग्रजी शब्द 
आिेत. सुहशहक्षत तरुिानंी तजुचन्यात प्रवीि व्िाव.े 

 
१८६८ अ (इंम : ३३१–३३३) 
 
१८६९ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३५) 

परनारीचे ओठ मधुकोर्षावािी गळतात., हतचे मुख तैलापेक्षा स्स्नग्ध असते. परंतु हतचा पहरिाम 
कृहमघ्नासारखा कटु व हद्वधार तरवारीसारखा तीक्ष्ि आिे. 

 
१८७० (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३६–३३७) 

संस्कृत श्लोक आहि त्याचाच मराठीत अथच कहवतारूपाने हदला आिे. गंगा आहि तुळस याचंा आता 
कािी उपयोग नािी, इंद्र हनकामी आिे. द्वारकेच्या खुिानंी कािी पुण्य जोडले जात नािी. नंदीस 
वदंन करून लाभ नािी. िे सवच मोि सोडून हिस्ताकडे जाव ेत्याचे शास्त्र वाचाव.े 

 
१८७१ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३३७–३४०) 

सृष्टीच्या बंधारिातूनिी पढुील भहवष्ट्य समजते. ग्रििाचे अचूक भाहकत करता येते. एखाद्या 
पुस्तकात मानवाहवर्षयी भाहकत असेल, तर ते पुस्तक दैवी ठरते. बैबलात साहंगतलेली भहवष्ट्ये खरी 
झालेली आिेत. जुन्या करारात हदलेले येशूचे भाहकत ततोतंत खरे झाले. सन पूवच २८४ मध्ये 
येशूहवर्षयी ते हदले िोते. दाहवदाची स्तोते्र आहि यशायाचा भहवष्ट्यवाद यातंील प्रत्येक अक्षर जुळते. 
िे भहवष्ट्य कोितािी मानव केवळ बुद्धीच्या जोरावर करू शकला नसता. 

 
१८७२ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४०) 

दुष्ट्कमी आहि लबाड याचं्या बोलण्यावर हवश्वास ठेवायाचा नािी. असल्याला जरी देव म्िटले, तरी 
त्यावर हवश्वास ठेव ूनका. 
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१८७३ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४०–३४१) 
कठीि व मोठ्ा दगडात बेडूक, सपच, पाली, असे जीविी सापडतात. १७३३ मध्ये एक दगड 
फोडल्यावर काळी पाठ असिारा बेडूक सापडला. वारा लागल्यावर तो मृत्यू पावला. अन्नावाचनू 
लकवा वायू वाचून िे प्रािी जगतात, िा मोठा चमत्कार आिे. उत्तर धु्रवाजवळ ६–६ महिने झोप 
घेिारे प्रािी आढळतात. 

 
१८७४ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४१–३४३) 

देवीचा गोस्तनी प्रकार म्ििजे लस टोचिे. शीतला म्ििजे आपोआप येिाऱया देवी िोत. 
हवलायतेतिी देवी रोगाने अनेकाचें मृत्यू झाले. म्ििनू गाईच्या आचळावर फोड उठवनू त्याची लस 
टोचली, तर देवीचा धोका अगदी कमी असतो, लिानपिी लस टोचली, तर शारीरीक व्यथािी 
कमी वाटते. भारतात देवीमुळे िोिाऱया बालमतृ्यचेू प्रमाि मोठे आिे. ज्या गावातील गोठ्ात गाई 
व घोडे एकत्रात बाधंतात, तेथे या रोगाचे प्रमाि जास्त हदसते. जेनर सािेबाने गोस्तनी देवीची लस 
शोधली. लोकानंी दुराग्रि सोडून गोस्तनीची लस टोचून घ्यावी. 
 
(ज्ञानप्रसारक गं्रथ). 

 
१८७५ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४३) 

या धमचशाळेत [कुलाब्याच्या धमचशाळेत] िल्ली ११५ वडेे रािातात. त्याचंी व्यवस्था चागंली ठेवली जाते. 
 
१८७६ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४३) 

िाह्मि व गुजराथी लोक मेजवानीत अहतशय खातात, पि त्यापासून मतृ्यूचा धोका असतो. फार 
खािे सवचथा वाईट असते. 

 
१८७७ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४३–३४४) 

हदवसभर हकतीिी पातके केली, तरी सायकंाळी हवष्ट्िु सिस्त्रनामाचा पाठ म्ििावा, म्ििजे पातक 
जाते. असत्य, लाच, कपट, अशी पापे करिारे लोक घटका घटका िहरपाठ वाचतात. खरे म्ििजे 
आचरि सुधाराव.े पि मनिी पहवत्र असाव.े हवचार करून दुष्ट कमे टाकावीत. त्यानेच पापाचे 
क्षालन िोईल. 

 
१८७८ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४४) 

नामदार रािीचा काका ड्यकू ऑफ कें हिज मरि पावला. 
 
१८७९ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४४) 

अमेहरकेचा पे्रहसडेंट टेलर मृत्यू पावला. 
 
१८८० (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४४) 

एक सराफ रुपयाचंी हपशवी घेऊन जात असतानंा त्यास घोडेस्वार भेटला. सराफाने त्यास हवनंती 
करून जड थैली घोड्यावर न्यायला साहंगतली. स्वाराने कािी वळेाने हपशवी परत हदली. पि 
त्यास वाटले की, थैली घेऊन घोडा हपटला असता, तर बरे िोते. सराफ हवचार करीत िोता की, 
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िा स्वार जर पळून गेला असता, तर नुकसान झाले असते. म्ििून कािी वळेाने स्वाराने थैली परत 
माहगतल्यावर त्याने थैली देण्यास नकार हदला. दोघानंीिी एकमेकानंा ओळखले. 

 
१८८१ (९ : १८, १६ सप्टेंबर ५०, ३४४) 

अमदाबादेस एक धुतरा फकीर आला. त्याने अशी गप्प उठहवली की, मी आपले डोके तलवारीने 
कापून नंतर मजीप्रमािे पुन्िा बसहवतो. िा प्रयोग पिाण्यास फार गदी जमली. परंतु फहकरास तसे 
करण्याचे धैयच झाले नािी. ढॉग उघडे पडले. 

 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं १९, मंुबई, १ ऑक्टोबर १८५० 

 
१८८२ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३४६–३४८) 

दयाना िी ग्रीक व रोमन लोकाचंी देवी िोती. हतच्यासाठी चादंीचा देव्िारा व िहरिाचंा रथ िोता. 
जारिमारि करिारे लोक िातात तलवार व सपच असलेली दयानाची हचते्र हवकीत. एफेसस या 
गावी हतचे भव्य देऊळ बाधंले. बाधंकामास २२० वर्ष ेलागली ! पाऊलस िा पे्रहर्षत त्या गावात गेला; 
त्यावळेी त्याने मूर्थतपूजेस हवरोध केला. लोकाचंा मनपालट झाला. आता हतची भक्ती कोिीिी 
करीत नािी. मूतीहवर्षयक अज्ञान नािीसे झाले, 

 
१८८२ अ (इंम : ३४५–३४६) 
 
१८८३ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३४९–३५२) 

पालीची काहरका : दुसरी आवृत्ती, ४२ पृ. मुद्रक–गिपत कृष्ट्िाजी, इ. स. १८५०, लकमत ४. 
 
लिदू लोकातं शुभाशुभाच्या कल्पना फार आिेत. माजंर आडव ेजािे, हवधवा स्त्री हदसिे, याबरोबरच 
पाल अंगावर पडिेिी अशुभ समजले जाते. डोकीच्या केसापासून पायाच्या नखापयिंत शरीराच्या 
सवच भागावंर पल्ठीपतनाचे अशुभ लकवा शुभ फळ या काहरकेत विचन केले आिे ! हस्त्रयाचंी भहवष्ट्ये 
वगेळी आिेत ! अशाने मन स्वच्छ रािात नािी, फळ कािी नािी. िे तर केवळ बुडस्थळ आिे. 
असल्या भाबड्या कल्पना सोडण्यातच कल्याि आिे. 

 
१८८३ अ (इंम : ३४८–३४९) 
 
१८८४ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५२) 

देवाचे ग्रामण्य अजून चालूच आिे. लचचवडच्या देवळाजवळ भक्तमंडळी धान्याच्या गोण्या ठेवतात 
व एक रुपयास गोिी हवकतात. असे केल्याने धान्य सवगं व स्वस्त िोईल, अशी नेहटवाचंी कल्पना 
आिे. या देशात असले अज्ञान अजून चालते. 
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१८८४ अ (इंम : ३५२) 
 
१८८५ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५२) 

नामदार रािीने बेस्ल्जयम देशाचा दौरा केला. 
 
१८८६ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५२) 

कंपनी सरकारास ४५ कोटीचें कजच झाले. 
 
१८८७ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५२) 

मोहरशसचा गवरनर अंदरसन यास सीलोनचा गवरनर नेमले. 
 
१८८८ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५२–३५३) 

वहरष्ठ कोटात ४२ मुकरदमे चालू आिेत. त्यापंकैी एक खटला खुनाचा आिे. 
 
१८८९ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५३) 

पुण्यात एक नवीनच प्रािघातक व शरीरनाशक व्यसन सुरू झाले. त्याला चंडोल म्िितात. 
अफूच्या पाण्यात हवड्याची पाने हभजवनू वाळवतात नंतर ती पाने गुडगूडीत तंबाखूप्रमािे ओढतात. 
येिेकरून एक कुिबी मेला. (ज्ञानप्रकाश) 

 
१८९० (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५३) 

बडोद्याचे राजे गिपतराव याचं्या वाढहदवशी ३५ तोफाचंी सलामी झाली. रेहसडेंटने व पलटिीने 
मिाराजासं मानवदंना हदली. 

 
१८९१ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५३) 

अनुभवज्ञानाचे दोन प्रकार आिेत. स्वानुभव आहि इंहद्रयानुभव. दृष्टी, चव, स्पशच, िे इंहद्रयाचें 
अनुभव आिेत. आपला अनुभव िा स्वानुभव िोय. हवचारच भ्रष्ट झाला, तर हवपरीत अनुभव येतात. 
व्यसनी मािसाची इंहद्रयेिी भ्रष्ट असतात. दुसऱयाकडून ज्ञान हमळाले, तर त्यास ‘साक्षी’ म्िितात. 
पि त्यातील खरेखोटे ओळखतात. 
 
सावध रािाव.े 

 
१८९२ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५३) 

पुण्यातील मुसलमान मंडळी गेले तीनचार हदवस रानात जाऊन पावसाकहरता प्राथचना करीत 
आिेत. 

 
१८९३ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५३–३५४) 

आपि शृगेंरीचे मठाहधपती आिोत, पुण्याला आपला सत्कार करावा, असे पत्र पाठवनू एक 
संन्यासी पणु्यात आला. कािी जिानंी त्यास २०० रुपये हदल्िे. पि नंतर लोकानंा त्याचा संशय 
आला. मग लोकानंी त्याची फहजती केली. 
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१८९४ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५४) 
सोनापुराजवळ एका पारशाच्या मुलाच्या अंगावरचे दाहगने दुसऱया दुष्ट पारशाने काढून घेतले व 
मुलास ठार मारले. मुलासाठी खाडा खिीत असताना पोहलसानंी त्यास पकडले. आज्ञाधारकपिा 
व सद्गुि िेच खरे दाहगने आिेत, िे लोकानंी ओळखले पाहिजे. 

 
१८९५ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५४) 

आकाबाई व लक्ष्मीबाई सिसा एकत्र रािात नािीत असे म्िितात. पि मंुबईत असे साधू आले 
आिेत की, त्याचं्या डोक्यावर छत्र व िातात नरोटी असते ! वाद्य वाजवीत ते भीक मागत लिडतात. 
िे शरमेचे काम आिे, असे ‘सन्मागचशोधक’ आपल्या पत्रात हलहितो. 

 
१८९६ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५४) 

एका जोश्याने राजास साहंगतले की तुमचे आयुष्ट्य आता फक्त १० वर्षचे आिे. िे ऐकून राजा रोगी 
पडला ! चतुर हदवािाने जोश्यास हवचारले की, तुझे आयुष्ट्य हकती आिे ? जोशी म्ििाला, २० वर्षे 
! हदवािाने तलवारीने ताबडतोब जोश्याचे डोके उडहवले व ज्योहतष्ट्याचा खोटेपिा हसद्ध केला. 
म्ििून ज्योहतर्षावर हवश्वास करूच नये. 

 
१८९७ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५५) 

ग्रीनलँड व कामस्काटके या देशातं सतत बफच  पडते. तेथे बफावंर चालिाऱया गाड्या आिेत. रेंडीर 
व कुत्री या गाड्या ओढतात. या गाड्यास चाके नसतात. 

 
१८९८ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५५–३५६) 

‘एक हफरस्ता’ आपल्या पत्रात हलहितो की, मंुबईचा एक मािूस मरिोन्मुख झाला. तेव्िा आपले 
स्मारक म्ििनू त्याने मिादेवाचे देऊळ करण्याचे ठरहवले. पि देव म्ििनू हनवडलेला दगड अगदी 
घािेरड्या जागेतून हनवडला. पािा की फत्तराचे नसीब सुधारले, तो देव झाला ! 

 
१८९९ (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५६–३५७) 

फडनादं व इसाबले्ला यानंी धमचसभा स्थापन करून कॅथॉहलक पंथाचे वचचस्व स्थापन केले. 
कॅथॉहलक नसिारानंा अंधारकोठडीत टाकले जाई. चऱिाटाने बाधूंन माडीवरून फेकून देण्याचीिी 
हशक्षा िोई. तळव्यासं चबी लावनू अस्ग्नडाग देत ! लोखंडी खाबंास बाधूंन जाळीत असत. स्पेनच्या 
राजारािीने कोलंबसाला सािाय्य करून अमेहरकेच्या शोधास पे्ररिा हदल्िी, म्ििून त्याचंा 
नावलौहकक झाला. परंतु त्यानंी कोलंबसालािी तुरंगात टाकले. अमेहरकेतील देशातूंन स्पेनी 
राजाने सोन्याचा मोठा साठा हमळहवला. (प्रश्न) 

 
१९०० (९ : १९, १ ऑक्टोबर ५०, ३५७–३५९) 

‘राजापूरचा उमेदवार’ हलहितो की : सध्या अहतसार व अमाशंाची साथ चालू आिे. भाहवकानंी िा 
देवीचा कोप समजून योगेश्वरीची शतचंडी केली. गुरवाने भतुाचंी बाधा नािीशी करण्यासाठी कौल 
लावण्याचा समारंभिी केला. भतुानंा मासावड्याचा नैवदे्य कबूल केला. साबंापुढे शातंी 
करण्याकहरता मोठे िाह्मिभोजन घातले. एवढे करूनिी रोगाची साथ वाढतच आिे. यावरून 
हसद्ध िोते की, अवसर पाििे व देवताचंी भक्ती करिे, िा शुद्ध वडेेपिा आिे. 
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१९०० अ (इंम : ३५९–३६०) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं २०, मंुबई, १५ ऑक्टोबर १८५० 
 
१९०१ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३६२) 

एल् हफन्स्तानच्या हवद्यार्थ्यांनी गुजराथी व मराठी मुलींकरता सहचत्र पुस्तक तयार केले. हस्त्रयाचं्या 
सुधारिुकीच्या कायास चागंले फळ येत आिे. मंुबईत २५ वर्षांपासून मुलींच्या शाळा चागंल्या रीतीने 
चालत आिेत. हस्त्रया अज्ञानी असून त्यासं पुरुर्षापेंक्षा िलके मानले जाते. या पसु्तकमंडळीने 
चागंले काम केले आिे. पि त्यानंी ‘स्टूडंटस हलटररी एंड सायस्न्टहफक सोसायटी’ या इंग्रजी 
नावाऐवजी मंडळीस मराठी नाव घ्याव.े 

 
१९०१ अ (इंम : ३६१–३६२) 
 
१९०२ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७५) 

पवचतीजवळ गुपचूप याचं्या बागेत धन पुरलेले आिे, अशी बोलवा िोती. एका गृिस्थाने तेथे खूप 
खिले. पि कािी सापडले नािी. 

 
१९०३ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७५) 

साताऱयाच्या कहमशनरानंी िुकूम काढून जािीर केले आिे की, पंढरपूरच्या देवळात दाहगने घालून 
जािाराचें दाहगने िरहवल्यास त्याची जबाबदारी सरकार घेत नािी व शोधिी करिार नािी. 

 
१९०४ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७५) 

दोन देशातं कािी तंटा पडला म्ििजे लढाया िोतात. रयत मारली जाते. िे केवळ जनावरासं 
योग्य असे कृत्य आिे. म्ििनू पुष्ट्कळ लोक एकत्र येऊन शातंता मंडळी स्थापन करीत आिेत. असा 
प्रयत्न देशोदेशी चालला आिे. 

 
१९०५ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७५) 

सलावदीन बादशिा इतका परािमी िोता की, त्याने यरूशलेम व हमसर देश लजकले. त्याला 
‘मिान’ म्िित असत. त्याने मरताना नोकरानंा साहंगतले की, ‘माझे कफन सवांना दाखवनू सागंा 
की, एवढ्या मोठ्ा बादशिाच्या उपयोगी मरताना एवढी एकच गोष्ट पडली. ऐहिक गोष्टी अगदी 
क्षहिक असतात. 

 
१९०६ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७५) 

कोंबडी आपल्या हपलावंर फार प्रीहत कहरत्ये. कोिी हतच्याजवळ गेले, तर हतला वाटते की, िा 
आपल्या हपलानंा मारील. म्ििून ती त्यास चोची मारून घालवनू देत्ये. आईबाप मुलावंर प्रीत 
करतात. तशीच ती हपलानंा पंखाखाली झाकत्ये. (सहचत्र) 
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१९०७ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७६) 
ज्ञानोदयाने जाहतहवर्षयक माहितीपूिच गं्रथास ३०० रुपयाचें बक्षीस जािीर केले िोते. तंजोरचे 
बोएनसािेब याचंा गं्रथ पुस्तकमंडळीने बहक्षसास पात्र ठरहवला आिे. एका तरुि लिदूच्या गं्रथासिी 
बक्षीस हमळेल. दोन्िी गं्रथ छापले जातील. 

 
१९०७ अ (इंम : ३७६) 
 
१९०८ (९ : २०, १५ ऑक्टोबर ५०, ३७६) 

वदेातंमतावर सहवस्तर गं्रथ हलहििारास ३०० रुपयाचें बक्षीस हमळेल. वदेातं ईश्वरापासून नािी व 
ते स्वीकारण्याजोगेिी नािी. िे मत बराबर स्थाहपले पाहिजे. यास जुलैपयिंत मुदत आिे. 

 
१९०८ अ (इंम : ३७६) 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं २१, मंुबई, १ नोव्िेंबर १८५० 
 
१९०९ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३७७) 

थोरल्या देवळासमोरील पुस्तक खान्यात अनेक हवलायती, इंग्रजी, मराठी, गुजराथी, मुसलमानी 
पुस्तके हमळतात. 

 
१९०९ अ (इंम : ३७७) 
 
१९१० (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३७८) 

वदेातं, न्याय, साखं्य, या मताचें विचन करून त्यातंील दोर्षाचें खंडन करून गं्रथ हलहििारास ३०० 
रुपयाचें बक्षीस हमळेल. या जगात मायाकस्ल्पत कािी नसून सगळे वास्तहवक आिे; जीवात्मे 
अनाहद नसून त्याचंा उत्पन्नकता ईश्वर आिे; अिुरेिु अनाहद नसून ईश्वरहनर्थमत आिेत; िी मते 
ठसायाजोगी बराबर स्थाहपली पाहिजेत. ईश्वराबद्दल व पापपुण्याबद्दल भारतीय मतात कोिती 
हवसंगती आिे ते दाखवाव.े 

 
१९१० अ (इंम : ३७७–३७८) 
 
१९११ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३७९) 

मेजर क्याडंी यानंी तजुचमा करिारानंा मागचदशचन व्िावे, म्ििून लिानसा गं्रथ केला आिे. 
भार्षातंरकारानंी तो वाचावा. (हिन्टस फॉर दी गायडन्स ऑफ रान्स लेटसच िॉम इंस्ग्लश इन् टू 
मराठी हवथ अन अपेंहडक्स ऑफ एक्झॅम्पल्स ऑफ कॉमन एरसच, बाय मेजर टी. कॅण्डी, डेक्कन 
व्िनाक्युलर रान्सलेशन सोसायटी, १६ पृ. १८५०) 
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१९११ अ (इंम : ३७९) 
 
१९१२ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३७९–३८०) 

‘धमाहवर्षयी संवाद’ : पुस्तक मंडळीने िा संवाद प्रहसद्ध केला. त्यात एक िाह्मि, त्याचा पुत्र व एक 
मुस्लीम शजेारी बोलत असतात. सत्यतेचा शोध व हनःपक्षपातीपिा, िे लेखकाचे गुि यात 
हदसतात. कोिावरिी अन्याय िोता कामा नये. मध्यंतरी एक सभंार्षि प्रहसद्ध झाले. त्यात एक 
हिस्ती व कोिीएक पारशी बोलत असतात. पि हिस्ती मािूस इतकी िलकी प्रमािे देतो की, ती 
मूखचपिाची वाटतात. म्ििून हवर्षयाची आवड व हनरहभमानीपिा याचंी गरज आिे. 
 
(पृ. ५८, रॅक्ट अॅण्ड बुक सोसायटी, १८५०) 

 
१९१२ अ (इंम : ३७९) 
 
१९१३ (९ : २१, १५ नोव्िेंबर ५०, ३८०–३८१) 

मराठी गं्रथ सदोहदत चालिे कठीि हदसते. बोधसागरास सािेब लोकाचंी मदत कमी झाल्यावर तो 
बंद झाला. बोधसागरात रायरेश्वराचा वृत्तातं देताना म्िटले िोते की, हशवलपडीवर एक गाय 
दुग्धधारा सोडीत असे. असल्या अज्ञानोत्पादक गोष्टी सागंून लोकाचंी सुधारिकू िोईल का ? 
खािीतून गाईस वर काढिाऱया आबजूीची गोष्टिी अशीच आिे. बोधसागर बदं पडल्यावर 
प्रभाकरकत्याने सािेबलोकासं असमंजसपिाने हशवागीळ केली ! असल्या प्रहतवादास उत्तर 
देण्याची गरज नािी. 

 
१९१३ अ (इंम : ३८०) 
 
१९१४ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८२) 

नाहशक हमशनच्या शाळेत वार्थर्षक परीके्षस इंग्रजी शाळेचे २९ व मराठी शाळेचे २५० हवद्याथी बसले. 
त्याचंी हिस्ती शास्त्रावरील उत्तरे ऐकून सािेबलोकानंा फार आनंद झाला. ६ उपदेशक व ९ मुली 
याचंीिी परीक्षा झाली. सवचच हस्त्रया हशकतील, तेव्िा देशसुधारिा िोईल. 

 
१९१४ अ (इंम : ३८१) 
 
१९१५ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८३) 

एल् हफन्स्तन शाळेतील हवद्याथी एक नवीन पसु्तकालय स्थापन करीत आिेत. दरमिा चार आिे 
वगचिीत सवच वतचमानपते्र, तसेच पुस्तके वाचायला हमळतील. 

 
१९१५ अ (इंम : ३८२) 
 
१९१६ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८३) 

कवी म्िितो, द्वारका आहि हिमालय इकडे अनेक याते्रकरू जातात. कािीजि काशीकडे धावनू 
गंगेजवळ सुखाचा शोध घेतात. चंद्रभागेच्या तीरावर हवठ्ठलाची खास भक्ती हदसते. पि त्याचें मन 
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शुद्ध नसल्यामुळे त्यानंा पणु्य लाभत नािी. सगळ्या तीथांपेक्षा देवाचंा मुगुटमिी खरा देव 
त्याच्याकडे जा. 

 
१९१७ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, २८३) 

दारू हपिाऱया शाक्तावर िल्ली पुष्ट्प्यात ग्रामण्य सुरू झाले असून देवळादेवळातून सभा भरतात. 
द्रव्याच्या आशनेे ज्याचंी बदु्धी भ्रष्ट झाली, ते म्िितात की, शवै व हवष्ट्िवयासंारखाच िा एक 
संप्रदाय आिे. पि ते सवांना पटिे अशक्य आिे. 

 
१९१८ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८३) 

एका सद्गृिस्थाचं्या सभेस कािी शाक्त िजर िोते, म्ििून इतर प्रहतहष्ठत तेथे गेले नािीत. 
कोिीिी गधंाक्षत घेतली नािी. 

 
१९१९ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८३) 

पोस्टाचे कहमशनरानंी िुकूम काढला आिे की, पोस्टाच्या बंगीतून ४५० रुपयापंयिंतची रक्कम नेता 
येईल. लोकाचंी अडचि आता कमी िोईल. (ज्ञानप्रकाशवरून) 

 
१९२० (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८३) 

जुगारखान्यात, तसेच रस्त्यावर जुगार खेळिाऱया लोकानंा तेथेच पकडण्याचा पोलीस 
अंमलदाराने िुकूम हदल्िा आिे. 

 
१९२१ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३८७–३९७) 

लिदू धमच सत्य असला, तरी अन्यधमीयासं त्यापासून कािी फायदा नािी. कारि ते परधमीयासं 
आपल्यात घेत नािीत. अस्पृश्याचंा ते फार कंटाळा करतात. चार विांतून अनेक जाती तयार 
झाल्या. िम्िदेवाच्या शरीरापासून ४ विच तयार झाले. देविी पूवी चतुष्ट्पद िोते. बऱयाच ऋर्षींचे मूळ 
प्राण्यापंासून, म्ििून पुरािात विचन आिे. नारदाने दासीपुत्र शदू्रास िाम्िि बनहवले. िाम्ििाने 
रसाची हविी केली की, तो शुद्र बनतो. ज्ञानाने िाम्िित्व येते म्ििावे, तर तुकारामास कोिी 
िाम्िि म्िित नािी. रावि वदेपाठक असूनिी राक्षसच राहिला. सवांच्या शरीरामध्ये सारखेपिा 
असताना जातीचे वगेळेपि िा केवळ भ्रम िोय. िाम्िि सद्गुिी असावा. आदशच गुिानंी चाडंाळिी 
िाम्िि बनतो. चार विच िी केवळ भावनाच आिे आहि जातीस वदेशास्त्रात कसलेिी प्रामाण्य नािी. 
सवच मािसाचंी जात एकच िोय. (पुढे चालू) 

 
१९२१ अ (इंम : ३८३–३८७) 
 
१९२२ (९ : २१, १ नोव्िेंबर ५०, ३९२) 

सरकारने िुकूम हदला की, सरकारी परवानगीहशवाय ताबूत बाधूं नये, तलवार वगैरे शसे्त्र 
हमरविूकीत नसावीत, वाद्याचंा गोंगाट करू नये; या हदवसात दारू दुकानानंा बंदी रािील. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं २२, १५ नोवेंबर १८५० 
 
१९२३ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ३९३–३९५) 

मनू म्िितो की : िाम्ििात पहवत्रता व तेज, क्षहत्रयामध्ये परािम व रक्षिशक्ती, वैश्यामध्ये संपत्ती 
व पालनशक्ती, तर शूद्रामध्ये हनराशपिा व लीनतावृत्ती िे गुि असावते. शदू्राने िाम्ििाची सेवा 
करावी, कठोर भार्षि करू नये. बोलला तर लोखंड तापवनू डाग द्यावा. त्याने उंच जातीच्या 
जागेवर बसू नये. शुद्रास ज्ञान हशकव ूनये. त्याने व्यहभचार केला, तर त्याला ठार माराव.े िाह्मिासं 
मात्र कसलीिी हशक्षा करू नये. िाम्ििाकडून कर घेऊ नयेत. एकंदरीत लिदू मत िाम्ििानंी केले 
असल्याने ते एकागंी व बनावट आिे. उंच नीच भेद िे एक मोठेच शास्त्र आिे. शुद्राची सावली जरी 
पडली, तरी िाम्ििाने स्नान कराव,े असे सागंतात. 

 
१९२४ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ३९५–३९७) 

दुसरा हफहलप या स्पेनी राजाने पोटंुगाल देशसुद्धा लजकला िोता. इंग्लंडवर स्वारी करण्यासाठी 
त्याने लाखाचें सैन्य, अमेदािी तयार केले. हफलीपचा पतु्र अग्नीजवळ बसला असता पेटून मरि 
पावला. सन १७०० मध्ये िान्सचा हफलीप स्पेनचा राजा झाला. त्यातून वारसाचे युद्ध सुरू झाले. 
१८०८ मध्ये नेपोहलयनाने फडनादं बादशिास िाकलून आपला भाऊ जोसेफ यास स्पेनचा राजा 
बनहवले. बराच रक्तपात झाल्यावर फडनादं पुन्िा गादीवर आला. पि तो जुलमी एककल्ली िोता. 
स्पेनी लढायातं ३–४ लक्ष मािसे मेली. (प्रश्न) 

 
१९२५ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ३९७) 

रेवरंड श्रैवर मडमेसि मंुबईत आले, ते कराचीस जाऊन धमांचे काम करतील. 
 
१९२५ अ (इंम : ३९७) 
 
१९२६ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ३९९–४०२) 

सर अस्स्कच न पेरी इंग्रजी माध्यमाच्या बाजूने आिेत, तर जर्थवस याचं्या मते एतदे्दशी भारे्षतून हशक्षि 
द्याव.े सरकार मराठी माध्यमाच्या बाजूचे आिे. मात्र उंच हशक्षिाच्या सोयी ठेवण्यासिी अनुकूल 
आिे. मराठीत पसु्तके हलहिण्यास उते्तजन देत आिे. नामदार हवल्बीने म्िटले आिे की, मराठी 
माध्यमाची िेळसाडं िोता कामा नये. स्वभारे्षच्या योगानेच नेहटवात ज्ञान वाढेल, असे ते सागंतात. 
रे. हवल्सनच्या मताप्रमािे नेहटव लोक इंग्रजीत हवद्वान झाल्याने त्याचं्या बाधंवास त्याचा कािी 
फायदा िोिार नािी. एकूि स्वभारे्षत अभ्यास करण्यास अनेकजि अनुकूल आिेत. 

 
१९२६ अ (इंम : ३९७–३९९) 
 
१९२७ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०३) 

कलकत्त्याच्या पुस्तकमंडळीने जािीर केले आिे की, शास्त्रसबंंधी व सहृष्टजन्य ईश्वरज्ञानाहवर्षयी 
इंग्रजीत गं्रथ रचिारास ५०० रुपये हमळतील. मात्र िा गं्रथ इतर भार्षातं तजुचमा करण्याजोगा 
रचावा. 

 



 अनुक्रमणिका 

१९२७ अ (इंम : ४०२–४०३) 
 
१९२८ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०३) 

‘मूतीचा उच्छेद’ यात चार चमत्काहरक गोष्टी सहचत्र हदल्या आिेत. 
‘शुभवतचमान’ : नव्याने छापले आिे. 
‘भाव कोिावर ठेवावा’ : सुंदर व सुशोहभत पसु्तक आिे. 

 
१९२८ अ (इंम : ४०३) 
 
१९२९ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०४–४०६) 

डाक्तर िैटन म्िितात, मिामारी िा भयंकर रोग आिे. वाईट लकवा अपि अन्न खािे, ओझी 
विािे, उपासमार, घाि, भीती व लचता िी कारिे आिेत. म्ििून कुस्त्सतगंधयुक्त वायू िा उपद्रव 
करू शकतो. एखाद्या अशक्त मािसाला त्याचा फार त्रास िोतो. रेच िोिे, पायास पेटके येिे, 
हनस्तेज मुखचया, मूत्रहनरोध िी पटकीची लक्षिे आिेत. आजारी मािसाभोवती गदी न करता 
त्याची सेवा करावी. घाबरून जाऊ नये. वातंी झाल्यास पािी पाजाव.े शरीर सतत उष्ट्ि राखण्याचा 
प्रयत्न करावा. त्याचे वमनसुद्धा जाळून नष्ट कराव.े 

 
१९३० (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०६) 

‘जुगारदे्वर्षी’ पत्रात हलहितो की : रस्त्यावर जुगारास बदंी झाल्याने घरोघर जुगाराचे थव े वसत 
आिेत. सरकारने लक्ष द्याव.े 

 
१९३१ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०६) 

मद्रास इलाख्याचे हबशप मंुबई पािण्यास आले आिेत. 
 
१९३२ नेपाळच्या राजाचे वकील बिादुर कुवर रािा इंग्लंड देशािुन मंुबईत आले. 
 
१९३३ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०६) 

िैंडसािेबाने एका नव्या ग्रिाचा शोध लावला. ग्रिाचंी संख्या आता बारा झाली. 
 
१९३४ िर्षचलाच्या पलीकडे असिाऱया नेपत्युन ग्रिाचा एक उपग्रि लासेल या सािेबाने शोधला आिे. 
 
१९३५ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 

अमेहरकेतील हपवळ्या फुलाचं्या कापसाची लागवड भारतात ८० िजार हबघे जमीनीत केली आिे. 
 
१९३६ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 

इंग्लंडमधील वाबंील्जू मनाजरी या हशकारखान्यामध्ये एका लसहििीस दोन शुभ्रविांची हपले झाली. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

१९३७ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 
इंग्लंड-अमेहरकेत पाण्याची पृथक्करि करून िैड्रोजनची वाफ वगेळी काढून हतजकडून हदव्याचे 
काम चालहवतात. 

 
१९३८ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 

ज्ञानोदयाच्या बागेतील पािी एकाएकी पाढंरे हदसू लागले. खरे म्ििजे शवेाळ गेले, तर पािी 
स्वच्छ िोते. पि पोटभरू लोक गंगा आल्याची अफवा उठहवतात. 

 
१९३९ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 

ज्याचं्या घरी हवहिरी असतील, त्यानंी गहरबानंा पािी भरू द्यावें, असा सरकारी िुकुम झाला. 
 
१९४० (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०७) 

अमदाबादच्या शटे मगनदास यानंी धमचशाळेसाठी एकरकमी २७ िजार रुपये हदल्िे. पुत्रजन्म 
झाल्यावर सावकारी तुरंुगातील बहंदवानाचंी कजे फेडून त्यानंा मुक्त केले. 

 
१९४१ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०८) 

सरकारी िुकूम झाला आिे की : इनामीखेरीजकरून सवच सरंजामी गावाचंी पिािी करून त्याचें 
वसूलीचे दर खालसा गावाप्रमािे ठेवावते. यात जिागीरदाराचें नुकसान झाले, तरी रयतेचा नफा 
आिे. 

 
१९४२ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०८) 

नगरात ऑक्टोबरात मोठा पाऊस पडला. 
 
१९४३ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०८) 

कल्याि लोखंडी रस्त्याचे काम सुरू झाले. 
 
१९४४ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०८) 

मंुबईत इलाख्यात इनामे व देवस्थाने यावंर ९४ लक्ष रुपये खचच िोतात. 
 
१९४५ (९ : २२, १५ नोव्िेंबर ५०, ४०८) 

अक्टोबर महिन्यात मंुबईत ८६७ मृत्यू झाले. त्यात ५० पटकीचे िोते. 
 

अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
 

ज्ञानोदय, पुस्तक ९, अकं २३, मंुबई, १ णदसेंबर १८५० 
 
१९४६ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४०९–४१०) 

रोगि लावलेल्या रेशमी घट्ट वस्त्राची गोलाकृती हपशवी तयार करतात. तीत िायड्रोजन गसॅ भरून 
हतचे तोंड बाधंतात. नंतर िोडीप्रमािे एक पेटी हतला चऱिाटाने बाधंली की, बलून तयार िोते. 



 अनुक्रमणिका 

मेघमंडळाच्यावर बलूनने जाता येते. कािी लोकानंा वाऱयाने अंग सुजून लकवा नाकातून रक्त वािून 
त्रास िोतो. आकाशात थंडी इतकी आिे की, पारादेखील रुप्यासारखा घट्ट िोतो. िान्स देशात 
१७८३ मध्ये व इंग्लंडमध्ये १७८४ मध्ये बलूनचा प्रथम प्रयोग झाला. िैड्रोजन वाऱयाच्या ७/१०० 
इतका िलका असल्याने बलून आकाशात हफरते. केटसािेबाने बलूनमधून कलकत्त्याच्या 
आकाशात प्रवास केला. 

 
१९४७ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४१०–४१३) 

इंग्रजी भार्षा िी ५-६ भार्षाचें हमश्रि आिे. कािी देशातंले शब्दिी इंग्रजीत रूढ झाले. सोबत 
उच्चाराचंा तक्ता देऊन इंग्रजी व मराठी स्वराचंी तुलना हदलेली आिे. अॅ, ऑ िे मराठीत नव्याने 
येत आिेत. 

 
१९४८ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४१३–४१५) 

खंडोबा रागावला, तर खोकला, हिवताप, पोटदुखी यासंारखी दुखिी लावतो. पूजा, कुलधमच व 
गोंधळ, यात कािी चूक झाली, तर कटकटी सुरू िोतात. खोबरे व िळद िा त्याचा प्रसाद आिे. 
खंडेरायाची मूती म्ििजे सोने लकवा रूपे याचंा ठसा असतो. त्यास भेग पडला, तर देवाचा अपमान 
िोतो. नवस जर पूिच केला नािी, तरी त्याचा कोप िोतो. एकंदरीत सलगीच्या भक्तासच िा देव 
त्रास देतो ! सोन्याचे अंगडे वािण्याचा नवस एका मािसाने केला. नंतर मुलाचे नाव सोन्या ठेवनू 
त्याचे अंगडे वाहिले! असे चतुर भक्तिी असतात ! 

 
१९४९ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२५–४१८) 

क्याहलफाण्या देशात रेतीमध्ये सोन्याचे कि सापडतात. रूशामध्ये एका गृिस्थाला एक मि सोने 
सापडले. काचमिीमध्येिी सोने हमहश्रत असते. वाळूतून सोने शोधिे, िे मिाकष्टाचे काम आिे. 
िलक्या धातूवर हकमया करिे, िी तर लबाडी आिे. पहरसाची गोष्ट िी एक ठकबाजी आिे. 
रसायनाने पृथक्करि करून धातू अलग करता येतात. 

 
१९५० (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४१८–४२०) 

‘अज्ञानशत्र’ू आपल्या पत्रात हलहितो की, एका मिादेवाच्या देवळात कोिीतरी घाि टाकली. 
िह्मचारी पजुाऱयाने ती स्वतः धुऊन स्वच्छ केली. हवसोबा खेचराच्या गोष्टीत म्िटले आिे की, ईश्वर 
सवचत्र आिे. व्याधाने कुभावाने बेल टाकला, तरी तो स्वगामध्ये गेला. उपरोक्त मिादेवाचा अहभरे्षक 
व प्रािप्रहतष्ठा करून सवांनी प्रायहित घेतले ! तात्पयच काय, तर हनजीव पदाथाची भक्ती करिे, िे 
अज्ञानदशचेे लक्षि आिे. 

 
१९५१ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४९०–४२२) 

‘िी चचचचा हवद्याथी’ हलहितो की : वृत्तपत्रकते व गं्रथलेखक ज्ञान नावाच्या वस्तूचा व्यापार 
करतात. ज्ञानप्रसारक िा सुदंर दपचि सखाराम दीहक्षत नावाच्या कुशल काराहगराने तयार केला. 
भारताची तै्रकाहलक पहरस्स्थती त्या आरशात हदसते. याच मिाराष्ट्रात पूवी शतगुहित ज्ञानी, 
परािमी लोक िोऊन गेले. पुराहिकानंी आपल्या उपजीहवकेसाठी कस्ल्पत कथा रचून त्यास 
िास्यास्पद बनहवले. शिेमातीचे प्रायहित घेिाऱया लोकानंा भगूोलिी पुरता ठाऊक नािी. 
कमांनुसार िोिाऱया भेदास ते ज्ञानी समजतात. त्यातून गवच आहि दुष्ट्कमच मात्र वाढले. हशखा, गंध 
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व जानव े यातंच त्याचंा धमच अडकून पडला. हिस्त मात्र असे सागंतो की, सगळे मानव एकाच 
रक्तापासून हनमाि झाले. 

 
१९५२ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२२–४२३) 

धारवाड हजल्ह्यात िस्ताचा पाऊस बरा पडला. बेळगावातं भाताचे, तर सोलापुरात रबीचे पीक बरे 
आिे. नुकत्याच झालेल्या पावसाने पुिे हजल्ह्याची पहरस्स्थती बरीच सुधारली. नगर हजल्ह्यामध्ये 
पीक बरे आिे. 

 
१९५३ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२३) 

खोजे लोकाचं्या दोन गटातं मारामारी िोऊन तीनजि ठार झाले. एक फार घायाळ झाला. 
मारामारीच्या वळेी तासे वाजवनू िा प्रकार ऐकू येऊ नये असा प्रयत्न झाला. पि पोहलसानंी १३ 
असामी पकडले आिेत. 

 
१९५४ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२३) 

जंग बिादुर : नेपाळी राजाचा वकील कुवर रािाजी द्वारकेच्या याते्रसाठी गेला आिे. नेपाळला 
परत जाताना तो प्रत्येक तीथास जाईल. 

 
१९५५ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२३–४२४) 

मद्रासचे नामदार हबशप यानंी भायखळा शाळेची परीक्षा घेतली. 
 
१९५६ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२४) 

लष्ट्कराचे सेनापती नेहपयर हवलायतेस परत गेले आिेत. त्याचं्या जागी सर हवल्यम गाम याचंी 
नेमिूक झाली. 

 
१९५७ (९ : २३, १ हडसेंबर ५०, ४२४) 

काठेवाडातील पूरिदास या वाण्याने हिस्ती धमच स्वीकारला. 
 
१९५८ (९ : २३, १ हडसेंबर ४२४) 

मेजर क्याडंीहवर्षयी प्रभाकर पत्रात तीन पते्र आली. ‘मध्यम सत्पक्षाश्रय कता’ याचे पत्र आम्िाकंडे 
आले. पि प्रभाकरात दोन्िी पक्षाचंी पते्र हनःसंशय येतील. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 

 
ज्ञानोदय पुस्तक ९, अकं २४, मंुबई, १६ णदसेंबर १८५० 

 
१९५९ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४२५–४२६) 

पोतुचगालहवर्षयी :  
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या देशाची प्रजा ४० लक्ष असून हलज्बन िे राजधानीचे शिर आिे. लोक अज्ञानी असून त्याचंा 
बराचसा वळे नृत्यातच जातो. पूवी स्पेन-पोतुचगालचे संयुक्त राज्य िोते. पि सन १२०० मध्ये 
पोतुचगाल वगेळा झाला. १४ व्या शतकापासून पोतुचगालानंी समुद्रपयचटनास सुरुवात केली. त्याचें 
एक जिाज केप ऑफ गुड िोपच्या मागाने भारतात आले. आहशया व अहिका याचंा शोध 
लावण्याचे श्रये त्याचे आिे. १७५५ च्या भहूमकंपात त्याचें अतोनात नुकसान झाले. १८०७ मध्ये 
िेजीलान हरओ डी जानीरो येथे पोतुचगीज राजाने आपली कचेरी स्थापन केली. १८०८ मध्ये िें चानंी 
त्यानंा पळवनू लावले ! (प्रश्न) 

 
१९६० (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४२६–४२८) 

सन ८६० मध्ये नॉवेहजयन लोक ग्रीनलंड बेटाचे रहिवासी बनले. १४९२ : हिस्तोफर कोलंबस याने 
जलमागाने बेिम बेटापयिंत प्रवास केला. अमेहरकस वसेयुशस याच्या वृत्तातंावरून या खंडाला 
अमेहरका िे नाव पडले. तेथील मूळ रहिवाशानंा इंद्यन म्िितात. स्पेनी, िें च, इंस्ग्लश व डच या 
लोकानंी अमेहरकेत वसाित केली. प्रथम १०० वर्ष े तेथे इंग्लंडचा अंमल िोता. पुढे १७८३ त 
अमेहरका स्वतंत्र झाली. तेथे २ कोटी १५ लक्ष प्रजा आिे. उत्तर अमेहरकेमध्ये वर्षातून नऊ महिने 
बफच  पडते. हमहसहसपी िी सवात मोठी नदी असून सुहपहरयर िे मोठे सरोवर आिे. 

 
१९६१ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४२८–४३०) 

उत्तर अमेहरकेचा नकाशा छापला असून त्यावरील प्रश्नोत्तरे हदली आिेत. 
 
१९६२ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३१) 

मराठी, इंग्रजी व ताहमळ या भार्षातं वाराचंी नाव ेग्रिाहदकाचं्या नावाचीच आिेत. सगळीकडे सात 
हदवसाचंाच आठवडा मोजीत असतात. यावरून िाह्मि आहि इगं्रज फार प्राचीन काळी एका 
हठकािी रािात असावते. पूवेकडच्या लोकानंी सूयच वगरेैची भक्ती धरली असावी. पहिमेकडचे 
लोक हनराकारास भजतात. 

 
१९६२ अ (इंम : ४३०) 
 
१९६३ (९ : २४, १६ हडसेंबर ४३२–४३४) 

साहंद्वय बेटावरचा ज्याश्वे हकत्येक वर्ष े येशू हिस्ताचा भक्त िोता. धार्थमकपिाच्या बळावर तो 
प्रहसद्ध झाला. म्िातारा असूनिी तारि व भक्ती याचंा प्रचार करी. नद्याचं्या खोऱयातूंन लिडत असे. 
दुष्टाचें मन वळवनू त्यानंा धमचमागात आिी. देवाची गोष्ट सागंण्यात त्यास संतोर्ष वाटे. पहवत्र 
शास्त्ररूप खािीतून तो अमोल व अक्षय सोने गोळा करीत असे. येशूचे चहरत्र म्ििजे त्यास हमष्टान 
वाटत असे. त्याचे शत्रूदेखील त्यास वाखािीत असत. 

 
१९६४ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३४–४३५) 

‘के्षत्रवासी’ हलहितो की, पंढरपुरात बाबा पे्रमदास बैरागी नावाचा साधू आला आिे. तो प्रत्येक घरी 
जाऊन जमीन सारवायला लावी. त्या जहमनीवर कोपऱयात भाडं्यामध्ये दाहगने ठेवण्याची आज्ञा 
करीत असे. आपि गावातून कोित्यािी हठकािािून मंत्राने िे दाहगने आिू शकतो, अशी थाप 
मारीत असे. त्याची दैनंहदन रािािीिी मोठी थाटाची िोती. भाडं्यातले दाहगने आठ हदवसांनी 
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दुप्पट िोण्याचीिी थाप मारी. परंतु पुष्ट्कळ लोकाचें दाहगने ‘अदृश्य’ मात्र झाले ! हरकामी भाडंी 
घेऊन लोक रडत बसले. तरी अशा बैराग्याच्या ठकपिापासून सावध रािाव.े 

 
१९६५ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३५–४३६) 

‘फसलेला आहि सावध झालेला’ पत्रात म्िितो की : पुण्यात वैद्यापेक्षा देवऋर्षी जास्त आिेत. 
अज्ञान बायका व नासमज लोक यानंा ते नादी लावतात. त्याचं्या अंगात देवाचे प्रखर वारे येते. ते 
वडे्याप्रमािे चाळे करू लागले की, त्याचं्यासमोर ललब,ू सुया, उडीद, वगैरे ठेवाव ेलागतात. लोक 
प्रश्न हवचारतात, त्यानंा भतुाची बाधा झाल्याची थाप मारून पैसे उकळतात. कोंबडी, नारळ, 
उतरून टाकण्याचे ठराहवक उपाय सागंतात. देवऋर्षी लोक भतुास पकडून कैद केल्याच्यािी गप्पा 
मारतात. परंतु िे सवच अज्ञानाचा गैरफायदा घेिे िोय. (ज्ञानप्रकाश) 

 
१९६६ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३६–४३७) 

‘जगहमत्र वाटसरंू’ तिार करतो की, बंदरामध्ये जी जकात घेतात ती हवकाऊ सामानासाठी 
घ्यायची असते. पि तेथील जुलमी अहधकारी प्रत्येक वाटसरंूकडून पसेै घेतात. नाववेरचा िा 
जुलूम मोठ्ा अहधकाऱयापयिंत जात नािी. आपल्याजवळ फक्त खाण्याचे पदाथच असूनिी 
तरीवरच्या नोकरानंी पैसे घेतले. पसेै हमळेपयिंत ते जाऊ देण्यास तयार नव्िते. अशा नोकराचंा 
बंदोबस्त व्िावा. 

 
१९६६ अ (इंम : ४३७) 
 
१९६७ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३८) 

सुरतेत जनतेच्या उपयोगी कामाकहरता ५ िजार रुपये जमा झाले आिेत. लोकाचं्या 
आज्ञानहनरसनासाठी वृत्तपत्र सुरू झाले. तसेच, एक सभा व गं्रथालयिी स्थापली आिेत. नागहरक 
व सरकारी अहधकारी मदत करतात. 

 
१९६८ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३८) 

पुरािात कथा आिे की, राविाने आपले हशरकमळ कापून देवासमोर वाहिले. त्याप्रमािे एका 
िाह्मिाने आपले डोके कापून देवापुढे ठेवले. िा अघोर प्रकार िोय. 

 
१९६९ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३८) 

एका िाह्मि इहंजहनअरास इदन या हठकािी जाण्याचा सरकारी िुकूम हमळाला. तेव्िा जलमागाने 
जाव ेकी नािी, यावरून िाह्मिसभेत मोठा वाद झाला. परदेशगमनाने मािूस जाहतभ्रष्ट िोतो, असे 
सभेचे मत आिे ! (ज्ञानप्रकाश) 

 
१९७० (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

एल् हफन्स्तन इस्न्स्तटुशनची वार्थर्षक परीक्षा :  
 
या पाठशाळेची वार्थर्षक पहरक्षा १८ हदवस चालेल. 
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१९७१ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 
दिा तीथचयात्रा केलेल्या तरुि िाह्मिाने बास्प्तस्मा घेतला. आिखी एक स्त्री व पुरुर्ष यानंीिी दीक्षा 
घेतली. 

 
१९७२ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

कोल्िापुरात जास्त पाऊस पडून हपकाची खराबी झाली. 
 
१९७३ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

मािीममधील ४ खुनी लोकानंा फाशी झाली. 
 
१९७४ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

हगरगावचा घािेरडा नळ झाकण्यासाठी सरकार ८८००० खचच करील. 
 
१९७५ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

मंुबईत नोवेंबरात १०१८ लोक मरि पावले. 
 
१९७६ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

पुण्यात जरीमरीने दररोज २०–२५ लोक मरतात. 
 
१९७७ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४४०) 

प्रत्येक हदवाळीत चीनमधून ऐशी िजार रुपयाचें फटाकडे येतात. सिामध्ये ते जाळले जातात. 
याच रुपयाचंी राख न करता कािी चागंला व्यय करता येईल. 

 
१९७८ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

पुण्यात यंदा १०३ डोले िोते. चौघड्याच्या गाडीचे बलै बुजून पळाले, तेव्िा एका मनुष्ट्याच्या 
िातावरून चाक गेले. 

 
१९७९ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

इंग्लंडच्या रािीचा मुगुट :  
 

इंग्लंडच्या रािीच्या या मुगुटातील हिऱयाची लकमत ३ लाख आिे. िूसाच्या हिऱयाचंी लकमत १ 
लाख २० िजार आिे. हतच्या अंगावरील दाहगन्याचंी लकमत ११ लाख १९ िजार िोईल. 

 
१९८० (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४३९) 

मादागास्कर बेटावरील वाळवटंात दोन फूट आठ इंच घेराची पक्षाचंी मोठी अंडी सापडली. ते पक्षी 
हकती मोठे असतील, याची अटकळ यावरून येते. 
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१९८१ (९ : २४, १६ हडसेंबर ५०, ४४०) 
कलकत्त्यात ऑक्टोबर महिन्यात ३ कोटी ३१ लाख ३९ िजार रुपयाचंी अफू हवकली गेली. त्यातून 
सरकारला एकूि २ कोटी २६ लाख ८० िजार ४४० रुपये नफा झाला. 
 
अमेहरकन हमशन पे्रस, मंुबई, टी. गॅ्रिॅम, लप्रटर 
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हशक्षापत्र १५९३ (१५९३ अ). 
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सवांचे मूळ ईश्वर ५६४. 

सराफ आहि स्वार (बोधकथा) १८८०. 
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हिस्ती मंडळीची बखर ४१८. 
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हिस्ती धमावर गुप्तपिे हवश्वासिारा १७७९. 
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गावोगावंी पयचटन व उपदेश ३९५ (३९५ अ), ४०७ (४०७ अ). 

गुजराथेत शुभवतचमान ३४३. 

गौरंगचरि गागुंली ८५४ (८५४ अ). 

घोडनदीचा गोसावी २९९. 
चचच हमशनेरी सोसायटी १८१३ (१८१३ अ). 

चाबूक पत्राची तिार ३६१ (३६१ अ). 

चीनमध्ये धमचप्रसार ३६३ (३६३ अ), ३९७. 
चेलाप्पाची दीक्षा ३५३. 

जमचन हमशन ८७१ (८७१ अ), ११६३ (११६३ अ), १८१२ (१८१२ 
अ). 

ज्याजच क्याडंीसािेब १७५८ (१७५८ अ). 

टोक्याचे धमांतर ४७३. 
हतनवलेीचे धमांतर ३४८. 

तैलंगदेशात धमांतर १९६. 

त्यावळेच्या सुवार्थतक लोकाचं्या मेिनतीचे विचन १८२७. 

दक्षि मिाराष्ट्र प्रातंातील ललगायत लोक १४८४ (१४८४ अ). 
दहक्षिेतील ताहमळ हमशन १८०. 
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दाऊदचा बास्प्तस्मा १०४० (१०४० अ). 

धमांतराहवर्षयी ८४. 
धमांतहरत मुलीची िहकगत ९९. 

धमांतर व हमशनरी १४४. 

धमांतर (नारायि शरे्षाद्री) १४५. 
धमांतरावर ज्ञानलसधूचे आके्षप १५३. 
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नंदबालहमत्राचा बास्प्तस्मा ६४६ (६४६ अ). 
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रघुवुलूची िकीगत ९९०. 

राजकोटचा केशव गोसावी ३७३. 

राजकोटचा बास्प्तस्मा ३०९. 
राधानाथाची गोष्ट २२१. 

लंडन हमशनारी सोसायटी १८१६ (१८१६ अ). 

लेरसािेबाहवर्षयी १६५० (१६५० अ). 

वज्जबेगहवर्षयी ७३५ (७३५ अ). 
हवप्रचरि चिवती  १७४. 

हवल्सनचे व्याख्यान ११९३ (११९३ अ). 

वीसुवास्नायन ५४१. 

शरेोटोिगा बेटात मूतीच्या नष्टतेहवर्षयी ११९२ (११९२ अ). 

श्रीपत शरे्षाद्रीहवर्षयी १६१, १६७, १७५ (१७५ अ), १८१ (१८१ अ), २७०, 
३८५ (३८५ अ). 

श्रैवरचे आगमन १९२५. 

सत्यशोधकाचे हनवदेन  ११६६ (११६६ अ). 
सयाम व िह्मदेश येथे धमांतर ४०४. 

साबात नामे एका आरबीचा वृत्तातं १७७८ (१७७८ अ), १७८५ (१७८५ अ). 

सादंहवच बेटे व धमच १६६. 

स्काटलंडातील िी चचचच्या हमशनाहवर्षयी १८१४ (१८१४ अ). 
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सुमागचशोघक ज्याने लिदुधमच टाकून हिस्तीधमच 
अंगीकाहरला 

१३९७. 

सुरतमध्ये एका पारशाचा बास्प्तस्मा ११८४ (११८४ अ). 

सोलोगावात दीक्षा ३१३ (३१३ अ). 
हिसलापकडून दोघानंा दीक्षा ६६२ (६६२ अ). 

ज्ञानोपदेश १७२२ (१७२२ अ). 

शैक्षणिक–णशक्षिसंस्था, परीक्षा वगैरे :  

अिमदनगरच्या कन्याशाळाचंी गोष्ट २९. 
आंधळ्या मुलीचा अभ्यास १७९५. 

ईजदेलसािेब ६२५. 

इंस्ग्लश भार्षा ७. 
इंग्रजी हशक्षिाहवर्षयी १२०. 

इंग्रजी व संस्कृतहवर्षयी १५८४. 

इंग्रजी स्वर व मराठी स्वर याचंी तुलना १९४७. 
इतदे्दशीय भारे्षच्या सरकारी शाळा १७९३ (१७९३ अ). 

एल् हफन्स्तन शाळा (इंस्स्टटू्यट) २९२, ५५१ (५५१ अ), ८८५ (८८५ अ), १०७९, 
११७१ (११७१ अ), १२१८ (१२१८ अ), १७५९ 
(१७५९ अ), १९७०. 

कलकत्त्याची नवीन शाळा ३७२ (३७२ अ). 
कलकत्त्याची लिदू शाळा ३८२ (३८२ अ), १५७३ (१५७३ अ). 

कलकत्त्याचे बाबू लोक व कन्याचंी शाळा १६१८ (१६१८ अ). 

कागदाच्या कृतीहवर्षयी १४०३. 
कापूस उत्पादन (हपके) ५४८. 

ग्राटं वैद्यपाठशाळा ३०१, ५८६, ६५१, ८९४, ९३३, ११८९ (११८९ अ), 
१२१७ (१२१७ अ), १२७५, १२८०, (१२८० अ), 
१५०५, १५१४, १७४९, 

जनरल असेंब्ली इसं्स्ततुशान् ८६० (८६० अ), १४४६ (१४४६ अ), १७१३. 

जा आहि ये याचें अंतर ११२०. 

तसहबराचें हशक्षि १३४७. 

त्राविकोरचा राजा १६८३ (१६८३ अ). 
द्रव्याचा सद्व्यय १६०४ (१६०४ अ). 

देवनागरीचे रोमन हलपीत रूप्यंतर १३१३ (१३१३ अ), १४३३ (१४३३ अ). 
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नाशकातील शाळेची परीक्षा १९१४ (१९१४ अ). 

नेहटवाचें हशक्षि १९८ (१९८ अ), २५१. 
नेहटव लोकाकंहरता पुस्तकसगं्रि ३७४, ९४१. 

प्राथहमक शाळाचं्या परीक्षा १४१४. 

पुण्यातील ससं्कृत पाठशाळा ७८७, १३६९, १६४४ (१६४४ अ), १६६३. 
िी चचच हमशन (इस्न्स्तट्यूशन शाळा) ६२२ (६२२ अ), ८९१ (८९१ अ), ११६२ (११६२ 

अ), ११७२ (११७२ अ), १४९६ (१४९६ अ), १७४८. 
बेल प्राईझ् १२२५. 

बोडच आफ् एज्युकेशन ३४९, ८७३ (८७३ अ), ९५९, १५८७, १६९९. 

भायखळ्यावरील शाळेची परीक्षा १९५५. 

मनी शाळा ९३८. 
हमकाहनक्स इंस्न्स्तस्तुशानाहवर्षयी १२११. 

मुलासं सुहशहक्षत करिेहवर्षयी ११०. 

मुलींची शाळा ३५५ (३५५ अ). 
मुलींकहरता पहिले पसु्तक १९०१ (१९०१ अ). 

मंुबईची जनरल असेंब्लीची शाळा १९७. 

मंुबई पालेटेक् हनक इन्स्तुटैट ८५८. 
मंुबईत कन्याचं्या शाळा घालण्याचे वतचमान १६०५ (१६०५ अ). 

मंुबईत ज्ञानप्रसारक मंडळी १८०१. 

यंत्राचें प्रदशचन १७०६. 

या देशातील रयत १६५. 
रीड स्कॉलरहशप १४८२. 

लष्ट्करी शाळेची परीक्षा ८६३ (८६३ अ). 

लंकेत हवद्यावृद्धी ८६४ (८६४ अ). 
हवद्याभ्यास करण्याहवर्षयी सभंार्षि ४९, १३५३ (१३५३ अ). 

वैद्यकशाळेतील हवद्यार्थ्याना मदत ३१५ (३१५ अ). 

शास्त्री, मौलवी, वकील याचंी परीक्षा ११८१. 
हशक्षिहवर्षयक धोरि २४५. 

शतेपोत रीतभात याहंवर्षयी सवंाद ६, १७, २८, ३८, ४६, ५४, ७५, ११६, १४३, १५१. 

सरकारी मराठी शाळेची परीक्षा ८. 

सरकारी हरपोटच ६५०. 
सरकारी व हमशनेरी शाळाहंवर्षयी ८५७ (८५७ अ). 
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सरकारी हशक्षकमंडळीचा हरपोट १९२६ (१९२६ अ). 

स्कॉच हमशनाची शाळा ३२३ (३२३ अ), ३३५, ३८४ (३८४ अ). 
हस्त्रयानंी हवद्याभ्यास कसा करावा याहवर्षयी ३९. 

सुकसागरची कन्याशाळा १६१७. 

लिदू हस्त्रयाचं्या सुधारिकूीहवर्षयी १५४९ (१५४९ अ). 
ज्ञानप्रसारक मंडळी १६३१ (१६३१ अ). 

णवज्ञान कला वगैरे :  

इलेक् हत्रक मत्स्य (सहचन) १४८५ (१४८५ अ). 

कलकत्त्यात मेस्मेहरझमने शस्त्रहिया ८९८. 
कान्िेरी येथील गुिा (लेिी) १३३०. 

चमत्काहरक छापण्याचे यंत्र १५७९ (१५७९ अ). 

चादंिेरात्री चालिारे वाटसरू (कला) १३८१. 
हजरोसािेबाने केलेले प्रयोग (शास्त्र) ७८०. 

यातनाहंविीन शस्त्रहिया (वैद्यक) ९०२ (९०२ अ). 

तेलाबद्दल पाण्याचा उपयोग (शास्त्र) १९३७. 
दारूस्थानापन्न कापूस ८१९. 

दुःखाहशवाय शस्त्रप्रयोग करिे (वैद्यक) ८९७. 

बलून नामक यंत्र (शास्त्र) १९४६. 

बौद्ध लेिी (कला) १५३३. 
पदाथचहवद्या (शास्त्र) २६७, ३४१, २६०. 

पे्ररिा (शास्त्र) ३१९. 

मंुबई ते घाट रेल्व े २२२. 

मेस्मेहरझमची हवद्या ९९६. 

राजपुरी परगण्यात िल्ली सापडलेली लेिी (कला) १४५३ (१४५३ अ). 

लोखंडी रस्ते व वाफेच्या गाड्या २११, ३३४ (३३४ अ). 
वाद्यहवद्या (कला) १५१८ (१५१८ अ). 

वास्तहवक वर्षचफळ (ज्योहतर्ष) १६८८. 

हवलायती यतं्राचा नमुना (शास्त्र) १६४९ (१६४९ अ). 

वीज (शास्त्र) ५८४, ६०३ (६०३ अ), ६२४, ८२०. 
वगे (शास्त्र) २९७. 

शीघ्रगामी चमत्काहरक यंत्र (शास्त्र) १२१९ (१२१९ अ). 
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हसद्धपदाथचहवज्ञान (शास्त्र) ६०. 

पशु-पक्षी-वृक्ष वगैरे :  

आस्वल (सहचत्र) ३९३, १८५०. 

उलूक–घुबड याची गोष्ट ७०१. 

उंट (सहचत्र) ७७१. 

करढोक १७७२. 
कािी प्रािी (सहचत्र) १३८२. 

कुत्रा (सहचत्र) ३५२. 

कोंबडी व हतची हपले (सहचत्र) १९०६. 
कोंबड्याचं्या अडं्यातील हपलाच्या उत्पत्तीहवर्षयी १७८६. 

गाय (सहचत्र) ४९९. 

गैराफ (सहचत्र) ४८७. 
हचत्ता (सहचत्र) ३३७. 

जीिा (सहचत्र) ४४७. 

तरस (सहचत्र) ३७०. 
दगडवासी जनावरे १८७३. 

नागचाफ्याहवर्षयी १७५२ (१७५२ अ). 

नाहटलस नामे चमत्काहरक जलजन्तु १५०१ (१५०१ अ). 

नारळीच्या झाडाचे विचन ३५७. 
पक्षाचंी हवहवधता १५४२. 

पक्षाचंी मोठी अंडी १९८०. 

पाढंऱया लसिाची उत्पत्ती १९३६. 

लपगाण्याची चमत्काहरक उत्पत्ती (सहचत्र) १०७६. 

पेहलकान नामक पक्षी (सहचत्र) १५२३. 

बैल (सहचत्र) ११९९. 
मगर (सहचत्र) ६७४, १३८०. 

माशीचे चमत्काहरक डोळे (सहचत्र) १५१९ (१५१९ अ). 

मोर ५७९. 

रानमाजंर (सहचत्र) ३४२. 
हरनाहसरस (सहचत्र) १५६९ (१५६९ अ). 

रेंडीर (सहचत्र) ६५९. 
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लाडंगा (सहचत्र) १५६३. 

वाघ (सहचत्र) ३२०. 
वानर ५३७. 

शिामृग (सहचत्र) १८३२. 

सारसपक्षी (सहचत्र) १७९७. 
लसि (सहचत्र) ३०७, ५८८. 

ित्ती (सहचत्र) ४७१. 

हिप्पोपाटेमस (सहचत्र) ७३२. 

इणतिास-भूगोल-खगोल वगैरे :  

अलेक्झादंराच्या आयुष्ट्याचे शवेट ८५०. 

आहिका खंड २६६, २८७, ३३१, ३५०, ३९२, ४०९, ४२६, ४४६. 

आरबी लोकाचंी उत्पत्ती २१९. 
इहथओहपयोची िकीगत ३६९. 

इताली देशाच्या िल्लीच्या स्स्थतीहवर्षयी ९३०. 

इराि-श्रीक युद्ध ५७१. 
इस्त्राएल ५७२. 

कोहरयोलानसची गोष्ट १०३७. 

हिस्ती मंडळीची बखर ८८२, १५६२. 

गाली लोकाचंी ग्रीसवर स्वारी ८६८. 
गाली लोकाचंा रोमवर िल्ला १०५९. 

ग्रीसाचे विचन ४९८. 

ग्रीसातील लोकाचं्या स्वतंत्रपिाचे शवेट ८८९. 

ग्रीस देशाच्या अहलकडल्या विचनाहवर्षयी ९११. 

दयाना नामक देवी १८८२ (१८८२ अ). 

दुसरी आहि हतसरी प्युहनक लढाई १४४४. 
प्राचीन रोमी लोकाचं्या चालीरीती १४४४. 

बखरीचा कालानुिम २४७. 

बखर युरोप खंड ४६९, ५१९, ५४२, ५९८, ६१९, ६३५, ६५८, ६८८, 
७१७, ७४५, ७७०, ७९६, ११२२, ११५०, ११६९, 
१२००, १२३६, १२६२, १२९२, १३२६, १२४९, 
१३८३, १४०७, १५१०, १७१८, १७३८, १७५७, 
१७७६, १७८८, १८२१, १८५१, १८९९, १९२४, 
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१९५९. 

मिान अलेक्झाडंर जो हसकदर म्िटला 
त्याच्याहवर्षयी 

८२७. 

हमसर देशातील प्राचीन इमारती व कोरिी ३०६. 

मुसलमानी राज्यकृती १०९८ (१०९८ अ). 
रामलसाकडून रोमच्या स्थापण्याहवर्षयी ९५२. 

रोमची िहकगत ९९७, १४६८, १५२८, १५४५, १५८९ (१५८९ अ), 
१६१९, १६३८, १६७४. 

लुई हफलीप ६३२. 
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