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णनिेदन 
 

आध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, िंत्र आहण अहियाहंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्याचप्रमाणे िारिीय प्राचीन 
संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयव याव ेहा म ख्य उदे्दश ध्यानाि ठेवनू साहहत्य-संस्कृिी मंडळाने वाङ मय हनर्ममिीचा हवहवध कायवक्रम 
हािी घेिला आहे. मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेचा आध हनक प्रमाण कोश, वाङ मयकोश, हवज्ञानमाला, 
िाषािंरमाला, आंिर-िारिी-हवश्विारिी, महाराष्ट्रहेिहास इत्यादी योजना मंडळाच्या वाङ मयीन 
कायवक्रमाि अिंिूवि आहेि. 
 

२. मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेचे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकहरिा मराठीि हवज्ञान, 
ित्त्वज्ञान, सामाहजक शासे्त्र आहण िंत्रहवज्ञान या हवषयावंर संशोधनात्मक व अद्यावि माहहिीने य क्ि अशा 
गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकिा आहे. हशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा हवकास 
होईल ही गोष्ट िर हनर्मववादच आहे. पण मराठी िाषेचा हवकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आहण 
िे साधन म्हणजे मराठी िाषेि हनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिच ज्ञान व ससं्कृिी 
याचें अहधष्ठान ियार व्हाव े लागिे. जोपयंि माणसे परकीय िाषेच्याच आश्रयाने हशक्षण घेिाि, कामे 
करिाि व हवचार व्यक्ि करिाि िोपयंि हशक्षण सकस बनि नाही. संशोधनाला परावलंहबत्व राहिे व 
हवचाराला अस्सलपणा येि नाही. एवढेच नव्हे िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानहवज्ञानापासून सववसामान्य माणसे 
वहंचि राहिाि. 
 

३. वरील उदे्दश ध्यानाि ठेवनू मडंळाने उपहरहनर्मदष्ट जो बह हवध वाङ मयीन कायवक्रम आखला 
आहे त्याि इिर वाङ मयीन कायाबरोबरच ज न्या प्राचीन वाङ मयाचे संशोधन करून िे प्रकाहशि करण्याचा 
कायवक्रमही अिंिूवि आहे. ज्या साहहत्यकृिींम ळे मराठी इहिहास, संस्कृिी व वाङ मय या दालनाि फार 
मोलाची वैचाहरक िर पडली आहे अशा प्रख्याि साहहत्याचेही संपादन आहण प नःप्रकाशन करणे ककवा इिर 
कोणी करीि असल्यास त्यास आर्मथक मदि करणे हाही मंडळाच्या या कायवक्रमाचा एक िाग आहे. या 
योजनेखाली आजवर प ढील हवहवध गं्रथ प्रकाहशि झाले आहेि. िरिम नींचे “िरिनाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ 
व ७ आहण अध्याय १८ व १९), हवशाखादिाचे “म द्राराक्षसम्”, “कात्यायन श ल्बसूते्र”, पाली िाषेिील 
“धम्मपद्म”, शाङ वगदेवाचे “संगीि रत्नाकर” िाग १ इत्यादी ससं्कृि गं्रथाचंी िाषािंरे मंडळाने प्रकाहशि 
केली आहेि. िसेच “िरि नाट्यशास्त्र” (अध्याय २८), “चार श ल्बसूते्र” या संस्कृि गं्रथाचंी िाषािंरे िसेच 
“िंजावरची नृत्यसाधना”, कवी हालहलहखि “गाथा सप्िशिी”, कवी हबहारीहलहखि “सिसई”, जयदेव 
कवी हवरहचि “गीिगोकवदम्” या िाषािंरीि गं्रथाचें म द्रण चालू आहे. 
 

४. प्राचीन मराठी वाङ मयाि महान िवीय मंडळींनी फार मोलाची कामहगरी पार पाडली आहे. 
मराठीच्या प्रारंिकाळीच अत्यंि हवप ल आहण श्रेष्ठ दजाचे वाङ मय या लोकानंी हलहहले आहे. महान िाव 
पंथाचा काळ हा ज्ञानेश्वरसमकालीन आहे. एकीकडे िक्िी संप्रदाय होिा िर त्याच्या हवरुद्ध बाजूला 
महान िाव पंथाचे कायव चालले होिे. अनेक हवद्वान आहण प्रहििाशाली साहहत्त्यक या पंथाि उदयाला 
आले. साहहत्य आहण िाषा अशा दोन्ही अंगानंी त्यानंी मराठी िाषेला समदृ्ध केले आहे. त्याचें मराठी िाषा व 
साहहत्य यावंरील ऋण वादािीि आहे. लीळाचहरत्र, श्री चक्रपाणी चहरत्र, श्री गोकवदप्रि  चहरत्र व 
स्मृिीस्थळ हे चार चहरत्रात्मक महान िावीय गं्रथ प्रहसद्ध आहेि. त्यापंैकी “लीळाचहरत्र” हा गं्रथ चक्रधर 



 अनुक्रमणिका 

स्वामींच्या जीवनचहरत्राच्या दृष्टीने िर महत्त्वाचा आहेच, पण हशवाय यादवकालीन मराठी िाषेिील धार्ममक 
व सामाहजक चालीरीिी व व्यवहार याचंी माहहिी होण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. 

 
“पंचोपाख्यान” महान िावीय गं्रथाची संशोहधि आवृिी सपंादन करून प्रकाहशि करण्याचे मंडळाने 

ठरहवले आहण संपादनाचे काम नागपूर हवद्यापीठाचे ििूपूवव क लग रू व महान िाव वाङ मयाचे गाढे पहंडि व 
संशोधक डॉ. हव. हि. कोलिे याजंकडे सोपहवले होिे. मंडळाच्या हवनंिीस मान देऊन डॉ. कोलिे यानंी 
“पंचोपाख्याना”च्या या आवृिीचे वस्ि हनष्ठ दृष्टीने संपादन केले आहे त्याबद्दल मडंळाच्या विीने त्यानंा 
धन्यवाद! डॉ. कोलिे संपाहदि “पंचोपाख्यान” या आवृिीचे मंडळाच्या प्राचीन वाङ मयामालेि प्रकाशन 
करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. 
 

म ंबई :  लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 
पौष १, शके १९००.  अध्यक्ष, 

श क्रवार, हद. २२ हडसेंबर, १९७८.  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृिी मंडळ. 
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दोन शब्द 
 

प्राचीन मराठी वाङ मयािील काव्याचे दालन अहिशय समृद्ध आहे. त्या मानाने गद्याचे दालन फार 
हरकामे आहे. लीळाचहरत्र, श्रीगोकवदप्रिचूहरत्र, स्मृहिस्थळ इत्यादी काही महान िावीय गद्य गं्रथ सोडले िर 
िे दालन जवळजवळ हरकामे आहे असे म्हणण्यास हरकि नाही. अशा त्स्थिीि, मी संपादन केलेला प्रस्ि ि 
‘पंचोपाख्यान’ हा लौहकक गं्रथ प्रकाशनाथव स्वीकारल्याबद्दल साहहत्य-संस्कृहि मंडळाचा मी फार आिार 
आहे. मंडळाचे अध्यक्ष िकव िीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी, याचें मी हवशषे आिार मानिो. 

 
या गं्रथाच्या संपादनाि मला अनेकाचें साह्य झाले आहे. िारि इहिहास संशोधक मंडळ, प णे; 

राजवाडे संशोधन मंडळ, ध ळे; श्री समथव वाग्देविा मंहदर, ध ळे; सरस्विी महाल गं्रथसंग्रह, िंजावर; 
नागपूर हवद्यापीठ गं्रथालय, नागपूर या संस्थाचें व त्याचं्या अहधकाऱ्याचें आिार मानणे अवश्य आहे. त्यानंी 
बह मोल मदि केली आहे. याहशवाय श्री. देवीकसग चौहान, डॉ. प्रि देसाई, डॉ. ढेरे इत्यादी स्नेह्यानंी मला 
हनरहनराळ्या रीिींनी उपकृि केले आहे. त्याचंाही मी आिारी आहे. 

 
नागपूर येथील शासकीय म द्रणालयाने गं्रथ स बकपणे म हद्रि केला, त्याबद्दल म द्रणालयािील सवव 

संबंहधि अहधकारी व कमवचारी याचेंही मी आिार मानिो. 
 

णि. णि. कोलते. 
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प्रस्तािना 
 

 
 
१ 

 
संस्कृत पंचतंत्राचे अपूिवत्ि 
 

केवळ संस्कृि वाङ मयािच नाही िर जगािील कथावाङ मयाि ‘पंचिंत्र’ या गं्रथाचे स्थान व महत्त्व 
फार मोठे आहे. हा कथासंग्रह अत्यंि प्राचीन आहे हे िर खरेच, हशवाय िो अत्यिं मनोरंजकही आहे. त्याचे 
आबाल वृद्ध स बोधत्व क णालाही नाकारिा येणार नाही. त्यािील रोचक कथा लहान म लाचंी अंिःकरणे 
चटकन वधूेन घेिाि आहण प्रौढानंा नीहिशास्त्राचे मागवदशवन करिाि. प्रौढाचं्याच नव्हे िर लहान म लाचं्या 
अंिःकरणावरही नीहिशास्त्राचे अप्रत्यक्ष ठसे उमटवल्याहशवाय त्या राहाि नाहीि. कारण, म ळाि ‘पंचिंत्र’ 
हा नीहिशास्त्राचाच गं्रथ आहे. ‘सकलार्वशास्त्रसारं जगहि समालोक्य’ हा गं्रथ ियार करण्याि आला आहे. 
‘अथवशास्त्र’ म्हणजे नीहिशास्त्रच. ‘ि झीया प त्रािें सा महीनामध्यें नीतीसास्त्र सकळ जानिे करीन’ असे 
हवष्ट्ण शम्याच्या प्रहिजे्ञचे मराठी रूपािंर आपल्या या गं्रथाि आरंिी केले आहे िेय याचम ळे. हे अथवशास्त्र 
ककवा नीहिशास्त्र हवष्ट्ण शम्याने हनरहनराळ्या कथाचं्याद्वारे आम्रकसह राजाच्या अज्ञ म लानंा हशकहवले आहे. या 
कथा ऐकून ‘मग राजप त्र सकळकळा ज्ञान प्रवीण जाले’ असे गं्रथाच्या शवेटी म्हटले आहे. त्यावरून या 
कथाचंी पहरणामकारकिा प्रत्ययाला आल्यावाचून राहणार नाही. लहान म लानंा नीहिशास्त्र 
हशकहवण्यासाठी हा गं्रथ रचला असला िरी प्रौढानंाही िो हििकाच बोधप्रद वाटिो. त्यािील कथाचं्या 
रंजकिेने आहण जीवनहवषयक हशकवण कीने सवांना सारखेच वडे लावले आहे. म्हणनूच की काय, हा गं्रथ 
िारिाच्या मयादा ओलाडूंन जगिर वाऱ्यासारखा पसरला व लोकहप्रय झाला आहे. 
 
प्राणिकर्ाचंा उपयोग 
 

‘पंचिंत्रा’िील कथा बव्हंशाने प्राहणकथा आहेि. याच्या खालोखाल त्याि मानवकथा आहेि. इिर 
कथािं प्राहणकथा व मानवकथा याचें हमश्रण आहे, म्हणजे प्राणी व मानव याचं्या त्या सहंमश्रकथा आहेि. या 
सवव कथा लेखकाने म्हणजे हवष्ट्ण शम्याने आपल्या स्विःच्या कल्पनेिून हनमाण केल्या असिील असे मात्र 
म्हणिा येणार नाही. लोकमानसाि परंपरने दीघवकाळ रुळलेल्या कथा नीहिशास्त्राच्या सूत्राि ग ंफण्याचे 
अपूवव कायव त्याने आपल्या प्रहििेने केले, असे म्हणाव ेलागेल. मानवी आचारहवचाराचंा पश पक्ष्याहंदकावर 
आरोप करून त्याचं्याद्वारा मानवी स्विावाचे हचत्रण करणे हा प्राहणकथाचंा आत्मा होय. अशा कथा 
कल्पकनेिे रचण्याचे कायव मानवी संस्कृिीच्या आरंिकाळापासूनच स रू झाले असले पाहहजे. जगािील 
सवाि प्राचीन वाङ मय म्हणजे वदे व उपहनषद् वाङमय होय. त्याि हवश द्ध प्राहणकथा आढळि नाहीि, हे 
खरे असले िरी त्याचंी बीजे मात्र अवश्य आढळिाि. उदा : छादंोग्य उपहनषदाि दोन हंसाचं्या परस्पर 
संिाषणाने रैक्वाचे लक्ष वधूेन घेिले होिे, असा उल्लेख आढळिो. सत्यकाम जाबालीला एका बैलाने, हंसाने 
व जलचर प्राण्याने उपदेश केल्याचाही हनदेश त्याि आला आहे. [ए. बी. कीथ, ए हहस्टरी ऑफ ससं्कृि हलटरेचर (आविृी 

पहहली), पा. २४२.] प्राहणकथा ककवा प्राहण आहण मानव याचं्या सहंमश्र कथाचंी ही बीजेच नाहीि काय? 
बौद्धाचं्या जािक कथािं अशा अनेक प्राहणकथा आहेि. महािारिािही त्या आढळिाि. ग णाढ याची 
बृहत्कथा, त्याच्या आधारे के्षमेंद्राने रजलेली बृहत्कथामजंरी व सोमेश्वराचा कथासहरत्सागर हे गं्रथ िर सवव 
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प्रकारच्या कथाचें अपूवव संग्रह होि. या सवव गं्रथािंील कथा त्या त्या लेखकाने आपल्या प्रहििेने हनमाण 
केल्या असे मात्र नाही. मानवाने मानव ससं्कृिीच्या आरंिकाळापासून त्या ियार केल्या असल्या पाहहजेि. 
मानव वशंाचा प्रचार व प्रसार जसजसा होऊ लागला िसिशा त्या कथाही हनरहनराळ्या लोकाि प्रचार 
पावनू रूढ झाल्या असिील. लोकवाङ मय म्हणून दीघवकाळपयंि लोकमानसाि त्या रुजल्या असिील. 
कालािंराने त्या कथावाङ मयाि समाहवष्ट झाल्या असिील. एकच कथा हनरहनराळ्या गं्रथािं आढळिे, 
क्वहचि िीच कथा हनराळे रूप धारण करून अन्य गं्रथाि आढळिे, याचे कारण हेच होय. लोककथा एका 
व्यक्िीकडून द सऱ्या व्यक्िीकडे, एका मानवसमूहािून द सऱ्या मानवसमूहाि जेव्हा जािाि िेव्हा त्या 
द सऱ्या व्यक्िी ककवा द सरे मानवसमूह आपापल्या कल्पनापं्रमाणे, हनवदेनप्रसंगाच्या आवश्यकिेप्रमाणे 
त्याला नवीन वशे चढविाि, नवीन रूप देिाि, असा नेहमीचा अन िव आहे. एखादा गं्रथकार त्या कथाचंा 
आपल्या साहहत्याि जेव्हा उपयोग करिो िेव्हाही िो आपल्या आवश्यकिेप्रमाणे त्यािं पहरविवन करिो. 
‘पंचिंत्रा’िील कथाही अशाच म ळाि ‘लोककथा’ असल्या पाहहजेि. त्यानंा नीहिशास्त्राच्या सूत्राि 
ग ंफण्याचे महत्त्वाचे कायव हवष्ट्ण शम्याने केले असावे, असे म्हणण्यास हरकि नाही. 
 
पंचतंत्र आणि गुिाढ्य 
 

संस्कृि ‘पंचिंत्र’ हा गं्रथ केव्हा रचला गेला हे हनहिि सागंिा येणे कठीण आहे. इ. स. ११ व्या 
शिकाि [ए. बी. कीथ, ितै्रव. पा. २८१.] होऊन गेलेल्या काहश्मरी पंडीि सोमदेवाने हलहहलेल्या ‘कथासहरत्सागर’ 
या गं्रथाि पंचिंत्रािील अनेक कथा आढळिाि. ककबह ना, स्थूल मानाने कथासहरत्सागराच्या [सोमदेव 
कथासहरत्सागर. (हनणंयसागर हिसरी आवृिी १९१५.)] शत्क्ियशोलंबकािील चि थव िरंग म्हणजे पंचिंत्रािील हमत्रिेद 
िंत्र,; पंचम िरंग म्हणजे हमत्रलाि, षष्ठ िरंग म्हणजे काकोल कीय, सप्िम िरंग म्हणजे लब्धप्रणाशन 
आहण, अष्टम िरंग म्हणजे अपरीहक्षिकारक िंत्र होय. म्हणजे कथासहरत्सागराि संपूणव पंचिंत्राचा समावशे 
झालेला आहे. त्यापूवी हलहहण्याि आलेल्या के्षमेंद्राच्या बृहत्कथामंजरीिही [के्षमेंद्र, बृहत्कथामञ्जरी. (हनणंयसागर 

द सरी आवृिी १९३१.)] (शत्क्ियशोलंबक-१६) अशाच प्रकारे पंचिंत्रािील अनेक कथा आलेल्या आहेि. 
हवद्वानाचें मि असे आहे की, या दोघानंीही आपापल्या गं्रथाि हवष्ट्ण शमाहवरहचि ‘पंचिंत्र’ समाहवष्ट केले 
असाव.े सोमदेवाच्या बृहत्कथासहरत्सागराच्या बाबिीि हे एक वळे मान्य करिा येईल. कारण, त्याला 
कथाचंा सम द्रच हनमाण करायचा होिा. पण बृहत्कथा ‘मंजरी’चे ध्येयच म ळी सके्षपाचे होिे. 
‘कथासहरत्सागर’ सोमदेवाने जसा ग णाढ्याच्या ‘बृहत्कथे’च्या आधारे रचला म्हणून िो सागंिो त्याचप्रमाणे 
के्षमेंद्रही ग णाढ्याची पैशाची िाषेिील ‘बृहत्कथा’च आपण संस्कृिमध्ये आणली म्हणनू सागंिो (लं. १९-२९, 
३०) जेथे म ळािील कथािागाचा सकें्षप करण्याचे ध्येय आहे िेथे इिर कथा मागाहून समाहवष्ट केल्या 
असण्याचे फारसे संिवि नाही. िेव्हा ग णाढ्याच्या ‘बृहत्कथे’ि ‘पंचिंत्रा’चा समावशे असणे, हनदान 
त्यािील बऱ्याच कथाचंा समावशे असणे हवशषे संिवनीय हदसिे. याचा अथव असा की, ग णाढ्याने आपली 
‘बृहत्कथा’ हलहहण्यापूवी ‘पंचिंत्रा’ची रचना झाली असावी. ग णाढ्याचा प्रहिष्ठान येथील सािवाहन राजाशी 
संबंध होिा, हे त्याच्या हवषयीच्या चहरत्रात्मक आख्याहयकेवरून [ए. बी. कीथ, ितै्रव. पा. २६७.] स्पष्ट हदसिे. 
‘सािवाहन’ या नावाचा कोणी राजा, सािवाहनाचं्या वशंाि होऊन गेला नाही असे एक मि प्रचहलि होिे. 
पण अलीकडे ‘सादवाहन’ हे नाव असलेली काही नाणी सापडली आहेि. त्यावंरून सािवाहन नावाचा 
राजा होऊन गेला व िोच सािवाहन वशंाचा ससं्थापक असावा असे आिा हदसून आले आहे. [डॉ. व्ही. व्ही. 
हमराशी, स्टडीज इन इन डॉलोजी, िाग-३, पा. १—३.] हा सािवाहन राजा इ. पू. हिसऱ्या शिकाच्या शवेटच्या चरणाि 
होऊन गेला. त्याच्याच दरबाराि ग णाढ्य असल्याम ळे त्याचाही जीवनकाळ इ. पू. हिसऱ्या शिकाचा 
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उिराधव ठरिो. [पाहा, ए. जी. कीथ, ितै्रव. पा. २६८.] त्यापूवी  मूळ संस्कृि पंचिंत्राची रचना झाली असावी, असे 
अन मान करण्यास हरकि नाही. 
 
पंचतंत्र आणि जातक कर्ा 
 

‘पंचिंत्रा’िील काही कथासंारख्या कथा बौद्धाचं्या ‘जािककथा’िही आढळिाि. उदा : 
पंचिंत्राच्या पहहल्या िंत्रािील कपगलक कसह व संजीवक बैल याचंी कथा व जािकािील ‘सत्न्धिेद जािक’ 
[जािक कथाचें क्रमाकं ‘जािक’–(लेखक : िदन्ि आनन्द कौसल्यायन. प्रकाशक : हहन्दी साहहत्य समेंलन, प्रयाग) खंड १ िे ६ या गं्रथािूंन हदले 

आहेि.] (३४९), िसेच, द सऱ्या िंत्रािील लघ पिनक, हहरण्यक, मंथरक व हचत्रागंद या प्राण्याचंी कथा व 
जािकािील ‘क रंगमृग जािक’ (२०६) याि बरेच साम्य आहे. चौर्थया िंत्रािील वानर व मगर याचंी कथा 
म्हणजे जािकािील ‘वानहरन्द जािक’ (५७) व ‘संस मार जािक’ (२०८) याचें हमश्रण होय. िंत्र १ मधील 
बडबड्या कासव व हंस (कथा १७) आहण जािकािील ‘कच्छप जािक’ (२१५); िसेच, िंत्र ४ मधील 
वाघाचे कािडे पाघंरलेला गाढव (कथा ६) व जािकािील ‘कसहचम्म जािक’ (१८९) यािही हवलक्षण 
साम्य आहे. पंचिंत्रािील कथेिील वाघ, जािक कथेि कसह म्हणून आला आहे एवढेच. िंत्र १ मधील ढोंगी 
बगळा व खेकडा (कथा ७) म्हणजे जािकािील ‘बक जािक’ (३८); ब्राम्हण, व्याघ्र, सपव व सोनार याचंी 
कथा (िंत्र १, कथा १०) म्हणजे ‘सच्यंहकर जािक’ (७३); िंत्र ३ मधील दहधकणव माजंराची कथा (कथा 
२) म्हणजे जािकािील ‘हबळारव्रि जािक’ (१२८); आहण िंत्र ४ मधील सहस्रब हद्ध, शिब हद्ध मासे व 
एकब हद्ध बेडूक याचंी कथा (कथा ४) म्हणजे ‘हमहिहचत्न्ि जािक’ (११४) होय. वानरसेवक व हवप्रोचर 
(िंत्र १, कथा २५) आहण ‘मकस जािक’ (४४) यािील कथावस्िूही आशयाच्या दृष्टीने सारख्याच आहेि. 
अशी आणखी काही थोडी उदाहरणे शोधून सापडिील. 
 

आिा प्रश्न असा की, बौद्धाचं्या जािककथािूंन हवष्ट्ण शम्याने ह्या व अशाच काही इिर कथा 
आपल्या ‘पंचिंत्रा’ि घेिल्या, की पचंिंत्रािून त्या जािककथामंध्ये प्रहवष्ट झाल्या? या दोन्ही मिाचें समथवक 
व आके्षपक आढळिाि. काही असले िरी वरील केवळ दहापधंरा कथाचं्या आधारावरून ‘पंचिंत्र’ हा म ळाि 
बौद्ध गं्रथ असला पाहहजे हे बेनफेचे मि [ऱ्हीस डेत्व्हस, ब हद्धस्ट बथव स्टोरीज. प्रस्िावना. पान LⅫ  पाहा.] मान्य करिा येि 
नाही. इिकेच नाही िर पचंिंत्राच्या मूळ लेखकाने उपरोक्ि कथा प्रत्यक्ष जािककथािूंन उचलल्या 
असिील हेही मि हटकू शकि नाही. सोमेश्वराच्या कथासहरत्सागराि ‘पंचिंत्र’ ज्या स्वरूपाि आढळिे 
त्याच ककवा ित्सदृश स्वरूपाि िे ग णाढ्याच्या बृहत्कथेि हवद्यमान असेल िर असे अन मान काढण्यास 
हरकि नाही की, ग णाढ्याच्याही पूवी मूळ पचंिंत्राची रचना झाली असणे शक्य आहे. अथात् , जािककथा 
लेखनसमाहवष्ट होण्यापूवी पचंिंत्र ियार झाले असले पाहहजे. कारण, जािककथासंग्रहाचा काळ स्थूल 
मानाने इ. पू. द सरे शिक मानला जािो. िे काहीही असले िरी पंचिंत्र व जािककथा याि आढळणाऱ्या 
कथाचं्या साम्यावरून एवढे हनहिि म्हणिा येिे की, या गं्रथाचं्या रचनेपूवी ह्या कथा, लोककथाचं्या 
स्वरूपाि जनसामान्याि रूढ होत्या. कदाहचि, बौद्ध जािककथालेखकानंी व हवष्ट्ण शम्याने स्विंत्र रीिीने 
त्याचंा आपापल्या हेि पूिीसाठी उपयोग करून घेिला असेल [िारहूि येथील हशल्पपटाि (त्ख् रस्िपूवव २ रे ककवा ३ रे शिक) 
काही जािक कथा कोरलेल्या आहेि. त्यावरून मॉहरस हवन्टरहनझने काढलेला हनष्ट्कषव असा : “They prove that even at that early time many 
worldly narratives, which were found already current by the Buddhist monks, were ‘Buddhistised’; that accordingly they must 
have been known in India Long before and possibly belonged to the pre-Buddhist period.” (मॉहरस हवन्टरहनझ, हहस्री ऑफ इत्न्डयन 

हलटरेचर, िाग–२, पान १२१)]. वादहववादाच्या िरीस न पडिा एवढे मान्य करण्याला काहीच हरकि नाही. 
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पंचतंत्राचा णिश्वसंचार 
 

पंचिंत्राच्या लेखनकालाहवषयी हनर्मववाद व हनहिि असा एकच प रावा आज उपलब्ध आहे. िो 
म्हणजे या गं्रथाच्या पहलवी िाषेिील िाषािंराचा. इराणमधील सासानी राजवशंािील प्रथम ख स्रौ 
अन शवेान बादशहाच्या आश्रयाखाली असलेल्या ब रजोय नावाच्या हहकमाने इ. सनाच्या सहाव्या शिकाि 
अनेक िारिीय कथाचें पहलवी िाषेि िाषािंर केले. त्याि त्याने ‘पंचिंत्रा’िील बह िेक कथा अिंिूवि 
केल्या. यावरून इ. स. सहाव्या शिकापूवी पंचिंत्र हवद्यमान होिे, इिकेच नाही िर िे अत्यंि लोकहप्रय 
होिे हे स्पष्टपणे हदसून येिे. पंचिंत्राच्या जागहिक प्रवासाला या पहलवी िाषािंरापासूनच स रवाि झाली. 
ब रजोयचे हे पहलवी िाषािंर आज उपलब्ध नाही. पण त्याच्या त्या गं्रथावरून बदू नावाच्या लेखकाने 
पंचिंत्राचे सीहरयाई िाषेि इ. स. ५५० च्या स मारास िाषािंर केले. नंिर इ. स. ७५० मध्ये ब रजोयचे 
पहलवी िाषािंर नामशषे झाले. पहलवीिून सीहरयाई िाषेि जो अन वाद झाला होिा त्यावरूनच इ. स. 
७५० मध्ये अब्द ल्ला इब्न ल म कफ्फा नावाच्या इराणी पहंडिाने पचंिंत्राचा अन वाद अरबी िाषेि केला. त्याला 
त्याने ‘कलीला व दमना’ असे नाव हदले. ‘कलीला व दमना’ ही पंचिंत्राच्या पहहल्या िंत्रािील ‘करटक व 
दमनक’ या कोल्ह्याचं्या नावंाची अपभ्रष्ट रूपे होि, हे सहज लक्षाि येईल. म कफ्फाचा हा गं्रथ फारच 
लोकहप्रय झाला. या अरबी गं्रथाची प ढे य रोपािील अनेक िाषािं िाषािंरे झाली. इ. स. १०८० च्या 
स मारास सीहमऑन सेथ नावाच्या ज्यू गृहस्थाने ‘कलीला व दमना’ या उपरोक्ि अरबी गं्रथाचे ग्रीक िाषेि 
िाषािंर केले. या अरबी गं्रथाच्या ककहचि वगेळ्या संहहिेवरून प ढे इ. स. १२५० मध्ये द सऱ्या एका ज्य ू
पंहडिाने त्याचे हहब्रिू िाषािंर केले. आहण नंिर या हहब्र ूगं्रथावरून जॉन कॅप आ नावाच्या ज्यू पहंडिाने इ. 
स. १२६३ िे १२७८ च्या दरम्यान लॅहटन िाषािंर केले. म कफ्फाच्या अरबी गं्रथाचे हहब्रिू िाषािंर झाले 
त्याच स मारास त्याच अरबी गं्रथावरून एक स्पहॅनश िाषेि व द सरे लॅहटन िाषेि िाषािंर झालेले आढळिे. 
म कफ्फाच्या ‘कलीला व दमना’ या अरबी गं्रथावरूनच फारशी िाषेिही काही िाषािंरे झाली. त्याि इ. स. 
१२२० च्या स मारास न स्र ल्लाने केलेले िाषािंर प्रहसद्ध आहे. त्याच्याच आधारे ह शने काहशफीने केले ‘अन्वारे 
स हैली’ नावाचे िाषािंर हवशषे लोकहप्रय झाले. य रोप व आहशया खंडािंील अनेक िाषािंील िाषािंरे 
‘अन्वारे स हैली’ वरून झालेली आहेि. पूवी हनर्मदष्ट केलेले जॉन कॅप आने केलेले हहब्र ूिाषािंरही असेच 
लोकहप्रय ठरले. त्याच्याही आधारे य रोपािील अनेक िाषािंील िाषािंरे ियारी झाली. त्यािंील इटाहलयन 
िाषािंरावरून सर थॉमस नॉथव याने इ. स. १५७० च्या स मारास पंचिंत्राचे इंग्रजी िाषािंर प्रथम प्रहसद्ध 
केले. त्यानंिर इंग्रजीि या गं्रथाची अनेक िाषािंरे झाली िी मात्र मूळ संस्कृि पंचिंत्राच्या आधारे. 
[‘पंचिंत्रा’च्या हवश्वसचंाराचा हा वृिािं, ऱ्हीस डेत्व्हस, ब त्ध्दस्ट बथं स्टोरीज (प्रस्िावना) व देवीकसग चौहान याचं्या ‘पंचिंत्राचा प्रवास’ (मराठी 

आहण दत्क्खनी कहदी, पा. १३१) याचं्या आधारे हदलेला आहे.] हकत्येक साके्षपी संशोधकानंी ‘पंचिंत्रा’च्या अहधकृि सहंहिा 
संपादन केल्या. त्याि हारवडव ओहरयटंल सीरीजमध्ये प्रहसद्ध झालेली डॉ. जोहान्स हटेल आवृिी व 
एडगटवन याचंी आवृिी आज हवशषे प्रहसद्ध आहेि. 
 
पंचतंत्र आणि प्राचीन मराठी 
 

संस्कृि पंचिंत्र हा लोकहप्रय गं्रथ असल्याम ळे त्याचा पहरणाम प्राचीन मराठी वाङ मयावर होणे 
स्वािाहवक होिे. ‘लीळाचहरत्र’ हा मराठीिील अत्यंि प्राचीन गद्यगं्रथ होय. त्याि चक्रधरानंी साहंगिलेल्या 
अनेक लोककथा आलेल्या आहेि. पण आज उपलब्ध असलेल्या या गं्रथाि पंचिंत्रािील एकही कथा 
आढळि नाही. िथापी, चक्रधरानंा ‘पंचिंत्र’ माहीि नसाव े हे संिवि नाही ‘लीळाचहरत्रा’ि आलेल्या 
‘मोकळ्या दृष्टािंा’ंची एक यादी आढळिे. त्याि ‘नीळकंठ पिीिा जंबकूाचा’ (दृ. ८४) दृष्टािं नोंदलेला 
आहे. हा दृष्टािं म्हणजे ‘पंचिंत्रा’िील ‘हनळीि पडलेला चंडरव कोल्हा’ (िंत्र १, कथा १२) ही कथा होय, 
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यािं शकंा नाही. ‘लीळाचहरत्र’कार म्हाइंंिट याचं्याहवषयीची एक आठवण ‘स्मृहिस्थळा’ि आलेली आहे. 
िीि ‘यावहर म्हाइंंिटीं प्रस्िावीक वाक्य म्हहणिलें  : अपरीक्ष्य न किवव्य ंकिवव्यं स परोहक्षिं । पिाद् िवहि 
संिापो ब्राह्मणीनक लो यथा ॥’ (स्मृस्थ. १३९). हा श्लोक ‘पंचिंत्रा’च्या पाचव्या िंत्रािील ७ वा श्लोक होय. 
यावरून मराठी गद्याच्या आरंिकाळाि, म्हणजे िेराव्या चौदाव्या शिकाि बह श्र ि व्यक्िींचा ‘पंचिंत्रा’शी 
चागंला पहरचय होिा, असे हदसून येिे. त्यािील कथाचें हनदेश त्यांच्या िोंडी येिाि, यावरून त्याची 
लोकहप्रयिाही हदसून येिे. प ढे िर या गं्रथाची मराठीि िाषािंरे होऊ लागली. िी ‘पंचोपाख्यान’ या नावाने. 
सोळाव्या शिकाि हवश्वनाथबासाने हलहहलेल्या ‘आचारवदंा’ि ‘जाणीव’ आहण ‘हसहाणीव’ याचें स्पष्टीकरण 
करिानंा गं्रथकार म्हणिो : ‘िहर जाणीव म्हणजे वदे : शासे्त्र : प राणें : स्मृहि : ऐसी एक एक जाणीव : मग 
एकासी संगीि रागमानाची जाणीव : एका जोहिष शास्त्राची : एकाहस वैद्यकाची : एकाहस उपशास्त्रें : 
िृद्धकर्ाचंी : इत्याहद जाणीवा असहि : आहण हसहाणीबा हिया साम दाम दंड िेद या चौ गं्रथाचंीया 
राज्यव्येवस्थेमध्यें : िथा स्ववणीं  व्येवहार चालवणें : यामध्यें हसहाणीवा असहि : िथा पंचोपाख्यानाणद 
लघ दीघव चाणाख्यें.......’. याि ‘वृद्धकथा’ या शब्दाचा उपयोग लक्षणीय आहे. ‘पंचोपाख्यान’चा िर स्पष्ट 
हनदेश आहे. १६ व्या शिकापूवीच ‘पंचिंत्रा’ची िाषािंरे मराठीि झाली होिी हे यावरून स्पष्ट हदसिे. 
 

पंचिंत्रािील काही कथाचें हनदेश ज्ञानेश्वर-म क्िेश्वरादी कवींच्या काव्यािं आढळिाि. [हवहवध ज्ञान 
हवस्िार वषव ६०, पान २९-३०.] उदा : ‘का ं हटहटि  ंचाचं वऱे्हीं । माप स ये सागरीं । मीं नेणि  हियापरी । प्रविें एथ’ 
(ज्ञाने. १·६८) ; ‘पिंगा नावडे वाहि । खद्योिा िान ची खंहि । हटहटिें अपापंहि । वैरी केला । (ज्ञाने. 
१६·२३२). ज्ञानेश्वरीिील या ओव्यामंध्ये ‘पंचिंत्रा’िील ‘हटटवा आहण सम द्र’ (िंत्र १, कथा १६) या कथेचा 
संदिव आहे. िसेच ‘अथवा हनधान हें प्रकटलें  । ह्मणौहन खहदरागंार खोळे िहरले । का ं साउली न पािंा ं
घािलें  । क हा ंकसहें’ (ज्ञाने. ९·१४८); ‘आप लें  कबब नेदखिा ं। कसह  क हा ंघालील देखों आिा ं। ऐसा धहरजे 
िेहव अनंिा । राहखलें  मािें’ (ज्ञाने. ११·५५); ‘जैसा क हा ंआपणहच कबबे । सींह  प्रहिकबब पािंा ंखोिे । खोिला 
समारंिें । घाली िेथ’ (ज्ञाने. १५·४५४) या हिन्ही ओव्यािं ‘मदोन्मि कसह आहण चि र ससा’ ही पचंिंत्रािील 
कथा (िंत्र १, कथा ८) आलेली आहे. 
 

म क्िेश्वराच्या महािारिािही पंचिंत्रािील काही कथा आढळिाि. ‘वनपवा’ि स्थाहलपाक प्रसंगी 
द्रौपदीने केलेल्या श्रीकृष्ट्णाच्या धाव्याि (अध्याय ११) ‘हवष्ट्ण रूप धारण करणारा कोळी (कौहलक) आहण 
राजकन्या’ ही पंचिंत्रािील कथा (िंत्र १, कथा ९) प ढीलप्रमाणे हनदेहशलेली आहे. ‘कौहलक कृहत्रम वशे 
नटी । राजकन्या िोगी कपटी । हनवाण माडंल्या संकटीं । म्हणे धाव श्रीकृष्ट्णा’ ॥ (अ. ११–) त्याच्याच प ढे 
‘सम द्रें हेहळली पहक्षक ळें  । सागरें हहरलीं त्याचीं वाळें  । द ःखें पहक्षयाचें पाळे । आड पहडले गरुडािें ॥ देवें 
पाचाहरला कसधू । नावरे प्रलयाग्नी क्रोधू । रागें करावया वधू । स दशवना परहजलें  । सम द्रें हरघोहनया ंशरण । 
दीधली वाळकें  आणोन । िे वळेी गरूड सिंोषोन । हवष्ट्ण सेव ेलागला’ (अ. ११·८२-८७) ही पचंिंत्रािील 
‘हटटवा आहण सम द्र’ (िंत्र १, कथा १६) ही कथा होय. म क्िेश्वराने हनदेहशलेल्या या कथेचे स्वरूप ‘ गरूड 
प राणाि’ आलेल्या कथेसारखे आहे. िेव्हा, म क्िेश्वराने िी िेथून घेिली असणे शक्य आहे. 
 

साराशं, ज्ञानेश्वर-म क्िेश्वरादी मराठी कवींचा पंचिंत्राशी पहरचय होिा याि शकंा नाही. हे कवी 
संस्कृि िाषेचे पहंडि होिे. िेव्हा त्यानंी पाहहलेले पंचिंत्र ‘संस्कृि’च असणार, हे हनराळे सागंण्याची गरज 
नाही. 
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संस्कृि पंचिंत्राची िारिाबाहेरील िाषाि जशी िाषािंरे झाली िशी िी िारिीय देशी िाषािही 
झालेली आहेि. त्यािंील मराठी िाषेि केलेल्या पचंिंत्राच्या िाषािंराचंा मागोवा घेण्याच प्रयत्न या 
हठकाणी करावयाचा आहे. 
 

२ 
 
पंचतंत्र ऊर्व  पंचोपाख्यानाचा शोध : िािे, णि. ल. 
 

मराठी पंचिंत्र ऊफव  पंचोपाख्यान, या गं्रथाचंा शोध घेऊन त्यापंकैी काहींचा मराठी अभ्यासकांना 
प्रथम पहरचय करून हदला िो ‘महाराष्ट्र सारस्वि’कार हव. ल. िाव ेयानंी. ‘गद्य व पद्य हमळून दहापेक्षा 
जास्ि पंचिंते्र दृष्टीस पडिाि. बाराव्या शिकापासून सोळाव्या शिकापयंि ही हनरहनराळ्या काळी 
रहचलेली आहेि.’ असा उल्लखे त्यानंी आपल्या ‘महाराष्ट्र सारस्विा’ि प्रथम केलेला आढळिो. [हव. ल. िाव,े 

महाराष्ट्र सारस्वि (आविृी हिसरी), िाग १, पा. ३१.] िाव ेयानंी पाहहलेल्या दहा पंचिंत्रापंकैी दोन हनहििच पद्यबद्ध 
असावी. त्यािील एक हनमवळ पाठकाचे व द सरे महाकलगदासाचे. कारण, या दोन्ही ओवीबद्ध ‘पंचिंत्रा’चा 
ओझरिा पहरचय त्यानंी ‘महाराष्ट्र सारस्विा’ंि करून हदलेला आहे. [ितै्रव, पा. २१३ व २६९.] इिर आठापैकी 
हनदान दो पचंिंते्र िरी गद्यात्मक असावीि हे प ढील हववचेनावरून हदसून येईल. 
 

िाव ेयानंी इ. स. १९०७ मध्ये ‘महाराष्ट्र कहव’ माहसकािून मराठी गद्य पंचिंत्र प्रथम प्रहसद्ध केले. 
िे संपूणव असले िरी अनेक हठकाणी त्र हटि आहे. उदा : पहहल्या िंत्राि कौहलकाने हवष्ट्ण रूपाने राजकन्येचा 
उपिोग घेिला, या कथेचा पूवविाग त्याि नाही. या पहहल्या िंत्राचा शवेटचाही िाग त्याि नाही; द सरे िंत्र 
िर फारच त्र हटि आहे. हस्िहलहखि पोथीिील या िागाचंी पाने गहाळ झाली असली पाहहजेि. िथाहप, 
त्र हटि असले िरी मराठी गद्य पंचिंत्राची ओळख अभ्यासकानंा करून देणारा हा पहहला गं्रथ आहे, म्हणून 
िो महत्त्वाचा होय. 

 
िाव े यानंी ‘महाराष्ट्र सारस्विा’ची द सरी आवृिी इ. स. १९१९ मध्ये प्रहसद्ध केली त्या वळेी 

‘पंचिंत्रा’ची ओळख करून देिाना ‘महाराष्ट्र कहव’ माहसकाि पूवीच छापलेल्या पंचिंत्रािील उिारा 
देण्याऐवजी आपल्या जवळील द सऱ्या एका हस्िहलहखिािील उिारा त्यानंी हदला आहे. (पा. ८४-८५). 
१९२४ मध्ये प्रहसद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र सारस्विा’च्या हिसऱ्या आवृिीि (िाग पहहला) मात्र त्यानंी िो 
उिारा गाळला. का गाळला िे सागंिा येि नाही. हा उिारा मी खाली उध्दृि करीि आहे. 
 
िािे याचंी सारस्ित प्रत 
 

“कव्हणी येके नगरीं देवशमा म्हणीजे ब्राह्मण  : ियाचीये िायेहस प्रसूिी जाली : एक  प त्र  
एक  म ंगस : ऐसें िया म ंगसाहस : प त्राहचयापहर वाढहविाहि : प ण  ियाहस हवश्वासिी ना ं: कव्हणी 
येकी समयीं कथमहप हे म ंगस बाळकाहस हवरुद्ध करैल : ऐसे एक  हदवस  प त्रािें पालका ंहनजउहन 
उदकाचा घट  घेउहन पाहणयासंी हनगाली : मग ििारासी म्हणे : ि म्ही हा बाळ  म ंगसापासाव रक्षावा 
: ऐसी िे पाणींयासंी गेलीया उपरी : ब्राह्मणूं शून्य घर साडंौहन एकाहचया घरा हनस्त्रावयासी गेला : 
यीि का ं समयीं क ष्ट्णसप व पालकेयावरी उिरिा ं म ंगसें देहखला : सहजवैरी देखौहन बाळकाहस 
खाईल म्हणौहन शिखंड  केला : रुधीरें िाबंळ िोंड ऐसा देखौहन म्या ंप रुषाथ व केला म्हणौहन माये 
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प ढा ंसाघंावया गेला : िव ंमाया रुधीरें िाबंळिोंड देखौहन म्हणे : अलोट माझें बाळ येणें माहरलें  
असैल : ऐसें म्हणौहन ियावरी उदकाचा घट  टाहकला : िेणेंकरुनी म ंगस मेलें  : या उपरी म ंगसािें 
मारौहन घरासी ये : िव ं स खें पालकें  बाळक खेळि असे : आहण पालकेया खाली सप व मारीला 
देहखला : मग थोरु हवळाप  करंु आदरीला : कटाकटा म्या ंपापीणीया ंअहवचायव कायं केलें  : एि का 
समयीं िो ब्राह्मण ं घराहस हनस्त्रावा घेउहन आला : िव ंिेणें प सीलें  : िंू का हवळाप  करीिेसी : िव ंिे 
म्हणे पापीया ि ं घरीं असिासी िहर ऐसें का ंहोिें : ि ज िृष्ट्णा ंबह ि : िहर आिा ंद ःख िोगी : ॥” 

 
िािे याचंी ‘महाराष्ट्र कणि’ प्रत 
 

‘महाराष्ट्र कवीं’ि प्रहसद्ध झालेल्या ‘पंििंत्रा’िील याच कथेचा उिारा ि लनेसाठी येथे देिो. 
 

“कोण्हे येके ठाईं देवशमा नामें ब्राह्मण  । ियाहचये िायेहस दोहन लेंक रें जावकळ जाहाकल । 
येक  म ंगस  । आहण येक  प त्र  । िीया ंदोघािंें वाढहवलें  । पहर लेंक राहस म ंगस माहरल यसैें िय असे । 
येक वळे िे पाहणयाहस गेहल । ििारािें म्हणे । हम पाहणयाचा हेल  आहणन । पाळणा ंलेंक रंू आहे । िें 
पाहाि घकर असा । िो नावके होिा । इि केहन कवाड अडक हन । हनश्रया आणावयाहस गेला । िंव 
साप  पाळणेयावहर । वोळकंबि  असे । िो म ंगसें देहखला । िेणें खाहल पाहडला । आहण मारुहन त्याचे 
ि कडे केले । िंव िे पाहण घेउहन आहल । िंव िें म ंग स हिये जवहल आलें  । िें लाहडजेि मागें प ढें 
हरघों लागलें  । ियािें पाहे िंव त्याचें िोंड रक्िें माखलें  । िें देखौहन न हवचाहरिा ं । िरहल घागर 
त्यावहर टाहकली । म्हण चाडंाळा लेंकरंु खादलें  । घरािं आहल । िंव लेंकरंु पाळणा ंस खें असे । सप व 
माहरला असे । िें देखौहन मग रडि बैसहल । िंव िो ब्राह्मण  आला । त्यािें म्हणे माझें म्हणिीलें  न 
कहरसीच । िेणें येसणें द ःख पडलें  । िृष्ट्णा अपार कहरिा ंऐसे जालें  ।” 

 
हे दोन्ही उिारे ‘िाडून पहािा ं स्वच्छ हदसेल की, दोन्ही उिाऱ्यािं बराच फरक आहे. हा फरक 

दोन प्रकारचा आहे. एक िाषेचा व द सरा मजक राचा. िाषेचे जे रूप सारस्विािील उिाऱ्याि हदसिे िे 
कवीिील िाषास्वरूपापेक्षा प्राचीन आहे याि शकंा नाही. द सरे, मजक र पाहहला िरी प ष्ट्कळ िफावि आहे. 
यावरून ही दोन्ही पंचिंते्र एकाच्याच नकला नसून दोन हनराळी िाषािंरे होिी असे ठरिे’ असे द. वा. 
पोिदार यानंी म्हटले [िारि इहिहास सशंोधन मंडळ, तै्रमाहसक, वषव ३, अंक २-४, पा. ४५.] िे बरोबर आहे. िाव ेयाचं्या 
जवळ दोन स्विंत्र गद्य पंचिंते्र होिी. त्यापंैकी ‘महाराष्ट्र कवी’ि छापलेले पचंिंत्र जसे त्र हटि, म्हणून 
अपूणव आहे, िसेच ‘महाराष्ट्र सारस्विा’ि ज्यािील उिारा हदला आहे िेही अपूणव आहे. त्या पंचिंत्राची 
फक्ि ४ व ५ ही दोनच िंते्र िाव्यानंा उपलब्ध झाली होिी, असे द. वा. पोिदार यानंी केलेल्या हनदेशावरून 
हदसिे. [ितै्रव, पा. ४५ (िळटीप).] 
 
पोतदारानंा उपलब्ध झालेले पंचतंत्र 
 

द. वा. पोिदार यानंाही गद्य पंचिंत्राच्या एका पोथीिील िृिीय िंत्राची काही पाने उपलब्ध झाली 
होिी. िी त्यानंी िा. इ. सं. मंडळाच्या पूवोक्ि अंकाि प्रहसद्ध केलेली आहेि. मजक राच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र 
कवी’िील गद्य पचंिंत्राशी िाडून पाहिा; आहण िाषेच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र सारस्विा’िील उिाऱ्याशी िाडून 
पाहिा पोिदारानंा उपलब्ध झालेले हे हिसरे स्विंत्र गद्य पंचिंत्र असाव ेअसे स्पष्ट हदसिे. त्यािील एक 
उिारा [ितै्रव, पा. ५१.] येथे देिो. 
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“कोण्ही एक्ये नगरीं : हचत्ररथ  नाव ेराजा : िेयाचा ंधन धवरी उ िं पत्ष्ट द्मवन नाव ेसरोवर : 
हिथे वह िसरो स वणाचे हंस वसहि : िे सासा ंमासा ंस वणाचे एक हपत्स त्यजीिी : ययामध्ये : िया 
सरोवरा एक  स वणाचा पक्षीया आळा : िेही हंसी ह्महणिळे : ि वा आह्मामध्यें न वसाव े: जेणे कारणे 
सासा ंमासा ंआह्मी रायासी एक हपछ देयाव े: ऐसे ह्मणौहन हवकि सरोवर घेिळे : विे का*ई म्हणौ 
। एणें प्रकारे ज्या पक्षीयाहस दै्वधीिाव  माडंळा : िीये वळेे िो पक्षीया ियाजवहळ शरण जाउहन : 
बोळीळा : अगा जी हे पक्षीये ऐसें ह्मिाहि : जे रा  आह्माहस का*ई कहरल येथे आह्मी कोण्हासी 
ही वसो नेद  : म्या ह्महणिळे : ि ह्मी वोषटे बोहळळेहि : मी जाउनी रायाप ढे सागंनै : यसेै रा  हचिा 
ए िे करु इि के राए आईकोहन ओ सेवका प्रहि बोहळळा अगा ि ह्मी जाउहनया ं अवघे पहक्षयाथें 
मारूहन आणा : मग रायाच्ये हनरोपे िे सेवक हनघाळे या नंिरे ळाकं डे हस्िा राजप रुषाथें देषौंहन िेथे 
येक वृधं पक्षीये ह्महणिळे अगा स्वजाहिया पासौहन ओषटे माडंळे : िहर सकळहीं एकं च उत्पवन 
करावें : िेहीं पक्षी िैसेहच केळे :” 

 
हीच कथा महाराष्ट्र कवींिील पंचिंत्राि [हव. ल. िाव,े महाराष्ट्र कहव, पंचिंत्र, पा. ४०.] प ढीलप्रमाणे आहे : 

 
“कोण्हे एके नगहर । हचत्ररथ नामें राजा । ियाचें पद्मसरोवर । िेथें सोहनयाचें हंस । िे 

मासा प्रत्येके हपसें सोहनयाचंीं दोहन दोहन िया रायािें देहि । िंव िेथें सोहनयाचा पक्षी थो आला । 
िया पहक्षयािें हाहंस म्हहणिलें  । आम्ही रायाहस सा ंमासा ंहपसेंर दोहन दोहन देि  असों । म्हणौहन ि ं 
येथ न वगेा ंजाये । िंव िो पहक्ष रागे ठेला । रायापाकस यैसे जाउहन म्हहणहिलें  । जें हंससरोवहरचे पहक्ष 
ि मिें न महनहि । म्हणहि आत्म्ह रायापाकस हपसें देि  असों । रावो आम चे काये कहरल । ि त्म्ह कोण्ही 
आमचे सरोवकर न रहावें । िंव त्या राजेयाहन न हवचाहरिा ं। राजप रुषाहंस हनरोप  हदधला । जें अवघे 
हंस धरुहन आणा । िे धरावया येि  देखौहन । वृद्ध पहक्षयाचेंहन वचनें । येकेच वळेे उडौहन गेले :” 

 
या दोन्ही उिाऱ्यािंील कथेि मजक राचा व हनवदेनशलैीचा फरक िर आहेच पण िाषेच्याही दृष्टीने 

िफावि आहे. िाव ेयाचं्या जवळील दोन व पोिदार प्रि याचंा हवचार केला असिा ‘सारस्वि प्रि’ सवाि 
ज नी, ‘पोिदार प्रि’ त्यानंिरची आहण ‘महाराष्ट्र कवी’ि प्रहसद्ध झालेली प्रि सवाि आवाचीन असावी, असे 
स्पष्ट हदसिे. पोिदार प्रिीिील गद्य पंचिंत्र हे िेराव्या शिकािील, ज्ञानेश्वरानंिर पाचपन्नास वषाि झालेले 
असाव,े असे पोिदार म्हणिाि. पण त्यािील हनघालों, गेलों, ज्या ज्या, लोहकराच्या, इंधनाच्या, 
बाणाच्या, ऐस्या ओखट्या इत्यादी रूपावंरून िो १४ व्या शिकािील ककवा त्याही नंिरचा असावा असे 
वाटिे. ज्ञानेश्वर काळािील या शब्दाचंी रूपे हनघाला,ं गेला,ं जेया जेया, लोहकाराचेया, इंधनाचेया, 
बाणाचेया, ऐसेया, ओखटेया, अशी होिी. ल चे ळ लेखन; हद्विीया ककवा चि थीच्या तें प्रत्ययाचे र्ें असे 
लेखन, ही त्या काळािील िाषेची वैहशष्ट्टे्य नाहीि. सारस्वि प्रि, आज जो लहानसा उिारा उपलब्ध आहे 
त्यावरून पाहािा, अशा रूपापंासून म क्ि आहे. िी अहधक ज नी असावी असे मला वाटिे. ‘महाराष्ट्र कवी’ 
िील प्रि ही बरीच अवाचीन म्हणजे स मारे पंधराव्या शिकािील ककवा त्या नंिरची असावी असे वाटिे. हे 
पंचिंत्रही ‘ज्ञानेश्वरीच्या स मारास हलहहले गेले असावे’ असे प्र. धों. काहनटकर म्हणिाि, [हवहवध ज्ञान हवस्िार, 

वषव ५६, पा. ४०७.] िे बरोबर नाही. बोहललों, उबगलों, गाडीं ज हपलो होतो अशी प्रथम प रुषी ओकारािं रूपे 
याि प ष्ट्कळ आहेि. कहरिो, आहणिो, येिो, जेथे, िेथे, ि झ्या, त्याच्या, त्याचा, त्याहस अशी उिरकालीन 
रूपेही या गं्रथाि प ष्ट्कळ आहेि. या गं्रथाि ‘एकही परकीय शब्द नाही’ हे त्याचें म्हणणेही बरोबर नाही. 
अगदी आरंिीच ‘कौि काचे हौणसचे’ असा हौस शब्द आला आहे. िो फारशी ‘होस’ ककवा अरबी ‘हवस’ 
मधून मराठीि आला आहे. िेव्हा हा गं्रथ ज्ञानेश्वरकालीन ककवा त्याच्या जवळपासचा हनहिि नाही. डॉ. 
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ि ळप ळे याचं्या मिे िो १४ व्या शिकािील असावा. आपल्या ‘ओल्ड मराठी रीडर’ या प स्िकाि त्यानंी या 
पंचिंत्रािील एक उिारा हदला आहे. [श.ं गो. ि ळप ळे, ओल्ड मराठी रीडर (आवृिी पहहली), पा. ११७.] िेथे या गं्रथाचा 
काळ ‘स मारे १२७० शक ककवा इ. स. १४ वे शिक’ असा हदला आहे. पण हा गं्रथ चौदाव्या शिकािील आहे 
हे अभ्यासकानंा पटाव े म्हणनूच की काय त्यानंी मूळ उिाऱ्यािील काही शब्दरूपािं बदल करून िे हदले 
आहेि. काही उदाहरणे देिो. या उदाहरणािं िाव ेप्रिीि आढळणारे मूळ रूप आधी देऊन ि ळप ळे यानंी 
केलेले बदल कंसाि हदलेले आहेि. उदा : सागें ( साघें), त्या (तेया), िेरे् (िेर्), द्याव े(देयाव)े, त्याहस 
(तयाहस), आम च्या (आम चेया), सागंों (साघंों), साणंगिला (साणंघिला) इत्यादी. या बदलाचंा अथवच 
असा की, ि ळप ळे याचं्या मिे गं्रथािील या शब्दाचंी मूळ रूपे १४ व्या शिकािील मराठीची नाहीि. 
 
पोतदारानंा णमळालेले दुसरे गद्य पंचतंत्र 
 

द. वा. पोिदार यानंीच ‘मराठी गद्य पचंिंत्राचे एक पान’ इ. स. १९३६ मध्ये प्रहसद्ध केले. [िारि 
इहिहास सशंोधन मडंळ, तै्रमाहसक, वषव १७, पा. ६०-६१.] िे एक स्विंत्र गद्य पंचिंत्र आहे अशी समजूि होण्याचा संिव 
आहे. त्याचे स्वरूप लक्षाि येण्यासाठी त्या पानािील मजकूर प्रथम येथे उध्दृि करिो. 
 

“सा कोज्लाळ  : ऐसें बोलिाचंी कंब ग्रीउ पडला : िो लोकी शिषंड केला : टीटीहव म्हणे 
िैसें ि ं माझें वचन गवास्िव नाईकहसची : म्हणौहन आंडी सम द्रें नासलीं : ऐसे आइकोनी हटहटवा 
क्षोिािें पाउन म्हणे : आिा ंमी हा सम द्र  सोषीन : िेव्हा ं: हटहटहव म्हणे : ि ज आणी सम द्रा वैर केहव 
घडे : परस्परें समानिा नाही : हटहटहव म्हणे ि ज सम द्रा वैर जरी करणे : िरी बह िा ं पक्षीयािें 
मेळवी : मग वैराचा उद्यम  करावा : बह िीं काये असाध्य : ॥ उक्िं च ॥ बह नामल्पसाराणा ंसम दायो 
हह द जवयः । िृणैरारभ्यिे रज स्िया बध्नाहि क ं जरान ॥ ७ ॥ हचहिका काष्ठक टेन महक्षकासह दद वरी । 
बह जनहवरोधेन क ं जराः प्रळयं गिाः ॥ ५ ॥ िे कैसी कथा : हटहटवासी हटहटहव साघें : कोण्ही ऐके 
वटवृक्षाचा ंठाईं : हचहड येहक व्याहल होहि : िव िीये मागींहच हस्िी येक  जाि होिा : िेणें सोंडी 
घाल ं नी षाहंद मोडहल : हचहडचीं आंडी मेली : िे चीहड थोर द ःखािें पावली : हस्िीचा दे्वष  धरुनी 
काष्ठक टा पक्षीयापासी गेहल : िया प ढे द ःख नीवदेन केले : िेणे समजाहवली : िो म्हणे चीहडये 
ि झा वैरी मी मारीन : मग िो काष्टक टा आणी हचडी मासीयपासी येउनी : द ःख नीवदेन करिी 
जाहल : िे मासी म्हणे मोहाळ खािा ंमाझें गोत्र िेणें हस्िीये खादले : िरी मज हनरोप  काये िो साघं 
: िव मासी म्हणे माझा मतै्र  मेघद ि  बेंड क असे : ियापासी द ःख साघंो : िो आप लें  कायव करील : 
मग िया प्रिी जाउनी िो बडे क सावध  केला : ियािें म्हणीिलें  : आडकडा राह ंन बोबाव े : मग 
काष्ठक टें हस्िीयाचे डोळे टोचीले : मासीया बसैोनी असाडी पडहल : हकडे पडले : िो हस्िी अधं  
जाला : ऐसा कोण्हे येके समयीं हस्िी िृषाक्रािं  जाला ं : पाणीया जािा ं सोये नेणेहच । िव ं
आडकडाहं ंन बेंडूक बोबाईले : िो हस्िी िे सोई हनगाला : कडा होउनी खोरीं पडला : प्राण  गेला : 
म्हणौनी बह ि काये करंू......” 

 
हा उिारा आपल्या म हद्रि संहहिेिील पान ५१, ओळ १५ पासून िो पान ५२, ओळ २० पयंिच्या 

मजक राशी िाडून पाहावा. वरील उिाऱ्यािील आरंिीचे शब्द ‘सा कोज्लाळ ’–हे ‘[काइ]सा कोल्हाळ ’ असे 
असले पाहहजेि. काही हठकाणचे शब्दिेद जर सोडले िर वरील उिारा व म हद्रि संहहिेिील उिारा याि 
हवलक्षण साम्य आहे. म हद्रि सहंहिेि, पान ५१ वरील २५ व २६ या ओळी जास्िीच्या आहि. नम ना 
प्रिीवरून नकल करिाना काही ओळी गाळल्या जािाि िर काही अहधक हलहहिाि. क्वहचि शब्द 
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बदलिाि, हा अन िव नेहमी येिो. या दोन उिाऱ्यािंील साम्यावरून हे एकाच परंपरेिील पंचिंत्र असावे, 
असे म्हणण्यास हरकि नाही. िे अगदी हनराळे व स्विंत्र िाषािंर मानण्याचे कारण नाही. आपल्या म हद्रि 
संहहिेच्या शाखेिीलच िे होय. 
 
पंचोपाख्यानाची महानुिािीय प्रत 
 

प्रथम इ. स. १९३८ मध्ये िा. इ. सं. मंडळाच्या तै्रमाहसकाच्या वषव १९ च्या हिसऱ्या अकंाि व नंिर 
वषव २२ च्या द सऱ्या अकंाि ह. ना. नेने यानंी पंचोपाख्यानाच्या महान िावीय प्रिीचा पहरचय करून हदलेला 
आहे. नेने यानंी ज्या प्रिीचा पहरचय करून हदला आहे हिच्या मूळ पोथीवरूनच [िारि इहिहास सशंोधन मंडळाच्या 
तै्रमाहसकाि नेने यानंी हलहहलेल्या लेखावंरून असे हदसिे की, त्यानंी पाहहलेली पोथी मंडळािील असावी. सध्या मडंळाच्या पोथीशाळेि िी नाही. 
उपरोक्ि लेखाि पोथीचे वणवन करिाना, हिच्यािील ससं्कृि श्लोक िाबंड्या शाईि हलहहले असल्याचा हनदेश दोनदा केला आहे. िसे 
माझ्याजवळील पोथीि नाही. त्याम ळे असे वाटिे की, माझ्याजवळील महंि पायधन ब वाचं्या मठािील पोथीवरून हा गं्रथ महंि दिराज ककवा 
त्याचं्यासाठी इिर कोणीिरी नकललेला असावा. िी प्रि त्यावेळी मडंळाि असावी. नेने यानंी उध्दृि केलेल्या उिाऱ्यावरून नकलकाराकडून 
ऱ्हस्व, दीघव, अन स्वार इत्याहदकाचं्या बऱ्याच च का झालेल्या हदसिाि. एरवी मजक राि फरक नाही. प ढे महंि पायधन ब वाचं्या मठािील मूळ 
पोथीही त्यानंा महंि गोपीराज याचं्याकडून हमळाली असे हदसिे. कारण, नेने याचं्याजवळ असलेली पोथीच प ढे मला महंि गोपीराज याचं्याकडून 

हमळाली. िो वृिािं प ढे योग्य हठकाणी हदला आहे.] प्रस्ि ि पंचोपाख्यान मी संपादन केलेले असल्याम ळे त्याहवषयी येथे 
हवचार करण्याचे कारण नाही. प ढे त्यासंबधंी मी. सहवस्िर हलहहलेले आहे. 
 

आिापयंि म हद्रि स्वरूपाि अभ्यासकानंा ठाऊक असलेल्या मराठीिील गद्य पंचिंत्राचंा ऊफव  
पंचोपाख्यानाचंा शोध घेिला. त्यावरून असे हनष्ट्पन्न होिे की, िाव े यानंी ‘महाराष्ट्र कवीि’ छापलेले 
पंचिंत्र, महाराष्ट्र सारस्विाि ज्यािील उिारा आला आहे िे पंचिंत्र, पोिदारानंा प्रथम उपलब्ध झालेले 
पंचिंत्र व नेने यानंी ज्याचा पहरचय करून हदलेला आहे िे पंचोपाख्यान, अशी चार हनरहनराळी मराठी गद्य 
पंचिंते्र, पूणव ककवा त्र हटि स्वरूपाि आज ठाऊक आहेि. याहशवाय अनेक हठकाणी पोर्थयाचंा सगं्रह उपलब्ध 
आहे. त्याचंा शोध घेऊन मला ज्या ‘पंचिंत्रा’ंचा ऊफव  पचंोपाख्यानाचा शोध लागला त्याचंी माहहिी याप ढे 
सादर करीि आहे. 
 
िारत इणतहास संशोधक मंडळ, पुिे 
 

मंडळाच्या संग्रही असलेल्या हस्िहलहखिाचं्या म हद्रि यादीि ‘पंचतंत्र’—या नावाने प ढील नोंदी 
आढळल्या. (१) क्रमाकं २९·१६१६. पंचिंत्र , पाठक हनमवळ. (२) क्रमाकं ३७·३५२. पंचिंत्र, महाकलगदास. 
(३) क्रमाकं ४१·१०२. त्र हटि. ही पोथी संग्रहाि शोधूनही हमळाली नाही. ‘पंचोपाख्यान’ या नावाने प ढील 
नोंदी आढळल्या. (१) क्रमाकं २१·४२ पंचोपाख्यान. कृष्ट्णराज. हा गं्रथ ओवीबद्ध आहे. (२) क्रमाकं २१·६३ 
पंचोपाख्यान महाकलगदास (त्र हटि) (३) क्रमाकं २२·९७ पंचोपाख्यान (त्र हटि). ही पोथी मी िपासून 
पाहहली. त्र हटि िाग हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानािील आहे. (४) क्रमाकं ३६·३४३. पंचोपाख्यान 
(त्र हटि). ही पोथी संग्रहाि हमळाली नाही. (५) क्रमाकं ४१·१६५. पंचोपाख्यान (त्र हटि). या 
हस्िहलहखिाची स टी २४ पाने मी िपासून पाहहली. इ. स. १८२१ मध्ये एत्ल्फन्स्टनने, वैजनाथ पहंडिाकडून 
करवनू घेिलेल्या व हशळापे्रसवर छापलेल्या गं्रथािील िागाचीच ही नक्कल आहे. (६) क्रमाकं ४८·६ 
पंचोपाख्यान (त्र हटि). ही पोथी स द्धा सगं्रहाि मला हमळाली नाही. 
 

साराशं, िाइसंमं च्या पोथीशाळेिील हस्िहलहखिाचं्या यादीि मराठी पंचिंत्र आहण पंचोपाख्यान 
या नावाखाली एकूण ९ हस्िहलहखिाचंी नोंद आहे. त्यापंकैी िीन हस्िहलहखिे पोथीशाळेि नाहीि. इिर ६ 



 अनुक्रमणिका 

हस्िहलहखिापंकैी एक आध हनक आहे. त्याचा हवचार करण्याचे कारण नाही. बाकीच्या पाच 
हस्िहलहखिापंकैी दोन महाकलगदासाच्या व दोन हनमवळपाठकाच्या पंचोपाख्यानाची आहेि. त्याचंी माहहिी 
यापूवी मराठी वाङ मयाच्या अभ्यासकानंा आहेच. पाचव े हस्िहलखीि कृष्ट्णराज कवीच्या ओवीबद्ध 
पंचोपाख्यानाचे आहे. [या कवीची व त्याच्या ‘पंचोपाख्याना’ची नोंद नागपूर हवद्यापीठाने प्रहसध्द केलेल्या ‘वाङमयकोशा’ि आहे. ही नोंद 
कशाच्या आधारे केली हा सदंिव िेथे नाही. ‘म ंबई मराठी गं्रथ सगं्रहालया’च्या सशंोधन मंडळाि या ‘पंचोपाख्याना’चे हस्िहलहखि आहे असे डॉ. म. 

रा. जोशी यानंी मला कळवले आहे. िेथून उपरोक्ि नोंद घेिली आहे. सशंोधन मंडळािील हस्िहलहखि त्र हटि आहे.] या कवीची व त्याच्या 
या गं्रथाची माहहिी नव्याने होि आहे. िाइसंमं.च्या संग्रहाम ळे या नवीन कवीचा व त्याच्या पंचोपाख्यानाचा 
शोध लागला, ही महत्त्वाची गोष्ट होय. 
 
राजिाडे संशोधन मंडळ, धुळे 
 

राजवाडे संशोधन मंडळािील हस्िहलहखिाचं्या म हद्रि यादीि प ढील नोंदी आहेि.—(१) क्र. 
५१६/प.४०. पंचोपाख्यान (अपूणव), किा, प्रल्हाद िास्कर. पते्र २४८. (२) क्र. ५१६/प.४१. पंचोपाख्यान. 
किा, प्रल्हाद िास्कर. अथवववदेी. लेखक नारायणात्मज लक्ष्मण. काल : १६४७ व १६७६. पते्र १२ + ३८ 
= ५०. िंते्र—िृिीय व पचंम पूणव. (३) क्र. ५१६/ प.४२. पंचिंत्र पंचोपाख्यान : (त्र हटि) हवशषे : पाने 
पाण्याने हिजून हचकटून हवस्कळीि झालेली आहेि. पते्र. २५ िे २८ व ४० िे ६८. 
 

मंडळाकडे पत्रद्वारा चौकशी केली िेव्हा त्याचं्या संग्रही क्र. ४१०/ प . ३५. पंचोपाख्यान. किा, 
हनमवळ पाठक. शके १७४. पाने १५२, असे आणखी एक हस्िहलहखि असल्याचे समजले. क्य रेटर श्री. द. 
रा. िट यानंी कळहवले की, ‘हस्िहलहखि क्रमाकं ५१६/ प. ४२ ..... सदर पोथीिील ओव्या, क्रमाकं ४१०/ 
प . ३५ ह्या हनमवळ पाठकाच्या गं्रथाशी िाडून पाहिा वरील त्र हटि गं्रथ हनमवळ पाठकाच्या गं्रथाचीच एक 
ओवीबद्ध प्रि आहे.’ त्यानंी आणखी असेही कळहवले आहे की, ‘क्रमाकं ५१६/ प. ४० हा गं्रथ प्रल्हाद 
िास्कराचा असल्याचे म्हटले आहे िे नजरच कीने िसे म्हटले गेले आहे. परंि  िो गं्रथ हनमवळ पाठकाचाच 
आहे. क्रमाकं ५१६/ प. ४१ याि या वषे्टनाि हिसरे व पाचव े अशी दोन िंते्र आहेि. वषे्टणावर ख द्द कै. 
राजवाडे याचं्या हािचा–‘किा प्रल्हाद िास्कर’ असा स्पष्ट उल्लखे आहे. दोन्ही िंते्र पद्याि आहेि. ५ व्या 
िंत्राचा शवेट : ‘वोवीप्रबधं जाला कहरिा ं । प्रल्हाद िास्कर ॥ ६९ ॥ स्वस्िाक्षर हलखीिे प्रल्हाद िास्कर । 
अथववण वदेी िारद्वाज गोत्र । हपपलायन शाखा पै हवहचत्र । जाणावी आमची ॥ १०० ॥ छ ॥ शके १६१६ वषे 
िावनाम संवत्सरे वैशाखमासे गं्रथ समाप्िीं नीिः । श्रीमद् जनादवनापवणमस्ि  िथास्ि ’ 
 

साराशं, राजवाडे संशोधन मंहदरािील संग्रहाि पंचोपाख्यानाची एकूण चार हस्िहलहखिे आहेि. 
त्यापंैकी िीन हनमवळ पाठकाची व एक प्रल्हाद िास्कराचे. प्रल्हाद िास्कर हा कवी व त्याचे ओवीबद्ध 
पंचोपाख्यान, ही उपलब्धी नवीन व म्हणून महत्त्वाची आहे. 
 
श्रीसमर्विाग्देितामंणदर, धुळे 
 

मंहदरािील हस्िहलहखिसगं्रहाच्या यादीि (रामदासी संशोधन) बाडाकं, ८८ : ‘मराठी 
पंचिंत्रापैकी काही िाग मोडीि हलहहलेला’—अशी नोंद आहे. महंदराचे कायवकारी हवश्वस्ि श्री. गोगटे यानंी 
अत्यंि सहान ििूीने त्यािील द सऱ्या िंत्राच्या आरंिीच्या ७८ ओव्या नकलून पाठहवल्या. त्या िपासून 
पाहिाच लक्षाि आले, की त्या ओव्या हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानािील आहेि. 
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सरस्िती महाल गं्रर्संग्रह, तंजािर 
 

या सगं्रहाि ‘पंचिंत्र’ या नावाखाली िीन, व ‘पंचोपाख्यान’ या नावाखाली चार, अशा एकूण ७ 
नोंदी आहेि. त्या प ढीलप्रमाणे—(१) १७५८ पंचिंत्र, व. क्र. ७; अरा. २४३. गद्य-पद्य. पाने १-१८३. गं्रथ 
२४०१. (२) १७५९ पंचिंत्र, व. क्र. ८; अरा. २४३. गद्य-पद्य. पाने १-१३. गं्रथ १६०. (३) १७६० पंचिंत्र, व. 
क्र. ९; अरा. २४३. िंत्र २ व ३. अपूिव पाने २-८२. गं्रथ ८८०. (४) १७६१ पंचोपाख्यान, व. क्र. १०; अरा. 
२४३. गद्य-पद्य. िंत्र २-५. पाने १-१३९. गं्रथ १७२४. (५) १७६२. पंचोपाख्यान, व. क्र. ११; अरा. २४३. िंत्र 
१-५. [िंत्र १ अपूिव] गं्रथ १५५५. (६) १७६३. पंचोपाख्यान, व. क्र. १२; अरा. २४३. िंत्र १-५. पाने १-७४, 
गं्रथ १७८५. (७) १७६४ पचंोपाख्यान, व. क्र. १३; अरा. २४३. िंत्र १-६. पाने १-८६. गं्रथ १७८५. िंजावर 
येथील या हस्िहलहखिाचंा िक्र लक्षाि घेऊन त्यानंा अन क्रमे त ७, त ८, त ९, त १०, त ११, त १२, आहण 
त १३ अशी नाव ेमी हदली आहेि. 
 

या साि हस्िहलहखिापंकैी क्र. १७५९ चे म्हणजे त ८ हे हस्िहलहखि ओवीबद्ध पचंोपाख्यानाचे 
आहे, िर बाकीची सवव सहा हस्िहलहखिे गद्य पंचोपाख्यानाची आहेि. गद्य पंचोपाख्यानापकैी क्र. १७५८ 
म्हणजे त ७ आहण क्र. १७६४ म्हणजे त १३ मधील मजकूर स्थूल मानाने सारखा आहे. क्र. १७६२ म्हणजे त 
११ आहण क्र. १७६३ म्हणजे त १२ मधील मजकूर स्थूल मानाने सारखा आहे. िसेच क्र. १७६० म्हणजे त ९ 
आहण क्र. १७६१ म्हणजे त १० मधील मजकूर स्थूल मानाने सारखा आहे. आहण या सहाही गद्य 
पंचोपाख्यानािील मजकूर कमीअहधक प्रमाणाि मी आिा प्रहसद्ध करीि असलेल्या पचंोपाख्यानािील 
मजक राशी हमळिाज ळिा आहे. ि लनात्मक अभ्यासासाठी या हस्िहलहखिािील काही िाग प ढे उध्दृि 
करीि आहे. 
 
त ७ (क्र. १७५८). प्रर्म तंत्र. कर्ामुख 
 

सकळाथवशास्रसारं जगहि समालोक्य हवष्ट्ण शमेदं । 
िंतै्रः पचंहिरि लं चकार स मनोहरं शास्त्रम् ॥ 

 
अस्याथवः । दहक्षण देशामध्ये महहलारोप्य नाम नगर येक असे । िये नगरी अमरकसव्ह नामा राजा 

राज्य करी । िो राजा सकळ नीहिशास्त्र जाणे । सकळ शास्त्रप्रवीण । िया रायाहस िीघे प त्र जाले । परंि  िे 
िीघेही म खव । एकाचे नाव स शमाशत्क्ि । द सरीयाचे नाव स रुद्रशत्क्ि । िीसरीयाचे नाव अहनकशत्क्ि । िे 
मोठे जाले । पहर म खव । मग राजानी प्रधानािे म्हहणहिले । प्रधाना प त्र मूखव जाले । आम्हा माघे राज्य जाईल । 
िहर हे प त्र स हवद्य होिी ऐसे हवचाहरजे । आहणक येक असे । म खव प त्राचे जीणे काही नाही ॥ उक्िं च ॥ 
 

अजािमृििखेूभ्यो मृिाजािौ स िौ वरम् । 
अिस्िौ स्वल्पद ःखाय यावज्जीव ंजडो दहेत् ॥ 

 
अस्याथवः । प त्र नव्हहि हे िले । अथवा होउहन िात्काल मरेहि । हे थोडे द ख । परंि  म खव प त्र जव 

जीव ेिव हपहियाचे शरीर जाली । िर यामध्ये प त्र ब हधविं करावा । ऐसे राहजयाचे बोलणे ऐकोहन स ब त्त्ध 
प्रधान हवष्ट्ण शमा ब्राम्हण बोळाहवळा । मग राजानी ियािे हवनेहवळे । हवष्ट्ण शमाजी आमचे प त्र म खव असे । िर 
ि म्ही कृपा करूहन यास हवद्या कराळ िर ि म्हाकारणे सोहनया देईन । ऐसे रायाचे बोलणे आईकौहन 
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हवष्ट्ण शमा िया प त्राळाहग पंचिंते्र हनर्ममळी । प्रथम हमत्रिेद  द सरी संप्राप्िी िीसरे काकोक ळ की चौथे 
लबधप्रणाशन पाचव ेअपहरहक्षि । ऐसे सकळ शास्त्राचे सार काढोहन पंचोपाख्यान नाव ेगं्रथ  हनर्ममळा ॥ उक्िं च 
॥ अनंिपार हकल शब्दशास्त्र ... (इत्याहद) आिा हमत्रिेद िंत्र सागेंन । 
 
त १३ (क्र. १७६४) प्रर्म तंत्र 
 

सकळाथवशास्रसारं जगहि समालोक्य हवष्ट्ण शमेदं । 
िंतै्रः पचंहिरि लं चकार स मनोहरं शास्त्रम् ॥ 

 
अस्याथवः । दक्षण देशामध्ये महहलारोप्य नगर येक असे । िये नगरी अमरकसह नाम राजा असे । िो 

राजा सकल नीहिशास्त्र जाणे । सकलशास्त्रप्रहवण । िया िीघ प त्र । ियाचंी नावं े स शत्क्ि अनंिशत्क्ि 
उग्रशत्क्ि । ऐसे िीघे प त्र प्रब ध्य थोर जाले । परंि  म खव जाणोन राजा मंहत्रयाहस म्हणे बोलाउन । या प त्राहस 
पढौ घाल न । आहणक येक असे । म खव प त्राचे हजणे काही नसे । 
 

अजािमृिमखेूभ्यो मृिाजािौ स िौ वरम् । 
यिस्िौ स्वल्पद ःखाय यावज्जीव ंजडो दहेत् ॥ 

 
राजप त्र नव्हेहि हे िले । अथवा होउहन िात्काल मरिी हे द ख थोडे । परंि  म खव प त्र जवहर हजये 

िवहर हपहियाचे शरीरािे जाली । िहर आमचे प ते्र स ब हद्धविं कराव े। ऐसे राजयाचे बोलणे आइक न स ब हद्ध 
प्रधाने हवचारून हवष्ट्ण शमा नाम ब्राम्हण राजयािे िेटहवला । मग राजानें ियािें हवनहवलें  । स्वामी आम चे िीघ 
प त्र असहि । िहर कृपा करून ि म्ही हवद्याविं कराल िहर ि म्हास प्रहिहदवसी सोनटका देईन । ऐसें राजयाचे 
बोलणे आइक न हवष्ट्ण शमा बोहलला । जे राया ि झे प त्र सामासा ंप्राज्ञ राज्या.....करीन । न करी िहर माझा 
अवमान करावा । ऐसे म्हणोहन राजप त्रास पढवाया नेले । त्यालाहग पचंिंते्र हनर्ममली । हमत्रिेद हमत्रप्रात्प्ि 
काकोल क िथैव च । लब्धप्रणाशनं चैव पंचमं अपरीहक्षिम् । पहहले हमत्रिेद । द सरे हमत्रप्राप्ि । हिसरे 
काकोहलक । चौथे .....प्रणाशन । पाचव ेअपहरहक्षि । ऐसे सकलशास्त्रसार काढ न पंचोपाख्यान गं्रथ हनर्ममला 
॥ अनंिपारं हकल शब्दशास्त्र — (इत्याहद) ॥ आिा हमत्रिेद िंत्र सागेंन । 
 
त ११ (क्र. १७६२) प्रर्म तंत्र— 
 

सकळाथवशास्त्रसारं जगहि समालोक्य हवष्ट्ण शमेदम्  । 
िंतै्रः पचंहिरि लैिकार स मनोहरं शास्त्रम् ॥ 

 
प र्मव महहराळाप्य नाम नगहर । िेथे अमरशत्क्ि नाम राजा होिा । ियाहस िीघे प त्र । ियाची नामें 

वस शत्क्ि अनंिशत्क्ि उग्रशत्क्ि । ऐसे हिघे जण प्रब ध थोर जाहाले । परंि  म खव जाणोहन राजा मंहत्रयाहस 
बोलाउहन म्हणे । हे माझे प त्र म खव जाले । िहर हे पढवा आहण राज्यायोग्य करा । यसैें साहंघिलें  मग मंहत्रयें 
हवचारूहन हवष्ट्ण शमा नामें ब्राम्हण ं बोलाहवला । ियाचे सािंाहळ रायें हिघे प त्र केले । हवष्ट्ण शमा बोहलला राया 
ि झे प त्र सा ंमासा ंप्राज्ञ पढिे राज्यायोग्य करीन । न ककर िहर माझी द दवशा कराहव । यैसें म्हणोहन राजप त्रा 
पढवावया नेले ॥ उक्िं च ॥ 
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अनंिपारं हकल शब्दशास्र ंस्वल्पं िथाय बवहवश्व हवध्नाः । 
यत्सारििंू िद पाहसिव्यं ह ंसो यथा क्षीरहमवाबं मध्यात् ॥ 
श्रीमद्वटे वसहस यक्षहण हनमवळाशये । िक्िान कंहपिजगत्रयगीिकीर्मिः ॥ 
लोकस्य वाहंछि फळा हवददाहस देहव । ि भ्यं नमोस्ि  सकळास रवृदंवदें्य ॥ 

 
हा श्लोक पढोहन राजप त्राहस हनहिशास्त्र पंचोपाख्यान सागें । म्हणें िंत्र पाचं । त्याची नामें हमत्रिेद  । 

१ । हमत्रसंप्रहि । २ । काकोल कीये ॥ ३ ॥ लब्धप्रणाश । ४ । अपहरक्षीि कायव । ५ । ऐसी पाचंही िंत्रें । प्रथम 
हमत्रिेद  सागें । 
 
त १२ (क्र. १७६३) प्रर्म तंत्र— 
 

सकलाथवशास्त्रसारं जगहि समालोक्य हवष्ट्ण शमेदम् । 
िंतै्रः पचंहिरि लैिकार स मनोहरं शास्रम् ॥ 

 
प र्मव महहरालोप्य नाम नगहर । िेथें अमरशत्क्ि नामें राजा होिा । ियाहस हिघे प त्र । ियाची नामे 

वस शत्क्ि अनंिशत्क्ि उग्रशत्क्ि । ऐसे हिघेजण प्रब द्द थोर जाहाले । परंि  म खव जाण हन राजा मंत्रीयाहस 
बोलाउहन म्हणे । हे माझे प त्र म खव जाले । िरी हे पढवा आहण राज्यायोग्य करा । ऐसें सागंीिलें  । मग मंहत्रयें 
हवचारूहन वीष्ट्ण शमा नामे ब्राम्हण बोलाहवला । जे राया ि झे प त्र सा मासा प्राज्ञ पढिे राज्यायोग्य कहरन । न 
ककर िहर माझी द दवशा कराहव । ऐसें म्हणोहन राजप त्रासं पढवावयास नेले ॥ उक्िं च ॥ 
 

अनंिपारं हकल शब्दशास्र ंस्वल्पं िथाय बवहवश्व हवघनाः । 
यत्सारििंू िद पाहसिव्यं ह ंसो यथा क्षीरहमवाबं मध्यात् ॥ 
श्रीमद्वटे वसहस यहक्षहण हनमवलाशये । िक्िान कंहपिजगत्रयगीिकीर्मिः ॥ 
लोकस्य वाहंछिफलाहन ददाहस देहव । ि भ्यं नमोस्ि  सकलास रवृदंवदें्य ॥ 

 
हा श्लोक पढोहन राजप त्राहस नीहिशास्त्र पंचोपाख्याहन सागें । म्हणे िंत्रें पाचं । त्याचंी नामें 

मीत्रिेद  । १ । मीत्रसंप्रहि । २ । काकोलहकया । ३ । ल ब्धप्रनासी । ४ । अपरीक्षीि काये । ५ । ऐसी 
पाचंहह िंत्रें । प्रथमं हमत्रिेद  सागेंन । 

 
त ९ (क्र. १७६०) या हस्िहलहखिाच्या प्रथम िंत्राचे पहहले पान उपलब्ध नाही. िसेच क्र. १७६१ 

या हस्िहलहखिािील प्रथम िंत्र उपलब्ध नाही. म्हणून पहहल्या िंत्राचा आरंिीचा िाग उध्दृि करिा येि 
नाही. या दोन्ही हस्िहलहखिािंील द सऱ्या िंत्राच्या शवेटच्या िागािील उिारे प ढे देि आहे. 
 
त ९ (क्र. १७६०) दुसरे तंत्र. शेिटचा िाग 
 

मग िो काउला उडोन झाडी बैसला । िो मृग उडोण करून गेंला । िव िो उंदीर वोहे 
हनघाला । मग कासव पारथीये धरीला । पाये बाधोहन लाकंडी घािला । िें लाकं ड खादंीये घेउहन 
हनघाला । िव हिया हिघया ं हमत्रासी थोर द ख जाले असे । मग म्हणेहि । आिा काये करणे । िव 
हीरण्यक हचत्रागंदािें म्हणें । ि वा ं हरीणा प ढे जाउहन नदीचीये थडीस पासले पडावें । आहण 
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काउलेया ि ंवा ंहरीणावरी बसैोन डोलीयावरी चंच  घालावी । मग वायाच शब्द करावा । िेही िैसेंची 
केलीं । मग उंदीर मागें हल हल  हनघाला । िव िो पारथी नदी पावला । मग पाहे िव हहरण वाल्वन्ठी 
पडीला असे । मग खादंीचा कासव थडीये ...... िव कासव पाणीयाि रीघे । मग उंदीर वोहे हनघे । 
पारथी हरीणाकडे धाहवनला । िव काउला उडोन बैसे । िो हरीणा फडकोहन परिा जाय । िव 
पारथी मागील वास पाहे । िव कासव नाही । िो पारथी हवस्मयो करीि आपलीया ग्र हाप्रहि गेला । 
मग िे चौघेजण मीत्र येकवाट हमलाले । िे स खे असों लागले । म्हणौन मीत्र ऐसे कराव े॥ उक्िं च ॥ 

 
असाध्य वीहहि कायवः ब हद्धमिंो बह श्र िाः । 
साधयतं्याश  कार्य्याहण काककूमवमृगमूखकाः ॥ 

 
इहि हद्विीय िंत्र हमत्रसंप्राप्िी समाप्ि ॥ 

 
त १० (क्र. १७६१) दुसरे तंत्र. शेिटचा िाग 
 

मग िो काउळा उडोहन झाडी बैसला । िो मृग उडोण करून गेला । िव िो उंदीर खोहे 
हनघाला । मग कासव पारधीयें धहरला । पाय बाधोहन लाकंहड घािला । िे लाक ड खादंीये घेउनी 
नीघाला । िव िया िीघा मतै्रासी थोर द ख जालें  असे । मग म्हणिी आिां काये करावंें । िव 
हहरण्यक चीत्रागंदािें म्हणे । ि वा प ढे जाउनी नदीचीये थडीसी पासले पडाव े । आणी कावळीया 
ि वा हरीणावरी बसैोन डोळीयावरी च चंू घालावी । मग वायाच शब्द करावा । िेही िैसेच केलें  । मग 
उंदीर मागे हल  नीघाला । िव िो पारधी नदी पावला । मग पाहे िव हरीण वोळवटंी पडीला असें । 
मग खादंीचा कासव थडीये टेउहनया हरीणाकडे धावीनला । िव कासवाचें फासे उंहदर िोडीिा 
होय । िव कासव पाणीयाि रीघे । मग उंदीर आ (वो) हेंि रीघे । पारधी हहरणाकडे धावीनला िव 
काउळा उडाला । झाडावरी बैसला । िो हहरण फडकोनी परिा जाय । िव पारधी मागील वास पाहे 
। िव कासव नाही । िो पारधी वीस्मयो करीि आपलीया गृहाप्रिी गेला । मग िे चौघे जण मीत्र 
येकवाट मीळाले । िे स खें असों लागले । म्हणौनी मीत्र िे ऐसें कराव े॥ उक्िं च ॥ 

 
असाध्य वीहीिं कायव ब द्धीमिंो बह श्र िाः । 
साधयतं्याश  कायाहण काककूमवमृगमखकाः ॥ 

 
ईहि द्वीिीये मीत्र िंत्र समाप्ि ॥ 

 
िंजावर येथील सरस्विी महाल गं्रथसंग्रहाि उपलब्ध झालेल्या सहाही गद्य पचंोपाख्यानाचं्या 

हस्िहलहखिािील उिारे वर हदले आहेि. त्यावरून हदसून येईल की, त ७ आहण त १३ या 
हस्िहलहखिािंील मजकूर सामान्यिः सारखा आहे. ससं्कृि श्लोकानंिर ‘अस्याथवः’ शब्दाचा प्रयोग, ‘स ’ 
आहण ‘शमा’ या दोन शब्दाचंा अहिहरक्ि उपयोग दृष्टीआड केला िर दोन्ही उिाऱ्यािं आलेली राजप त्राचंी 
नाव े‘अजािमिृमूखेंभ्यो–’ या श्लोकाचे िाषािंर, आपली प्रहिज्ञा पूणव न झाली िर आपली द दवशा करावी, 
या अन्यत्र आढळणाऱ्या वाक्यांचा दोन्ही उिाऱ्यािंील अिाव इत्यादी बाबी लक्षाि घेिल्यास त्यािंील साम्य 
हदसून येईल. िथापी, ही दोन्ही पचंोपाख्याने एकाच प्रिीवरून नकललेली आहेि असे मात्र म्हणिा येि 
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नाही. त ७ (क्र. १७५८) च्या हस्िहलहखिाि पाचव्या िंत्राच्या शवेटी ‘फ इजी’ची कथा आलेली आहे. िशी 
िी त १३ (क्र. १७६४) या हस्िहलहखिाि नाही. त्याम ळे ही दोन्ही पचंोपाख्याने स्विंत्र असावी असे वाटिे. 
 

आज मी प्रहसद्ध करीि असलेल्या मु प्रिीिील ‘पंचोपाख्याना’िील आरंिीचा िाग व या दोन 
प्रिींिील आरंिीचा िाग यािं बरेच साम्य आहे. या हिन्ही प्रिींि राजाचे नाव आम्रकसह आहे. आम्रकसह 
याचेच च कीचे लेखन ‘अमरकसह’ असे दोन्ही हस्िहलहखिािं आहे. असे लेखनदोष दूर करून पाहहले िर 
राजप त्राचंी नाव ेस शत्क्ि, उग्रशत्क्ि व अनेकशत्क्ि अशी, या हिन्ही हठकाणी आहेि. िाषािंरािील गद्य, 
‘अजािमृिमखूेंभ्यो’– या श्लोकाचे िाषािंर, ‘ऐसे सकळ शास्त्राचे सार काढौहन पंचोपाख्यान हनर्ममले’ हे 
क्वहचि एखादद सऱ्या शब्दाच्या फरकाने आलेले वाक्य इत्यादी गोष्टी लक्षाि घेिल्या म्हणजे ही हिन्ही 
पंचोपाख्याने एकाच परंपरेिील असावीि असे हदसिे. त्याचे दोन हविाग करिा येिील. आपल्या मु प्रिीि व 
िंजावर येथील त ७ च्या हस्िहलहखिाि पाचव्या िंत्राच्या शवेटी फ इजीची कथा आलेली आहे. िेव्हा या 
दोहोंचा एक हविाग व फ इजीची कथा नसलेल्या त १३ च्या हस्िहलहखिाचा द सरा हविाग मानायला 
हरकि नाही. 
 

त ११ आहण त १२ या हस्िहलहखिािंील आरंिीचा उध्दृि केलेला िाग सामान्यिः सारखाच आहे. 
हा मजकूर वर चर्मचलेल्या दोन हस्िहलहखिािंील मजक राहून बऱ्याच बाबिीि वगेळा आहे. 
‘अजािमृिमखूेंभ्यो’ हा श्लोक या दोन्ही प्रिींि उध्दृि केलेला नाही, ककवा त्याचे िाषािंरही नाही. 
‘अनंिपारं हकल शब्दशास्त्र’ं या श्लोकानंिर या दोन्ही प्रिींि श्रीमद्वटेश–’ हा देवीनमनाचा श्लोक आहे, िसा 
िो वरील दोन प्रिींि नाही. या दोन्ही प्रिीि ‘ि झे प त्र सा ंमासा.ं.... राज्या योग्य करीन । न ककर िरी माझी 
द दवशा करावी’ हे हवष्ट्ण शम्याच्या िोंडी असलेले वाक्य वरील दोन्ही प्रिींि नाही. राजप त्राचंी नाव ेया दोन्ही 
प्रिींि सारखी आहेि. िी वरील दोन प्रिीहून हिन्न आहेि. यावरून, वरील दोन प्रिींहून या दोन प्रिींची 
हिन्निा जशी हदसून येिे िशीच या दोन्ही प्रिीि असलेले परस्पर साम्यही लक्षाि येिे. या साम्यावरून व 
हवशषेिः दोन्ही प्रिींि आढळणाऱ्या ‘श्रीमद्वटेश–’ या श्लोकावरून त्या दोन्ही प्रिी एकाच वगािील 
पोर्थयावरून नकललेल्या असाव्याि असे हदसिे. या दोन्ही प्रिीिील आरंिीच्या िागाचे िािे प्रिीशी िंिोिंि 
साम्य आहे. िेव्हा या हिन्ही प्रिी एकाच वगािील होि. 
 

त ९ आहण त १० या दोन्ही हस्िहलहखिािं पहहले िंत्र उपलब्ध नाही म्हणनू त्याच्या आरंिीचा िाग 
घेिा आला नाही. त्याऐवजी द सऱ्या िंत्रािील शवेटच्या िागाचे उिारे ि लनेसाठी घेिले आहेि. 
 
नागपूर णिद्यापीठ गं्रर्ालय, नागपूर 
 

या गं्रथालयािील हस्िहलहखिाचं्या म हद्रि यादीि पंचोपाख्यानाच्या दोन नोंदी आहेि. (१) Acc. 
No. 3951. पंचोपाख्यान. पत्रसंख्या १९. Author कान्हो पाठक (?) (२) Acc. No. 5597. पंचोपाख्यान. 
िंते्र १–५. पते्र ७५. Author.? 
 

यापकैी द सरे हस्िहलहखि म्हणजे इ. स. १८२१ मध्ये एत्ल्फन्स्टनने िाषािंर करवनू घेिलेल्या व 
हशळापे्रसवर छापलेल्या पचंोपाख्यानाची प्रहिहलपी होय. हिचा हवचार करण्याचे कारण नाही. द सरे 
हस्िहलहखि क्रमाकं ३९५१ ची ‘केवळ प्रारंिीची काही पते्र हवद्यमान. संकीणव. अहिखंहडि.’ त्यािील प्रथम 
िंत्राच्या आरंिीचा िाग (संस्कृि श्लोक वगळून) प ढीलप्रमाणे : 



 अनुक्रमणिका 

“आिा पंचोपाख्यान सागेंन दक्षीण देशामध्ये महीला नाम नगरी । िेथे [अ]मरकसह नामं 
राजा राज्य क[री] । िो सकळ शास्त्रें जाणिा । ियासी िीघे पूत्र जाले िे म खव जाले । येकाचे नाम 
स मिी द सरीयाचे नाम रुद्रशत्क्ि िीसरीयाचे नाम अनंिशत्क्ि । िे प्रब द्ध जाले परंि  म खव ॥ मग 
राजा प्रधानासी बोले प त्र म खव जाले आह्मानंिर राज्य ब डाले ऐसे हदसिसे िरी प त्र ब हद्धमंि होिे 
ऐसा धरूहनया हेि प त्र म खव देखोनी नीयि द ःख होिसे । जहर हे प त्र ब हद्धविं होिी ऐसें वीचारावें । 
आणीक येक आसे ॥ उक्िं च ॥ 

 
अजािमृिमखेूभ्यो मृिाजािौ स िौ वरम् । 
यिस्िौ स्वल्पद ःखाय यावज्जीव ंजडो दहेत् ॥ 

 
म्हणौहन प त्र ब हद्धविं व्हाव े । िरी यासी काही उपाय करावा । ऐसें राजयाचें बोलणे आईकोनी मग प्रधानें 
वीष्ट्ण शमा ब्राह्मण बोलावीला । मग राज्याने ियासी सन्मान केला । वीज्ञापना केली । राजा ह्मणे । श्वामी 
आम चे प त्र म खव जाले । िरी ि ह्मी कृपा करून हे सज्ञान होिी ऐसे कराव े । ि ह्यासंी प्रिीहदवसी सोनटके 
१०० येकशि देउन । ऐसे राजयाचे बोलणे आईकोन वीष्ट्ण शमा ह्मणे । जी राजेश्वामी आह्मी वीद्यावीक्रय 
करीि नाही । मज द्रव्याहच चाड नाही । िरी राजया माझी पजै आईके । ि झीया प त्रासी सा मासा 
हनिीशास्त्रज्ञ वीद्वासं करीन । जरी न करी िरी माझैं नाव फेडी । मग वीष्ट्ण शमें िया राजप त्राकारणे हे पाचंही 
िंते्र रहचलीं । मीत्रिेद १ । मीत्रसंप्राप्िी २ । काकालूकीये ३ । लब्धप्रणाशन ४ । अपरोक्षीि ५ । ऐसे सकळही 
शास्त्राचें सार काहाडोनी पंचोपाख्यान रहचलें  ॥ उक्िं च ॥ 
 

अनंिपारं हकल शब्दशास्त्र । स्वल्पं िथाय बवहवश्व हवघनाः ॥ 
यत्सारििंू िद पाहसिव्यं । हंसो यथा क्षीरहमवाबं मध्यात् ॥ 

 
३ 

 
मराठीतील पद्यबद्ध पंचोपाख्याने 
 

उपलब्ध असलेली पाच ओवीबद्ध पंचोपाख्याने प ढीलप्रमाणे : (१) हनमवळ पाठकाचे, (२) 
महाकलगदासाचे, (३) कृष्ट्णराजाचे, (४) प्रल्हाद िास्कराचे व (५) एका अनामक कवीचे. 
 

हनमवळ पाठकाहवषयी माहहिी देिाना, ‘वडवाळहसद्ध नागेश याचं्या हशष्ट्यवगाि ‘पाठक’ मंडळीचा 
उल्लेख वारंवार करण्याि येिो. पाठकािं िीन नाव े हवशषेेकरून प्रहसद्ध आहेि. एक कान्हो पाठक, द सरे 
नामा पाठक, हिसरे हनमवळ पाठक. यापंैकी हनमवळ पाठकाचे एक ओवीबद्ध पंचिंत्र मात्र उपलब्ध आहे.’ – 
एवढीच माहहिी ‘महाराष्ट्र सारस्वि’ कार िाव ेदेिाि. [हव. ल. िाव,े महाराष्ट्र सारस्वि (आवृिी हिसरी). िाग पहहला, पा. 

२१३.] त्याच्या कालाहवषयी िे काही हलहीि नाहीि. पागंारकर [ल. रा. पागंारकर, मराठी वाङमयाचा इहिहास. खंड द सरा, 
पा. ३६.] याहून थोडा अहधक ख लासा करिाि. ‘पहहले कान्हो पाठक हे नामदेवाचं्या पिाि शके १२७५ च्या 
स मारास आटोपले. त्याचंा नाि  कान्हो पाठक हाही नागेशाचाच हशष्ट्य होिा. नागनाथ ऊफव  नागेश हा त्या 
काळािला महाहसद्ध प रुष होिा व त्याच्या हशष्ट्याचंा काल शके १२८० िे १३५० हा असला पाहहजे. ह्या 
कान्हो पाठकाचा एक म लगा नामा पाठक व त्याचा प त्र हनमवळ पाठक याने ओवीबद्ध पंचिंत्र रहचले...... 
गद्य पंचिंत्र शके १३०० च्या स माराचे असाव ेव त्याच्या आधाराने ६०-७० वषांनी हनमवळ पाठकाने आपले 



 अनुक्रमणिका 

ओवीबद्ध पचंिंत्र रहचले असाव.े’ यावरून हनमवळ पाठकाच्या पंचिंत्राचा (पचंोपाख्यानाचा) लेखनकाल 
स्थूलमानाने शके १३७० असावा असे पागंारकराचें मि हदसिे. नामा पाठकाचे हवद्यमान वशंज श्री. रामचदं्र 
हरी राजपाठक याचं्याजवळून हमळालेल्या माहहिीच्या आधारे श्री. ज. शा. देशपाडें हलहहिाि : ‘नागेशहशष्ट्य 
कान्हो पाठक याचें प त्र हरी पाठक व नािू नामा पाठक. कान्हो पाठकापासून नवव ेदामोदर पाठक. यानंा 
इ. स. १७६६ मध्ये देवी अहहल्याबाईनंी माजंरगावची सनद हदली. कान्हो पाठकापासून रामचदं्र पाठक 
पंधराव.े दामोदर पाठकापासून नंिरच्या आिापयंिच्या ६ हपढ्याि सरासरीने स मारे ३३ वषें दर हपढीची 
होिाि. असेच मागे गेले िर नामा पाठक स मारे इ. स. १५०० (म्हणजे शके १४२२) च्या आसपास झाले 
असा िकव  करिा येईल [ज. शा. देशपाडें (सपंादक), प्राचीन मराठी कहविा. खंड २. प्रास्िाहवक, पा. ३.].’ स्थूलमानाने श्री. ज. 
शा. देशपाडें याचें हे मि मान्य करण्यास हरकि नाही. नामा पाठकाचा प त्र (?) हनमवळ पाठक, म्हणजे 
आणखी एक हपढी. िेव्हा त्याचा व त्याच्या पंचोपाख्यानाचा काळ साधारणपणे शके १४५० मानिा येईल. 
 

महाकलगदासाने आपल्या ‘पंचोपाख्याना’चा लेखनकाल प ढीलप्रमाणे हदला आहे. ‘ईिी शाळीवाण 
शक । चौदाशि चौऱ्यानौ देख । अंगीरा संवत्छरी आईक । गं्रथ संप णव जाला ॥ ३१७१ ॥ चैत्रश ध्द येकादसी । 
िै गं्रथ संपला परीयेसी । वीनवीले क्षिववसंासी । म्हणे माहाकलगदास  ॥ ३१७२ ॥’ म्हणजे शके १४९४ अंहगरा 
संवत्सर, चैत्र श द्ध एकादशीला ‘पंचोपाख्याना’ची रचना महाकलगदासाने पूणव केली. अथाि, हनमवळ 
पाठकाच्या गं्रथानंिर महाकलगदासाने आपला गं्रथ हलहहला हे स्पष्ट हदसिे. 
 

‘कृष्ट्णराजा’च्या ‘पंचोपाख्याना’ि गं्रथाचा लेखनकाळ हदलेला नाही. त्यािील िाषेवरून िो 
महाकलगदासाच्या नंिरचा असावा, असे मला वाटिे. 
 

‘पंचोपाख्यान’किा चौथा कवी प्रल्हाद िास्कर याने पाचव्या िंत्राच्या शवेटी, म्हणजेच गं्रथाच्या 
शवेटी ‘स्व(ह)स्िाक्षर हलखीिे । प्रल्हाद िास्कर अथववण वदेी िारद्वाज गोत्र । हपपलायन शाखा पै हवहचत्र । 
जाणावी आमची ॥ १०० ॥’ असा हनदेश केल्याचा उल्लखे यापूवी आलेलाच आहे. त्यानंिर लागलीच त्याने 
हलहहले आहे की, ‘शके १६१६ वषें िाव नाम संवत्सरे वैशाखमासे गं्रथ समाप्िीं नीिः । श्रीमद् 
जनादवनापवणमस्ि .’ यािील शकसंवत्सराचंा मेळ बरोबर ज ळिो. िेव्हा प्रल्हाद िास्कराचे ‘पंचोपाख्यान’ 
शके १६१६ मध्ये हलहहले गेले असे स्पष्ट आहे. 
 

पाचव्या पद्यबध्द ‘पंचोपाख्याना’च्या कत्यांचे नाव ठाउक नाही. म्हणनू मी त्याला ‘अनामक कवी’ 
असे संबोहधले आहे. त्याच्या उपलब्ध गं्रथावरून त्याचा लेखनकाळही ठरहविा येणे शक्य नाही. िाषेवरून 
िो या सवांपेक्षा अलीकडचा असावा असे मला वाटिे. या पाचही ओवीबद्ध ‘पचंोपाख्याना’ि हनमवळ 
पाठकाचा गं्रथ सवाि प्राचीन असून, त्यानंिर महाकलगदास, कृष्ट्णराज, प्रल्हाद िास्कर व अनामक कवी 
यानंी आपापले गं्रथ हलहहले असे हदसून येिे. त्याच क्रमाने त्याचंी ओळख करून घेऊ. 
 
णनमवळ पाठक ि त्याचे पंचोपाख्यान 
 

हनमवळ पाठकाची वैयत्क्िक माहहिी फारशी उपलब्ध नाही. नागेशहशष्ट्य कान्हो पाठकाचा प त्र नामा 
पाठक. हनमवळ पाठक हा त्याचा प त्र होिा, अशी माहहिी पागंारकरानंी हदली आहे. िी कोणत्या आधाराने, हे 
कळि नाही. या पाठक क ळािील आजचे हवद्यमान वशंज श्री. रा. ह. राजपाठक, याचं्याकडे चौकशी केली 
िेव्हा त्यानंी, त्याचं्या जवळील पाठक घराण्याच्या वशंावळीि हनमवळ पाठकाचे नाव आढळि नाही, असे 
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मला कळहवले आहे. या हनमवळ पाठकाने आपला ‘पंचोपाख्यान’ गं्रथ स्थूल मानाने शके १४५० च्या स मारास 
हलहहला, असावा, हे आपण पाहहलेच आहे. ‘ॐ नमो परब्रह्महनग वणा । जेणें करहवली प्रपंचरचना । ियासी 
रीघालों जी शरणा । मनोिावें करोनीया ॥ जयाची जे हनजागंशत्क्ि । जयाची दाही हदशा व्यात्प्ि । िे नहमली 
सग ण म िी । जगव्याहपनी जाणोनी । नमीन वडील कवीश्वरा । व्यासवात्ल्मक पाराशरा । बृहस्पहि आहण 
श्रीश क्रा । नारदाहद देवाहस ॥ सकळ शास्त्राचें सार काढोहन । हवष्ट्ण श्रमें कहथलें  पंचोपाख्याहन । ियाचे अथीं 
हचि देश्नी । पहरसावें श्रोिया ॥’ (१-४) असा आरंि करून प ढे पंचोपाख्यानाची पाचही िंते्र अन क्रमाने 
वर्मणली आहेि. ‘कथाम खा’ि राजप त्राची नाव ेस शत्क्ि, रुद्रशत्क्ि आहण अनेकशत्क्ि अशी हदली आहेि. 
‘मन ष्ट्याहचया काहन्या । श्वापदावरी घालोहनया । राजनीहिमागव िया । दाहवजे हवष्ट्ण श्रमें जी’ (िंत्र १-३३) 
असे ‘पंचोपाख्याना’ िील पश पक्षाहदकाचं्या कथाचें स्पष्टीकरण हनमवळ पाठकाने केले आहे. 
 

आपल्या म हद्रि (गद्य) प्रिीि प्रत्येक िंत्राि अन क्रमाने ज्या कथा आलेल्या आहेि. त्याच कथा 
हनमवळ पाठकानेही वणवन केल्या आहेि. त्याि फक्ि चारपाच हठकाणी फरक आढळिो : पहहल्या िंत्राि, 
‘ि िाचे कलग लावणारी राजकन्या,’ ही कथा अहधक आहे. म हद्रि प्रिीच्या द सऱ्या िंत्रािील, ‘दोन िोंडाच्या 
(िेरंूड) पक्ष्याची कथा’ हनमवळ पाठकाने हदलेली नाही. हिसऱ्या िंत्राि त्याने ‘पोटािील व वारूळािील 
सपांची कथा’ जास्िीची साहंगिली आहे. चौर्थया िंत्राि म हद्रि प्रिीिील ‘हचत्रग  क िऱ्याची कथा’ (१३) 
नाही. त्याऐवजी, ‘कीकला नगरािील मयोरध्वज राजाची कथा’ वणवन केली आहे. पाचव्या िंत्राि, पहहल्या 
िंत्रािील ‘राजसेवक वानर व हवप्रचोर’ ही २५ वी कथा प नरुक्ि आहे. या कथेची पूववपीहठका या हठकाणी 
अगदीच हनराळी आहे. पदभ्रष्ट झालेला चदं्रिपूिी रानाि िटकि असिाना त्याला एक वानर िेटला. ‘मला 
प्रधान करशील िर ि झे राज्य ि ला हमळवनू देिो.’ असे वानराने साहंगिले. राजाने िे मान्य केले. प ढे 
वानराने राज्य हमळवनू हदले म्हणून राजाने त्याला प्रधान केले. नंिर पूवीचा प्रधान परि आला. त्याने 
राजाला म्हटले, माझे प्रधानपद मला दे. या वानराला प्रधान करू नये. पूवी एका राजाने वानराला प्रधान 
केले होिे, इत्यादी. अशी पूववपीहठका देऊन मग हवप्रचोराची कथा प न्हा साहंगिली आहे. याहशवाय 
‘माजंराचे चार पाय’ ही कथा या िंत्राि अहधक आहे. 
 

यावरून हदसून येईल की, म हद्रि प्रिीिील ‘दोन िोंडाचं्या पक्षाची कथा’ (िंत्र २) व ‘देशािंरी 
गेलेल्या हचत्रगू क त्र्याची कथा’ (िंत्र ४) या दोन कथा सोडल्या िर इिर सवव कथा हनमवळ पाठकाच्या 
पंचोपाख्यानाि आहेि. याहशवाय ‘ि िाचे कलग लावणारी राजकन्या’ (िंत्र १); ‘पोटािील व वारुळािील 
सपांची’ (िंत्र ३); ‘मयोरध्वज राजाची’ (िंत्र ४); व ‘माजंराच्या चार पायाचंी’ (िंत्र ५); या ४ कथा त्याने 
जास्िीच्या अंििूवि केलेल्या आहेि. या जास्िीच्या चार कथापंैकी ‘पोटािील व वारुळािील सपांची कथा’ 
म्हणजे ‘परस्परस्य ममाहण ये न रक्षत्न्ि जन्िवः । ि एव हनघनं यात्न्ि वल्मीकोदरसपववत्’ या संस्कृि 
श्लोकाच्या स्पष्टीकरणाथव ससं्कृि पंचिंत्राि आलेली कथा होय. संस्कृि पंचिंत्राच्या प्रिीपैकी िी फक्ि 
हनणवय सागर (िंत्र ३, कथा १०) व हटेंल (िंत्र ३, कथा १०) या प्रिींि आढळिे. 
 

हनमवळ पाठकाची ओवी गद्यप्राय व स बोध असली िरी िी स हश्लष्ट नाही. अनेक हठकाणी हिच्यािील 
खडबडीिपणा जाणविो. ओवी पूणव करण्यासाठी त्याने केलेली शब्दाचंी प नरुक्िी व पादपूरक अव्ययाचंा 
उपयोग खटकिो. त्याच्या िाषेि दमामा, हलालखोर, ऐवज, हाजर, वायदा, अक्कल, मस्ि, खचव, 
लाजीमा असे उदूवफारशी शब्द आलेले आहेि, िे त्याच्या लेखनकाळावर प्रकाश टाकिाि. त्याच्या 
हनवदेनशलैीचा पहरचय व्हावा म्हणून एक उिारा देिो. आपल्या म हद्रि प्रिीिील िंत्र ४, कथा ११ पाहा. ही 
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कथा हनमवळ पाठकाने पहहल्या िंत्राि घेिलेली आहे. हचडीचा खोपा वानराने शिचूणव केल्यानंिर हचडीला 
हिचा पिी म्हणिो : 
 

“मग पक्षीया म्हणे वो स ंदरी । हा उपकार केलीयाउपहर । ि ज जाली ििूाची गि परी । िे 
आइके प्राणप्रीये सखीये ॥ एक चंद्रसेन राजा महीप रीं । ियासी प त्र न होिी क मरी । मग कहरिा 
जाला द सरी नारी । िीयेसींही कन्या जाली ॥ ऐस्या स्त्रीया जाल्या बारा जणी । पहर प त्र नोव्हे 
ियालागोनी । प्रसवली बरवी कामीनी । कन्यारत्न स शोिीि ॥ मग बारावी जाली वीचारिी । 
मजवरी येईल सविी । मग स इणेसी जाली प्राथीिी । आइके बाइ स इणी गे ॥ कन्येसी ि वा ं
म खवचनी । प त्र जाला ऐसे म्हणोनी । इि केन होइल संपादणी । माझी प्रसंसा वाढेल ॥ पांचसे 
सोनटके जाण । मी देइन ि जलाग न । मग िीने प त्र जाला म्हणोन । टाळीया नाद केला हो ॥ राय 
हषीि जाला मनीं । दानें दीधली रुषीब्राह्मणालागोनी । सकळ जण हशव मनी । संिोशवीलें  सवव जना ं
॥ थोर गजर आहण कौि कें  । बारसें कें ले नगरनायेंकें  । मेळवीले सोइरे सखे । केले नानावीध प्रकार 
॥ मग पटक ळीं ग ंड नी देख । स इणीनें आहणलें  िें बाळक । रायें पाहहलें  प त्रम ख । वृद्धपणीं स खलाि । 
मग स इणीलाग नी । दीधली ल गडीं वीचीत्र लेणीं । देशद गािें देउनी । आिार केलें  याचका ं॥ कीं 
स क्लपक्ष चंद्राची दशा । िैसी त्या बाळकाची वयेसा । वाढिाये दीवसदीवसा ं। आहधकाआहधक जाण 
॥ .....िव ंप्रौढदशा पावला वळेा । वरुशें द्वादशाची । िव ंउठले म ग़्धदशचेे उद्गार । उरी उचावले 
पयोधर । सपं णव जाला म खचंद्र । नेत्रीं चपळिा आली । ऐसा प्रौढदशा जाला क मर । म्हणोनी रायें 
वीचारीला स्वयेंवर । आहण मेळवीली आिी स ंदर । कन्यारत्नें रूपविंी । लग्न धरीलें  सािा दीसाचें । 
मोहिा करा हरीद्रकेचे । ऐसें वीप्र बोलिािी वाचे । रायाप्रिी सकळ ॥ िव िो प त्र वीचारी मनीं । 
म्हणे मी जािीत्वें कामीनी । नोवरी मेळवीली मजलागौनी । िहर हें कैसें कि वत्वें ॥ आिा ं हें प सों 
मािेसी । म्हणोनी आला मािेपासीं । माये काये सागं वो वळेेसी । वैर करीसी कवणाचें ॥ मग मािेनें 
प त्रालागी ििक्षणीं । मागील सागंीिली कथनी । प ढें कैसी करावी संपादणी । िेंही मज न कळे रे ॥ 
मग िो वीचारी आप ले मनीं । म्हणे जीव देऊं जाऊं बनीं । मान राहील इि केनी । मािेचा आणी माझा 
॥ म्हणोनी आस्वारूढ होउनी । गेला माहा घोर वनीं । नदी येक देखीली नयेनीं । थोर प्रचंड 
जळडोहो ॥ क वर आला डोहाजवळी । स्नान करुनीया ंिया वळेीं । जव ंउडी घालावी िया जळीं । 
िव ं िे हो ििूें देखीली ॥ म्हणे आगा माहाप रुशा । ि झी दीसिाये प्रथम वयेसा । जळीं उडी 
घालिोहस कैसा । कवणें गाजंीले िें सागं ॥ िो म्हणे मी प रुश नव्हे, वनीिा । कपटें करुनी माझी 
मािा । मज नटधारी केलें  ित्विा । िें लाघव काये सागंो रे ॥ िें संपादीलें  बाळपणीं । पीिा विवलासे 
लग्नीं । िारुण्येदशा आली मजलागूनी । कन्या मेळवीली आिी रम्यें ॥ िहर आिंर पडे सोइरीयासी । 
लज्जा होइल माियापीियासीं । म्हणोनी मी जळीं प्रवसेी । आत्मघािासी प्रविवलों । मग ििू वीचारीिें 
होये मनीं । म्हणे प्राण वाचउं यालागोनी । मी आप ले लींग देउनी । परउपकार करंू यासी । ििू म्हणे 
राजप त्रा कारणे । व्यथव का ंजासील रे मरणे । माझें लींग घेउनी जाणे । मास एक उसणेची । ि झें 
कायव सीद्ध जालीया ं। माझें मज देइ आणोनीया ं। हें वचन आयक नीया ं। थोर सिंोश जाला ॥ मग 
म्हणे ििूाकारणें । पक्षा दीवसा वायेदा करून । वीव्हाह जालीयानंिरें जाण । ि झें लींग ि ज देउं ॥ 
ऐसें आइकोनीया ििूें । लींग दीधलें  ियािें । मा घेिलें  योनीिें । आहण िे स्थनद्बये ॥ मग जाला 
प रुशाकार । नीळीमा फ टला मीस र । नेत्र आरक्ि प रुश उग्र । कंठ घोर शब्द जाहाला ॥ मग 
आस्वारुढ होउनी । नगरासी आला परिोनी । मायेपासी सीघ्र येउनी । व्रिािं साघें सकळ ॥ िेणें 
स ख जालें  मायेसीं ॥ नींबलोण केलें  ियासीं । म ह िव केले हरीद्रीसी । ब्राम्हण बोलवीले त्वरीि ॥ मग 
म ह िव वऱ्हाडीका । बरवी माडंली असे देखा । रायें प्रण नी सन्म खा । माहागजरें करूनीया । मग रायें 
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श्रृंगारवीली नोवरी : मंचक घाल नी प स्पसेजवरी । िे नोवरा आहण नोवरी । पह डली दोघे जणे ॥ िो 
िोये नोवरीसी रािला । मागील आवघेची वीसरला । समयो नीघोनी गेला । परी ििूाची सये नाही ॥ 
ििूें योनी आंगीकारलीयावरी । थोर पडीले वीचारी । म्हणे वीडी देउनी िाबंोळापरी । जीया म खें 
आस कीजे ॥ ििू आंगोळी हदवस मोजीि । म्हणे आझ नी का ंन ये राजस ि । वायेदा केला िो सरला 
आंि । आवधी टळली ियाची । मग आला राजिवनीं । राजक मरासी बोले वचनीं । लींग दे माझें 
मजलाग नी । जळप्रवशेाि का ंवीसरला ॥ राजप त्र बोले बोली । ि िा काये ि झी आकल गेली । आिा ं
मज हे गोडी लागली । ि ज देउं कैसे काये । म्याहंी मागीिलें  नाहीं ि ज । ि वा ंबळेंहच दीधलें  मज । 
फीरून मागिाचंी न ये लाज । ि झें कमं ऐसेंहच । आिा ं बह  बोलसी जरी । बोलावीन पंचाक्षरी । 
खीळवीन झाडािीिरी । स टव ेना मग म खा । बोला ििू भ्यालें  । आपल्या पहरवारापासीं गेलें  । ििूें 
म्हणिी ि ज काये जालें  । पालटे रे चीन्ह ि झें ॥ ििूें मागील सवव कथन । आवघीयासं केलें  जी श्रवण 
। मा ंिे म्हणिी सकळही जण । हें ििू ििूीण जाली जी ॥ औठ कोडी ििूावळी । िेहीं िीहस लाहवली 
पाळी । गिव राहाला िीये वळेीं । प्रसूिसमइं िे आकं्रदे ॥ िो आकािं देखोनी वधेना । ििूरायासी 
आली करुणा । वीवके उच्चारीि वचना । िो श्लोक आइका जी ॥ उक्िं च ॥ परोपकाकार न किवव्य ं
किवव्यं आत्मरक्षणं । राजप त्रप्रसादेन ििूो िवहि गिीणी । ऐसें पक्षीया पक्षीणीिें बोले । पहर म्या 
प्रथम ि ज सागंीिलें  । व्याळासी द धपान करवीलें  । िरी िें वीशहच होये हप्रये ॥” 

 
महाललगदास ि त्याचे पंचोपाख्यान 
 

महाकलगदासाची काही माहहिी ‘महाराष्ट्र सारस्वि’ या गं्रथाि आली आहे. (पा. ३०९–३१०). ल. 
रा. पागंारकर यानंीही ‘मराठी वाङ मयाचा इहिहास’ खंड २ मध्ये (पा. ५८५–५८८) बरीच माहहिी हदली 
आहे. पण या दोन्ही गं्रथािं कवीच्या ‘पंचोपाख्याना’हवषयी फारसे हलहहलेले नाही. महाकलगदासाने आपल्या 
‘पंचोपाख्याना’ि आपल्याहवषयी माहहिी द सऱ्या िंत्राच्या आरंिी स्विःच हदलेली आहे. िी प ढीलप्रमाणे : 
 

माझे वास्िव ेप ववस्थाने । बाहाळसहमप वाडेग्राम गहण । 
खानदेसी गीरजेिीरी जाण । ठाव प ववजाचंा ॥ 
हनपनजा वसेदेव । त्याचा प त्र सीमदेवो । 
त्याचंा स ि जगळदेवो । िो आजा होये मज ॥ 
त्याचा प त्र वीकदेवो । िो पीिा मज साचमेवो । 
यैसा बोलीला िावो । माहालींगदास  ॥ 
प ववजाची पाटीलकीपन । वाडेग्रामीची जाने । 
िेणे माहालींगदास कथने । केले माऱ्हाष्ट ॥ (८५९) 

 
हीच माहहिी त्याने ‘पंचोपाख्याना’च्या शवेटीही हदलेली आहे. त्याि आलेली जास्िीची माहहिी 

अशी : 
 

बाहाळे समीप वाडेग्रामीं वास  । ग्रीजािीरी खानदेश  । 
ब्रह्मचाल की वसं  । आडनावो अहीरावो ॥ 
........................................ 
िो वीकदेवो माझा पीिा । वाडेग्रामी अधीष्टा होिा । 
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रामकृष्ट्ण ग रुदेविा । मज कारणें ॥ 
त्याचीया चरणा कर जोड न । करी माहालींगदास  नमन । 
द सरे केले वदंन । वीश्न समवयासी ॥ (िंत्र ५ ३१६९-३१७०). 

 
यावरून हदसून येईल की, खानदेशाि हगहरजा (हगरणा) नदीच्या काठावर, बाहाळे गावाजवळ 

असलेले वाडेगाव हे माहाकलगदासाचे वसहिस्थान होय. वसेदेव–सीमदेव–जगळदेव–वीकदेव–
माहाकलगदास, अशी त्याची वशंपरंपरा असून हा वशं ‘ब्रम्हचाल की’ (ब्रम्हचाल क्य) वशं म्हणून ओळखला 
जाि होिा. त्याचे गोत्र िारद्वाज. आडनाव अहीरावो. पागंारकरानंी त्याच्या ‘चाणक्य नीिी’ या गं्रथािून 
हदलेल्या उिाऱ्याि ‘वशं  कश्यपाचा । गोत्र िारद्वाजाचा । क ळ वास कीचा । उपनाम अहहररावो’ असा उल्लखे 
आहे. पागंारकर हलहहिाि : ‘अहहरराव हे यज वेदी ब्राम्हण घराणे प णे प्रािंी आहे. हा कहव ब्राम्हण असेल 
ककवा क्षहत्रयही असू शकेल. हनणवय सागंिा येि नाही.’ पण माहाकलगदासाने साहंगिलेल्या त्याच्या 
‘ब्रम्हचाल क्य’ वशंावरून िो क्षहत्रय असणे अहधक संिविे. िाव ेयानंी ‘महाराष्ट्र सारस्विा’ि हलहहले आहे 
की, ‘कदाहचि प ढे हा महान िाव पंथाि हशरला असावा.’ (पान ३१०) िे कोणत्या आधाराने, िे कळि 
नाही. ‘पंचोपाख्याना’हशवाय माहाकलगदासाने विेाळपंचहवशी, कसहासनबहिशी, चाणक्यनीिी, शाहलहोत्र 
इत्यादी गं्रथ हलहहले आहेि. 
 

आपल्या म हद्रि प्रिीशी ि लना केल्यावर असे आढळून येिे की, महाकलगदासाच्या पंचोपाख्यानाि 
प ढील कथा नाहीि. तंत्र १. कथा १०. ब्राम्हण आहण व्याघ्र, वानर, सपव व सोनार. कथा १४. हंस व घ बड. 
कथा १५. वाघ व लाक डिोड्या. कथा १८, हचडी व हिी. कथा १९. दाहंिक श्रपणक व बहळिद्र प्रधान. 
कथा २०. ब्राम्हण कन्या व सपव पहि. कथा २१. वानर, आग्या व हचडी. कथा २२. धमवब हद्ध व द ष्टब द्धी कथा 
२३. बग व कीहरचील. कथा २४. राजकन्या दमघोषा व कामाि र कमळनायक जोशी. (राजसेवक वानर व 
हवप्रचोर ही मु प्रिीिील २५ वी कथा महाकलगदासाच्या पचंोपाख्यानाच्या चौर्थया िंत्राि आलेली आहे.) तंत्र 
२. कथा २. कोल्हा व गाढव. कथा ४. प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यः (हिी व उंदीर याचंी मतै्री ही मु प्रिीिील ८ 
वी कथा महाकलगदासाच्या हिसऱ्या िंत्राि आली आहे). तंत्र ३. कथा ५. हवष्टीने क ष्ट घालवणारा पक्षी. 
कथा ८. बेडकानंा पाठीवर हफरवणारा सपव. कथा ९. हछनाल ब्राम्हणी. तंत्र ४. कथा २ कोल्हा व कामाि र 
गाढव. कथा ३. कखकाळणारा राजा व म ंहडि प्रधान कथा ७. हछनाल पत्नीला डोक्यावर हफरवणारा मखूव 
स िार. कथा ९. कामाि र वृद्ध, त्याची िरुण पत्नी व चोर. कथा १३. परदेशाि गेलेला हचत्रागंद क िरा तंत्र 
५. कथा ५. गाणारा गाढव. कथा ६ दोन हशरे व चार हाि मागणारा कोष्टी. कथा ९. हवषनाल प्रयोग 
करणारी वशे्यामािा. कथा ११. कामसेना गहणका व रावा. कथा १२. कहपला व ओढाळ गाय. कथा १३. 
कप वरच ंबन देणारी हछनाल राणी. कथा १४. राजकन्या व राक्षस. 
 

म्हणजे म हद्रि प्रिीिील २७ कथा महाकलगदासाच्या ‘पंचोपाख्याना’ि नाहीि. (या कथा हनमवळ 
पाठकाच्या ‘पंचोपाख्याना’ि मात्र आहेि). पण म हद्रि प्रिीि नसलेल्या अनेक कथा महाकलगदासाने 
वर्मणलेल्या आहेि. उदा.: त्याच्या पहहल्या िंत्राि रजक, गदवि व श्वान (कथा २), महाणवव महणिद्र गाढव 
(कथा ५); द सऱ्या िंत्राि, कमळाकर ग रू, हशष्ट्य व त्याचं्या कजाग बायका (कथा ७), धहनक साडंनायक 
(कथा १०); िृिीय िंत्राि, अप्रसीखा ब्राम्हण व वररुची पंहडि (कथा १), सोनटके देणारा सपव (कथा ३), 
पाषाणकसहाच्या म खाि व्यालेली कापोळी (कथा ८), न्याय करणारा ब्राम्हण व त्याची कन्या (कथा १०); 
चौर्थया िंत्राि, कावळा व हंस (कथा ८), ि िाचे कलग लावणारी राजकन्या (कथा १४); पाचंव्या िंत्राि, 
ब्राम्हण व त्याची बह िाषी पत्नी (कथा १), राजा व त्याचा सेवक लगड (कथा २), राजा व त्याने पाळलेला 
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राघो (कथा ३), या कथा महाकलगदासाच्या पंचोपाख्यानाि अहधक आहेि. यापंकैी ‘ि िाचे कलग लावणारी 
राजकन्या’ ही कथा हनमवळ पाठकानेही पहहल्या िंत्राि वर्मणली आहे. ‘सोनटके देणारा सपव’ ही कथा 
पंचोपाख्यानाच्या िाव ेप्रिीि (िंत्र ३. कथा ५) आलेली आहे. संस्कृि पंचिंत्राच्या हनणवयसागर व हटेल 
प्रिीिील हिसऱ्या िंत्राि िी आढळिे. इिर कथा महाकलगदासाने कोठून घेिल्या हे सागंिा येि नाही. 
त्याला माहीि असलेल्या लोककथा त्याने वर्मणल्या असे म्हणाव ेिर त्या त्या कथा वणवन करिाना आधारििू 
असे संस्कृि श्लोक काही कथाि हदलेले आढळिाि. 
 

यावरून असे हदसून येिे की, आपल्या म हद्रि प्रिीचा लेखक व हनमवळ पाठक याचं्यासमोर 
आधारििू ‘पंचिंत्रा’च्या प्रिीि हवशषे साम्य आहे. बह धा दोघाचं्याही समोर पचंिंत्राचा एकच पाठ असावा. 
महाकलगदासाने आधाराला घेिलेला पचंिंत्राचा पाठ त्याहून अगदीच वगेळा असला पाहहजे. 
 

महाकलगदास गोष्टीवले्हाळ आहे. त्याने प ष्ट्कळ नवीन कथा आपल्या गं्रथाि वर्मणल्या आहेि. 
क्वहचि, एखाद्या स िाहषिवजा संस्कृि श्लोकािूनही िो कथा हनमाण करिो. ििृवहरीच्या ‘नीहिशिका’िील 
‘िग्नाशस्य करण्डपीहडििनी :...’या ८४ व्या श्लोकािून त्याने ‘पेटाऱ्यािील सपव व उंदीर’ ही कथा रचनू 
िी द सऱ्या िंत्राच्या आरंिी घािली आहे. आपल्या ओवीबद्ध रचनेि ‘अहि हनकट जेथे प्रीहि राहाि नाही । 
प्रगट हदसि िानू वदं्य कोणाहस नाही । सकळ जन हद्विीय ंिं वहंदिी िे स्विाव े। म्हणउहन सजणा रे दूरदेशी 
राहाव े॥’ असा श्लोकही िो घालिो. त्याच्या कथाचं्या हनवदेनशलैीचा पहरचय व्हावा म्हणून, ‘ििूो िवहि 
गर्मिणी’ या कथेचा उिारा प ढे देि आहे : 
 

“पक्षीया म्हणे वो स ंदरी । ि ज जाली त्या ि िाची परी । िव ंपक्षीणी बोले नारी । म्हणे हे 
कैसी कथा । पक्षीया ह्मणे ऐक कािें । कोन्ही एक दोन्ही राजे होिे । परस्परें बोलिी येरयेरािें । 
क्रीयािाक केली ॥ येक ह्मणे ि मचे पोटी प त्र होईल । त्यासी आपली कन्या देईजैल । आम्हासी प त्र 
हनपजैल । िरी द्यावी कन्या ि मची । िव ंदोघाचीया स्त्रीया गरोधरी । प्रस ि जाल्या िव हनपजल्या 
क्वारी । त्या त्याही करोनी दूरी । आनीक वीव्हाव केले ॥ त्याही प्रस ि होिी । कंन्याहच उदरी येिी । 
त्याही वसारीिी । आनीक सािपाच वीव्हाव करीिी । परी होये कन्येचेची धन ॥ येक हदसी ठकीलें  
येकीनं । ह्मणे मज जाले प त्ररत्न । कंन्या लोपोन स ईणीनं । प त्र सागंीिला रायासी ॥ रावो दे 
द्रव्यदान गव्यदान । सोहोळे होिी राणीसी वाजातं्रें नीशान । बाळािंवीडा धाडीला मतै्रानं । सोइरे 
जालों आम्ही ि म्ही ॥ रायाचे दृष्टी नाही घािली । कंन्या हदसामासा थोरावली । िव ंमतै्रें म ळहचठी 
धाहडली । म्हणे याव ंपणावया । कन्या म्हणे माये कैसे कहरसी । घाि होईल दोघासंी । आिा ंमीच 
मरैन ह्मणौनी गेली वगेेसी । नहदिीरा पैं । येका व्रक्षािळी बैसली । चींिेच्या प्रवाही ब डाली । िव ं
ि िानं पाचाहरली । ह्मणे चींिाि र का ं वो ि  ॥ समस्ि वािा िीनं सागंीिली । ि िाहस िीची कृपा 
आली । लींग देउन प्रष्ट्णावहि घेिली । परोपकार केला हिये ॥ येरी गेली राजमहला ॥ वीवाह 
सोहळा जाला । लींगाहस ि ि मागो आला । ह्मणे मी कीिी लप ं ि िािेणें ॥ िो ह्मणे येक प त्र होईल । 
मग ि ह्मी याव ंवहीलं । मग ि िं प्रयान केलं । प त्र जाला बह िा हदसा ॥ फीरोनी आला मागावयासी । 
िेणें पाचारीलें  पंचाक्षऱ्यासी । पीटोनी लाहवलें  ियासी । पाहे परोपकार कैसा हा ॥ समस्ि ि िें 
मीळोनी । िीयेसी केलें  गिीणी । द ख न साहे िीये लागोनी । वाक्य मग बोलीली िे ॥ श्लोक ॥ ििूनी 
उवाच ॥ परोपकार न किवव्य ंकिवव्यं आत्मरक्षणं । राजकन्याकलग ह (द)त्वा ि िो िवहि गर्मिणी ॥ 
पक्षीया ह्मणे वो सजनी । ि िाची जाली ि हिनी । परोपकार न सागंा वो पक्षीणी । िैसे जालें  ि ज ॥” 
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हीच कथा हनमवळ पाठकाने व महाकलगदासाने कशी हनवदेन केली आहे िे ि लनात्मक दृष्टीने 
पाहण्यासारखे आहे. दोघाचं्याही कथेिील घटनािं आरंिी थोडा फरक आढळिो. हनमवळ पाठकाने ही कथा 
हवस्िाराने वर्मणली आहे िर महाकलगदासाने बऱ्याच सकें्षपाने साहंगिली आहे. पाठकाने केलेला हवस्िार त्या 
त्या हठकाणच्या िावनानंा पोषक आहे. त्यािून मन ष्ट्यस्विावाचे ज्ञान अहधक चागंले होिे. महाकलगदासाच्या 
संके्षपाम ळे आपण त्याला म किो. 
 
कृष्ट्िराज ि त्याचे पंचोपाख्यान 
 

कृष्ट्णराजाने आपल्या ‘पंचोपाख्याना’ि स्विःहवषयी काहीच माहहिी हदलेली नाही. या कवीची 
आहण त्याच्या काव्याची उपलब्धी नवीन आहे. त्याम ळे अन्यत्रही त्याची माहहिी क ठेच आलेली नाही. 
गं्रथाच्या शवेटी त्याने लेखनकालही हनदेहशलेला नाही. त्याम ळे त्याच्याहवषयी काहीच हलहहिा येि नाही. 
‘कहव प्राथी क ळस्वाहमनी । मािाप रहनवाहसनी । ऱ्हदयकमळी स्मरोनी । बोलवी गं्रथ’ असे त्याने आरंिी 
म्हटले आहे. त्यावरून माह रची रेण कादेवी त्याची क लस्वाहमनी होिी असे कळिे. िंत्र १ मधील 
हवष्ट्ण रूपधारी कोळ्याच्या कथेि, आपण ि झ्या िेटीसाठी कसे आलो, याचे कोळी राजकन्येजवळ वणवन 
करिो. िेव्हा िो म्हणिो, ‘म्हणे िंू मज हनरंिर ध्यासी । जे ििार व्हावा हृषीकेशी । ियावाचंूहन आहणकासी । 
न वरी जाण ॥ मज हें कळलें  ज्ञान । मग मी आलों द्वारकेहून मागीं येिा ंलवणक्षार स्थान । लोणारासी आलो 
। िेथे लवणास र मर्मदला । लक्ष्मीरूप जे कमला । िया िहळयािं पाय पडला । मग फ टीर िे जाहाले ॥’ 
कृष्ट्णराजाने लोणारचा हा जो जाणनूब जून उल्लेख केला आहे त्यावरून व त्याची क लस्वामीनी माह रची देवी 
होिी यावरून असे वाटिे की, हा कवी हवदिािील असावा. 
 

आपल्या म हद्रि प्रिीशी त्याच्या ‘पंचोपाख्याना’ची ि लना करून पाहहली िर त्याि फार फरक 
असलेला हदसून येिो. म . प्रिीिील प ढील कथा कृष्ट्णराजाच्या ‘पंचोपाख्याना’ि नाहीि. तंत्र १. राजकन्या 
दमघोषा व कामाि र कमळाकर जोशी, (म . १४ वी कथा ‘हंस व घ बड’ ही कृष्ट्णराजाने वर्मणली आहे. पण 
हिच्याि ‘घ बडा’येवजी ‘कपगळा’ पक्ष्याचे वणवन आहे.) तंत्र २. म . प्रिीिील बट कणव संन्यासी व उंदीर (कथा 
३), आहण सोमकलग साळी (कथा ५) या दोनच कथा कृष्ट्णराजाि आढळिाि. इिर कोणिीही नाही. तंत्र 
३. या िंत्रािील चि दवन्ि हिी व चदं्रदूि ससा (कथा १), परवचंक व्याघ्र व वानर (कथा ३) आहण ‘अहो 
हवल’ कोल्हा व कसह (कथा ७) याखेंरीज इिर कथा कृष्ट्णराजाि नाहीि. म . प्रिीिील(िंत्र ३. कथा ६) 
‘कसहाच्या मावशी’ला कृष्ट्णराजाने कसहाची सावत्र आई, केले आहे. तंत्र ४. या िंत्रािील स द्धा गंगदि बेडूक 
(कथा १), कोल्हा आहण कामाि र गाढव (कथा २), आहण सत्यवादी य हद्धहष्ठर क ं िार, या िीन कथाखेंरीज 
इिर कोणिीच कथा कृष्ट्णराजाच्या पचंोपाख्यानाि नाही. तंत्र ५. या िंत्रािील म . प्रिीिील हवषनाल प्रयोग 
करणारी वशे्यामािा (कथा ९), आहण राजकन्या व राक्षस (कथा १४) या दोन कथा कृष्ट्णराजाच्या 
पंचोपाख्यानाि नाहीि. इिर सवव आहेि. कहपला व ओढाळ गाय (कथा १२) ही कथा कृष्ट्णराजाच्या २ ऱ्या 
िंत्राि थोड्या फरकाने आली आहे. 
 

म . प्रिीि नसलेल्या प ढील कथा त्याने वर्मणलेल्या आहेि. तंत्र १. रजक, गदवि व श्वान. (ही कथा 
महाकलगदासानेही वर्मणली आहे.) कृष्ट्ण सपव व हवरोळा, कशगे वाढलेला मेंढा, उंदराने खाल्ललेी ि ळा, आहण, 
प ंसी व हिची हपले. तंत्र ३, प राहणकालासोनटके देणारा सपव, हवरक्ि हिी (महाकलगदासाने वर्मणलेल्या 
‘महाणवव व महणिद्र गाढव’ या कथेचेच हे हनराळे स्वरूप होय. गाढवाच्या ऐवजी हिीचे वणवन आहे, हा 
त्यािील आणखी एक हवशषे). यापंैकी कृष्ट्णसपव व हवरोळा, उंदराने खाल्लेली ि ळा, प ंसी व हिची हपले, 
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आहण, प राहणकाला सोनटके देणारा सपव, या कथा हनमवळ पाठक व महाकलगदास यानंीही वर्मणलेल्या 
नाहीि. िा प्रिीि मात्र यािील ‘उंदराने खाल्ललेी ि ळा’ व ‘सोनटके देणारा सपव’ या दोन कथा आहेि. या 
दोन कथा ससं्कृि पचंिंत्राच्या हनणवयसागर, हटेल व कोसगाटेंन याचं्या प्रिींि आहेि. पण त्यािं इिर कथा 
नाहीि. िेव्हा या सवाहून वगेळी अशी ‘पंचिंत्रा’ची प्रि कृष्ट्णराजासमोर असावी असे हदसिे. 
 

कृष्ट्णराजासमोर असलेली ‘पंचिंत्रा’ची प्रि अगदीच वगेळी असावी, असे म्हणण्याला आणखीही 
एक कारण आहे. पंचोपाख्यान, कसहासनबहिशी, विेाळ पंचहवशी इत्यादी कथा —‘िहर हे प्रथम पीहठका 
ऐसी । कथा होत्या स्वगाशी । त्या आल्या मतृ्य लोकासी । ऐसीयापरी’—स्वगवलोकािून मृत्यूलोकाि कशा 
आल्या याची त्याने मनोरंजक हकीकि साहंगिली आहे. ‘पावविी आहण हत्रप रारी । कैलासी बैसली होिी’ 
िेव्हा पावविीने हवनंिी केली की, ‘जी जी देवा हत्रप रारी । कृपा करावी मजवरी । कथा तै्रलोक्यसाहजरी । 
सागंावी मज ॥ जे नाहीं कोणे प राणीं । ऐहकली नाही कोण्ही । िे सागंा मजलाग नी । कृपा करूहन स्वाहमया ॥’ 
िेव्हा पूवी कोण्हा श्र ि नव्हत्या’ अशा कथा शकंराने पावविीला एकािंाि साहंगिल्या पण त्यावळेी ‘िव िेथे 
प ष्ट्पदंि ग प्ि । त्स्थिी ऐकि होिा कथा ॥ िो नंदीनें जािा ंवाहरला । मग िेणें वशे पालहटला । महक्षकारूप 
जाहला । संचरला िे स्थळीं ॥’ अशा रीिीने प ष्ट्पदंिाने त्या सवव कथा ऐकल्या. घरी गेल्यावर त्याने त्या सवव 
कथा आपल्या पत्नीला साहंगिल्या. प ढे एका प्रसंगी आपल्या सख्यासंहहि पावविी सरोवराि क्रीडा 
करण्याला गेली. िेथे हिने आपल्या सख्यानंा कथा साहंगिल्या. कथा सागंिाना एके हठकाणी हिला हवसर 
पडला, िेव्हा ‘िेथे प ष्ट्पदंिाची कािंा । हवजया सागंिी झाली.’ हिला या कथा माहीि असलेल्या पाहून 
पावविी शकंरावर रागावली. शकंराला अंिज्ञानाने सवव कळले. त्याने प ष्ट्पदंिाला बोलावनू हवचारले. 
प ष्ट्पदंिाने अपराध मान्य केला. िेव्हा पावविीने प ष्ट्पदंिाला शाप हदला. ‘म्हणे ि  जाय मृत्यूलोकाहििरी । 
होई राक्षस ।’ नंदीने मधेच िोंड घालून म्हटले, ‘हशक्षा फार कडक झाली.’ िेव्हा पावविीने नंदीलाही शाप 
हदला. ‘म्हणे ऐके रे द मविी । िवािंक होई हनहििी । मतृ्य ि वनीं ।’ त्यानंी उःशाप माहगिला. ‘मग बोहलली 
िवानी । ि म्हा ंदोघा असिा ंमृत्य ि वनीं । परस्परे िेटलीया श्रापखंडणी । होईल ि मची ॥ िेधवा या कथा 
कथाल । मृत्य लोकीं प्रगट होिील । मग ि म्ही पावाल । पूववत्स्थिी ।’ 
 

शापाम ळे प ष्ट्पदंि राक्षस होऊन व नंदी िवािंक होऊन मृत्य लोकाि आले. प ष्ट्पदंि राक्षस एका 
वटवृक्षाखाली राहून येणारी जाणारी माणसे खाऊ लागला. शाप संपण्याची वळे जवळ आली िेव्हा िेथे एके 
हदवशी िवािंक येऊन बसला. राक्षसाने मन ष्ट्यवषे धारण करून त्याला हवचारले, ‘िू कोण? क ठून 
आलास? क ठे जाणार?’ िवािंक म्हणाला, ‘मी स्वगाला जाणार आहे.’ प ष्ट्पदंि राक्षसाला खूण पटली. 
त्याने िवािंकाला बसवले आहण आपण पूवी ग प्ि रूपाने ऐकलें ल्या कथा िो त्याला सागंू लागला. 
‘एकमेका कथा सागंिी । वटपत्रीं हलहीिी । राक्षस सागें ॥ िवािंक हें ऐकोनी । िे वनश्वापदें ऐकोहन कानीं । 
पक्षी हवसरले चारापाणी । कथा ऐकों ठेलीं ॥’ िेव्हा िेथे एक पारधी आला. त्याने एक पक्षी धरून नेला. 
नगरमागाने जािानंा लोकानंी त्याला हवचारले, ‘ि ला हा पक्षी कोठे हमळाला?’ पारध्याने वटवृक्षाजवळील 
वृिािं साहंगिला. ‘िो वृिािं रायें ऐहकला । मग राव िेथूहन हनघाला । वटाजवळी आला । िव ंस्वगा गेले 
उियिा । मग राव येऊनी हवश्रामला । वृक्षािळीं बैसला । पाहे िव ं देखिा जाला । पानें हलहहलीं होिीं ॥ 
कथान संघानें लाहवलीं होिीं पानें । मग रायें घेऊनी िे क्षणे । ........ I हदधली प्रधानाहािीं । मग राव िद्रास 
आला । प्रधानाप्रहि बोहलला । कथाहवलास हलहहवला । लोकोपकाराकारणें । मग िे कागदी हलहीली । 
कथामाळा िे वगेळाली । चाऱ्ही गं्रथ िे काळी । हलहहहवले प्रधानें । िया गं्रथाची नामें जाण । सागेंन 
ि म्हालाग न । एक हें पंचोपाख्यान । द जें कसहासनबहिशी । हिसरी विेाळपंचहवशी । चौथा ........। ऐसी 
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चौप्रकारीसी । हलहहल्या होत्या ॥ ियामध्यें हें पंचोपाख्यान । येथें राजहनिी गहन । िे ि ह्मा सागेंन । 
हवस्िारेसी ॥ िहर हे प्रथमपीहठका ऐसी । कथा होत्या स्वगासी । त्या आल्या मृत्य लोकासी । ऐसीयापरी ॥” 
(अध्याय २) 
 

स्वगािून मृत्य लोकाि या कथा कशा आल्या, त्याचा हा वृिािं ‘पंचिंत्रा’च्या कोणत्याही परंपरेिील 
संहहिेि आढळि नाही. सोमेश्वराच्या ‘कथासहरत्सागरा’–िील हद्विीय लंबकाच्या प्रथम िरंगाि िो 
आलेला आहे. 
 

कैलासे धूजवटेववक त्रात् प ष्ट्पदन्ि गणोिमम् । 
िस्मात्वररुचीििूात्काणिकूि च ििूले ॥ 
काणििेूग वणाढ्यं च ग णाढ्यात्सािवाहनम् । 
यत्प्राप्िं श्रृण िेदं िहद्वद्याधरकथाद् ि िम् ॥ 

 
असा आरंि करून सोमेश्वराने हा वृिािं हवस्िाराने वणवन केलेला आहे. के्षमेन्राच्या 

‘बृहत्कथामञ्जरी’िही िो आलेला आहे. हाच वृिािं कृष्ट्णराजाने आपल्या पचंोपाख्यानाच्या प्रारंिी 
वरीलप्रमाणे साहंगिला आहे. वरील दोन संस्कृि गं्रथापंकैी कोणत्या िरी एका गं्रथाच्या आधारे िो वृिािं 
आपल्या ‘पंचोपाख्याना’ि प्रारंिी वणवन करण्याि कवीची कल्पकिा हदसून येिे याि शकंा नाही. त्यावरून 
त्याची बह श्र ििाही प्रत्ययाला येिे. 
 

कृष्ट्णराजाने आपले ‘पंचोपाख्यान’ संस्कृि गं्रथावरून सरळ मराठीि ओवीबद्ध केले की 
त्याच्यासमोर एखादे गद्य पचंोपाख्यान होिे याचा हनणवय करणे कठीण आहे. ‘पूवी हवष्ट्ण शमा ब्राम्हण । त्यानें 
कहथलें  होिें पचंोपाख्यान । गोष्टीहवलासेकरून । कहथल्या कथा ॥ नव्हिा केला वोवीप्रास । कहथला होिा 
गोष्टीहवलास । करावया वोवीप्रबंधास । आयास ि मचा पाहहजे ॥’ असे िो म्हण िो. (अ. १-२३ २४) त्यावरून 
संस्कृिवरून त्याने ओवीबद्ध रूपािंर केले असाव ेअसे वाटिे. पण लागलीच प ढे िो असेही म्हणिो की, 
‘पूवीचा पाया आहे जाण । िेणेंहच प्रमाणें वोवी बाधंन ।’—हा ‘पूवीचा पाया’ म्हणजे संस्कृि ‘पंचिंत्र’ की 
त्याचे एखादे गद्य रूपािंर? चौर्थया िंत्राच्या शवेटी िो सागंिो : ‘ऐशी हे ल ब्धप्रणाशं कथा । हवष्ट्ण शमा सागें 
राजसूिा । िे उत्च्छष्ट काव्यकथा । सागंिसे श्रोहिया’ं (अ. २२-११२) यावरून पहहल्या िकाला प ष्टी हमळिे. 
आपण ओवीप्रबंध का करिो हे सागंिानंा त्याने हदलेली कारणेही याबाबिीि उद् बोधक ठरिील. िो म्हणिो 
: ‘मी आरूष वचनीं । माहडलीसे गं्रथ रचनी । वोवी प्रबधं करूनी । करंू पाहे ॥ नसिा वोवी प्रास । कथा न 
वाटे स रस । जैसें लवण नसिा हमष्टान्नास । रूची नाही िोजनीं ॥’ (अ. १-२५, २६) अन्यत्र िो म्हणिो : ‘िरी 
मी मनीं आरंहिलें  । पंचोपाख्यान वोवीबधं पाहहजे केलें  । पूवी गोष्टी हवलासें कहथलें  । होिें म्हणोनी ॥ (िंत्र ५. 
अ. २३-२४) प ढील अध्यायाच्या आरंिी प न्हा िो सागंिो की, ‘गोष्टीहवलासे करूनी । कहथलीसे कथनी । िे 
वाहचिा ंवाचका मनीं । रसािें नेदी ॥ वोवीप्रासेहवण । कथेसी न ये गोडपण । म्हणोहन केलें  कथन । वोवी 
प्रबंधाचें ॥’ (२४-२, ३) पूवी गोष्टीहवलासेकरून कथा साहंगिल्या गेल्या, म्हणून आपण वोवी प्रबधंाि 
सागंिो, असे िो प नःप न्हा म्हणिो. हवष्ट्ण शम्यानेही या कथा ‘गोष्टी हवलासे करून । कहथल्या कथा’ असे 
त्याने आरंिीच म्हटले आहे. त्यावरून सरळ संस्कृिवरून त्याने आपला वोवी प्रबधं केला असावा असे 
हदसिे. िथापी, ‘वोवी प्रासेहवण । कथेहस न ये गोडपण’ हे त्याचे म्हणणे त्याला पहरहचि असलेल्या 
‘पंचिंत्रा’च्या एखाद्या मराठी गद्य रूपािंराला अन लक्षनू असाव,े असेही म्हणिा येिे. हनमवळ पाठकाने 
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ज्याप्रमाणे ‘पूवी प्रहि होिी मोकळी । िे वोवीबंधें संकहळली’ असे स्पष्ट म्हटले आहे िसे मात्र कृष्ट्णराजाने 
म्हटलेले नाही, हेही लक्षाि घेिले पाहहजे. 
 

हा कवी चागंला बह श्र ि असावा असे हदसिे. द सऱ्या िंत्राि ‘येहच हवषई ऐका सावधान । काहलदास 
बोहलले वचन । िें ि ज मी सागेंन । जाण हहरण्यका ॥” असे म्हणून, िोजराजा आहण काहलदास याचं्या 
आख्याहयकािंील ‘गिं न शोकं कृिं न मन्ये’—हा श्लोक िो उध्दृि करिो. पहहल्या िंत्राि, दमनक 
कपगळकाला ‘क ं डगोळका’चा अथवही सागंिो. ‘दौपदी पहिव्रिा । पाचानंी िोहगली ित्विा । क ं डगोळक या 
अथा । म्हहणजे जाण ॥’ अथाि, हे सवव कृष्ट्णराजाच्या पदरचे आहे. हटटवी व सम द्र कथेि, गरुडाच्या 
हवनंिीवरून हवष्ट्णूने सम द्राला बोलावले व हटटवीची अंडी परि करण्याला साहंगिले, अशी कथा सवांनीच 
वणवन केली आहे. पण कृष्ट्णराज सागंिो : ‘ऐसी सागंीिली कथा । परी गरुडप राणीं अनवािा । िेही सागेंन 
श्रोिा । ऐका सावहचत्र’ अशी प्रस्िावना करून िो गरुडप राणािील माहहिी देिो. पहक्षक ळाचं्या हवनंिीवरून 
गरुडाने सम द्राला अंडी परि करण्याला साहंगिले. पण िो देईना. िेव्हा ं ‘कोपारूढ जाहला नंदन । 
कस्यपाचा । मग पृथी घेिली पाठीवरी । उलथों पाहे िये अवसरी । मग धाहवला म रारी देवासंहहि ॥’ त्याच्या 
हवनंिीवरून सम द्राने अंडी परि केली. हवष्ट्ण  गरुडावर प्रसन्न झाला. त्याने गरुडाला वर मागण्याला 
साहंगिले. गरुडाने हवष्ट्णूचें वाहन होण्याचा वर माहगिला. ‘मग हरी बोले वचन । होइ माझें वाहन । बसेैन 
ि जवरी । िैपासून गरुड जाण । हवष्ट्णूस लाधलें  वहन । हे गरुडप राणी कथन । बोलीले असे ॥’ (िंत्र १. अ. 
१५) कृष्ट्णराजाच्या बहश्र ििेच्या अशा ख णा त्याच्या ‘पंचोपाख्याना’ि हवख रल्या आहेि. 
 
प्रल्हाद िास्कर ि त्याचे पंचोपाख्यान 
 

ओवीबद्ध ‘पंचोपाख्यान’ किा चौथा कवी प्रल्हाद िास्कर होय. याचा सपूंणव गं्रथ उपलब्ध नाही. 
हिसऱ्या िंत्राची आरंिीची काही पाने व पाचव ेिंत्र, एवढेच उपलब्ध आहे. हिसऱ्या िंत्राच्या आरंिी त्याने 
जनादवन ग रूला नमन केले आहे. पाचव्या िंत्राच्या शवेटी ‘श्रीमद् जनादवनापवणमस्ि ’ असे हलहून आपला 
गं्रथ याने आपल्या ग रूला अपवण केला आहे. िेव्हा ही दोन्ही िंते्र प्रल्हाद िास्कराचीच होि याि शकंा नाही. 
शके १६१६ मधे त्याने आपला गं्रथ हलहहला. िो अथववण वेंदी असून त्याचे गोत्र िारद्वाज, हपपलायन 
शाखा—इत्यादी माहहिी यापूवीच हनर्मदष्ट केली आहे. याहशवाय या कवीहवषयी अहधक माहहिी उपलब्ध 
नाही. याच्या कहवत्वाची ओळख व्हावी म्हणून प्रथम, हिसऱ्या िंत्रािील दोन उिारे येथे देिो. 
 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री सरस्वत्यै नमः ॥ श्रीमज्जनादवनग रव े नमः ॥ अथेदमारभ्यिे 
काकोल कीयं िृिीयं िंतं्र ॥ आइका कथा पचंोपाख्यान ॥ राजनीिी कथा गहन ॥ वक्िा वीष्ट्ण शमा 
आपण ॥ राजप त्रापं्रहि सागें ॥ १ ॥ त्यामध्यें िीसरें आख्यान ॥ काकोल की नामाहमधान ॥ िे महाराष्ट्र 
बोकल सागेंन । चि रा जनाप्रहि ॥ २ ॥ िे सकौि क कथा वरवी ॥ श्रोिाजनीं अवधारावी । श्रवण 
करूहन धरावी ॥ हृदयामाहज ॥ ३ ॥ जो ये कथेहस लावी मन ॥ हदईं करी वीवरण ॥ िो प रुष कहह 
जाण ॥ न पव ेसीणािे ॥ ४ ॥ बरवी वाक्यें स िासीिें । प्रस्िाहवकें  नाना दृष्टािें । हनमवछरे या उपपहििे 
॥ करावें श्रवण ॥ ५ ॥ पावले कथेचे हववरण ॥ श्रोिा हाव ेसावधान ॥ कथेचा प्रथम श्लोक जाण ॥ 
बोहलजैल ॥ ६ ॥ श्लोक ॥ न णिश्वसेत्पूिवणिरोणधतस्य शत्रोश्च णमत्रत्िमुपागतस्य   दग्धा ंगुहां प्य 
उलूकपूिां काकश्च प्रीतेन हुताशनेन   १   टीका ॥ नृपनंदना पहरयेहस पूर्मव वैर असेल जेणेहस । 
जाणोहन प रुषें िेणेसी । महैत्रकी न कीजे ॥ ७ ॥ िो अन सगंाही येइल । अत्यंि करुण बोलैल । सेवक 
होउहन विैल । लावील प्रीहि ॥ ८ ॥ िऱ्ही त्याहस मतै्री न कीजे । हहिग ज न संगीजे । अन ग्रहो न 
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कीजे । जाणिेनी ॥ ९ ॥ नृपात्मजा पहरयेसी । जऱ्ही िो महैत्रकेसी । िऱ्ही आपण ियाहस । हवश्वासो 
नयेहच ॥ १० ॥ हवश्वासल्या कैसे होइल । िो आप ले दं्वद स्मरैल । प ढें हवपहि देइल । सत्य जाणे ॥ 
११ ॥ जैसे वायसें स्मरोहन दं्वदाला । उल कासी शरण गेला । प ढे सकळा दाहो केला । वृक्षकोठर 
जाळूहन ॥ १२ ॥ 

 
आिा मूळ कथेचा आरंि पाहा— 

 
दक्षण देशीं मनोहर । महहलारोप्य नामें नगर । ियासमीप महा थोर वटवृक्ष येक  ॥ १९ ॥ िो 

बह िा पहक्षयाचंा आश्रम । श्रािंहलया जनाचा हवश्राम । अत्यंि हवस्िार उिम । सीिळ छाया ॥ २० ॥ 
थोरा शाखीं आहथला । हदसे गगनेंसी लागला । िेथे सम दावो राहहला । वायसाचंा ॥ २१ ॥ िया 
वृक्षकोटरा आंि  । मेघवणव नामें हवख्याि  । वायसाचंा नृपनाथ  । वसे िेथे ॥ २२ ॥ असंख्याि 
वायससैन्य । अवहधयाहंस िो मान्य । अवघे वायस आपण । वोळगिी त्यािें ॥ २३ ॥ ियाहच नगरी 
प्रदेशें । द रस्थ दक्षण हदश े । हत्रसीरा पवविी असे ॥ शाल्मली वृक्ष ॥ २४ ॥ िया वृक्षकोटरा आिूं । 
अहरदमनक नामें हवख्याि  । विे उल कनृपनाथ  । सकळा उल काचंा ॥ २५ ॥ सहस्रसखं्या उल क । 
ियाचंा िो राजा म ख्य । अवघे होउहन सेवक । वोळगिी त्यािें ॥ २६ ॥ इत्यादी. 

 
प्रल्हाद िास्कराने पाचव े िंत्रही याच पध्दिीने हलहहले आहे. संस्कृिवरून मराठीि अन वाद 

करिाना व्यक्िीच्या िोंडी असलेले ससं्कृि श्लोक त्याने जसेचे िसे ठेवले आहेि. त्यावरून या व्यक्िी जण  
संस्कृि िाषेि बोलिाि असे वाटिे. उदा : पाचव्या िंत्राि आरंिी नाहपि क्षमणकानंा आमंत्रण करण्यास 
गेला. हे सागंिाना कवी म्हणिो :—ऐसे मनीं हवचारुहन । बरवीं खैरकाष्ठे मेळउहन । मग क्षपहणकाचं्या घरा 
जाउहन । आवहंिले िथा ॥ १७ ॥ ॥ उक्िं च ॥ िे जयत्न्ि हजणो येषा ं केवलं ज्ञानशाहलना ं । आजन्मिः 
स्मरोपत्त्या ंमानसं न परं हजिं ॥ ५ ॥ ऐसें. म्हणौहन दंडवि केलें  । म्हणे जी आह्मािें सनाथ करा वहहले । माझे 
घरीं पूजेहस अंहगकाहरलें  । पाहहजे ि ह्मी ॥ इत्यादी. 
 

या दोन्ही िंत्रािील कथाचंा क्रम सामान्यिः आपल्या म हद्रि प्रिीप्रमाणेच आहे िथापी, म हद्रि प्रिीि 
आलेली ‘हसग जीची कथा’ मात्र प्रल्हाद िास्कराच्या या िंत्राि नाही. ‘हत्रस्िनी राजकन्येची कथा’ 
हनणवयसागर, हटेल इत्यादींच्या ससं्कृि पंचिंत्राि आढळिे िशी त्याने वणवन केली आहे. हिच्याहून म हद्रि 
प्रिीिील कथेचे स्वरूप हनराळे आहे. त्यावरून प्रल्हाद िास्करासमोर हनणवयसागर, हटेल (पूणविद्र) याचं्या 
प्रिीसारखी एखादी प्रि असावी असे हदसिे. िथापी, त्याच्यासमोर म हद्रि प्रिीच्या पोथीसारखी द सरी पोथी 
असावी असे वाटिे. कारण ‘या कारणे हे कथा सागंीिली’ हे म द्रीि गद्य प्रिीच्या पाचव्या िंत्राि वारंवार 
आलेले वाक्य प्रल्हाद िास्कराच्याही या िंत्राि आले आहे. (िंत्र ५—९०, ९९). 
 

आपल्या काव्याच्या शवेटी वाचकास त्याने जो उपदेश केला आहे िो पौराहणक पद्धिीप्रमाणे 
आध्यात्त्मक स्वरूपाचा आहे. हा शवेट असा : ह्मणोहन जाणिेनी सववथा । पाहावी येथीची योग्यिा । िरी 
सकळ कळा येिी हािा । चि रपणाच्या ॥ संपूणव होउहनया चि र । मग िजण्या परमेश्वर । जो ठाइंचा अचि र 
। त्याहस हसहद्ध हनहसद्ध काइसी । ह्मणौहन ऐसीयाचें कारण । वाचे कचिावा नारायण । िोहच जाणावा नर 
नारायण । चाि यव फळे । मनोिावें नेमेकस । जो ध्यानी कचिी सदाहसवाहस । िोहच िरला िवसागराहस । येर 
मूखव पाशाहंड ॥ पाशाहंडया नावडे परमाथ व । िो हृदयीचा मूखव सिंि  । सज्जना आवडे परमाथव अनंि  । परम 
प रुष जो ॥ पंचोपाख्यान कथा । समाप्ि केले गं्रथा । वोवी प्रबंध जाला कहरिा । प्रल्हाद िास्कर ॥ 



 अनुक्रमणिका 

एक अनाणमक कणि ि त्याचे पंचतंत्र 
 

िंजावर येथील सरस्विी महाल गं्रथालयािील क्र. १७५९ च्या हस्िहलहखिाि एक ओवीबद्ध 
पंचिंत्र आहे, याचा हनदेंश यापूवीच केलेला आहे. त्याची केवळ १३ पाने आज उपलब्ध आहेि. या पानावर 
हिसऱ्या िंत्रािील आरंिीच्या िागाच्या १६० ओव्या हलहहलेल्या आढळिाि. हे हिसरे िंत्रही, अथाि, अपूणव 
आहे. त्याम ळे या ओवीबद्ध ‘पंचिंत्रा’चा कवी कोण, िो केव्हा होऊन गेला याहवषयी काहीही सागंिा येि 
नाही. त्यािील काही ओव्या येथे उध्दृि करिो :— 
 

आिा सहंधहवग्रहाख्य हिसरे । प्रकरण आरंहिजेिे बरे । त्याचा पहहल्या श्लोक सादरें । श्रोिी 
बरे पहरसावा ॥ १ ॥ न हवश्वसेत्पूववहवरोहध िस्य । शत्रोि हमत्रत्वम पागिस्य । दग्धा ं ग हा ं पश्य 
हदवाधंपूणां । काकप्रकीणेन ह िाशनेन ॥ आधी शत्र िावािें पाव हन । मग जे लाधले हमत्रपणालाग हन । 
िैशािे हवश्वासू नये कावळ्यानंी । हदवािीिपूणव ग हेलाग हन जाहळयेलें  ॥ २ ॥ हे कैसे म्हणिा ंम लानंी । 
हवष्ट्ण शमा सागंिा झाला ग णी । िो वृिांि हचि देऊहन । श्रोिेजनी पहरसावा ॥ ३ ॥ येक्या थोर 
वनामाझारी । होिा वटवृक्ष उंच िारी । िो सवव पाखंरा आश्रये पालन करी । जलरहहि मेघापरी 
हदसिसे । िेथें उदंड वायसक लय क्ि । मेघवणवनामा काक राजशक्ि । राहिा झाला स्वजनी 
अन रक्ि । मंत्र्यासमविे ग णशाली ॥ ५ ॥ त्याजवहळ हदवािीि संघपहरवृि । अहरमदवननामा हवख्याि 
। उल कराज ब त्त्धविं । राहिसे हनहिि समजा ि म्ही ॥ ६ ॥ येकदा प वववैरें कड न । काकास 
रात्र्यधंत्व समजून । हनशीहथनीचे ठाईं येऊन । काकक लािें वढूेन माहरजेले ॥ ७ ॥ मेघवणव काकराज 
िदा ियें । वृक्षाचे कोठरीं लप न स्वयें । रहक्षयेलें  आत्मकाय । मग जाहलें  िे काय सागंिो ऐका ॥ ८ ॥ 

 
नम न्यासाठी ह्या आठच ओव्या येथे उध्दृि केल्या आहेि. त्याचें हनरीक्षण केले म्हणजे पहहली गोष्ट 

लक्षाि येिे िी अशी की, ह्या ओव्या साडेचार चरणी आहेि. प्रत्येक ओवीच्या चौर्थया चरणािही यमक 
साधले आहे. िेथे वस्ि िः चौथा चरण पूणव होिो. ही रचना एकनाथाचं्या ओवीसारखी आहे. त्यावरून हा 
कवी एकनाथकालीन ककवा त्यानंिरचा असावा, असा िकव  करण्यास हरकि नाही. ‘झाला’ या 
हक्रयारूपावरून िो बराच आध हनक असावा असे वाटिे. कोणत्याही उपलब्ध ओवीबध्द ‘पंचोपाख्याना’ंच्या 
हिसऱ्या िंत्राच्या आरंिी या ओव्या आढळि नाही त्यावरून असे हदसिे की, ‘पंचोपाख्याना’ची ओवीवद्ध 
रचना करणाऱ्या इिर कवीहून हा हनराळा कवी होय, व त्याचे ‘पंचिंत्र’ अथवा ‘पंचोपाख्यान’ हा गं्रथ होय 
याि शकंा नाही. त्याची रचना संस्कृिप्रच र व सामाहसक शब्दानंी य क्ि आहे. त्यावरून िो चागंला 
संस्कृििज्ञ असावा असे वाटिे. 
 

४ 
 
संपादनासाठी णमळालेली पोर्ी : ििवन 
 

मला ही पोथी कै. महंि गोपीराज याचं्याकडून हदनाकं ३०-११-१९५४ रोजी हमळाली. त्यापूवी 
काही हदवस िी श्री. नेने याचं्याजवळ होिी. मला पोथी देिाना माझ्या समोर गोपीराजानंी पहहल्या पानावर 
प ढील नोंद केली. ‘श्री. नेने याचं्या येथून ही पोथी ३०-११-१९५४ रोजी आणली. श्री. कोलिे यानंा हदली 
महंि गोपीराज हरत्ध्दप र. ३०-११-१९५४.’ या मजक राच्या डाव्या बाजूला ‘गो. म. गं्र. सं’ (गोपीराज 
महात्म्य गं्रथ संग्रहालय) अशी नोंद त्यानंी त्याच वळेी केली. याच पानावर वरच्या बाजूला मध्यिागी प ढील 
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नोंद आहे. ‘अथ पंचोपाख्यान महाराष्ट्री टीका जीणव प स्िक प. महंि बोवा पाहेघण, मठ चादूंरबाजार याचं्या 
जवळील असे, प्रिीकहरिा ंम. दि. पे. यानंी घेऊन हचठ्या लाऊन प ठ्ठण केला असे, का. श  ॥ ११-१८३०’ 
 

पोथीची बाधंणी महान िावीय पद्धिीची आहे. या पद्धिीि पोथीचे कागद मधोमध आडव ेहशवनू नंिर 
त्यािंील हनम्या कागदाचंा वरून व राहहलेल्या हनम्या कागदाचंा खालून असे दोन ज डगे केलेले असिाि. 
त्याच पद्धिीची या पोथीची बाधंणी आहे. हिची प न्हा बाधंणी करिाना दोन्ही ज डग्यानंा िीन कोरे कागद 
(नवीन) लावलेले आहेि. त्यािील आरंिीच्या पानावरच उपरोक्ि नोंदी आहेि. वर हदलेली पहहली नोंद 
श्री. गोपीराज महंिाचं्या हािची आहे, िर द सरी (वरच्या िागावरील) नोंद महंि श्रीदिलक्षराज 
(पेशावरकर), संस्थान माहूर, याचं्या हािची आहे. िी नोंद कार्मिक श द्ध ११, शके १८३०, म्हणजे इ. स. 
१९०८ मधली आहे. 
 

‘हचठ्ठ्ठ्या लावनू प ठ्ठण केला असे’ असे म. श्रीदिराजानंी हलहहलेच आहे. अशा हचठ्ठ्ठ्या काही 
पानाचं्या मध्यिागी व काही थोड्या पानाचं्या बाजूला लावलेल्या आहेि. मध्यिागी लावलेल्या हचठ्ठ्ठ्याम ळे 
िेथील ओळी, अधव ओळी झाकल्या गेल्या आहेि. त्याम ळे त्याचें वाचन कठीण झाले आहे. िथापी, अशा 
ओळी फार नाहीि. 
 

महंि दिराजानंी पोथीची वरीलप्रमाणे डागड जी केल्यानंिरही कसरीने पोथी खराब झाली आहे. 
११३ पयंिच्या पानाचंा खालचा िाग कसरीने खाल्ला आहे. त्याम ळे िेथील काही अक्षरे गेली आहेि 
श्रीदिराजानंी डागड जी केल्यानंिर हे झाले असाव.े असे म्हणण्याचे कारण असे की, त्यानंी हदलेले अनेक 
पानावंरील पृष्ठाकं, िेथील िाग कसरीने खाल्ल्याम ळे आिा नाहीसे झालेले आहेि. पोथीचा कागद इिका 
जीणव झाला आहे की पाने थोडी हनष्ट्काळजीपणाने उलटली गेली िर लागलीच ि कडा पडिो. पोथी 
हािाळण्याम ळे मध्यिागी अनेक पाने फाटून िी मोकळी स टली आहेि. 
 

मूळ पोथीच्या आरंिीच्या पानावर पृष्ठाकं नाही. त्याच्या पाठीमागील बाजूवर १ असा पृष्ठाकं हदला 
आहे. याचप्रमाणे सववत्र पृष्ठाकं हदलेले आहेि. हे पृष्ठाकं म. श्री. दिराज याचं्या हािचे आहेि, हे त्याचं्या 
हस्िाक्षरावरून लक्षाि येिे. आरंिीचा मोकळा िाग व प ढील दोन पृष्ठे यावंर काही संस्कृि व मराठी 
स िाहषिे हलहहली आहेि. यािील अनेक संस्कृि स िाहषिे पंचिंत्रािीलच आहेि. एके हठकाणी : ‘रवी 
दपवण : ससी चंदन : िोमें धनें ब धे ग ळ भ्रहस्पिे राई स करें दधीिाि करें िलाई सने वावहडग चाबे चार जो 
नर जावें सो नर अष्टमासीधी घर लावें ॥ ८ ॥’ 
 

ही ज्योहिषगं्रथािील कहदी नोंद आहे. मराठी स िाहषिाि ‘बोले हवठल हा पदाथव उगवा सन्नमासीचा 
वायेदा ॥ ३३ ॥’ हे व याप्रकारची आणखी दोन स िाहषिे आहेि. असे एकूण ३ श्लोक याि आहेि. 
 

पान ३ पासून मूळ गं्रथ ‘पंचोपाख्यान’ हलहहण्याला आरंि केला आहे. ३ ऱ्या पानावरील वरचा व 
खालचा, अशा दोन्ही िागावर लाल शाईने एक मोठी व द सरी लहान अशा चौकटी आखल्या आहेि व त्याि 
मजकूर हलहहला आहे. या पानाच्या प्रत्येक िागावरील वरच्या दोन व खालच्या दोन ओळी लाल शाईने 
हलहहल्या आहेि. पान ४ पासून प ढच्या सवव पानावंर दोन्ही बाजंूनी दोन दोन लाल उभ्या रेषा आखून घेऊन 
मधल्या िागाि काळ्या शाईने मजकूर हलहहला आहे. प्रत्येक िंत्र ज्या पानावर संपिे त्या पानावर ३ ऱ्या 
पानाप्रमाणे वरील दोन व खालच्या दोन ओळी आहण िंत्राचा समात्प्िलेख लाल शाईने हलहहलेला 
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आढळिो. १६३ व्या पानावरील समात्प्िलेख हाही लाल शाईि आहे. गं्रथ हलहहिानंा ‘उक्िं च’ ही संस्कृि 
अक्षरे, त्याचप्रमाणे संस्कृि श्लोकाचें अन क्रमाकं, याचं्या आरंिी व नंिर दोन दोन उभ्या रेषा लाल शाईने 
काढलेल्या आहेि. उदा : ॥ उक्िं च ॥; ॥ १ ॥ —यािील उिे दंड िेवढे लाल शाईने काढलेले आहेि. पण 
‘उक्िं च’ ही अक्षरे व १ हा आकडा मात्र, इिर मजक राप्रमाणे काळ्या शाईिच आहे. 
 

पृष्ठ ३ िे १६३ पयंि ‘पंचोपाख्यान’ हा गं्रथ हलहहलेला आहे. पृष्ठ १६३ च्या वरच्या िागावर गं्रथाचा 
समात्प्िलेख आहे. त्यानंिर थोडी मोकळी जागा सोडून नंिर ‘॥ श्री ॥ ॐ आस्य श्रीमत् दिात्रय द्वादश 
नामानीः’ असा आरंि असलेले दिाते्रयस्िोत्र, (पृष्ठ १६३); त्यानंिर ‘अथ रूणहरंण स्िोत्र (पषृ्ठ १६४ वरचा 
िाग); त्यानंिर ‘श्री दिात्रयवज्रकवचस्िोत्र’ (पृष्ठ १६४ िे १६८ वरचा िाग); नंिर 
‘दिात्रयमनकामनास्िोत्र’ (पृष्ठ १६८ खालचा िाग); नंिर, ‘दारीद्रदावाना ं स्िोत्र’ (पान १६९, वरचा 
िाग); नंिर ‘संकटनाशन स्िोत्र’ अपूणव, अशी काही स्िोते्र हलहहली आहेि. त्यानंिरची सवव पाने कोरी 
आहेि. 
 
पोर्ीचा लेखनकाळ 
 

मूळ गं्रथ ‘पंचोपाख्यान’ याच्या शवेटी आलेला समात्प्िलेख प ढील प्रमाणे : 
 

“सकें  सोळासें : ॥ १६०० सिानेंउ : ९७ : द रम ख नाव ंसमत्सरें : िादवा वद पंचमी : िदीनें प स्िक 
संप णं जालें  : हस्िाक्षर : आकं नेरकर दि  म नीचें : यथाप्रिें लीखिें मम दोश न लीप्यिे : ॥ * ॥ 
 

यावरून शके १६९७, द म वख संवत्सर, िाद्रपद वद्य पचंमीला या गं्रथाचे यथाप्रहि लेखन पूणव झाले, 
असे हदसिे. हपल्ले याचं्या जंत्रीप्रमाणे गिशक १६९७ ला मन्मथ संवत्सर येिो. गिशक १६९८ ला द म वख 
संवत्सर येिो. अथाि, या कालोल्लखेाि शकसंवत्सराचा मेळ बसि नाही. िथापी, हा कालोल्लेख च कीचा 
असावा असे मात्र म्हणिा येि नाही. काही पोर्थयािूंन व हशलालेखािूंन अशी उदाहरणे आढळिाि उदा : 
नरेंद्र कवीच्या नावावर असलेल्या संपूणव ‘रुत्क्मणी स्वयवंर’ काव्याच्या शवेटी आलेल्या कालोल्लखेाि शके 
१२१३, नंदन संवत्सराचा उल्लेख आहे. पण नंदन संवत्सर गि शक १२१३ ला येि नाही, िो गि शक १२१४ 
ला येिो. नागपूर येथील म्यहूझयममधे असलेल्या सीिाबडी हशलालेखाि ‘शक १००८ प्रिव संवत्सर’ असा 
कालोल्लखे आहे, पण प्रिव संवत्सर गि शक १००९ ला येिो अशीच त्स्थिी आपल्या पोथीिील 
कालोल्लखेाची आहे. शके १६९७ ि द म वख संवत्सर असल्याचे त्याि म्हटले असले िरी पंचागंान सार गिशक 
१६९८ मधे द म वख संवत्सर येिो. संवत्सराच्या अन रोधाने या कालोल्लखेाचा हवचार केल्यास लेखकाला 
गिशक १६९८ हाच या हठकाणी अहिपे्रि आहे. िोच या पोथीच्या लेखनाचा काळ मानणे योग्य ठरेल. या 
कालोल्लखेाि वार हदलेला नसत्याम ळे िाद्रपद वद्य पंचमी ही हिथी िाडून पाहिा येि नाही. िी बरोबर आहे 
असे गृहीि धरून चालण्यास हरकि नाही. साराशं, शके १६९८, द म वख संवत्सर, िाद्रपद वद्य ५, हा या 
पोथीचा लेखनकाल होय हपल्ले याचं्या जंत्रीप्रमाणे िो हदवस ब धवार येिो. या कालोल्लेखाची इंग्रजी िारीख 
ब धवार, िा. २ ऑक्टोबर १७७६ ही येिे. 
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अक्षरिणटका 
 

पोथीच्या पानाचंा आकार १८ सें. मी. लाबं व १०॥ सें. मी. रंुद असून प्रत्येक पानावर साधारणपणे 
१३ ककवा १४ ओळी हलहहलेल्या आढळिाि. प्रत्येक ओळीि स मारे २३ िे २४ अक्षरे आहेि. अक्षरे घोटीव 
काळ्या शाईि हलहहलेली असून िी चागंली ठसठशीि व स वाच्य आहेि. हलपी देवनागरी असून हिचे वळण 
बाळबोध आहे. अ हे अक्षर बह िेक सववत्र बाळबोध वळणाचे असले िरी क्वहचि िे त्र्प्प्र असेही हलहहलेले 
आढळिे. क हे अक्षर एरवी नेहमीसारखेच हलहहलेले आहे. पण काही हठकाणी  सारखे (आज आपण क्र 
हलहहिो, त्यािून र चे हचन्ह काढून टाकल्यावर क चे जे स्वरूप राहील िसे) हलहहलेले आहे. क चे हे 
स्वरूप ज न्या पोर्थयािं आढळिे. शके १४५७ च्या पोथीवरून मी संपादन केलेल्या ‘उद्धवगीिे’च्या द सऱ्या 
आवृिीि त्या पोथीिील काही पानाचंी छायाहचते्र हदलेली आहेि. त्याि कु हे अक्षर  असे अनेक हठकाणी 
आढळेल. अथाि, त्यािील क चे वळण  असेच असल्याचे लक्षाि येईल. कृ चे वळण  असे आहे. ज न्या 
पोथाि िे आढळिे. झ हे अक्षर त्यािील उजवीकडचा िाग हशरोरेषेला न जोडिा झ असेही आढळिे. र् 
च्या दंडाच्या उजव्या बाजूचे हचन्ह नेहमी ब टके असिे. य आहण र् या अक्षराि घोटाळा होऊ नये म्हणनू 
असे लेखन केले असाव.े त्याचप्रमाणे ध अक्षराचेही हचन्ह हशरोरेषेच्या वर बरेच उंच काढलेले असिे. 
त्याम ळे घ आहण ध मध्ये घोटाळा होि नाही. र् अक्षर नेहमीसारखेच आहे. पण काही हठकाणी दंडाच्या 
डाव्या बाजूकडील अधोम ख हचन्हाच्या शवेटी गाठ देऊन िेथून खाली हिरपा फाटा ओढलेला आढळिो. फ 
 असे िे वळण आहे. ि अक्षरािील दंडाला लागनू असलेल्या हचन्हाला काही हठकाणी खाली गाठ 

हदलेली आहे (आजच्या ि अक्षराप्रमाणे), िर काही हठकाणी त्या हचन्हािील रेषा खाली ओढून मधूनच िे 
आडव्या रेषेने दंडाला जोडले आहे. (ि). याहशवाय एक दोन हठकाणी प्राचीन हशलालेख, पोर्थया 
इत्याहदकाि आढळिो त्यासारखा िो हलहहला आहे.  हे वळण वरेच ज ने आहे याि शकंा नाही. श हे 
अक्षर श असे िर हलहहले आहेच. पण अनेक हठकाणी त्याचे द सरे रूप  असेही हलहहलेले आढळिे. श्री 
सारख्या संय क्ि अक्षराि आपण आजही िसे हलहहिो. वर हनदेहशलेल्या अक्षरावं्यहिहरक्ि इिर अक्षराचंी 
वळणे देवनागरी हलपीिील बाळबोध अक्षराचं्या वळणाप्रमाणेच आहेि. 
 

अक्षरानंा ‘ऋ’ कार जोडिानंा त्या अक्षराचा दंड खालपयंि काढून नंिर त्याला िो आपण एरवी 
जोडिो. या पोथीिील अक्षरानंा हा ‘ऋ’कार जोडिानंा दंड पूणवपणे न काढिा िो अधाच काढून िेथेच 
त्याला िो जोडला आहे. या सदंड ऋकाराचे वळण  सारखे हदसिे. 
 
काही लेखनणिशेष 
 

अक्षराचं्या या वळणाबरोबरच काही लेखनहवशषेाचंाही हनदेश केला पाहहजे. ए व ऐ ही अक्षरे 
हलहहिाना या पोथीि काही हठकाणी अ ची बाराखडी वापरली आहे ही अक्षरे ए, ऐ अशी हलहहलेली आहेि. 
ख साठी अनेक हठकाणी ष हलहहला आहे. यज वेदी ब्राम्हण ष चा उच्चार ख सारखा करिाि हे प्रहसद्धच 
आहे. त्याम ळेच ख साठी ष हे अक्षर हलहहण्याची प्रथा पडली असावी य साठी अ हलहहल्याची उदाहरणे िर 
या पोथीि अनेक आहेि. (पाहा : पान २·१; ४·७; ९·१६ इत्यादी) याच्या उलट अ साठी य हलहहल्याचीही 
उदाहरणे आहेि. (पाहा : पान ११·७; ५९·८; ७२·११). य हा अधवस्वर असल्याम ळे त्याचा उपयोग 
हनरहनराळ्या स्वरासंाठी कसा होिो हे यावरून हदसून येईल. जोडाक्षराि र् साठी छ बह िाशं हठकाणी 
हलहहला आहे. ज न्या पोर्थयािं असे लेखन सववत्र आढळिे. र् आहण छ या अक्षराचं्या उच्चाराचंा 
ध्वहनशास्त्रदृष्ट्ट्या हवचार करावयास लावणारा हा प्रश्न आहे, याि शकंा नाही स्र्ान, स्र्ळ हे शब्द या 
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पोथीि स्छान, स्छळ असे हलहहलेले असले िरी काही हठकाणी स्र्ान, स्र्ळ, असेही हलहहले आहेि, हे 
लक्ष्याि घेिले पाहहजे. ग्न या संय क्िाक्षरासाठी ज्ञ हलहहलेला आहे. प्राचीन पोर्थयािंही असे लेखन 
आढळिे. ष्ट्िु हे जोडाक्षर सववत्र ष्ट्लु असे हलहहलेले आहे. ि या अक्षराच्या प्राचीन वळणाचा अवशषे याि 
हदसिो. पूवी ि हे अक्षर  असे हलहहले जाि असे. ष्  हा  जोडल्यानंिर जो आकृिीबधं ियार होिो 
त्याि  हा ल सारखा हदसिो. म्हणून प ढे ज न्या  च्या ऐवजी ष्  ला ल जोडण्याि येऊ लागला 
असावा. आहण म्हणून ष्ट्ि चे लेखन ष्ट्ल असे स रू झाले असाव ेअसे समजिाि. वस्ि िः हा ल म्हणजे प्राचीन 
 चेच रूप होय. 

 
संपादनातील धोरि 
 

संहहिा ियार करिाना पोथीिील अक्षरलेखनाच्या बाबिीि प ढील धोरण स्वीकारले आहे :— 
 

१. अ ची बाराखडी (जेथे वापरली असेल िेथे) कायम ठेवली आहे. 
२. य साठी जेथे अ वापरला आहे िेथे अ चे रूपािंर य करून संहहिेि हदलेले आहे. उदा : 

आसी हा शब्द यासी असा रूपािंहरि केला आहे. अशा अक्षराचें पोथीिील मूळ लेखन 
िळटीपेि नमूद केले आहे. 

३. िसेच, अ साठी जेथे य वापरला आहे िेथेही वरील प्रमाणेच धोरण स्वीकारले आहे. उदा : 
‘यहिळाष ’ हा शब्द ‘अहिळाष ’ असाच संहहिेि घेिला आहे. 

४. पोथीि ऐक (एक-साठी), ऐसे, असे जेथे हलहहले आहे िेथे एक, ऐसे अशीच रूपे संहहिेि 
द रुस्ि करून घेिली आहेि. त्याचेंही मूळ लेखन िळटीपाि हदले आहे. 

५. ख साठी जेथे ष असेल िेथे ख च स्वीकारला आहे. 
६. स्छ, ज्ञ, व ष्ट्ल ही अक्षरे स्र्, ग्न व ष्ट्ि अशी आध हनक पध्दिीने द रुस्ि करून हलहहली 

आहेि. अथाि, त्याचें मूळ लेखन िळटीपाि नमूद केलेले आहेच. 
 
सकळ संकेत 
 

या पोथीची नम ना प्रि, म्हणजे ज्या पोथीवरून ही पोथी नकललेली असेल िी पोथी सकळ हलहपि 
हलहहलेली असावी. हिच्यावरून बाळबोध हलपीि नकलिाना मूळािील सकळ सकेंिाच्या अनेक ख णा या 
पोथीि हशल्लक राहहलेल्या आहेि. प ढील काही उदाहरणे पाहा : 
 

ड् (द्र)व्य–१·१८; २·१७; १६·१६; नीड्रा (द्रा)–१९·७; माळौ(गौ)िा–१९·२०; खाड(द)ली–
२२·२२; र्ा(ठा)ई–ं५२·४; ७४·८; यो(को)न्ही–४५·२१; र्ा(ठा)य–१५·२०; ८२·६; प्रढा(धा)न –५५·१२; 
ग(ल)ग्न–५९·१५, २०; ळ(ग)रूडापाहस–८३·१४; स(अ)संिाव्य–१५७·३ इत्यादी. 
 

या सकळ संकेिाच्या ख णावंरून असेही म्हणिा येणे शक्य आहे की, नम नाप्रि ही बाळबोध 
हलपीिच असावी. पण हिची नकल करिाना, प्रिलेखक महान िाव असल्याम ळे व त्याचा सकळ संकेिाशी 
हनत्य पहरचय असल्याम ळे, वरील अक्षरे हलहहिाना त्याच्याकडून त्या त्या हठकाणी च कीने सकळ संकेिाची 
अक्षरे पडली असावीि. ज्या बाळबोध नम नाप्रिीवरून ही प्रि नकलली त्या प्रिीिही त्या त्या हठकाणी ही 
साकेंहिक अक्षरे पडली असावीि, हे अन मान नाकारिा येणार नाही हे खरे. पण च कून सकळ संकेि अक्षरे 
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हलहहली जाण्यापेक्षा मूळ सकळ हलपीिील पोथीचे हलप्यिंर करिाना वरीलप्रमाणे काही हठकाणी म ळािील 
सकळ संकेिाची अक्षरे नकलली गेली, त्याचे बाळबोध हलप्यिंर करण्याचे राहून गेले, ही शक्यिा मला 
अहधक वाटिे. आपल्या प्रमाणपोथीि जेथे जेथे सकळ संकेिािील अक्षरे हलहहली गेली आहेि िेथे िेथे 
त्याचें बाळबोध वाचन करून िी सहंहिेि स्वीकारली आहेि. त्याचंीही त्या त्या हठकाणची मूळ संकेिाक्षरे 
िळटीपाि नमूद केली आहेि आहण त्याच हठकाणी त्या त्या सकळ सकेंिाचे बाळबोध रूप कंसाि हदले 
आहे. 
 
लेखनदोषदुरुस्ती 
 

प्रहिहलपी करीि असिाना नकलकाराच्या हािून जे दोष घडले आहण जे त्याच्या लक्ष्याि आले िे 
त्याने स्विःच द रुस्ि केले आहेि. या द रुस्िीसाठी त्याने प ढील रीिीचा अवलंब केलेला आहे. 
 

(१) एखादे अक्षर, शब्द हकवा वाक्य च कून हलहहले गेले असल्यास त्याचं्या सूचना केली आहे. 
उदा : पो. पा. ४ वर कयक, उपद्यम असे शब्द आलेले आहेि. पहहल्या शब्दािील 
आरंिीच्या क वर आहण द सऱ्या शब्दािील प वर कटबे देऊन िी वगळली आहेि. अथाि, 
िेथे यक, उद्यम असे शब्द वाचाव,े हेच सूहचि केले आहे. पो. पा. ७९ वर अशा रीिीने 
अनेक शब्द व वाक्ये वगळल्याची हचन्हे आहेि. 

 
(२) काही हठकाणी, आज आपण करिो त्याप्रमाणे, नको असलेले अक्षर, शब्द ककवा वाक्य 

यावर आडव्या रेघा ओढून िी खोडली आहेि. पो. पा. १०, ७८ इत्यादीवर अशी उदाहरणे 
आढळिाि. 

 
(३) नको असलेला काना, त्याच्या मध्यािून डावीकडे हिरपी रेघ काढून खोडलेला आहे. 
 
(४) नको असलेली मात्रा, हिच्यावर आडवी रेघ ओढून खोडली आहे. 
 
(५) हलहहिाना स टलेल्या अक्षराचं्या हठकाणी काकपद हचन्ह करून प ढे िी कंसाि हदली 

आहेि. उदा : साहंग  ला (ि); करीि   सहस (आ); याचा अथव असा की हे शब्द, 
साहंगिला, करीि  आसहस–असे वाचायचे. 

 
(६) क्वहचि स टलेले शब्द हकवा वाक्य, त्या हठकाणी काकपदहचन्ह करून समासाि 

हलहहलेली आहेि. 
 
(७) काही हठकाणी स टलेला काना िेथेच मागाहून हदलेला आहे. 
 
(८) हलहहिाना लेखकाकडून काही हठकाणी च कून वणवहवपयवय झाला आहे. त्याहठकाणी 

त्याअक्षराच्या हशरोरेषेवर आडवीरेषा देऊन, िी अक्षरे वणवहवपयवय करून वाचण्याची 

सूचना केली आहे. उदा :  याचा अथव असा की, त्रीरा या अक्षराचंा हवपयवय 
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करून ‘रात्री’ असे वाचाव.े द सऱ्या शब्दािील रा ला याचंा हवपयवय करून ढोलारा असे 
वाचाव.े 

 
लेखकाने स्ितः दुरुस्त न केलेले लेखनदोष 
 

नम ना प्रिीवरून नक्कल करीि असिाना लेखकाकडून झालेले दोष त्याच्या लक्षाि आल्यावर 
त्यानेच वरीलप्रमाणे केलेल्या द रुस्त्याचंी अशी अनेक उदाहरणे या पोथीि आहेि; पण त्याच्याकडून 
नकळि झालेल्या, लेखनदोषाचें काय? संहहिासंपादकाने िे द रुस्ि करून घेिले पाहहजेि, असे मला 
वाटिे. असे नकळि घडलेले दोष बह िेक हस्िहलहखिािं आढळिाि. म्हणूनच प्रहिहलपी करणारा लेखक 
आपल्या प्रिीच्या शवेटी ‘यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राकबद हववर्मजिम् । ित्सव ं क्षम्यिाम्–’ हा श्लोक हलहून क्षमा 
मागि असिो. नक्कल करिाना आपल्याकडून काही अक्षरे, पदे, मात्रा, कबद  (अन स्वार) वगैरे स टलेले 
असण्याचा संिव िो स्विःच बोलून दाखविो. त्यासाठी त्याने क्षमा माहगिलेली असली िरी वाचिाना ककवा 
त्यावरून प न्हा प्रहिहलपी करिाना हे दोष द रुस्ि करून घेण्याची सूचनाच िो करीि असिो, हे लक्ष्याि 
घेिले पाहहजे. आपल्या पोथीिही असे अनेक लेखनदोष झालेले आहेि. िे लेखनाचे ‘दोष’च आहेि हे 
लक्ष्याि येण्यासाठी एक स ंदर उदाहरण आपल्या पोथीि आढळिे. प्रस्ि ि पोथीिील ७८ व्या पानावरील 
आरंिीच्या दहा ओळीिील मजकूर ७९ व्या पानावर प न्हा नकलला गेला आहे. नम नाप्रिीवरून नक्कल 
करीि असिाना अनवधानाने हे घडले असेल याि शकंा नाही. म्हणनूच ७९ व्या पानावर प न्हा नकलला 
गेलेला मजकूर त्या ओळीवर कटबे देऊन लेखकाने वगळला आहे. या दोन्ही पानावंर दोनदा नकललेला हा 
मजकूर नम नाप्रिीिील एकाच पानावरून नकललेला गेला असला पाहहजे, याि शकंा नाही. त्या एकाच 
पानावरील हा मजकूर दोनदा नकलिाना लेखकाकडून लेखनदोष कसे घडले हे अभ्यासण्यासारखे आहे. 
त्यासाठी या दोन्ही पानावरील हा मजकूर उध्दृि करिो. 
 

पान ७८ 
 

आसें : म्हणें हा सरोवरौ व ंमाझ...... स्छान ि म्ही डह ळीि असा ससें म्या ंराखण ठेवीलें  
असिी : िहर ि  या सरोवरा आजीहोउनी न यावें : जरी येसील िहर आप लें  केलें  पावसी : िहर ि वा ं
न यावें : आम्ही सागंौहन उिराई : ॥ उंक्िं च ॥ परेशामात्मनिैवव यो हवचाये बळा बळा : म्हणें मी 
आजीलागौहन यश काहरयाथे वििो मोहात् : पदापदं स गछहि : ॥ १७ ॥ िेधवा ंचि रदंि  हस्िी 
भ्याला म्हणो मी आजीलागौनी ये सरोवहर न यें : मग ससें स खीये जालें  । म्हणौहन समथ व राजा 
करावा : ऐसें काउळ म्हणें : या ड ड ळाचेहन कोण काहरये होववैल : ॥ : उक्िं च : ॥ 
समथवप्रहिमप्राप्य क िोपी वचणं स खं : ॥ : १ उिावहप क्षयं प्राप्िौ 

 
पान ७९ 

 
असें । म्हणे ह सरोवरू माझे [यि स्छान ि ]म्ही डह ळीि असा ससें म्या ं राखण ठेवीलें  

असिी : िहर ि  या सरोवरा आजीहोउनी यावें । जहर येसील िहर आप लें  केले पासील : िहर ि वा न 
यावें । आम्ही सागंौहन उिराई : ॥ उक्िं च : ॥ : परेशामात्मनिैव व यो हवचाये बळाबळा : ॥ : कायेथे 
यििो मोहात् दापदं स गछिी : : ॥ १७ ॥ िेधवा चि दंि  मणी भ्याला : म्हणे मी आजीलागौहन ये 
सरोवहर न ये : मग सशें स खीय जालें  : म्हणौहन समथ व राजा करावा : ऐसें काउळा म्हणें : या 
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ड ड ळाचेहण कोन काये हववैल : ॥ : उक्िं च : ॥ समथव प्रहिमप्राप्य क िोपी वचणं स खं : ॥ उिावहप 
क्षयं प्राप्िौ...........: 

 
या दोन्ही पानावंरील उिाऱ्यािं आलेल्या संस्कृि श्लोकाचं्या श द्धाश द्धिेचा हवचार या हठकाणी 

किवव्य नाही. आपण गृहीि धरून चालू की नम नाप्रिीच्या पोथीि स द्धा हे श्लोक असेच अश द्ध स्वरूपाि 
हलहहलेले असिील. पण त्यावरून नक्कल करिाना झालेले हस्िदोष हवचाराि घेिले पाहहजेि. पहहल्या 
उिाऱ्यािील ‘उक्िं च’ या शब्दािील उ वर एक हनरथवक अन स्वार पडला आहे. त्या श्लोकाच्या द सऱ्या 
चरणाि आलेला ‘काहरयाथें’ हा शब्द द सव्या उिाऱ्याि ‘कायेथे’ असा नकललेला आहे. पहहल्याि 
‘पदापदं’ शब्द आहे िर द सऱ्याि ‘दापदं’ आहे. िसेच पहहल्यािील ‘गछहि’ या हक्रयापदािील ऱ्हस्व ‘हि’ 
द सऱ्याि दीघव झाली आहे. 
 

दोन्ही पानावंरील मराठी मजक राच्या नकलािं आढळणारा फरक प ढे देिो. 
 

आसें असें िेधिा ं िेधिा स खीये स खीय 
म्हिें म्हिे चि रदंि  चि दंि  काउळ काउळा 

हा ह हस्ती मिी कोि कोन 

सरोवरौ सरोवरू म्हणो म्हिे काणरये काये 
न यावें यावें लागौनी लागौणन होववैल हववैल 

पावसी पासील न यें न ये   

ि िा ं ि िा ससें सशें   
 

एकाच नम नापोथीवरून एकाच लेखकाने, ककहचि कालािंराने पण एकाचवळेी नकललेल्या या 
दोन उिाऱ्यािंील फरक मोठा उद् बोधक आहे. प्रथम नकललेल्या उिाऱ्यािील ‘आजीहोउनी न यावें’ या 
वाक्यािील महत्त्वाचा न शब्द द सऱ्या उिाऱ्याि गळाला आहे. पहहल्यािील ‘पावसी’ हे हक्रयापद द सऱ्याि 
‘पासील’ असे झाले आहे. यावरून असे वाटिे की, नम नापोथीि ‘पावसील’ हे रूप असाव.े पहहल्या नकलेि 
त्यािील ल, िर द सऱ्या नकलेि ि गळाला आहे. पहहल्यािील ‘सरोवरौ’ हे रूप द सऱ्याि ‘सरोवरू’ असे 
झाले आहे. नम नाप्रिीिील पाठ कोणिा असावा? ‘सरोवरू’ हा मूळ पाठ असावा असे वाटिे. ‘चि रदंि ’ 
‘काहरये’ हे पहहल्या नकलेिील शब्द द सऱ्याि ‘चि दंि ’ ‘काये’ असे संस्कृि झाले आहेि. म ळाि िे असे 
संस्कृि असून पहहल्या नकलेि लेखकाने िे आपल्या उच्चारपध्दिीप्रमाणे हलहहले असिील काय? 
याहशवाय आसें–असें, काउळ–काउळा या शब्दािं क ठे िरी काना गळाला. म्हिें–म्हिे, ि िा-ंि वा, 
िेधिा–ंिेधिा, न यें–न ये यािील द सऱ्या नकलेि संबहंधि अक्षरावरील अन स्वार गळाले आहेि हा–ह 
यािील द सऱ्या ह चा काना गळाला, िर होववैल–हववैल यािील द सऱ्या ह चा काना व त्यावरील मात्राही 
गळाली आहे. स खीये–स खीय याि एका य वरील मात्रा गळाली असावी ककवा एकावर जास्िीची मात्रा 
हदली गेली असावी. पहहल्या उिाऱ्यािील ससें हा शब्द द सऱ्याि सशें असा हलहहला आहे, हेही लक्ष्याि 
घेण्यासारख आहे. 
 

पहहल्या उिाऱ्यािील आणखी एक मौज नमूद करण्यासारखी आहे. त्याि ‘म्हणें मी आजीलागौहन 
यश’ हे शब्द प्रथम हलहून िे खोडले आहेि. िे वाक्य प ढे आलेले आहे. लेखकाने च कीने िे हलहहले. चूक 
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लक्ष्याि आल्यावर खोडले. प ढे योग्य हठकाणी िे प न्हा हलहहले. त्याि पहहल्यािील ‘म्हणें’ वरचा अन स्वार 
गळाला, इिकेच नाही िर िे ला अनावश्यक काना जोडून त्याचे ‘म्हिो’ हे च कीचे रूप ियार झाले. 
पहहल्यािील ‘लागौहन’ या शब्दािील णन दीघव होऊन नी झाली. पहहल्यािील य, श या अक्षरावरून असे 
वाटिे की हे वाक्य त्याने पूणव नकललेले असिे िर त्याि ‘य शरोवरी’ (ये सरोवरी) असे शब्द आले असिे. 
म्हणजे ये वरील मात्रा िेथे गळाली आहे आहण स साठी श हलहहण्याि आला आहे. 
 

साराशं, नम नापोथीवरून एक लहानसा उिारा दोनदा नकलिाना नकलकारा कडून जवळजवळ 
सवव प्रकारचे दोष झालेले आहेि, असे हदसून येईल. ज्या गं्रथाची एकच पोथी उपलब्ध आहे अशा गं्रथाची 
संहहिा संपादन करिाना मागवदशवक ित्त्व े ठरहवण्यासाठी या ि लनात्मक हनरीक्षणाचा चागंला उपयोग 
होईल. 
 
संणहतेतील लेखनदोषदुरुस्ती 
 

प्रमाण पोथीवरून नकलून प्रस्ि ि सहंहिा ियार करिाना नकलनवीसाकडून झालेले अन स्वाराचें 
उघड दोष द रुस्ि करून घेिले आहेि. उदा : जेथे अन स्वार गळाले आहेि अशी खात्री झाली िेथे िे 
अन स्वार देऊन शब्द हलहहले आहेि. उदा : पीगळीक (पींगळीक), माडले (माडंलें ), णहडिा ं णहडिा ं
(लहडिा लहडिा), शािीपण (शािंीपण), चीिा (चींिा), येकािीं (येकािंी), तोड (तोंड), राडे (राडें) 
इत्यादी. क्वहचि जेथे उकार, एकार, मात्रा, गळाले आहेि िेथेही िे देऊन शब्द हलहहले आहेि. उदा : 
लेनीलगडीं (लेनी ल गडीं); एसें (ऐसें) वगैरे. शब्दािील एखादे द सरे अक्षर जेथे गळले आहे िेथे चौकोनी 
कंसाि िे अक्षर घालून िे िारकाहंकि केले आहे. जेथे एखादा शब्द ककवा वाक्य च कून प न्हा हलहहले गेले 
आहे िेथे सहंहिेि िे गाळले आहे. पण या प नरुक्िीचा ककवा द बार लेखनाचा िळटीपाि आवजूवन उल्लखे 
केला आहे. 
 

प्रमाण पोथीिील लेखनािील अन स्वारासंबधंी द रुस्िीचे जे धोरण मी स्वीकारले त्याचा उल्लखे 
करणे अवश्य आहे. प्रस्ि ि पोथीि स्पष्टोच्चाहरि अन स्वार जसे अनेक हठकाणी हदलेले नाहीि िसे 
व्याकरणाच्या दृष्टीने अवश्य असलेले अन स्वारही हदलेले नाहीि. याच्या उलट प्रकारही अनेक हठकाणी 
आढळिो. म्हणजे असे की, जेथे व्याकरणाच्या दृष्टीने अन स्वार म ळीच नकोि िेथेही नकलनवीसाने 
अन स्वार हदलेले आहेि. ककबह ना, अन स्वाराचं्या बाबिीि या लेखनाि कोणिेही हनयम पाळण्याि आलेले 
नाहीि. िेव्हा संहहिा ियार करिानंा अन स्वाराचं्या बाबिीि कोणिे धोरण स्वीकारावे, हा मोठाच प्रश्न 
माझ्यासमोर उपत्स्थि झाला. स्पष्टोच्चाहरि अन स्वार जेथे गळले असिील िेथे िे देऊन संहहिा ियार 
करण्याला हरकि असण्याचे कारण नाही. पण इिर गळलेल्या ककवा जास्िीच्या हदलेल्या अन स्वाराचें 
काय? अन स्वार हे अनेकदा व्य त्पिीचे ककवा व्याकरणरूपाचें हनदशवक असिाि, म्हणून प्रमाण पोथीिील 
अन स्वार जसेचे िसे कायम ठेवाव े हे धोरण उिम, याि शकंाच नाही. पण आपल्या सहंहिेच्या प्रमाण 
पोथीच्या बाबिीि मात्र िे स्वीकारणे मला इष्ट वाटले नाही. कारण, या पोथीि एकच शब्द अनेक हठकाणी 
हलहहिाना त्यावरील अन स्वाराच्या बाबिीि हनयहमिपणा आढळिो असे म्हणाव ेिर िसेही हदसि नाही. 
उदा : ‘आिा’ं हा शब्द काही हठकाणी ‘आिा’ असा हनरन स्वार हलहहला आहे, िर काही हठकाणी ‘आिा’ं 
असा ित्कालीन व्याकरणसरणीन सार ता ंवर अन स्वार देऊनही हलहहला आहे. अनेक हठकाणी कधी केवळ 
आ वर अन स्वार देऊन ‘आिंा’ असा हलहहला आहे, िर काही हठकाणी ‘आंता’ं असाही हलहहला आहे. 
म्हणजे, आिा, आिा,ं आंिा, आंिा ंअशी चार रूपे आढळिाि. यािील सवव हठकाणी ब हद्धप रस्सर अन स्वार 
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हदले असिील असे समजणे च कीचे होईल. ‘आळंकार’ या शब्दािील ‘आ’वर अन स्वार देऊन िो 
‘आळंकार’ असाही हलहहला आहे. इिकेच काय, गेला, ठेहवला, जेववी, जाहळले, खािा, जाउहन, इत्यादी 
शब्द या पोथीि काही हठकाणी गेंला, ठेंहवला, जेंववी, जाळंीले, खािंा,ं जाउंहन असे हलहले आहेि. 
म्हणीजे, कीजे, देइजे हे शब्दही प ष्ट्कळ हठकाणी म्हणीजें कीजें, देइजें असे हलहहले आहेि. ‘इज्ज’ 
प्रत्ययाच्या या रूपावर अन स्वार देण्याचे वस्ि िः काहीही कारण नाही. प्राचीन मराठीि िे आढळिही 
नाहीि. पण नकलनवीसाने िे हदले आहेि. बरे, या रूपावंर सववच हठकाणी हनरपवादपणे त्याने अन स्वार 
हदले आहेि असे म्हणाव ेिर िसेही नाही. म्हणें, सागंें, प सें, याही रूपावंर, असेच हनरथवक अन स्वार आले 
आहेि. याचं्या प्रथमप रुषी रूपावरच अन स्वार आहेि असे नाही, इिरप रुषी रूपावंरही िे आहेि, आहण 
काही हठकाणी नाहीिही. अन स्वाराचं्या वाबिीि असा केवळ अहनयहमिपणाच नाही िर स्वैर प्रकार या 
पोथीि आहे. अशा पहरत्स्थिीि सहंहिा हसद्ध करिाना या अन स्वाराचं्या बाबिीि कोणिे धोरण स्वीकारावे? 
मूळ पोथीिील अन स्वाराचंा हा गोंधळ जसाचा िसा राहू देणे मला इष्ट वाटि नाहीं. मी सहंहिा हसद्ध 
करिाना हा गोंधळ काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यािील म ख्य धोरण असे की, हनरन स्वार ककवा 
सान स्वार, अशी हिन्न रूपे आढळि असिील िेथे ित्कालीन प्रमाण गं्रथािं आढळणारी रूपे स्वीकारून 
संहहिा हसद्ध करायची. उदा : आिा, आिा,ं आिंा, आंिा ं — प्रस्ि ि पोथीि आढळणाऱ्या या चारही 
रूपािून ‘आता’ं हे प्रमाण रूप स्वीकारून सववत्र िेच ठेवायचे. व्याकरणरूपावंरील अन स्वारांच्या बाबिीिही 
जेथे अशी रूपहिन्निा आढळिे िेथे ित्कालीन िाषेिील व्याकरणाप्रमाणे अन स्वारय क्ि ककवा हनरन स्वार 
रूपे प्रमाण मानून त्याप्रमाणे िी अन्यत्र ठेवायची. म्हणजे त्या प्रमाण रूपानं सार, अन्यत्र जेथे अन स्वार 
नसिील िेथे िे अनवधानाने गळले आहेि असे समजून िेथे िे द्यायचे, ककवा अनावश्यक अन स्वार हदले 
असिील िर िे वगळायचे. अशा अन स्वाराचं्या बाबिीि पोथीचे मूळ स्वरूप व त्याि द रुस्िी करून हसद्ध 
केलेल्या सहंहिेिील स्वरूप लक्षाि याव ेम्हणून त्यािील महत्त्वाच्या बाबींचा सहवस्िर हनदेश करणे अवश्य 
आहे. 
 
(१) आिा,ं जेथें, िेथें,—यािील िा ंवर, र्ें वर, आहण मध्यें या शब्दािील ध्यें वर पोथीि काही हठकाणी 

अन स्वार आहेि, काही हठकाणी नाहीि. सहंहिेि िे सववत्र हदले आहेि. 
 
(२) काही—या शब्दािील ही वर सामान्यिः अन स्वार आढळिो. जेथे िो नाही िेथे हदला आहे. यािील 

का वर बह धा अन स्वार नाही. पण जेथे िो आहे िेथे कायम ठेवला आहे. 
 
(३) ि  (िू)–या सववनामावर बह िेक हठकाणी अन स्वार आहे. जेथे िो नाही िेथे िो अनवधानाने गळला 

असावा. अशा हठकाणी अन स्वार हदला आहे. मी, आम्ही—यावर सामान्यिः अन स्वार नाही. 
क्वहचि, जेथे िो हदलेला आहे िेथे िो कायम ठेवला आहे. 

 
(४) हवित्क्िप्रत्ययावंरील अन स्वाराचं्या बाबिीि पोथीि फार अहनयहमिपणा आहे. िो काढून टाकला 

आहे. हनयमानं सार जेथे अन स्वार आहेि िेथे िे कायम ठेवले आहेि. जेथे नाहीि िेथे, िे 
अनवधानाने गळाले असे समजून, हदले आहेि. 

 
(५) म, न या अन नाहसकावंर पोथीलेखकाने अनेक हठकाणी अन स्वार हदले आहेि. उदा : रािीं 

(राजपत्नी), नाहंी, नेंम, स चना,ं म्हिावंें, इत्यादी. हे अन स्वार हनरथवक आहेि. िे गाळले आहेि. 
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याचप्रमाणे गेंला, ठेंहवला, मेंला, जेंहवला, जाहंळलें  इत्यादी शब्दािं जे अन स्वार आले आहेि िेही 
हनरथवक आहेि, म्हणून सहंहिेि गाळले आहेि. 

 
(६) प सें, सागंें, म्हणें, असें—या रूपावंर पोथीलेखकाने बह िेक हठकाणी, अन स्वार हदले आहेि. (िे 

सववत्र आहेि असे मात्र नाही). उदा : दमनीक  म्हणें, दमनीक  प सें, करकंटक  सागंें, बग  बैसला 
असें—इत्यादी. हे अन स्वार व्याकरण, व्य त्पहि, ित्कालीन लेखन—यापंैकी कोणत्याही दृष्टीने 
समथवनीय नाहीि. पोथीलेखकाचे िे स्वैर लेखन आहे. असे अन स्वार काढून टाकले आहेि. 
व्याकरणहनयमानंा (उदा : प्रथमप रुषी रूपे) जे धरून असिील िेथे मात्र िे कायम ठेवले आहेि. 

 
(७) करंू, देऊं, घेऊं—अशा ि मन्ि रूपावंर काही हठकाणी अन स्वार आहेि िर काही हठकाणी नाहीि. 

संहहिेि िे सववत्र हदले आहेि. केलेया, गेलेया, अशा रूपावरील अन स्वाराचंी त्स्थिी वरीलप्रमाणेच 
आहेि. संहहिेि िे सववत्र हदले आहेि. 

 
(८) कीजे, देइजे, म्हणीजे—या हवध्यथी रूपािील जे वर पोथीि अनेक हठकाणी अन स्वार हदला आहे. 

संहहिेि िे गाळला आहे. कारण, ित्कालीन श द्धलेखन पद्धिीला धरून, अशी हनरन स्वार हवध्यथी 
रूपेही पोथीि आहेिच. 

 
(९) वृक्षाचा ंढोलरी, प्रधानाचा ंघरीं—अशा सप्िम्यंि हवशषेणात्मक रूपािील चा वर सप्िमीचा हनदशवक 

म्हणून अन स्वार देण्याची पद्धिी प्राचीन मराठीि आढळिे. आपल्या पोथीि असे अन स्वार काही 
हठकाणी आहेि, काही हठकाणी नाहीि. सहंहिेि िे सवव हठकाणी हदले आहेि. 

 
(१०) आरें, रें—अशा संबोधनावरही पोथीि काही हठकाणी अन स्वार हदले गेले आहेि. िे सहंहिेि गाळले 

आहेि. 
 

मूळ पोथीवरुन संहहिा हसद्ध करिाना ‘यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् िवते्’ असे अनवधानाने 
घडलेले दोष द रुस्ि करून घेिले आहेि. अनवधानाने गळलेल्या अन स्वराचं्या दोषाचंा उल्लखे यापूवीं 
केलेला आहे. अक्षरभ्रश, पदभं्रश जेथे आढळला िेथे िो काढून टाकून मूळ अपेहक्षि पाठ त्याहठकाणी 
संहहिेि हदला आहे. या बाबिीि प ढीलप्रमाणे योजना केलेली आहे :— 
 
(१) मूळ मजक राि जेथे एखादा शब्द ककवा शब्दािील अक्षर गळले असेल िेथे िे चौकोनी कंसाि 

घालून िारकाहंकि केले आहे. उदा : पा. ४·६; ५·३; ८·२१ पाहा. 
 
(२) म ळाि असलेल्या एखाद्या अक्षराऐवजी िेथे द सरे अक्षर अहिपे्रि असाव.े असे जेथे मला वाटिे िेथे 

मूळ अक्षरासमोर माझ्या दृष्टीने अहिपे्रि असलेले अक्षर त्याच्याचप ढे अधववि वळाकार कंसाि हदले 
आहे. उदा : पा. ६४ वर ‘सामदान या शब्दािील ‘दान’ ऐवजी ‘दाम’ शब्द अथाि न ऐवजी िेथे म 
वाचणे इष्ट आहे असे मला वाटले. म्हणनू न च्या प ढे म हे अक्षर अधववि वळाकार कंसाि हदले आहे. 

 
(३) मूळ पोथी काही हठकाणी फाटली असल्याम ळे, िसेच पूवी फाटलेल्या जागी पोथीसंग्राहकाने 

हचठ ठी हचपकवली असल्याम ळे त्या हठकाणी अक्षर, शब्द ककवा वाक्ये अस्पष्ट आहेि. िी नीट 
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वाचिा येि नाहीि. िी मी काळजीपूववक वाचण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे शब्द आहण वाक्ये 
संहहिेि चौकोनी कंसाि घािलेली आहेि. त्याचा अथव एवढाच की, िेथील वाचन हनराळे असू 
शकिे हे अभ्यासकाचं्या लक्षाि याव.े उदा : पा. १७·१०; २१·९; २३·८ पाहा. 

 
(४) म ळाि काही हठकाणी स साठी श ककवा ष अक्षर हलहहले आहे. िेथे िे स असे द रुस्ि करुन 

घेिलेले आहे. मूळ अक्षरासहहि िो शब्द िळटीपाि नमूद केला आहे. 
 
(५) मूळ पोथी ज्या प्रमाणप्रिीवरून नकललेली आहे िी सकळ संकेि हलपीि हलहहलेली असावी, हे 

यापूवी दाखहवलेच आहे. सकळ संकेिाचे बाळबोधीि हलप्यिंर करिानंा काही सकळ संकेि 
जसेचेिसे हलहहले गेले. िे बाळबोध हलपीप्रमाणे वाचनू संहहिेि घेिले आहेि. मूळ पोथीिील 
संकेिाक्षरे िळटीपाि नमूद केली आहेि. 

 
(६) सकळ संकेि हलपीिील पोर्थयािं न–ि चा घोटाळा फार होिो. बाळबोधीि हलप्यंिर करिानंाही हे 

घोटाळे राहािाि. हलप्यिंर करणारा प्रिकार आपल्या उच्चाराप्रमाणे त्याचें लेखन करिो. िे 
बह जनसमाजािील उच्चाराचें द्योिक असिे. म्हणून त्याि बदल केला नाही. फक्ि म्हणोिी, 
हवचारोिी अशी रूपे जी फार थोड्या हठकाणी आली आहेि. िी म्हणोनी, हवचारोनी अशा याच 
पोथीि अन्यत्र आढळणाऱ्या लेखनाप्रमाणे द रुस्ि करून घेिली आहेि. जेिें-जेनें, िेिें-िेनें ही 
रूपे मात्र म ळाप्रमाणेच ठेवली आहेि. 

 
५ 

 
संस्कृतचे िाषातंर नव्हे—रूपातंर. 
 

प्रस्ि ि ‘पंचोपाख्यान’ हे संस्कृि ‘पंचिंत्रा’चे िाषािंर आहे, असे आपण स्थूलाथाने म्हणि असलो 
िरी सूक्ष्माथाने िे खरे नाही. त्याला िाषािंर न म्हणिा ‘रूपािंर’ म्हणणे अहधक योग्य होईल. िाषािंराि 
ककवा अन वादाि मूळ गं्रथाच्या प्रत्येक शब्दाचे मराठीि िाषािंर व्हायला पाहहजे. िसे प्रस्ि ि 
‘पंचोपाख्याना’ि आढळि नाही. या गं्रथाच्या लेखकाने ससं्कृि ‘पंचिंत्रा’ची कोणिी प्रि आधाराला घेिली 
होिी हे हनहिि सागंिा येि नाही. ‘पंचिंत्रा’चे अहिप्राचीन स्वरूप ‘िंत्राख्याहयके’ि आढळिे, असे 
समजण्याि येिे. प ढे त्याि िर पडिपडि हिचे पहरष्ट्करण होि गेले व त्याला आध हनक ‘पंचिंत्रा’चे स्वरूप 
आले. ‘िंत्राख्याहयके’ि आध हनक पचंिंत्रािील आरंिीचे ‘अजािमृिमखूेंभ्यो—’ ‘अनन्िपारं हकल शब्द 
शास्त्र’ं इत्यादी श्लोक म ळीच नाहीि. िे पूणविद्राच्या पंचिंत्राि आहेि. त्याचप्रमाणे ‘हमत्रिेद’ िंत्राच्या 
आरंिी वधवमान श्रेष्ठीची कथा सागंिाना, आपल्या जवळील धन वाढहवण्यासाठी िो हवचार करीि 
असिानंाच्या प्रसंगी धनाचे महत्त्व वणवन करणारे अनेक श्लोक हनणवयसागर प्रिीि आहेि, िसे िे 
‘िंत्राख्याहयके’ि आहण पूणविद्राच्या ‘पंचिंत्राि’ नाहीि. िेव्हा पूणविद्राच्या पंचिंत्रानंिरचे कोणिेिरी 
संवर्मधि संस्करण आपल्या गं्रथकारासमोर असले पाहहजे. हनणवयसागर प्रि उदाहरणादाखल घेऊन आपण 
आपल्या गं्रथकत्याने केलेल्या िाषािंराचे स्वरूप पाहण्याचा प्रयत्न करू. 
 

हनणवयसागर प्रिीि महहलारोप्य नगरीचा राजा अमरशत्क्ि, याचे वणवन प ढीलप्रमाणे केले आहे. 
‘ित्र सकलार्मथकल्पद्र मः प्रवरम क टमहणमरीहचमञ्जरीचर्मचिचरणय ग लः सकलकलापारंगिोऽमरशत्क्िनाम 
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राजा बिवू’ (हीच हवशषेणे पूणविद्र प्रिीि आहेि. हशवाय ‘सकलाथवशास्त्रहवशारदः’ हे हवशषेण अहधक आहे. 
‘िंत्राख्याहयके’ि त्याहून अहधक हवशषेणे आहेि). याचे िाषािंर आपल्या ‘पंचोपाख्यान’ कत्याने ‘हिय नगरी 
आम्रसीहं राजा राज कहर : िो सकळ सास्त्रें जाणे’ एवढेच केले आहे. याि पूणविद्रप्रिीिील 
‘सकलाथवशास्त्रहवशारदः’ या हवशषेणाचा िावाथव मात्र आला आहे. इिर हवशषेणाचें रूपािंर लेखकाने केले 
नाही. कारण, त्याला शब्दशः िाषािंर करायचेच नव्हिे. ‘पंचिंत्रा’िील कथा स बोध िाषेि मराठीि सागंणे 
एवढाच त्याचा हेिू हदसिो. याची अनेक उदाहरणे देिा येिील. पण, गं्रथकत्यासमोर असलेले ‘पंचिंत्र’ 
हनहिि कोणिे हे माहीि नसल्याम ळे ससं्कृिािील गद्याची त्याने केलेली रूपािंरे िपासून पाहिा येि 
नाहीि. केवळ नम ना म्हणनू, इिर पंचिंत्रािील एक उदाहरण वर दाखहवले आहे. 
 

िथापी, त्याच्या िाषािंराचे हकवा रूपािंराचे स्वरूप ‘पंचिंत्रा’िील पद्याचं्या ककवा श्लोकाचं्या त्याने 
केलेल्या िाषािंरावरून पाहािा येणे शक्य आहे. कारण, िे संस्कृि श्लोक त्याने आपल्या गं्रथािच उध्दृि 
केलेले आहेि. त्या दृष्टीने पाहािा काय हदसून येिे िे पाहू. 
 

पहहली गोष्ट अशी की, मूळ संस्कृि गं्रथािून त्याने स्विःच उध्दृि केलेल्या प्रत्येक श्लोकाचे त्याने 
िाषािंर केले आहे असे नाही. उदा : ‘अनन्िपारं हकल शब्दशास्त्र’ं– (िंत्र १·३) या श्लोकाचे िाषािंर नाही. 
िंत्र १, श्लोक ५-१२ या श्लोकाचेंही िाषािंर केलेले नाही. या श्लोकाचंा िावाथव ‘द्रव्यावाचौहन प रुश  काही 
नाहीं’ असा दोन हठकाणी साहंगिला आहे. (पा. २. ओ. १८; पा. ३. ओ. १५). िंत्र १, श्लोक ६०, ६१, ६८, 
९१,) इत्यादी श्लोकाचंी ही िाषािंरे नाहीि. अशी प ष्ट्कळ उदाहरणे देिा येिील. 
 

प्रत्येक श्लोकाचे िाषािंर न केल्याम ळे काही श्लोक या गद्य पंचोपाख्यानािील मजक राचे 
अहविाज्य अंग बनले आहेि. उदा : ‘उक्िं च । आकारैहरहििैगवत्या—’ म्हणौनी जे काळीं जें बोलों ये—िें मी 
जाणि आसें’ (पा. ६, ओळ ११-१४) येथे संस्कृि श्लोकाचे िाषािंर नसल्याम ळे जण  दमनक हा संस्कृि 
श्लोक म्हणिो असे मानाव ेलागिे. एरवी िेथील ‘म्हणौनी’ या शब्दाची पूववसंगिी लागि नाही. िंत्र १, 
श्लोक २६ च्याही बाबिीि िसेच झाले आहे. या संस्कृि श्लोकाि ग ह्य कोणाकोणाला सांगाव,े िे साहंगिले 
आहे. त्याचे िाषािंर करून मग ‘ईि काप्रिी गोप्य साघंाव’े असे म्हणणे योग्य झाले असिे. आहे या 
त्स्थिीि, गद्य पंचोपाख्यानाि हा संस्कृि श्लोकच जण  दमनकाने म्हटला, असे मानाव ेलागिे. असे या 
गं्रथाि अनेक हठकाणी झाले आहे. 
 

काही हठकाणी संस्कृि श्लोकाचे िाषािंर न करिा त्यािील िावाथव िेवढा एखादद सऱ्या वाक्याि 
लेखकाने साहंगिला आहे. उदा : िंत्र १, श्लोक १ याचे सपूंणव िाषािंर नाही, पण त्याचा िावाथव ‘ऐसें सकळ 
शास्त्राचें सार काढौहन पंचोपाख्यान रहचलें  :’ (पा. २, ओळ ३). िंत्र १, श्लोक ११८ या श्लोकाचाही संपूणव 
अथव न देिा ‘जयाचा ितृ्य  स्वामीसी आपिी कामंा न ये : िो ितृ्य  नरकािें पाव’े असा िावाथव मोजक्या 
शब्दािं साहंगिला आहे. िंत्र ४, श्लोक ५५ या अश्लील श्लोकाचा िावाथवही न देिा ‘स्पष्टाथव जाणावा’ (पा. 
१३८, ओळ ६) असे सागंण्याि लेखकाने औहचत्य प्रगट केले आहे याि शकंा नाही. 
 

वरच्यासारखे काही अपवाद सोडले िर मूळ संस्कृि श्लोकाचंी रूपािंरे लेखकाने चागंली केली 
आहेि, असे म्हणण्यास हरकि नाही. उदा : िंत्र १, श्लोक ३१ चे रूपािंर पाहाव.े ‘येथे दृष्टािं ’ असे 
स्पष्टीकरण केल्याने िर रूपािंराच्या स बोधिेि िर पडली आहे. उदाहरणे देऊन जागा अडवण्याि अथव 
नाही. अभ्यासकानंी श्लोक व त्याचे लेखकाने केलेले रूपािंर या दृष्टीने पारखून पाहहल्यास त्यानंा याचा 
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प्रत्यय येईल. अथाि, सववच हठकाणी रूपािंरे बरोबर झाली आहेि असे नाही. उदा : ‘शत्र णा योजयेच्छतंु्र’ 
याचे रूपािंर ‘शत्र  जो िो मोटें हिक्ष्ण शस्त्रेंकरौनी उन्मळावाः’ (पान ११८·१५) याि ‘शस्त्रेंकरौनीं’ हे रूपािंर 
च कीचे आहे. ‘शत्र ’ साठी ‘शस्त्र’ हा शब्द योजण्याि चूक झाली आहे. ‘पूववमेव मया ज्ञािं’ —िंत्र १, श्लोक 
३२, या श्लोकाचा अथव करण्यािही अशीच चूक झाली आहे. ‘अन प्रहवश्य हवज्ञािं’ याचा अथव ‘त्या द ंद िीच्या 
आि प्रवशे केल्यावर’ असा आहे. रूपािंरकाराने ‘माहारंण्यामध्यें प्रवसेौहन’ असे रूपािंर केले आहे, िे 
बरोबर नाही. मूळ श्लोकाचा अथव या रूपािंराि नीट उिरलेला नाही. ‘पादशौचन हपिरः’ (िंत्र १, श्लोक 
५४) यािील ‘पादशौचेन’ चे रूपािंर ‘पदार्व केलेया’ं हेही असेच चकू होय. ‘उत्त्क्षप्य हटहटिः पादावास्िे 
ििियाहद्दवः’ (िंत्र १, श्लोक १३७) याचे रूपािंर ‘हटटि आकाशाआंि उडौहन पाया ंस्थीरू होि आसे : 
पक्षाहस िगं  कहरि नाहह : ऐसा गव व ियासी आसे’ असे केले आहे. िेही च कीचे आहे. मूळ श्लोकाचा अथव 
रूपािंरकाराच्या लक्षाि आला नसावा असे यावरून हदसिे. 
 

अशा काही गोष्टी सोडल्या िर संस्कृि श्लोकाचें रूपािंर समाधानकारक झाले आहे असे म्हणायला 
हरकि नाही. शब्दान सारी िाषािंर नव्हे, िर रूपािंर, िावाथव हनवदेन हे त्याचे ध्येय होिे असे त्यावरून 
हदसिे. स बोधिा हा या रूपािंराचा प्रम ख ग ण होय. 
 
मुणद्रत गद्य संणहता आणि णनमवळ पाठकाचे पंचोपाख्यान— 
 

हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानाचा पहरचय करून देिाना, त्यािील कथा व आपल्या प्रस्ि ि 
पंचोपाख्यानािील कथा याचें ि लनात्मक हनरीक्षण यापूवी केलेले आहे. त्यावरून लक्षाि आले असेल की, 
इिर कवींच्या पंचोपाख्यानापेक्षा हनमवळ पाठकाचे पंचोपाख्यान व प्रस्ि ि म हद्रि सहंहिा यािं हवशषे साम्य 
आहे. या दोन्ही गं्रथािंील कथामंध्ये काही कमीअहधकपणा आहे याि शकंा नाही. पण या 
कमीअहधकपणापेक्षा साम्ये हवशषे आहेि, हे लक्षाि घेिले म्हणजे आपल्या म हद्रि संहहिेची पोथी हनमवळ 
पाठकासमोर असावी की काय अशी कल्पना मनाि येिे.— ‘पहहली प्रहि होिी मोकळी । िे वोवीबधंें 
संकळीली । माहासाके्षपें नीफजवीलीं । कवी नीमवळ पाठकें  ॥’ असे हनमवळ पाठकाने आपल्या 
पंचोपाख्यानाच्या शवेटी म्हटलेले आहे. ‘मोकळी प्रि’ म्हणजे ‘वोवीबधंाि न सकंळलेली’, अथाि, गद्याि 
हलहहलेली प्रि. ही गद्य प्रि कोणिी, क णी हलहहलेली, यासंबधंी त्याने काहीही हनदेश केलेला नाही. 
आपणाला आज दोन मराठी गद्य पंचिंते्र उपलब्ध आहेि एक प्रस्ि ि म हद्रि गं्रथाची संहहिा व द सरी िाव े
यानंी ‘महाराष्ट्र कवी’ माहसकाि छापलेले पंचिंत्र, अथाि, िा प्रि. या दोहोंची हनमवळ पाठकाच्या 
पंचोपाख्यानाशी ि लना केली िर प्रस्ि ि म हद्रि प्रिीची संहहिा हनमवळ पाठकाच्या समोर असावी असे 
मानण्याकडे मनाचा कल होिो. पहहली गोष्ट अशी की, ज्या संस्कृि पंचिंत्राच्या आधारे िाव े प्रिीिील 
िाषािंर केले गेले आहे िे पंचिंत्र व आपल्या प्रिीचे मूळ संस्कृि पंचिंत्र ही वगेवगेळी होिी, हे त्याि 
आलेल्या कथाचं्यावरून स्पष्ट हदसिे, हे पूवी दाखहवले आहे. त्याम ळे िा प्रिीची संहहिा हनमवळ 
पाठकासमोर असणे व िीच त्याने ‘ओवी बधंाि’ संकहळि केली असणे संिवनीय वाटि नाही आपली प्रि व 
हनमवळ पाठकाचे पंचोपाख्यान यािंील कथावंरून या दोहोंच्याही लेखकासमोर एकच संस्कृि पंचिंत्र असाव े
असे हदसिे. त्याम ळे आपल्या पंचोपाख्यानाची सहंहिा हनमवळ पाठकासमोर असणे अहधक सिविे. 
 

पण याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट अशी की, आपल्या या गद्य पंचोपाख्यानािील िाषा, वाक्यरचना, 
शब्दयोजना याचें हनमवळ पाठकाच्या गं्रथािील िाषेशी हवलक्षण साम्य आहे. काही उदाहरणे 
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अभ्यासकासंमोर ठेविो. आपल्या सहंहिेिील वाक्ये व नंिर हनमवळ पाठकाच्या गं्रथािील वाक्ये प ढे नमूद 
केली आहेि. 
 

१ (मु) राजा प से : ‘के्षम आसा?’ ‘जी : आिा ंयेथौनी’ 

 (णन) ‘आिा ंके्षम वाटे येथ हन’ 
२ (मु) हा डोहो क माचीये प ष्टीवहर उदकें  पूणव आसे : हा कहहच नाटे : िेणें बगें ि ज चाळवीलें  

 (णन) हा डोह क मवप ष्टीवरी वसे । उदकें  सदोहदि िरला असे । 

  हा काही केलीया न आटे । त्या बगें ि ज चाळवीलें  ॥ 

३ (मु) रायाची कंन्या सािा खणाचें दामोदहर : ियावहर केस वाळवीिा ंदेखीली. 
 (णन) सािा खणाचे दामोदरी । रायाची कन्या िे स ंदरी 

  केश वाळवीिा ंहो द्वारीं । देखीलें  या कोळीयें ॥ 

४ (मु) त्याहस उलफा लावौनी हदघला : िो प्रत्यकह प्रािःकाळीं राजदशवनासी येि असे : 
 (णन) उलफा लाउहनया ियाहस । मग िो प्रत्यहह ये राजदशवनासी । 

५ (मु) रायाची राजकंन्या सािा ंखणाचें मंदीरा दामोदरावरी न्हाउनी केस वाळवीि होिी : 

 (णन) िव ंएके समई राजकंन्या । उिी होिी सािा खना । 
  दामोदरावरी नीहाळ नी जाणा । केश वाळवी स क मार ॥ 

६ (मु) िव ंिो कासउ बाहहर हनगाला : दोघा ंके्षमाळींगन जालें  : येरयेराचीं आष्टागंें हनवालीं : 

 (णन) िव कासव बाहहर येउन । दीधलें  के्षमालींगन । येरायेरा ं दशवनें करुन । आष्टागंें हो 
नीवालीं ॥ (९९९) 

७ (मु) मौवाळ मासं लोणीयाऐंसें िक्षीिा ंजीव्हे ग दग लीया उठिी : िहर हें मासं आिा ंि टौहन 
पडैल : 

 (णन) लोणीयासारखे दीसिी । िक्षीिा ंग दग लीया येिी । हे आिाहंच गलोहन पडिी । म्हणोनी 
सवें हींडि ॥ (११०९) 

८ (मु) ि वा ंन यावें : आम्ही सागंौहन उिराई 

 (णन) ि म्ही न यावें राजेश्री...... सागंौनी होिी उिीणव 
९ (मु) धनदासाहरखा िडंाहर : श क्रासाहरखा मतं्री : जयाचे हृदइं अमृिसंजीवनी हवद्या : िया 

रावणासंी मोटका संकेि  प रुला : ईि केन वळूे न लगिा ं राज गेलें  : मग नाथीलें  
हनमीत्यें ठेवीिी : अम काचेहन संगें अम कें  जालें  । हें आवधें लटीकें  : इस्वरू सानक ळ 
होये िेधवा ंवीहप्रि िें स प्रीि होये : प न्यसंचयो मोटका सरे : ईि केहन हवलया जािा ंवळे  
न लगे 

 (णन) धनदासारीखा िाडंारी । श क्रासाहरखा मतं्री । जयाचीये म खपवीत्रीं । सजंीवनी हवद्या ॥ 
िया रावणा सकेंि पावला । िो वळे न लगिा ंनाशािें पावला । आम केयाचेहन योगें । 
आम कें  जालें  िें सागें । पाहिा ंलटीकें हच आवघें । इश्वरु एक  सान कूळ व्हावा ॥ िैसें 
हवपरीिाचें स परीि । आहण स परीिाचें हवपरीि । प ण्येसंचयो मोटके सरीि । मग 
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हवपरीि िोगावें ॥ (१५०७-१५१०) 
१० (मु) िव रावो सिा हवसजौहन राणीवासा ंआला : िव ंराणी कोमाईली देहखली : िव ंराजा 

म्हणे : का ंखंहि करिेसी :.... िव िे राणी बोलीली : मज आवघड माडंले आसें..... 
ि म्ही कटकीं गेले होिे िै मज थोर अवस्िा लागली असे : िेधवा ं म्या ं ह डेहचये 
जाखमािेसी नवस नवसीलें  होिें : राव गौसाहंव स खें समाधानें येहिल : मग मी रायािें 
घोडा करौहन पाठीवहर बैसौहन हीस  करवीन : 

 (णन) राजाने सिा वीसजीली । आला राणीवसासी ॥ 

  िव राणी कोमाइली देखीली । राजा म्हणे काखंंहि माहंडली । 

  .......... िव िे राणी बोहलली वचन । ........ मज आवघड कारण । माडलें  असे िें 
काये सागंू ॥ राजा म्हणे सागं वीिलें  िें । राणी म्हणे कटका गेले होिे । िै मज थोर 
चींिा चीिें । स ख न वाटे शरीरीं ॥ या ह डाची जाखमािा । िीयेसी नवस केला होिा । 
रायासी स खें गावासी येिा ं । रावची घोडा करीन ॥ आहण ियापाठी बैसोन । िोंडीं 
कडाळ घालीन । हींसकार शब्दें करून । येईन ि झीया दशवना । (१७८०–१७८५). 

 
अशी अनेक साम्यस्थळे आहेि. उदाहरणादंाखल केवळ दहाचंा या हठकाणी हनदेश केला आहे. ही 

साम्यस्थळे पाहािा ज्या मोकळ्या प्रिीवरून हनमवळ पाठकाने आपले ओवीबद्ध पंचोपाख्यान हलहहले िी 
आपल्या म हद्रि संहहिेची ित्कालीन एखादी पोथी असावी, असे वाटल्यावाचनू राहाि नाही. कदाहचि, 
ित्सदृश अशी द सरी एखादी प्रि असेल. पण िी आपल्या म हद्रि संहहिेच्या परंपरेिील असावी असे वाटिे. 
 

द सरा एक प्रश्न या हठकाणी उपत्स्थि करावासे वाटिे. हनमवळ पाठकाने ‘पहहली प्रहि होिी मोकळी 
। िे वोवीबंधें संकळीली’ असे म्हटले आहे. त्याचा हनहिि कयव काय? िाव े व पागंारकर यानंी उध्दृि 
केलेल्या ओवीि ‘पहहली’ ऐवजी ‘पूवी’ असा पाठ आहे. मी पाहहलेल्या सवव पोर्थयािं ‘पहहली’ ‘पहहलें ’ असाच 
पाठ मला आढळला. यािील ‘पहहली’ ककवा ‘पहहलें ’ याचा अथव ‘आधी’ असाच केला पाहहजे. ही  ‘आधी’ ची 
‘मोकळी’ म्हणजे ‘गद्याि’ हलहहलेली प्रि कोणाची? हनमवळ पाठक त्या लेखकाचा हनदेश करीि नाही. 
कदाहचि असे असेल काय की, हनमवळ पाठकानेच पंचिंत्राचे रूपािंर प्रथम गद्याि केले असाव ेव मग िेच 
त्याने ओवीबद्ध केले असाव?े िसे असेल िर हनमवळ पाठकाचेही एक स्विंत्र गद्य पचंोपाख्यान असाव ेअसे 
अन मान करिा येईल. आपल्या म हद्रि सहंहिेिील गद्य पचंोपाख्यान हेच हनमवळ पाठकाचे होय असे मानिा 
येणे कठीण आहे. कारण, त्याच्या वोवीबद्ध पंचोपाख्यानाि काही कथा कमीजास्ि आहेि. गद्य मजकूर 
ओवीबद्ध करिाना त्याने स्विःच हे फरक केले असणे संिवनीय मानिा येणे शक्य असले िरच वरील 
अन मान हटकू शकेल. त्यासबंंधी आिाच काही हनहिि सागंणे शक्य नाही. 
 

६ 
 
लेखन ि िाषाणिशेष : स्िर 
 

१. ऋ आहण ऌ हे दोन स्वर स्विंत्र रीिीने या गं्रथाि आलेले नाहीि. ऌ चा पूणवपणे लोप 
झालेला आहे. ऋ हा स्वर मात्र आमृि, मृत्य, ितृ्य, मृग, कृष्ट्ण, कृि इत्यादी शब्दािं इिर व्यंजनाशी संधी 
होऊन झालेल्या जोडाक्षराि िो आलेला आहे. ‘कचिागृस्ि’ या शब्दाि र या व्यंजनाचा ऋ झालेला 
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आढळिो. अन्यत्र कधी ऋ चा र झालेला आहे, उदा. क्रहत्रम, ग्रहरूप, घ्रि, व्रक्ष, व्रिािं, वं्रद, इत्यादी; िर 
कधी ऋ चा रु झालेला आहे. उदा : कु्रपा, गु्रह, तु्रष्ट्णा, तु्रप्िी, पु्रर्थवी, भु्रत्य, मातु्र इत्यादी. 
 

२. ित्सम शब्दाच्या आरंिी असलेल्या अ चा आ झालेला आहे. उदा : आिी (सं. अहि), 
आक ळीन, आग्नी, आप्रयोजक, इ. ‘असे’ हे िद् िव रूप अनेक हठकाणी ‘आसे’ असे हलहहलेले आहे. 
शब्दािंगवि अनाहद अ च्या प ढील प्रहक्रया आढळिाि. (१) कधी अ चा आ होिो. उदा : वाराह, ियाचहकि, 
आक्रादंन, स्फ राि, मळीयागीरू. (२) कधी अ चा इ होिो. उदा : अपीमान, मळीयागीरू. (३) कधी अ चा 
उ होिो. उदा : आपुण. (४) कधी अ चा ए होिो. उदा : राके्षस, के्षण, के्षमा, के्षपणीक. 

 
३. ित्सम शब्दाच्या आरंिीचा आ अनेक हठकाणी अ झाला आहे. उदा : अछादी, अछादीले, 

अपहि (सं. आपहि), अव्हन (सं. आवाहन), अस्वादीले, इ. शब्दािंगवि आ चाही क्वहचि अ होिो. उदा : 
द्रव्यवाचंौहन. 

 
४. ऱ्हस्व इ व दीघव ई याचं्या लेखनाि बराच अहनयहमिपणा आढळिो. उदा : इष्ट शब्द इष्ट 

आहण ईष्ट अशा दोन्ही प्रकारे हलहहला आहे. िसेच, उणचि शब्द उचीि असाही हलहहला आहे. अशी 
उदाहरणे या गं्रथाि प ष्ट्कळ आहेि. काही हठकाणी शब्दाच्या अंिी आलेल्या इ चे अ मध्ये रूपािंर झालेले 
आहे. उदा : आग्न (सठ. अत्ग्न.), प्रचीत, आहिर् (सं. अहिहथ) इ. काही हठकाणी शब्दािंगवि इ चाही अ 
झाला आहे. उदा : दक्षण, जोतक (सं. ज्योहिष), उपजवीका, चंडकायेिन, इ. 

 
५. शब्दािंगवि उ चा अ झाल्याची उदाहरणे : सानकूळ, प रष, उन्मळीला उन्मळावा, इ. 

शब्दािंगवि उ चा कधी ओ, िर कधी औ झालेला आढळिो. उदा : कापोस, गरौड. अंत्य उ चा अ होिो. 
उदा : मृत्य (सं. मृत्यु). ‘परोहहि’ शब्दािं आरंिीच्या उ चा अ झाला आहे. 

 
६. ए हा स्वर अनेक हठकाणी ये असा हलहहला आहे. उदा : यकवाट, यकाधा यकासन, यर, 

यऱ्हवी, यव्हडें इत्यादी. ऐकणे शब्द आइकणे असा हलहहला आहे, िर जैन शब्द ‘जइन’ असा हलहहलेला 
आढळिो. 
 
व्यजंनप्रणक्रया 
 

हवखोप या शब्दाि सं. हवकोप शब्दािील क ला महाप्राणत्व येऊन त्याचा ख झालेला आहे. स क 
(स ख) या शब्दािील ख चे महाप्राणत्व लोपून त्याचा क झालेला आहे. रीघणे, हनघणे, साघंणे इ. 
शब्दािंील घ मधेही असेच महाप्राणत्व आलेले आहे. हे शब्द रीगणे, हनगणे, सागंणे, या स्वरूपािही 
आढळिाि. रीगणे व साघंणे या धािंूची रूपे यादवकालीन मराठीचे अवशषे आहेि असे म्हटले पाहहजे. 
प्रस्ि ि गं्रथाच्या मूळ पोथीि ख या वणाचे लेखन अनेक हठकाणी ष असे केले आहे, याची चचा यापूवी 
आलेलीच आहे. 
 

काही वणांना जसे महाप्राणत्व आलेले आहे, िसे काही वणािील, हवशषेिः र् या वणािील 
महाप्राणत्व गेलेलेही आहे. आवस्ता, ध्यानस्त, स्तान इ. याची उदाहरणे होि. कवण-कव्हण, कोणी-
कोण्ही, होणार-होण्हार इत्यादी शब्दरूपािंही या प्रवृिी हदसून येिाि. या गं्रथाि ‘रोजन’ (२४·३) असा 
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एक शब्द आलेला आहे. िे संस्कृि ‘रोदन’ शब्दाचे रूप होय. याि संस्कृि शब्दािील द चा ज झालेला 
आहे. द चा ज होण्याची ही प्रहक्रया ध्वहनशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यसनीय आहे. 
 

ि व न या वणांच्या लेखनाहवषयीही यापूवीच हनदेश केला आहे. आरन्य, िारुन्य, पाह ना, पाह नेर, 
मानीक, आणनक, प न्य, उडान, जानीिले इत्यादी शब्दािील न हा त्यावळेच्या ककवा पोथीलेखकाच्या 
उच्चारपद्धिीचा द्योिक होय. य हा अधवस्वर असल्याम ळे त्याचा उच्चार ए कडे झ किो. त्याम ळेच ‘त्यजणे’ हा 
शब्द त्येजणे असा हलहहला गेला आहे. त्येजाव,े त्येज हन, त्येजीली इत्यादीही त्याचीच रूपे आहेि. तेजावा, 
तेजीले, तेजिी इत्यादी रूपािं य चे रूपािंर ए मध्ये झालेले आहे. गाइन (गायन), दइिा (दहयिा) या 
शब्दािं य चे रूपािंर इ मध्ये झालेले आढळिे. श-ष-स या वणांच्या लेखनासंबधंीही असेच म्हणिा येईल. 
या वणांचे सामान्यिः स असे उच्चारािंर व लेखन करणे ही हवशषे प्रवृिी या गं्रथाि (आहण प्राचीन मराठीि) 
आढळिे. सीरोमनी, सुक्र, सीिळ, ईस्वर, सनीस्वर, आस्ि, अस्िमेध, स्िान, स्िापद, सूळ, संृघार, संका, 
नीसंक इत्यादी शब्दािं मूळ ित्सम शब्दािील श चा स झालेला आहे. ि सन, सोडस, अहिळास, सडरस, 
सडहवधी इत्यादी शब्दािं ष चा स झालेला आहे. (प रश, प रुशार्व या शब्दाि ष चा श झाला आहे,) उलट, 
क्वहचि ित्सम शब्दािील स चे उच्चारािंर श असेही केलेले आढळिे. उदा : सहश्र. 
 
अनुस्िार 
 

अन स्वाराच्या बाबिीि आढळणाऱ्या एका वैहशष्ट्ट्याकडे अभ्यासकाचें लक्ष वधेणे अवश्य आहे. या 
गं्रथाि ‘कंन्या’ या शब्दािील कं वर अन स्वार हदलेला आहे. उच्चारान सारी लेखनाचे हे द्योिक होय. ससं्कृि 
‘कन्या’ हा शब्द उच्चारिानंा आपण ‘कन्न्या’ असा उच्चारिो’ म्हणजे ‘या’ वणापूवीच्या ‘न’ चे हद्वि करून 
उच्चारिो. (प ण्य, लावण्य इत्यादी शब्दाचेंही उच्चार िसेच करिो). पण हा मूळ ित्सम शब्द जसा हलहहला 
जािो, त्याि हा वास्िव उच्चार स्पष्ट होऊ शकि नाही. उच्चारासाठी कन्या शब्दािील न चे हद्वि व्हायला 
पाहहजे. िसे िे करून त्यािील एक न, क वणावरील अन स्वाराच्या रूपाने दाखहवलेला आहे. प्रस्ि ि गं्रथाि 
कंन्या शब्दाप्रमाणे अरंण्य, अनं्य, अंन्यावो, अन पंम्य इत्यादी शब्दािंील जोडाक्षरापूवीचे वणव अन स्वार देऊन 
हलहहले आहेि िे याच हेिूने असले पाहहजेि, याि शकंा नाही. संस्कृि ‘प्रसन्न’ शब्द या गं्रथाि ‘प्रसंन’ असा 
हलहहला आहे, िोही लक्षाि घयावा. 
 

प्रमाण मराठीि ‘मागे’ हा शब्द हनरन स्वार उच्चारला व हलहहला जािो. िशी त्याची रूपे, उदा : 
माग िा, मागौिा इत्यादी या गं्रथाि आहेिच. पण एके हठकाणी ‘मागं िा’ असा शब्द हलहहलेला आहे. िो 
ग्रामीण हविागािील उच्चारप्रवृिीचा द्योिक असावा असे मला वाटिे. कारण, ग्रामीण हविागाि ‘मागें’ असा 
हा शब्द सान स्वार उच्चारला जािो. याच्या उलट ज िला, ज िले, जीकव,े जीकसील, माजर, चीच, 
आथ रला इत्यादी, एरवी सान स्वार उच्चारले व हलहहले जाणारे शब्द हनरन स्वार हलहहले आहेि. िेही 
ित्कालीन ग्रामीण उच्चारपद्धिीचे द्योिक असले पाहहजेि अथात्, हे लेखन च कीचे आहे असे मानण्याचे 
कारण नाही. 
 
जोडाक्षरे 
 

जोडाक्षरािील संय क्ि अक्षराचंी स्वरहवित्क्ि ककवा वणवहवश्लेष करून हलहहण्याची प्रवृिी या 
गं्रथािील िाषेि अनेक हठकाणी आढळिे. उदा : अस्वल—असवल, अमयाद—अमरयाद, उपाजवना—
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उपारजना, पूवी—प रवी, कपूवर—करपूर, मूखव—म रख, धूिव—धूरि, ककव श—करकस, कार्मिक—
कारिीक, चि थव—चि रथ, हनिवर—हनरिर, इत्यादी. याच्या उलट प्रकार, चणव (चरण), मणव (मरण), 
स प्रीि (स परीि), हवप्रीि (हवपरीि), कवी (करवी), प्राक्रम (पराक्रम), इत्यादी शब्दािं आढळिो. 
‘क्रहमहि’ हे रूप ‘कमीिी’ असे हलहहिाना ‘र’ चे स्थानािंर झाले आहे. जोडाक्षरािील पूवव वणाचा लोप 
होऊन केवळ द सरा वणव उच्चारण्याची प्रवृहि प्राचीन मराठीि आढळिे. या गं्रथािील उिर (उिर), वृधी 
(वृहद्ध), वलि (वल्लि), वृध (वृद्ध), उछेद (उच्छेद), मदोन्मि (मदोन्मि), इछावा, ईछहि (इच्छ) 
इत्यादी शब्दािं िी आढळिे. 
 
िाक्यरचना 
 

‘आमचे प त्र बद्धीविं होये’ ‘ि म्ही कृपा कराल िरी जानिे होईल’ अशी अनेकवचनी नामानंा 
एकवचनी हक्रयापदे योजून केलेली वाक्यरचना या गं्रथाि बऱ्याच हठकाणी आढळिे. ‘उदकास्थानापासी’, 
‘काकोउलकीय’, ‘घरात्स्थिीचा’ असे काही संहधदोषही आहेि. ‘सा महीनामध्ये ‘द्रव्यवाचंोहन’, ‘प्रजाचेया’, 
‘वाडाबाहीर’, ‘राजसेिावाचंोहन’ इत्यादी हठकाणी सामान्यरूपे केलेली नाहीि. 
 
शब्दसंपत्ती 
 

प्रस्ि ि ‘पंचोपाख्याना’ि यादवकालीन मराठीिील अनेक शब्द आळिाि. ‘अवडळ’ ‘होिे’ व 
‘हक्रयापार’ हे या गं्रथाि आढळणारे िीन शब्द िर ‘लीळाचहरत्रा’ हशवाय अन्यत्र मला पाहायला सापडले 
नाहीि. याहशवाय, अवस्वर, अवसरी, अवस्था, उिराई, उखर, चौबारें, ज झ, झळंबणे, टाकणे (पोचणे, 
प्राप्ि करणे), प डिी, पाहानवट, िाबंळ, जीयाले, दळवै, देशाउर, धवळे, पडदणी, पाणपणे, राउळ, 
वाकडी (झड), वाडवळे, वोळग, वोली, साचंल, हड िी, हािसाहानी असे यादवकालीन अनेक शब्द या 
गं्रथाि आढळिाि. दंिीलु, अंतु, आंिकु, प्रधानु, सन्मानु, प्रहणपातु इत्यादी उकारान्ि नामे, व हवदारीतु 
असे, करीतु आसे, झाडीतु आसे, खातु असे, इत्यादी उकारािं धाि रूपे; प रुषाहोउनी (हून), आजीहोउनी, 
द रहोउनी अशी पंचमी हविक्िीची रूपे, त्याचप्रमाणे करौणन, टाकौणन अशी िहवष्ट्यकालीन प्रथमप रुषी, 
अनेकवचनी रूपे, ‘मी हवश्वासला’ं हे प्रथमप रुषी एकवचनी रूप, व गजीनला, जागीनला, उपनली, नेदी, 
नेघे, नेघेिाहंच, नेण , नोहहि इत्यादी रूपे पाहहली म्हणजे हा मूळ गं्रथ फार प्राचीन काळी, साधारणपणे 
शकाच्या चौदाव्या शिकाि हलहहला गेला असला पाहहजे असे अन मान करण्यास हरकि वाटि नाही. 
 

या गं्रथाि काही अरबी, फासी शब्दही आलेले आहेि. उदा : हमस्कीन, ज्वाब (जबाब), फीरादी, 
िववसा, रौय, लाजीमा, सकलाद, हहसेब, द कान, दीवान, गस्थी (गस्ि), खरच (खचव), वस्ि  (अरबी, 
वास्िह-कडून). पण या शब्दाचंी संख्या पधंराच्या वर नाही. हशवाय असे काही शब्द ित्कालीन संिाचं्या 
अिगंािंही आढळिाि हे हवसरिा येि नाही. त्याम ळे या गं्रथाच्या लेखनकालाहवषयी केलेल्या अन मानाला 
फारशी बाधा येि नाही. 
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पंचोपाख्यान 

 

 
 

तंत्र १. णमत्रिेद 
 

मूळकर्ा : कपगळक कसह, संजीवक बैल, आहण करकंटक व दमनक कोल्हे 
 

श्रीकृष्ट्िायेन्मा   श्रीदत्तात्रयेन्मा   
 

सकलाथवशास्त्रसारं जगहि समालोक्य हवष्ट्ण शमेदम् । 
िन्तै्रः पञ्चहिरि लं चकार स मनोहरं शास्त्रम् ॥ १ ॥ 

 
दक्षण देशामध्यें महहळारोप्य [स.ं महहलारोप्य. (क्वहचि, या नगराचे नाव ‘हमहहलारोप्य असे आढळिे). ‘पंचिंत्रा’च्या ह 

प्रिीि ‘पाटलीप त्र’ असे या गावाचे नाव हदले आहे. ‘हहिोपदेशा’िही या नगराचे नाव ‘पाटलीप त्र’ असे हदले असून िे िागीरथीच्या िीरावर 
असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. िा प्रिीि ‘महहळारोप्य’ हेच नाव आहे. म प्रिीि महहळारोप्य’, कृ प्रिीि ‘मोहळारोप्य’, िर पा प्रिीि िे ‘महहिलाप र’ 
असे हदले आहे. आम्रलसह : महहळारोप्य नगरीिील राजाचे नाव ससं्कृि पंचिंत्राि ‘अमरशत्क्ि’ असे आहे. ह प्रिीि व ‘हहिोपदेश’ गं्रथाि िे 
‘स दशवन’ असे आहे. मराठी िा आहण म प्रिीि ‘अमरशत्क्ि’ हेच नाव आहे, िर कृ प्रिीि िे ‘अमरसेन’ आहे. पा प्रिीि मात्र ‘िेथे राजा राज्य करी । 
आमराविी जैसा’ एवढेच म्हटले आहे. याच्या िीन म लाचंी नावे आपल्या प्रिीि स शक्िी, रुद्रशक्िी व अनेकशक्िी अशी आहेि. बह िेक ससं्कृि 
प्रिीि िी वस शत्क्ि, अनंिशत्क्ि व उग्रशत्क्ि अशी आहेि (क्वहचि बह शत्क्ि, उग्रशत्क्ि, अनेकशत्क्ि अशीही िी आढळिाि) िशीच िी िा प्रिीि 

आहेि. ‘वस शत्क्ि’ हे नाव कृ प्रिीि ‘वस्ि शत्क्ि’ िर पा प्रिीि ‘स शत्क्ि’ असे हलहहले आहे.] नाम नगर आसें : हिय नगरीं आम्रसीहं 
राजा राज 
कहर : िो सकळ सास्त्रें जाणे : िया राजयाहस िीघे प त्र जाले : परंि  िे िीघे म खव : 
येकाचें नाम स शक्िी : रूद्रशक्िी : आनेकशक्िी : िे वडील जाले : परंि  िे म खव : 
[राजा मंहत्रयाहस बोलाउहन म्हणे*] “आम्हामागें राज्य जाईल : िर प त्र 
स वीद्य होये : ऐसें वीचाहरजे : आनीक येक आसे ॥ उक्िं च ॥ 
 

अजािमृिमखेूभ्यो मृिाजािौ स िौ वरम् । 
यिस्िौ स्वल्पद ःखाय यावज्जीव ंजडो दहेत् ॥ २ ॥ 

 
म्हणौनी प त्र नोहे िें बरवें : पहर म खव प त्र कामा न येिी : अथवा प त्र होउनी 
िात्काळीक मरे िें बरवें : हे दोन्ही ठाय थोहडया द खा कारणें : परंि  म खव प त्र जव ं
जीव ेिव ंिो हपिेयाचा ंदेहािें जाळी : म्हणौनी आमचे प त्र ब द्धीविं होये िो ि म्ही 
उपावो करावा :” ऐसें रायाचें वचन आईकौनी : मग प्रधानें हवष्ट्ण श्रमा बोलावीला : 
मग राजे ियािें वीनवीलें  : “हवष्ट्ण शमे [मू. ॰शम्रें.] हो : आम चे प त्र म खव जाले : ि म्ही कृपा 
कराल िरी जानिे होईल : आन ि म्हासंी प्रिदीनीं येकसि सोनये देईन :” ऐसें 
रायाचें बोलणें आईकौनी हवष्ट्ण शमा म्हणे : “राजेया : मी हवद्याहवक्रयो कहरि 
नाहीं : मज द्रव्यें [मू. ‘ड्रव्यें’. (सकळ सकेंि ड = द).] चाड नाहीं : ि झेहन प न्यें मज द्रव्य [मू. ‘ड्रव्य’.] उदंड असें : िहर 
राजया : 
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माझी प्रिज्ञा ंआईक : राया : ि झीया प त्रा िें सा महीनामध्यें नीिीसास्त्र सकळ जानिे 
कहरन : जहर न करीं िरी या [मू. आ.] बोलाचें उनें आसें [माझ्या या बोलण्याला दोष लागेल. उनें : स.ं ऊन= कमीपणा, दोष.] 
:” मग िेणें वीष्ट्ण शमेहन ईयें 
पाचं िंत्रें सृजलीं ॥ प्रथम मीत्रिेद  : मीत्रसंप्राप्िी : काकोउल कीयं : 
लब्धप्रणासन : अपरोहक्षि ॥ ५ ॥ ऐसें सकळ शास्त्राचें [या वाक्याि पहहल्या ससं्कृि श्लोकाचा साराशं आलेला आहे. 
‘हमत्रिेद’ िंत्रािील मूळकथा म्हणजे सजंीवक वषृि व कपगळक कसह याचं्यािं दमनीक कोल्ह्याने घडवनू आणलेली मतै्री व त्यानंिर त्याने त्याचं्यािं 

िेद हनमाण करून कपगळकाकडून सजंीवकाचा घडवनू आणलेला वध. हा या कथेचा साराशं ओळ १२ व १३ मध्ये आलेला आहे.] सार [मू. 
शार.] काढौहन पचंोपाख्यान 
रहचलें  ॥ उक्िं च ॥ 
 

अनन्िपारं हकल शब्दशास्त्र ंस्वल्पं िथाय बवहवि हवद्याः । 
यत्सारििंू िद पाहसिव्यं ह ंसैयवथा क्षीरहमवाम्ब मध्यात् ॥ ३ ॥ 

 
म्हणौनी सकळ कळामध्यें सार िें घयावें ॥ 
 

आिा ंमीत्रिेद  : राजप त्राप्रिी वीष्ट्ण शमा सागंिा जाला : िे[थ*] प्रथम 
श्लोक  ॥ उक्िं च ॥ 
 

वधवमानो महान्स्नेहः कसहगोवृषयोववने । 
जम्ब केनाहिल ब्धेन हपश नेन हवनाहशिः ॥ ४ ॥ 

 
प्रथम सीहें [वृशिेसी*] [म ळाि ‘सीहे सीहेसी मैणत्र वाढवीली’ असे आहे. ‘सीहेसी’ ऐवजी ‘वृशिेसी’ हा शब्द िेथे पाहहजे, हे 

स्पष्ट आहे.] महैत्र वाढवीली : पीश न जो जंब क : िेणें मीत्रिेद  
करौहन सीहाकरवी वृशि  मारवीला ॥ “हे कैसी कथा?” राजप त्र प सिी : 
वीष्ट्ण शमा सागें : 
 

“परीयसी राजप त्रा हो : ये महीिळ नाम नगरी [‘वधवन’ ककवा ‘वधवमान’ नावाच्या या व्यापाऱ्याच्या गावाचे नाव 
आपल्या प्रिीि ‘महीिळ’ असे आहे. बह िेक ससं्कृि गं्रथाि ‘महहलारोप्य’ हे त्या गावाचे नाव आहे. क्वहचि िे ‘हमहहलारोप्य’ असे हलहहलेले 
आढळिे. ‘हहिोपदेशा’ि या नगरीचे नाव ‘स वणा’ ककवा ‘स वणवविी’ असे आहे. मराठी िा. म. प्रिीि ‘महहळारोप्य’ िर पा प्रिीि ‘महहिलाप र’— 
असे नगरीचे नाव आहे. कृ प्रिीि ‘वधवमान’ हेच नगरीचेही नाव हदले आहे. येथील वाण्याचे नाव आपल्या प्रिीि ‘वधवन’ आहे. अन्यत्र सववत्र िे 

‘वधवमान’ ‘ककवा’ ‘वधवमानक’ असे आहे. िा. कृ आहण पा प्रिीि वधवमान हेच नाव आहे.] : येथें प वी वधवन नावें वानीया 
होिा : त्यापाहस आमरयाद धन होिें : िो जवं रात्रीं पह डला आसे त्यासी चींिा 
यक उपंनली : जेमज द्रव्य [मू. ‘ड्रव्य’. (सकळ सकेंि ड = द).] बह साल आसें : िरी द्रव्येंकरूहन उद्यमेंकरूनी : 
धन वृहधिें पाव ेिो उद्यम करंू : जेणें आथ व जोडे िो प्रकारू कीजे : द्रव्यवाचंौहन 
प रुश  काही नाहीं ॥ उक्िं च ॥ 
 

यावद्भाग्यमहोदयो नहह िविेावहन्नरथाः ग णाः 
सवे वदेहववादवादकहविाचाि यवधैयादयः । 
िाग्ये सत्यहप हनग वणोऽहप ग णवानगे्रसरो जायिे 
मान्यः पूज्य इहि हक्षिीशिवने िाग्याय िस्म ैनमः ॥ ५ ॥ 
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॥ िथा च ॥ 
 

न हह िहद्वद्यिे ककहचद्यदथेन न हसध्यहि । 
यत्नेन महिमासं्िमादथवमेकं प्रसाधयेत् ॥ ६ ॥ 

 
॥ िथा च ॥ 
 

यस्याथास्िस्य हमत्राहण यस्याथास्िस्य बान्धवाः । 
यस्याथाः स प माँल्लोके यस्याथाः स च पत्ण्डिः ॥ ७ ॥ 

 
वयोवृद्धास्िपोवृद्धा ज्ञानवृद्धाि येऽपरे । 
िे सवे धनवदृ्धस्य द्वारे हिष्ठत्न्ि कककराः ॥ ८ ॥ 

 
॥ अन्यदहप ॥ 
 

यस्यात्स्ि हविं स नरः क लीनः स पत्ण्डिः स श्र िवान ग णज्ञः । 
स एव वक्िा स च दशवनीयः सवे ग णाः काञ्चनमाश्रयत्न्ि ॥ ९ ॥ 

 
॥ िथा च ॥ 
 

वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेहविं द्र मालयः पत्रफलाम्ब िोजनम् । 
िृणाहन शर्य्या वसनं च वल्कलं न बन्ध मध्ये धनहीनजीवनम् ॥ १० ॥ 

 
उद्यमं साहसं धैयं ब हद्धः शत्क्िः पराक्रमः । 
षडेिे यत्र विवन्िे ित्र देवः सहायकृत् ॥ ११ ॥ 

 
त्यजत्न्ि हमत्राहण धनैर्मवहीनं प त्राि दाराि स हृज्जनाि । 
िमथववन्िं प नराश्रयत्न्ि ह्यथो हह लोके प रुषस्य बन्ध ः ॥ १२ ॥ 

 
म्हणौनी द्रव्यावाचंौहन प रुश काही नाहीं ।” ऐसें [मू. ‘ऐसें िो हवचारोहन’ –येथे िो हा शब्द जास्िीचा पडला आहे. िो 

सहंहिेि वगळला आहे.] वीचारौहन िो वानीया ं
शकव राचेया उद्यमा नीगाला : गाडा [गाडीला. गाडा या शब्दाची हद्विीया. डा वर अन स्वार पाहहजे होिा. नंदक व सजंीवक हीच बलैाचंी 
नावे सवव प्रिीि आहेि. ‘कचिावृि ट (कचिावृि) होउहन णिचारंू लागला=हवचार करू लागला.] दोघे बैल ज िले : येकाचें नावं नंदक  
: येकाचें 
नावं सजंीवक  : ऐसा मागीं जािा ंवानीया यम ना पावला : िव ंसंजीवक  चीखलािं [मू. चीषलािं.] 
ग िला : िेथें आरंण्य वोश : जवळी धन बह साल : ऐसा िो वानीया चींिावृि  
होउहन हवचारंू लागला ॥ उक्िं च ॥ 
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न स्वल्पस्य कृिे िहूर नाशयेन्महिमान्नरः । 
एिदेव हह पात्ण्डत्यं यत्स्वल्पाद्भहूररक्षणम् ॥ १३ ॥ 

 
स्वल्पास्िव बह ि रक्षीजे : हें जाणपणें वीचारौहन िो बलै  वानीयें िेथें सांहडला : 

आनीक बलै  गाडा ज िला ॥ उक्िं च ॥ 
 

पहथच्य िं हिष्ठहि दैवरहक्षिं गहृाहसनं दैवहिं हवनश्यहि । 
जीवत्यनाथोहप वने हवसर्मजिः कृिप्रयत्नोहप गृहे न जीवहि ॥ १४ ॥ 

 
॥ िथा च ॥ 
 

वने रणे शत्र जलात्ग्नमध्ये महाणवव ेपवविमस्िके वा । 
स प्िं प्रमिं हवषमत्स्थिं वा रक्षत्न्ि प ण्याहन प रा कृिाहन ॥ १५ ॥ 

 
ऐसा िो संजीवक  दैवास्िव चीखलाबाहीरी हळ हळ  नीगाला : ऐसा िो 

कीिीयेका ंदीवसा ं[मू. ‘दीवशा’.] प ष्ट जाला : चह कडें चरे : सादढ डरे : िेणें नादें गगन गजे : 
िव ंिीये वनीचा राजा पींगळीक  सीह ं : सकळा ंस्वापदासहीि : उदकाकारणें 
जव ंयिो : िव ंिेणें त्या बैलाचा ियानक  शब्द आ[इ*]कीला : दृष्टी सापंडली [सपं टाप्रमाणे दृष्टी—डोळ्याचंी दोन्ही 
पािी हमटली. िीिीम ळे कपगळकाचे डोळे हमटले.] : 
मनीं िय उपजलें  : मग म्हणे : “जया [मू. जआ.] स्वापदाचा शब्द  ऐसा िो केव्हडाक ज झार 
होईल [केवढा मोठा योद्धा असेल? होईल=असेल. उदा॰ : ‘ह्मणे गाग्यव गेला नामकरण करंू । िरी िो होईल वस देवाचा क मरू’ (कृष्ट्णदास 
श्यामा. श्रीकृष्ट्णचहरत्रकथा. ५·१०८. सपंा. प्रि देसाई व म ंडी). करकंटक ि दमनीक अशी या कोल्ह्याचंी नावे आपल्या प्रिीि आहेि. ससं्कृि गं्रथाि 
िी सववत्र ‘करटक’ व ‘दमनक’ अशी आहेि. िा. प्रिीिही िीच आहेि. आपल्या प्रिीि काही हठकाणी करकंटक हा शब्द करंकटक असाही 

हलहहलेला आढळिो.] :” ऐसें म्हणौनी उदक न घेिाहंच माग िा ंप्रिला : जाउनी आप ली 
जाळीआिं  हरगाला : ईि का समईं ज नवट  प्रधानप त्र : भ्रष्टाधीकार कोल्हे दोघै 
आसिी : येकाचें नाव ंकरकंटक  : एकाचें नाव ंदमनीक  : िीहीं [त्यानंी (दमनीक व करकंटक यानंी) कपगळकाला भ्यालेला] 
कपगळीकासी 
ियाचकीि देखौहन : िव ं[त्यावेळी करकंटक दमनीकाला म्हणाला. या वाक्याि ‘देखौहन िव’ं ही वाक्यरचना वैहशष्ट्ट्यपूणव आहे. तिं 
शब्दाचा उपयोग केला नसिा िर चालले असिे. ‘िवं दमनीक  करकंटकाप्रहि बोलिा जाला’—याऐवजी मूळ पोथीि ‘िवं करंकटक  दमहनकाप्रहि 
बोलिा जाला :’ असे आहे. हा व याप ढील िाग नकलिाना प्रिलेखकाकडून महत्त्वाच्या च का झालेल्या आहेि. ‘हमत्रिेद’ या कथेचा खलप रुष 
दमनक आहे. सजंीवक बैलाच्या डरण्याने ियिीि झालेल्या कपगळक कसहाजवळ जाऊन त्याला ‘हिण्याचे कारण’ हवचारावे असे दमनकाच्या मनाि 
आले. करकंटकाला वाटि होिे की, ही नसिी उठाठेव आपण करू नये. याचसाठी त्याने ‘कीलोत्पाटी वानरा’ची कथा साहंगिली, असे 
‘पंचिंत्रा’च्या सवव आविृीि आहे. िा. म. पा. कृ प्रिीिही िसेच आहे. आपल्या पोथीिील या िागाच्या नकलेि या नावाचंी अदलाबदल झालेली 

आहे िी म हद्रि सहंहिेि द रुस्ि करून घेिली आहे.] दमनीक  [म ळाि ‘िवं करंकटक  दमहनकाप्रहि बोलिा जाला’ असे आहे. टीपा पहा.] 
करकंटकाप्रिी बोलिा जाला : म्हणे 
“हा आमचा राजा पींगळीक  : उदकाकारणें सपहरवाहर गेला होिा : िो माग िा ं
उदक न घेिाहंच िया (य) चकीि जाला : िहर येथें काहंी कारण आसें :” िव ं
करकंटक  [म ळाि येथे ‘दमनीक’ आहे.] म्हणे : “आम्हा िेथे व्यापारू नाही [आम्हाला हा व्यापार, ही उठाठेव करण्याचे कारण 
नाही. या बाबिीि आपणाला काही किवव्य नाही.] : ि ज बोलावया काय कारण?” 
॥ उक्िं च ॥ 
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अव्यापारेष  व्यापारं यो नरः कि वहमच्छहि । 
स एव हनधनं याहि कीलोत्पाटीव वानरः ॥ १६ ॥ 

 
िव ंदमनीक  [म ळाि येथे ‘करंकटक ’ हे नाव आहे] म्हणे : “हे कैसी कथा?” करकंटक  साघें :  
 

कर्ा १ * 
अव्यापारेषु व्यापार करिारा िानर 

 
“कोन्हे एक नगरीं : येक धनविं वानीयें : नगराबाहीरी देवळ माडंलें  [देऊळ बाधंायला घेिले.] :  २० 

िव ंवाढै गावंाआिं  जेवावया गेला : िव ंिेथे वानरसम ह  [मू. वानरासम ह .] आला :  
कोन्हेकें  वानरें फळें खाउं लागलीं [येथे ‘वानर’ शब्द नप ंसककलगी वापरला आहे. प ढील वाक्याि िो प कल्लगी वापरला आहे. 
(वानरू.....हालउं लागला).] : कीिीक क्रीडा करंू लागलीं : िव ंिेथें 

 

यक  वानरू पाटीवरी बसैौनी खीळी हालउं लागला : हालवीिा ंखीळी  
हािासी आली : वृखण मध्यें सीरलें  : ि[व*ं] वानरू कळ लाग नी मेला :  
  

म्हणोनी आ (अ)व्यापाकर व्यापारू करंू न ये” ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

अव्यापारेष  व्यापारं यो नरः कि वहमच्छहि ।  
स एव हनधनं याहि कीलोत्पाटीव वानरः ॥ १७ ॥  

  
दमनीक  म्हणे : “कर[कं*]टका : ि ं काय जाणसी? राजसेवावाचंौनी [अव्यय जोडण्यापूवी ‘राजसेवा’ शब्दाचे 
सामान्यरूप केलेले नाही. हे रूप प ढे ८ व्या ओळीिही आलेले आहे.] प रुषधमव 

 

नाही ॥ उक्िं च ॥ [वानराची कथा सपंल्यानंिर ससं्कृि ‘पंचिंत्रा’च्या सवव प्रिीि दमहनकाचे उिर आहे की, ‘कर(कं)टका, ि ला 
राजधमव कळि नाही’ इत्यादी. आपल्या पोथीि वानराच्या कथेचा मूळ श्लोक कथेच्या शवेटी प न्हा आल्यानंिर, म्हणजे श्लोक १७ नंिर, 
‘अहप च’ असे म्हणून राजधमाचे एक अंग स्पष्ट करणारा ‘राजमािहर देव्या ंच—’, हा श्लोक आलेला आहे. त्याचा सबंंध येथे ज ळि नाही. 
मला असे वाटिे की, या हठकाणी प्रथम ‘दमनीक  म्हणे : करकंटका िू काय जाणसी’ असे वाक्य असावे व त्यानंिर राजनीिीचे वणवन 
असावे. म्हणजे कथानकाच्या िागाचा सवव सबंंध योग्य ज ळिो. त्यादृष्टीने योग्य िी द रुस्िी करून सहंहिा हनहिि केलेली आहे.] 

 

  
स हृदाम पकारकारणात् हद्वषिामप्यपकारकारणात् । ५ 
नृपसशं्रय इष्ट्यिे ब धैजवठरं को न हबभ्रर्मि केवलम् ॥ १८ ॥  

  
राजसेवा करौहनया सोईरेया ंउपकार कीजे : वैरी नीदाळीजे : हे दोघै प्रकारू  
नेणे िो मािेचा ंउदरा वायंा ंआला : पोट काय स्वानंें न िहरिी? पहर राजसेवा-  
वाचंौहन प रुशधम व नाही ॥  
  

अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेविे यहद पार्मथवम् । १० 
प्रधानोप्यप्रधानः स्याद्यहद सेवाहववर्मजिः ॥ १९ ॥  

  
जरी रायाची सेवा कीजे िहर आ (अ) प्रधान  िो प्रधान  होये : जया प्रधानासी  
राजाची सेवा नाही िो पदावगेळा होये ॥ अहप च ॥  
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राजमािहर देव्या ंच क मारे म ख्यमत्न्त्रहण ।  
प रोहहिे प्रिीहारे वर्मििव्यं नृपे यथा ॥ २० ॥ १५ 

  
िरी रायाची मािा : रायाची राणी : रायाचा प त्र  : रायाचा म ख्य मंत्री :  
रायाचा प (प ) रोहीि : रायाचा आवसरीया [सेवक. (स.ं अवसर). स्वामीची वेळ सािंाळणारा, यावेळी िे कोणत्या 
कामाि आहेि, त्यानंा वेळ आहे की नाही, इत्यादी पाहाणारा सेवक. ‘हशश पाळवध काव्याि राजसेवकाचंी नावे आहेि. त्याि ‘इशान  
अिसरी : क बरेू िाडंारी’ (ओ. ४९) असा हा शब्द आलेला आहे. टीपगं्रथाि ‘अवसरी=अवसर सागंिा ळहगया’ असा त्याचा अथव 

हदलेला आहे.] : ईि केयािें रायासमान मानीजे : 

 

िो प्रधान  [लािा] [हा शब्द येथे च कून हलहहला गेला असावा ‘िो प्रधान  लािािे पावे’ असे वाचावे.] लािािें पाव े[राजाच्या 
पहरवाराला जो राजासमान मानिो िो प्रधान ‘लािालािािें पाव’े=त्याला अनेक लाि होिाि. ‘लािालािािें’ हा अभ्यस्ि शब्द असून 
त्यािील पूववपद सामान्यरूपात्मक आहे. काठाकाठाने, हाताहािाने इत्यादी शब्दाचं्या रूपाप्रमाणेच ‘लािालािािें’ हे रूप होय. िळटीप 

रद्द समजावी.] : म्हणोहन राजसेवा जाणे िो नीका :” करकंटक 

 

म्हणे : “राजसेवा िे कैसी?” दमनीक सागें : “रायापासी जर चावटी [स.ं वाचाट. वणवहवपयवय होऊन 
‘चावट’=बडबड करणारा. त्यापासून चािटी=बडबड. पाहा : ‘िैसा मी जरी ि म्हापं्रहि । चािटी करीिसें बाळमिी’ (ज्ञाने. ९·१६. क ं टे 

प्रि).] कीजे िे 

 

राजसेवा नव्हे ॥ उक्िं च ॥ २० 
  

मौनान्मूकः प्रचवचनपट वाि लो जल्पको वा  
धृष्टः पाश्वे िवहि च िथा दूरिस्त्वप्रगल्िः ।  
क्षान्त्या िीरुयवहद न सहिे प्रायशो नाहिजािः  
सेवाधमवः परमगहनो योहगनामप्यगम्यः ॥ २१ ॥  

  
रायापासी मौन्य धरूहन बैसीजे िर म का म्हणिी : द री बसेै िरी िेद (ड ) म्हणिी : २५ 
बह ि शािंीपण धरे िहर मीस्कीन म्हणिी : जरी रायासी उखरू बोले [(सहन न करिा) उद्धटपणे, रूक्षपणे 
बोलिो. उखर (स.ं ऊषर) = बरड जमीन. त्यावरून जाडेिरडे, रूक्ष, उदासीन. पाहा : ‘असिा ंआहाच उखर : अन्यथा होए आहणकाचंें 

अंिर :’ (मूप्र. २४५१) यावरून उखर बोलिे = फटकळ बोलणे, असभ्य बोलणे.] िरी आक ळीन 

 

म्हणिी : म्हणौनी सेवाधम व आवघड  आसे : योगआभ्यास होय परंि  सेवाधमव नोहे :  
म्हणोहन : िरी करकंटका मी राया पींगळीकापासी जाउनी राजा वस्य कहरन [म ळाि १७ व्या श्लोकानंिर 
‘अहप च’ (पा. ५, ओ. १३) पासून िो ‘परंि  सेवाधमव नोहे’ (पा. ५, ओ. २७) येथपयंि व त्यानंिर ‘म्हणोनी दमनीक  म्हणे कर[कं]टका : 
ि  काय जाणसी—’ येथून िो ‘मी राया पींगळापासी जाउनी राजा वस्य करीन’ येथपयंि मजकूर आहे. म ळाि १७ व्या श्लोकानंिर ‘अहप 
च’ इत्याहद जो मजकूर आलेला आहे त्याची वरील मजक राशी सगंहि लागि नाही. करकंटकाने अव्यापारेष  व्यापार करणाऱ्या वानराची 
कथा साहंगिल्यावर, त्यावर दमनकाचे उिर पाहहजे. िसे म ळाि नाही. त्यावरून येथे मजक राची अदलाबदल झाली असली पाहहजे हे 

स्पष्ट हदसिे. त्याम ळे सगंिी नीट लागण्याच्या दृष्टीने म ळािील मजकूर वरखाली करून िो सहंहिेि स्वीकारला आहे.] : 

 

िहर राजा ियािें पावला आसे : ियाहस ियाचें कारण प सीन : संहध : वीग्रहो :  
यान [मू. याने.] : आसन : संश्रयो : दै्वहधिावो : ऐसी सडवीधी नीहि [यासबंंधीचा ससं्कृि श्लोक प ढीलप्रमाणे :— 
 

सहंधहवग्रहयानाहन आसनं सशं्रयस्िथा । 
दै्वधीिावि िपूाना ंषड् ग णाः पहरकीर्मििाः । 

 
संणध : शत्रूबरोबर िह करणे. णिग्रह : शत्रूबरोबर वैर करणे, शत्र त्व बाळगणे, य द्ध करणे. यान : शत्रूवर चालून जाणे, हल्ला करणे. आसन 
: शत्रबूरोबर य द्ध न करिा आहे त्या त्स्थिीि कालप्रिीक्षा करीि बसून राहाणे. संश्रय : बलाढ्य शत्रशूी य द्ध करण्यासाठी एखाद्या हमत्राचा 
आश्रय घेणे, त्याचे साह्य घेणे. दै्वधीिाि : दै्वधीिाि नीिीचा अथव दोन रीिींनी करण्याि येिो. (१) वरून मतै्री पण आिून कपटकारस्थान 
करणे. ‘बहलनो हद्वषिोमवध्ये वाचात्मानं समपवयन । दै्वधीिावेन हिषे्ठि  काकाहक्षवदलहक्षिः’ (२) आपले सैन्य हद्वधा करून, त्याचे दोन िाग 
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करून दोन बाजंूनी शत्रवूर चालून जाणे. ‘दै्वधीिावःस्वबलस्य हद्वधाकरणम्’ (ससं्कृि–इंग्रजी कोश : आपटे).] बोलौहन राजा 
वस्य 
करीन : प्रधान  होईन :” िव ंकरंकटक  म्हणे : “ि वा ंराजसेवानीिी जानीिली  
नाही : राजा प सैल िेव्हा ंउिर काय देसील?” िव ंदमनीक  म्हणे : “राजा प सेल ५ 
ियासी सन्म ख बरवें उिर देईन ॥ उक्िं च ॥  
  

उिराद िरं वाक्यं वदिा ंसंप्रजायिे ।  
स वृहष्टग णसंयोगाद्बीजाद्बीजहमवाकं रम् ॥ २२ ॥  

  
बोलके जे प रूस त्यासी बोलिा ंउिरापाठीं उिर आठवें : जैसें वृष्टीकरौनी  
बीजापासाव बीज होय : िहर रावो ियािें पावला असे : ऐसें म्या ंजानीिलें  : १० 
॥ उक्िं च ॥  
  

आकारैहरहििैगवत्या चेष्टया िाषणेन च ।  
नेत्रवक्त्रहवकारैि गृह्यिेऽन्िगविं मनः ॥ २३ ॥  

  
म्हणौनी जे काळीं जें बोलौं ये : प सलेया ंदेउं ये िें सववही मी जाणि आसें :”  
िव ंकरकंटक  म्हणे : “ही का ं: ि ं रायापाहस जाये : ियाचा अहिप्रावो मनासी १५ 
आनी!”  
  

िेधवा ंिो दमनीक  सीहाजवळी गेला : आिी द री ना आिी जवळी उिा  
राहीला ॥ उक्िं च ॥  
  

नाहिदूरो समीपस्थो नरो हिष्ठहि मध्यगः ।  
िथा सेवि रायं िं यथा वहिग रुहस्त्रयः ॥ २४ ॥ २० 

  
ऐसा िो दमनीक  उिा राह नी राजा ज हाहरला : राजेनी नेत्रख णें बोलाहवला :  
राजा प से : “के्षम आसा?” “जी : आिा ंयेथौनी [येथौहन (यावेळेपासून) आिा क्षेम आहे.] :” ऐसें दमनीक  म्हणे 
: 

 

पींगळीक  म्हणे : “बह िा दीसा िेटौं आलासी :” पहरवारासी म्हणे : “हा आमचा  
ज नट प्रधानाचा प त्र :” ऐसें म्हणौनी [मू. ‘म्हौनी’.] राजे दमनीकासी सन्मान  केला : मग राजा  
प से दमनीकासी : “ि ं कोणा ंकाहरया [(काया) =कामासाठी.] आलासी? िहर आपूवव आसेल िहर साघं :”  
दमनीक  म्हणे : “राया येकािंीं [मू. केकािंीं. (सकळ सकेंि क = य).] साघैंन ॥ उक्िं च ॥  
  

षट कणो हिद्यिे मन्त्रिि ष्ट्कणवः त्स्थरो िवते् ।  
हद्वकणवस्य ि  मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्िं न गच्छहि ॥ २५ ॥  

  
म्हणौनी द्वीकरणी [‘षट करणी’ हा शब्द पाहहजे.] मंत्र करंू नये :” िेधवा ं पींगळकें  सिा हवसजवली : 
पहरवारासी 

५ 
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पाठवणी दीधली : दमनीकासी राजे प सीलें  : “ि ं कवणा काया आलासी िें मज  
साघं :” िव ंदमनीक  म्हणे : “गोसावी सपरीवारी यम नेसी उदक स्वीकरावया  
गेलें हि : िरी उदक नेघेिाहंच माग िें परिलेहि : िें राजेनी कारण सागंावें : ि ं  
म्हणसील यासी ग ह्य कैसें सागंावें [मू. ‘सागावंें’.] : िहर आईक ॥ उक्िं च ॥  
  

दारेष  ककहचत्स्वजनेष  ककहचत् गोप्यं वयस्येष  स िेष  ककहचत् । १० 
य क्िं न वा य क्िहमदं हवहचन्त्य वदेहद्वपहिन्महिोन रोधात् ॥ २६ ॥  

  
ईि काप्रिी गोप्य साघंावें :” िव ंपींगळीक  म्हणे : “ि जप्रिी न साघंौं िहर कोणाप्रिी  
साघंों? ि ं आमचा ज नट महंत्रप त्र  [म ळाि, ‘मीत्रप त्र ’ असे आहे, िे ‘मंत्रीप त्र ’ असे असले पाहहजे. ‘हचरंिनस्त्वमस्माकं मन्त्न्त्रपुत्रः’ असे सवव 
संस्कृि प्रिीि आहे, न्त्न्त्र अक्षरावरील वेलांटी मागे गेल्याम ळे ‘मीत्रप त्र ’ असे च कून वाचून हलहहण्याि आले असावे. प्रथम ‘मीत्र॰’ असे हलहून नंिर त्याचे 

‘मंहत्र॰’ असे केलेले आहे.] : िरी आईक : आम्ही यम नेसी उदक 

 

स्वीकारावया [मू. स्वीकारावआ.] गेलौं : िव ंआरंन्यामध्यें ियानक  शब्द जाला : िो शब्द आईकौहन  
िय उपजलें  : जयाचा शब्द  ऐसा : िो ज ंझारू आसैल कैसा? िहर आिा ंमी हें १५ 
स्थान [मू. स्छान.] साडैंन : िहर आिा ंयेथें वस्िी करंू न ये ॥ उक्िं च ॥  
  

सोपद्रव ंत्यजेदे्दश ंद ष्टिायां ि  संत्यजेत् ।  
द िहरतं्र त्यजेत्न्मतं्र द ष्टप तं्रहह संत्यजेत् ॥ २७ ॥  

  
सोपद्रव [मू. सोपद्रव्य.] स्थान [मू. स्छान.] िेजावें : द ष्ट िाया िेजावी : द िारीण [द स्+चारीण=वाईट आचरण 
करणारा. ‘चारीण’ हे ‘चाहरन’ चे रूप होय.] मीत्र  िो त्येजावा : 

 

द ष्ट प त्र िेजावा :” िव ंदमनीक  म्हणे : “पींगळीका राया : ि वा ंहें वन प शाथें [प रुषाथे, पराक्रमाने.] २० 
उपाजीलें  : आणी या वनामध्यें आनेक शब्द होहि : िहर शब्दियास्िव हें स्थान [मू. स्छान.]  
साडंौं पाहािोसी : हें ि झें अन चीि ॥ उक्िं च ॥  
  

यस्य न हवपहद हवषादः संपहद हषो रणे न िीरुत्वम् ।  
िं ि वनत्रयहिलकं जनयहि जननी स िं हवरलम् ॥ २८ ॥  

  
राजेया : जयासी सपंिी जालेया ंहहरख  नाही : आणी हवपिी जालेया ंहवशाद  नाही : २५ 
आणी रणवीसे [रणाहवषयी. णिसे–हे हवषयी शब्दाचे अपभ्रष्ट रूप. ‘ऐसेया स िासी कोन्ही येकी स्त्री प्रसवे.’–अशा म लाला कोणी एक 
(एखादीच, हवरळाच) स्त्री जन्म देिे. ससं्कृि श्लोकािील ‘जनयहि जननी स िं हवरलम्’ हे वाक्य लक्षाि घेिले िर ‘स्त्री (जननी, आई) 

अशा कोन्ही येकी सुतासी (कोण्या एका म लाला, एखाद्याच म लाला) जन्म देिे’ असा अथव करिा येईल.] जयासी िय नाही : 
ऐसेया स िासी कोन्ही येकी स्त्री प्रसव े॥ उक्िं च ॥ 

 

  
शत्क्िवैकल्यनम्रस्य हनःसारत्वाल्लघीयसः ।  
जत्न्मनो मानहीनस्य िृणस्य च समा गहिः ॥ २९ ॥  

  
आणी आईक राजया : शक्िीकरूहन [शक्िीने, शक्िीम ळे. या वाक्याि ‘शक्िी नसल्याम ळे’– असा अथव आहे. पाहा : 

‘शत्क्िवैकल्यनम्रस्य’=शक्िी क्षीण झाल्याम ळे (वैकल्य) जो नम्र झाला, त्याचे.] जो नम्र जाला : जेणें नीसत्वपण धरीलें  : 
 

जयासी मानआपीमान समान : धैरत्व जेणें टाकीलें  : ियाची गिी आहण त्र णाची  
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गिी सामान [मू. शामंान.] जाणावी : िरी आईक राया : मी रंक आप्रयोजक : िरी ५ 
राया : ि ं म्हणसील हे आक ळीन : याचें काये आईकावें : िहर आईक राजया :  
॥ उक्िं च ॥  
  

कौशयें कृहमजं स वणवम पलाद् दूवाहप गोरोमिः  
पङ्कािामरसं शशाङ्क उदधेहरन्दीवरं गोमयात् ।  
काष्ठादत्ग्नरहेः फणादहप महणगोहपििो रोचनम् १० 
िस्मात्पूजयिे ग णो न ि  िवः कक जन्मना हे नृप ॥ ३० ॥  

  
कोसयापासाव [कोशाच्या हकड्यापासून.] पाडस ि [(स.ं पट+सूत्र) रेशमी वस्त्राचे सूि, धागे (ियार होिाि.) हकड्यासारखा 
क्ष द्र प्राणी, पण िोही रेशमाचे धागे ियार करण्याच्या उपयोगी पडिो, हा िावाथव. पाड=रेशमी काठाचे व स िी पोिाचे वस्त्र’ असा एक अथव 
‘महाराष्ट्र शब्दकोशा’ि हदलेला आहे. हा अथव ‘नाहशक िागाि रूढ असल्याचेही िेथे हनर्मदष्ट केले आहे. स.ं पट पासून ियार झालेला पाट 

हा शब्दही वस्त्र या अथाने वापरला जािो. गाईचेया रोमापासौणन (केसापासून) दूिा’ ियार करीि, असे हदसिे.] : पाखाणापासौहन 
स वणव : गाईचेया रोमापासौहन द वा : 

 

पंकापासौनी कमळ : सम द्रापासौहन [सम द्रमथंनाच्यावेळी सम द्रािून जी चौदा रत्ने हनघाली त्याि चदं्र होिा, हे लक्षाि 
घयावे.] चंद  [मू. चंड्रु. (सकळ सकेंि ड = द).] : फणीपासौहन [नागाच्या फणाि मणी असिो अशी समजूि आहे.] मणी : 
गोमयापासौनी 

 

इंदीवर : काष्टापासौ[नी*] आग्नी [लाकडावर लाकूड घासल्याने अग्नी हनमाण होिो.] : गाईचीया पीिापासौनी 
गोरोचन : म्हणौनी 

 

जन्मस्थान [मू. स्छान.] लटीकें  : ग ण िोची साध  ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

ग णाः सववत्र पूज्यन्िे हपिृवशंो हनरथवकः ।  
वास देव ंनमस्यत्न्ि वस देव ंन िे जनाः ॥ ३१ ॥  

  
ग णािें सववत्र प जीजे : पीिृवशं िो नीरथव : येथें दृष्टािं  : वास देवाकारणें [श्रीकृष्ट्णाम ळे, त्याच्या ग णाम ळे लोक 
श्रीकृष्ट्णाला िजिाि. िो वस देवाचा प त्र असला िरी ‘वस देवाकारणें’– वास देवाला िजि नाही. कारिें शब्दाचा उपयोग लक्षाि 

घेण्यासारखा आहे.] जन 

 

नमस्कारय क्ि िजिी : येणें वस देवाकारणें नाही िजिािी :” ऐसें दमनीक  बोलीला :  
िव ंपींगळीक  म्हणे : “ि ं आमचा मंत्रीप त्र [प्रथम ‘मीत्र॰’ असे हलहून नंिर त्याचे ‘मंहत्र॰’ असे केलेले आहे. म ळाि, 
‘मीत्रप त्र ’ असे आहे, िे ‘मंत्रीप त्र ’ असे असले पाहहजे. ‘हचरंिनस्त्वमस्माकं मत्न्त्रप त्रः’ असे सवव ससं्कृि प्रिीि आहे, त्न्त्र अक्षरावरील 

वेलाटंी मागे गेल्याम ळे ‘मीत्रप त्र ’ असे च कून वाचून हलहहण्याि आले असावे.] होसी : ि ं जे सागंसी िें मी आइकीन :” 

२० 

िव ंद[म*]नीक  म्हणे : “सहसा ठावो न साडंीजे : हें उचीि नव्हें : ये डोंगरीं  
आनेक शब्द होिी : परंि  वीचारावें ॥ उक्िं च ॥  
  

पूववमेय मया ज्ञािं पूणवमेिहद्ध मेदसा ।  
अन प्रहवश्य हवज्ञािं यावच्चमव च दारु च ॥ ३२ ॥  

  
पूवी िय जालें  : पूणव जाणौहन [पूणवपणे माहीि करून घेिल्यानंिर] : मग वीचारलें  [हवचार करणे (स.ं हवचारणम्) 
ससं्कृि श्लोकाचा िावाथव याि उिरलेला नाही. श्लोकाच्या पहहल्या चरणाचा अथव असा आहे : ‘अगोदर मला असे वाटले की हे चरबीने 

िरलेले (मेदसा पूणवम्) आहे’.] : मग माहारंण्यामध्ये प्रवसेौहन : 

२५ 

दारुमय [‘दारुमय चमवमय’ (लाकूड व चामडे यानंी य क्ि, यानंी बनवलेला)] चमवमय ऐसा द ंद हि [(एक चमववाद्य) देखौहन  
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(पाहहल्यावर) कोल्हेनीं िो द ंद हि=ढोलू (पोकळ) आहे असे देहखले (पाहहले, ज्ञान त्याला झाले).] देखौहन कोल्हेनीं ढोल  
[एक चमववाद्य, या अथाने हा शब्द रूढ असला िरी त्याचा मूळ अथव ‘पोकळ’ हाच होय. ढोली (पोकळ जागा), ढोलार (झाडाच्या 
ब ंध्यािील हववर) इत्यादी शब्द पाहा. हा शब्द स.ं द्रोहणः शब्दापासून ियार झाला असावा. स ंद्रोहणः > म. डो. (=राजंणािून पाणी 
काढण्याचे लाकडी पोकळ िाडें. यापासूनच डोल=नारळाची कवड, नारळािील खोबऱ्याचा पूणव ककवा अधा गोल. हाही पोकळच असिो. 

यावरून ढोल=पोकळ िाग.] देखीला : मग ियाचें [िय*] 
फीटलें  :” िव ंपींगळीक  म्हणे : “हे कैसी कथा?” दमनीक  सागें : “आईका राजया :  

 
कर्ा २* 

कोल्हा ि दंुदुिी 
 

प वीं येक कोल्हा आरंन्यामध्यें आसे : ियासी वनामध्यें कहडिा ं  
कहडिा ंरणि मी देखीली : िेथें अवचीिा िया[न*]क  शब्द  जाला : िे  
आ[इ*]कौनी कोल्हेयासी िय उपजलें  : पळावें ऐसें चीिीं िेणें धहरलें  :  
मग हवचारौहन सामोरा जव ंजाय िव ंद ंदिी येक  देखीला : वृक्षाचा ५ 
फाटा ंलागहलया ंवाजीला : िव ंिेणें कोल्हेनी आपपें [आपण. मूळ शब्द आपप=आपण, असा घेिलेला हदसिो. त्याची 
िृिीया हविक्िी. एरवी, पें हा चि थीचा प्रत्यय. िो येथे हनहिि नाही. ‘कोल्हा आहण द ंद हि’– या कथेला आधारििू असलेल्या ससं्कृि 
श्लोकािील िावाथव आपल्या कथेि पूणवपणे आलेला नाही. प्रथम कोल्ह्याला वाटले की, (ज्याअथी वरून चामडे आहे त्याअथी) आि 
चरबी असेल. म्हणून त्याने त्या द ंद िीच्या एका बाजूचे चामडे फाडले व िो आि हशरला. पण िेथे मासं, चरबी वगैरे काही नसून, वर 
चामडे असले िरी िे लाकूड आिून पोकळ आहे, असे त्याच्या लक्षाि आले. असा कथािाग ससं्कृि प्रिीि आहे. मराठी िा. म. प्रिीिही 
िसाच आहे. कपगळक कसह सजंीवकाच्या आवाजाला भ्याला होिा, हे लक्षाि घेऊन या कथेिील द ंद िीचा आवाज होण्याचा िाग िेवढा 

आपल्या लेखकाने घेिलेला आहे.] वाजवीला : िें 

 

देखौनी िय फीटलें  : चींिा हरली :  
  
िरी राजया हवचारूनी जो कृत्य कहर िो प रूस द खािें न पाव े॥ उक्िं च ॥  
  

िये वा यहद वा हष ेसम्प्राप्िे यो हवमशवयेत् ।  
कृत्यं न क रुिे वगेान्न स संिापमाप्न यात् ॥ ३३ ॥ १० 

  
िहर पींगळीका राजया : मजसारीखा पाइक  आसिा ंि ज िय काई आसे?..... [पोथीच्या पानाचा कोपरा या 
हठकाणी फाटला आहे.] 

 

िो कैसा वीरू : कवणें कारणें येथें आला आसे [हें मी पाहौहन येईन*] [पोथीच्या पानाचा कोपरा या हठकाणी 
फाटला आहे.] : 

 

िव ंराउळीं [म ळाि ‘राउळी स्ळी रहाव’े असे आहे.] रहावें : मग जे ब धी करंू ये िे [करंू :” ऐसें म्हणौ*] 
[पोथीच्या पानाचा कोपरा या हठकाणी फाटला आहे.] नी 

 

िो कोल्हा शब्दाचे मागें नीगाला : िव ंपींगळीक  [कच*]िीिा जाला :  
म्हणे : “म्या ंबोखटें केलें  : जे िो दमनीक  माझीये आजे्ञमध्यें नाही : आणी १५ 
ियासी [मू. िआसी.] मी वीस्वासला ं: िो कैसें करील िें न कळें : ज्याहस प वी वोखटें  
कीजे त्याहस दडकरी न वीचाहरजे [त्याला एकदम हवचारू नये; ककवा त्याच्याशी एकदम हवचारहवहनमय करू नये.] : की 
हा ियाहस मीळौनी माझा िावो 

 

पाहावया आला? िहर हें स्थान [मू. स्छान.] साडंौनी द रौहन पाहों : कदाचीि ियासी मीळौनी  
मज मारणें : ऐसें केलें  आसैल :” ऐसें म्हणौनी स्थान [मू. स्छान.] साडंौनी द रौहन पाहािो :  
  



 अनुक्रमणिका 

िव ंदमनीक  िेथें गेला : िव ंिो बलै देखीला : मग समाचार पाह हन आला : २० 
िव ंिो पींगळीकें  देखीला : मग पींगळीक  हरूसैला : मग येउनी राजा नमस्काहरला :  
मग दमनीक  बोलिा ंजाला ॥ उक्िं च ॥  
  

सववदेवमयो राजा मन ना संप्रकीर्मििः ।  
िस्मादेनं नमस्कृत्य पिाद्वाक्यं समावदेत् ॥ ३४ ॥  

  
मन  जो िेणें सवव देवमय ऐसा राजा बोलीला : या कारणें आधी रायासी जोहारू २५ 

करुनी जें बोलणें आसें िें बोलावें : िेव्हेळी दमनक  पींगळीकासी बोलिा जाला :  
“राया : मी िेथें गेलों होिों : िया वीरािें देखीलें  : मग म्या ंिीि िीि पाचारीलें  [(स.ं प्राचारणं): चौकशी 
केली, हवचारपूस केली. सामान्यिः पाचारणे=हाक मारणे, बोलावणे, या अथाने हा शब्द आज रूढ आहे. पण, हटकणे, चौकशी करणे, 
हवचारपूस करणे या अथानेही हा शब्द पूवी वापरला जाि असे. उदा : “िराळीं पाचाणरलें  : ‘ि म्ही कोण गा?’ ‘िवं िराळीं मािें पाचाणरलें  : 

‘ि म्ही कोण हो?’ (लीच. उि. ११), “िटोबासा ंजािा ंदेखेहि : पहर पाचाहरिी ना” (लीच. उि. १०९) प ढे [कथा ३*] पाहा.] : 

 

‘ि ं कोण गा? कोणें या वनामध्यें पाठहवलासी? ये वनीचा राजा पींगळीक  सीह  :  
िो िद्रजािीचीं क ं िस्थळें [मू. क ं िस्छळें.] हवदाहरि  आसे : ऐसा िो समथव : आनी सत्वबळ  :  
िो जहर ि िें देखैल िहर ि िें मारैल’ हा शब्द आइकीला : मग थोरें गजीनला [(स.ंगजव) गजवना केली. 
‘इनल’ प्रत्ययान्ि ििूकाळाचे रूप. (ि ळप ळे. यादवकालीन मराठी िाषा. पा. २९५ पाहा).] : 

 

मग मािें म्हणे : ‘ि ं आलासी हें िलें  जालें  : मी ईस्वराचा [शकंराचा. ईश्वर हा शब्द हवशषेत्वाने िगवान शकंरासाठी 

वापरला जािो.] नंहद : मज हें वन ईस्वरें 
५ 

चरावया दीधलें  असें : आणी िो सीह ं पावविीचें वाहान : िहर िो आमहस मतै्रत्व  
करूहन आसैल िहर िेणें य वनीं राहावें [मू. राहािं.] : नाहह िहर आनीकेया ठाया वगेी जावें :’  
ऐसें िेणें बोलीले : ‘मी ईस्वराचा नंदी : पववि  झडेसवें फोडौं शके : सीहाचा हहसेब   
नसे [कसहाची िेथे गणिी नाही. िेथे कसहाची ककमि काय?] :’ ऐसें िो बोलीला :” “िहर ऐसेयाचें काय कीजे हें 
वीचाहरजे :” िव ंदमनक  

 

म्हणे : “आपण ियासी मीळौनी विीजे :” “िव ंसीहं म्हणे : “दमनीका : ि झीया- १० 
वस्ि  [ि झ्याकडून. वस्ि  (अरबी. वाहसिह )=कडून. बखर वाङ मय व ऐहिहाहसक कागदपते्र यािून हा शब्द प ष्ट्कळ आढळिो : उदा : 
‘दौलि उद्या जाि असेल िर आज जावी. मी जोडा सिंाळून उिा राहीन. परंि  माझे िस्तु गोष्ट स िराम होणार नाही’, (होळकराचंी 
कैहफयि. पा. ७६.); ‘त्याचे िस्तु श्यामलाचे गलबिासी अडावणी करवि नाही’ (पेशवे दप्िर. खं. ३३. पा. ३८). कथा ३ : 
अनागिहवधािा, प्रत्य त्पन्नमहि व यद् िहवष्ट्य या िीन माशाचंी ही कथा ससं्कृि–मराठी कोणत्याच ‘पंचिंत्रा’ि या हठकाणी आढळि नाही. 
प ढे िी हटटवीच्या आख्यानाि आढळिे. आपल्या प्रिीि मात्र िी येथे आहे. अन्यत्र या कथेचे स्वरूपही हनराळे आहे. पाण्यािील प ष्ट मासे 
पाहून िेथे आलेल्या कोळ्यानंी द सऱ्या हदवशी िेथे जाळे टाकण्याचा हवचार केला. िो ऐकून अनागिहवधािा व प्रत्य त्पन्नयहि हे िो डोह 

सोडून गेले. यद् िहवष्ट्य मात्र िेथेच राहहल्याम ळे द सऱ्या हदवशी कोळ्याच्या जाळ्याि सापडला, अशी कथा अन्यत्र आहे.] हें काये 
होववैल : िहर ियाहस मजसी मतै्रत्व कहर :” िव ंदमनीक  म्हणे : 

 

ब हधसी काहंी असाध्य असें? ब धीकरूनी सववही करंू सकीजे ॥ उक्िं च ॥  
  

न िच्छसै्त्रनव नागेन्दै्रनव हयनैव पदाहिहिः ।  
कायं संहसहद्धमभ्येहि यथा ब द्ध्या प्रसाहधिम् ॥ ३५ ॥  

  
जें ब धी करूनी काये होये िें नागेंद्रें नोहें : ना घोडेहन नोहें : ना पदािी नव्हें :” १५ 
मग सीहं म्हणे : “आम्ही काय करावें िें साघंा ंपा ं:” िव ंदमनीक  म्हणे :  
“सहसा ठावो न साडंीजे : जहर साहंडजे िहर यद् िवीष्ट्ण  [हा शब्द यद िुहवष्ट्ण , यद णिहवष्ट्ण , यद िवीष्ट्ण  अशा  
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हनरहनराळ्या रूपाि पोथीि हलहहला आहे. सहंहिेि सववत्र यद् िवीष्ट्ण  हे रूप स्वीकारले आहे.] मासयाची परी होये : 
य आथीं कथा आईक ॥ उक्िं च ॥  
  

अनागिहवधािा च प्रत्य त्पन्नमहिस्िथा ।  
द्वाविेौ स खमेधेिे यद् िहवष्ट्ण र्मवनश्यहि ॥ ३६ ॥ २० 

  
“हे कैसी कथा?” कसह ं प से : दमनीक  सागें :  

 
कर्ा ३* 

िृध्द बक आणि तीन मासे 
 

“येक  अनागिवीधािा : येक  प्रत्य त्प[त्प*]न्नमहि : येक  यद् िवीष्ट्ण  :  
ऐसे िीघे मासे येका प्रचंडे डोहीं आसिी : िव ंिेथें वृध  येक  बग  आला :  
हािपाये राहीले : हळ हळ  उदकस्थान [मू. उदकास्छान.] टाकौहन आला [टाकणे=प्राप्ि करणे, पोचणे. टाकून येिे 

: प्राप्ि करून घेणे. पाहा : “ना िरी मगृें िृषापीहडिें । सभं्रमें हवसरौहन जळािें । मग िोयब हद्ध बरडीिें । टाकूणन एंणत (ज्ञाने. ५·११०).] : 
बग ध्यान 

२५ 

धरौनी राहीला : िव ंिे डोहीचा मासा यद् िवीष्ट्ण  िेथें आला : िव ंिया  
बगािें प सौं लागला : ‘ि ं कोण गा? यथें का ंबैसलासी? ि ज नावं काये?’  
िव ंिो म्हणे : ‘मज नाम सवविक्षक  : म्या ंजीवहींसा बह ि केलीया : आिा ं  
माझें मन यक वा (वी)टलें  आसें : िहर कीिी येका दीवसा माझा प्राण   
िेजीन :’ िें आईकौनी यद् िवीष्ट्ण  मासा हहरखीला : म्हणे : ‘ि ं माझा  
काको :’ ऐसे दोघे आखंड गोष्टी कहरिी : िव ंयेके दीवसीं यद् िवीष्ट्ण  ५ 
आला : िव ंिो बग  रूदना कहरि  आसे : मग िो मासा म्हणे : ‘काको  
यव्हडें [मू. अव्हडें.] द ख काईसें? काई विवलें  िें मजप ढा ंसागं :’ िो म्हणे : ‘म्या ं  
प रवीं बह ि पापें [मू. पाप.] केलीं िेणें द खे (ख)सागराआिं पडलौं :’ िव ंिो  
मासा म्हणे : ‘िो वृिािं  कैसा?’ िव ंबग  म्हणे : ‘मज परमेस्वराचें ध्यान  
कहरिा ंज्ञान जालें  : जे हा डोहो असका [(स.ं अशषे) सवव, पूणवपणे. पाहा : ‘ब्रह्मकटाही घालावा । असका दाढे’ (ज्ञाने. 
११·४२५). ‘अहसका’ असेही या शब्दाचे रूप आहे. पाहा : ‘पैं होऊहन दीपकहळका । एरू आहग हवझो का ं। िे लागैल िेथ अणसका । िोहच 

आहे’ (ज्ञाने. १४·२५५). हाच शब्द प ढे ‘आसका’ असा आला आहे.] आटैल : िव ंि म्ही लेंक रवा-ं[‘लेक रंू’ या शब्दाचे 
अनेकवचन ‘लेंक रूवें’.] 

१० 

बाळकासंहीि कोठे जाल? ि म्ही िर जळचरें : स्थळचरें [मू. स्छळचरें.] नोहा ं[मू. नोहो.] :  
म्हणौहन माझें हृदयें फ टि आसें : मज ि मचें वाउगेंची स्नेह लागलें  असें :’  
ऐसें म्हणौहन अधीक रडौं लागला : िव ंयद् िवीष्ट्ण  म्हणे : ‘जी काको :  
उगा [गप्प, मूक, स्िब्ध, शािं. पाहा : ‘ऐसी प ढील से घेि  । िो साहाजें जाणे हृदयस्थ  । पहर उगाणच असे हनवािं  । हिये वेळे’ (ज्ञाने. 
१·१७९). हा शब्द कानडी ‘उके’ (=शािं) पासून आला असावा. परिाषेिून मराठीि एखादा शब्द आला म्हणजे त्याचा अथव कळावा 
म्हणून त्याच अथाचा मराठीिील रूढ शब्द त्याला जोडून काही जोड शब्द ियार होिाि. ‘उगाम गा’ (म गा < स.ं मकू) हा असाच एक 

शब्द आहे.] राहें : आम्हाकंारणें आनीक स्थान [मू. ‘स्छाण उदक’ येथे च कून शब्दहवपयवय झालेला आहे. ‘उदकस्थान’ असे 
द रूस्ि करून घेिले आहे. मू. ॰स्छन.] पाह हन यें :’ मग िो म्हणे : 

 

‘बरवें :’ ऐसें म्हणौनी उडाला : येरू यद् िवीष्ट्ण  आप ली[या*] िाउवापंासी १५ 
रडि  आला : िव ंिे म्हणेहि : ‘हें काई जालें  गा? ि ं कोणें गाजंीलासी?’  
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िव ंयद् िवीष्ट्ण  म्हणे : ‘माझा मीत्र  बग  : त्या ज्ञान जालें  :’ िो म्हणे : ‘हा  
आसका डोह आटैल : ि म्ही मराल; िहर िो आनीक उदकस्थान [मू. ‘स्छाण उदक’ येथे च कून शब्दहवपयवय 
झालेला आहे. ‘उदकस्थान’ असे द रूस्ि करून घेिले आहे. मू. ॰स्छन.] 

 

पाहावया गेला आसे : िहर आप ण सकळीक [स.ं सकल+एक=सकलैक, सववजण. पाहा : ‘माधूये चंहद्रका । सहरसीहच 

रायारंका । िैसा जो सकहळका ं। ििूा ंसम ’ (ज्ञाने. १२·२०३).] िेथें जाइजे :’ िव ंिे दोघे 
 

म्हणहि : ‘हा डोहो क माचीये प ष्टीवहर [कासवाच्या पाठीपयंि. िणर = वेऱ्ही, पयंि. सवव पृर्थवी कासवाच्या पाठीवर आहे 
अशी पौराहणक कल्पना.] उदकें  पूणव आसे : हा कहहच नाटे [न आटे.] : 

२० 

िेणें बगें ि ज चाळवीलें  : ि ं जायें : आम्ही न यों [(आम्ही) येणार नाही.] :’ मग िो यद् िवीष्ट्ण   
बगस्थानासी [मू. ॰स्छानासी.] आला : िव ंिेथें बगही आला : िव ंिो बगासीं म्हणे :  
‘िे न येिी : मज घेउहन जायें :’ िव ंिो बग  म्हणे : ‘ि ं आप ली लेकरुवें-  
बाळें घेऊनी यें :’ ऐसा लेक (रु)वाबाळासहीि  बगाचीये पाठीवहर  
वळघला : एकी सीळािळीं घेऊनी गेला [यानंिर म ळाि ‘िवं िे दोघे म्हणिी : हा डोहो क माचीए प ष्टीवहर उदके पहरप णव 
आसें : हा कहीच नाटे’ हे वाक्य हलहहलेले आहे. िे पूवी आलेले आहे. येथे च कून द बार हलहहले गेले. म्हणून सहंहिेि िे गाळले आहे.] : 
मग मासोळीया [(स.ं मत्स्य+ल) स्वाथे ल प्रत्यय लागून ‘बक + ल’ = बगळा, ‘काक+ल’ = काउळा इत्यादी शब्द ियार झाले 
आहेि.] खाउं 

२५ 

लागला : प्रथम यद् िवीष्ट्ण  खादला : उरलीं जळचरें उदकस्थान  
टाकौहन आलीं :”  
  

“म्हणौहन या कारणें : पींगळीका राया : सहसा ठावो न साडंावा : िहर मी  
िेथें जाईन : ि मिें त्यािें मीत्रत्व करीन : मग आवघे स खें आसौनी [स खाने असू-राहू. असौणन : ‘अस्’ धािूचे 
िहवष्ट्यकाळी प्रथमप रुषी अनेकवचनाचे रूप. ‘ऊहन’ हकवा ‘औहन’ प्रत्यय लावनू ियार झालेली अशी अन्य रूपे पाहा : ‘ित्ऱ्ह पे्रमाचंा ं
कहडलगीं : टाकुणन कैवल्यद गव’ (उगी. १६५); ‘अवघा ंम्हहणिलें  : उठा उठा िटो : मागाल िें देउणन’ (स्मृस्थ. १०७);’ ‘मग िंू मागसी िें 

आम्ही ि ज देउणन : म्हणसी िें करुणन’ (दृपा. १६).] :” 

 

  
मग िो पींगळीका रायािें जोहारौहन दमनीक  त्या संजीवका बलैापासी आला : ५ 

मग ियािें पाचाहरलें  : “आरे ढोरा : ि ं का ंमरंू पाहािोसी? का ंघहडये घहडये  
डरिोसी? ईय वनीचा राजा पींगळीक  सीह ं जहर आईकैल िरी ि िें मारैल :”  
या बोला सजंीवक  िीयाला : दमनीकािें म्हणे : “मज आणी सीहासी मीत्रत्व  
ककर :” िव ंदमनीक  म्हणे [मू. ‘मन्हे’.] : “ि वा ंजें म्हणीिलें  िें मज मानलें  : परंि  ि ज  
त्यासी मीत्रत्व जालया ंआमिें ि ं न मानसी ॥ उक्िं च ॥ १० 
  

नवाथी िजिे लोको यावत्पारं न हवन्दहि ।  
उिीणे ि  प रेपारे नावया कक प्रयोजनम् ॥ ३७ ॥  

  
नावेंकारणें लोक  िव ंईछिी जव ंपहरयिं पार नाही पावला : आणी पार  
उि[र*]ला आसिा ंनावचेें काय प्रयोजन? म्हणोनी ि झें काये जालया ंि ं  
आमिें न मानसी िरी आपायािें पावसी : आम्हासी बोल  नाही : ये आथीं १५ 
कथा आसे ॥ उक्िं च ॥  
  

यो न पूजयिे गवाद िमाधममध्यमान ।  
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नृपासन्नस्स मान्योहप भ्रश्यिे दत्न्िलो यथा ॥ ३८ ॥  
  
जो गवास्िव उिम : मध्यम : [अधम*] यािें समईं िजे ना िो भं्रशािें पाव े:”  
हे कथा दमनीक  सागें : संजीवक  आईके : २० 

 
कर्ा ४* 

दंणतल प्रधान ि गोरि सािा 
 

“ईय महीिळीं वधवमान नावं नगर आसे : िेथें चंद्रच ड नाम राजा [‘पंचिंत्राच्या’ ससं्कृि प्रिीि 
राजाचे नाव हदलेले नाही. आपल्या प्रिीि िे चंद्रचूड असे आहे, िा प्रिीि अमरशक्िी आसे नाव आहे, िर म प्रिीि 
‘वधवमान नामे नगरी । िेथे आरीदमनक रावो राज्य करी । त्याचा प्रधान दंिहळक  अवधारी । नाव त्याचे’ (१-२७८) असे त्याचे नाव हदलेले 
आहे. कृ प्रिीि चदं्रसेन हे नाव आहे.] 

 

आसे : त्याचा प्रधान  नावं दंिील  आसे : िो सकळ प [र*]नायेक :  
ऐसा िो प्रधान  समा(मो)त्कशें विे [राजा व प्रजा या दोघाचंाही सारखाच उत्कषव (सम+उत्कषव) साधून राहाि होिा.] : 
म्हणौनी [मू. म्हौहन.] रायाहस आनी लोकासंी 

 

आवडे ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

नरपहिहहिकिा दे्वष्ट्यिा ंयाहि लोके जनपदहहिकिा त्यज्यिे पार्मथवने्दै्रः ।  
इहि महहि हवरोधे विवमाने समाने नृपहिजनपदाना ंद लविः कायवकिा ॥ ३९ ॥  

  
ऐसा िो प्रधान  समोत्कशें विे : िव ंयेके समईं प्रधानाचे घरीं कंन्येचें  
फळप्रदान [“हववाहािील एक समारंि. वाङ हनियाच्या वेळी नवरीच्या ओटीि नवऱ्याच्या बापाने नारळ वगैरे घालणे”.] माडीलें  : 
सकळ लोक बोलावीला [म. बालावीला.] : त्या लोकाससा रायाचा 

 

साउंवा [झाडलोट करणारा सेवक. ‘नृपिेगृव हसंमाजवनकता गोरम्िः’ असे ससं्कृि कथेि आहे. िा प्रिीि त्याला ‘केरस हणकारु’ असे 
म्हटले आहे. त्यावरून, साउंिा=झाडलीट करणारा, असा अथव स्पष्ट होिो. सािा असाही हा शब्द आहे.] आला : त्याचें नावं 
गोरि  : सकळ सिा बैसली आसे : पानस पारी 

५ 

लोकासी देउं लागले : िव ंिो गोरि  म्हणे : ‘मज उसीर होिो : लवकहर  
पानें पोफळें घाला :’ ऐसा िो लाहो [मू. ऐसा बा होक (िो ला)रू लागला.] करंू लागला : िव ंत्यावहर प्रधान   
कोपला : त्या सावंयािें [झाडलोट करणारा सेवक. ‘नृपिेगृव हसंमाजवनकता गोरम्िः’ असे ससं्कृि कथेि आहे. िा प्रिीि त्याला 
‘केरस हणकारु’ असे म्हटले आहे. त्यावरून, साउंिा=झाडलीट करणारा, असा अथव स्पष्ट होिो. सािा असाही हा शब्द आहे.] मारौहन 
वाडाबाहीर घािला : िो अवकळा 

 

मान नी ग्र हाप्रिी गेला : िो म्हणे : “या प्रधानािें िीका लागे [हिकेला लागेल, िीक मागावी लागेल असे करीन.] 
ऐसें 

 

करीन :” िेधवा ंएके समईं थोर पाहाटें [मोठ्या सकाळी. हदवस उजाडण्यापूवीची सकाळची वेळ.] रायाचे रायागंना 
[राजाचे (राजाच्या वाड्यािील) रायागंन=म ख्य आगंण. पाहा : ‘आदरेंसीं नमस्कहरलें  : सोपानमागव लंहघलें  : मग साष्टाहंग दंडवि घािले 

: रायांगिीं’ (ऋव. १६०)] : क ची हािीं 

१० 

घेउहन : झाहडि  आसे : आनी राजा सहमप नीजैला आसे : काहंी यक [मू. कय. (वणवहवपयवय).]  
जागि आसे : िव ंसावंा ंआपेंआप [(१) आपोआप, उत्स्फूिव रीिीने; (२) आपल्याशीच आपण (बोलिा जाला).] बोलिा 
जाला : “पाहा ही दंिीला 

 

प्रधानाचें कैसें नवल : राणीवशा प्रवसेौहन : राणीसी गादीरोळ  [हा शब्द ‘गदारोळ’ असा असावा. (१) ‘गदारोळ’ या  



 अनुक्रमणिका 

शब्दाचा रूढ अथव दंगामस्िी, झोंबाझोंबी, आरडाओरड असा आहे. ससं्कृि कथेि ‘राजमहहषीमाहलिहि’ असे वणवन आहे. या आहलगन 
हक्रयेलाच गोरिाने गदारोळु=झोंबाझोंबी, म्हटले असावे. म प्रिीि ‘येके दीवसीं हनदे्रमाजी येकसरा । मीर्थयाहच वसनावला अवधारा । म्हणे 
दंिळीका हरामखोरा । रानीये कैसा झोंबतोसी?’ (१·२८५) असे वणवन आलेले आहे. िा प्रिीि मात्र ‘प्रधान  रायाचे राहणिें आललगतु असे’ 
असे म्हटले आहे. (२) यादवकाळाि ‘गदारोळ’ हा शब्द पे्रमालाप, या अथाने वापरला जाि होिा. िास्करिि बोरीकर याचं्या 
‘हशश पाळवध’ या काव्याि ‘साडूंहन गदारोळू : एणें मज घािला आळ ’ (१९२) या ओवीवरील टीपगं्रथािील टीपेि ‘गदारोळ=प्रीिीचें 
बोलणें’ असा अथव हदलेला आहे. िो येथे योग्य होईल. ‘राणीसी गदारोळ  कहरि  आसे’=राणीबरोबर पे्रमालाप करिो. (३) पोथीि आहे 
त्याप्रमाणे ‘गादीरोळ ’ हाच पाठ स्वीकारून अथव करायचा झाल्यास िो प ढीलप्रमाणे करिा येईल. गादी+रोळ =गादीवर लोळणे. 
(रोळणे=लोळणे), ककवा रोळणे=आपले शरीर रेलणे=वाकहवणे. राणीबरोबर गादीवर लोळिो; ककवा गादीवर (राणीवर) आपले शरीर 

वाकविो = राणीशी सिंोग करिो.] कहरि  
आसे : आिा मी काये करंू? हें कवणापं ढा ंसागंों नये :” ऐसें उिर  
राजेन आईकीलें  : रायाचा ंमनीं वीकल्प  गेला [मनाि सशंय हनमाण झाला.] : म्हणे : “हें सत्य असैल : १५ 
हा स्त्रीयेचा स्विावो आसे : चरीत्रें स्त्रीयाचंें न कळें ॥ उक्िं च ॥  
  

जल्पत्न्ि साधवमन्येन पश्यन्त्यन्यं सहवभ्रमाः ।  
हृद्गिं हचन्ियत्यन्यं हप्रयः को नाम योहषिाम् ॥ ४० ॥  

  
॥ अहप च ॥  
  

हस्त्रयं च यः प्राथवयिे संहनकषं च गच्छहि । २० 
ईषच्च क रुिे सेवा ंिमेवचे्छत्न्ि योहषिाः ॥ ४१ ॥  

  
एकेन त्स्मिपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षरं  
वीक्षन्िेन्यहमिः स्फ टत्क म हदनीफ ल्लोल्लसल्लोचनाः I  
  
दूरोदारचहरत्रहचत्रहविव ंध्यायत्न्ि चान्यं हधया  
केनेत्थं परमाथविोऽथववहदव पे्रमात्स्ि वामि वाम् ॥ ४२ ॥ २५ 

  
॥ उक्िं च ॥  
  

नात्ग्नस्िृप्यहि काष्ठाना ंनापगाना ंमहोदहधः ।  
नान्िकः सववििूाना ंन प संा ंवामलोचना ॥ ४३ ॥  

  
हस्त्रया आहणकें  सागंिी : बोलिी : आनीकाकडे स[हव*]भ्रमें [म ळाि ‘सभ्रमें’ असे आहे. ससं्कृि श्लोकाि 
‘पश्यन्त्यन्यं सणिभ्रमाः’ असे आहे. त्यावरून येथे ‘सहवभ्रमें’ शब्द म ळाि असावा असे वाटिे. च कून संभ्रमें हलहहले गेले असावे. िे द रूस्ि 

करून घेिले आहे.] पाहािी [हवभ्रम=शृगंारचेष्टा करीि करीि पाहिाि. म ळाि संभ्रमें शब्द आहे िो सहंहिेि द रुस्ि करून घेिला 
आहे. िोच शब्द स्वीकारल्यास, सभं्रम=हवभ्रम, असा अथव करावा लागेल. यौहगकाथाने िोही बरोबर होईल.] : 

 

आनी हृदयामध्यें आनीकेयािें चींहिहि : ऐसेंहन स्त्रीयेसी कोण प्रीय ॥  
स्त्रीयचा स्विावो कैसा? वीकहसि म ख करौनी प रुशा पाहािी : आनी  
येकासंगािें बोलिी : आन्येक चहरते्र कहरहि : ऐसा [मू. एसा.] स्त्रीयचा [असा स्त्रीचा (स्त्रीस्विावाचा) अंि 
‘परमाथ िो’ (खरोखर) कोणें जाणावा? ‘परमाथ िो’ असे हलहहले गेले आहे, िे ‘परमाथविः’ असे असले पाहहजे. ससं्कृि श्लोकाि िेच रूप 

आहे.] परमाथ विो 

 

कोणें अिं  जाणावा? काष्टेंकरौहन आग्नी िृप्िी नोहे : सम द्र ५ 
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नदीकरौहन िृत्प्ि नोहे : आंिक  सवव प्राणीयें िृत्प्ि नोहे : िैसीया आंगना  
प रुषेंकरूनी िृप्िी नोहिी [न+होिी.] : का ंजे : स्त्रीयेसी आष्टग णा काम  ॥ उक्िं च ॥  
  

आहारो हद्वग णः स्त्रीणा ंकामिाष्टग णः स्मृिः ।  
[प ष्ट्कळ लाकडे खाल्ली-जाळली िरी अग्नीची िृप्िी होि नाही, अनेक नद्याशंी मीलन झाले असले िरी 
सम द्राची िृप्िी होि नाही, सवव प्राणी िक्षण केले, (त्याचंा अंि केला) िरी अंिकाची (यमराजाची) िपृ्िी होि 
नाही, त्याप्रमाणे अनेक प रुषामं ळेही हस्त्रयाचंी िपृ्िी होि नाही–असा अथव.] 

 

षड् ग णो व्यवसायि लज्जा िासा ंचि ग वणा ॥ ४४ ॥  
  
प रूषाहोउनी स्त्रीयसी लज्जा चि ग वण : काम  आष्टग ण [या वाक्यानंिर ‘काम  आष्टग ण’ हे वाक्य पोथीि द बार हलहहले 
गेले आहे. िे सहंहिेि गाळले आहे.] : व्यवसाय [हा शब्द या हठकाणी ‘हनिय’ या अथाने वापरलेला आहे.] 

१० 

शड् ग ण [मू. ‘शद्ग ण’ (सकळ सकेंि द = ड).] : ऐसा स्त्रीयेचा स्विावो आसे :” ऐसें राजेनी वीचाहरलें  :  
मग दंिील  प्रधान  स्वस्थानापासौनी [मू. स्वस्छाना॰.] द री केला : प्रािःकाळीं सीहासनीं  
बैसौनी आनीक  प्रधान  केला : मग िो आधीला प्रधान  [पूवी प्रधान असलेला (पण आिा दूर केला गेलेला दंहिल 
प्रधान).] म्हणे : “म्या ं

 

रायाचें राज वाढवीलें  : सकळ लोक वस्य केले : मज कोन्हासी वैर नाही :  
माझें पद जावया काय कारण?” ऐसा रात्रींहदवसीं चींिा करी : िव ं १५ 
िो प्रधान  येकें  दीवकस रायाचंीय वोळगे बसैावया [सेवा करण्यासाठी.] नीगाला : िव ंदारवठंया  
िो सावा ंउिा राहहला आसे : िो प्रधानािें देखौनी हासीनला :  
िोंड ग ंडौनी [िोंड ग ंडाळून, हािानंी िोंड झाकून.] ख सी जाला : िें प्रधानें देखीलें  : मग प्रधानासी आठवीलें  :  
‘आम्ही या सावंयासंी : कंन्येचें फळप्रदान जालें  : िै यासी [मू. आसी.] वाडाबाहहर  
मारौनी घािलें  : िहर आमचे पद याचेहन गेलें  :’ मग िो प्रधान  घरासी २० 
आला : िो सावंा बोलावीला : त्यासी सन्मान  केला : लेनीं ल गडीं [मू. लगडी. अलंकार, दागदाहगने व वसे्त्र. 
पाहा : ‘वध वराहंचये मीळणीं । जैकस वऱ्हाहडयाकंह लुगडीं लेिीं’ (ज्ञाने. ११·३).] 

 

हदधलीं : मग प्रधान म्हणों लागला : “ि ज आम्ही कोपलौं होि ं [कोपलो होिो. रागावलो होिो. होतंु रूप हचन्त्य 
आहे.] : िो 

 

आम्हासी बोल  लागला : ि ं जीवीं काही वोखटें धरंू नको : आम्हासी पद  
जालेया ंि ज बह िपर उपकारू करंू :” ऐसें म्हणौनी समजावीला : िो  
सावंा थोडेहन मानें संिोसला ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

स्िोकेनोन्नहिमायाहि स्िोकेनायात्यधोगहिम् ।  
अहो स सदृशी चेष्टा ि लायाि खलस्य च ॥ ४५ ॥  

  
ि ळेची गिी : आनी खळाची [मू. षळेची (सकळ सकेंि ष = ख).] गिी सामान्य [मू. साम्यान्य.] जाणावी : 
थोडेहन ि ळा 

 

उंची होये [िराजूची दोन्ही पारडी समान असिाि. पण एखाद्या पारड्याि थोडेसे वजन जास्ि घािले िर िे खाली जािे. द सऱ्या 

पारड्यािील वजनापेक्षा त्या पारड्याि थोडेसे वजन कमी असले िर िे वर जािे.] : थोडेहन नीच होय : आनी खळू [मू. 
षळ .] थोडेनी मानें संिोसे : 

 

थोडेहन आपीमानें न सिंोसे : मग ये[के*] समईं थोर पाहाटे सावंा आंगन ५ 
झाडिा ंआपेंआप बोलौं लागला : म्हणे : “राजा चह टा ं[चव्हाट्यावर. ससं्कृि कथेि ‘पूहरषोत्सगवमाचरंहििवटीिक्षण ं
करोहि’ असे आहे. िा प्रिीि ‘हागिा ंणचिलड वाळ कें  खाि  असे’ असे िाषािंर केले आहे. म प्रिीिही ‘म्हणे राजेनी हागिा ंदहीकाकडी 
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खादली । ऐसा आमगंळ  हा’ (१-३३१) असेच आहे. स.ं हचिटी ककवा हचिवटी=काकडी. मराठीि मात्र या दोन्ही प्रिीि ‘दहीकाकडी’ असे 

योजले आहे.] बसैौनी 
दंही-काकंडी खाि  आसे :” हा बोल  आईकौनी राजेनी पाचाहरला :  
“हा रे सावंया ं[प ढील एक ओळ नष्ट झाली आहे.] ..............लें  : मग म्हणे : “राया : माझी  
वाि ळ प्रकृिी : मी ि िाळ  स िाळ  [असबंद्ध आहण सबंद्ध. (बरळिानंा) बरेवाईट बोलणे. ससं्कृि ‘िाल’ शब्दावरून 
‘स +िाल’=चागंला िाल असलेला, स सबंध्द (स िाळ) हा शब्द ियार झाला. याच्या हवरुद्धाथी ‘ि  + िाल’ या शब्दािील ‘ि ’ हा उपसगव 

मात्र हचन्त्य आहे. हनमवळ पाठकाने ‘आजी आम ची वाि ळ व्रहि । उिावेळ स िावेळ नेणें पूढहि’ (२४५) असे शब्द योजले आहेि] बरळ 
िलिेंची [मू. शलिेंची. (सकळ सकेंि श = ि).] बोलें  : िहर राजेनी 

 

माझें सत्य म्हणौनी काकन न धरावें :” िेव्हेळीं राजा वीचाहरिा जाला : १० 
“आम्ही या [मू. आ.] प षाचेहन [प रुषाचेहन.] शब्दें दंिील  प्रधान  फेडीला : त्याचें पद हहरिीलें  :”  
िेव्हेळीं राजेनी माग िें त्याचे पद हदधलें  :”  
  

ऐसा प्रकारू दमनकें  संजीवकाप्रिी सागंीिला : मग सजंीवक  सीहापासी आनीला :  
संजीवक  सीहाजवळी येउनी नमस्कार करौहन प ढा ंउिा राहीला : दोघासी  
सौ (स)ख्य जालें  : सीहें सजंीवकाहस थोर सन्मान  केला : १५ 
  

संजीवकासी सीहें प्रधानवट [(स.ं प्रधान+पट) प्रधान पदाचे वस्त्र. त्या त्या पदाचे हवहशष्ट वस्त्र पूवी वापरीि 
असि. िो पट ककवा िे वस्त्र त्या व्यक्िीच्या अंगावर घालून त्याला िो अहधकार प्रदान करीि.] हदधलें  : येकािंीं [मू. ‘येकािी’.] 
बैसोनी दोघे गोष्टी कहरिी : 

 

सीहाकंरवी सजंीवकें  पारधी वजववीली : िेधवा ंकरकंटक -दमनीक -म ख्य स्वा[प*]दें  
ि का मरौं लागलीं : िेव्हेळीं करकंटक  दमनीक  हवचारंू लागले : म्हणिी : “आम्ही  
काये करावें? संजीवकें  राजा वस्य केला आसे : आपणयासी [मू. आपणआसी.] राजा मानीि नाकह :  
िहर सवव मृगजनादीक पहरवार क्ष धापीडीिा होि सािंा ंपहरवारू आनीके ठाया ं[मू. र्ाया ं(सकळ सकेंि थ = 
ठ).] 

२० 

जाइल ॥ उक्िं च ॥  
  

फलहीनं नृपं ितृ्याः क लीनमहप चोन्निम् ।  
संत्यज्यान्यत्र गच्छत्न्ि श ष्ट्कं वृक्षहमवाण्डजाः ॥ ४६ ॥  

  
कालाहिक्रमणं वृिेयो न क वीि िपूहिः ।  
कदाहचिं न म ञ्चत्न्ि ित्त्सविा अहप सेवका ॥ ४७ ॥ २५ 

  
अहप सन्मानसयं क्िा क लीना ित्क्िित्पराः ।  
वृहिििान्महीपालं त्यक त्वा यात्न्ि स सेवका ॥ ४८ ॥  

  
भ्र त्ये जे फळहहन रायािें साडंौहन आहणकेया स्थाना [मू. स्छाना.] जािी : जया रायापासाव  
वृिीिगं  होये िया रायापासी राह ं न ये :” ऐसें दमनक  करकंटकाप्रिी बोलीला :  
िव ंदमनीक  म्हणे : “करकंटका : आम्ही हा संजीवक  आनीला : म्हणौहन आम्ही ५ 
क्ष धा पीड (डा) पीडि असों : हा बोल  आम्हासंीची लागला ॥ उक्िं च ॥  
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जंब को मेषय ध्देन वयं चाषाढिहूिना ।  
दूहिका परकायेण त्रयोऽनथाः स्वयंकृिाः ॥ ४९ ॥  

  
जंब क जो मेखय धीं [मेषय द्ध, मेंढ्याचंी लढाई.] आप ण येऊनी मेला : आणी आखाडि हि [ससं्कृि शब्द 
आषाढिहूि.] परािवीला : आथेन 

 

प्राण घेिला [देवशमा व अषाढिहूि याचं्या कथेि. अथामं ळे=द्रव्यलोिाम ळे शवेटी देवशम्याला ‘धनहपसें’ वेड लागनू िो मृत्य ूपावला, 
या कथािागाला उदे्दशून ‘आथेन (=द्रव्याने, द्रव्यलोिाने) प्राण घेिला’ हे म्हटलेले आहे.] : परकायें द िीचें नाक छेहदलें  : हे 
िीन्ही पदाथव आपणपेंची [आपणाला.] केले [आपल्यावर केले, ओढवनू घेिले.] : “हे 

१० 

कैसी कथा?” करकंटक  प से : दमनीक  सागें :  
 

कर्ा ५* 
महात्मा देिशमा आणि जुआरी आखाडिूती 

 
“कोन्हें येक नगरीं वीवक्ि देशीं [(स ं हवहवक्ि=दूरचा, एकािंािील) वसिीपासून दूर असलेल्या, एकािंाि 

असलेल्या प्रदेशाि.] येक  मठ  आसे : िेथें देवशमा [या कथेिील देवशम्याचे नाव सवव प्रिीि आहे. िा प्रिीि मात्र नाही. इिर 
सववत्र, त्याचे हवि हरणाराचे वणवन “परहविापहारी’ = चोर, असे केले आहे. आपल्या कथेि त्याला ज ंवारी=द्यिूकार म्हटले आहे.] 
नाव ं

 

माहात्मा आसे : ियासी लोक  बह ि मानी : िोजनाकारणें लोक प्रत्यहह  
बोलावी : बरवीं वस्त्रें द[क्ष*]णा लोक ियासी [मू. िीसी.] दे : िो िे वस्त्रें वीकी : १५ 
इि केन ियाहस कीिी येका ंहदवसा द्रव्य [मू. ‘ड्रव्य’. (सकळ सकेंि ड = द).] आपार जालें  [प ष्ट्कळ पैसा हमळाला.] 
। िें धन िेणें वळे ची 

 

काहठ कोरौहन घािलें  : सोनटंके ॥ ५०० ॥ ऐसें घालौनी िे काहठ घहडिहर  
न वीसंबे [घटकािर देखील िी काठी हवसरि नसे. णिसबंिे : [(स.ं हव + श्रभ्) हवश्वास टाकणे. काठीच्या बाबिीि घटकािर 
देखील िो क णावरही हवश्वास ठेवीि नसे, द सऱ्यावर अवलंबून राहाि नसे; म्हणजेच त्या काठीला िो हवसरि नसे, सोडीि नसे. म्हणून 
णिसंबिे = सोडणे, दूर करणे. पाहा : ‘आहण इसाळ  जैसा घरा । का ंदंहदया हाहियरा । न णिसबें िाडंारा । बद्धक  गा’ (ज्ञाने. १३·५००); 

‘िो देखौहन अदेखणा : कहीं न णिसबें आत्मरमणा’ ( मूप्र. ७०२ ).] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
अथानामजवने द ःखमर्मजिाना ंच रक्षणे ।  
आये द ःखं व्यये द ःखं हधगथाः कष्टसशं्रयाः ॥ ५० ॥ २० 

  
िव ंिेथें बह िाका ंहदवसा ं: आषा (खा)डि िी येणें नावं (वें)ज ंवारी आला :  
िेणें िे काठी िकीली [काठीहवषयी िकव  केला.] : म्हणे : ‘हे काठी घहडिरी वीसहंबि नाही : िहर  
ये काठीमध्यें काहह द्रव्य आसैल : हे काहठ हािा ये ऐसें केलें  पाहीजे :’  
ऐसें वीचारौहन िो मठासी आला : ‘ॐ नमोः (मः) हशवाय’ ऐसें  
म्हणौनी माहात्मेयासी साष्टागं प्रहणपाि  केला : सकोमळा वचनें बोलिा २५ 
जाला ॥ उक्िं च ॥  
  

“िगवन, असारः ससंारोऽयम् [“हा ससंार असार आहे. पवविावरून वाहणाऱ्या नदीच्या वगेाप्रमाणे 
(लौकर वाहून जाणारे असे) िारुण्य आहे. आग लागलेल्या गविाप्रमाणे हे जीहवि आहे. आहण शरद्ऋिूिील 

आिाळाच्या छायेप्रमाणे (लौकर नाहीसे होणारे) िोग आहेि.” (ससं्कृि श्लोक ५१ चा िावाथव).], 
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हगहरनदीवगेोपमं यौवनम् । 
िृणात्ग्नसमं जीहविम्, शरदभ्रच्छायासदृशा िोगाः” ॥ ५१ ॥  

  
ऐसें म्हणौनी माहात्मायापं ढें : करसंप ष्ट जोडौनी [मू. जौहन.] उिा राहहला : म्हणे :  
“गोसावंी मजवहर अन ग्रहो कर (रा)वा : उपदेस  द्यावा :” मग महा-  
त्मेनी प हसलें  : “ि ं कोण ? येथें का ंआलासी?” िो म्हणे : “जी : ५ 
मज मायबाप नाही : आसकीं द िीक्षीं नीविवलीं : मज काही नाही :  
स्वामी : मज वैराग्य उपजलें  : म्हणौनी गोसावीयासी सरण आलों :  
संसारू आसका हमर्थयावाद [मू. हमर्ावाद.] : या आंि  यक साजें श्रीग रूचरण [या हमर्थया ससंाराि श्रीग रुचरण 
हेच काय िे एक साजें=खरे. स.ं सत्य>साच>साज. साजें= शोहिवंि असा नेहमीचा अथव आहे. पण णमथ्या ससंाराि फक्ि ग रुचरण 

िेवढे (हमर्थयाच्या हवरूद्ध) सत्य=साच=साजे आहेि, हा अथव अहधक योग्य वाटिो. च या वणाचा येथे ज झाला आहे.] :” मग 

 

माहात्मा म्हणे : “मी ि ज सीक्ष [स.ं हशष्ट्य> हसक्ख. यािील क्ख साठी क्ष हलहहला आहे.] करीन : परी ि वा ं
मठाबाहहर नीजावें :” 

 

“हो का ं [होय. ठीक आहे, होय की. पाहा : ‘िवं िेया स सरें हो का ं म्हहणिलें ’ (पंचिंत्र. िावे. पा. ५०).] :” म्हणौहन 
मठाबाहहर आसे : ऐसा सकोमळा [वचनीं] 

१० 

रीगावा केला : मग िो िीक्षा मागे : मग यापहर [मू. आपहर. याप ढील काही अक्षरे गेली आहेि.] ........  
िें म्हणे : “आरे आखडि हि : ि ं आम्हासांगािें येसील?”  
िव ंिो म्हणे : “मज गोसावीयाचे चणव सोडनें नाही :” मग दोघे  
नीगाले :  
  

मागीं जािा ंअस्िमान जालें  : कोन्ही येका नगर पावलें  : िीये नगरीं १५ 
मद्यपानरि [मू. मद्यमानरि.] साळी येक  आसे : ियाचीय गृहीं जाउहन िेहीं त्या  
साळीयासी म्हणिीलें  : “आरे यजमाना : आम्ही या गावािं कोन्हासी  
नेण ं : िहर ि वा ंआिीर्थयधम व केला पाहहजे : का ंजें आहिथ द लवि   
॥ उक्िं च ॥  
  

संप्राप्िो योऽहिहथः सायं सूयोढो गृहमेहधनाम् । २० 
[पूजया िस्य देवत्व ंप्रयात्न्ि गृहमेहधनः ॥ ५२ ॥  

  
िृणाहन िहूमरुदक वाक चि थी च सूनृिा*] [श्लोक ५२ मधील द सरी व श्लोक ५३ मधील 
पहहली ओळ म ळाि गळाली आहे.] 

 

सिामेिाहन हम्येष  नोत्च्छद्यन्िे कदाचन ॥ ५३ ॥  
  
॥ िथा च ॥  
  

स्वागिेनाग्नयस्िृप्िा आसनेन शिक्रि ः । २५ 
पादशौचेन हपिरः अन्नादे्यन प्रजापहिः ॥ ५४ ॥  

  
जहर अहिथाहस ये म्हणीजे : िरी आत्ग्न प्रसंन्न होये : आसन  
दीधलेया ं[मू. दीधलेआ.] ईदं्र प्रसंन्न होय : पदाथव केलेया ं[मू. केलेआं.] हपिर िृप्ि होिी : आहिथाहस  
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आंन्न हदधलेया ंप्रजापिी ब्रह्मा िृप्ि होिी : िहर आम्ही ि झे आहिथ :”  
ऐसें ियाचें वचन आईकौनी साळी आप लीये स्त्रीयेसी म्हणे : “या अिी-  
थासी ि वा ंशयनिोजन द्यावें : िव ंमी मद्यपान करूनी येि आसौं :” ५ 
ऐसें म्हणौनी साळी नीगाला : िव ंत्याची स्त्री वीहिचाहरहण : िे  
म्हणे : “आिा ंििारू घकर नाही : आिा ंसीना[ना*]ळापासी [(दे.प्रा. हछण्णाल) व्यहिचाहरणी स्त्रीचा हप्रयकर, 
जार. दे.प्रा. ‘हछण्णाल’ पासूनच ‘हछनाल’=व्यहिचाहरणी स्त्री, हा शब्द मराठीि आला आहे.] जाईन :” 

 

ऐसा [मू. ऐस.] हा स्त्रीयेचा स्विावो असे : हें घडे ॥ उक्िं च ॥  
  

द र्मदवसेऽहसिपके्ष द ःसंचारास  नगरवीथीष  ।  
पत्य र्मवदेशगमने परमस खं जघनचपलायाः ॥ ५५ ॥ १० 

  
॥ िथा च ॥  
  

पयवङे्कष्ट्वास्िरणं पहिमन कूलं मनोहरं शयनम् ।  
िृणहमव लघ  मन्यन्िे काहमन्यिौयवरिल ब्धाः ॥ ५६ ॥  

  
कृष्ट्णपक्षीं द ःसंचार नगरवीहथचा ंठाईं : आणी ििारू गावंीं गेला आसिां  
चपळजघना [चपल आहेि जघन जीचे, हजच्या माडं्या नेहमी (परप रुषाशंी सिंोग करिाना) हलि असिाि अशी स्त्री, हछनाल. मूळ 

ससं्कृि श्लोकाि ‘जघनचपला’ असा शब्दा आहे.] जे व्येिीचारणी : िीसी परम [स ख*] [म ळाि ‘परम प रूस’ असे आहे. 
ससं्कृि श्लोकाच्या अन षंगाने हवचार केला असिा येथे ‘परम स ख’ असे पाहहजे. त्याप्रमाणे द रूस्ि करून घेिले आहे. ‘परम प रूस’ 

याऐवजी ‘पर प रूस’ अशीही द रुस्िी करणे शक्य आहे. पण त्याि ससं्कृि श्लोकािील अथं येणार नाही.] होये : आणी व्यिी- 

१५ 

चारणीचा स्विावो कैसा? ििाराचीये गृहीं पयंकावहर बरवें वस्त्र  
आंथरुण : पिी जो िो आपणयासी अन क ळ : बरवें मनोहर गृह : इि कें   
चौहरयेरि [चौयाि, चौर कमाि, चोरून परप रुषाशंी सिंोग करण्याि, रममाण झालेली. चौयव याचे अपभ्रष्ट रूप चौहरये. (य या 
अधवस्वराचा उच्चार ए सारखा होिो म्हणनू य हे अक्षर उच्चारान सारी पद्धिीने ये असे हलहहले जािे, हे लक्षाि ठेवावे. याची अनेक उदाहरणे 

प्रस्ि ि गं्रथाि आहेि.)] जीया काहमनी त्या िृणसमान [मू. िृणसामान्य.] लघ  मानहि : ऐसें िया देवशमा 
[‘व्यहिचारी हस्त्रया, आपल्या पिीच्या घरािील मंचकावरील स दंर चादर, हबछाना, आपल्या आधीन असलेला पिी, स दंर घर इत्यादी सवव 
गोष्टी िृणाप्रमाणे ि च्छ मानिाि’ असा िावाथव.] 

 

माहात्मासी मोडकी खाट दीधली : [िया*] प्रिी ऐसें बोलीली :  
“स्वामी हो : ि ह्मी दोघे नीद्रा करा : िव ं मी बाहहर होउनी [बाहेर जाऊन, बाहेरून. ‘होउहन’ या 

धाि साहधिापासूनच पंचमीचे हून, ऊन, हे प्रत्यय हसद्ध झालेले आहेि.] यि आसें : 
२० 

िव ंि ह्मी जागि असावें :” ऐसें म्हणौनी शृगंारू केला : मग सीनाळाचें  
घकर जाि आसे : िव ंिी[चा ि*]िारू साळी : वाटे एिा ंसन्म ख देखीला :  
मद्यपानें [मू. मद्यपणे.] नेत्र आरक्ि जालेिी : िो देखौहनया ंमाग िी पळौनी घरासी  
आली : शृघंारू फेडीला : ऐसें िेणें साळीयें देखीलें  : म्हणे : “राडें सीनाळी :  
िीन्न रात्रीं [हिन्न=घोटलेले, मदवन केलेले. (ि ळा : ‘उत्पश्याहम त्वहय िटगिे त्स्नग्ध णिन्नाञ्जनािे’—मेघदूि ५९. ‘त्स्नग्धं मसणृं णिनं्न 
मर्ददतं च यदञ्जनं’–महल्लनाथ; ‘क्षणेन णिन्नाञ्जनवणविा ंघनाः’ हशश पालवध. १२-६८; ‘हिन्नाञ्जनिा ं स्नेहमृणदतकज्जलवणविा’ं–महल्लनाथ). 
यावरून णिन्न रात्र=घोटलेली रात्र; हजच्यािील अंधार घोटून काढलेला आहे अशी गाढ रात्र; रात्रीचा गाढ अंधार. (काळाकणिन्न या 
शब्दािील ‘कहिन्न’ शब्द कानडी कन्त्ब्बण्ि=लोखंड=लोखंडाप्रमाणे काळा, असा व्य त्पादिाि. ‘हिन्न’ हा शब्द ‘कहिन्न’चेच रूप असेल 

काय?)] कोठे जाि होहिसी?” िव ंिे म्हणे : “मी ि जपाहस येि 

२५ 

होिीं : ि ं मद्यपानें [मू. मदपानें.] िलिेंहच बोलसी :” ॥ उक्िं च ॥  
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वैकल्यं धरणीपािमयथोहचिजल्पनम्  ।  
संहनपािस्य हचिाहन मद्य ंसव ंच दशवयेत् ॥ ५७ ॥  

  
ऐसा िीचा शब्द आइकौहन साळी कोपला : म्हणे : “राडें [मू. ‘राडे’.] सीनाळी :  
बह ि दीवस म्या ंि झा आपवाद  आईकीला होिा : िो आजी म्या ंडोळां  
देखीला : ऐसी ि ं चंचळ : िहर आजी ि िें सीक लावीन [सीक=हशक्षा करणे. पाहा : ‘मज गोसावंीं सीक लािीली : 
माझी खोडी साडंवीली’ (गोप्रच. १०९).] :” म्हणौहन 

५ 

िेणें स बधं मारौहन [(स.ं स बद्ध पासून म. स बधं.) या शब्दाचा मूळाथव मजबूि, घि असा आहे. जोराने मारिाना काठी मजबूि 
धरावी लागिे. यावरून ‘स बंध मारणे=जोराने मारणे, खूप बडवणे, असा वाक्प्रचार झालेला हदसिो. हाच शब्द प ढे पा. ६८·५ ; १५५·७ 
मध्ये आलेला आहे, िो पाहावा. ि ळा. ‘येरू न सोडी त्यािें । धरीला सुबंध हािें । आवळीलें  म हष्टघािें । प्राण हनघेवरी’ (कृष्ट्णदास 

शामाहवरहचि श्रीकृष्ट्णचहरत्रकथा. अवसर १६·६३).] पटसाळें स्िंबेसी बाहंधली : िे रड ं लागली : िो साळी 

 

जाउनी घरामध्यें हनजैला : महदरापानें [मू. महद्भ रा पानें.] नीद्रा [मू. ‘नीड्रा’ (सकळ सकेंि ड = द).] आली : िव ं
हियेप्रहि 

 

सीनाळें न्हावीन द िी पाठवीली : “ि झेंनी मीत्रें ि ज बोलाउं पाठवीलें   
आसे : िो ि झी वाट पाहाि  आसे : िहर ि ं चाल :” िव ंसीनाळी म्हणे :  
“मज बाधंौनी त्या पापीयासी नीद्रा आली आसे : मी कैसेहन येउं?” १० 
िव ंिे वाहरकीनी द िी म्हणे : “मज बाधंौहन ि ं त्यापाहस जाउनी ये :”  
िे म्हणे : “बरवें :” मग िीसी बाधंौनी िे सीनाळपासी गेली [म ळाि यानंिर ‘िे िीसी बाधंौनी गेली’ असे वाक्य च कून 
प न्हा हलहहले गेले आहे. िे सहंहिेि गाळले आहे.] : मग 

 

के्षण येका ंिो साळी जागीनला : बाईलेिें पाचाहरलें  : िव ंिे न बोलेची :  
मग [िीचें] [हा शब्द येथे च कून हलहहला गेला असावा. प ढे िो प न्हा आलेला आहे.] मािलें  छंद करूहन [माजलेपणाचे, 

उन्मिपणाचे चाळे करून.] िीचें नाक कापीलें  : म्हणे : “राडें [मू. ‘राडे’.] : 
 

सीनाळनी : ि ज बरवी सीक लावीली :” ऐसें म्हण नी माग िा जाउनी १५ 
घरामध्यें नीजेला : िें चहरत्र आवघें माहात्मेनी देखीलें  : िव ंिे सीनाळी  
माग िी िोगसंिोग करौनी घरासी आली : िव ंिे द िी म्हणे : “ि ज-  
नीमीत्य मज वीटंबना जाली :” मग िे सीनाळी द िीचा ंपाया ंलागली :  
म्हणे : “के्षमा करी :” मग आपणेयािें बाधंवीलें  : द िी आप लेया  
घरा गेली : िव ंिो साळी मागौिा [मू. ‘माळौिा’ (सकळ सकेंि ळ = ग).] चेईला : बाईलेिें पाचारंू लागला : २० 
िव ंिे न बोलेहच : िव ंिो म्हणे : “नकटीये : का ंन बोलसी?  
नाहीिरी आिा ंकान कापीन :” िे म्हणे : “नकटी ि झी आई :  
ि झी बहहन : मी पिीवृिा आसैन िहर माझें नाक जैसें होिें िैसेंहच  
होईल : ऐसें यासी [सा*]क्ष आष्टौदीक्पाळ [मू. ‘दाक्पाळ’. अष्टहदक्पाळ, आठही हदशाचें स्वामी. ‘इन्द्रो वत्न्हः 
हपिृपहिनैऋिो वरुणो मरुत् । क बरेईशपियः पूवादीना ं हदशा ंक्रमात्’ ही अष्टहदक्पालाचंी नाव.े ह्या देविा या आठ हदशाचें स्वामी असून 

त्या हदशाचें पालन करिाि अशी पौराहणक समजूि आहे.] आसिी ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
आहदत्यचंद्रावहनलोऽनलि द्यौिूवहमरापो हृदयं यमि । २५ 
अहि राहत्रि उिे च संध्ये धमो हवजानहि नरस्य वृिम् ॥ ५८ ॥  

  
प रुषाचे धमव आधमव ईि के जानिी : आहदत्य : चदं्र : वायो : आग्नी :  
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आकास : ि मी : उदक : आप लें  हृदये : यम : रात्री : दीव : दोत्न्ह  
संधा(ध्या)काळ [‘सम्यक ध्यायिे यस्या’ं िी सध्याकाळ. सूयोदयापूवी व सूयास्िानंिर ध्यानाची वेळ असिे. म्हणून ‘दोन्ही 
सधं्याकाळ’ असे म्हटले आहे.] : ऐसे माझे साक्ष आसिी :” ऐसे िे बोलीली : मग िो 

 

साळी या बोलासहरसा उठला : वािी लावीली : जव ंपाहे िव ंिीचें नाक  
जेसेचें िैसेंहच असें : मग वीसमीि होउनी िीिें सोडीलें  : मग पाया ंलागला : ५ 
मग म्हणे : “मज बोल  लागला : क्षमा करावी : ि ं पिीवृिासीरोमनी :”  
ऐ[सें*] म्हणौनी ब झावीली : िें सवव चहरत्र माहात्मेहन देहखलें  : मग  
हवस्मीि  जाला ॥ उक्िं च ॥  
  

शबंरस्य च या माया या माया नम चेरहप ।  
बलेः क म्िीनसेिैव सवास्िा योहषिो हवद ः ॥ ५९ ॥ १० 

  
अनृिं सत्यहमत्याह ः सत्यं चाहप िथानृिम् ।  
चपलास्िा कथं धीरैः संरक्ष्याः प रुषैहरह ॥ ६० ॥  

  
सम द्रवीचीव चलस्विावाः सधं्याभ्ररेखेव म हूिवरागाः ।  
हस्त्रथः कृिाथाः प रुषं हनरथं हनष्ट्पीहडिालक्िकवत्त्यजत्न्ि ॥ ६१ ॥  

  
“जे संबरास राची [शबंर नावाचा अस र.] माया : जे राके्षसीची माया : िे माया सववहह योशीिा १५ 
जाणिी : म्हणौनी स्त्रीचरीत्र कळे [मू. ‘केळे’.] ना ॥ उक्िं च ॥  
  

संमोहयत्न्ि मदयत्न्ि हवडम्बयत्न्ि हनिवत्सवयत्न्ि रमयत्न्ि हवषादयत्न्ि  
एिाः प्रहवश्य सदयं हृदयं नराणा ंकक नाम वामनयना न समाचरत्न्ि ॥ ६२ ॥  

  
स्त्री प रुशािें घडीमध्यें मोहािें [मू. ‘माहािें’.] पाववी : घहडमध्यें मदािें करवी [मदोन्मि करिे.] : घडी-  
मध्यें वीटंबी : घहडमध्यें नीभं्रसी : घहडमध्यें रमवी : घडीमध्यें वीशादािें २० 
कहर [हवशाद=द ःख हनमाण करिे.] : िरी सदय जें प रुषाचें हृदय त्यािें प्रवसेौहन काय न कहरिी?”  
ऐसा माहात्मा वीश[मीि*] [हा शब्द ‘हवशमीि’ (हवत्स्मि) असा असावा.] होउहन बोलों लागला :  
  

िव ंिे द िीका कछननासीका होउनी : गृहाप्रहि जाउनी हवचारीिी  
जाली : म्हणे : “हें नाकीचें छीद्र कैसेनी ढापावें? ििारासी काय ज्वाब  
देईन?” ऐसी चींिा कहरिा ंिीचा भ्रिारू रात्रीं राज्यगृहासी राजाचीये २५ 
वोळगें गेला होिा िो प्रािःकाळीं घरासी आला : बाईलेसी म्हणे :  
“कव (वा)ड उघहड :” [िव*ं] [येथे कागदाला हछद्र पडलेले आहे. प ढील ‘िे’ या शब्दापूवी ‘ ’ असे अस्पष्ट हचन्ह हदसिे. 
त्यावरून येथे ‘िवं’ हा शब्द असावा असे हदसिे.] िे न उघडेची : मग िो म्हणे : “राडें : 

 

कवाड उघहड : फनीआरें [हस्त्रयाचं्या वणेीफणीचे सामान ठेवण्याची पेटी. हाच शब्द प रुषाच्या स्मश्रचेू (हजामिीचे) सामान 
(वस्िरा वगैरे) ठेवण्याच्या पेटीसाठीही वापरला जािो. महाकलगदासानेही या हठकाणी हाच शब्द वापरला आहे. ‘िो बाईलेशी म्हणे । 
घरािं ल र्नीयारें देनें । येरी स र काढोन ििक्षणे । बाहीर टाकोन हदधला ।’ (पंचो. म. प्रि. ३६८). आपल्या पोथीि य साठी अ अनेक 

हठकाणी हलहहलेला आहे. हे लक्षाि घेिा ‘फनी(णी)आरें’=फणीयारें हेही रूप अहिपे्रि असू शकेल.] दें : दीवस  उगवला : 
रायाची डाहाडी करावया 
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जाउ :” िव ंत्या फणीआराआंिौहन : स र येक  कवाडाआिंौहन टाकीला :  
िव ंिो म्हणे : “हा स रू वाहाि नाहह [चालि नाही. आिून वस्िरा फेकल्याम ळे िो जहमनीवर पडला. त्याची धार बोथट 
झाली. म्हणून िो ‘वाहाि नाही’] : आणीक  स रू दे :” म्हणौहन िो 

 

स रू माग िा िीयेप्रिी टाकीला : िव ंत्या हाकं दीधली : हृदय पीहटलें  :  
म्हणे : “येणें पापीयें माझेया नाकावहर स रू टाकीला : नाक कापीलें  :” ५ 
ऐसी आक्रादं ं लागली : वाहरकासी लोकें  म्हणीिलें  : “ि झा अनं्यावो  
थोरू जाला :” मग िेणें वाहरकें  स्त्री ब झावीली : नासीकाहस वोखद केलें  [औषध लावणे. ‘औषधपाणी करणे’ हा 
वाक्प्रचार आजही प्रचाराि आहे.] : 

 

  
ऐसें सवव चहरत्र देखौहन प्रािःकाळीं माहात्मा [मू. ‘मात्मया’.] आणी आखाडि िी  

िेथौनी नीगाले : िेथौहन ........ द हर [पावले] [‘िेथौनी द हर......लें ’ असे हे शब्द पानाच्या उजव्या बाजूकडील 
समासाि हलहहले आहेि.] िव ंिेणें [मू. ‘िणें’.] 

 

मा[हा*]त्में आखाड[ि *]िीचें माथा ंकाडी देखीली : “आरे आखाडि िी : १० 
माथाचंी काहड फेहड :” िो म्हणे : “हे काहड त्या साळीचे वळचनीची :  
हे काहड जेथेहच िेथें ठेवीन :” म्हणौहन माग िा म रडला : माहात्मा  
म्हणे : “बाप  नीष्टा कैसी!” मग िो परिा जाउनी काहड टाकौनी आला :  
  

मग दोघे जािािी : िव ंवाटे दोघी मेढें ज झिा ंदेखीले : कपाळें फ टलीं  
आसिीं : िव ंखाली अस ध साडंिा [मू. साडिा.] देखौहन : कोल्हा यक  आस ध्य चाटा- १५ 
वया [मू. चाटावआ.] आला : िो त्या दोघाचंीये झडेमाजी पडला : आपेंआप मेला :  
  

िें चहरत्र माहात्मेहन देखीलें  : मग सीक्षासी िेटौनी दोघें घरासी आले :  
आखाडि िीचा वीस्व (स्वा)स [पोथीि हा शब्द हलहहिाना ि चा दंड हलहहण्याचे राहून गेले आहे.] मानीला : “आरे 
आखा [ड*]ि िी [मू. ‘आषाि ि’.] : 

 

अथ व ज डे िो प्रकार कीजे :” िव ंिो म्हणे : “स्वामी : अथव कष्टरूप :  
मज वीशयापासाव नीवृहि होये िो पदाथव [मू. पदाथ .] करावा : हवशय नासीविं : २० 
मज गोसावीयें आत्मा (त्म)साधन सागंावें : पींड  उरे : परत्र ज डे :”  
या बोला माहा[त्मा*] संिोसला ॥ उक्िं च ॥  
  

पूवे वयहस यः शािंः स शान्ि इहि मे महिः ।  
धाि स  क्षीयमाणेष  शमः कस्य न जायिे ॥ ६३ ॥  

  
पूवीं जो शािं  [पूवीं =पूवव वयाि, िारुण्याि. शरीरािील ‘धाि  (वीयव, शक्िी) क्षेण (क्षीण) जालेया ं(झाल्यानंिर) सवांच्याच हठकाणी 

शािंिा (शम) हनमाण होिे.’] िोच शािं  म्हणीजे : धाि  के्षण जालेया ंकोणासी पा ं
२५ 

शािंीपण न ये? मग ियासी [मू. िआसी.] माहात्मेनी उपदेश  दीधला :  
  

िव ंएकें  दीवसीं प्रजन्य  [(पाऊस) आहि (प ष्ट्कळ) वस  ं (वष ं) लागला (पडू लागला).] आ (अ)हि वस ं 
लागला : वाकंहड [पावसाची झड. पाहा : ‘थ ई ि षार पाऊस झडीचें नावं िांकडी’ (िाषाप्रकाश. १३·२४) : ि ळा : ‘कीं द्राक्षमंडप  

नव्हे मेह डें : वहरखि रसाचंें िाकंडें’ (नरुस्व. ५२३); ‘ऐसी िीन दीस िाकडी लागली’ (गोप्रच. २४२).] लागली : 
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मग माहात्मा म्हणे : “आरे आखाडि िी : ि ं िीके्षलागी जायें :” िव ं  
िो म्हणे : “जी, मज स्वानापासाव मृत्य आसे : ऐसें जोिकीं आसे :”  
िव ंिो म्हणे : “आरे म खा : हे माझी काठी घेउनी जायें : लवकरूहन [घाई करून, वेग करून, लौकर. यािील 
मूळ शब्द लि=क्षण, थोडा वेळ. ‘लव करूहन’=थोडा वेळ करून, अथाि, थोड्या वेळाि. लव+कहर(कृत्वा)=लवकर, लौकर. अत्यल्प 
वेळाि काम आटोपण्यासाठी घाई करावी लागिे. म्हणून लव=घाई, असाही अथव या शब्दाला आलेला आहे.] 

 

यें :” िेव्हेळीं िो आखाडि िी हरखैला : काठी घेउहन नीगाला : िो माग िा ५ 
न य (ये)ची : मग िो माहात्मा धनपीसें लाग नी मृत्य पावला :  
म[र*]न समईं िेणें श्लोक  म्हणीिला ॥ उक्िं च ॥  
  

जम्ब को मेषय दे्धन वयं चाषाढिहूिना ।  
दूहिका परकायेण त्रयोऽनथाः स्वयंकृिाः ॥ ६४ ॥  

  
िैसें दमनक  म्हणे : “करकंटका : िैसा हा संजीवक  बलै  : आम्ही आपणेया ं[मू. आपणेआं.] १० 

वैरी केला : आिा ंकैसी ब हध कीजे? आमचा राजा आम्ही व्यसनीं पाडीला :  
आम्ही मासिक्षक  : हा िृणचरू : यणें आम्हासंी उपवास पाहडले : राजा बळक्षीण   
जाला : िृणचरासी आम्ही मतै्रकी करूनी ि का मरिौं : िहर आिा ंजाउनी  
पींगळीका आणी सजंीवकासी िेद  कहर : उपाय करौहन यासी मारै ॥ उक्िं च ॥  
  

उपायेन हह यत्क यािन्न शक्य ंपराक्रमःै । १५ 
काक्या कनकसूते्रण कृष्ट्णसपो हनपाहििः ॥ ६५ ॥  

  
उपाय ब धी करुहन जें काहह होये िें पराक्रमें न होये : जैसा काउळीया हार उपाव  
करौहन कृष्ट्णसप व नीपािंीला :” “िे कैसी कथा?” करकंटक प से : दमनक  सागें :  

 
कर्ा ६* 

कािळा आणि सपव 
 

पूवीं एका [मू. ऐका.] वटवृक्षाचा ंढोलकर काउळा काउळी दोघी आसिी : िव ंत्या २० 
ढोलारामध्ये सपव येक  राह हन वस्िी येकी केली आसे : िेणें सषें काउळ्याचीं  
पीलीं खादलीं [मू. खाडलीं. (सकळ सकेंि ड = द).] : [िे* काउळी काउळािें म्हणे] [म ळाि हे वाक्य ‘िो काउळा 
काउळींिें म्हणे :’ िथापी, प ढे ज्याअथी कावळ्यानेच घर न सोडण्याचे सागंून सपाच्या नाशाचा उपाय साहंगिला आहे त्याअथी ‘ऐसा ठाईं 
राह ं न यें’ असे कावळ्याने म्हटले असणे शक्य नाही. ‘काउळीने कावळ्याला म्हटले’ अशाच अथाचे वाक्य येथे असावे. त्याप्रमाणे म ळाि 

द रुस्िी करून घेिली आहे.] : “ऐसा ठाईं राह ं न 

 

ये ॥ उक्िं च ॥  
  

यस्य के्षतं्र नदीिीरे िाया च परसंय िा ।  
ससपे च गृहे वासः कथं स्यािस्य हनवृवहिः ॥ ६६ ॥  

  
जयाचें के्षत्र नदीिीरीं : आणी िाया परप रूसरि [पिी सोडून द सऱ्या प रुषाबरोबर रममाण होणारी.] : ससर्मप गृहीं 
[सपव असलेल्या घराि. जेथे सपव आहे अशा घराि.] वास  : 
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ियासी कैसें राहाणें होये?” िरी काउळी म्हणे : “ये वृक्षीं आसिा ं  
प्राणनास  होईल ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

ित्र गृहे न वस्िव्यं यत्र सपो हनरंिरम् ।  
कदा च वसिीं क यात् प्राप्यिे मरणं ध्र वम् ॥ ६७ ॥  

  
काउळा म्हणे : “ि ं हप्रये [मू. प्रथे.] : द ःख [नको] करंू : हा सप व मरे ऐसा [मू. ऐसा.] उपावो  
आसे :” ॥ उक्िं च ॥  
  

उपायेन जयो यादृहग्रपोस्िादृङ न हेहिहिः । १० 
उपायज्ञोऽल्पकायोऽहप न शूरैः पहरियूिे ॥ ६८ ॥  

  
िे काउळी म्हणे : “िो उपावो कैसा?” काउळा साघें : िो म्हणे : “रायाची  
राणी शहनवारें आनी ब धवारें [शहनवारी आहण ब धवारी. ससं्कृि कथेि कावळ्याचा हमत्र कोल्हा त्याने य क्िी साहंगिली िी अशी 
की, नगरािील एखाद्या श्रीमंिाच्या घरािील स वणवहार ढोलाराि आणून टाकावा. आपल्या कथेि कोल्हा नाही. कावळ्यानेच य क्िी 

साहंगिली. त्याि श्रीमिंाच्या ऐवजी राणीचा उल्लेख आहे. हिचा हार ढोलाराि आणण्याची ही य क्िी.] न्हाआिी आसे [न्हाि असिे. 
‘िहर ि वा ंजाउहन’ याप ढील काही वाक्ये पोथीि गळाली आहेि. ‘िहर ि वा ंजाउहन [राणीचा अळंकारू आणावा िो ढोलारामध्यें घालावा’] 

इत्यादी. अशा आशयाची वाक्ये येथे असावी. िी मी सहंहिेि घािली आहेि.] : न्हािा ंआप ले अळंकार- 

 

ि शणें फेडौनी ि मी ठेवीि आसे : िहर ि वा ंजाउहन [या प ढील काही ओळी गळाल्या, हे स्पष्ट हदसिे. कथासगंिीसाठी 
त्या येथे ससं्कृि कथेिील वाक्याच्या अन रोधाने घािल्या आहेि.] : [राणीचा अळं- 

 

कारु आणावा : िो ढोलारामध्यें घालावा : जेणें रायाचे सेवक सपािें १५ 
मारिी :” काउळी गेली : राणीचा अळंकारु आहणला : िो*] नवरत्नाचा [‘म क्िामाहणक्यवैदूयवगोमेदा 
वज्रहवद्र मौ । पद्मरागो मरकिं नीलिेहि यथाक्रम’ं मोिी, माहणक, वैदूयव, गोमेद, वज्र (हहरा), हवद्र म (पोवळे), पद्मराग, मरकि व 
नील—ही नऊ रत्ने होि.] 

 

हार ढोलारामध्यें घािला : िेथें रायाचे सेवकीं देखीलें  : िेहीं रायासी  
जानवीलें  : मग सेवकीं िें ढोलर जाळीलें  : िेथें सप व मेला : िेथौनी हारु  
काढीला : िो राणीहाकि दीधला :”  
  

दमनीक  म्हणे : “करकंटका : िैसा उपावो संजीवकासी करउं : आनीक  उपावो २० 
असे : िो आईक :” ॥ उक्िं च ॥  
  

िक्षहयत्वा बहून्मत्स्यान िमाधममध्यमान ।  
अहिलौल्याद्बकः कहिन्मृिः ककव टकग्रहात् ॥ ६९ ॥  

  
दमनीक  उपावो सागें :  

 
कर्ा ७* 

िृध्द बक आणि णकणरचील 
 

“कोन्ही येकें  सरोवकर येक  बग  बैसला आसे : आहिवधृ  : क्ष ध्येकरौहन  
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द बवळ  : ऐसा बग  सरोवरािटीं बैसौनी रोजना [स.ं रुदन, रोदन> म. रोजन. मध्य द चा येथे ज झाला आहे.] कहरि  
असे : िव ंिेथें 

 

येक  कीरीचील  [खेकडा. स.ं क रहचल्लं. ससं्कृि ‘पंचिंत्रा’ि मात्र या हठकाणी ‘क लीरक’ असा शब्द वापरला आहे.] आला : 
ियाचेनी द खें द खीि  जाला : िया बगाप्रिी 

 

बोलिा जाला : िो म्हणे : “मामो : ि ं का ंआजी आहारवृिी [आहाराची (िोजनाची) वृहि=हनत्यक्रम. िोजनाचा 
हनत्यक्रम िू आज का सोडलास?] त्येजीली? 

५ 

केवळ रूदन करीि  आसीसी : िहर काय कारणें िें मजप्रिी साघं :” िव ं  
िो बग  म्हणे : “िासेया [िाचा.] : म्या ंसापं्रि प्रायोपवशेन केलें  असें : मज परंम  
वैराग्य [मू. वैराग.] आलें  आसें : समीपविवमान [(जवळ) ितवमान असलेल्या मत्सािें’—] मत्सािें मी िहक्षि नाहीं 
:” 

 

ऐसें कीरीचीलें  आईकौहन ियाप्रहि बोलिा जाला : “मामो : ि वा ंवैराग्य  
का ंधहरलें  । िें कारण मजप्रहि साघं :” िो म्हणे : “िाचेया [मू. िािाचेया.] आईक : १० 
जोिकीं ब्राह्मणाचेहन म खें म्या ंऐसें आईकीलें  : जे सनीस्वरु [‘सनीस्वरू रोहहणी शकटािें िेद हन—’ इत्यादी. या 
वाक्यािील िावाथाची प नरुक्िी प ढे १६ व १७ व्या ओळीि झालेली आहे.] रोहहणी- 

 

शकटािें िेदौहन : िौम श क्रावहर येईल : िै बारा वरूसें आनावृष्टी होईल :  
॥ उक्िं च ॥  
  

यहद रोहहण्याः शकटं हिन्िे रहवनन्दनो िहूमस िः ।  
िदा द्वादश वषाहण नहह वषवहि वासवो िमूौ ॥ ७० ॥ १५ 

  
पृर्थवीमाजी सनीस्वरु रोहीणीिें िेद हन ि मीस ि स क्रावहर ये : िै बारा  
वरूशें वासवो म्हणीजे ईंद  [मू. ‘ईद्र ’.] वरुश ेना : म्हणोनी : ये सरोवरीं हम वृहधिें [स.ं वृहद्धः, वाढ, मोठेपण]  
पावलों [या सरोवराि मी मोठा झाली.] : िहर ये सरोवकर स्वल्प िोय आसें : िहर हें आल्पा हदवसामध्यें  
शोखािें पावैल [श ष्ट्क होईल; कोरडे होईल. हे सरोवर वाळल्यावर (पाणी आटून कोरडे झाल्यावर) मछाचें (माशाचें) बीजमात्र 

(लहानसे बीज देखील, लहानसा मासा देखील)] : िहर हा सरोवरू वाळीलेया ं बीजमात्र मछाचें उरे ना [सवव 
मरिील.] : 

 

आहण मी ज्या संगािें वृधीिें पावलों : आनी ज्या संगािें क्रीडा केली िे २० 
मरहि : आिा ंसववहह िोयआिावास्िव ना[शा*]िें [पाण्याच्या अिावाम ळे, पाणी नसल्याम ळे.] पावहि : िरी  
ियाचा वीयोग  मज साहव ेना : म्हणौहन मी उपवसेनीं [(स.ं उप+हवश्) जवळ बसणे; लक्षणेने उपोषणाला बसणे, 
अन्नत्याग करून बसणे. ‘मी उपवेसनीं बैसला.ं..आहण हे जळचरें (मात्र) हनिींि असिी’ यानंा कशाचीच कचिा वाटि नाही, हे आियव 

होय.] बैसला ं: आणी 

 

हे जळचरें हनिींि [मू. हनिीि.] असिी :” ऐसें ियाचें वचन िेणें कीरीचीलें  आईकीलें  :  
मग िो जळचरापाहस यउनी बोलिा जाला : त्यासी िो वृिािं  साघंीिला :  
मग िे सववहह जळचरें : मछ कछ आहदकरुनी ियत्रस्ि [मू. ियत्रास्ि.] होउनी मग िे २५ 
बगापासी [मू. बागा॰.] येउहन बोलिे जाले : म्हणहि : “मामो : कोन्ही [मू. कोन्हा.] येक   
उपावो आसे?” िो म्हणे : “येथौहन अधवकोस : आहि प्रचडं डोहो  
उदकें  प णव आसे : िेथें जाईजे िहर वाचंीजे :” िे जळचरें म्हणिी : “मामो :  
िया उदकास्थानापासी [मू. उदकास्छानीपासी.] आमिें घेउनी जायें :” मग िो म्हणे : “बरवें :  
माझीय पाठीवहर बैसा : मी िया उदकास्थानासी [मू. ॰स्छानासी.] नेईन :” म[ग*]  
कीिी [मू. कािंी.] येक जळचरें पाठीवहर बसैौहन एकी सीळािळीं नेउनी िक्ष ं लागला :  
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िव ंदीवसा दोचौ [दोनचार हदवसानंी.] का ंकीरीचील  [मू. करील .] म्हणे : “ि जसवें मज प्रथम संिासन ५ 
जालें  : स्नेह [मू. स्नहे.] वाढवीलें  : िहर मािें टाकौहन आनीकािें नेिोसी : मछािें  
नेिोसी : िहर माझा प्राण राख : िहर मािें खादंा ंबैसौहन नें :” मग िो  
खादेंवहर बैसवीला : जव ंशीळेजवळी आला िव ंिेनें मछाचीं हाडें देखीलीं :  
मग मनीं वीचाहरिा जाला : “हा मािें िक्षील :” मग बगाचीया गळा ं  
दोन्ही साडंस [स.ं सदंंश. दंश करणारा दाि अथवा नागंी. दोन्ही साडंस=दोन्ही नागं्या (दोन्ही नागं्याची पकड) लावल्या. 
साडंस=पकड, असा अथव आहे िो वरील व्य त्पिीने. साडंशीचे दोन्ही िाग पकडलेल्या वस्िूला जणू डसिाि. िे िाग म्हणजे दोन 

नागं्याच होि.] लावीलें  : ऐसा उपावो करौहन बग  माहरला : ऐसा िो 

१० 

कीरीचील  उदकस्थान [मू. ॰स्छान.] टाकौहन आला : येर आवघीं जळचरें [मू. जळचहर.] वाचंलीं :  
  

म्हणौहन उपावो वगेा करणें लागे :” दमनीक  म्हणे : “िैसा हा संजीवक  उपाय  
करूहन मारंू : यणें आमची आवज्ञा केली : म्हणौनी उपावोब धी वगेी करावी लागलै :  
॥ उक्िं च ॥  
  

ब हद्धयवस्य बलं िस्य हनब वद्धस्य क िो बलम् । १५ 
वने कसहो मदोन्मिः शशकेन हनपाहििः ॥ ७१ ॥  

  
जया ब धी ियाहस बळ : हनब वद्धीसी कैचें बळ? जैसा मदोन्मि  सीह ं सषेहन ब धी  
करौनी नीपािंीला :” “हे कैसी कथा?” करकंटक  प से : दमनीक  सागें :  

 
कर्ा ८* 

मदोन्मत लसह आणि चतुर ससा 
 

“कोन्हे येक [म ळाि कये असे हलहून त्यावर वणवहवपयवय करून वाचावे म्हणून आडव्या रेघा हदल्या आहेि.] वनीं 
मदोन्मि सीह ं होिा : िो अहि बळे वनीचीं स्वापदें 

२० 

िक्षी : वृथा माहर कीिीयेकें  [‘कीिीयेकें  वृथा माहर’ हकत्येकानंा उगीचच ठार मारीि असे.] : िेव्हेळीं वाराह : महीख : मृग : 
शशक : 

 

ईत्यादीकी सववही स्वापदें....... कीिीयेकें  येकवट मीळौनी िया  
मदोन्मिा सीहासी वीनवीिे जाले : म्हणे : “स्वामी : ि ं प्रत्येहीं आनेक स्वापदें  
वृथा माहरिोसी : का ंजें : ि ज येकें हच स्वापदें िृप्िी होिसे : िहर येके  
वेळे माहरिोसी हें ि झें आन चीि : िहर ि ज आजीहोउनी नीत्यानी २५ 
येकची स्वापद बैसलेयाची देनें : आम्ही ि झीया प्रजा : प्रजेचें रक्षण  
कहरिा ंराजा वृधीिें पावे ॥ उक्िं च ॥  
  

शनैः शनैि यो राज्यम पि ङ क्िे यथाबलम् ।  
रसायनहमव प्राज्ञः स प कष्ट परमा ंव्रजेत् ॥ ७२ ॥  

  
प्रजाना ंपालनं चैव शस्यकोशस्य वधवनम् । ५ 
पीडनं धमवनाशाय पालनं यशसे त्स्थरम् ॥ ७३ ॥  
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अजाहमव प्रजा ंमोहाद्यो हन्यात् पृहथवीपहिः ।  
िस्यैका जायिे िृत्प्िनव हद्विीया कथंचन ॥ ७४ ॥  

  
हहरण्यधान्यरत्नाहन यानाहन हवहवधाहन च ।  
िथान्यदहप यत्त्कंहचत्प्रजाभ्यः स्यान्महीपिेः ॥ ७५ ॥ १० 

  
जो राजा यथाबळें [यथाबळें (आपली शक्िी पाहून) रसायन (पौहष्टक औषधी रस) हळूहळू िोगल्याने मन ष्ट्य प ष्ट होिो, त्याप्रमाणे जो 
राजा राज्य हळूहळू िोगी ‘िो प ष्टीिें वृधीिें पाव’े असा सबंंध घयावा.] हळ हळ  राज्य िोगी : रसायनाचें पहर : िो राजा 

 

प ष्टीिें पावे : वृधीिें पावे : प्रजाचें रक्षण केलया ंस ख पावे : का ंजें :  
प्रजापासाव रायासी हहरण्य धान्य रत्न यान्नें (नें) : आस्वरथादीका(क) [‘आस्व (घोडे) रथ आदीक (इत्यादी) याने 
(वाहने)’ असा अन्वय.] : 

 

आनीकही पदाथव रायाहस प्रजापासाव होहि : आहण प्रजाचेया [मू. प्रजाचेंपांक्षयास्िव. यां ऐवजी अक्षरसाम्यभ्रमाने पां असे 
हलहहले गेले.] क्षयास्िव 

 

राजा नासािें पावे ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

लोकान ग्रहकिारः प्रवधवन्िे नरेश्वराः ।  
लोकाना ंसंक्षयाचे्चव क्षयं यात्न्ि न संशयः ॥ ७६ ॥  

  
जे राजे लोकाहस आन ग्रहो करीहि िे वृधीिें पावहि : आहण लोकाचेया  
संक्षयास्िव नासािें पाविी :” ऐसें [मू. ऐसै.] त्या स्वापदाचें वचन आईकौनी :  
मदोनमि  सीहं म्हणे : “स्वापदें [मू. स्वपदे] हो : ि म्ही जें म्हणीिीलें  िें सत्य : हें मज २० 
मानलें  : िहर मज नीत्यानी ि म्ही येक स्वापद बैसलयाची द्यावें : न द्ययाल [न द्याल. न देयाल.]  
िहर आवघयािंें िक्षीन :” मग िे आवघे मीळौनी नीत्याहन येक स्वापद  
देिी : ऐसी पाळी लावीली : िवं बह िाकंा दीवसा ंससयाचंी पाळी आली :  
त्यामध्य आिी वृध  ससा [मू. सषा.] िो पाठवीला : िेनें ससेनी [मू. शषेनी.] ब धी केली : आपण  
वेळ च कउहन गेला : मागीं जािां यक  क प देखीला : िया क पावरौहन २५ 
जािा ंिेणें ससेहन [मू. सषेहन.] आप लें  प्रिीबींब देखीलें  : मग आंिःक्रकण चींिीिा  
जाला : म्हणे : “या [मू. आ.] आडापासी सीहािें आणौनी : या आडामध्यें सीहाचंें  
प्रिीबींब दाखउनी : यणें उपायकरौहन सीहा [मू. सीही.] मारौं :” ऐसें चींिीिा िया  
सीहापासी आला : ियािें देखौनी कसहं [मू. सहंं.] क्षोिला : सीह ं म्हणे : “कां  
रे : उसीरू लावीला?” िवं िो म्हणे : “जी : मी येखला नाकह येि होिा ं:  
आहणक पाचं ससे घेउहन यि होिा ं: िे मजपासौनी आनीकें  सीहें हीरीिले :  
ियाचें बळ मोटें दीसि आसे :” ऐसें िया ससाचें [(सशाचे) बोलणें सीह नें (कसहाने) आईकीलें ’. ‘सीह नें’ या शब्दाि 
प्रत्ययापूवी सामान्यरूप केलेले नाही.] बोलणें सीह नें आईकीलें  : 

५ 

मग क्रोधायमान  जाला : “हा रे : मी सीह ं : य वनीचा राजा : सीहं आसिां  
आनीकी सीह ं [आनीक कसह. आनीकी हे इकारािं रूप येथे कचत्य आहे.] य वनीं कैचा? िो सीहं मजप्रिी दाखवी : ियाहस 
मी य ध्य 

 

करीन ॥ उक्िं च ॥  
  

िहूमर्ममतं्र हहरण्यं च हवग्रहस्य फलत्रयम् ।  
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नास्त्येकमहप यदे्यषा ंन िं क यात्कथंचन ॥ ७७ ॥ १० 
  
ि मीनीमीत्त्य मीत्रानीमीत्त्य हहरण्यनीमीत्त्य : आस्त्रीनीमीत्य [स्त्रीसाठी. उच्चारस लििेसाठी ‘स्त्री’ मधील ‘स’ अक्षरापूवी आ 
(अ) आलेला आहे. हे आद्यवणागमाचे (Prothesis) उदाहरण होय.] य ध्य करौहन 

 

आप लें  घयावें [यानंिर प ढील ससं्कृि श्लोक आलेला आहे. िो या हठकाणी हवसगंि आहे. प ढे त्याचे मराठीि िाषािंर ककवा िावाथवही 
हदलेला नाही. म्हणून िो सहंहिेिून वगळला आहे. ‘यत्र न स्यात्फलं िहर यत्र च स्यात्परािवः । न ित्र महिमान्य दं्ध सम त्पाद्य समाचरेत् ॥ 

७८ ॥’]” ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
यत्र न स्यात्फलं िहूर यत्र च स्यात्परािवः ।  
न ित्र महिमान्य दं्ध सम त्पाद्य समाचरेत् ॥ ७८ ॥  

  
ऐसें सीहांचें वचन आईकौनी ससा [मू. सषा.] काय बोलिा जाला : म्हणे : “राजया १५ 
सीहा ं: हें सत्य ि वा ंबोलीलें  : जें आप लीये ि मीनीमीत्ये य ध करणें :  
आहण वैरी मारावें : हा के्षत्रीधम वची आसे : परंि  िया सीहासंी द गाचा  
आश्रयो असे : िहर द गववंि वैरी असाध्य : साधवें ना ॥ उक्िं च ॥  
  

न गजाना ंसहसे्रण न च लके्षण वाहजनाम् ।  
यत्कृत्यं साध्यिे राज्ञा ंद गेणैकेन हसद्ध्यहि ॥ ७९ ॥ २० 

  
शिमेकोऽहप संधिे प्राकारस्थो धन धवरः ।  
िस्माद्द गं प्रशसंत्न्ि नीहिशास्त्रहवचक्षणाः ॥ ८० ॥  

  
दंष्ट्राहवरहहिो नागो मदहीनो यथा गजः ।  
सवेषा ंजायिे वश्यो द गवहीनस्िथा नृपः ॥ ८१ ॥  

  
जया रायाहस येकें  द गें काये साधवें िें सहस्रें नागेहन [हजारो हिींनी. नाग या शब्दाचा एक अथव ‘हिी’ असा आहे. (‘गजेहप 
नागमािङ गौ’—अमरकोश ३-२१). ‘न गजाना ंसहसे्रण’—असे मूळ ससं्कृि श्लोकाि आहे. प ढील ओळीि नाग हा शब्द सपाच्या अथाने 
वापरला आहे. मूळ स.ं ‘दंष्ट्राहवरहहिो नागः........’] साधवें ना : ना लक्ष 

२५ 

घोडेनी साधवें ना : आणी डाहाडेंरहहि [दंष्ट्रा. दाढा असाही ससं्कृि शब्द आहे.] नाग  सवासी वस्य  होय : िहर  
ियासी द गाचें बळ आसें :” ऐसें िया ससेयाचें वचन आईकौहन : सीहं  
अिी क्रोधें उहठला : म्हणे : “िया सीहासी [मू. ‘साहासी’.] िलिैसा द गाचा [वाटेल त्या द गाचा आश्रय असला िरी; 
ककवा, त्याला द गाचा आश्रय ‘िलेिैसा’—(कसाही, हकिीही चागंला) असला िरी.] आश्रयो 

 

आसैल : िऱ्ही िया सीहासंी मारीन ॥ उक्िं च ॥  
  

जािमातं्र न यः शत्र ं रोगं च प्रशमं नयेत् ।  
महाबलोऽहप िेनैव वृकद्ध प्राप्य स हन्यिे ॥ ८२ ॥ ५ 

  
उपेहक्षिः क्षीणबलोऽहप शत्र ः प्रमाददोषात्प रुषैमवदान्धैः ।  
साध्योऽहप ितू्वा प्रथमं प रस्िादसाध्यिा ंव्याहधहरव प्रयाहि ॥ ८३ ॥  

  
जवं शिृ मोटा नाही जाला िवं िो मारावा : िो शत्र  उपजला देखीला  
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असिा ंबळवंि  जालया ंमग िो नागंवें :” ऐसें सीहाचें वचन आइकौहन  
ससा बोलीला : म्हणे [मू. मणें.] : “सीहा ं: आप लें  बळ वीचारौहन िया हसहावरी १० 
जाईजे : आणीक येक आसे : आप लें  बळ थोडें : सत्रचें बळ बह ि : ियासी  
िीडिा ंनासािें पावे ॥ उक्िं च ॥  
  

अहवहदत्वात्मनः शत्क्िं परस्य च सम त्स कः ।  
गच्छन्नहिम खो विौ नाश ंयाहि पििवत् ॥ ८४ ॥  

  
आप ली शक्िी थोडी : प ढीलाची जानीिली नाही : ियाप्रहि जािा ं[त्याच्यावर चाल करून जािानंा.] म खव १५ 
पिंगाचेया [आपले बळ न ओळखून पिंग हकडा ज्याप्रमाणे हदव्याच्या ज्योिीवर झडप घालिो आहण प्राणाला म किो, िशी गि 
होईल.] पहर नासािें पावे : िरी सीहा ंराजेया : ि ं आप लें  बळ हवचाहर :” 

 

सीह ं म्हणे : “ससया : िलिैसा िो आसैल [वाटेल िेवढा (बलवान) िो असेल.] : िऱ्ही ियािें मारीन :  
चाल : ियाचा ठावो दाखवी :” ससा म्हणे : “चाल :” मग प ढें ससा :  
मागें सीह ं : ऐसें िे दोघे आडाजवळी आले : िवं ससा सीहािंें [मू. सीहंिें.] म्हणे : “ि झा  
प्रिाप देखौहन िो द गामाजी लपाला आसे :” ऐसें म्हणौनी िेनें ससेनी िो २० 
आड ियासी दाखवीला : िवं िो म खव िया आडाआंि  पाह ं लागला :  
िवं आप लें  प्रिीबींब िेणें देहखलें  : ससा जवळी देखीला : िवं िो सीहं  
म्हणे : “माझेनी धाकें  द गाआंि  लपाला आसे : आिा ंयासी माहरन :”  
मग िेणें सीहंनाद करौनी [त्याने (कसहाने) कसहनाद (कसहाच्या गजवनेप्रमाणे गजवना) करून. कसहाने कसहगजवना केली असे 
म्हणण्याि प नरुक्िी होिे. सीहंनाद=मोठी गजवना, एवढाच येथे सामान्यत्वाने अथव घयायचा.] िया आडामध्यें उडी घािली : 
त्याचें देह शि- 

 

च णव जालें  [शरीराचे शकेडो ि कडे (ि कडे ि कडे) झाले; चक्काचूर झाला.] : मृत्यािें पावला : मग िेणें ससेनी स्वापदापं ढा ं
वेवस्िा साघंी- 

२५ 

िली : मग िे आवधीं स्वापदें स हखयें जालीं :”  
  

म्हणौनी दमनीक  म्हणे : “करकंटका : सानें प रुशें समथासी वोखटें न करावें :  
‘मी मोटा’ ऐसें न म्हणावें : ब हध सवव प्रकारें िलिेथें कामा ये : दािंीकाचा आंि न  
कळे ॥ उक्िं च ॥  
  

स प्रय क्िस्य दम्िस्य ब्रह्माप्यन्िं न गच्छहि ।  
कौहलको हवष्ट्ण रूपेण राजकन्यां हनषेविे ॥ ८५ ॥  

  
स प्रय क्ि जो दंि  [योग्य रीिीने ज्याची योजना केली गेली आहे अशा दंिाचा (ढोंगाचा) अंि ब्रम्ह्याला देखील कळि नाही.] ियाचा 
आंि  ब्रह्माहह नेणे : जैसा कोळी हवष्ट्ण चेन रूपें राजकंन्येिें 

५ 

िोगीिा जाला :” हे कथा करकंटक  प से : दमनीक  सागें :  
 

कर्ा ९* 
णिष्ट्मुरूपधारी कोळी आणि राजकन्या 

[आपल्या प्रिीि या कथेिील देशाचे नाव ‘गौड’ व नगरीचे नाव ‘प ंड’ असे आले आहे. अनेक ससं्कृि प्रिीि ही नावे नाहीि. हटेलने 
सपंादन केलेल्या पंचिंत्राि मात्र ‘गौडेष  जनपदेष  प डं्रवधवनं नाम नगरम्’ असा उल्लखे आहे. मराठी िा प्रिीि या कथेचा आरंिीचा िाग 
गहाळ आहे. म आहण कृ प्रिीि नावगाव न देिा केवळ ‘एके नगरीं’ एवढेच म्हटलेले आहे. हनमवळ पाठकाने मात्र आपल्या प्रिीप्रमाणे ‘गौड 
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देसी प्रहसध्द । प ंड ि मी नाम नगरी’ अशी नाव ेहदली आहेि. प्रस्ि ि कथेि वाढी आहण कोळी याचंी कथा आली आहे. ससं्कृि ‘पंचिंत्राि’ 
त्याचं्यासाठी ‘कौहलकरथकारौ’ असे शब्द वापरले आहेि. स.ं कौहलक या शब्दाचा अथव हवणकर, वसे्त्र हवणणारा असा आहे. त्यासाठी 
प्रस्ि ि सहंहिेि कोळी असा शब्द सववत्र वापरला आहे. पण मराठीि ‘कोळी’ म्हणजे मासे पकडणारा, धीवर. ‘हवणकर’ असा त्याच्या अथव 
मराठीि नाही. त्याम ळे िाषािंरकत्याला स.ं कौणलक शब्दासाठी ‘कोहळक ’ असा शब्द अहिपे्रि असावा की काय, अशी शकंा येिे. पण िे 
रूप या कथेि कोठेही वापरलेले नाही. त्यावरून हवणकर याच अथाने त्याने हा शब्द वापरला असावा असे हदसिे. िा प्रिीि (पा. १३, 
१४) ‘कौहळक ’ असा शब्द वापरला आहे. पण महाकलगदासाच्या ओवीबद्ध पचंोपाख्यानािील या कथेि स.ं कौहलक शब्दासाठी सववत्र 
कोळी याच शब्दाची योजना केलेली आढळिे. उदाः ‘कोळी वाढया होिे हमत्रपण’ ( िंत्र १·४९२); ‘िे स दंर देखा आिी । कोळी जाला 
देखिी’ (४९३) इत्यादी. हनमवळ पाठकाच्या पचंोपाख्याना’िील या कथेिही स.ं कौणलक शब्दासाठी ‘कोळी’ हाच शब्द योजला आहे. 
उदाः ‘िेथें येक स िार द सरा कोळी : त्यासी परस्परें मैत्रकी जाली’ (िंत्र १·४३०); ‘सािा खणाचा ंदामोदरीं : ियाची कंन्या वो स दंरी : 
केश वाळवीिा ंहोि द री : देखीली त्या कोणळयाने’ (४३२) इत्यादी. यावरून ‘कोळी’ हा शब्द त्या काळाि ‘हवणकर’ या अथानेही प्रचहलि 
होिा, असे अन मान काढिा येईल काय, हा प्रश्न आहे. प ढे िंत्र ५, कथा ६ मधे स ध्दा (पा. १५५ पाहा) स.ं कौहलक शब्दासाठी ‘कोळी’ 
हाच शब्द योजला आहे. अंत्य कु गळाला असेल या कल्पनेने िेथे मी ‘कोळीक ’ अशी द रुस्िी स चहवली आहे. िी रद्द समजावी. 
िाषािंरकत्याने एके हठकाणी ‘कोई’ शब्द वापरला आहे. (पा. १५५ ओ. २५ व िळटीप ९ पाहा) िेव्हा त्याला ‘कोळी’ हाच शब्द अहिपे्रि 
होिा हे स्पष्ट हदसिे.] 

गौड देसीं प ंडि मी नाम नगरी : िेथें येक  वाढै आनी येक  कोळी : हे  
दोघै जण परस्परें मीत्र आसिी : िे स ंघार करौहन प्रत्यहीं चोहोटा ं:  
दरवाजे बैसिी : वीनोदें काळ  कमीहि : िवं कोन्हे येके समईं आवचीिी १० 
रायाची कंन्या : सािा खणाचे [या शब्दाचा एक अथव, इमारिीचा मजला, असाही आहे. ‘एकवीस खणाचंें=एकवीस मजल्याचें. 
यावरून, दामोदर=माडीचे घर, हा अथव लक्षाि येईल. ‘िंू सहरसें करी पा ंसाजणी : धारा दामोधर’ (नरुस्व. ४१४) या ओवीवरील टीपेि 
‘धाम= गृह : ियाचें उदर’ अशी या शब्दाची व्य त्पिी हदलेली आहे. अनेक ‘धामे आहेि उदराि ज्याच्या’ िे दामोदर=अनेक मजल्याचंी 
इमारि, अशी ही व्य त्पिी हदसिे. त्यावरून मूळ शब्द ‘धामोदर’ असून वणवहवपयासाने त्याचे रूप ‘दामोधर’ असे झाले असावे’. खि : 
मजला, माडी. ‘सािा खणाचंें’=साि मजल्याचें. ि ळा ‘दुखिी काय नवखिी माडी—‘ (मोरो. कृष्ट्णहवजय ८३·१३) यािील ‘माडी’ 
शब्दावरून खण=मजला, हा अथव स्पष्ट आहे.] दामोदहर (र) [‘दामोदर श्रीपिी िो माडीचे घर िें िथा’ (िाषाप्रकाश. ९·१७८), 
‘माडीचें घर जें िेंची दामोदर म्हणोहन घे’ (ितै्रव. १८·१२). ‘घर’ या सामान्य अथाने हा शब्द अनेकदा वापरला जािो. पण त्याचा हवशषे 
अथव, अनेक माड्या ककवा मजले असलेले घर, असा आहे, आहण िोच येथे अहिपे्रि आहे. ि ळा : ‘िवं देहखलें  महाद्वार : जेथ एकवीसा ं
खणाचंें दामोधर’ (हशश . ३३७)] : ियावहर केस वाळवीिां 

 

देखीली : िीचे रूप देखौहन िो कोळी : आ[व*]स्था [मू. आस्छा॰. वेध, ि ळा : ‘स्वामी ि ंिें वाहनिा ंहकन्नरें : मज अिस्रे्चें 
स दलें  मह रें : िें कव्हणी धावहणया न धरे : देवाचीये दृष्टीवीन’ (नरुस्व. ६८२) अिस्र्ापीणडता : वेध, ध्यास, हवरह—त्याम ळे पीहडि.] 
पीहडिा जाला : 

 

वीरहज्वरें पीडीला ॥ उक्िं च ॥  
  

दशवनाद्धरिे हचिं स्पशवनाद्धरिे बलम् ।  
संयोगाद्धरिे वीयं नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥ ८६ ॥ १५ 

  
स्त्री दशवनेकरौहन हचिािें हरी : स्पशास्िव बळािें हहर : संयोगास्िव  
वीयािें हहर : म्हणौहन स्त्री राक्षसी म्हहणजे : दईिा [मू. दईंिासै ऐसे.] ऐसें नावं न घडे :  
ऐसा कोळी आवस्िाि ि [राजकन्येच्या वेधाने, हवरहाने पीहडि होऊन.] होउनी घरामध्यें पडला आसे : िवं िेथें वाढै  
मी[त्र*] आला : आंग पाहे िवं आिी ज्वरें व्यापीला आहे : िवं वाढी  
म्हणे : “आगा मीत्रा : हें काये जालें?” िो कोळी लाज नी हासीनला : २० 
िवं येरू म्हणे : “काय हासीनलाहस : ि झीये जीवीचे साघैं[सी ना] [ि झ्या मनाि काय आहे, जीवाला काय झाले आहे, 

िे िू सागंि नाहीस.]?” 
 

िवं कोळी म्हणे : “मीत्रा : काय [मू. ‘यका’ असे हलहहले गेले. वणवहवपयवय करून वाचण्याची हचन्हे म्हणून हशरोरेषावंर आडव्या 
रेघा हदल्या आहेि.] साघंों : ि झेयावस्ि  [हिच्याकडून.] माझें काय द ख 

 

हरवैल?” िवं वाढी म्हणे : “माझीयावस्ि  [हिच्याकडून.] हरवैल िें हहरन : िहर  
मीत्रा ि झें द ःख काई आसें िें मजप्रिी साघं :” िवं कोळी [मू. ‘काळीं’.] म्हणे : “स हृद  [मू. स हृआद णी’ – वणंहवपयवय 
करून वाचण्याची हचन्हे वर आहेि.] 
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आणी मीत्र  याप्रिी द ःख नीवेदन कीजे िहर स हख होईजे :” ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

स हृहद हनरन्िरहचिे ग णवहि ितृ्ये हप्रयास  दारेष  ।  
स्वाहमहन सज्जनप रुषे हनवेद्य द ःखं स खी िवहि ॥ ८७ ॥  

  
िहर कोळी म्हणे : “हमत्रराया : म्या ंराजकंन्या उपहरयेवहर केश वाळवीिां  
देखीली : हिचें रूप देखौहन मज वीरहज्वरू उपजला : म छवना आली :  
िहर िे राजकंन्येसी संिोग  होये िरीच [मू. िारीच.] प्राण  वाचें : अन्यथा प्राण  जाईल : ५ 
॥ उक्िं च ॥  
  

य विीना ंहवयोगं च कः सहेि हवचक्षणः ।  
हवयोगेनाि राणाहंह य वहिस्िनिेषजम् ॥ ८८ ॥  

  
य वहिचा हवयोग  कोण पा ंसाहे? य विीचें हवयोगें आि [र*] जे प रूष  
ियासी यौवनाचें स्िन [मू. स्िवण.] मदवन [‘य विीचे’—साठी ‘यौवनाचें’ हा शब्द च कून हलहहलेला असावा. यौिनाचें स्तन असाच 
पाठ घेिला िर ‘यौवनाचे=िारुण्याचे द्योिक असे स्िन’ ककवा ‘यौवनाम ळे (प ष्ट) झालेले स्िन’—असा अथव करावा लागेल.] वोखद 
:” ऐसें म्हणौनी िेणें वाढीयें सम- 

१० 

जावीला : वाढी म्हणे : “मीत्रा : ि ज गरुडयंत्र [गरुडाच्या आकाराचे लाकडी हवमान (यतं्र). या यतं्रासाठी लाघिी हा शब्द 
महाकलगदासाने आपल्या ‘पंचोपाख्यानाि’ वापरला आहे. ि ळा. ‘येरू चढला लाघणियावरी । गेला माहडयेिीिरी । रात्रसमई राजक मरी । 
रूप देखे हवष्ट्ण चें’ (िं. १·५००)] करुनी देईन : िेथें 

 

ि ं चि ि वजा (ज) रूप धरौहन गरौडावहर बैसौनी रात्रीसमई राजकंन्येजवळी  
जाये :”  
  

मग िेणें यंत्र [मू. अंत्र.] केलें  : यरू यंत्रावहर बैसौनी रात्रीसमईं िे राजकंन्येचीया  
राउळा आला : िवं राजकंन्यें प सीलें  : “ि ं कोण ?” िो म्हणे : “मी १५ 
चि रि ज हवष्ट्ण  :” मग राजकंन्यें हवष्ट्ण चें रूप देखौहन साष्टागंी नमस्कारू  
केला : हाि जोडौहन उिी राहहली : िे म्हणे : “गोसाहव आलेिी हें काये  
कारण?” हवष्ट्ण  म्हणे : “आम्ही ि जपासी आलौं : गंधवव वीवाहो [‘ब्राह्मी दैवस्िथैवाषवः प्राजापत्यस्िथास रः । गांधिो 
राक्षसिैव पैशाचिाष्टमो मिः॥’ हववाहाच्या या आठ प्रकारापंैकी एक; पे्रमहववाह. गंधवव हववाह=नािेवाइकानंा न हवचारिा आहण कोणिाही 
लग्नसोहळा न करिा हप्रयकर आहण पे्रयसी यानंी एकािंाि केलेला हववाह. (‘गाधंववः समयात्न्मथः’)] 

 

करूहन : ि झेपाहस [मू. ि झेपकस.] सयन [मू. सन्य.] कहरन :” िवं िे म्हणे : “मी मान स : राउळ  
देव : माझें पहरणयन [मू. पहरणायन.] कहरिील िहर मी सदैव :” मग िे राजकंन्या २० 
वामागंी बैसली : उिय वगासी पहरणयन जालें  : मग िीसी संिोगादीक [मू. सिंोग दीक. असे म ळाि आहे ‘सिंोगाहदक’ 
पाहहजे. िशी द रुस्िी सहंहिेि केलेली आहे.] 

 

जालें  : आष्टिोग [हे याप ढील श्लोकाि (श्लो. ८९) वर्मणले आहेि. त्याचा साराशं प ढे गद्याि हदला आहे िो पाहावा.] जाले ॥ 
उक्िं च ॥ 

 

  
स गन्धवहनिावस्त्र ंगीििाम्बूलिोजनं ।  
शर्य्या च िषूणं चैव अष्टिोगाः प्रकीर्मििाः ॥ ८९ ॥  

  
बरवी स पहरमळय क्ि [चागंल्या वासाचे (चंदन).] चदंन : ियाचेम...... उद्विवन [चोपडणे. अंगाला स वाहसक चंदन २५ 
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चोपडणे.] : सोड[श वा]र्मशहक वार्मशहक : [सोळा वषाची िरुण स्त्री.] : 
बरवें पटक ळाहदकें  [स.ं पट ट+कूल. पट ट= (रेशमी वस्त्र) +कूल (काठ). यावरून, रेशमी काठाचे वस्त्र, असा अथव करणे योग्य 
होईल. ‘पट टकूल’ हा वस्त्राचा एक प्रकार होय याि शकंा नाही. पाहा : ‘रत्नें िरीले कनकपरीयेळ : देवागंें वस्त्रें पटकुळें  केवळ’ (सपूंणव 
नरुस्व. १७०३).] वस्त्रें : स लळीि गायनें : सक[रप र िा]ंबोळ : 

 

षड रू (र)सी [कट , अम्ल, मध र, लवण, हिक्ि (हिखट) आहण कषाय या रसानंी य क्ि] पक्वानें िोजनें : शयैवहर [शर्य्येवर, 
गादीवर.] पह डणें : बरवीं [मू. बारवी.] ि सणें करणें [दाहगने करणे, दाहगने आंगावर घालणे. ‘कपडे करणे’ या वाक्प्रयोगाप्रमाणे 
‘िषूणें करणे’ हा वाक्प्रयोग आहे.] 

 

हे आष्टै िोग बोलीजे : ऐसा प्रत्येहीं िो कोळी हवष्ट्ण चें रूप धरुहन  
राज्यकंन्येपासी प्रत्यकह ये : प्रािःकाळीं माग िा घरासी जाये :  
  

ऐसें आसिा ंिवं [‘आसिा’ं (असे असतांना) असे म्हटल्यानंिर ‘िवं’ वापरण्याची गरज नव्हिी. पण असे प्रयोग या 
लेखकाने अनेक हठकाणी केलेले आहेि.] िे कन्या येक समईं पाढीयारें [पाढीयार : स.ं प्रहिहार > म. पहढआर = द्वारपाल, 

सेवक, कंच की.] देखीलीं : िेणें रायासी 

 

जाणवीलें  : राजेनीं [मू. राजहन.] राणी कंन्येजवळी पाठवीली : मािेनीं िीयसी प सीलें  :  
“ि ज प रूशाचा संबंध  हदसि  आसे?” िवं िे म्हणे : “हे सत्य : वैक ं ठै- ५ 
होऊहन [वैक ं ठाहून. ‘वैक ं ठ’—शब्दाचे सामान्यरूप कचत्य होय.] वीष्ट्ण  माझीये िक्िीनीमीि [माझ्या िक्िीम ळे (श्रीहवष्ट्ण वरील 
माझ्या पूवव जन्मािील) िक्िीम ळे, आत्यहंिक हनषे्ठम ळे.] येि  आसे :” िवं िीची मािा म्हणे : 

 

“मज प्रचीि दाखवावी :” िेधवा ं[मू. तधवा.ं] गवाकं्षाहोउनी पाहे : िवं चि रि ज-  
रूप गरूड [मू. गुरूड.] देखीलें  : राणीयसी स ख जालें  : मग राणीया रायाप ढे साघंीिलें  :  
मग राजा वीष्ट्ण  जावाई जा[ला*] म्हणौहन हरूसें नीरिरू [स.ं हषवहनिवर, आनंदाने पहरपूणव, जाला; खूप आनंहदि झाला.] 
जाला : 

 

  
मग िो राजा वीष्ट्ण चेहन बळें पृर्थवीचेया रायाची अवज्ञा कहरिा जाला : १० 

िवं परचक्र त्या रायावहर चालौहन आलें  : िेधवा ंिें कंन्य (न्ये) करौहन  
राजेहन वीष्ट्ण  जावायासी वीनंिी करवीली : िवं िे कन्या संिोगसमईं  
म्हणे : “ि मचेहन बळे राजा ज झौं नीगाला : िो म्या ंवारीला : म्या ंऐसें  
म्हणिीलें  : जेणें कृष्ट्णें दैत्य नीरदाळीलें  िो ि मचा जावाईं जाला आसे :  
म्हणोहन राउळें ज झौं नीगीजे : परचक्र वीध्वंसीजे :” ऐसी िे राजकंन्या १५ 
िया कोळीयाप्रहि बोलिी जाली : मग िो कोळी म्हणे : “िलें  केलें  :  
जें आम्हासी जाणवीलें  : आिा ंक्षणायेकामध्यें पारकी माहरन :” मग िे  
कंन्यें [मू. केन्यें.] रायाप ढा ंसागंीिलें  : हें आ[इ*]कौहन स खीया जाला : िवं िेणें  
कोळीयें वीचारीले : “जहर पळौहन जाउं : िरी राजकन्येची अवस्िेकरूहन [मू. कौरूहण.]  
मरैन : ना ंिहर ज झिा ंपारकयाचंा ंहािीं मृत्य  होये : हें उिम मरण : २० 
॥ उक्िं च ॥  
  

समहर मृिाना ंवीराणा ंया गहिः पहरकीर्मििा ।  
सा गहिम वहनयोगीना ंकदाहचनै्नव जायिे ॥ ९० ॥  

  
समरंगणीं जे मेले : ियासी गिी जे सागंीिली : िे योगीजना (न) िये-  
करौहन पाविी ना : २५ 
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इि कें  िेथे विवले : िवं नारदें िे वेवस्िा हवष्ट्ण प ढें सागंीिली : “जी  
परमेस्वरा : मृत्यलोकीं येक आिये जालें  : कोन्हा येका रायाची कंन्या :  
कोळीयें [चि ि वज रूप*] धरूहन..... [आ*]य ध्यें संखचक्रगदापद्म :  
ऐसेहन रूपें..... िोगीली..... आिा ंिो ज झौं जाईल : आणी सम[*]-  
रंगणीं जहर पडैल िहर ि मचा ंदेवत्वाहस मृत्यलोकीं हासिील : िहर िेथें  
जाणें लागील [जाणे लागेल.] :” ऐसें आईकौहन वीष्ट्ण नें आप ली बळशक्िी त्या कोळीयासी  
आर्मपली : गरुडाची शक्िी गरूडासी आपीली : चक्रीं चक्राची [मू. चीक्राची] शक्िी  
आपीली : िवं अ[व*]चीिे कोळीयासी स्फ राण [स.ं स्फ रण, आवेश पाहा : ‘हवरासी हवरश्रीया मीरवे गोमटी : आगंी 

स्रू्रािाची दाटी’ (सपूंणव नरुस्व. २१५६).] आलें  : ज झों नीगाला : 
५ 

गरुडासी पाख नीगले : स दशवनें पारकयाचीं सीरें छेदीलीं : माग िें चक्र  
हािासी आलें  : उरलें  सैन्य दाही दीशा पळालें  : ऐसें िेणें य द्ध केलें  : ऐसें  
देखौनी राजा हवष्ट्ण सी साष्टागं नमस्कारू केला : म्हणे : “मी धन्य  :  
जरी गोसावी सोईरे जालेिी :”  
  

ऐसी कथा दमहनकें  करकंटकाप्रिी सागंीिली : म्हणे : “कर[कं*]टका : १० 
दाहंिकाचा आंि  कवणा न कळे : िैसा हा [(=या) सजंीवकाचा.] सजंीवका [चा*] आंि  प्रथम जानी-  
िला नाहह :” िवं कर [कं*]टक म्हणे : “दमनीका : ि ं रायासी जाउनी  
संजीवका आहण पींगळीकाहस : मीत्रिेद  कहर : याहस यथोहन जाणें होय ऐसें  
कहर :” िेधवा ंिो दमनीक  पींगळीकापाहस जाउहन : द रूनी नमस्कार करौहन  
उिा राहहला : पींगळीक  म्हणे दमनीकािें : “ि ं बह ि हदवसा ंआलाहस : िरही १५ 
काहंी आप वव आसैल िरही साघं :” दमनीक  म्हणे : ‘राजेया : काहंी आप वव  
साघंीजे ऐसें नाही : िथापी एक उिर [उिर=उिर शब्दाचा उपयोग कचत्य होय. दमनक कपगळकाला म्हणिो, (िू जे काही 
करीि आहेस, त्याचे) उतर (उिर)=त्यािून पलीकडे हनघून जाण्याचा उपाय, (उत् +िर) सागंण्याला आलो, असा िावाथव. ‘उिार’ 
या शब्दाचे द सरे रूप उतर.] ि जप्रिी साघैंन : िें चीि देउनी रायें 

 

आईकावें ॥ उक्िं च ॥  
  

स लिाः प रुषा लोके सििं हप्रयवाहदनः ।  
अहप्रयस्य च पर्थयस्य वक्िा श्रोिा च द लविः ॥ ९१ ॥ २० 

  
श ि ंवा यहद वा पापं दे्वष्ट्यं वा यहद वा हप्रयम् ।  
अपृष्टस्िस्य िद्ब्रयूाद्यस्य नेच्छेत्परािवम् ॥ ९२ ॥  

  
स ि [स ि (श ि) आथवा आस ि ं (अश ि); प्रीयें (हप्रय) अथवा अहप्रयें (अहप्रय).] अथवा आस ि ं : प्रीयें अथवा अहप्रयें [मू. 
आप्रयें.] : ऐसें वचन रायाचे आज्ञावाचंौहन 

 

[साघंीजे”*] : ऐसा िया दमनीकाचा अिीप्रावो पींगळीकें  जाणीिला : मग  
पींगळीक म्हणे : “दमनीका : ि झीय मनीं काय बोलणें आसैल िें सागंें :” िवं २५ 
िो म्हणे : “जी राजेया : हा संजीवक  बैल  म्हणे : ‘या [मू. आ.] सीहाचें बळ म्या ं  
जाणीिलें  : यािें मारौहन मी राज्य घेईन :’ ऐसें आईकौहन मी उगाची  
राहीला ं: िहर आम्ही गोसावीयाचे परंपरागि सेवक : म्हणौनी गोसाहवयापं ढें   
साघंावया आलौं :” ...मग पींगळीक  म्हणे : “आम्ही याहस आियदान दीधलें   
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आसें : माझा मीत्र  जाला आसे : िहर हा मज वोखटें कैसें चींिील?” िवं  
दमनीक  म्हणे : “आम्ही ि झे ज ने सेवक : ि ं आमचें सीकवीलें  न करसी िहर अवघड  
आसे : आम्ही सागंौनी उिराई [सागंायचे िे साहंगिले म्हणजे ‘आम्ही आमच्या किवव्याच्या ‘ऋणािून म क्ि’ झालो, प ढची 
जबाबदारी ि झ्यावर उतराई : प ढे पा. ८४·१८ मधे हाच वाक्प्रचार प न्हा आलेला आहे, िो पाहावा.] :” िवं पींगळीक  म्हणे 
दमनीकािें : “माझा मीत्र  : 

५ 

िो मज कैसेनी वोखटें करील? हें न घडें :” मग दमनक  म्हणे : “बह ि काये  
बोलौं : ि झें केलें  ि ं पावसी [ि झ्या कृत्याचे फळ ि ला हमळेल.] :” ऐसें पींगळीक  दमनीकाचें वचन कठीण आईकौहन  
काहह न बोलेहच : चींिावि व [मू. चीिावि व.] जाला :  
  

िवं दमनीक  म्हणे : “हा िवं पींगळक  संजीवकाचा ंठाईं सान राग  आसे :  
िहर याहच [मू. आकच.] संगिीस्िव राजा नासािें पावैल : ऐसें दीसि आसे :” ॥ उक्िं च ॥ १० 
  

एकं िहूमपहिः करोहि सहचवं राज्ये प्रमाणं यदा ।  
िं मोहाच्रयिे मदः स च मदाद्दास्येन हनर्मवद्यिे ॥  
हनर्मवण्णस्य पदं करोहि हृदये िस्य स्विन्त्रस्पृहा ।  
स्वािन्त्रस्पृहया ििः स नृपिेः प्राणेष्ट्वहिद्र ह्यिे ॥ ९३ ॥  

  
“राजा जो प्रधान  राज्यामध्यें प्रमाण करौनी ठेवी [राजा ज्या प्रधानाला प्रमाण (ज्याचे ऐकायचे असा एकमेव मान्य प रुष) 
म्हणून करून ठेविो. ज्या प्रधानाचेच केवळ ऐकिो, त्या प्रधानाला मद चढिो. त्या मदाम ळे (गवाम ळे) ‘िेणें प्रधानें रायाचें पद 
िेहदलें ’=राजाच्या राज्याहधकाराि िेद हनमाण करिो. िो अहधकार नाहीसा करिो. (आपल्याकडेच सवव अहधकार घेिो).] : िया 
प्रधानासी िोहच मद  

१५ 

होये : िेणें मदें रायाचें पद िेणें प्रधानें िेदीलें  : आनी पद िेदीलया ंस्विंत्र-  
[स्पृहा [मू. स्विंत्रस्पहह. स्विंत्र होण्याची (स्वािंत्र्याची) स्पृहा=इच्छा प्रधानाला होिे.]] प्रधानाहस होये : मग िो प्रधान  िेणें 
बळेंकरौनी रायाचें राज्य आहन 

 

प्राणािंेंहह घे : म्हणौनी राजेनी प्रधानासी बह ि सन्मान संगहि न करावी : िहर  
हा पींगळीकें  मंहत्र केला आसे : राजा [मू. राज.] याहस मानीि  [राजा याला मान देिो, याचेच म्हणणे ऐकिो.] : याचें 
सीकवीलें  कहरि  : 

 

िहर हा संजीवक  राज्याहधपहि [राज्याचा अहधपहि (स्वामी)=राजा होईल.] होइल : िरी हा प्रबळ जालया ं राज्य 
घेईल [मू. घईल.] 

२० 

॥ उक्िं च ॥  
  

यत्स्मने्नवाहधकं चक्ष रारोपयहि पार्मथवः ।  
अक लीनः क लीनो वा स हश्रयो िाजनं िवेत् ॥ ९४ ॥  

  
जयावहर राजा कृपादृष्टी पाहे िो क ळीन होये [राजा ज्यावर कृपादृष्टीने पाहिो िो (अक लीन=हीनक लोत्पन्न असला िरी) 
‘क ळीन होये.’—त्याला लोक क लीन समजिाि आहण िो ‘लक्ष्मीिें िजे’=लक्ष्मीला िोगिो; ऐश्वयव उपिोगिो.] : आणी िो लक्ष्मीिें 
िजे :” 

 

ऐसें दमनीक  माि  [गोष्ट. पाहा ‘मात िे गोहष्ट िे बोली िाक िे िाष िाख िे (िाषाप्रकाश ५·२).] बोलीला : िवं वाडवेळा 
पींगळक  दमनीकाप्रिी बोलिा जाला : 

२५ 

म्हणे : “दमनीका : ि ं माझा भ्र त्य  : प्राणाहोउनी [प्राणाहून.] आधीक  : िरी याहस माझें  
मन वोखटें करावया प्रविवि नाही [मन ियार होि नाही, प्रवृि होि नाही.] :” िवं दमनीक  म्हणे : “राजया : ि ं जहर  
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अैसें म्हणसी : हा मोटा दी[सि आसे] : याचेनी [सकला] वैरी माहरन :  
िहर हा िृणचरू : आम्ही [मासंि]क्षक  : [िहर याचेहन] काये होववें? िहर  
याहस मारावें :” िवं पींगळीक  बोलीला ॥ उक्िं च ॥  
  

उक्िो िवहि यः पूवं ग णवाहनहि संसहद ।  
िस्य दोषो न वक्िव्यः प्रहिज्ञािििीरुणा ॥ ९५ ॥  

  
“जयाचे ग ण सिेमध्यें वणीले : ियाचे दोश माग िें न बोलावे : का ंप्रिज्ञेंहस ५ 
िगं  होय म्हणौहन :” िहर पींगळीक  म्हणे : “दमनका : ि वा ंयाचे [मू. आचें.] ग ण पूवी  
वणीले : ि झेहन वचनें यासी म्यां आियेदान दीधलें  : िहर यासी [मू. आसी.] मी कैसेंनी  
मारंू? सवव हा संजीवक  [मू. ‘सजंीक ि’—वणवहवपयवयाची हचन्हे आहेि.] माझा सखा : प्राणवलि  [स.ं वल्लिः हप्रय, आवडिा. 

पाहा : ‘िो योगीयाचंा िलि ु। िक्िाचंा सववस्वलाि ’ (उगी. ३९२).] : िहर यावहर [मू. ‘याणरि’— वणवहवपयवयाची हचन्हे आहेि.] मज 
कोप  

 

नाही ॥ उक्िं च ॥  
  

उपकाहरष  यः साध ः साध त्वे िस्य को ग णः । १० 
अपकाहरष  यः साध ः स साध ः सहद्भरुच्यिे ॥ ९६ ॥  

  
उपकाहरयाचें ठाईं [पोथीि मूळ शब्द र्ाई असा आहे. सकळ सकेंिाि र् हे अक्षर ठ साठी येिे. म्हणून ‘थाई’ हा शब्द ‘ठाई’ असा 
वाचावा. िशी द रुस्िी स्वीकृि पाठाि केलेली आहे. ‘थाई’ हा शब्द प ढे ४१, ५०, ६२ व १८६ पानावर आलेला आहे. िसेच ‘थाय’ हा शब्द 
९७, १५६ व १५७ पानावर आलेला आहे, िोही ‘ठाय’ असा वाचावा. ‘थाय’ शब्द ‘ठाय’ असा व ‘थाई’ हा शब्द ‘ठाई’ असा वाचावा की नाही 
याहवषयी मििेद होऊ शकेल. ‘ठाय’ या शब्दाचे ‘थाय’ हे रूप ज न्या वाङ मयाि आढळिे हे खरे, पण त्याि ककहचि हिन्न अथवच्छटा 
आढळिे. र्ाय= [(१) अंि, िळ. उदा : ‘आिा ंमहाशून्याचा ंडोहीं । गगनासीहच थाउं नाहीं । िेथ िागा लागैल काइ । बोलाचा एआ’ 
(ज्ञाने. ६·३१५); ‘इयें पदें नव्हहि फ हडया । गगनाहचयाहच मा ंघहडया । एथ आमहचये मिी ब हडया । थाउं न हनगे’ (ज्ञाने. ७-१९०). (२) 
र्ाय (व) =बळ, सामथव. उदा : ‘पापें आप लेन र्ािें । कहरहि जन्ममेळावे । िवं हजिाचें आघवे । यंहि नरका ’ (ज्ञाने. १६·३६९); ‘ना 
शास्त्राचेन हकर नावें । खाकंरंूकह न ये र्ािें । पहर शास्त्रज्ञाकह सींवे । टेंको नेंदी’ (ज्ञाने. १७·९२); या दृष्टीने ज्ञानेश्वरीिील प ढील ओवी 
अभ्यसनीय आहे. ‘देखौहन टाहकिा ठािो । धावंिा ंहथरावे पा  । िैसा ब्रह्मसामीप्यें र्ांिों । अभ्यास  साडंी’ (ज्ञाने. १८·१०७४) या ओवीि 
‘ठाव’ आहण ‘थाव’ हे दोन्ही शब्द हिन्नाथांनी वापरले आहेि. ठाि=जागा, हठकाण, वसहिस्थान, या स्पष्ट अथाने ‘थाव’ शब्दाचा उपयोग 
आढळि नाही. म्हणूनच आपल्या पोथीिील या अथाने आलेले ‘थाय’ ‘थाई’ हे शब्द ‘ठाय’ ‘ठाई’ असेच अहिपे्रि असले पाहहजेि, असे 
मला वाटिे. आरंिी साहंगिल्याप्रमाणे ठ चा सकळ सकेंि र् असल्याम ळेच थाय, थाई असे लेखन झाले असावे.] जो साध  : यथें 
काये नवल : अपकारीयाचें ठाईं [मू. र्ाई (सकळ सकेंि थ = ठ)] साध  : 

 

िोहच साध  बोलीजे : िहर दमनका : हा संजीवक  जऱ्ही द्रोहब हध करील  
िहर यासी मी वोखटें न कहर :” ऐसें पींगळकाचे [मू. पींगळकीचें.] वचन आईकौनी दमनीक   
बोलिा जाला : म्हणे : “राजया : द्रोहब धीसी क्षमा करणें हा राज्यधम व १५ 
नव्हे ॥ उक्िं च ॥  
  

ि ल्याथं ि ल्यसामर्थयं ममवज्ञ ंव्यवसाहयनम् ।  
अधवराज्यहरं ितृ्यं यो न हन्यात्स हन्यिे ॥ ९७ ॥  

  
िहर राजया : आणीक असें : ि वा याचेंहन [मू. आचेंहन.] संगस्िीस्िव राज्यधम व टाकीला :  
पारधी कहीहच न जासी : िहर हा संजीवक  िृणचरू : ि ं माशं (स)चरू : िहर २० 
िृणचराची संगस्िी धहरली असे : िरी सामृर्थय मासंावांचौहन क्षीण होईल :  
आनी बळहीन जालया ंि िें सववहह स्वापदें टाकौहन जािी : मग ि ं यासाहरखाहच [मू. आसाहरखाहच.]  
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होहस ॥ उक्िं च ॥  
  

यादृशःै सेव्यिे ितृ्यैयादृशािंोपसेविे ।  
कदाहचन्नात्र संदेहस्िादृग्िवहि पूरुषः ॥ ९८ ॥ २५ 

  
जैसी संगस्िी करे िैसाहच प रूष होये : िेथें संदेहो नाहह :” दमनीक  म्हणे :  
“राया : बैलाचीये संगस्िीस्िव ि ज वोखटें आसे : ि ज नीचाची संगिी बोहलली  
नाही : हवस्वास  कवणाचा न करावा ॥ उक्िं च ॥  
  

व्याघ्रवानरसपाणा यन्मया न कृिं वचः ।  
िेन सोनारदृषे्टन म न ष्ट्याद्भ्रहशिोप्यहम्  ॥ ९९ ॥  

  
व्याघ्र वानंर सपाचे म्या ंवचन नाहह केलें  : म्हणौहन स्वणवकारें द ष्टेहन मन स्यापासाव [मन ष्ट्याकडून. पासून, कडून.] ५ 
भ्रं[सािें पाव*]वीलें” [ब्राम्हण म्हणिो : ‘आडािून व्याघ्र, वानर, सपव व सोनार या चौघानंा मी बाहेर काढले. त्यापंैकी पहहले िीन 
पश  होिे. ‘सोनारावर हवश्वास ठेव ूनको’ म्हणून त्यानंी मला साहंगिले. मी िे ऐकले नाही. प ढे त्या हिन्ही पशूनंी माझ्या उपकाराची फेड 

केली. पण ‘मन ष्ट्याने मात्र माझा भ्रंश केला, नाश केला.] : “हे [कैसी कथा*?”] पींगळीक  प से : दमनीक  

 

साग :  
 

कर्ा १०* 
ब्राम्हि आणि व्याघ्र, िानर ि सपव 

[ही कथा ससं्कृि पचंिंत्राच्या हटेल प्रिीि आहे. अन्य प्रिीि आढळि नाही. मराठी िा प्रिीि आहे. हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानािही 
आहे. म प्रिीि मात्र नाही.] 

 

“कोन्ही एक  [मू. ऐक .] ब्र (ब्रा)ह्मण  उद् यम  करावया हनगाला : िवं मागीं  
जािा ंमध्यानीं त्र साक्रािं  जाला : िवं आड यक  देखीला : िया आडामध्यें १० 
चौघे जण पडले असिी : येक  व्याघ्र : येक  वानंरु : एक  [मू. ऐक.] सप व : एक  सोनारू :  
ऐसा [मू. एसा.] त्या ब्राह्मणाचा साचंल  [पावलाचंा अस्पष्ट आवाज, चाहूल. पाहा : ‘योग हनद्रा िहर न मोडे । अकिेपणा सांचलु न 

पडे’ (ज्ञाने. ५·७८); ‘सांचलु पहडला : आहण चोरें वास पाहहली’ (लीच. ए. ६४).] आईकीलेया ंबोलिे जाले : “ि ं कवण  
 

गा प रुशा?” येरु म्हणे : “मी ब्र (ब्रा)ह्मण  :” िे म्हणिी : “आमिें  
काहाडी [(आज्ञाथव)—काढ. काहाडणे=काढणे.] : मग ि ज उपकार करून  : ि ं आमचा प्राणदािा ॥ उक्िं च ॥  
  

एकिो ियिीिस्य प्राणीना ंप्राणरक्षणं । १५ 
प्राप्नोहि यज्ञजं प ण्यं समस्िं वहरदहक्षणं ॥ १०० ॥  

  
येकीकडे प्राहणयाचें ियिीिाचें [‘ियिीिाचें प्राहणयाचें’=भ्यालेल्या प्राण्याचे रक्षण केल्याने दहक्षणा देऊन केलेल्या यज्ञाचें प ण्य 
लाििे–हा िावाथव.] रक्षण केलया ंजें प न्य होये : िें समग्र दक्षणा- 

 

य क्ि यज्ञ केलेयाचें ि ज प न्य होये :” ऐसें ियाचें वचन आइकौनी मग  
िेणें ब्राह्मणें िे चौधै [मू. च्योघै.] जण आडाआंिौनी िें काहाडीलें  : िवं िो व्याघ्र   
ह्मणे : “ब्र (ब्रा)ह्मणा : ि वा ंयावें म .... या राना : िेथें मी ि ज उपकारू २० 
करीन :” वानंरू म्हणे : “मी िीयहच वनीं असें : माझी िेट घयावी :  
मी काहह उपकारू कहरन :” सप व म्हणे : “आवघड वेळे मािें स्मरावें [मू. समरावें.] :  
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परंि  या [मू. आ.] सोनारािें हवस्वास ं नकों” : ऐसें म्हणौनी िया ब्राह्मणािें नमस्कार  
करौहन स्वस्थानाहस [मू. स्वच्छानाहस.] गेले : मग िो सोनार म्हणे : “गोसावंी [मू. गोस्िांवी.] : ि वा ं  
हवजयप रासी येउहन मािें स्मरावें :” ऐसें ब्राह्मणाप्रिी बोलौनी सोनारूहह २५ 
आप लीया नगरासी गेला :  
  

िवं िो ब्राह्मण  येके समईं वानंरापासी गेला : वानंरू धाउंनी पायां  
लागला : शोडसो[उ]पचारें [या शब्दािील उ अनावश्यक असून िो च कीने हलहहला गेला असावा. षोडशोपचारें. पूजा करण्याचे 
सोळा प्रकार प ढीलप्रमाणे : ‘आगिं स्वागिं पाद्यमघयवमाचमनीयकम् । मध पकाचमस्नानं वसनािरणाहन च । गंधप ष्ट्पे धूपदीपौ नैवेद्य ंवंदनं 
िथा ॥’ शोडस+उपचार. स+उ याचंा सधंी होऊन सो झाल्यानंिर प न्हा उ हलहहण्याची गरज नव्हिी.] प जा केली : बरवीं पीकलीं 
फळें समरपीलीं : 

 

िो ब्राह्मण  स हखया जाला : िो वानंरू म्हणे : “व्याघ्र  पैलीमध्यें असे :  
िेथें जायें :” िवं िो ब्राह्मण  िया व्याघ्रापाहस गेला : िो व्याघ्र  साउमा  
यउनी पाया ंलागला : िो म्हणे : “ि म्ही हा प्राण  हदधला [ि म्ही मला माझा प्राण हदला, कारण, ि म्ही मला आडािून बाहेर 

काढले, म्हणून माझा प्राण वाचला.] : िहर हा रत्न- 
५ 

खचीि हार घेउनी जायें :” मग िो ब्राह्मण  अळंकार घेउनी मागीं लागला [वाटेने लागला—चालू लागला. ‘मागीं’च्या 
ऐवजी ‘मागीं’ असेल काय? ‘मागीं’ हा पाठही च कीचा नाही. स.ं मागव>म. माग=रस्िा.] : 

 

िया हवजयप रासी [पुजयप रासी. पूवीं ‘हवजयप र’ हे नाव आले आहे. िेच येथे अहिपे्रि आहे. प्रिलेखकाकडून णि ऐवजी पु च कून 
हलहहला गेला.] गेला : िया सोनारासी िेटला : िो आळंकारू [मू. आंळंकारू.] 

 

वीकावया िया[पासी दी]धला : [िेणें... िो] आळंकारू [मू. आंळंकारू.] रायाचा  
वोळखीला : िेणें सो[नारें रायाहस] जा[नवीलें  : रायें] िो ब्राह्मण -  
चोर धहरला : िाकहस घािला [िाकस= बंहदखाना, कैदखाना, असा अथव असावासे वाटिे. िा प्रिीि ‘म्हणौनी बंधन करौनी 
ठेहवला’ (पा. १६) असे वणवन आहे. हनमवळ पाठकाने ‘िो रायानें धरीला : बंदीखानीं घािला’ (िंत्र १. ओवी ५३७) असे म्हटले आहे. 
त्यावरून िाकस=बंहदखाना, हाच अथव वाटिो. ‘लीळाचहरत्रा’च्या एका पाठािील लीळेि ‘बाहीरवाहीरी दाडंी िागंणसएहस नेली’ असे 
वाक्य आहे. (पाहाः श्रीचक्रधरचहरत्र, पान ३२०) िेथेही ‘बंहदखाना’ हाच अथव हदसिो. िाकणस घातला=बंहदखान्याि टाकले.] : िे 
समईं िेणें ब्राह्मणें िो सप व स्मरीला : 

१० 

सपव यउहन प ढा ंउिा राहहला : सप व म्हणे : “मी रायाची राणी डंकीन :  
ि ं हाि लावीसी िेधवा ंसजीव होईल : मग ि ज राजा मान  कहरल : ि ज  
िाडंारें ल गडें देईल :” ऐ[सें*] म्हणौनी सप व गेला : िवं क्षणा यका  
रायाची राणी [मू. राणंी॰.] डंकीली : राणीवासंा [मू. राणंी॰.] हाहाकारू जाला : िवं राजेनी  
आइकीलें  : मग राजा द खी जाला : राजा म्हणे : “जो राणीयसी [मू. राणंी॰.] १५ 
उठवील ियासी अधव राज्य देइन :” अन्येक धन्वंिहरये उिारुहन पाहीलें   
पहर िो न उिरेच : मग ब्र (ब्रा)ह्मण  म्हणे : “मज सोडी : मी  
राणीयसी सजीव करौहन उठवीन :” मग राजेनी िो आनीला : िेणें हाि  
लाविखेवो [हाि लाविाक्षणीच. पाहा : ‘ना ं िहर नदनदी होिी दळवाडी : पहर चािकाची साकंडी : देखिखेओ फेडी : ऐसा 
जलधरूहच होए’ (उगी. ७७०) खेि : (स.ं क्षेम) आकलगन, त्वहरि िेट. पाहा : ‘खळ द ष्ट खळी नाम खेंि ित्काळ िेहटही’ (िाषाप्रकाश 
९·९५). यावरून खेिो=िात्काळ, ित्क्षणीच.] राणी उठीली : मग राजेहन िया ब्राह्मणासी अळंकार वस्त्रें 

 

दीधकल : यापहर सपव उिराई जाला :” २० 
  

म्हणौहन दमनक  म्हणे : “पींगळीका : टंक [ही एक िामट्याचंी जाि आहे. हनमवळ पाठकाने ‘ टंक’च्या जागी 
‘ठक’ आसा शब्द योजला आहे. पाहा : ‘दमनीक सागें वीचारू : ठक ठाक र आहण सोनारू : याचा वीस्वास नये करू : सज्ञान जनीं जाण 
पा’ं (िंत्र १·५४६)] ठाकौरु [मू. ठाक ौर.] सोनारु [याचंा] हवस्वास  

 

न करावा :” ॥ उक्िं च ॥  
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राज्ञा ंच स्वणवकाराणा ंधूिाना ंच िथैव च ।  
द र्ममत्राणा ंिथा स्त्रीणा ंहवश्वासं नैव कारयेत् ॥ १०१ ॥  

  
िवं पींगळीक  म्हणे : “आम्ही हस्िीचीं क ं िस्छ (स्थ)ळें हवदाहरिों : आम्ही २५ 
मासासन : हा त्र णचरू : मास खािा ंआम्हाहस बळ थोर : िहर हा आ[म*]हचया  
बळा केवी प रेल? हें ढोर काये करंू सके?” दमनक  म्हणे : “हा  
िृ[ण]चरू पहर यासी दृष्ट स्विाव आसहि [याचे स्विाव द ष्ट आहेि. ‘स्विाव’ शब्द अनेकवचनी वापरला आहे. ज न्या मराठीि 
‘द ष्ट’ हा शब्द ‘दृष्ट’ असा अनेकदा हलहहलेला आढळिो. उदा. ‘दृष्ट वैर च कवीजे’ (लीच. ५·६)] : पहर िलिेणें प रूशें द ष्टाची 

 

संगत्स्ि न करावी : नीचाची न करावी : नीचाची संगस्िी [ि*]वं मरण  
पावीजे ॥ उक्िं च ॥  
  

न ह्यहवज्ञािशीलस्य प्रदािव्यः प्रहिश्रयः । ५ 
मत्क णस्य च दोषेण हिा मन्दहवसर्मपणी ॥ १०२ ॥  

  
जया[चा*] स्विावो नाहह जानीिला ियासी आश्रयो न द्यावा : जैसें मत्क णा-  
चेनी [मू. मच्क दाचेनी.] संगें : मंदवीसपीनी य का [य का आहण ज का ही दोन्ही रूपे या कथेि योजली आहेि. स.ं यूका>जूका. 
मराठीि ऊ व जू ही दोन्ही रूपे प्रचहलि आहेि.] जैसी मारीली :” ऐसी कथा : सीहं प से : दमनीक  

 

सागें :  
 

कर्ा ११* 
मंद णिसर्दपिी जू ि दीडीम मत्कुि 

 
“कोन्हे एका रायाचा पलंग  होिा : ियावहर उिम पासोडा आसे :  

िया पासोडेयावहर मंदी[हव*]सपीणी नावं ज का ं[युका आहण जुका ही दोन्ही रूपे या कथेि योजली आहेि. स.ं यूका>जूका. 
मराठीि ऊ व जू ही दोन्ही रूपे प्रचहलि आहेि.] आसे : िे [मू. त.] प्रिहदनीं 

 

रायाचें रक्ि िहक्षिा ंस खें आसे : िवं कोन्हे येके समईं : दीडीम  येणें [नामें]  
मत्क ण  आला : ियािें देखौनी ज का [युका आहण जुका ही दोन्ही रूपे या कथेि योजली आहेि. स.ं यूका>जूका. मराठीि ऊ व 
जू ही दोन्ही रूपे प्रचहलि आहेि.] म्हणे “[काको :] ि ज [जोगा हा 

 

ठावो] नव्हे : ि झेहन संगें मज नास  होईल : जवं कोन्ही नेणे िवं ि ं यथ नी १५ 
जायें :” िवं मत्क ण म्हणे : “आजीचा मी ि झा अिीथ  [मू. अिीथ्यु.] : या रायाचें  
अस ध थोडची पान कहरन : ि झेंहन स खी होईल : का ं: जहर अहिथ  द लवि   
॥ उक्िं च ॥  
  

अहिहथयवस्य िग्नाशो गृहात्प्रहिहनविविे ।  
स िस्य द ष्ट्कृिं दत्त्वा प ण्यमादाय गच्छहि ॥ १०३ ॥ २० 

  
ग रुरत्ग्नर्मद्वजािीना ंवणाना ंब्राह्मणो ग रुः ।  
पहिरेको ग रुः स्त्रीणा ंसववस्याभ्यागिो ग रुः ॥ १०४ ॥  
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अिीथ जयाचेया घहरहोउनी [घराहून, घरािून.] िग्नास होउनी जाये िहर आप लें  द कृि [पाप. ‘स कृि’ याचा 
हवरुध्दाथी शब्द ‘द कृि’ (स.ं द ष्ट्कृि).] देउनी : 

 

ियाचें प न्य घेउनी जाये : यैसें आसें : िहर आनीक आईक : म्या ंआन्येक  
मन स्याचीं रूधीरें आस्वादीलीं : परािं  रायाचे रूधीर नाहह अस्वादीलें  : २५ 
िहर ि ं जहर प्रसाद  करीसी िहर रायाचे रक्ि िक्षीन :” या बोला मंहदवी-  
सपीणी उगीची राहीली : िे म्हणे : “राजा नीजैल : िेधवा ंिक्षावें :”  
ऐसें म्हणीिीलें  : या [मू. आ.] [पहर िो] ढेक ण पासवडा ंराह नी : मग िो राजा  
नीजैला : िेधवा ंिो [ढेक ण] पासवडा ंराह नी : जागियाहच रक्ि िक्षौं  
लागला ॥ उक्िं च ॥  
  

स्विावो नोपदेशने शक्यिे कि वमन्यथा ।  
स िप्िमहप पानीयं प नगवच्छहि शीििाम् ॥ १०५ ॥ ५ 

  
स्विावो जो िो प्राहणयाचा अन्यथा करंू न सकीजे : जैसें स िप्ि [मू. स ित्प.] जऱ्ही  
पाणंी िें माग िें सीिळ होये ॥ उक्िं च ॥  
  

यहद स्याच्छीिलो वहिः शीिाशं दवहनात्मकः ।  
न स्विावोऽत्र मत्याना ंशक्यिे कि वमन्यथा ॥ १०६ ॥  

  
जहर शीिळ वन्ही [अग्नी जर थडं असेल आहण चंद्र जर उष्ट्ण असेल िरच प्राण्याचा स्विाव बदलिा येणे शक्य आहे. अग्नी कधीच 
थंड नसिो आहण चदं्र कधीच उष्ट्ण नसिो, िेव्हा अथात् प्राण्याचा स्विाव बदलिा येणे शक्य नाही, हा िावाथव.] होय : चदं्रमा उष्ट्ण 
होये : िै मृि (त्य)लोकीचा ंप्राहणयाचंा 

१० 

स्विावो अन्येथा करंू शकीजे : ऐसें आसें : या कारणास्िव द ष्टाचा स्विावो  
काहंह केलया ंजाय ना : मग रायासी चेउ आला : उठौहन उिा राहीला :  
सेवकाकरवीं पासोडा झाडहवला : मत्क ण खाटेंमध्यें गेला : िवं िे  
मंदवीसपीणी [मू. मांद॰.] सेवकें  देखीली : िे मारीली :  
  

िैसा हा संजीवक  द ष्ट  : जवळी आसिा ंि ज मरण होइल : याचें अभ्यािंर १५ 
ि ज [मू. ि जु.] कळले नाही ॥ उक्िं च ॥  
  

त्यक्िािाभ्यन्िरा येन बाह्यािाभ्यन्िरीकृिा: ।  
स एव मृत्य माप्नोहि यथा राजा कक द्र मः ॥ १०७ ॥  

  
.............प्रगट केले : िो मृत्य  पावे : जैसा ख[सद म....कोल्हा   
......मृत्यािें] [१२ व्या कथेि स.ं प्रिीिील ‘कक द म’ — याचे मराठीि ‘खसद म’ झाले आहे. हेच नाव प ढे खसद्र म’ असे हलहहले 

आहे.] पावला : “िें कैसें?” पींगळीक  प से : दमनीक  सांगे :........... 
२० 

......... “आईक राया :  
 



 अनुक्रमणिका 

कर्ा १२* 
णनळीत पडलेला चंडरि कोल्हा 

 
कोन्ही [मू. कोन्हो.] यके वकन चंडरउ [चंडरव. ज्याचा आवाज मोठा आहे असा.] येनें नावें कोल्हा होिा 

: िो कदाहचत् क्ष धा- 
 

पीडीि होउन नगरामध्यें प्रवसेला : ियािें देखौहन स्वापदें स्वानें पाहठ लागलीं :  
िव ंिो पळिा ंनीळामाहज [हनळीमध्ये.] पडला : नीळवण व जाला : िव ंिो चंडरउ कोल्हा २५ 
वना ंगेला : ियािें [मू िआिें.] देखौनी सवव सीहव्याघ्र(घ्रा)हदकें  स्वापदें बेहालीं :  
सिविंी पळौं लागलीं : म्हणिी : “हा कवण  बळीविं  आसैल : आम्हासंी  
न कळे : यासी हवस्वासावें ना ॥ उक्िं च ॥  
  

न यस्य चेहष्टिं हवद्यान्न क लं न पराक्रमम् ।  
न िस्य हवश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेत्च्रयमात्मनः ॥ १०८ ॥  

  
जयाचें चेष्टीि नाहह कळालें  : ना प्राक्रम  नाही जानीिला : िहर श्रीयस्कारें ५ 
प रुशें ियाचा वीस्वास  न करावा : िव ंचंडरउ िया ि[य*]चकीिािें  
देखौनी बोलिा जाला : ‘आरे स्वापदे हो : ना िी : ना िी [हिऊ नका, हिऊ नका.] : ि म्ही िय  
न धरावें : मज ब्रहोहन [मू. ब्रह्महन.] स्रजीला आसें : म्हणे : स्वापदाचा राजा कोन्ही  
नाहह : िहर ि वा ं[मृत्य] लोकीं जाउनी स्वापदाचें रक्षण करावें :’ म्हणौनी  
मी [ये वकन] आलों आसें : िहर माझी आज्ञें [‘माझीए’ असे पाहहजे. माझ्या आजे्ञि.] ि म्ही समस्िीं राहावें : मी १० 
खसद्र म [मू. ‘स्वसद्र म.’ अन्यत्र ‘खसद्र म’ नाव आहे. साम्यािासाने ‘स्वसद्र म’ हलहहले गेले असावे.] राजा ऐसें माझें नाव ं: 
िहर मी ि [म*]चें आिा ंरक्षण कहरन : 

 

समस्िाचें द ख हरीन :” ऐसें आईकौहन सीहाव्याघ्रादीकी (क) समस्िें  
स्वापदें येउनी प ढा ंउिीं राहहलीं : “स्वामी : आंम्हासी काहंह आज्ञा  
हदजे :” िव ंिेणें सीहाहस प्रधानवट दीधली [मू. ‘दीधलो’.] : व्याघ्रासी शयेैनाचा आहध-  
कारू [शयनाचा, हबछाना वगैरे सज्ज करण्याचा अहधकार.] दीधला : गजाहस िाबंोळाहधकारू [हवडे ियार करून देण्याचा 
अहधकार.] केला : वृशिासी द्वारपाळत्व 

१५ 

दीधलें  : कोल्हयासंगािें बोलेहच ना : आवघी मारौहन दवहडलीं [घालवनू हदली.] : सीहा-  
व्याघ्राहदकी (क) [हेच रूप यापूवी १२ व्या ओळीि आलेले आहे. समासािील ‘सीहा’ हे रूप लक्षाि घयाव.े ‘सीहाव्याघ्राहदकी’ 
यािील अन्त्य इकार अकारासाठी वापरला आहे.] मृगािें मारौहन ियाप ढा ंठेवीिी : फ काचें मासं िक्षीिी : 

 

िव ंसीहाहदक म्हणिी : “चाला : पारधीहस जाउं :” िव ंिो खसद म म्हणे :  
“अवदंाचें [मू. अंिदाचे. मूळ शब्द अिंदा= या वषी. मूळ फारशी शब्द आयन्दा असा आहे.] साल आत्म्ह द वाड पडलों 
आसौं [याचा सबंंध नीट लागि नाही. ‘अवंदाचें साल....आम्हा द वाड पडलें  आसे’ असे असावे. ‘हे वषव आम्हाला फार कठीण आहे—
म्हणून आम्ही पारधीला येि नाही’ हा िावाथव. ‘आम्ही द वाड पडलों’ असाच पाठ घेिला िर ‘अवंदाचा ंसालीं’ असे असावे. िसे घेऊन, 

आम्ही द वाड पडलो=आम्ही कठीि पडलो—अडचणीि पडलो—असा अथव करावा लागेल. िो समाधानकारक नाही.] :” ऐसें 
ियािें चाळहविी [चाळवीि. हे अनेकवचनी रूप नव्हे. अकारािं शब्द इकारािं हलहहला आहे. िो कोल्हा अशा रीिीने (खोटी 
कारणे सागंून) त्या श्वापदानंा फसवीि असे.] : 

 

िव ंिो कोन्हीं येके समईं : द री कोल्हीं बोिाउं लागलीं : िो शब्द आईकौनी २० 
िोहह उंच स्वरें रूदन करंू लागला : िव ंस्वापदें म्हणहि : “आरे : हा  
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िव ंकोल्हा : येणें आम्हासंी चाळहवलें  :” ऐसें म्हणौनी ियािें.......  
नीळा यव............कटकी केली [चालून जाणे, हल्ला करणे. स.ं ‘कटक’ (सैन्य) पासून कटकी, कटकै (=स्वारी, 
सैन्यासह शत्रूवर चालून जाणे) असे शब्द मराठीि आले आहेि. ि ळा : ‘िो कृदािंा ससंारावरी : प्रिापमल्ल  परेश  कटकै करी’ ( मूप्र. ६८५ 
); ‘िेथ रामदरणा उिरला : कटकैये जाि असे’ ‘ए वेळेची कटकै परिे का’ं (लीच. ए. ५६). ‘कटकै’ याचेच द सरे रूप ‘कटकी’. पाहा : 

‘कटकी कटकाई िे लस्केघाई िसींचही’ (िाषाप्रकाश. १९·१०).] : जीवें माहरला : 

 

  
िैसा हा सजंीवक ......याचा [मू. आचा.] [अ]....यम नाहह जानीिला : हा ि मिें  

मारावयाची हाव धहरि  आसे : ऐसेंयाचें [मू. ॰आचें.] काय कराल : िें मनासी आनीजे :” २५ 
िेव्हळीं पींगळीक  म्हणे : “हा आम्हाशंी वोखटें कैसें कहरल िें सागंा ंपा?ं” दमनक   
म्हणे : “िो कशगें समोर करूनी यईल : िेधवा ंवोखटें जाणावें : सींगापासौहन  
ि म्हासी िय आसें :” ऐसें पींगळीकाप्रिी दमनीक  बोलीला : मग पींगळीक   
म्हणे : “ऐसें िहर सजंीवकासी : प्रािःकाळीं मारीन जाणावें :”  
  

मग दम[नी*]क  सजंीवकापासी आला : संजीवकासी ज हारू करुहन चींिाविव  
होउहन बैसला : संजीवक  प से : “के्षम असा? जहर आजी माझेया घरासी ५ 
आलें  िहर आहज मी धन्य  ॥ उक्िं च ॥  
  

िे धन्यास्िे हववकेज्ञास्िे सभ्या इह ििूले ।  
आगच्छत्न्ि गृहे येषा ंकायाथं स हृद िमाः ॥ १०७ ॥  

  
िे धन्य : िे वीवकेी : िो मान्य पृथी[वी*]माजी जाणावा : जयाचा ंघकर स हृदवगव  
कायाथव [येिी : िहर] मी धन्य  :” ऐसें आईकौहन दमनीक  म्हणे : “सेवक १० 
ज[नाहस स ख] कैचें?” िव ंसंजीवक  म्हणे : “ि ं का ंद चीिा : चींिावि व  
हदसिोसी? काई ि ज द ख आसें िें सागं पा ं:” िव ंदमनीक  म्हणे : “सागंिा  
लाज पडहि आसे : काई सागंौं? ॥ उक्िं च ॥  
  

संपियः परायिा सदा हचिमहनवृविम् ।  
स्वजीहविेऽप्यहवश्वासस्िेषा ंये राजसेवकाः ॥ १०८ ॥ १५ 

  
॥ िथT च ॥  
  

सेवया धनहमच्छहद्भः सेवकैः पश्य यत्कृिम् ।  
स्वािंत्र्यं यच्छरीरस्य मूढैस्िदहप हाहरिम् ॥ १०९ ॥ [‘जे प रूस सेवा करौहन धन ईछीिी 
(सेवा करून धन हमळव ूइत्च्छिाि) िेहीं सेवकीं काय केलें?’—याचे उिर मूळ स.ं श्लोकाि आहे िे असे. 
‘त्या मखूांनी आपल्या शरीराचे स्वािंत्र्यही गमावले’. हे उिर आपल्या सहंहिेि नाही. येथील या आशयाचे 
वाक्य गळाले असावे.] 

 

  
जे प रूस सेवा करौहन ध[न] ईछीिी : िेहीं सेवकीं काय केलें? ॥ उक्िं च ॥  
  

जीवन्िोऽहप मृिाः पञ्च व्यासेन पहरकीर्मििाः । २० 
दहरद्रो व्याहधिो मूखवः प्रवासी हनत्यसेवकः ॥ ११० ॥  
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जीि होि सािंा ं[होत्सािा, असून.] पाचं जण मेले : ऐसें जाणावें : येक  दहरद्री : व्याधीि  : म ख व [मू. म ख .] :  
आणी प्रवासी : आणी सदासेवक  : ऐसें व्यासें नीरोपीलें  : िहर संजीवका : सेवकासी  
स ख कैं चें? आनीक येक आसे : सचीवें [मू. ‘सचीिे’—ससं्कृि १११ व्या श्लोकािील ‘सचीव’ शब्द येथे पाहहजे त्याप्रमाणे 
द रुस्िी करून घेिली आहे.] स्वामीयाचंा मीत्रिेद  सेवकापासी न 

 

साघंावा ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

यो मन्तं्र स्वाहमनो हिन्द्यात्साहचव्ये सहंनयोहजिः ।  
स हत्वा नृपकायं ित्स्वयं च नरकं व्रजेत् ॥ १११ ॥  

  
मंत्री जो [होउहनया]ं रायाचा मंत्रिेद  िेदी : िो नृपकाहरयािें [‘जो मतं्री होउहनया’ं (असून) स्विःच राजाचा 
मंत्रिेद करिी (राजाचा मतं्र=ग प्ि मसलि फोडिो; िी ग प्ि न ठेविा इिरानंा सागंिो). ‘नृपकाणरयातें (कायािें).] नासौहन 

 

नरकाप्रिी जाये : िथापी ि ं माझा सोईरा असे [िू सोयरा आहेस (अससी). ‘असे’ हे हद्विीय प रुषी एकवचन म्हणून 
वापरले आहे. प ढील वाक्याि ‘अससी’ हेच रूप वापरले आहे.] : मीत्र  अससी [मू. असषी.] : ि जपासी सागंी- 

 

िलें  पाहीजे : ि जवहर पींगळीक  कोपला असे : म्हणे ‘या [मू. आ.] सजंीवकािें मारौनी  
सववहह स्वापदें िृप्ि करंू :’ ऐसें म्या ंआइकीलें  : िेनें मी द चीिा जाला ं:” मग  
संजीवक  म्हणे : “म्या ंकाय अपराध  केला जे मजवहर अवकृपा [मू. अनकृपा.] धहरली आसे : ५ 
जें मािें माहरल?” िव ंदमनीक  म्हणे : “रायाचा वीस्वास  कहर [िो*] [हेच वाक्य प ढे आले आहे. (ओ. ११) 
त्यावरून येथें ‘िो’ हा शब्द असावा असे स्पष्ट हदसिे. म्हणून सहंहिेि घािला आहे.] म खव” 

 

॥ उक्िं च ॥  
  

काके शौचं द्यिूकारेष  सत्यं क्लीबे धैयं मद्यपे ित्त्वहचन्िा ।  
सपे शाहंिः स्त्रीष  कामोपशाहंिः राजा हमतं्र केन दृष्टं श्र िं वा ॥ ११२ ॥  

  
िव ंसंजीवक  परम वैराग्य पावला [अत्यंि हवरक्ि झाला, हनराश झाला.] : “कटाकटा [हाय हाय. स.ं कटंकटः—हे 
िगवान हशवाचे एक नाव आहे. त्यावरून मराठीि कटकटा=हशव हशव, अरेरे—असा शब्द आला असावा. ‘हा द ःखोद् गार मूळचा कन्नड 
िाषेिील असावा’ असे डॉ. ि ळप ळे म्हणिाि. (यादवकालीन मराठी िाषा. पा. ३२६). पण िो वरीलप्रमाणे ‘कटंकटः’ पासून आला 
असावा, असे वाटिे. ‘कषं्ट कषं्ट’ या ससं्कृि शब्दावरूनही िो आला असणे शक्य आहे. मराठीि ‘कट’ ककवा ‘कटा’ असा एकेरी शब्दही 
आढळिो. ि ळा : ‘कट रे मूहखं केवडें । जोहडलें  होणे (ज्ञाने. १६·४१८.); ‘कटा रे हमया ंचाहटला । क चस्वेद ’ (ज्ञाने. १३·५३८). इिर रूपे 
पाहा : ‘कटकट धात्रया : काइ केलें  या देवकीया’ (उगी. ११४); ‘कटाकटा धाते्रया । कैसें जालें  अन ग्रहा या’ (ज्ञाने. ११·३९५) 

‘कटाकटा’ हे रूप प ढे पान १४९·१ मध्ये आलेले आहे, िे पाहावे.] : मी क मडंळाआंि  [वाईट, द ष्ट लोकाचं्या समूहाि मी पडलो.] 
पडला ं: क हमत्राची [द ष्ट हमत्र.] 

१० 

सेवा केली : ियाचें फळ पावलों : राया[चा*]* [हेच वाक्य वर आले आहे. (ओ. ६) िेथे ‘रायाचा’ असे पद आहे. 
त्याप्रमाणे द रूस्ि करून घेिले आहे.] हवस्वास कहर िो म खव ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
अहं हह संमिो राज्ञो य एव ंमन्यिे क धीः ।  
बलीवदवः स हवज्ञयो हवषाणपहरवहजिः ॥ ११३ ॥  

  
मी रायासी मान्य  : राजा मज[वाचंौहन का]ंही नेणे : ऐसें जो माहन िो म खव  
जानावा : िो सींगेंवाचंौहन बलैो जाणावा : िहर म्या ंआय क्ि केलें  : या सीहासी १५ 
मतै्री केली ॥ उक्िं च ॥  
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मृगा मृगैः सिमन व्रजत्न्ि गावि गोहिस्ि रगास्ि रिैः ।  
म खाि मूखैः स हधयः स धीहिः समानशीलव्यसनेष  सख्यम् ॥ ११४ ॥  

  
मृगासंगािें मृगासी मतै्री घडे : धेन सागंािें धेन सी मतै्री घडे : घोडासागंािें [‘घोडासागंािें घोडासी’याि 
सामान्यरूप न करिा ‘घोडा’ शब्द ठेवला आहे.] घोडासी 

 

मतै्री घडे : म खासागंािें म खासी मतै्री घडे : संिजनाहस सिंजनेसी मतै्री घडे : ऐसें २० 
समसीळेसी सख्य होये :” सजंीवक  म्हणे : “दमहनका : द जवनाहचय संगिी राहंस  
कीजे ना : िे द जवन उपायािंरें मारिील ॥ उक्िं च ॥  
  

बहवः पत्ण्डिाः क्ष द्राः सवे मायोपजीहवनः ।  
क य वः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा ॥ ११५ ॥  

  
बह ि द ष्ट जण पहंडि ऐसें म्हणहवहि : मायाप्रपचंें जीिी [खोटा व्यवहार करून उपजीहवका करिाि, हजविं 

राहािाि.] : जैसें काकाहदक उष्ट्राचा ं
२५ 

ठाईं [मू. र्ाई.] अकृत्य कहरिे जाले :” “हे कैसी कथा?” दमनीक  प से : सजंीवक  सागें :  
 

कर्ा १३* 
िाबडा कऱ्हा आणि धूतव िाघ, कोल्हा ि कािळा 

 
“कोन्हे एका [मू. ऐका.] रायाचा कऱ्हा [‘कऱ्हािें’—सामान्यरूप केलेले नाही.] राजेनी आक्षम म्हणौनी 

साडंीला :.... 
 

िो आरंन्यामध्यें सैरावैरा चरे : िव ं[िे वनींचा राजा] ........  
मदोत्कट  [नामें] सीहं : िेणें कऱ्हािें देखौहन प हसलें  : “ि ं कोण गा  
यथें आलासी?” िो म्हणे : “मी कऱ्हा : राजेहन अक्षम म्हणौनी साडंीला ं: ५ 
ि झेया रानाआंि  असों :” िव्हा ंिेणें सीहें त्यासी अियदान हदधलें  :  
“ि वा ंस खै रा[नीं*] असावें ॥ उक्िं च ॥  
  

गृहे शत्र महप प्राप्िं हवश्वस्िमक िोियम् ।  
यो हन्यािस्य पापं स्याच्छिब्राह्मणघािजम् ॥ ११६ ॥  

  
गृहाप्रहि सिृ स[रण*] आला : ियासी आियदान हदधलें  : ऐसेंहन त्याहस १० 
माहर : िहर त्याहस सिब्राह्मण माहरलयाचें पाप घडे :” ऐसा िो करहा  
अरंन्यामध्यें स खें चरे :  
  

िव ंयेके समईं सीहा आहण गजाहस य ध जालें  : सीहासी गजाचें दािंाचे  
घाये लागले : िेणें घायें सीहासी उपवास पडला : िेव्हेळीं सीहेरायें : आप ले  
सेवक बोलाहवले : िे येउनी नमस्कारू करुनी प ढा ंउिे राहहले : १५ 
येक  कोल्हा : यक  काउळा : एक  [वरील ओळीि ‘रानाआंि ’ असा शब्द आहे. सदंिव लक्षाि घेिा येथेही ‘रानीं’ हाच शब्द  
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असला पाहहजे. हलहहिाना ‘नीं’ हे अक्षर अनवधानाने गळले असावे.] व्याघ्र : ियािें सीह  म्हणे : “मी क्ष धेपीडीि 
आसें : मज काहंह आहारू मेळवा :” िेधवा ंकोल्हा काउळा आणी व्याघ्र   
हवचारंु लागले [हवचार करू लागले, हवचारहवहनमय करू लागले.] : “हा आप ला स्वामंी ि का मरण द[शिेें 
पाव]ला आसे : 

 

िहर चाला जाउं : येकाधें सावज पाह नी [आन ं :” ऐसें म्ह]णौहन िे  
रानाआंि नीगाले : फीरिफीरिा ंकष्टले : पहर काहंह सावज सापं डे ना : २० 
िव ंशृगंाळू का[उ]ळािें म्हणे [सामान्यरूप केले नाही.] : “आप[ण*] काय फीरि आसौं : आिा ं  
हा कऱ्हा माहरजे : याचेंनी मासे सीहासी आहार होईल :” ऐसें वीचारूहन  
सीहासी म्हणे : “जी स्वामंी : आम्ही बह ि फीरलौं : पण सावज न सापंडेहच :  
िरी या [मू. ऐक .] वनाआंि  येक  करहा आसे : िो मारलेया ंसमस्िासंी पारणें  
होईल :” ऐसें सृघाळाचें वचन आईकौहन सीह  त्याहस कोपें म्हणे : “आरे २५ 
पापीष्टा : ऐसें ि ज बोल ं  न ये : म्या ंत्याहस आियेदान दीधलें  आसें : आनी  
ि ं जहर त्यािें माहरसी िहर पािक आसे [यानंिर म ळाि ‘ऐसें आईकौहन सगृाळ  सीहािें म्हणे’ हे वाक्य आहे. ११७ व्या 
श्लोकानंिर िे प न्हा प ढे आलेले आहे. िेथेच िे योग्य आहे. म्हणून येथे वगळले आहे.] :” ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
४. [मू. आ.]  
  

न गोप्रदानं न महीप्रदानं । न चान्नदानं हह िथा प्रधानम् ।  
यथा वदन्िीह ब धाः प्रधानं । सववप्रदानेष्ट्वियप्रदानम् ॥ ११७ ॥  

  
ऐसें आईकौहन शृगंाळौ सीहासी म्हणे : “स्वाहमसी मज जहर : आियदान  
देउहन स्वयें आप ण त्याहस वध  कीजे िहर दोस  घडे : आहण िोच जहर ५ 
स्वयं आपण स्वामीयालागी प्राण  वेंची िहर दोस  नाहह : [जहर िो क]ऱ्हा  
म्हणै[ल : ‘मािें]हच वधा :’ िहरची वधावा : नाही िरी आ[मचा-ं  
मध हन*]....यकाधासं.... [िक्षौहन* [येथे कागद फाटल्याम ळे अक्षरे गेली आहेि. प ढे कावळ्याच्या िोंडी वाक्य आहे. 
‘मज िक्षौनी प्राणाधारु करावा’. हे लक्षाि घेिा येथेही ‘िक्षौहन’ असा शब्द असावा, असे वाटिे.]] प्राणाधारू करावा [प्राणाला 
आधार द्यावा. थोडेफार खाऊन िकू कमी करावी व प्राण वाचवावा.] : जहर 

 

स्वामंी मरणावस्िेिें पावले : िहर या प्राणाचा काये उपयोग ?” ऐसें [म ळाि हा शब्द ‘ऐसें ऐसें’ असा द बार 
हलहहला गेला आहे.] 

 

आईकौहन मदोत्कट  सीह  म्हणे : “ि मचें मनीं येईल िें करावें :” १० 
  

मग व्याघ्र कोल्हा काउळा िया कऱ्हेयापाहस गेले : त्यािें म्हणौं लागले :  
“गौसाहंवया ंउपवास पडिाहि : िहर चाल सिंाळी :” ऐसें म्हणौहन  
चौघ जण सीहापासी आले : जोहारू कहरिे जाले : मग काउळा म्हणे :  
“आम्ही सववत्र फीरलौं : पहर काहंह सावज न देखौं : आिा ंमज िक्षौनी  
प्राणाधारु करावा [प्राणाला आधार द्यावा. थोडेफार खाऊन िकू कमी करावी व प्राण वाचवावा.] ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

आपदं प्राप्न यात्स्वामी यस्य ितृ्यस्य जीवहि ।  
प्राणेष  हवद्यमानेष  स ितृ्यो नरकं व्रजेत् ॥ ११८ ॥  
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जयाचा ितृ्य  स्वामीसी आपिी कामंा न ये : िो ितृ्य  नरकािें पाव े:”  
ऐसें काउळाचें वचन आईकौहन कोल्हा म्हणे : “ि झें मास थोडें :  
मी माझें मास देईन : आहण काउळेयाचें मासं खािा ंदोस असे :” २० 
॥ उक्िं च ॥  
  

काकमासंं श नोत्च्छषं्ट स्वल्पं िदहप द लविम् ।  
िहक्षिेनाहप कक िेन िृत्प्ियेन न जायिे ॥ ११९ ॥  

  
िव ंशृगंाळ  सीहािें [म्हणे] : “काकमासं : िेंहह स्वानें उहचहष्टलें  : आहण  
िेंहह स्वल्प : आहण िेंहह द लवि : िरी िें िक्षीलया ंआहण त्र प्िी नोहे : २५ 
िहर िें िक्षौं न ये :” मग कोल्हा सीहािें म्हणे : “माझे मासंा िक्षावें :  
मज सनाथ करावें : स्वामीकाजीं माझे प्राण वचेिी िहर मज इहलोकीं  
परलोकीं बरवें होये ॥ उक्िं च ॥  
  

स्वाम्यायिाः सदा प्राणा ितृ्यानामर्मजिा धनैः ।  
यिस्ििो न दोषोऽत्स्ि िेषा ंग्रहणसंिवः ॥ १२० ॥  

  
जे ितृ्य स्वामीचें ठाईं : धनप्राणें [धनाने आहण प्राणाने, धन आहण प्राण देऊन.] कामा यिी : त्याहस काहहहच 
पािक 

५ 

नाहह :” ऐसें कोल्हेयाचें वचन आईकौहन व्याघ्र म्हणे : “ि म्ही स्वल्प-  
काये [स्वल्प आहे काय (शरीर) ज्याचें; लहान शरीराचे (त्याि मास फार थोडे असणार).] : आहण नखाय ध [मू. ‘नशाय ध’. ज्या 
पोथीवरून प्रि केली असेल िीि ‘नषाय ध असे असावे. ष ऐवजी प्रिकाराने श हलहहला. ‘नषाय ध’ मधील ष हे अक्षर ख चे द्योिक होय. 

नखे आहेि आय धे ज्याचंी िे. नखे असलेले प्राणी खाण्याला हनहषद्ध आहेि, असे यावरून हदसिे.] : ि झें माश िक्षण कहरिा ं
बरवें नव्हें : ि ं प[र*]िा 

 

सहर : मी आप ला [मू. आप लो.] देह देईन ॥ उक्िं च ॥  
  

नािक्ष्यं िक्षयेत्प्राज्ञः प्राणैः कण्ठगिैरहप ।  
हवशषेािदहप स्िोकं लोकद्वयहवनाशनम् ॥ १२१ ॥ १० 

  
एिदथं क लीनाना ंनृपाः क ववत्न्ि संग्रहम् ।  
आहदमध्यावसानेष  न िे गच्छत्न्ि हवहक्रयाम् ॥ १२२ ॥  

  
प्राज्ञा [‘प्राज्ञा जो (जो जाणिा आहे) िो (त्याला) आिक्ष िक्षौं नये’ (अिक्ष्य िक्षण करिा येि नाही. त्याने अिक्ष्य िक्षण करू नये).] 
जो िो आिक्ष िक्षौं न ये : जऱ्ही प्राण कंठगिीिें पाव[ला... 

 

िें आिक्ष आल्प] [‘प्राणैः कंठगिैरहप’ याचे िाषािंर. प्राण कंठाच्या गिीने (मागाने) पावला (आला)–प्राण कंठमागापयंि आले, 

जायला लागले िरी.] लोकद्वयािें [इहलोक व परलोक.] नाशि : आनी जे क ळीन..... ियाहस [जे उिम क ळाि 
जन्मले आहेि त्याचंा (कोणत्याही) हनहमत्यें (कारणासाठी) हवग्रहो न कहरिी (त्याग करीि नाहीि). कारण, िे (क लीन प रुष) आरंिी, 
मध्ये ककवा शवेटी (मरणकाळी) कधीही ‘वीक्रयेिें न पावहि’–त्याचं्याि (त्याचं्या हनषे्ठि) बदल होि नाही.] 

 

....[नी]मीत्यें हवग्रहो न कहरिी : आहद मध्यें आवसानीं िे वीक्रयेिें [(स.ं हवहक्रया).] १५ 
ने पावहि :” मग व्याघ्र सीहािें हवनवी : “जी स्वामी : मजवरी कृपा  
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करावी : मज मारौनी पारणें करावें : मज स्वगीं वास  द्यावा : आणी इह-  
लोकीं परलोकीं यश हवस्िारावें ॥ उक्िं च ॥  
  

मृिाना ंस्वाहमनः काये ितृ्यानामन वर्मिनाम् ।  
िवते्स्वगेऽक्षयो वासः कीर्मिि धरणीिले ॥ १२३ ॥ २० 

  
जे ितृ्य स्वामंीकाया [स्वामीच्या कायासाठी, स्वामीप्रीत्यथव.] मृत्यािें [मू. िृत्यािे.] पावले : ियाहस स्वगीं वास  
होये : आणी 

 

धरणीिळीं कीिी होये :” ऐसें िया[चे] वचन आईकौहन कऱ्हा म्हणे :  
“आगा व्याघ्रा : ि हह नखाय ध प्राहण [हे वाक्य कऱ्ह्याने व्याघ्राला उदे्दशून म्हटले आहे. ‘िू नखाय ध आहेस, त्याप्रमाणे 
कावळा, कोल्हा व व्याघ्र हेही नखाय ध आहेि. ि म्ही सवव एकाच जािीचे आहाि. म्हणून ‘हे स्वजाहि प्राहण (आपल्या जािीचे हे प्राणी) 

वधणे ि ज य क्ि नव्हे. (ि ला योग्य नाही) हा िावाथव.] : स्वजािी ि ज वधनें हें य क्ि [कावळा, कोल्हा व वाघ हे हिन्ही प्राणी 
जसे नखाय ध होि िसाच कसहही नखाय ध आहे हे लक्षाि घेऊन हा िाग वाचावा.] 

 

नव्हे :” ॥ उक्िं च ॥  
  

मनसाहप स्वजात्याना ंयोऽहनष्टाहन प्रहचन्ियेत् । २५ 
िवत्न्ि िस्य िान्येव इहलोके परत्र च ॥ १२४ ॥  

  
िव ंिो कऱ्हा म्हणे : “जी : जाणिेनी प रुशें मनें स्वजािीसी आनीष्ट  
कचि ं नये : जहर स्वजािीसी वोखटें चींिी िहर िोची वोखटें [मू. वोषटें.]  
पाव े:” ऐसें कऱ्हा बोलीला : मग नमस्कार करौहन सीहापासी उिा  
राहहला : म्हणे : “[स्वामी] हे समस्ि अिक्ष : िहर हें माझें देह  
आनीत्य : िहर गोसाहंवयाचे कारणीं लावावें : जेणें परम [मू. प्ररम.] गिीिें होये :  
॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

न यज्वानोऽहप गच्छत्न्ि िा ंगकि नैव योहगनः ।  
या ंयात्न्ि प्रोत्ज्झिप्राणाः स्वाम्यथे सेवकोिमाः ॥ १२५ ॥  

  
जे यज्ञकिे [मू. ऐज्ञकिे. ‘यज्ञकिे आहण योगेस्वर जे (ज्या) गिीिें पाविी िे गिी स्वामीकाजीं जो ितृ्य  प्राण त्येजी िो पावे’–असा 
अन्वय. ‘पाव’े पूवी आलेले ‘िे गिीिें’ हे शब्द प नरुक्ि आहेि.] गिीिें पाविी : आहण योगेस्वर गिीिें पाविी : िे गिी 
स्वामंी- 

 

काजीं जो ितृ्य  प्राण  त्येजी िो िे गिीिें पाव े: म्हणौहन” कऱ्हा म्हणे :  
“मी आप लें  देह गोसावंीयाहंस वचेीन :” िव ंव्याघ्र  म्हणे : “हा शब्द  १० 
हदसे [याचा हा शब्द (म्हणणे, योग्य) हदसे.] :” या बोलासहरसा व्याघ्र  झोंबीनला : कऱ्हा मारौहन असकक 
पारणीं 

 

केलीं :”  
  

“िैसें” संजीवक  म्हणे “दमनीका : रायासी हवस्वास  नये : द जवनाचीये  
संगिी मरण होय :” ॥ उक्िं च ॥  
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अकालचया हवषमा च गोष्ठी क हमत्रसेवा न कदाहप काया । १५ 
पश्याण्डजं पद्मवने प्रस प्िं धन र्मवम क्िेन शरेण हिन्नम् ॥ १२६ ॥ [या श्लोकानंिर मळू 
प्रिीि प ढील वाक्य आहे. ‘दमनीक  प सें सजंीवक  सागंें :’ आहण नंिर ‘क मीत्राचंी सेवा—’ इत्याहद मजकूर 
आहे. ससं्कृि श्लोकानंिर त्यावर टीका येणे हेच योग्य. हशवाय प ढे ‘दमनीकाप्रहि सजंीवक  सागें’ हे वाक्य 
आलेलेच आहे. त्याम ळे आरंिीचे ‘दमनीक  प सें : सजंीवक  सागंें’ हे वाक्य अनावश्यक होय. म्हणून सहंहिेि िे 
वगळले आहे.] 

 

  
“क मीत्राची सेवा बरवी केली : जैसा पद्मवनीं हंस येक  होिा : िेनें ड ड ळाहस  
मतै्रकी केली : म्हणौहन शरेकरौनी मतृ्यािें[पावला] :” हे कथा......  
[दमनीका प्र]हि संजीवक  सागें :  
 

कर्ा १४* 
हंस आणि डुडुळ 

 
[आपल्या प्रिीि हंसाचे नाव नष्ट झाले आहे. हटेलप्रिीि िे ‘मदरक्ि’ असे आहे. िे सहंहिेि घािले आहे. िा. प्रिीि ‘मंदरक’ असे नाव 
आहे. ह. िा. प्रिीि हंसाने ड ड ळाचे दोष वणवन केले आहेि व दोष असूनही पाह णा म्हणून त्याला ठेवनू घेिले. मतै्री झाल्यावर ड ड ळ परि 

गेला. त्याला हंस िेटायला गेला. िेटीि घ बड ओरडला. िे ओरडणे ऐकून बाण मारण्याि आला. िो हंसाला लागला व िो मृत्यू 
पावला—असे वणवन आहे. आपल्या प्रिीि हा िाग नाही.] 

२० 

“कोन्ही [मू. योन्ही (सकळ सकेंि य=क).] येके [सरोवकर मदरक्ि *] नावें...हंस... हिए 
कमळवनीं 

 

आसे : िव ंिेथें ड ड ळ  एक  आला आसे : हंसें प हसलें  : “ि ं कवण पक्षी?”  
िव ंिो म्हणे : “मी ड ड ळ  : ि जसंगें मतै्रत्व रावया आलौं :” िव ंहंस   
म्हणे : “ि ं नीसाचरू : ि ज रात्रीं दृष्टी : मज दीवसा [मू. दीवशा.] दृष्टी : आनी  
ि झा बोल  आमंगळ  : माझा बोल  स मंगळ  : ि ज मज मतै्री नाही :” िव ं  
िो म्हणे : “ि ं उिम  : म्हणौनी ि जसवें मतै्रत्व करंू आलों : िहर हम ि झा  
अहिथ  ॥ उक्िं च ॥  
  

आगिे स्वागिं क यात् गच्छन्िं न हनवारयेत् । ५ 
अयमेव परो धमवः गृहहणा ंपहरकीर्मििः ॥ १२७ ॥  

  
जो पाह णा ंघरासी आला : त्याहस आगि स्वागि करावी [हक्रयापद स्त्रीकलगी वापरले आहे.] : जाईल त्याहस  
न वज्यावें [मू. वजाव्यें.] : हा गहृस्िधम व बोलीला आसे :” मग त्या दोघासंी मतै्रत्व  
जालें  : िव ंकोन्हे एके [मू. ऐके.] समईं रात्रीं मागीं वानीय िेथें उिरलीं : िव ं  
िो ड ड ळ रात्रीं िेथें बोिाईला : िव ंवानीय शब्द  कवहधला [शब्द िेदला. शब्दाच्या (आवाजाच्या) अन रोधाने बाण 
मारला.] : िो बाण  हंसासी 

१० 

लागला : हंस  मृत्यािें पावला :  
  

िैसें” संजीवक  म्हणे : “दमनीका : पींगळीक  मजसी [माध रे....बो]ले [माध ये बोले, गोड 

बोलिो.] : पहर 
 

हििहर हवख(खा)साहरखा : आहण त्याचा पहरवारूहह द हरजनं [द जवन.] : ऐसामध्यें  
आसिा ंमृत्यािें पावला :” ॥ उक्िं च ॥  
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जंब को व्याघ्र पाश्वे िे िीक्ष्णि ण्डि वायसः । १५ 
िेनाहं वृक्षमारूढः पहरवारो न शोिनः ॥ १२८ ॥  

  
दमनीक  प से : सजंीवक  सागें :  
 

कर्ा १५* 
देिगुर् िाढै आणि िाघ 

 
[ही कथा हटेल व िाव ेप्रिीि आहे. हनमवळ पाठकाने व कृष्ट्णराजानेही िी हदली आहे. इिरत्र नाही. ह प्रिीि वाढ याचे नाव देवग प्ि असे 
आहे िर िा प्रिीि देवग फ असे आहे. ह प्रिीि त्याला रथकार म्हटले आहे. िा प्रिीि वाढई असेच म्हटले आहे. आपल्या प्रिीि वाढ याला 

वाघ िेटला असे वणवन आहे. िर िा व कृ प्रिीि कसह िेटला असे आहे. कथािागही हनराळा आहे.] 

 
 

“कोन्हे एके [मू. ऐके.] नगरीं देवग फ नावं वाढै होिा : िो काष्टें िोडावया  
गेला : डोंगरासी आला : िव ंआवचीिा प ढा ंवाघ  [मू. वाघ्र . व्याघ्र –असाही पाठ घेिा येईल.] देखीला : मग २० 
म्हणे : “पळैन िरी मािें खाईल :” म्हणौनी त्या वाघाजवळी आला :  
वाघ  [मू. वाघ्र . व्याघ्र –असाही पाठ घेिा येईल.] म्हणे : “ि ं मािें देखौनी का ंपळसी ना? िहर आिा ंकाये  
म्हणिोसी िहर सागं :” िो म्हणे : “ि झीय जाळेआिं  [जाळींि, वृक्षलिाहदकानंी ियार झालेल्या ि झ्या स्थानाि.] 
सायर थोर 

 

वाढले आसहि : िे मी िोडैन : ि जकारणें पाह नरू आनीला आसे :”  
िव ंवाघौ म्हणे : “आम्ही मासंिक्षक : ककह आंन्न खादलें हच २५ 
नाहह : िहर िें आन (न्न) आनी :” मग िेनें वाढैयें वाघाप ढें दहहिाि   
माहंडला [मू. माहडला.] व्याघे्रनी िहक्षला : व्याघ्र  स खीया जाला : मग वाढैयािें  
म्हणे : “ि वा ंनीत्य याव्यें [याव.े] : काष्टें घेउनी जावें :” मग िो.......  
हनगे[ला]........[दीवसा] दोचौ जव ंजाये िव ंत्या  
वाघा[जवहळ प्रधान कोल्हा...... आनी काउळ*]  
देहखले [मू. देणषलें .] : पाहें : मग ियािें देखौहन वाढै व्रक्षावहर वळघला : ५ 
िव ंवाघें म्हणीिलें  : “ि ं का ंभ्यालासी?” मग िो वाढै म्हणे  
॥ उक्िं च ॥  
  

जंब को िव पाश्वे ि  िीक्ष्णि ण्डि वायसः ।  
िेनाहं वृक्षमारूढः पहरवारो न शोिनः ॥ १२९ ॥  

  
“ि जजवळी कोल्हा आनी काउळा : द ष्ट प्रधान देखि आसौं : म्हणौनी १० 
वृक्षावहर वघेलौं : ि झी पाहाटें िेट घेईन : द ष्ट जनें वषे्टीि राजा वजावा  
॥ उक्िं च ॥  
  

गृध्राकारोऽहप सेव्यः स्यादं्धसाकारैः सिासदैः ।  
हंसाकारोऽहप सतं्याज्यो गृध्राकारैः स िैनृवपः ॥ १३० ॥  

  
हंसाकार सिासहयत्री [सिासद.] आसिी : आनी गीधापहर राजा आसे : िहर िो १५ 
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सेवावा :”  
  

“िहर दमनीका : कोन्हे येकें  द जवनें पींगळक  राजा मजवहर कोपहवला : िो जहर  
मज मारौं पाहािो िहर मी ियाहस बरवें य ध  करीन : य धीं पडलया ंमणव होये िें  
बरव े॥ उक्िं च ॥  
  

न िात्न्ह िीथैस्िपसा च लोकान्स्वगैहषणो दानशिैः सृविृैः । २० 
क्षणेन यान्यात्न्ि रणेष  धीराः प्राणान्सम ज्झत्न्ि हह ये स शीलाः [या श्लोकाच्या 
उिराधाऐवजी येथे म ळाि १३२ व्या श्लोकािील उिराधव च कून हलहहला गेला आहे. (िो १३२ व्या श्लोकाि 

प न्हा आहेच). िो वगळून, ससं्कृि पचंिंत्राच्या आधारे श्लोक पूणव केला आहे.] ॥ १३१ ॥ 

 

  
॥ िथा च ॥  
  

मृिैः संप्राप्यिे स्वगो जीवहद्भः कीर्मिरुिमा ।  
िद िावहप शूराणा ंग णाविेौ स द लविौः ॥ १३२ ॥  

  
॥ िथा च ॥  
  

होमाथरै्मवहधवत्प्रदानहवहधना सहद्वप्रवृन्दाचवनै–  
यवज्ञैिूवहरस दहक्षणैः स हवहहिैः संप्राप्यिे यत्फलम् ।  
सिीथाश्रमवासहोमहनयमिैादं्रायणादै्यः कृिैः  
प ंहिस्ित्फलमाहव ेहवहनहिैः संप्राप्यिे ित्क्षणात् ॥ १३३ ॥ ५ 

  
संग्रामीं मरण होये िहर स्वगीं पावीजे [स्वगव प्राप्ि होिो.] : आणी संग्रामीं जींकीजे िरी लोकामध्यें  
कीिी होय : हे दोन्ही पदाथव स (श ) राहस द लवि : आनेक होमाहदकें करौनी :  
वीवीधें दानें [मू. दान्यें.] करूहन : हवप्रव ं(व्रं)दें प जौहन : ि री दक्षीणें आस्वमेधादीक यज्ञ  
करौनी : षणमास [सहा महहने िीथाच्या हठकाणी आश्रमाि राहून. ‘षण्मास’ हा शब्द मूळ ससं्कृि श्लोकाि नाही. ‘सिीथाश्रम’—
यािील ‘सत्’ शब्द ‘षट’ समजून हे िाषािंर केले असावे.] िीथाश्रम वस्िी करौहन : चादं्रायनाद्यें [चादं्रायण आदी. 
चांद्रायि : एक व्रि आहे. हे व्रि करणाने प्रहिपदेला एक घास, हद्विीयेला दोन घास याप्रमाणे पौर्मणमेला १५ घास अन्न सेवन करायचे व 
त्यानंिर वद्य पक्षाि चंद्राची एकेक कला कमी होि जाईल त्याप्रमाणे दररोज एकेक घास कमी करून अमावस्येला काहीच खायचे नसिे. 

चंद्राच्या कलानं सार िोजन घयायचे असिे म्हणून याला ‘चादं्रायण’ व्रि म्हणिाि.] िपें करौहन जें फळ होये 

 

िें फळ संग्रामीं सस्त्रधारीं : सन्म ख जे प रुष हनहि जाले िे िें फळ पाविी :” १० 
  

ऐसें सजंीवकाचें वचन आईकौहन दमनक  वीचारीिा जाला : म्हणे : “हा  
संजीवक ..... कदाचीि पींगळकािें माहर : [िहर....आिा.ं...ऐसें] कहरन :  
संजीवकासी आणी पींगळीकासी य ध्य नव्हें : आहण सजंीवक  यथौहन [मू. अथौहन.] जाये : ऐसें  
करंू : आणी स्वामीसेवकासी संग्राम  बोलीला नाही : हनबवळें  बळासी हवरोध  न  
करावा ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

शत्रोबवलमहवज्ञाय वैरमारििे ि  यः ।  
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स परािवमाप्नोहि सम द्रहष्टहििाद्यथा ॥ १३४ ॥  
  
सत्र चें बळ नेणौहन जो वैर आरंिी िो परािवािें पाव े: [जैसा सम द्र हटटवा-  
पासौहन*] हे कथा दमनीक  संजीवकाप्रहि सागें : दमनीक  म्हणे : “आईकी  
संजीवका : सबळीं ब धीसी वर्मिजे [मू. िृर्मिजें. सामर्थयववान व्यक्िीबरोबर हवचारपूववक (ब धीसी) वागावे.] ऐसें 
नीिीसास्त्रीं आसें : 

२० 

 
कर्ा १६* 

णटटिा, णटटिी आणि समुद्र 
 

“प वीं सम द्राचे िीकर हटटवा टीटवी [म ळाि याप ढे ‘सम द्राचें िीरी’ हे शब्द च कून प न्हा हलहहले गेले आहेि. िे 
सहंहिेि वगळले आहेि.] होिी : दोघें स्त्रीप रुश ेहोहि : 

 

िव ंकीिी येका दीवसा हटटवीसी प्रस िसमयो जाला : िव ंिे ििारािें  
म्हणे : ‘आगा प्राणनाथा : मज प्रस िीकाळ आला असे : िहर येकाधें हनरु-  
पद्रव स्थान [मू. स्छान.] पाह हन ये : िेथें मी आकंड ठेवीन :’ मग हटटवा म्हणे : ‘प्रीये : २५ 
हा सम द्राचा उपकंठ  रंम्य  आसे : िहर येथेंहच ि वा ंआहंड ठेवावीं :’ [िे हट-]  
टवी म्हणे : ‘यथें प णवमेचें दीवसीं सम द्राची वळे चढि आसे [सम द्राची वेळ (लाट, िरिी) चढि असिे. िरिीम ळे 

लाटा उंच चढिाि.] : िे मदोन्मिा  
 

हस्िीिेंहह नागंवें [ससं्कृि वाक्य ‘मिगजेन्द्रानहप समाकषवहि’=मदोन्मि हिीलाही ओढून नेिे. ‘आंगव’े असा पाठ असिा िर हा 
अथव आला असिा. नांगिे या पाठाम ळे प ढीलप्रमाणे अथव करावा लागेल. मदोन्मि हिीलाही िी (सम द्रवेला) वश होि नाही, आटोक्याि 

येि नाही. मदोन्मि हिीही पौर्मणमेच्या हदवशी िरिीच्या लाटानंा िोंड देऊ शकि नाही. िो वाहून जािो.] : म्हणौहन आणीक 
ठावो हवचाहरजे : येथौहन जाउं :’ 

 

िीचें वचन आईकौनी वीस्मीि होउहन हटटवा बोलिा जाला : ‘प्रीये :  
ि ं हें अय क्ि बोलीलीसी : हा सम द्र कींमात्र  [मू. कीमात्र .] : जो का ंमाझीं आंकड परािवी :  
िहर येथें हनिींि प्रस िी कराहव : परािवास्िव आप लें  स्थान [मू. स्छान.] साहंड ५ 
िो म खव जाणावा ॥ उक्िं च ॥  
  

यः परािवसंत्रस्िः स्वस्थानं संत्यजेन्नरः ।  
िेन चेत्प हत्रणी मािा िद्वन्ध्या केन कर्थयिे ॥ १३५ ॥  

  
॥ िथा चं ॥  
  

दाने िपहस शौये च यस्य न प्रहथिं मनः । १० 
हवद्यायामथवलािे च माि रुच्चार एव सः ॥ १३६ ॥  

  
जो परािवें [मू. परािंव.] स्थान [मू. स्छान.] साहंड ियाची मािा वधं्या म्हणीजे [त्याची आई वाझं म्हणावी. जण  हा 
म लगा हिला झालाच नाही, हा आपल्या आईचा म लगा नव्हे असे समजाव.े] : िो प त्र  नाही 

 

प्रसवली : िेणें प त्रें िे प त्रविंी नोहे :’ ऐसें ियाचें वचन आईकौहन सम द्र  
मनीं हवचाहरिा जाला : म्हणे : ‘पाहा हो : या पक्षीयाचा केव्हडा  
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गव व ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

उत्त्क्षप्य हटहटिः पादावास्िे ििियाहद्दवः ।  
स्वहचिकत्ल्पिो गववः कस्य नात्राहप हवद्यिे ॥ १३७ ॥  

  
[हट]टि आका[शाआंि] उडौहन पाया ंस्थीरू [मू. स्छीरू.] होि आसे : पक्षाहस  
िगं  कहरि नाहह [मूळ ससं्कृि श्लोकाचा (१३६) अथव असा आहे की, आपल्या आंगावर आकाश कोसळेल या िीिीने, हटटवा आपले 
पाय वर फेकून त्स्थर राहािो आपल्या पायानंी आपण आकाश अंगावर कोसळू देणार नाही असा जण  त्याला गवव वाटिो. ‘पक्षाणस िंगु 

कणरत नाही’ या वाक्याि िो अथव उिरि नाही.] : ऐसा गव व ियासी आसे : िरी आप ला आंिःकरणीं 

 

गव व कोणासी पा ंनाही? िरी याचा नीरधार पाहीन :’ ऐसें सम द्र २० 
बोलीला : मग िे हटटवी सम द्राचें िीकर प्रसवली : आंकड ठेवीलीं :  
िव ंएके [मू. ऐके.] दीवसीं हटटवी आहण हटटवा : दोघीं चारा आणा-  
वया गेलीं [दोघेही गेले.] : मग िो सम द्र वळेेंकरौहन [लाटेने.] आंकड हरिा जाला : िव ं  
िे चारा घेउनी आली : जव ंपाहाहि िव ंस्थान [मू. स्छान.] स न्य देखीलें  : मग  
हटटवी आक्रादं ं लागली : मग हटटवाप्रहि [हटटव्याला.] बोलीली : ‘आरे म खा : २५ 
म्या ंि ज पहहलेहच म्हणिीलें  : जें द र स्थान [मू. स्छान.] पाह नी यें : िहर ि ं  
नाईकहस : त्वा ंआहाकंारू केला : म्हणौहन ि ज क माची पहर जाली  
॥ उक्िं च ॥  
  

स हृदा ंहहिकामाना ंन करोिीह यो वचः ।  
स कूमव इव द ब वहद्धः काष्ठाद्भ्रष्टो हवनश्यहि ॥ १३८ ॥  

  
जो सोहृदासोइरयाचंें वचन नाइके िो क मािें (चे) पहर नासािें पाव े:  
जैसा क मव येक  काष्टापासाव [लाकडापासून.] नासािें पावला :” “हे कैसी कथा ?” हटटवा  
प से : हटटवी सागें : ५ 
 

कर्ा १७* 
बडबड्या कासि आणि हंस 

 
“कोन्ही येके सरोवकर कंब ग्रीउ येणें नावें कछप  आसे : सकंट आहण  

वीकट : ऐसें दोघी हंस ियाचे मीत्र असिी : िे हंस प्रिहदनीं सरोवराहस  
येहि : िया कछपासंगािें कथावारिा गोष्टी कहरिी : आस्िमान आप लीया  
स्थाना [मू. स्छाना.] जािी : िव ंहकहियेका हदवसा अनावृहष्टस्िव सरोवर आटलें  [मू. आतलें  (सकळ सकेंि ि 

= ट).] : 
१० 

िें देखौनी दोघी हंस द खी जाले : मग कासवाप्रहि बोलिे जाले : ‘मीत्र  
कछपा : आिा ंि ं काये करसील? हें सरोवर आटिील [ए. व. किा—अ. व. हक्रयापद.] :’ िव ंकंब ग्रीउ  
म्हणे : ‘मीत्र हो : आिा ंआमचें जीणे प रलें  [हजणे सपंले.] : उदक आटलें  : म्हणौहन  
‘मीत्र हो : आिा ंब हद्ध काहंह केली पाहहजे ॥ उक्िं च ॥  
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हमत्राथे बान्धवाथे च ब हद्धमान्यििे सदा । १५ 
जािास्वापत्स  यत्नेन जगादेदं वचो मन ः ॥ १३९ ॥  

  
आपिीकाळ  प्राप्ि जाला आसिा ं: मीत्राकारणें बंध कारणें ब द्धीमिंें प्रयत्न   
करावा : िहर माझे ि म्ही मीत्र असिा ं: िहर येकाधी बळकट दोहर : अथवा  
दृढ काष्ट आणावें । िें काष्ट मी दािेंकरौनी [धरीन]..... आणी  
[ि म्ही] दोघी जण लाक डाचें ढोणें दोहीकडे [धरौहन] यके [वळेे उडावें] : २० 
जेथें जळप णव सरोवरू आसैल िेथें नेउनी ठेवावें : जहर ि म्ही माझे मीत्र :  
िहर यैसा उपावो ि म्ही करावा : जेनेंकरौनी माझे प्राण वाचंिी : प्राणािं-  
समये जो मीत्र  कामा ये िो मीत्र  : मीत्र ऐसेहच व्होवें ॥ उक्िं च ॥  
  

पापाहन्नवारयहि योजयिे हहिाय ग ह्याहन ग हहि ग णान्प्रकटीकरोहि ।  
आपद् गिं च न जहाहि ददाहि काले सत्न्मत्रलक्षणहमदं प्रवदत्न्ि सन्िः ॥ १४० ॥ २५ 

  
मीत्र कैसा जाणावा? जो पापापासाव नीवाहर : हीिवचन उपदेशी :  
आप ले ग ह्यािें अछाहद : मीत्राचे ग ण प्रकट करी : आणी मीत्र  आपिीिें  
पावला ियािें न संडी : कोन्हे येके काळीं [योग्य वेळी.] मीत्रासी दे [आपल्या हमत्राला आपले सववस्व देिो.] : ऐसें 
सन्मीत्रलक्षण 

 

मान िा[व*] [स.ं महान िाव, श्रेष्ठ प रुष, साध  प रुष.] बोलिी ॥ उक्िं च ॥  
  

हवनये वशंपरीक्षा हस्त्रयः परीक्षा ि  हनधवने प ंहस ।  
आपहद हमत्रपरीक्षा शूरपरीक्षा रणािणे िवहि ॥ १४१ ॥  

  
वसंाची पहरक्षा [वंस (स.ं वंश)=वळूे, बाबंू. वंसाची म्ह॰ वेळूची परीक्षा त्याच्या ‘नम्रिे’वरून (िो वाकिो की नाही, हे पाहून) करिा 
येिे; वेळू जर चागंला वाकि असला िर िो उिम वेळू होय. असे ओळखिा येिे. िंस शब्द हश्लष्ट समजून द सराही अथव करिा येईल. वशं 
शब्दाचा द सरा अथव, पूववजाचें क ळ. एखाद्या माणसाच्या हठकाणी ‘नम्रिा’–हवनय आहे की नाही हे पाहून िो चागंल्या ‘वंशाि’ =क ळाि 
जन्मलेला आहे की नाही, िो कोणत्या ‘वंशाि’=क ळाि जन्मलेला आहे, हे ओळखिा येिे. नवरा (प रुष) दहरद्री झाल्यावर त्याची पत्नी 

(नारी) त्याच्याशी पाहिव्रत्याने वागिे की नाही, यावरून हिची परीक्षा होिे.] हवनयो म्हणीजे नम्रिाकरौहन जानीजे : 
हनधवन प रूश 

५ 

जाला : िे समईं नाहर पिीवृिापणें चाले : िे पहरक्षा िेधवा ंठावी पडे :  
दोघी समरंगणीं मीळाले : िेधवा ंजो स र ियाची पहरक्षा [मू. ‘पहरक्षीिा’.] ठावी पडे [मू. ‘चडें’. (सकळ सकेंि च 
= प).] :” 

 

मग िे हंस म्हणिी : “अगा क मा : आम्ही ऐसेंहच करौहन : पहर ि वा ंमौन्य  
धरावें : िोंडें काहंह न बोलावें : जहर बोलसी िहर आपलें  केलें  पावसील [आपल्या करणीचे फळ (प्रायहिि) 
ि ला हमळेल.] : 

 

आम्हासी बोल  नाही :” िव ंकंब ग्रीउ म्हणे : “आम्ही काहंह न बोलौं :” १० 
ऐसा नीियो करौहन : िे दोघे हंस लाक डासहहि उडाले : िव ंखाली [मू. षाली.]  
एक नगर आलें  : िेथील लोकीं वरौिें लाक ड हंसीं नेईजि [मू. नईजि.] देखौनी [हंसाकडून लाकूड नेले जाि 
असलेले पाहून.] : 

 

लोक येकवाट [एकहत्रि.] हमळौनी : कोल्हाळ करौं लागले : “आहो : इहीं पक्षीं  
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वक्राकार काई नेईजि असें?” ऐसा लोकाचा बोिाट आइकौहन कंब ग्रीउ  
बोलिा जाला : म्हणे : “हा काईसा कोल्हाळौ?” ऐसें बोलिाचंी काष्टा- १५ 
पासौनी कंब ग्रीउ पडला : िो लोकीं सिखंड  केला :”  
  

मग टीटवी म्हणे : “िैसें ि ं माझें वचन गवास्िव नाईकसीची : म्हणौहन  
आंडीं सम कद्र नेलीं :” ऐसें आईकौहन टीटवा कोपािें पावला : म्हणे :  
“आिा ंमी सम द्रािें[ सोखीन :”] िेधवा ं[टीटवी] म्हणे : “ि ज आनी  
सम द्रा वैर [मू. व्यैर.] केवी [घडे? ि ं*.....सामान्य.....”] : टीटवी म्हणे : २० 
“ि ज जरी सम दे्रसीं वैर करणें : िहर ि ं बह िा पक्षीयािें मेळवी : मग  
वैराचा उद्यम  करावा : बह िीं [अनेकानंी हमळून कायव केल्यास काहीही असाध्य नाही.] काये आसाध्य आसे? ॥ 
उक्िं च ॥ 

 

  
बहूनामल्पसाराणा ंसम दायो हह द जवयः ।  
िृणैरावषे्ट् यिे रज्ज येन नागोऽहप बध्यिे ॥ १४२ ॥  

  
बह िाचा सम दाय िो जीकव ेना : येथें दृष्टािं  : बह िें िृणेंकरौहन रज  जे २५ 
केली : िेकह क ं जरािें बाधंीजे : िहर बह िीं काय न होये? ॥ उक्िं च ॥  
  

चटकाकाष्ठकूटेन महक्षकादद वरैस्िथा ।  
महाजनहवरोधेन क ञ्जरः प्रलयं गिः ॥ १४३ ॥  

  
चीडी आणी काष्टक ट पक्षी : आनी बेंड क : येकह मीळौनी क ं जरु मारीला :”  
“हे कैसी कथा ?” हटटवा प से : टीटवी सागें :  
 

कर्ा १८* 
णचडी, काष्ठकूट, बेडूक आणि हत्ती 

 
“कोन्ही येके ठाईं [मू. र्ाईं. (सकळ सकेंि थ = ठ).] वटवृक्षाचा ं [वडाच्या झाडाच्या] पालवीं 

[पानािं.] चीडी एकी [मू. ऐकी.] व्याली होिी : 
 

िव ंिे मागीं हस्िी जाि होिा : िेणें िे सोंड घालौहन खाहंद मोहडली : ५ 
चीडीचीं आंकड मेलीं : िे चीहड थोर द ख पावली : हस्िीवहर कोप करौहन  
काष्टक टापासी [(स.ं काष्ठकूट) लाकूड कोरणारा पक्षी. मराठीि याला ‘स िार’ पक्षी असे नाव आहे.] गेली : ियाप ढा ंद ख 
हनवदेन केलें  : मग िेनें समजावीली : 

 

िो म्हणे : ‘चीडीये : ि झा वैहर माहरन :’ मग िो काष्टक ट आनी चीडी  
माहसयपासी येउनी द ख नीवदेन कहरहि जाली : िे मासी म्हणे : ‘मोहाळ  
खािा ं : माझे गोत्र हस्िीय खादलें  [मासीयेपासी, माशीजवळ. ही माशी-मधमाशी होय. हिीने “मोहाळ (मोहोळ, मधाचे 

पोळे–त्यािील रस) खातां माझें गोत्र (पोळ्यािील माझ्या नािेवाईक मधमाशा) खादलें .”] :’ ‘िरी मज नीरोप  काये : िो 
मज साघं : 

१० 

िो मी करीन :’ मग मासी म्हणे : ‘चाल जाउं : माझा मीत्र  मेघद ि  बेड क  
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आसे : ियासी द ख सागंौं : िो आप लें  काये करैल :’ मग ियाप्रिी जाउनी  
िो [बे*]ड क  सावद  केला : ियािें म्हणीिलें  : ‘ि वा ंआडकडा [आड=कूप, हवहीर, खोल खड् डा. त्याच्या 

कडा=काठावर.] राह हन 
 

बेड क शब्द करावा :’ िो म्हणे : ‘बरव्यें :’ मग काष्टक टािें म्हणीिलें  [मू. म्हिेिलें .] :  
‘ऐसें आम्ही करौहन [आम्ही (आपण) ऐसें करौहन (करू).] : जे हस्िीयाचे डोळे टोच नी [(टोचूफोडू). डोळे 
फोडल्यावर त्यावर माशा बसून त्यानंी खाडी=खड् डा पाडला. डोळ्याचा िाग खाऊन टाकला व िेथे न सिे खळगे राहहले.] :’ मग 
िेणें टोचीले : 

१५ 

मासीया ंबैसौनीया ं[मू. बैसोनीआ.] खाहड पाडीली : िो हस्िी आंध  जाला : ऐसा कोन्हे  
येके समईं हस्िी िृषाक्रािं  जाला : ऐसें ियासी पाणीया जािा ंसोये नेणेची [पाण्याची व्यवस्था, पाणी क ठे आहे 
िे त्याला कळेना.] : 

 

िव ंआडकडेहोउनी बेंड क बोलीला : िो म्हणे : ‘इकडें उदक आसें :’  
िो हस्िी िेणें सोये हनगाला : कड(डा)होउनी धाहर पडला : प्राण  गेला :  
  

म्हणौहन बह ि काय करंु न [शकिी*?] बह िेंकरूहन काये होये : २० 
ऐसें हटटवीचें बोलनें आईकौहन..... हटटवा..... [चाच  ि]रौनी [चोच िरून. प ढील पानावर ‘िे देहखली’ यावरून 
‘हटटवा....टाकी’या ऐवजी ‘हटटवी....टाकी’ असे असावे.] 

 

उदक बाहहर टाकी : आहण चाचं  िरौहन मािी सम द्रािं घाली : ऐसें कीिीयेक  
हदवस िे देखीली : मग मकन संिोसला : मग गरूडाप्रिी नीगाला : जाउहन  
गरुडाप ढा ंसागंीिलें  : म्हणे : ‘गरूडा : ि झेंहन हटें : सम द्र हटटवासी  
वैर [मू. गैर.] कहरि आसे : म्हणे : ‘जाये : गरुडाहस सागं :’ मग मी ि ज २५ 
साघंावया आलौं : िें आईकौहन गरुड कोपला : समस्ि ि मंडळीचे पक्षी  
हंकाहरले : िेकह येउनी िो सम द्र चाचं िहर शोहषला : ियाचीं पीलीं काढीलीं :”  
  

म्हणौहन दमहनक  म्हणे : “संजीवका : वयसा [‘वयसा’ (वय ककवा आकृिी) सान (लहान) थोर (मोठी) न 
म्हणावीं वय ककवा आकृिीवरून एखाद्याला लहान ककवा मोठे म्हणू नये, हा िावाथव.] सान थोर न म्हणावी ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
हस्िी स्थूलिरः स चाङ क शवशः कक हत्स्िमात्रोऽङ क शः  
दीपे प्रज्वहलिे प्रणश्यहि िमः कक दीपमातं्र िमः । ५ 
वजे्रणाहप हिाः पित्न्ि हगरय: कक वज्रमात्रो हगहर–  
स्िेजो यस्य हवराजिे स बलवान्स्थूलेष  कः प्रत्ययः ॥ १४४ ॥  

  
हस्िी जो स्थ ळ [मू. स्छळ.] [आंक शें*] वस्ये कहरजि आसे : िरी काय हस्िी येवढा  
आंक [श*]असे? वज्र जें की इंद्राचें वज्र िेणें गीरीपरवि िेद नी पडिी : िहर  
वज्र काय परविायेवढें आहे? आणी दीप प्रजळीि असिा ंिम नाशािें पाव े: १० 
िहर काये दीपायेवढें िम आसें? िहर वयसा साना ंमोहट न म्हणावी : जो िेजें-  
करूहन बळविं  िोच मोटा जाणावा : मोटेहन [(न सिे मोठे, आकृिीने स्थूल असून) काये काम? =त्याचा काय उपयोग 

आहे?] काये काम? म्हणौहन संजीवका : ि ं 
 

पींगळीकेसी ज झौं पाहािोसी : हा भ्रम  [मू. भ्रम ं.] साडंी : त्याची स्ि हि कहर : त्यासी  
सरण जायें : इि कें हन ियाचा [मू. त्ययाचा.] कोप जाईल :” दमनक  म्हणे : “संजीवका :  
मी रायापासी जाउहन ियाचें मनीं कैसें आसें िें ि ज सागंौं यईन : पहहलें  िलिे १५ 
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कायाचा फळपाक  वीचारावा : मग िें कायें करावें [यानंिर ‘ऐसें म्हणौहन दमनक  गेला’ असे वाक्य म ळाि आहे. िे प न्हा 
प ढे आले आहे. िेथेच िे पाहहजे म्हणून येथे वगळले आहे.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
उहचिमन हचिं वा क वविा ंकायवजािं पहरणहिरवधाया यत्निः पत्ण्डिेन ।  
अहिरिसकृिाना ंकमवणामाहवपिेिववहि हृदयदाही शल्यि ल्यो हवपाकः” ॥ १४५ 

॥ 
 

  
ऐसें म्हणौहन दमनीक  गेला : िव ंसंजीवक  मनीं हवचाहरिा जाला : म्हणे :  

“पळौं िहर द ष्ट सावजें माहरिील : आणी िेणें पींगळकें  मज अियेदान दीधलें  २० 
[आसें :] या उपरी....वोखटें कहरल िहर मी ज झेहन [मू. ि झेहन. अक्षरसाम्यभ्रमाम ळे जु ऐवजी तु हलहहला गेला 

असावा.] :” ऐसें ह्मणौहन िो प्रिाि 
 

स [मईं.....आधो]म ख होउनी आला : िव ंदमनीक  म्हणे : “पींगळीका : हा  
सींगें सामोर करौहन ज झावया आला : ि ह्मी काये पाहाि असा?” िव ंसीह   
हाक देउहन उठीला : चपट घायें हाणौहन [आपल्या पंजाचा घाव घालून.] माहरला :  
  

िव ं कर[कंट*]क  दमनीकािें म्हणे : “ि वा ं अधम व केला : ि ं मतै्री(त्र) [‘ि ं मैत्री (हमत्र) 
नव्हसी’.] 

२५ 

नव्हसी : ि वा ंक कमव केलें  : मंत्र  करौं नेणसीची : बाप डें पश  अपराधेवीण [मू. ‘......अपराधेवीण मारवीण 
मारवीलें ’. यािील ‘मारवीण’ शब्द च कून व च कीचा हलहहला गेला आहे. सहंहिेि िो गाळला आहे.] 

 

मारवीलें  : मंत्री िो ऐसा असावा : गवीष्टािें दंडावें : िगंलयािें हाि देउहन [आधार देऊन उिें राहािें 
(राहवावे); ककवा हाि देऊन आपण पके्क उिे राहाव,े त्स्थर राहाव,े त्याला हाि देण्याची िहूमका सोडू नये.] उिें 

 

राहावें : िो मंत्री म्हहणजे : सामदान(म) [याचंी वणवने पूवी आली आहेि, िी पाहावी. साम, दान (म) हे हवधी, िसेच िेद व 

हनग्रह (हवग्रह) हे हवधी. पहहलें  (प्रथम) सामब धीं (साम=सलोखा) घडवनू आणण्याच्या ब द्धीने कायव करावे.] हवहध  िेद हनग्रह 
[मू. ‘िेदात्ग्नग्रह’.] : ऐसे च्याहर 

 

उपाव असिी : ऐसें हनत्यी (िी)शास्त्र असें : पहहलें  सामब धीं काये करावें   
॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

स्माम्नैवादौ प्रयोक्िव्यं कायाकायवहवचक्षणैः ।  
सामहसद्धा हह हवधयो न प्रयात्न्ि परािवम् ॥ १४६ ॥ [श्लोक १४६ व १४७ म ळाि प्रथम १४७ 
वा व नंिर १४६ वा असे हलहहले गेले आहेि. म ळािील १४६ व्या श्लोकाि प ढील कथेचे सूचन असल्याम ळे िो 
नंिर यायला पाहहजे. हे लक्षाि घेऊन त्याप्रमाणे सहंहिेि घािले आहेि.] 

 

  
नग्नः श्रवणको दग्धः पार्मथवोऽहिम खीकृिेः ।  
आत्मा चैवोन्नकि नीिो बलिदे्रण मत्न्त्रणा ॥ १४७ ॥  

  
पहहलें  सामब धीं [म ळाि ‘सामसीधी’ असा शब्द आहे. त्यािून योग्य अथव हनष्ट्पन्न होि नाही. ओ. ४ मधे पूवीं हेच वाक्य आले आहे. 
िेथे ‘सामब धीं’ असाच शब्द आहे. िोच येथे अहिपे्रि असल्याचे स्पष्ट हदसिे. म्हणून सहंहिेि िोच स्वीकारला आहे. ‘सामसीधी’ असे 
च कीने हलहहले गेले असावे. स ंश्लोकापूवीच्या वाक्याि हाच शब्द ‘सामब धी’ असा आलेला आहे. ‘साम’ या प्रकाराची ‘सीधी’=हसद्धी, 

मंत्र, य क्िी.] काये करावें : सामोपायें काये केलें  । िें ककह परािवािें न 

१० 

पावें : ऐसें हनिीशास्त्रीं असें : श्रावणक  येनें नावंें के्षपनीक  : बळीिद्र प्रधान  :  
सामोपायें [सामाच्या उपायाने, सलोखा घडवनू आणण्याच्या उपायाने, असा याचा अथव होिो. या हठकाणी ‘सामोपाय’ = सौम्य  
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उपाय, प्रीिीचे उपाय, असा अथव अहिपे्रि आहे. पाहा : ‘कायाण्य िमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्याहन ये । प्रीत्या सशंमयत्न्ि नीहिक शलाः 

साम्नैि िे मत्न्त्रणः’ (पं. हनणवय. १-४०७). प ढे नग्न श्रमणकाची जी कथा आहे िीवरूनही हाच अथव हनघिो.] जाळीला : जेनें 
क्षपनीकें  राजा वस्य केला होिा : म्हणौहन :” हे 
कथा : दमनीक  प से : करकंटक  साघें :  
 

कर्ा १९* 
बळिद्र प्रधान ि श्राििक 

 
[कर्ा १९*] [ही कथा फक्ि हटेल प्रिीि आहे. मराठी िा. कृ. पा. प्रिीिही िी आहे. आपल्या कथेचे स्थळ वंग देशािील अमरप र 
आहे. हनमवळ पाठकानेही िेच हदलेले आहे. ह आहण िा. कृ. प्रिीि िे कोसल देशािील अयोध्या आहे. राजाचे नाव ह प्रिीि व आपल्या 
पा. प्रिीि ‘स रथ’ आहे िर िा प्रिीि ‘दशरथ’ आहे. साधूचे नाव ह प्रिीि नाही. िा प्रिीि श्रििु िर आपल्या प्रिीि श्राििकु असे आहे.] 

 
 

“वगं देशीं अमरप र नाव ंनगर आसें : िेथें स रथ  राजा राज्य कहर : १५ 
त्याचा मंत्री नाम (में) बळीिद्र  : िो राजेहन पारकेया देशावहर कटकीं  
पाठवीला [स्वारीवर पाठवले.] : िव ंमागें िीये नगहर श्रावण क  नाव ंक्षपनीक  आला : राजयाहस  
जोहारू केला : ियाहस राजेहन प सीलें  : “ि म्ही कोण नव ेहविरागी हदसि  
आसा :” िव ंिो दािंीक  म्हणे : “राया आम्ही प्रपचंािीि : आम्ही  
हनस्पृहह [मू. नस्पृहह.] : आम्हासी वस्त्राहदक काये करावें आसें? [काय करावयाचे आहे?] ॥ उक्िं च ॥ २० 
  

देश ेदेश ेिवनं िवने िवने िथैव हिक्षान्नं ।  
नद्या ंसरहस च सहललं हशवित्त्वाथववहेदना ंप संाम् ॥ १४८ ॥  

  
ग्रामे ग्रामे क टी रम्या हनझवरे हनझवरे जलम् ।  
हिक्षाया ंस लि ंचान्नं हविवैः कक प्रयोजनम् ॥ १४९ ॥  

  
आम्हा ं देशीं ि वनें असिीं [सवव देशाि आम्हाला घरे आहेि.] : ि वनाप्रिी स लिी िीक्षाणा ं (न्ना)ं [हिक्षान्न 
स लि=स खाने, सहज प्राप्ि होिे.] : आहण 

 

न[ई*]सी जाउहन करसंप ष्टें उदक घेणें : आम्ही शीव [ित्वाथववहेद] [हशव (कल्याणकारक) ित्व (रहस्य), 
त्याचा अथव जाणणारे (वेहद).] : 

 

आं[म्हा हवि]वादीकों काय प्रयोजन?” ऐसें आईकौहन [राजा] त्याहस ५ 
सं..... उलफा लावौनी हदधला [दररोज त्याला हशधासाम ग्री लावनू हदली, हशध्याची व्यवस्था केली. ‘उलफा’ हा अरबी शब्द 
आहे.] : िो प्रत्यकह प्रािःकाळीं राजदशवनासी 

 

येि आसे : िव ंयेके समईं उसीरे आला : िव ंराजेनी प सीलें  : “आहज  
का ंराउळासी उसीरू लागला ?” िव ंिो के्षपनीक  म्हणे : “आजी आम्ही  
आप लें  देह मढीमध्यें ठेउनी स्वगासी गेलों होिों : िेथें ि ह्मासंी देव  
प सि होिे :” िव ंराजा म्हणे : “हें आियें बोलीलेहि :” िव ंके्षपनीक  १० 
म्हणे : “ऐसें आत्म्ह नीत्य जाि आसौं :” याउपरी [मू. आउपरी.] राजा के्षपहनकासी  
आहधक कृपा करौं लागला : िव ंरायाचा प्रधान  [मू. प्रढान  (सकळ सकेंि ढ = ध).] बळीिद्र  कीिी येका  
दीवसा आला : येउहन रायाहस िेटला : िव ंिेनें रायाचा ंअधवसीहासनीं  
के्षपनीक  बसैला देखीला : िें देखौनी प्रधान  कोपला : मग म्हणे : “हे कोण  
मानिाव आसिी?” िव ंराजा म्हणे : “याची [मू. आची.] कथा आिये [याची कथा आियवकारक आहे!] : हे १५ 
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प्रत्यकह देह ठेउहन स्वगासी जाि असिी : प्रधाना : ि वा ंऐसें कोठें देहखलें   
होिें?” हें आईकौहन रायािें वीनवीलें  : “राया : आईकी येक कथा :  

कर्ा २०* 
सपवदेहधारी पुरुष ि त्याची पत्नी 

 
[ही कथा सकृंिािील फक्ि हटेल प्रिीि आहे. मराठी िा. पा. आहण कृ. प्रिीिही आहे. प ढे १५० व्या श्लोकािील ‘िक्षकस्य स रिं यथा’ 
याऐवजी ह प्रिीि ‘प ष्ट्पकस्य स रैयवथा’ असे असून त्यावरून प ष्ट्पकाची आणखी एक कथा हदली आहे. िी आपल्या प्रिीि नाही. पण िा 

प्रिीि मात्र आहे. िा. प्रिीिील कथेि ‘प ष्ट्पक  नाम प ंसा बोहलका’ याची कथा आहे. (पान २३).] 

 
 

कोन्ही एके नगकर देवश्रमा ब्र (ब्रा)ह्मण  होिा : त्याहस लेकरंू नाही :  
कीहि एका [मू. ऐका.] दीवसा ंदैवास्िव गि व राहहला : त्याहचय अहस्त्रयेसी प्रस िी २० 
जाली : िव ंिो सप ं उपजला : िो पेटारािं  आसे : त्याहस द ध ि प पाजीिी :  
धन देउनी वीव्हावो केला : िव ंिे नोवरी रात्रीं पेटारापासी बाज घालौहन  
नीजे : िव ंिो प रुशदेह धरूनी रात्रीं रमे : नोवहरिें िोगी : िव ंिीचा ंठाईं  
यौवन देखौहन [‘िीचा ं ठाई ं यौवन (िारुण्यसूचक, यौवनोपिोगसूचक प ष्ट स्िन) देखौहन’ ‘यौवन’ शब्द ‘स्िन’ या अथीही 

वापरण्याि येिो. त्यापासून ियार झालेला जोबन=स्िन, हा शब्द लक्षाि घयावा.] सास  िी[येिें] प सिी जाली : “ि ज 
प रुशाचा संिोग  

 

दीसि  आसे :” िव ंस न म्हणे : “हें घडे ॥ उक्िं च ॥ २५ 
  

कृिान्िहवहहिं कमव यद् िवते्प ववहनर्ममिम् ।  
न शक्यिेऽन्यथा कि ं िक्षकस्य स रिं यथा ॥ १५० ॥  

  
जे ब्रहे्मनी प रवीं लीहीलें  िें अन्येथा करंू न शकीजे [मू. षकीजें.] : जैसें िक्षकाहस स रि [हा िक्षकाचा उल्लखे 
हिचा उपिोग घेणाऱ्या सपवरूप पिीचाच होय.] : 

 

म्हणौनी काळाची गिी न कळे :” मग स न म्हणे : “हा पेटारा ंआसे िव ं  
दीवसा सप व : बाहहर नीगे आनी प रूष होउनी रात्रीं िोग  करी :” िें  
आईकौनी रात्रीं पेटारी जाळीली : िो दीव्य देह उरला : स खें नादं ं लागला :  
ऐसें म्या ंदेखीलें ..... ऐसें या [मू. आ.] के्षपनीकाचे [दे]ह मढीमध्यें आसैल : ५ 
िेधवा ंिें जाळीजे : आनी दीव्य सरीर उरैल :” िेधवा ंराजेहन िे मढी  
जाळीली : मध्यें के्षपनीक  मृत्यािें पावला :”  
  

ऐसें करकंटक  म्हणे : “दमनीका : ऐसा उपावो करौं नेणसीची : ि वा ंब धी  
िलिेहच केली : हें बरवें नव्हें ॥ उक्िं च ॥  
  

न श ष्ट्को नाम्यिे दारु मूखवहशष्ट्यं हववजवयेत् । १० 
सत्च्छष्ट्ये ह्य पदेशस्ि  सवेषा ंहह स खावहः ॥ १५१ ॥  

  
श ष्ट्क वृक्ष  नमे ना : िैसा म खव सीष्ट्य  नमे ना : म्हणौहन म खासी उपदेश  न द्यावा  
संि सीस्याहस उपदेश हदजे : िहर सवासी स खकारण होये : येहवसी कथा आईक :”  
दमनीक  प से : करकंटक  [मू. करट .] साघें : म्हणे : “आईक दमनीका :  
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कर्ा २१* 
रं्डीने गारठलेला िानर िपक्षी 

 १५ 
कोन्हे येके वनीं वानर हीवें पीहडिो (ि) : मग िें रात्रीचा ंसमईं आगी-  

यावहर [काजवा. याच्या अंगािून प्रकाश बाहेर पडिो. त्याम ळे िो जण  अत्ग्नस्फ कल्लग आहे असा िास होिो. हाच शब्द िािे प्रिीिही 
वापरला आहे. पाहा : ‘सीिकाळी आणगया देखौहन आहग म्हणौहन पाकन झाकंला’ (पंच. िा. पा. २३). आपल्या प्रिीि प ढे याचाच उल्लखे 

खणदर आगीया (खहदर लाकडाच्या स्फ कल्लगाप्रमाणे लाल हदसणारा काजवा) म्हणून केला आहे.] त्र ण घालौहन फ कौं लागले 
: िव ंिेथें येक  पक्षीया होिा : िो बोिा- 

 

इला : िो म्हणे : ‘आरे वानरा म खा : हा आग्नी नोहे : हा खहदर आगीया :’  
िव ंरागें येकें  वानरें धावंौनी िो पक्षीया माहरला : म्हणौनी म खासी उपदेस   
न द्यावा : २० 
  

िैसा दमनीका : ि ं म खव : िलिें काये वीचारौनी करावें : अहवचाहरि कायें  
कहरिा ंअपाये पावीजे ॥ उक्िं च ॥  
  

धमवब हद्धः क ब हद्धि द्वाविेौ हवहदिौ मम ।  
ियोर्मवहवदिे प्राप्िं क ब हद्धमवरणं ध्र व ं॥ १५२ ॥  

धमवब हध आहण क ब हध : दोघाहंस ववेाद  कहरिा ंक ब धीचा पीिा मरणािें पावला :”  
िे कथा करकंटक  सागें : दमनीक  पहरसे :  
 

कर्ा २२* 
धमवबुद्धी आणि दुष्टबुध्दी 

 
“कोन्हे येकें  नगकर धमवब धी आनी द ष्टब धी दोघी मतै्र होिे : िे आप लें   

सेि पाहावया गेले : िव ंिेकह येका वोहळाचा ंआडकडा ंधनाची चरवी ५ 
देखीली..... िे काढौनी येकाचा ंब डीं ब जीली : िेकह स्वल्प ऐसें धन  
[काढौहन*] वाटौहन घेिलें  । िया उपरी दीवसा ंआठा ं: दृष्टब धीनें  
[धन काढौनी*] नेलें  : रीिी [मू. िीरी.] चरवी िेथें ब जीली : मग िो धमवब धीिें  
म्हणे : “[चाला*] [येथे फाटलेले पान ठीक करण्यासाठी कागद हचकटवला आहे. त्यािून पाहिा ही अक्षरे अस्पष्ट हदसिाि. िी 
वाचून सहंहिेि हदली आहेि. या पानावर प ढेही असेच झाले आहे. मी वाचलेली अक्षरेच म ळाि असावी. िरीही िी िारकाहंकि करून 

हदली आहेि.] धन काढौं :” ऐसें दोघी गेले : जव ंपाहाहि िव ं

 

चरवी हरिी [आसे* :] िें देखौहन द ष्टब धी हाक देउनी पडला : म्हणे : १० 
“धमवब धी : [ि वा ं: धन का*]ढौहन नेलें  :” ऐसें दोघी[हह िाडंिा]ं :  
गा[ंवीचा*ं] लोकापासी [आले*] : िव ंमाहजण म्ह[णहि :] “आथी :  
का[ही साक्ष] असे?” [आथी=होय, ठीक आहे; पण काही साक्ष आहे काय?] ॥ उक्िं च ॥  
  

हववादेऽत्न्वष्ट्यिे पतं्र िदिावऽेहप साहक्षणः ।  
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साक्ष्यिावाििो हदव्यं प्रवदत्न्ि मनीहषणः ॥ १५३ ॥ १५ 
  
िव ंदृष्टब द्धी म्हणे : “मी वनीचीं झाडें [साक्ष] ...बोलवीन :”  
िव ंमाहाजन [मू. माहजान.] : म्हणिी : “हें बरव े॥ उक्िं च ॥  
  

अन्त्यजोऽहप यदा साक्षी हववादे दर्मशिो मम ।  
न ित्र घटिे हदव्यं प्रवदत्न्ि मनीहषणः ॥ १५४ ॥  

  
जऱ्ही साक्षी आतं्यज  का ंनसे [अंत्यज का साक्षीला असे ना. ‘असे ना.’ या शब्दाचा पयाय म्हणून ‘नसे’ हे रूप वापरले आहे. िो 
जरी साक्ष देण्याला असला िरी चालेल. मग (िऱ्ही)] : िऱ्ही दी[व्य] न घडे [हदव्य करण्याची गरज नाही. कोणीच जर 
साक्षीला नसला, अन्य कोणिाही प रावा नसला िर पूवी हदव्य करायला लावनू वादाचा हनणवय करीि.] : ऐसा माहाणिव [मू. 
‘माहाजणिव’. –शवेटच्या ‘िव’ या अक्षरावरून ‘येथे माहाणिव’ हा शब्द आहिपे्रि असला पाहहजे हे स्पष्ट हदसिे. ससं्कृि श्लो. (१५४) 
मधील ‘मनीहषणः’ साठी िो योजला आहे.] 

२० 

बोलिी : िहर ि ं साक्ष देहस िहर बरवें :” ऐसा नीियो करौहन घरासी  
पाठीवलें  :  
  

मग घराहस जाउनी द ष्टब धी : आप लेया पीियापासी म्हणे : “िये  
वनीं ज ना वृक्षाचें ढोलर आसें : िेथे ि ं प्रथम जाउनी नीघ [जाऊन रीघ, प्रवेश कर.] : आणी ऐसें  
बोलावें : जें दृष्टब हध साच : हें धन धमवब धीनें [मू. धमवब धीतें. अक्षरसाम्याम ळे न साठी च कून त हलहहले गेले.] काढीलें  
: येथेसंसयो नाही :” 

 

िव ंत्याचा पीिा म्हणे : “आरे म खा : क डें करीिा ंआप ण दोघै मरुहन [मू. मरून. मरंू. प्र. प . अ. व. रूप.] :  
उपावो कहरिा ंअपावो होईल ॥ उक्िं च ॥  
  

उपायं हचन्ियेद् हवद्वानपायमहप हचन्ियेत् ।  
ब हद्धमान्नक लेनैव ससपो िहक्षिो बकः ॥ १५५ ॥ ५ 

  
उपाय कहरिा ंअपाया पावीजे : म्हणौहन प ढीलासी वाइट चींिावें ना :  
जैसें ब धीमिंें नक ळे सपासहहि बग खादलें  :” “हे कैसी [मू. कीसी.] कथा ?”  
द ष्टब धी प से : ियाचा पीिा सागें :  
 

कर्ा २३* 
बग, सपव आणि णकणरचील 

 
“कोन्ही येका वृक्षाखाली बग बैसले होिे : िेथें सप व एक  आला : िेणें १० 

सपें बगाचीं पीलीं खादलीं : िव ंिे बग सरोवरासी यउनी रूदन करंू लागले :  
आहारु नेघेिी : िव ंियािें कीरीचील  म्हणे : “ि म्ही द ख का ंकहरि  
असा ?” िव ंिे म्हणिी : “आम्ही जें वृक्षीं आसौं : िेथें येक  सप व येउनी  
आमचीं पीलीं खाि  आसे : हें आमचें द ख कवणाप्रहि साघंों? कोण हनवारण  
कहरल?” िें आईकौहन कीरीचील  म्हणे : “ि म्ही येथें मासोळीया म ग सा- १५ 
कारणें चारा घाला : ईि केनी म ग सें सपव माहरजैल [म गंसाकडून सपव मारला जाईल.] :” मग मनीं कीरचील   
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म्हणे : “ि म्ही स[म*]स्ि बग आणी सपव आमचे वैरी : िहर दोघी  
[मरिील] :” म्हणौहन ऐसा कीरीचीलें  बगासी उपदेश दीधला : िव ंिेहीं  
बगीं िैसेंची केलें  : मग म ग सें सपवहह खादला आहण बगही खादला :”  
  

िैसें पीिा म्हणे : “उपाये कहरिा ं अपावो पावीजे :” िो बैल द ष्टब धी [‘द ष्टब धी’ला बलै 
(=बैलाप्रमाणे मूखव असल्याम ळे) म्हटले आहे.] 

२० 

न मानेहच : पीियािें ढोलारामध्यें बळेंहच घािलें  : मग दृष्टब धी आणी  
धमवब धी आणी सकळ लोकहह वनाआिं गेले : मग िेकह ऐसें श्रवणीं घािलें  [कानावर घािले, साहंगिले, 

म्हटले.] : 
 

“वनदेविे : माये : सत्य वहद [वद, बोल.] : हें धन कोणें नेलें?” िव ंदृष्टब धीचा  
पीिा : ढौलाराआंिौनी बोलीला : म्हणे : “हें धन धमवब धीनें नेलें  :”  
मग धमवब धी म्हणे : “हें सत्य : धन मी देईन : पर हें ढोलार मी जाळीन : २५ 
ि ह्मी येथेंहच बैसा :” िेव्हा ंढोलारािविी अग्न [मू. अज्ञ.] लावीली : मग  
द ष्टब धीचा पीिा कपवला : हाक देउहन ढोलाराबाहहर पडला : मग [म ळाि ‘मग’ शब्द च कून दोनदा हलहहला गेला 
आहे.] दीवानें [कारिाऱ्याने. हा शब्द येथे महाजनासाठी वापरला आहे.] 

 

द ष्टब धी आणी दृष्टब धीचा पीिा ऐसें दोघी मारीले : धन आवघे घेिलें  :”  
  

“िैसा दमनीका : ि ं कपटी : उपावो करौं नेणसीहच : ि वा ंसंजीवक  मार-  
वीला : हें अन चीि केलें  : वीस्वासघाि कवणासी न करा[वा*] : आहण पार-  
कया धनाचा अिीळास  करों नये [म ळाि ‘न’ अक्षर च कून दोनदा हलहहले गेले आहे.] ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

अहिलाषो न किवव्यः परवस्ि हन मानवैः ।  
नृपकन्याहिलाषेण ऋके्षण िहक्षिो हद्वजः ॥ १५६ ॥  

  
प रूशहेन परवस्ि चा अिीळाष  [मू. यहिळाषु.] न करावा : जैसा कोन्हे येकें  ब्राह्मणें [मू. ब्रह्मणें.] राज-  
कन्येचा अिीळास  कहरिा ंआसवलाकहर खावहवलें  :” हे कथा दमनीक  प से : कर-  
कंटक  सागें : १० 
४. [मू. कीिीचील . प ढे हा शब्द ‘कीरी (र)चील ’ असा आहे. िदन सार येथे द रूस्ि करून घेिला आहे.]  
  
 

कर्ा २४* 
राजकन्या दमघोषा ि कामुक ब्राम्हि 

[ही कथा इिर कोणत्याच ससं्कृि पंचिंत्राि व मराठी िा प्रिीि नाही. महाकलगदासाच्या पंचोपाख्यानाि िी पाचव्या िंत्राि आहे. हनमवळ 
पाठकाच्या पंचोपाख्यानाि िी येथेच आहे. कथेचे स्थूल स्वरूप यासारखेच आहे. अस्वलाच्या हठकाणी त्या कथेि महाकलगदासाने 

वाघाची योजना केलेली आढळिे.] 

 
 

“हवशाळप र नाम नगर आसें : िेथें चीत्रसेन नावें राजा राज्य कहर :  
ियाहस कीिी येका दीवसा ंयेहक कन्या जाली : िीचे नाव ं[मू. नावें.] दमघोशा :  
िे कीिी येका दीवसा ंमोहट जाली : पीिेनें उपवर देखौहन मनीं वीचारीलें  :  
“ईचे लग्न [मू. गग्न. (सकळ सकेंि ग = ल).] आिा ंकीजे : आपणयासाहरखा वीवाहो मेळवीजे” [आपल्या 
योग्यिेला शोिेल असे लग्न ज ळहवले पाहहजे, ‘वीवाहो’ याचा अथव व्याही (वैवाहहक>हववाही>व्याही) असाही होऊ शकेल.] ॥ उक्िं 

१५ 
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च ॥ 
  

ययोरेव समं हविं ययोरेव समं क लम् ।  
ियोर्मववाहमतै्र्यं स्यान्नोिमाधमयोः क्वहचत् ॥ १५७ ॥  

  
ऐसें हवचारौहन राजेहन येक  जोिीसी : सीधािंवक्िा ऐसा ब्राह्मणौ पाचाहरला :  
िया क[रवीं िे] कन्येची लग्न [मू. लज्ञ.] पत्रीका करवीली : म्हणे : “िटो :  
य कंन्येसी [कोण] उिम लग्न [मू. गग्न. (सकळ सकेंि ग = ल). नक्षत्रमागव आहण हक्षहिज याचंा जेथे छेद होिो िो कबदू.] 
आसे? मासिीथी पंचकस हध [कोणत्याही पाच वस्िंूचा समूह. ज्योहिष्ट्याि नक्षत्रसमूहासाठी हा शब्द योजिाि असे हदसिो. 
‘धहनष्ठाच्या द सऱ्या अधापासौन  पंचक-पाचं नक्षत्रें (ज्योरमा. ११९). पाचही नक्षत्राचंी हनहिि त्स्थिी.] हदनस धी [हदवसाची श हद्ध. 
हनहिि हदवस.] : 

२० 

ऐसें हवचारौहन : गोसावीं सागंीिले पाहहजे :” िे कमळाकरें जोहिसीयें [मू. जोतसीयें.]  
िीय मदनघोशचेें रूप देखौनी मदनें व्याक ळ जाला : म्हणे : “इयेसी संिोग   
होये िहरहच देहे वाचें : िहर आिा ंऐसा प्रकारू केला पाहहजे :” मग  
वाडवळेें  कमळाकरू रायाप्रिी बोलिा जाला : म्हणे : “इये राज्यकंन्येची  
जन्मपत्रीका करवीली असे की नसे?” राजा म्हणे : “ईची जन्मपत्रीका  
केली नाही : आिा ंि म्ही वीचारा [(हवचार करा) व जन्मपहत्रका ियार करा.] :” िेव्हा ं राजेनी मास दीवस 
साघंीिले : 

 

मग िेणें जन्मपत्रीका केली : मग िो ब्राह्मण  बोलीला : म्हणे : “राया :  
इयेसी जन्मकाळीं म ळ नके्षत्र द ष्ट ग्रहय क्ि होिें : िहर ि ं इचें लग्न [मू. लज्ञ.]  
करौं पाहािोसी : हें अन चीि : लग्न [मू. लज्ञ.] करीिाचंी ि झया राज्यासी क्षयो ५ 
सागें : िहर ि वा ंहे त्येजाहव :” राजा म्हणे : “कैसें कीजे?” : ब्राह्मण   
म्हणे : “राया : स वणाचा पाजंरा करावा : त्या पाजंराआिं  हे कंन्या :  
आळंकारय क्ि करौहन : वस्त्रसहहि घालावी : िो पाजंरा गंगेमध्यें सोडौनी  
दीजे : ईि केन ि झे राज्य आक्षयें होईल : हें सत्य मानावें :” ऐसा ब्राह्मण   
बोलीला : मग िेनें राजेहन िैसेंहच केलें  : स वणाचा पाजंरा करौहन िया- १० 
आंि राजकन्या घािली : पाजंरा गंगेमध्यें सोडौनी दीधला : िव ंिो ब्राह्मण   
िया पाजंराचें सोई नीगाला : म्हणे : “आिा ंपाजंरा धरीन :” िव ंिो  
पाजंरा : कोन्हे एके नगरीचा राजा िेणें िो पाजंरा गंगेमध्यें पाहणयाआिं   
जािा ंदेखीला : देखौहन रायासी हवस्मो [स.ं हवस्मय. आियव. पाहा : ‘िेकवहच सजंयो ह्मणे काइसा । णिस्मो एथ कौरवेशा’ 
(ज्ञाने. ११·१७५); ‘ऐसी देखौहन आस्थानी । णिस्मो जाला मनीं’ (हशश . ५३).] जाला : म्हणे : “पाहा हे स वणाचा 

 

पाजंरा कैसा?” िो सेवकजनाकरौहन [कडून.] आहणवीला : राजा जव ंपाजंरा १५ 
उघडौहन पाहे िव ंकंन्यारत्न देखीलें  : िे कंन्या काढौहन घेिली : मग  
राजेनी कंन्या स ंदर देखौहन स्त्री [पत्नी.] केली : मग िात्काळीं राजेनी असवल  
आणवीलें  : िया पाजंराआंि घािलें  : मग माग िा पाजंरा [नईमध्यें]  
सोडौनी दीधला : पाजंरा जाि  असे : िव ंिो कम[ळाकर ब्राह्मण]  
पाजंराचें सोई धावि आसे : िेणें पाजंरा देखीला : पाजंरा झेप नी धहरला : २० 
उचलौहन कष्टें म[स्ि*]कीं धरीला : रात्री[स *]मईं घरासी आनीला :  
मग येक वगेळें  गृह होिें : िेथें जाउनी पाजंरा ठेहवला : मग घरासी गेला :  



 अनुक्रमणिका 

स्त्रीयहस म्हणे : “िोजनासी काहंह आसे?” िव ंियाची स्त्री म्हणे :  
“आजी ि म्ही कोठे गेले होिें?” िविंो न सागेंची : मग स्नान देविाआचव-  
[न*] करौहन िोजन केलें  : मग आप लीये स्त्रीयेसी म्हणे : “पैल ग्रहामध्यें २५ 
मी हनद्रा करैन : िहर ि वा ंआजी िेथें न यावें [मू. आवें.] : बाहहरौहन कडी घालावी :  
मग आपण काहंह अन्न : द ग्ध : घ्रि : पानें : फ लें  : िोगसबंहंध [(सिंोगाहवषयीची)] उपिोग [(उपिोगसामग्री). 
िोग हा शब्द िोगाची सामग्री या अथाने वापरला जािो. त्याचप्रमाणे, उपिोग=उपिोगसामग्री.] घेउनी 

 

िया ग्रहाप्रिी गेला : पलंग  आथरौहन पलंगावरी पाजंरा आणीला :  
मग िो ब्राह्मण  बोलीला : “आवो राजकंन्ये : ि ं का ंमजहस न बोलहस?  
ि ं उपवासी अससी : िहर हें आन्न आसें : ि ं खायें : हा उपिोग  कहर [या उपिोगसामग्रीचा उपयोग कर; या 
वस्िंूनी स्विःला शृगंार आहण मग ‘मजसी सिंोग  कहर’.] : 

 

मजसी संिोग  कहर : ि झी आवस्िा मज मोटी लागली आसे : िहर ि जसी  
संिोग  केलया ंमाझीं अष्टआंगें नीविील ॥ उक्िं च ॥  
  

पश्य पश्य मम हलिम त्त्थिं देहह देहह मम मथै नं हप्रये । ५ 
म ञ्च म ञ्च पहरधानकञ्च की स्पशवयाहम िव योहनमण्डलम् ॥ १५८ ॥  

  
ऐसें बोलिा ंपाजंरा उघडीला : िव ंत्या पाजंराआंिौहन : आसवल नीगालें  :  
िेणें आसवलें  िो ब्राह्मण  खादला :”  
  

म्हणौहन दमनीका : प ढीलेयाचा अिीळास  नीका नव्हे : आनी ि ं सजंीवकाचा  
वैरी : आहण [पीं*]गळकाचाहह ि ं [हीिकारक*] : पहर म रख ॥ उक्िं च ॥ १० 
  

पत्ण्डिोऽहप वरं शत्र नव मूखो हहिकारकः ।  
वानरेण हिो राजा हवप्रचोरेण रहक्षिः ॥ १५९ ॥  

  
पंहडि सत्र  होय हें बरवें : आहण हीिकारक म खव िो कामा न ये : िेथें दृष्टािं  :  
वानंरू एणें नावें सेवक  पहर म खव : िेणें राजा माहरला आसिा ं: हवप्र जो  
चोरेणें [स.ं श्लोकाि ‘चोरेण’ असे आहे. त्यालाच िृिीयेचा प्रत्यय लावनू रूप ियार केले. ककवा येथे लेखनदोष असावा.] रहक्षला 
:” “हे कैसी कथा :” दमनीक  प से : करकंटक  सागें : 

१५ 

 
कर्ा २५* 

िानर सेिक ि णिप्रचोर 
 

“कोन्ही एके नगकर : वानरू येणें नावें.... [रायाचा सेव]क  होिा :  
िो रात्रीं खगव घेउनी जागि  आसे : िव ं[येक  ब्राह्मण*] चोर रायाचीया  
मंदीरा चोहर करावया हनगाला [बाहेर पडणे, हा याचा मूळ अथव आहे (स.ंहनगवम). ‘हरग(घ)णे’ याच्या हवरुद्धाथाने िो 
सामान्यिः वापरला जािो. उदा : ‘हरगिा ं हनगिा ंदािारें । लाहंडजहि उंबरें । िे मी होईन आहण द्वारें । द्वारपाळ ’ (ज्ञाने. १३·४१५). 

िथापी, हनगणे=जाणे, प्रवेश करणे या अथानेही हा शब्द वापरला जािो. त्याच अथाने िो येथेही वापरला आहे.] : िया ब्राह्मणाचें 
जन्म जालें  िै जन्म- 
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पत्रीका ियाची करवीली : िेथें ऐसें लीहलें  आसें : जहर हा पंचवीसा वरूशाचा २० 
होईल : िै हा चोरी करम करैल : िहर त्याहस ऐ[सी*] ब हध उपजली :  
जें वीधाते्रनी हलहहलें  ललाहट िें अन्यथा नव्हे ॥ उक्िं च ॥  
  

यहद्दने पहििो हबन्द मािृगिषे  हनर्ममिं ।  
िहद्दने हलहखिं सव ंहाहनमतृ्य स खद ःखम् ॥ १६० ॥  

  
जै मािागिीं पीिेयाचा [(बापाच्या) लबदु (कबदूने, वीयाच्या थेंबाने)] बींद  नीरमीला [(प्राणी-जीव हनमाण केला) त्याच हदवशी 

हानी (िोटा), मृत्यू, स ख, द ःख (हवधात्याने) हलहून ठेवलेले असिे.] : ित् दीनें हानी मृत्य  स खं द खं 
२५ 

लीहीलें  : म्हणौनी िो ब्राह्मण  [मू. ब्रह्मण .] म्हणे : “खान घेउं िरी रायाचें घकर  
घेउं :” म्हणौहन खान [खणून, कििी फोडून ल टणे. घरफोडी करणे. पाहा : ‘गावी ओरपें दरडे पडों लागले : खािें पडों लागलीं’ 
(गोप्रच. ११५). िास्करिट ट बोरीकर याचं्या हशश पाळवध काव्याि ‘हक कामित्वाची िारदोरी : बाधंिा पाचंाखरी : ना िो उघडा खानौरी 
अनंगाचा’ (२६३) अशी ओवी आहे. त्यावरील टीपेि ‘खाणौरी=खाण घाहलिा : घरफोडा’ असा अथव हदला आहे. त्यावरून 
खाि=घरफोडी, हा अथव स्पष्ट होईल. खाण घालणे, याप्रमाणे ‘खाण घेणे’ खान पाडणे = घरफोडी करणे, हे वाक्प्रचार रूढ आहेि.] 
पाडावया घरामध्यें हनगाला : िव ंिेणें स वणा- 

 

रोप्य [स वणाि आरोहपि केलेले, जडलेले.] म क्िाफळें : मानीकें  स पसकलाहद [स प+सकलाहद. सुप=गादी, स पिी. 
(स.ं स्वापविी). सकलाणद = सकलाद (अरबी शब्द. सकलाि), हनळ्या ककवा शेंदरी रंगाचे रेशमी वस्त्र. स पसकलाहद=मौल्यवान रेशमी 
वसे्त्र–हा िावाथव. पाहाः ‘िेणे स वणव रत्न मौत्क्िक : हीरे कंकणादीक माणीक : वस्त्रें देखोहन अमौहलकें  : वीचार कहरिा जाला. (हनमवळ 

पाठक, पंचो. िंत्र १·९२३).] : इत्याहदक आनेक वस्ि  

 

देखीलया : पहर आम कें  घेईजे ऐसें ियाचें मनीं न ये : जहर का ंिो  
पंहडि  : आम कें  घेिा ंआम कें  पािक ऐसें जानीजे : म्हणौहन काहंह नेघेहच  
॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्स रापी श्यामदन्िकः ।  
स वणवस्िेनः क नखी दृिमा ग रुिल्पगः ॥ १६१ ॥  

  
िव ंिेनें प ढा ंसाळीचा कोंडा देखीला : िो नीरदोश [िो हनदोष, िो घेिल्याने कोणिेंही पािक लागणार नाही असा.] 
म्हणौनी म ष्टी एकी [मू. ऐकी.] 

 

घेउनी खाबंाआड उिा राहहला : िविे पाहाि आसे : िव ंरायावहर  
सप व पडला : िव ंवानरें मारावया खगव उिाहरलें  : राजा नीजीला आसे : १० 
िें देखौनी [ब्रह्मण]चोरें : ‘हा हा’ म्हणौहन वानराचा हाि धरीला :  
िव ंरायासी चेव आला : सपव नीगौहन गेला : िव ंराजा म्हणे : “ि ं कोण गा :  
िीन्न रात्रीं आंिाप रा आंि ?” िव ंिो म्हणे : “मज अिय देसील िहर  
सागंैन :” िव ंराजा म्हणे : “नाहि :” िव ंब्राह्मणें [मू. ब्रह्मणें.] जन्मपत्रीकाचा  
प ववव्रिािं  साघंीिला : िे आईकौनी राजा वीशमीि जाला : रायें त्यासी १५ 
आन्येक उचीि [स.ं उहचि. योग्य बक्षीस, दान. पाहा : ‘िपूाळें उणचतीं वाहरला िाट  : िो म्हणे देवा प रेिेयाचा पाट ’ (नरुस्व. 

१३७).] दीधलें  : मग राजेनी स्लोक म्हणिीला ॥ उक्िं च ॥ 
 

  
पत्ण्डिोऽहप वरं शत्र नव मूखो हहिकारकः ।  
वानरेण हिो राजा हवप्रचोरेण रहक्षिः ॥ १६२ ॥  
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म्हणौहन पंडीि  सववप्रकारें वाईट न करी : िैसें..... [करकंटक  म्हणे :  
“दमनीका] : ि ं म खव : अपराधेंहवण संजीवक  माहरला :” २० 
  

[मग करकटक  पींग]ळीकापाहस येउहन : जोहार करौहन प ढा ंउिा राहहला :  
ियािें म्हणे : “राया : ि ं च कलासी : साम : िेद : उपावो आसिा ं: ि म्ही  
राजनीहि न कराची [मू. नरकाची.] : केवळ दंड ची केला : हें उहचि नव्हें : राजेहन ऐसें येक-  
लयाची [राजाने याप्रमाणे केवळ एखाद्याच्याच ब द्धीला (मसलिीला) लागू नये. केवळ एकाच मंत्र्याच्या सल्ल्याप्रमाणे वाग ू नये.] 
ब धी न लागीजे : रायें चौघे मंत्र (त्री) [चौघाशंी (चारचौघाशी, अनेकाशी) सल्लामसलि करावी. ककवा चार मतं्री कराव,े 

नेमावे. मतं्र=मतं्री.] कराव े: त्याचें िीन्न िीन्न मि 

 

घयावें : मग आप लें  मनीं वीचारावें : आहण चौघाचंें संवादें [चौघाशी सवंाद, हवचारहवहनमय, चचा करून.] काये 
करावें : िो राजा 

२५ 

मंत्रसीध  राजा आिगं  होय : एक  धमवब त्ध्दचा : [१*] : येक  राजवटेचा : २ : एक   
व्यापारवटेचा : ३ : येक  घरात्स्थहिचा [मू. घरान्त्स्छहिचा.] : ४ : ऐसें चौघे मंत्री ि(ज)या राजयाहस  
िो राजा केहह अपायाहस न पाव े:” ऐसें करकंटक  बोलीला : पींगळीकें  िो प्रधान   
केला : स खें आसौं लागला ॥  
  

ईिी श्री पंच पाख्याने राजनीिीसासे्त्र : मीत्रिेदनाम िंत्र : प्रथमो िंत्र ५ 
सम(मा)प्ि ॥ १ ॥ स िविंविू ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥  
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तंत्र २ णमत्रसंप्रान्त्तत 
मूळकर्ा : हहरण्यक उंदीर, लघ पिनक कावळ, मंथरक कासव आहण हचत्रागंद हरीण 
 

“आिा ंद सरें िंत्र मीत्रसंप्रात्प्ि सागंहैन ॥ उक्िं च ॥  

  
असाधना हविहीना ब हद्धमन्िो बह श्र िाः ।  

साधयन्त्याश  कायाहण काककूमवमृगाख वत् ॥ १ ॥  

  

जें कायव [मू. काय.] साधवें [मू. साधावें.] ना िें काये ब हधमिं बह श्र िे [बह श्र ि (ज्यानंी प ष्ट्कळ ऐकले आहे, 
पठण केले आहे असे हवद्वान) या शब्दाचे हे अनेकवचन. कथावस्िूचे स्थळ ससं्कृि ह प्रिीि व मराठी िा प्रिीि ‘प्रमदारोप्य’ असे आहे. िे 
‘महहळारोप्य’ याचे पयाय रूप होय. (महहला=प्रमदा). कावळ्याचे नाव स.ं प्रिीि ‘लघ पतनक’ असे आहे. आपल्या प्रिीि िे ‘लघ िपन’ 

आहे. हा लेखनदोष असावा.] साधिी : जैसें काक-क मव-मृग-म ख- 

५ 

कादीकक [मू. ॰म क्षकादीकक.] साधीलें  :” “िे कैसी कथा?” राजप त्र प सिी : हवष्ट्ण श्रमा सागें :  

  

“दक्षण देशामध्यें महहलारोप्य नाम नगर आसें : ियाजवळी वटवृक्ष आसे :  
िेथें लघ िपन नाम काउळा आसे : िो चारा घयावयाहस नीगाला : िव ंिेणें सन्म ख  

पारधी येिा ंदेखीला : िेधवा ंमाग िा परिौहन व्रक्षावहर बैसौहन आप लें  काउळेयािें  

म्हणे : “ि म्ही वृक्षाखाली [मू. ॰िाली.] उिरावें ना : चारा न घयावा : वसेनीं पडाल :” िव ंिेणें १० 

पारधीयें वृक्षाखाकल जाळ पसहरलें  : चारया ं[मू. चारआ.ं चाऱ्यासाठी, चारा म्हणून.] कण घािले : आप[ण*] 
दोरी 

 

धरूनी द हर बैसला : िें देखौनी पाखंरूवें कोन्ही न उिरिींची : िव ंवाडवेळ  

जाला : पारधी न लागेहच [हशकार लागली नाही, सापडली नाही. स.ं ‘कपोि’ पक्ष्यासाठी ‘हल’– ‘होला’ हे शब्द वापरले 

आहेि. होला= पारवा.] : म्हणौहन [िो पारधी] जाळ साडंौहन गेला : येरे 
 

हदवसीं जव ंयेिा जाला िव ं[चीत्रागं ] हहलयाचा राजा : िो आप ले  

प ते्रसी सेवकेहस उिरला : चार घेउं गेला : चारा घेिा ं समस्ि फासंें पडले [फाशाि पडले; जाळ्याि 

अडकले.] : िव ं
१५ 

लघ पिन  म्हणे : “म्या ं समस्ि पहक्षयािें वजीलें  : जरी ि म्ही [‘जरी’ शब्द जे याऐवजी वापरलेला हदसिो.] 
उिरावें ना :” िेणें 

 

पारधीयें होला जाळेआंि  पडला [देखीला *] : िेणेंहह पारधी येिा ंदेखीला :  

मग होला प त्रािें म्हणे : “आरे प त्रा हो : ि म्ही जाळेंसी [जाळ्याबरोबर, जाळे घेऊन.] : एके [मू. ऐके.] वळेें  
उडावें : 

 

सावंटें [सवव हमळून न उडाल : सािट : स.ं सववि : > म. सावट.] न उडाल िहर मराल : जैसें दोम खें पक्षीयासी 
जालें  : िे पहर होईल :” मग 

 

होले प सिी : चीत्रागं्रीउ सागें : २० 
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कर्ा १* 
दोन तोंडाचंा पक्षी 

 
“कोन्ही येक पहक्षयाहस म खें दोहन आहण देह येक : िो आरंन्यािं   

हींडिा ं : येकें  म खें [(एका िोंडाने) आमृि (अमृि) लाधलें  (हमळहवले); एका िोंडाला अमृि प्राप्ि झाले.] आमिृ [मू. 
आमृत्य.] लाधलें  : िव ंद सरें म ख म्हणे : ‘मज चाखावया 

 

दे :’ िें म ख नेदीहच : िव ंद सरें म्हणे : ‘मज न देशी िहर पाहें :’ िेणें  

क्रोधें वीस खादलें  : मग िो पक्षी मेला :” ५ 

  

“िैसें ि म्ही न करावें : आवघे सावटें जाळ घेउनी उडावें : या परविापलैीकडें   

माझा मीत्र  हहरंण्यक  उंहदरू [‘उंदी(हद)र’ या शब्दािील उ वरील अन स्वार पोथीि अनेक हठकाणी गळाला आहे. िो देऊन 
सववत्र द रुस्िी केली आहे.] आसे : िेथें िो आप ले फासें छेदील :” िव ंइि का समई ं

 

िेथें पक्षी पडिा ंदेखीले : पारधी धावंि  आला : मग िे पाखंीरूवें सावंटें हच  

उडालीं : िे [जा*]ळेंसहहि गगनाहस गेलीं : पारधी जाळेंसी नागवला : मग  

पारधी बरोबहर धावंीनला : िव ंिे डोंगर उिरौहन गेले [मू. ‘गेंला’.] : पारधी वीसमीि  जाला : १० 

म्हणे : “ऐसें कोणें [मू. ‘ऐसें कोणें’ हे शब्द द बार हलहहले गेले आहेि. िे वगळले आहेि.] [पाहहलें*] [मू. ‘णाहडलें ’ (?) 
वणवसाम्यभ्रमाने असे हलहहले गेले असावे. ‘पाहहलें ’ असा पाठ स्वीकारला आहे. िो िारकाहंकि करून येथे घािला आहे.] नाही : 
हसधे जाळ हाहिचे गेलें  [मू. ‘गेंले’.] :” मग 

 

म रडौहन हनस्िा [ज न्या मराठीि नस धा (दा)=केवळ, फक्ि, हा शब्द येिो. पाहा : ‘िेया िोंकड काहंटयडें । आंि  नसुणद हाडें’ (ज्ञाने. 
१३·६७७); ‘िेथ बोहधजे बोध  बोधें । आनंद  घेपे आनंदें । स खवहर नसुदें । स ख िोहगजे’ (ज्ञाने. १८·१२०९). नसुदा (धा) याचीच उच्चारािंरे 

नसिा, न सिा, हनसिा (हनस्िा) इत्यादी.] घरासी आला : 

 

  

मग चीत्रागंद  िया उंहदराचा ंवोहापासी गेला : द्वाहर बोिाउं लागला : िो  

स्मरिाहंच होलयापाहस आला : िेणें चीत्रागंदें हहरंण्यकाप ढे आप ली आडचणी  
साघंीिली : मग िेणें डोळा ंदेखीलें  : मग उंदीरु म्हणे : “होन्हार िें.... जालें  : १५ 

ि ं चींिा नको करंु ॥ उक्िं च ॥  

  
कस्य दोषो क ले नात्स्ि व्याहधना को न पीहडिः  

व्यसनं कस्य न प्राप्िं स खं कस्य हनरंिरम् ॥ २ ॥  

  

कोणासी सदा स ख आसें? कवणाचें क ळीं दोष नाहह? व्याधीकरौहन [व्याधीम ळे.] कोण नाहह  
[पीडला? वसेन] कव[णा *] नाही? म्हणौहन होणार िें च के ना :” िव ं २० 

िेणें हहरंण्य[कें  आ]प ले उंदीर बोलवीले : मग िेणें चीत्रागंदाचे फासें िोडौं  

आदहरलें  [िोडू लागला.] : िव ंहचत्रागंद  म्हणे : “आधी माझे पक्षीयाचे िोहड :” मग पक्षीयाचे  
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िोहडले : मग त्याचेहह िोहडले : मीत्र वसेनावगेळा केला : िें देखौहन हहरंण्यक   

म्हणे ॥ उक्िं च ॥  
  

संमानं यः सदा धिे ितृ्याना ंहक्षहिपोऽहधकम् ।  

हविक्षयेऽहप हृष्टास्िे न त्यजत्न्ि कदाचन ॥ ३ ॥  
  

“जो राजा सदा ितृ्यावहर [ितृ्यावहर ‘मान धहर’=सन्मान धारण करिो, त्याचंा (ितृ्याचंा, सेवकाचंा) सन्मान करिो.] मान 
धहर : िे ितृ्ये ियासी हवि(ि)क्षयींहह साहंडिी 

 

ना :” मग हहरंण्यक  म्हणे : “हचत्रागंद  : ि झेया सारीखें होवावें : समथ व आप लीया  

सेवकावहर कृपाळ  होवावा : आहण जो राजा ितृ्यावहर अहधक  मान  धहर ५ 

[ियािें *] सेवक  कहह टाकी ना : िैसा ि ं होसी :” मग हचत्रागंद  म्हणे :  
“हहरंण्यका : व्यसनीं उपकारा ये िोची मीत्र  म्हणीजे ॥ उक्िं च ॥  

  

क्षीरेणात्मगिोदकाय हह ग णा दिाः प रा िेऽहखलाः  
क्षीरे िापमवके्ष्य िेन पयसा ह्यात्मा कृशानौ ह िः ।  

गन्ि ं पावकम न्मनस्िदिवत् दृष्ट्वा ि  हमत्रापदं १० 

य क्िं िेन जलेन श्यामं्यहि सिा ंमतै्री प न्स्त्वीदृशी ॥ ४ ॥  
  

॥ िथा चं ॥  

  

पापाहन्नवारयहि योजयिे हहिाय ग ह्याहन गूहहि ग णान्प्रकटीकरोहि ।  
आपद्गिं च न जहाहि ददाहि काले सत्न्मत्रलक्षणहमदं प्रवदत्न्ि सन्िः ॥ ५ ॥  

  

जो मीत्र  पापापासाव नीवाहर : आणी आपणेंयासी हीिकारण [हीिकारण योजी=हहिाचे कारण(साधन)योजिो.] 
योजी : आप लें  

१५ 

गोप्य प्रगट न कहर : ग णािें प्रगट कहर : आपिीकाळ पावलेया ंमीत्रािें न साहंड :  
ऐसें सन्मीत्रलक्षण बोलीलें  [म ळाि ‘बोलीजेलें ’ असे आधी हलहून मग जे अक्षर रद्द केले आहे.] आसें :”  

  

मग चीत्रागंद  होला [हचत्रागंद होला लघ पिनक कावळ्यापाशी गेला व िेथे त्याजजवळ त्याने हहरण्यकाचे ग णवणवन 
केले, असा वृिािं मूळ ससं्कृिाि नाही.] : आप लया पहक्षयासहहहि : लघ िपना [म ळाि ‘लघ िेंपना’ असे हलहहले गेले 
आहे.] काउळेयापासी 

 

गेला : िेणें त्याप ढा ंव्रिािं  साघंीिला : ियाप ढें हहरंण्यका उंहदराचे ग ण वणीले :  

िे आईकौहन लघ िपन  स खीया जाला : मग म्हणे : “आम्हीहह पहक्ष : िहर मीत्र  २० 
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येकाधा ऐसा करावा : जो कोन्ही येके व्यसकन कामा ये :” ऐसें वीचारौहन :  

लघ िपन  [हहरंण्यक ] उंहदराचेंया ठाया गेला : व्रक्षावहर बसैौहन काव काव  
[करंू लागला] : िव ंहहरंण्यकें  म्हणीिलें  : “हा करकस  सब्द  कवणाचा? चीत्रागंद   

िहर नव्हे :” वोहेचें द्वाकर राह हन म्हणे : “ि ं कोण गा?” िव ंिो म्हणे : “मी  

लघ िपन  काउळा :” िव ंहहरंण्यकें  म्हणीिीलें  : “ि ज यावया काये कारण िें साघंः” २५ 
िव ंकाउळा म्हणे : “ि झे परोपकार ग ण : चीत्रागंदाचे म खीं [िोंडून.] आईकीले : म्हणौहन  

ि जसी मीत्री करावया आलौं : ये जगीं उपकारू मोटा धम व ॥ उक्िं च ॥  

  

उपकारः परो धमवः धमो दानाहधकः परः ।  
एकतं्र ि हलिे धात्रा ित्र पूवोऽिवद् ग रुः ॥ ६ ॥  

  

उपकारू मोठा धम व : अनेक दानाहोउहन उपकारु मोटा : ब्रहे्महन उपकारु आहण  

धम व : दोन्ही यकवाट िोळीले : िव ंउपकारु मोटा जाला [‘उपकारु मोटा जाला’=उपकार हा धमव मोटा=मोठा, 
वजनदार, म्हणून श्रेष्ठ झाला.] :” िव ंहहरंण्यक  म्हणे : 

 

“आम्हा ंि म्हा ंमीत्रत्व बोहललें  नाहह ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  

शत्र णा सहसंवासी कदाहचन्नहह संमिः ।  
स िप्िमहप पानीयं सम्यक पचहि पावकः ॥ ७ ॥  

  

वैरी हद्ववीध आसे : शत्र संगािें संगिी बोलीली नाही : िेथें दृष्टािं  : जरही पाहण  

स िप्ि केलें  : िऱ्ही आग्नी अधीक जाळीि : वैर हद्ववीध : येक क्रत्रीम : आहण  
एक [मू. ऐक.] सहज” ॥ उक्िं च ॥ १० 

  

कृहत्रमं नाशमायाहि वैरं द्राक कृहत्रमगै वणःै ।  
प्राणदानं हवना नैव सहजं याहि संक्षयम् ॥ ८ ॥  

  

हहरंण्यक  म्हणे : “आम्हा ंि म्हा ंवैर : क हत्रम [मू. क्र हत्रमे.] वैर िें कृत्रीमें ग णेंकरौनी नासािें  
पाव े: सहज जें वैर [िें*] प्राणदाना [मू. प्राणादावाचंौहन.] वाचंौहन नासािें न पाव े: िहर आम्हा ं  

ि म्हा ंसहजहच वैर ॥ उक्िं च ॥ १५ 

  

सकृद्दष्टं ि  यो हमतं्र प नः सन्धाि हमच्छहि ।  
स एव हनधनं याहि जम्ब काद्रासिो यथा ॥ ९ ॥  
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जयासंगािें आम्हा ंमतै्रत्व बोहललें  नाही : ियासंगािें मतै्रत्व कहर : िो नाशािें  
पाव े: जैसा रासि  : जंब केसी मतै्री केली : म्हणौहन नासािें पावला :” “हे कैसी  

कथा?” लघ िपन  [मू. लघ िन .] प से : हहरंण्यक  सागें : २० 
 

कर्ा २* 
कोल्हा आणि गाढि 

 
“कोत्न्ह येक  कोल्हा प्रत्यहह मळेयाआंि  [मू. मळआिं . (प ढे ओ. २३ व पा. ६८, ओ. १, २ मधे आलेली रूपे 

पाहा.).] जाउनी : पीकलीं वाळ कें  : 
 

बोरें : खाये : िव ंयेके हदवसीं िेणें वीचाहरलें  : येक [लें .... मळेया]  

आंि  जािा ंबरवें नव्हें : िहर यक  मीत्र  मेळउं :” ऐसें हवचा [रौहन नग*]रा  
समीप आला : िव ंिेथें रासिािें चरिा ंदेखीलें  : ियािें कोल्हा म्हणे : २५ 

“मामो : यथें काई चरिोसी? चाल ये मज संगािें : पलै आ(या)  

मळेयाआंि  नीळी हहरआळी आसे : पीकलीं वाळ कें  आसिीं : िहर ि ं चाल :  

ये स्वईछा [(स्वेच्छेने, मनाला येईल हििके)] खाईल [(खाई, असे असावे).] :” मग िो गधवव  आणी कोल्हा : दोघी 
मळयाआंि  [मू. मळआआंि .] 

 

गेले : पीकलीं वाळ कें  बोरें खाउं लागले : िव ंिीकडौहन माळीयें देखीलें  :  

माळी धावीनला : िव ंकोल्हा पळौहन गेला : रासि  सापडला : िो धरौहन  

स बंध मारौहन झाडासी बाधंला :” ५ 

  
हहरंण्यक  म्हणे : “लघ िपना : द ष्टेंसी मतै्री बोलीली नाही :” मग काउळा  

म्हणे : “ि ज वीस्वास  उपजे ऐसी क्रीया कहरन :” हहरंण्यक  म्हणे : “ि झीये क्रीये मज  

काये काज?” काउळा म्हणे : “ि  िय धरौ नको :” िेधवा ंहहरंण्यकें  काउळयाहस  

पाह [ण*]रू केला : काउळें मृत्यकाचें मासं उंदीराहस दीधलें  : दोघा ंमतै्री  

जाली ॥ उक्िं च ॥ १० 

  
ददाहि प्रहिगृह्णाहि ग ह्यमाख्याहि पृच्छहि ।  

ि ङ क्िे िोजयिे चैव षड् हवधं प्रीहिलक्षणम् ॥ १० ॥  

  
॥ िथा च ॥  

  

नोपकारं हवना प्रीहिः कथंहचत्कस्यहचद्भवते् ।  
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उपयाहचिदानेन यिो देवा अिीष्टदाः ॥ ११ ॥ १५ 

  

[काहंी*] दे : काहंी घे [मू. ‘मी दे : काहंी घे :’ असे म ळाि आहे. येथे मी हा शब्द हनरथवक व म्हणून अनावश्यक असल्याम ळे 
गाळला आहे. प ढील सदंिावरून िेथे ‘काही’ हा शब्द असावा. िो सहंहिेि घेिला आहे. म ळाि ‘मी दे’ = मी देिो, असे प्रथम प रुषी 
िाषािंर केले आहे. मूळ ससं्कृि श्लोकाि िृिीय प रुषी रूप असून िे सामान्य स िाहषिासारखे वणवन आहे. ‘मी दे काहंी घे’ येथे ‘काहंी’च्या 

अन षंगाने मागेही ‘काहंी दे : काहंी घे’ असे वणवन असले पाहहजे. त्याप्रमाणे द रस्िी स चवली आहे.] : ग ह्य सागें : ग ह्य प से : 
जेव े: जेववी : ऐसें परस्परें 

 

मीत्रासी सड् वीध प्रीिलक्षण बोलीजे : आहण उपकारावाचंौहन कोणासी प्रीि  

उपजे ना : हदधलयावाचंौहन देवहह िृत्प्ि नव्हे [िृत्प्ि = िृप्ि. अकारािं पदे अनेक हठकाणी इकारािं हलहहली आहेि. 
िसेच येथे आहे. ‘देिाहह’ अशी द रुस्िी करिा येणे शक्य आहे.] : ऐसें िे दोघी मीत्र जाले : परस्परें 

 

कथावािा करौहन काळ क्रमीिी :  

  

ऐके दीवसीं काउळा उंदीरािें म्हणे : “माझा मीत्र  [मू. म त्र .] मंथरक  येणें नावें कासउ २० 

आसे : ियासी िेटौं जाईजे : िेथें आम्हासंी पाह नर होईल : िीघे आप ण गोष्टी  
करौं : चाल :” िव ंिो उंदीरु म्हणे : “ि ं खचरु : मी ि चरु : ि ज मज माग व  

नाहह [ि ला आहण मला (एकच) मागव नाही. ि झा आहण माझा एक मागव नाही.] :” िव ंकाउळा म्हणे : “ि ं माझीय 
पाहठवरी बसै :” मग िो उंहदरौ 

 

ियाहचय पाठीवरी बैसला : मग दोघै िेथें गेले : सरोवराचें िीरी काउळें साद   

के[ला : िव.ं.... िो] कासउ बाहहर हनगाला : दोघा ंके्षमाळींगन जालें  : २५ 
[येरयेराचीं आ]ष्टागंें हनगालीं ॥ उक्िं च ॥  

  

क ं िोदाऽहप सकपूवरास्ि षाराि स शीिलाः ।  
हमत्रगात्रस खस्यास्य कला ंनाहवत्न्ि शोडषीम् ॥ १२ ॥  

  

ऐसें म्हणौहन येकमेका ंआळींगन जालें  : िे[थ*] दृष्टािं  : क ं िोदकें  शीिळें :  

करप रय क्ि [‘करप रय क्ि शीिळें क ं िोदकें ’ (कापराचा वास असलेले घटािील थंड पाणी); त्याचप्रमाणे ‘सीिळ ि शार’ (थंड 
पाण्याच्या थेंबाचा हशडकाव.) ‘िेणे करौहन आंग जैसें अत्यंि नीवाये’ (हनविे)त्याप्रमाणे क्षेमाकलगनाने त्याचंी अष्टागें हनवाली.] : जैसें 
उष्ट्णकाळीं ि शार सीिळ : िेणेंकरौहन अत्यंि जैसें आंग नीवाये : 

 

ऐसें म्हणौहन के्षमाळींगन जालें  : हहरंण्यकें  मंथरकासी नमस्कार केला : सरोवरा- ५ 

चीय पाळी िीघी साउलीये बसैले : मंथरकें  काउळेयाहस प हसलें  : “हा कवण ?”  

िव ंलघ िपन  म्हणे : “हा माझा प रवी मीत्र  [पूवीचा हमत्र, ज ना हमत्र.] : या नावं हहरंण्यक  उंदीरू [‘उंदीरू’ हा 
शब्द पोथीि काही हठकाणी ‘उदीरू’ असा हलहीलेला आहे. अन स्वार च कून गळाला असावा. सववत्र िो देऊन पाठ द रूस्ि करून घेिला 

आहे.] : हा उंदी- 

 

राचा रावो : याचीया ग णासी गणीि नाहह : हा थोर द ःखािें पावला आसे : हा  



 अनुक्रमणिका 

म्हणे : ‘मज मंथरकाजवळी नें : मग मी ियाप ढें आप लें  द ःख सागंनै :’ िहर ि ज-  

जवळी [मधे म्हटल्याप्रमाणे, हहरण्यकाने आपला विृािं पूवी लघ िपनाला साहंगिल्याचे वणवन आपल्या सहंहिेि नाही. ससं्कृि 

‘पंचिंत्राि’ मात्र आहे. िाषािंरकार, योग्य हठकाणी िे घालायला हवसरला हे स्पष्ट हदसिे.] आला आसे : मग लघ िपन  
आहण मंथरक  ियािें प सिे जाले : “हहरंण्यका : 

१० 

ि ं का ंद चीिा? ि झा ंचीिीं काये आसें िें नीरूिें साघं :” िो म्हणे : “चीि  

द्याल [(चीि=हचि) मन द्याल, लक्ष घालाल. हहरण्यकाने साहंगिलेल्या कथेिील स्थळ आपल्या प्रिीि जयंहि आहे. अन्यत्र िे 
महहलारोप्य ककवा प्रमदारोप्य असे आहे. िेथील म नीचे नाव ह िा. पा व आपल्या प्रिीि ब टकणव आहे िर इिर प्रिीि िाम्रचूड आहे. 

त्याच्याकडे आलेल्या पाह ण्याचे नाव पा प्रिीि व आपल्या प्रिीि बृहत्कटी िर अन्यत्र बृहत्त्स्फक असे आहे.] िहर साघैंन :” मग 
साघंिा जाला : 

 

 
कर्ा ३* 

बटुकिव आणि बृहत्कटी  
 

“जयंहि नावं नगहर : िेथें नगराबाहहरी येक  वट  आसे : िेथें ब टकण व  
नावंें िपोधन  िप कहरिो : िीके्षचें आनं उरलें  िें सीका ंठेवीिो : िें आंन १५ 

मी उडौहन खायें : िव ंएके [मू. ऐके.] दीवसीं : ियाचीया घरासी येक  बृहत्कटी  

नावं ंिापस  पाह णा आला : िे दोघैं रात्रीं गोष्टी करौं लागले : िेव्हा ंमी  

सीकाचें अंन खाउं लागलौं : िव ंब टकण व गोहष्ट कहरिा ंद चीिा जाला :  
िव ंिो अभ्यागि  ऐसें म्हणे : “ि ं का ंद चीिा जालासी? ि झा आदर  

म्या ंजानीिला [ि ला माझ्याहवषयी हकिी आदर आहे, िे मी ओळखले. फारसा आदर नाही, हा िावाथव. कारण बृहत्कटीचे लक्ष 

पाह ण्यापेक्षा कशक्याकडे अहधक होिे.] : प्रिािे मी ि झीये ठाईं न राहें आनीका ठाया ं
२० 

जाइन ॥ उक्ि च ॥  

  
अहिपहरचयादवज्ञा संििगमनादनादरो िवहि ।  

मलये हिल्लप रन्ध्री चन्दनिरुकाष्ठहमन्धनं क रुिे ॥ १३ ॥  

  
अिीपरीचयकरौहन अवज्ञा होये : आणी नीरंिर येणेंजाणेंकरौहन अनादरु  

होये : जैसा मळीयागीरु [(मलयपवविावरीलं) चंदनिरू, िील स्त्री (कडून) ईंधन ‘कणरजत आसे’ (केला जािो). स.ं मलयहगरी 

शब्दाचेच ‘मळीयागीरू’ असे लेखन केले आहे.] चंदनिरु : िील स्त्री ईंधन कहरजि आसे :” 
२५ 

ऐसें आईकौहन ब टकण व [म्हणे] : “मी द ची [िा जाला]ं येणें कारणें :  

जें मकठ येक  उंदीरु आसे : िो उडौहन सीका[चें आन्न].... प्रत्येकह  

खाि  आसे : हाणें [(मी त्याला हाणिो, मारिो, ककवा बाहेर काढून देिो).] : पहर जाय ना [यानंिर म ळाि प ढील मजकूर 
आहे. ‘िवं बृहत्कटी म्हणें : िो उंदीर उडि  आसें : िो विृािं साघें ना : िेधवा ंम्हणें....’. याि ‘िवं वृहत्कटी म्हणें’ हे वाक्य या हठकाणी 
हवसगंि आहे. िे च कून हलहहले गेले असावे. त्यािील ‘वृहत्कटी’ हा शब्द प ढील वाक्याि पाहहजे. िेथे िो योग्य हठकाणी घेऊन द रुस्िी 

केली आहे. ‘िवं’ आहण ‘िेधवा’ं या शब्दाि प नरुक्िी असल्याम ळे आधीचा ‘िव’ं शब्द ठेवनू ‘िेधबा’ं शब्द गाळला आहे.] : िो उंदीर 
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उडि  आसे :” िो वृिािं 

साघें ना िव ं[सागंि नाही िोच, सागंिाक्षणीच.] बृहत्कटी म्हणे : “ब टकणा : या उदीराचें धव धन आसें [‘धव’ 
ऐवजी ‘धवीं’ शब्द येथे पाहहजे. धि=बीळ. पाहा : ‘म ंगीया रहचहि धिें : खोपें सावजे सावें’ (उगी. ४९१); ‘आरे या म क्षकाचें धिीं : आहे 

धनाची पूणव ठेवी’ (पा. पचंो. िंत्र २·८९). ‘धिीं’ (हबळाि) धन आसे’] : 

 

िहर िें वोहे खण ं : धन वाटंौहन घेउं :” ऐसें ियाचें बोलनें आईकीलें  :  
मग िो ठावो म्या ंसाहंडला : सपहरवारू डोंगरीं घािला : िहर मी िया ५ 

धनाकारणें चींिावृिव जाला ं:”  

  
िव ंमंथरक  म्हणे : “ ध[न*]लोि  न करावा : जें आदृष्टीं हलहहलें  आसें िें  

ब्रह्मादीका ंन च कें  : आथव कष्टरूप ॥ उक्िं च ॥  

  
हविानामजवने द ःखमर्मजिाना ंच रक्षणे ।  

आये द ःखं व्यये द ःखं हधगथं कष्टजीहविम् ॥ १४ ॥ १० 

  
वीि आजीिा ंद खरूप : आहण वेंहचिा ंद खरूप : आहण आजीलें  ियासी रक्षीिां  

द खरूप : म्हणौहन जळो जळो अथव कष्टरूप : जें कपाळीं लीहहलें  असैल िेंची  

प्राणी पाव े॥ उक्िं च ॥  

  
प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यो देवोऽहप िं लंघहयि ं न शक्िः ।  

िस्मान्न शोचाहम न हवस्मयो मे यदस्मदीयं न हह ित्परेषाम् ॥ १५ ॥ १५ 

  
जें प्राप्िव्य असें [िें]च... प रुश पावें : त्याहस देवहह उलंघ ं न सके । िेणें कारणें  

प रुशें शोख  न करावा : आप लें  असैल िें आपणयाहस [मू. आपणआहस.] होईल : िें आनीकयाहस  

नीहे ॥ उक्िं च ॥  

  

प्राप्िव्यं लििे देही ललाटे हलहखिं प रा ।  

स खं वा यहद वा द ःखं हाहनमृवत्य स्िथा धनम् ॥ १६ ॥ २० 

  
प रूष जो िो प्राप्िव्ये िेंहच पावें : स ख अथवा द ःख आहण मृत्य  : लाि  अलाि  :  

जें [कपाळीं*] [मू. काळीं. मूळ ससं्कृि श्लोकाि ‘ललाटे’ शब्द आहे. त्याचेच हे िाषािंर असल्याम ळे लेखकाला ‘कपाळीं’ शब्द 
अहिपे्रि असावा. िोच येथे घेिला आहे.] िेंहच पावें : येवीखीं कथा [आईक* :”] मंथरक  सागें : हहरंण्यक  

 

आईके :  
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कर्ा ४* 
प्राततव्यमर्व लिते मनुष्ट्यः 

 
“कोन्ही एकें  नगकर : ववे्हाहरयाहस िीघे प त्र होिे : मग कीिीयका  

दीवसा ं: बापें धन उद्यमेंकरौहन [उद्यमाने, व्यापाराने. यािील व्यापाऱ्याचे नाव स.ं गं्रथाि ‘सागरदि’ असे आहे िा प्रिीि ही 
कथा (पाने गहाळ झाली असल्याम ळे) आलेली नाही. हनमवळ पाठकाने ‘अनारथ ियाचें नाम : िीघे प त्र असिी िे उिम’ असे म्हटले आहे. 

(िं. २·७७).] वाढवीलें  : िें वाटंौहन हदल्हें : येकें  

 

प त्रें शिें ५०० [पाचश,े एवढेच लेखकाला म्हणावयाचे आहे.] टके देउनी येका हवद्वासंापासौहन श्लोकाचा चरण  
हवकि  

 

घेिला : ‘प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यः’ ऐसा चण व बापासी दाखवीला : ५ 

बापें हनदैव ंम्हणौहन मारौनी घराबाहीरी काहाडीला : िो [न*]गरें  
पाटणें कहहडिा ंकहडीिा ं[येका नगरासी] गेला : िे नगरीचे लोक प सिी :  

“ि ं कोण  गा?” िव ं[िेणें श्लोका]चा चरण  म्हणीिला : ‘प्राप्िव्यमथं  

लििे मन ष्ट्यः’ मग िेकह लोकीं ‘प्राप्िा’ ऐसें नाव ं[ससं्कृि प्रिीि ‘प्राप्िव्यमथव’ असे त्याचे नाव आहे.] ठेवीलें  : ऐसा 
िो नगरा- 

 

मध्यें हपशाच रौये [हपशाच्च रूपाने. (स.ं रूप > रूअ > रौय.). फारशी ‘रूय’ = प्रकार, मागव, या शब्दापासून ‘रौय’ हा शब्द आला 

असणे शक्य आहे.] हवचरे : िव ंएके समईं : रायाची राजकन्या सािा ं
१० 

खणाचें मंदीरा दामोदरा [‘साता ंखिाचंें’ [(मजल्याचें)] ‘मंदीर’ असे जे ‘दामोदर’ = अनेकमजली 
इमारि. मागे कथा २* वरील टीपा पाहा.] [वरी*] [मू. दामोदरािी. (‘वरी’ ऐवजी च कून ‘वी’ हलहहले गेले 
असावे.)] न्हाउनी केस वाळवीि होिी : िव ंत्या 

 

कोण्हा ं एका ववे्हाहरयाचा प त्र  : स्वळंकृि [स.ं स +अलंकृि. चागंले दाहगने घािलेला; चागंला शृगंारलेला.] 
आिीस ंदरौ देखीला : दैखौनी 

 

िीयहस वीरहज्वरु उपजला ॥ उक्िं च ॥  

  

स स्नािं प रुषं दृष्ट् वा स गंधं मलवर्मजिम् ।  

योहनद्रववहि नारीणा अम्िःपात्रहमवाम्िसा ॥ १७ ॥ १५ 

  

िव ंसखीया प सिी : “बाईजी : ि झीये शरीरीं संिाप  देखिी आहे [मी देखिी (पाहाि) आहे.] : िें  

काई?” िव ंिे राजकंन्या बोलीली : “आवो सखीय : म्या ंपैल ववे्हाहरयाचा  

प त्र  : स्वरूप अिीलावनं्य देखीला : देखौहन मािें मदनें जाकळीलें  [व्यापणे, व्याक ल होणे–करणे. पाहा : ‘िैसा 

िूिें मी जेथ स्मरें । िेथ मीपणा मी हवसरें । मग जाकहळला ढेंकरें । िृप्ि  जैसा’ (ज्ञाने. १८·१७).] : िहर 
 

िो मेळवीसी िहर प्राण  वाचें :” िेधवा ंिे सखी िया प रषापाहस जाउनी  

ियािें म्हणे : “राजकंन्येसी ि झी आवस्िा थोर लागली आसे : िहर ि ं २० 

िेथे येसील िहरच प्राण  वाचंलै :” िव ंिो म्हणे : “म्या ंकैसेनी यावें [मू. आवें.]?”  
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िव ंिे म्हणे : “उपरी सींकें  माडौनी [‘उपहर (वरून) सींकें  माडौनी’ (माडूं, ठेव)ू वरून खाली कशके सोडून ठेव.ू ‘माडंणे’ हा 
शब्द ‘माडणे’ असा अनेक हठकाणी हलहहलेला आढळिो. त्याम ळे ‘मा’ वरचा अन स्वार अनवधानाने गळाला, असे म्हणणे कठीण आहे. 

‘माडणे’ असेही रूप ज न्या काळाि प्रचहलि असले पाहहजे.] : िेथें ि ं बसै : आम्ही वहर वोढौहन 

 

घेउन [ओढून घेऊ. माडौनी, घेउहन, ही प्रथमप रुषी अनेकवचनी रूपे आहेि.] :” िव ंिो राजकंन्येिें देखौनी म छागि  
जाला आसे ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
सौवणवनूप ररणच्चरणारहवन्दा श्रोणीिरादलसगा मृगशावनेत्रा ।  

पीनस्िनी सकलचन्द्रम खी िनोहि िन्वी न कस्य हृहद मोहमहो महान्िम् ॥ १८ ॥ २५ 

  

स वणाचीं नेप रें जीचा ंचरणीं : जीचा माज  म ष्टीमधें समाये : मृगणीचीया  

परी जीचे नेत्र चचंळ : आहण जीचें स्िनमास वि वळाकार : आहण जीचें  

म खकमळ चदं्रासाहरखें : आहण िन्वी म्हणीजे सोडशवशीकी : ऐसी स्त्री  
देखीलीया ंकोन्हाचीया हृदयािें मोहािें न कहर : योगेस्वर िोही ि ले :  

मग िेणें िववशा दीधला : [त्या सखीया].... जाउहन : राजकंन्येप ढें  

सागंीिलें  : िेधवा ंरात्रीचा ं[समईं उ]पहरखाली सीकें  माहंडलें  : जावें  

िे समईं ववे्हाहरयाचेहन प त्रें हवचारू माहंडला [हवचार प ढे केला.] : “राजकन्येप्रहि जाणें  
हें अय क्ि ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  

ग रुिायां हमत्रिायां स्वाहमसेवकगेहहनीम् ।  
यो गच्छहि प मालं्लोके स िवते् ब्रह्मघािकः ॥ १९ ॥  

  

ग रूची िाया आणी मीत्राची िाया : आणी राजकंन्याप्रहि जाये : िो  
ब्रह्मघािकी म्हणीजे :” ऐसें हवचारौहन िो न वचेची : िव ंप्राप्िा [मू. प्राप्त्या.] िे  

वाटें जाि होिा : िेणें िें सीकें  देखीलें  : मग िो सीकावहर कौि कें  बसैला : १० 

िेव्हेळीं वहर वोढौहन नेला : ियाहस आंघोळी [मू. यांघोळी.] मदवना [‘मदवना : आंघोळी’ असा क्रम पाहहजे. मदवना = 
उटणे, िेल वगैरे लावनू आगं चोळणे. त्यानंिर आंघोळ. याच अथाने ‘मदवना मादणें’ हे शब्द ‘लीळाचहरत्रा’ि वारंवार येिाि. पाहा : ‘राम  
देहखजैल िैं मदवना : मादनें : व्याळी :’ (लीच. ए. ७); ‘मग मदवना दीधली : मादनें जालीं :’ (लीच. ए. ११); ‘गोसावीयाहंस मदवना : मादनें 

होि होिें :’ (लीच. उि. ८).] जाली : िोजन 

 

जालें  : मग राजकंन्येसी संिोग  जाला : राजकंन्या स खी होउनी म्हणे :  
“ि ंहच माझा प्राणनाथ  : ि ं मजसी का ंन बोलसी?” िव ंिो म्हणे :  

‘प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यः’ ऐसें बोलनें आईकौनी िे लाजीनली : म्हणे :  

“येथें प्राप्िव्या कैचा आला?” िो सीका ंघालौनी माग िा टाकीला : १५ 

  

मग िो प ढें मागीं जािा ं : चौबारा ंनाहटकराची बाज स पिीयेसहहि [हबछान्यासह. स पिी : (स.ं  
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स्वापविी) झोपण्यासाठी घािलेला हबछाना, गादी. ज न्या मराठी वाङ मयाि हा शब्द सूपविी असा येिो. पाहा : ‘वोलेया हहरचंदनाचा ं
सेजवटीं : जळदाहचये स पवहिये वहरवटी : बाळा बैसहवली म धटी : ढाळ  करावया’ (नरुस्व. ५६६); ‘ियाची िेलीहण आगंणीं 
बाजसूपविीएवहर नीजैली होिी’ (लीचए. ११).] 
होिी : नाटीकरू [सरंक्षणकिा, रक्षक, नाटी : सरंक्षण. पाहा : ‘अनेगीं सकंटीं : देओ दृपदीय करीहि घरटी : िहर हिएचेया 
प्राणाची नाठी : कवणा दीधली’ (उगी. ११९). यावरील टीप : ‘नाटी = नाटकराची वृहि’; ‘त्याचंा स्वयें जगदीश होऊहन नाटीकार । 

सिंासाठी धरी नाना अविार’ (स्वान िवहदनकर ८-२-७४. मशको.).] गस्थी [मू. गस्छी॰.] कारणें गावािं गेला होिा : 
िव ंिो प्राप्िा येउहन 

 

कौि कें  बाजेवहर नीजेला : िव ंप्रधानकन्या नाटकरासी पडकली होिी [(नाटकराबरोबर व्यहिचार करण्याि) 
सोकावली होिी. पडकणे : सोकावणे, वारंवार लागू असणे. पाहा : ‘िो द जा कामाचा अविारु : जाळ ं  पडकैला वैस्वान्नरू’ (नरुस्व. 

५८४) यावरील टीप : ‘पडकैला = सोकला :’] : 

 

िे संकेिस्थान [मू. स्छान. ‘सकेंिस्थान (ग प्ि मीलनाचे पूवीच ठरवलेले स्थान)] टाकौनी आली [त्या स्थानी येऊन पोचली. 
टाकणे : प्राप्ि करून घेणे, पोचणे.] : िव ंिेणें प्राप्िें हनद्रा केली होिी : ियासी 

 

संिोग  जाला : िव ंप्रधानकंन्या म्हणे : “आजी का ंमजसी आबोला २० 

घेिला?” िव ंिो म्हणे : ‘प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यः’ प्रधानकंन्या  

मागा ंसरली : लाजौहन आप लीया राजमंदीरा गेली :  

  
िव ंएके समईं नगराआंि  वरकीर्मि नाव ंनोवरा : वानीयाचेंकंन्येसी  

प्रणावया [पहरणयासाठी, लग्न करण्यासाठी. स.ं पहरणय, याचेच उच्चारािंर प्रण = लग्न, हववाह. प्रणणें = वरणे हववाह करणे. पाहा 

: ‘ऐसा प्रण ं येिाये हृषीकेशी : लग्न वळेे’ (सनंरुस्व. २७५८); ‘ऐसा बरवि  येिाये वनमाली : परणावेया’ (सनंरुस्व. २७५९).] जाि  
आसे : अनेक वाजंािंरें वा[ंहज*]नहल : धवळें मंगळें गािािी : 

 

ऐसा मोहोछावो [स.ं महोत्सव. पाहा : ‘आप ला राज्यि वना गेला : मोहो उछायेंसी’ (मूप्र. २५६१). समासाि पूववपदी असलेल्या स.ं 
महा या शब्दाचे मोह हे रूप अनेक हठकाणी आढळिे. पाहा : ‘सौंदयाचा मोहोदधी : जो जीवा ंजीवन’ (सव. ३०९).] प्रविवला : िव ं
रायाचा मदोन्मि  हस्िी स टला : िो हस्िी 

२५ 

माडंउ टाकौहन आला [माडंव प्राप्ि करून घेऊन आला; माडंवाि आला.] : वऱ्हाहडयासी नोवरेयाहस पळ  स टला 
: नोवरीहह 

 

पळौं लागली : िव ंप्राप्िव्यमथें देखीली : “[नािी नािी]” म्हणौहन  

िेनी हािीं धहरली : मग िेणें मंत्रबळेंकरौनी [हस्िी राजमदंी]रासी  

नेला : रावो म ख्य [मू. म न स्य. हे च कीचे लेखन होय. येथे ‘म ख्य’ हाच शब्द अहिपे्रि असला पाहहजे. िोच स्वीकारला आहे.] 
करौहन नगरीचा लोक  कवि क पाहावया आले : नोवरी 

 

प्राप्िेन मारवीिा ंवाचंवीली : नोवहर प्राप्िेिें न [सोडीहच*] [मू. सोडवीली.] : म्हणे :  

“माझा प्राण  येणें वाचंवीला : िहर हाहच माझा प्राणेस्वरू :” िव ंमायबाप  

बंध  सोयरे म्हणिी : “न जानीजे हा कवण ? याचें क ळ नेहणजे?”  
िव ंनोवरी म्हणे : “ि म्ही आवघे म खव : ववे्हारधम व नेणा : जो पराक्रमें ५ 

अहधक  िोच प रुष जाणावा :” िव्हेळीं रायाजवळी समस्ि वराडी :  

माहाजन आले : रायें सिा केली : जाणिे लोक बसैहवले : राणी आहण  
राजकंन्या : पडदेंआड [पडद्याआड.] कौि क पाहावया आल्या : राजेहन प्राप्िािें प सौं  
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आदहरलें  : “ि ं कवणें क ळीचा? ि झा मायबाप  कोठें? ि झें नगर कवण?”  

िव ंिो बोलीला : “प्राप्िव्यमथं लििे मन ष्ट्यः” िव ंराजकंन्या बोलीली : १० 
“देवोऽहप िं लंघहयि ं न शक्िः” : िव ंप्रधानकंन्या बोलीली : “िस्मान्न  

शोचाहम न हवस्मयो मे” िव ंिे नोवहर म्हणे : “यदस्मदीय ंनहह  

ित्परेषाम्” ॥ १ ॥ या बोलासरसी रायें आप ली कंन्या दीधली :  
प्रधानें आप ली कंन्या हदधली : वाणीयें आप ली कन्या दीधली :  

ऐसा प्राप्िा स खीया जाला : मग रायापाहस प ववव्रिािं  श्लोकाचा १५ 

सागंीिला [मू. शागंीिला.] : मग राजेनी गजरथपदािी आंदन हदधलें  : आंदना पाचं  

शिें आस्वें दीधलीं : ऐसा प्राप्िा स खीया होउनी : मायबापासी  
िेटावया नीगाला : वाजंातं्राचें नाद [मू. नादें.] काकन पडले : काहह नाईकीजे :  

मग मायबापाहस के्षमाळींगन जालें  : बापाचा ंहािीं श्लोकाचा चरण दीधला :  

मािाहपिा स खीयें जालीं :” २० 
  

म्हणौनी कासव  म्हणे : “हहरंन्यका : होन्हार िें बळीविं : अथवचींिा [मू. अथवचीिा.ं] करणें न  

लगे : आिा ंम्या ंअथवचींिा साहंडली :” मंथरक  म्हणे : “अथव आसौहन िोग त्याग [उपिोग. त्याग : दान. 
पाहा : ‘िीमकीया त्यागा हािसरू हारू : हदन्हला मनोिावें’ (नरुस्व. ३५३); ‘त्याग  दे नादम र्मि : रीहषश्रींगाचा’ (उगी. ४६३).] 

 

न कहर ियाचें जन्म व्रथा : आहण जीि कें  जयाचें लाहानें [प्राप्िव्य. लाहाणे : (स.ं लाि) प्राप्ि होणे, प्राप्ि करणे; 
प्राप्िी (नाम). पाहा : ‘जया मोक्षाचंें लाहाणें : दीधलेयावीण नाहीं उठणें’ (ज्ञाप्र. ८९२). ज्याला हजिके प्राप्ि व्हायचे असेल हििकेच 

त्याला हमळिे.] िीि कें ची प रुश पावें 

 

॥ उक्िं च ॥  

  

अथवस्योपाजवनं कृत्वा नैवािाग्यः समश्न िे । २५ 
अरण्यं महदासाद्य मूढः सोमहलको यथा ॥ २० ॥  

  

हहरंण्य (ण्यक ) प से : मंथरक  सागें :  
 

कर्ा ५* 
सोमललग साळी 

 [‘सोमलींग’ ऐवजी स.ं प्रिीि ‘सोहमलक’ हे नाव आहे.]  

“कोन्ही येके नगरीं सोमलींग  शाळी होिा : िो लाहान [(बारीक, पािळ, नाज क)] वीणे [(हवणि असे). 
त्यापासून त्याला जे द्रव्य हमळे िे] आहण 

 

नीग िेंहच [(नेमकेच)] पोटिहर [(पोट िरण्याला प रेसे) होय’.] होय : धन न रें : धोंगडें वीणे त्याहस उरें : िो आिी  
स क्ष्म वीणे : पहर त्यासी न रें : मग िो सोमलोंग  आप लीये स्त्रीसी म्हणे : ५ 
“प्रीये : हा ठावो धारजीणा नाही : िहर हा ठावो साडंौनी आणीकेया  
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नगरासी जावे : िेथें काहंह उपारजना करंू :” िवं ियाची स्त्री म्हणे :  

“प्रीयो : हें मीर्थया बोलीलासी [येथे द्रव्य उरि नाही, आहण द सऱ्या हठकाणी उरेल—हे ‘मीर्थया बोललासी’ =च कीचे बोललास; हे 

जे बोललास िे हमर्थया=खोटे, च कीचे आहे.] : जें येथें न रें : आनीके ठाईं [मू. थाईं (सकळ सकेंि थ = ठ).] धन उरैल? 
 

िहर दीधलयावंीण [हे ससं्कृि श्लोकािील ‘नादिम पहिष्ठहि’चे िाषािंर आहे. याि ‘दवाने’ हा शब्द गृहीि आहे. दैवाने, पूववकमाने 
‘अदिम्’ = जे हदले नाही िे ‘न उपहिष्ठहि’ = िे उपत्स्थि होि नाही, हमळि नाही. मराठी िाषािंरािही ‘दैवाने’ ककवा ‘कमाने’ हा शब्द 
अध्याहृि घेिला पाहहजे. महाकलगदासाने या श्लोकाचे िाषािंर करिाना ‘परी पूववदिंवीना न पाहवजे’ (िंत्र २·१४२३). हनमवळ पाठकाने 
मात्र आपल्या सहंहिेिील वाक्याप्रमाणे ‘िहर दीधलेयावंीण न प रे : पावीजे िे कोठोहन सागंा’ (िंत्र २·१४१) असेच म्हटले आहे.] पावीजे 
ना ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
यावत्खनहि पािाले श्रमत्याकाशमण्डले । ० 

अधावत्सकला ंपृर्थवीं नादिम पहिष्ठहि ॥ २१ ॥  

  
यथा छायािपौ हनत्यं स संबद्धौ परस्परम् ।  
एवं कमव च किा च संहश्लष्टाहविरेिरम् ॥ २२ ॥  

  
न हह िवहि यन्न िाव्यं िवहि च िाव्यं हवना प्रयत्नेन ।  
करिलगिमहप नश्यहि यस्य ि  िहविव्यिा नात्स्ि ॥ २३ ॥ ५ 

  
पािाळीं खणो अथवा आकाशमंडळीं िवंो : सकळ पृर्थवी अवधावन करो [सवव पृर्थवीवर धावि जावी. स.ं श्लोकािील 
‘अधावत् सकला ंपृर्थवीं’ यािील ‘अधावत्’ शब्दाचे रूपािंर ‘अवधावन’ असे केलेले हदसिे. पण पहहला शब्द हक्रयापदाचे रूप िर द सरा 
नाम आहे. ‘धावन करो’ असे िाषािंर योग्य झाले असिे. ‘अवधावन’ याचा अथव ‘अहिशय धावाधाव’ असा करून आहे त्या रुपाचे समथवन 
करिा येणे शक्य आहे.] : 

 

पहर दीधलयावंीन न पावीजे : िहर येथेंहच राह नी उदीम  करावा : हमळन्हार  
िें येथें मीळील :” ऐसें स्त्रीयचें वचन आईकौहन : सोमलींग  म्हणे : “प्रीये :  
ऐसें नको बोल ं  : उद्यमावाचंौहन कमव ना फळें ॥ उक्िं च ॥  

  
उद्यमेन हह हसध्यत्न्ि कायाहण न मनोरथैः । ० 
न हह स प्िस्य कसहस्य प्रहवशत्न्ि म खे मृगाः ॥ २४ ॥  
  
यथैकेन न हस्िेन िाहलका संप्रपद्यिे ।  
िथोद्यमपहरत्यक्िं न फलं कमवणः स्मृिम् ॥ २५ ॥  

  
जैसी एकें  [मू. ऐके.] हािीं काहंह िाळी वाजि नसे : िैसें उद्यमावाचंौहन  

काहंह कमव फळिसें? म्हणौहन देशािंरा जाउहन काहंह उद्यम  करंू :” ५ 
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ऐसा वीचार करौहन वधवमानप रासी गेला : िेथें वरुशें िीन राह नी :  
शिें पाचं सोनटके उपाजवना करूहन : आप लीया घराप्रिी येिा जाला :  
िवं त्याहस मागीं येिा ं: अरंन्यामध्यें रात्री पडली : िवं िो एका वृक्षाखाली  

हनजैला : िवं अधवरात्रीं दोघें ब्राह्मण : स्वप्नामध्यें म्हणिे जाले : “आरे :  
सोमलींगा : जोडलें  धन [िवं नासौ]हन जाईल : पोटाप रिेंहच राहील :  
त्यामधें िोग िोगी : ध[नाची आ]स साहंड : धनाकारणें कोरडा होसील :  
आजी ज डैल : पाहाटे जाईल : म्हणौनी प्राण जाहिल : िया कोल्हेयाहच ५ 
पर हाईल [यानंिर पोथीि ‘िे कैसी कथा : ऐसें जव ंजाग नी पाहे िव ंत्याचें धन गेलें  । म्हणौहन मंथरक  म्हणें : हहरंण्यका : धनाची 
चींिा न करावी ॥ उक्िं च ॥ ‘हशहथलौ च स बध्दौ च—’ (श्लोक २६) त्यानंिर ‘मंथरक  सागंें : हहरण्यक  प सें’ असे वाक्य असून त्याप ढे 
कथा ५ चा मजकूर आहे. त्यानंिर ‘म्हणौहन प रुशें आन्येक चींिा न करावी—’ इत्यादी मजकूर आहे. याि, हलहहिाना वाक्ये च कीच्या 
हठकाणी हलहहली गेली आहेि. उदा.— ‘िया कोल्हेयाची पर होईल’ या वाक्यानंिर कथेचा सूचक ससं्कृि श्लोक येणे अवश्य आहे. 
िसेच ‘िे कैसी कथा’ या वाक्यानंिर हहरण्यक  प से : मथंरक  सागें’ हे वाक्य येऊन मग कथेचा मजकूर येणे अवश्य आहे. कथेनंिर ऐसें 
जवं जाग हन पाहे : िवं त्याचे धन गेलें ’ हे वाक्य पाहहजे. म ळािील हवसगंिी काढून टाकण्यासाठी योग्य िशी वाक्याचंी स्थाने बदलून 
सहंहिा ियार केली आहे.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
हशहथलौ च स बद्धौ च पििः पििो न वा ।  
हनरीहक्षिौ मया िदे्र दश वषाहण पञ्च च ॥ २६ ॥  

  

“िे कैसी कथा?” हहरंण्यक  प से : मंथरक  सागें [म ळाि ‘मंथरक  सागें : हहरण्यक  प सें’ असे आहे.] :  
 

कर्ा ६* 
लंबिृषि पोळ आणि कोल्हा 

 १० 
“कोत्न्ह यक वकन कोल्हा आहण त्याहच स्त्री : वन कहडिा ंआरंण्यांि  :  

येक  क ळंबीयाचा पोळ गोरा देखीला : ियाचें व्रषण कोल्हें लोंबिा ंदेखीलें  :  

मग ियाची स्त्री म्हणे : “राठ [मू. रार्. (सकळ सकेंि च = ठ).] मासं खािा ंस ख नव्हे : या गोऱ्ह्याचें  
मौवाळ मासं लोणीयाऐंसें िक्षीिा ंजीव्हे ग दग लीया उठिी [हजिेवर आनंदाच्या लहरी येिाि. ज न्या मराठीि हा शब्द 
ग िक ली असा आढळिो. पाहा : ‘हिया स खसपंिी जोडहलया । मन स्वगा वािं वाक हलया । हृदयाचा ंजीवीं ग िक हलया । होंिी आहथ’ 
(ज्ञाने. ७·१८५); ‘देओ दूरौहन चीपोळीया सींहपिी । िे ि षार आगंी लागिी : िवं िवं ग िक लीया होिी : प ण रवसू न हदसे’ (हशश . ६६५).] 
: िहर हें मासं 

 

आिा ंि टौहन पडैल : लौंबौहन आलें  आसें :” ऐसा िीचीया बोला : कोल्हा १५ 

पोळयापाठीं [पोळापाठी, पोळामागे. पोळ = बैल. पाहा : ‘साम दाईक िो बलै जाहणजे िोच पोळही’ (िाप्र. २३८); ‘रचून  महित्वाचें 
खळें । मळी एकें हच काळ गेहन पोळें’ (ज्ञाने. १३·४०)] लागला : ियासवें कहडिा ंआठ [मू. आर्. (सकळ सकेंि थ = ठ).] 
उपवास पडले : ऐसा रात्र 

 

दीवस कहडिा ंपरी व्रषण पडेहच ना : ऐसें कहडिा ंकोल्हयाचा प्राण गेला :”  

  

ऐसें जवं जाग नी पाहे िवं त्याचे धन गेलें  :”  
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म्हणौहन प रुशें आन्येकचींिा न करावी [कोणिीही कचिा न करावी.] : म्हणौहन मंथरक  म्हणे : “हहरंण्यका :  
धनाची चींिा न करावी :” मंथरक  म्हणे : “ि ज [धनें*] मरण होईल : २० 

ि ं धनचींिा साडंी : हवहधची गिी कळेना ॥ उक्िं च ॥  

  
हत्वा नृपं पहिमवेक्ष्य ि जंगदषं्ट देशान्िरे हवहधवशात् गहणका स्म जािा ।  
प तं्र पकि समहधगम्य हचिा ंप्रहवष्टा शोचाहम गोपगृहहणी कथमद्य िक्रम् ॥ २७ ॥  

  
राजयािें मारौहन आहण आप ला पिी ि जंगदष्ट [मू. ि जंगदंष््ट वा. हे रूप च कीचे आहे. िे द रुस्ि करून घेिले आहे.] जाला : 
ऐसा देखीला : आहण 

 

देशािंरा जाउहन गनीका जाली : िेथें प त्रािें पिी पावली : मग चीिाप्रवीष्ट ५ 
जाली : मग िेथें सम द्रवेळकरौहन वाहंचली : मग गोपाळाची स्त्री जाली :  

आिा ंिक्रासाहट काये द ख करणें :” “हे कैसी कथा?” हहरंण्यक  प से :  
मंथरक  सागें :  
  
 

कर्ा ७* 
रािी, िे्या आणि गौळि झालेली ब्राम्हिस्त्री 

 
[ही कथा कोणत्याही सकृंि प्रिीि नाही. िा प्रिीिही नाही. महाकलगदासाच्या पंचोपाख्यानाि िी हनराळ्या स्वरूपाि आहे. हनमवळ 
पाठकाने मात्र िी आपल्या प्रिीिल्याप्रमाणे वणवन केली आहे.] 

 

“कोन्ही एक  वेव्हाहरया ब्राह्मण  होिा : ियाहस स खें आसिा ंिेथे १० 

परचक्र आलें  : ियाची स्त्री धरौहन नेली : कवहण एकें  नगकर िे रायाचें  

[जवहळ आसे*] : िवं िो ब्राह्मण  ियाहचये श धीसी नीगाला : िया नगरा  

[टाकौहन *] आला : िवं येके द कानीं बैसला आसे : िवं िेथें उपर-माहडये-  
वहर समीप िे स्त्री केश वाळहविां देखीली : त्याहीं आप ला भ्रिारू वोळखीला :  
मग त्या ंबटीक पाठउनी ियासी बोलावीलें  : त्यासी िािेंपोिें [हशधासाम ग्री व द्रव्य. िािें : िादूंळ, अन्नधान्य. पाहा : ‘ऐसें 
य ग हिचेनी हाथें । जै इंहद्रया ंॐपे िािें’ (ज्ञाने. ६·३५२); पोिें : द्रव्याची थैली. पाहा : ‘खहलिी पाचंशाचंी िे पोिें लक्षावधी धन’ (िाप्र. 
१८·६२).] हदधलें  : 

१५ 

मग त्यासी म्हणीिलें  : “ि वा ंपैल देउळाआंि  जाउनी राहावें : िवं मी  
िेथें येईन :” ऐसा हनधारू केला : मग िे रात्रीसमईं राजयािें मारौहन :  
काहंह द्रव्ये घेउनी : िया देव ळाआंि  आली : िवं िो ििारू सपवदषू्ट [मू. सपंदंषंू्ट.]  
जाला आसे : मग वीिरागें िेथौहन नीगाली : िेव्हेळीं िे कोन्ही यके नगहरचे  
वैस्या जाली : िे प्रत्यकह येक सि रात्रीमध्यें प रुषापासी [‘रात्रीमध्यें प रुषापाशी येक सि लाजीमा मागे’ असा अन्वय करावा. २० 
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उपिोगासाठी येणाऱ्या प्रत्येक प रुषाजवळ िी शिंर (स वणव टक) ‘लाजीमा’ (कर, उपिोगाचा दर) मागि असे.] लाजीमा मागे : 

ईि केहन िीसी अपार द्रव्य जालें  : दानप न्यहह [स.ं दानप ण्य. हशश पाळवध काव्याच्या काही पोर्थयाि हाच शब्द ‘धानेप ने’ 
‘धानप ण्ये’ असा आलेला आहे. (ओवी १९४ पाहा).] कोणें काळीं करे : ऐसी िे 

 

प न्यवंि :  

  
ऐसें आसिा ंिीचा प त्र ब्राह्मणाचा [पूवी हिचा ब्राम्हण पिी होिा, त्यापासून झालेला हिचा प त्र.] : िो वेव्हाहरया 

[मू. व्हेवाहरया.] उद्यमाथे [व्यापारासाठी.] देशािंरा 
 

गेला होिा : िेणें अन्यक वस्ि  उद्यमें करौनी घेउनी येि  आसे : िवं हिये  
नगकर रात्रीसमईं राहहला : िेणें [‘िेणें...घेउनी येि  असे’ वाक्यरचना लक्षाि घयावी.] िे वेश्येचें ग णस्वरूप आईकीलें  : 
मग िो 

२५ 

उपिोग घेउनी [उपिोगाची साम ग्री. हारगजरे, अिर, हवडे वगैरे. याच अथाने पूवी ‘उपिोग’ हा शब्द आलेला आहे. (पान ६०, ओळ 

२७ पाहा).] : वेश्येहचया गृहाप्रिी गेला [मू. मेला.] : िीसी संिोगाहदक जालें  : 
 

मग संिोगासमईं िीनें प सीलें  : “ि ह्मी कवणीं गावीं असिा?” िेणें  
पृवववृिािं सागंीिला : नगर ग्राम बापाचें नावं सागंीिलें  : त्या जानीिलें  :  

मग ‘हा हा’ करौहन बोलिी जाली : म्हणे : “ऐसें कैसें जालें? प त्रेंसी कैसा  

संबंध  जाला?” मग ब्राह्मण बोलावीले : िे म्हणेहि : “देहािं प्रायिीि  
करावें :” मग िे चीिाप्रवीष्ट [मू. चींिाप्रवीष्ट.] जाली : िेथें सम द्रवेळ आली : त्या िे  
चीिा वोल्हावली : सम द्रामध्यें वाहों लागली : िवं समीप गोवळा होिा : ५ 
त्यासी िे म्हणे : “मज काढावें :” मग यक  गोपाळ म्हणे : “माझी स्त्री  

होसील िहर काहाडीन :” मग िे काढीली : गोपाळाची स्त्री जाली :  
ऐसी िे नगरामध्यें दहहद ध हवके : एकें  समईं साि पाचं गौ[ळ*]नी िाक-  
दहहद ध हवकावया हनगाल्या : िेहह नीगाली : चोहटा ंबै[सलीया].....  
आसिी : िवं रायाचा हस्िी स टला : िेणें हस्िीयें दहहद धा[चीं मड]कीं १० 
फोडीलीं : सकळ गोपागंना रडौं लागल्या : आहण िे हासंिी आसे : ऐसें  
राजेहन उपहरयेवरौहन देखीलें  : िहर “ईसी बोलावा : ईसी कारण प सौं :”  

मग िीयसी राजेनी प सीलें  : िे म्हणे : “राजया आईक ॥ उक्िं च ॥  

  
हत्वा नृपं पहिमवेक्ष्य ि जंगदषं्ट देशान्िरे हवहधवशाद्गहणका स्म जािा ।  
प तं्र पिीं समहधगम्य हचिा ंप्रहवष्टा शोचाहम गोपगृहहणी कथमद्य िक्रम् ॥ २८ ॥ १५ 

  
िरी राजया : ईि के पदाथव मज जाले : िहर आजी िाकासाठी काय रडौं?”  

  

ऐसें मंथरक  म्हणे : “हहरंण्यका : होन्हार िें न च के ॥ उक्िं च ॥  
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अघहटिघहटिं घटयहि स घहटिघहटिाहन जजवरीक रुिे ।  
हवहधरेव िाहन घटयहि याहन प मानै्नव हचन्ियहि ॥ २९ ॥  

  
वीधी म्हणीजे दैव : अघटीिािें घटवी : आणी घडलेयािें हवघडना कहरहव : २० 
आहण जें प रुश मनेंहह चींिी ना : िेंहह समईं घडवी : ऐसी वीधीची गिी न कळे :”  
ऐसीया गोष्टी [मू. ऐसीया गौष्टी.] कहरिा ंहहरंण्यक  स खीया जाला :  

  
ऐसें जवं िीघै गोष्टी करीिािी िवं चीत्रांग  नावं हहरण  : िान्हैला पाहणयाहस  

आला : ियािें देखौहन िे भ्याले : उंदीरु वोकह नीगाला : कासव  जळीं नीगाला :  
काउळा उडौहन वृक्षावहर बैसला : कोन्ही अवडळ न देखेची [हहरणाला पाहािाच कावळा, उंदीर व कासव, हिघेही पळाले. 
त्यानंा ही िीिी वाटली की, हहरणाच्या मागोमाग एखादा द ष्ट प रुष, पारधी येि असेल. यावरून अिडळ=द ष्ट, कठीण हृदयाचा प रुष, 
असा अथव हनष्ट्पन्न होिो. ‘लीळाचहरत्रा’ि ‘अवडळ नाम करणे’ या मथळ्याची एक लीळा आहे (पूवाधव. १००) िी प ढीलप्रमाणे : ‘एक  दीस 
गोसावीयापंाहस बैसलीं असकि : गोसावी एरािें अवलोहकहि : एरािें अवलोकीहि :..... एक एल्हंिट वाचंौहन यरा अवघेया ं स्िीहि 
जाहलया : स ख िोगीि होिे : येल्हंिटीं म्हणीिलें  : “जी जी : इि केयाआिं  मीहच एक  अिडळ :” सववज्ञें म्हणीिले : “िरी ि म्ही 
अिडळिट म्हणा : आहण स्िीिी जाली :” या कथेिील सदंिावरून देखील अिडळ=कठोर हृदयाचा, ज्याच्यावर कशाचाही पहरणाम 
होि नाही असा हनष्ठ र प रुष, असाच अथव हनघिो.] : िेधवा ंमाग िें 

२५ 

एकािंीं बैसले : हहरणािें म्हणे : “ि ं स खें पाणी पें :” हरीण  पाणी पीिा ंमनीं  
वीचाहर : “या िीघामध्यें असिा ंिय नाहह : िहर मीत्र ऐसे कीजे :” मग पाणी  
पीउनी त्या िीघापासी उिा राहहला : घास पाह ं लागला : िवं कासउ म्हणे :  

“ि ं कोणें ठाईं आससी? येथें का ंउिा राहहलासी?” िवं िो म्हणे : “मी  
पाणी प्यावया आलौं : िहर ि मिें देखौहन म्या ंऐसें हवचाहरलें  : जें ि म्हासंी मैत्रीकी  

कीजे :” िवं कासउ म्हणे : “आम्ही हनरबळ : ि ं समथव : ि ज उपकारु  

आमचेहन केहव होये?” िवं मृग  म्हणे : “माझा बोल  आइका ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  
कायाहण बह हमत्राहण सबलान्यबलाहन च ।  
हत्स्ियूथं वने बदं्ध मूषकैः प्रहिमोहचिम् ॥ ३० ॥  

  
िलिेनी [कोणीही, सवांनी.] बळ[वंिें आणीक*] नीबवळें  बह ि मीत्र करावे : िे कोन्ही यक आवघड  
वेळें  कामा येिी : जैसी गजें म सकेसी मैत्रीकी केली : म्हणौहन िो गज  [मू. गुज .]  

[पासा*]पासाव [म ळाि ‘पासाव’ एवढाच शब्द आहे. प ढील सदंिव लक्षाि घेिा येथे ‘पासा पासाव’ असे असले पाहहजे. ‘पासा’ ही 
अक्षरे लागोपाठ प न्हा आल्याम ळे िी हलहहली गेली आहेि असा समज होऊन हलहावयाची राहून गेली असावीि. हे केवळ धाि साहधि 

म्हणून वापरलेले हदसि नाही. पासाव=पाशािून, ‘पाशापासाव’ असे पाहहजे होिे. त्याप्रमाणे शब्द स चवला आहे.] सोडहवला :” िे 
कथा िीघापं ढा ंचीत्रागंद  हरीण  सागंिा जाला : 

१० 
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कर्ा ८* 
उंदीर आणि हत्ती याचें णमत्रत्ि 

 
“कोन्ही येक हववरीं उंदीरु बह साल [स. बह +शाल. शाल=य क्ि. बह य क्ि; प ष्ट्कळय क्ि म्हणजेच प ष्ट्कळ.] होिे : 

िवं त्या वाटा ंहस्िी पाणीयासंी 
 

जाि होिा : िेथें िया उंहदरासी आणी हस्िी[सी*] मैत्रत्व जालें  : िो  
हस्िी माडआहच उरी जे उरे िे प्रत्यहीं त्यासी चारा घाली : यापहर िेथें  
िेणें उंदीर पोसीले : ऐसें दोघी मीत्र जाले : येके समईं पाणीयासी जािां १५ 
िो हस्िी क पीं पडला : िेधवा ंिेणें उंदीरािें समहरलें  : िेकह यउनी िेणें  

हस्िीचे पासें िोडीले : क पाबाहहर हस्िी काढीला :”  

  
िे कथा मंथरकाहस मानली : मग िया चौघासी मतै्रत्व जालें  : मध्यानकाळीं  

चौघी बैसौनी गोष्टी कथावािा कहरिी : िवं एके [मू. ऐके.] दीवसीं हहरण  न यहच :  
िेधवा ंिेकह लघ िे(ि)पन  काउळा मृगाचें स धीसी पाठवीला : िवं िो हरीण  २० 
वाग रें पडला आसे : िें देखौहन काउळा यउनी ियाप ढें सागंिा जाला :  

“आरे मीत्रें हो [हमत्र हो.] : हहरण  वाग रे पडला आसे : िहर चाला जाउं : ियासी सािंाळ ं  :”  
िेधवा ंमंथ[र*]क  काउळा उंदीरािें [मू. ‘उंदीरािें काऊळा–’ असे आहे. मूळ ससं्कृि कथेि असे आहे की, कावळा उंदराला 
आपल्या पाठीवर बसवनू हहरणाचे पाश िोडण्यासाठी गेला व मागाहून िेथे कासव येऊन पोचला. आपल्या कथेि ही सूचना मंथरक 
(कासवाने) केलेली आहे असे अहिपे्रि हदसिे. हे लक्षाि घेिा ‘मंथरक , काउळाउंदीरािें (कावळा व उंदीर यानंा) म्हणे’ असे हे वाक्य 

असावे. त्याप्रमाणे द रुस्िी करून घेिली आहे.] म्हणे : “ि म्ही जाउनी ियाचे पासें 

 

िोडावे : िवं मी मागीलेकडौनी यिों :” ऐसें आईकौहन दोघी नीगाले : जाउनी  
ियाचे पासें िोहडले : सोडवण केली : िवं मागीलेकडौनी मंथरक  आला : िवं  

काउळा : उंदीरु आहन हहरण  [मू. ‘काउळा आहण उंदीरु : हहरण –’] म्हणिी : “मंथरका : ि ं का ंआलासी? पारधी  
आलेया ंआम्ही ि ज काय करावें?” ऐसें बोलिािी िवं पारधी येिा ंदेखीला :  
काउळा उडौनी झाकड बैसला : मृग उडान करौहन गेला : उंहदरु वोहे नीगाला :  
कासउ पारधीयें धहरला : पाय बाधंौहन लाक कड बाधंला : िें लाक ड खाहंद [मू. ‘खाहड’. खा वरचा अन स्वार गळाला 
आहे. (सकळ सकेंि ड = द).] घेिलें  : 

५ 

मग नीगाला : िवं िे िीघै मीत्रािें थोर द ख जालें  : मनीं वीचारीिी : “आिां  

काये करणें?” िवं हहरंण्यकासी येकी ब धी आठवीली ॥ उक्िं च ॥  
  

शोकाराहिियत्राणं प्रीहिहवश्रम्ििाजनम् ।  
केन रत्नहमदं सृष्टं हमत्रहमत्यक्षरद्वयम् ॥ ३१ ॥  

  
[शोकापा]साव रक्षी : ियापासाव रक्षी : आहण हप्रहिचें परमस्थान [मू. ॰स्छान.] : िरी १० 
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मीत्र ऐसें दोन्ही अक्षरें : रत्न कोणें स्रजीलें? िवं हहरंण्यक  हचत्रांगदािें म्हणे :  

“ि वा ं प ढे जाउहन नहदचें िीकर : सपवास पडावें [सम+वास=शािं राहाणे; अथवा, सम=सपाट, हालचाल न करिा,ं 

स्िब्धपणे. वास=राहाणे. सपिास=शािंपणे, स्िब्ध.] : आहण काउळा : ि वा ंहहरणां- 
 

वहर बैसोहन चाचं  घालावी : वायाहंच काव काव करावें :” िेंकह िैसेंहच केलें  : मग  
उंदीरु मागें हळ हळ  नीगाला : िवं िो पारहध नदी पावला : वाल्हावंिी [मान वळवनू. िेल्हाििें : मान डोलवणे, मान 
वळवणे. पाहा : ‘राजहंसाचा ंपाउलीं : कारुण्य िेल्हाित आली’ (मूप्र. १८५०); ‘िेल्हाित टाप  घाली : चामके माहगला ंदोहीं पाऊलीं’ 
(हशश . १००६). ‘वाल्हावि’ हे ‘वेल्हावि’चेच उच्चारािंरीि रूप होय. ि वरील अन स्वार हनरथवक होय.] पाहे : िवं 

 

हहरण  [य*]क  पहडला देखीला : मग खाहंदचा कासउ थहडये ठेउहन िया १५ 
हहहरणाकंडे धावीनला : िवं उंदीरू कासवाचें पासें िोडीिा होये : कासउ  
पाणीयािं  [मू. पाणीआिं .] रीगे : उंदीरु बोहेआंि  रीगे : िो पारधी हहरणाजंवळी पावे : िवं  
काउळा उडौनी झाडावहर बैसे : हहरीन  फडकौहन प ढा ंजाये : पारधी मागील  
वास पाहे [वास=हदशा, हदशकेडे पाहाणे; पाहा : ‘िे िास न पाहे माघौिी : िऱ्हीं पाठी धावंे िो नृपचक्रविी’ (उगी. ७४४); ‘िो 

हजयाकडे िास पाहे । िेउिी स खाची सहृष्ट होये’ (ज्ञाने. ५·७४)] : िवं कासउ नाही : पारधी हवस्मयो कहरिा ंआप लेया 
घरासी जाये : 

 

मग चौघी मीत्र येकवट मीळाले : आप ले स्थानीं [मू. स्छानीं.] स खें अस ं लागले : म्हणौहन २० 
मीत्र िे ऐसे करावे :” ॥ उक्िं च ॥  

  
असाधना हविहीना ब हद्धमन्िो बह श्र िाः ।  
साधयन्त्याश  कायाहण काककूमवमृगाख वत् ॥ ३२ ॥  

  
इिी श्री पंच पाख्यानें राजहनहिशास्त्रे हद्विीये मीत्रसंप्रात्प्ि समाप्िं हद्विीय  

िंत्र : ॥ २ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ २५ 
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तंत्र ३ काकोलुकीय 
 
मूळकर्ा : मेघवणव कावळा आहण अहरमदवन उलूक. 
 
आिा िीसरें िंत्र काकउल कीया सागंीन ॥ उक्िं च ॥  

  

न हवश्वासो नृपःै कायो शत्रौ हमते्र च वचंके ।  
दग्धं गृहम लूकाना ंकाकेन प्रहहिोऽनलः ॥ १ ॥  

  

“जाणिेहन प रूशें रायाचा आणी शत्र चा हवस्वास  न करावा : जैसें काउळा ५ 
जो उल काचा वैरी : िेणेंसी उल कें हह मतै्री केली :..... [हवश्वा]सले : म्हणौहन  

काउळें िे उल्क  जाळीले [मू. जांळीलें .] :” “हे कैसी कथा?” राज[प त्र प स]िी :  

हवष्ट्ण समा सागें :  

  

“दक्षण देशामध्यें नैवत्यनाम नगर [प्रस्ि ि कथावस्िूचे स्थळ आपल्या प्रिीि ‘नैवत्य नाम नगर’ असे आहे. बू. 
आ. प्रिीि ‘महहलारोप्य’ िर हटेल प्रिीि ‘प्रहिष्ठान’ असे आहे. मराठी िा प्रिीिही िेच आहे. महाकलगदासाच्या ‘पंचोपाख्याना’ि िे 
‘महहळारोप्य’ आहे. हनमवळ पाठकाने िे ‘जयंहिपूर’ म्हणून वणवन केले आहे. राजाचे नाव मेघवणव सववत्र आहे. पण प्रधानाचं्या नावािं फरक 
आढळिो. स.ं गं्रथाि उज्जीहव, सजंीहव, अन जीहव, प्रजीहव व हचरंजीहव अशी त्याचंी नावे आहेि. हीच प्रारंिीची चार नावे एडगटवन प्रिीि 
उड् डहव, सडंीहव, आदीहव व प्रदीहव अशी आढळिाि. मराठी िा प्रिीि ‘त्स्थरजीहव’ हे नाव अहधक असून एकूण प्रधान सहा आहेि. 

आपल्या प्रिीि प्रधान पाच पण त्याचंी नावे उजीवी, सजंीहव व हचरंजीहव सोडून च कीची हलहहली आहेि.] आसें : त्या नगराबाहें 
प्रदेसीं थोरु एक  [मू. ऐक .] 

 

वटवृक्ष आसे : हिये वृक्षीं मेघ[व*]ण व नाम काउळाचा राजा [राहा*]ि आसे : १० 

आप लेहन पहरवारेंसी आसे : आहण आणीके डोंगरीं आहरमदवन  नाव ंउलकाचंा राजा  

आसे : सपहरवारी आसे : थोरा थोरा व्रक्षाचा ंढोलारामंध्यें आसे : िव ंिो उल क  

आप लेहन सपहरवाहरसी [यािील प नरुक्िी स्पष्ट आहे. ‘सपहरवाहर’ अथवा ‘पहरवारीसी’ असे पाहहजे होिे. ‘सपहरवाहरसी’—या 
शब्दाप ढील काही शब्द गळालेले हदसिाि. ‘असिा’ हा शब्द घालून वाक्यािील सगंिी साधिा येईल. िशी द रुस्िी स चहवली आहे.] 
[असिा*ं] : मग उलकीं हवचाहरलें  । जे ‘काउळे आमचे 

 

वैरी : जेथे देखावें िेथें मारावें :’ मग िे प्रत्येकह रात्रीं येउहन काउळेयािें  

माहरिी : १५ 
  

मग मेघवण व काउळा : आप ला प्रधानासी हवचाहर : प्रधान चीरंजीवी नावं  

पाचारौहन मेघवण व [मू. मेघविु.] ियािें प से : “रात्रीं येउनी वैरी माहरिाहि : िहर  

ऐसेयाचें [मू. ऐसे॰.] काये करावें? ि म्ही माझे पाचं प्रधान  : िहर जयाची जैसी ब धी िेणें िैसें  
सागंावें :” िे पाचं कवण कवण? एकाचें [मू. ऐकाचें.] ना[ंव*] उजीवी : १ : येकाचें नावं  

संजीवी : [२*] : येकाचें नावं रंजीवी : ३ : येकाचें नावं वीजवी : ४ : यकाचें २० 
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नावं चीरंजीवी : ५ : या पाचं प्रधानािंें अन पंम्य [‘या पाचं अन पंम्य प्रधानािंें’ असा अन्वय करावा.] प सिा जाला : 
“रात्रीं वैरी 

 

येउनी माहरिािी : जहर ज ंझ करौं म्हण ं िरी रात्रीं डोळा ं[डोळ्यानंी.] वैरीयाचें वस्िें स्थान [मू. स्छान.]  

नेन ं [ओळखू (पाहू) शकि नाही.] : ऐसेंयाहस काय कीजे िें साघं : संहधहवग्रहो : यानआसन : 
संश्रयोद्वीधीिाव : 

 

ऐसा [मू. ऐसा.] प्रकाराआंंि  : कोणेंपहर िे वैरी साधावें : िें ि म्ही मंत्रीहो साघंा :”  

॥ उक्िं च ॥  
  

अपृष्टेनाहप वक्िव्य सहचवनेात्र ककचन । ५ 

पृष्टेन ि  हवशषेेण वाच्यं पर्थयं महीपिेः ॥ २ ॥  
  

िेधवा ंउजीहव प्रधान  बोले : “जया प्रधानासी राजा जऱ्ही प से ना िऱ्ही  

हहिवचन प्रधानें रायािें साघंावें : िहर आईकी : मेघवणा : हा वैहर बहळकट  :  

येणेंसी स्पधा न कीजे : येणेंसी मीळौनी चालीजे [याच्याशी हमळिे घेऊन, स्नेह करून, सधंी करून राहावे.] ॥ उक्िं 
च ॥ 

 

  

बलीयहस प्रणमिा ंकालेन महिामहप । १० 

संपदो नैव गच्छत्न्ि प्रिीपहमव हनम्नगाः ॥ ३ ॥  

  
जो बळकटा वैरीया सागंािें नमौहन चाले : ियाहस संपिी कोणें [ही काळें जा]य  

ना [‘ियाणस सपंिी जाय ना’ यािील णस प्रत्ययाचा उपयोग लक्षाि घेण्यासारखा आहे. स.ं षष्ठीच्या प्रत्ययाचा िर हा अवशषे नसेल 
ना?] : अन्येक पहर [अनेक प्रकारे, सवव प्रकारे.] संहध केलेया ंवरवें असें :” हें आई[कौहन] द सरा संजीहव 

 

प्रधान  बोले : “माझें मि ऐसें : ज ंझप्रिापें राज्य कीजे हें बरवें ॥ उक्िं च ॥  

  

मृत्योहरव प्रचण्डस्य राज्ञो यात्न्ि हद्वषो वशम् । १५ 

सवे िे हन्ि हमच्छत्न्ि दयाल ं  हरपवि िम् ॥ ४ ॥  

  
मायया शत्रवः साध्या प्रबलास्िे बलोत्कटाः ।  

यथा स्त्रीरूपमासाद्य हिा िीमेन कीचकाः ॥ ५ ॥  

  

म्हणौहन संग्रामबळें राज्य करावें” : ऐसें सजंीवीयाचें वचन आईकौहन :  
हिसरा हवजवी प्रधा[ना*]िें प से : िो म्हणे : “मेघवणा : यान माझा चीिा २० 

ये[ि*] आसे : ऐसें दोन्ही िेद : बळीकट  [या शब्दाची व्य त्पिी स.ं बल+का. कट ट = (बंधन) अशी करिाि. स.ं  
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बलोत्कट> म. बळकट अशी व्य त्पहि लावणे अहधक योग्य होईल.] वैरी जो नव्हे ियावहर कटकी 

हकजे : देश [(अथाि, शत्रचूा देश) आप ला होवावा.’] आप ला होवावा : िहर कारिीक मासा ंकटकाची चाली 
कीजे : जहर 

 

वैरी बळीकट  [मू. बळीकट़. या शब्दाि ट च्या खाली कटब आहे. िे सकळ सकेंिािील उकाराचे हचन्ह होय.] आसे िहर परिें 
सहरजे [परि यावे; माघार घयावी. प ढील वाक्यािही ‘माग िा सरे’ असे आहे.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

बलवन्िं हरप ं दृष्ट् वा देशत्याग ंकरोहि यः ।  

य हधहष्ठर इवाप्नोहि प नः सोऽहप स्वमेहदनीम् ॥ ६ ॥ २५ 

  

बळविं  रीप  देखौहन जो माग िा सरे : िो य हधहष्टराचीयापहर [हा उल्लेख पंड प त्र य हधहष्ठर ककवा धमवराज याचा आहे. 
त्याला अज्ञािवासाि चौदा वष ेघालवावी लागली. नंिर य द्ध करून कौरवापासून त्याने आपले राज्य प न्हा परि हमळहवले.] आप लें  
राज्य 

 

मागौिें [मू. मागािें.] पाव े: म्हणौहन हवग्रहो य क्ि नव्हे : वैरी बळकट आसिी ॥ उक्िं च ॥  

  

अहवहदत्वात्मनः शत्क्िं परस्य च सम त्स कः ।  
गच्छन्नहिम खो वकि नाश ंयाहि पिङ गवत् ॥ ७ ॥  

  

आप ली शत्क्ि थोहड : आणी प ढीलेयाची [समोर असलेल्या (शत्रूची). हवजवी प्रधानाने हदलेला सल्ला ‘याना’चा आहे. 
‘हवग्रह’ आहण ‘यान’ यािील फरक लक्ष्याि घयावा.] शक्िी जानीिली नाहह : ियाप्रिी 

 

सन्म ख जािा ंपिंगाचीयापहर नाशािें पाव े:” ऐसें [मू. ऐसें.] वीजवीयाचें वचन  

आईकौहन : चौथा रंजहव [रंजवी प्रधानाने हदलेला सल्ला ‘आसना’चा आहे. सामान्यिः आसन म्हणजे, आहे त्या त्स्थिीि 
कालप्रिीक्षा करीि राहणे, असा होिो. या हठकाणी आसन=आपला द गव (गड) मजबूि करून िेथे घट ट राहाणे, असा केलेला आहे. िो 

राजनीिीिील ‘आसन’ या प्रकाराच्या नीिीला धरूनच आहे.] प्रधान  बोले : म्हणे : “मेघवणा : सहंध : 

५ 

हवग्रहो : यान : हे िीन्ही ठाय [मू. र्ाय. (सकळ सकेंि थ = ठ ).] माझीया वीचारा न येिी : गोसावीयें द गव 
नासावें : 

 

द गाचें राजेयाहस बळ : िो राजा गडाधीपिी होये : कव्हणा जीकव ेना ॥ उक्िं च ॥  

  

नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमहप कषवहि ।  
स एव प्रच्य िस्िस्माहद्रप णा पहरियूिे ॥ ८ ॥  

  

नरू जो िो आप लें  स्थान [मू. स्छान.] आश्रीि असिा ंवैरी परािवीजे ॥ उक्िं च ॥ १० 
  

न िच्छसै्त्रनव नागेन्दै्रनव हयनैव पदाहिहिः ।  

कायं संहसहद्धमभ्येहि यथा ब द्ध्या प्रसाहधिम् ॥ ९ ॥  
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न गजाना ंसहसे्रण न च लके्षण वाहजनाम् ।  
यत्कृत्यं साध्यिे राज्ञा द गेणकेैन हवग्रहे ॥ १० ॥  

  

दंष्ट्राहवरहहिो नागो मदहीनो यथा गजः । १५ 
सवेषा ंजायिे वश्यो द गवहीनस्िथा नृपः ॥ ११ ॥  

  

जें द गेंकरौहन कायव होये िें हस्िीयें नोहें : ना घोडेनी नोहें : ना पायदळें नोहें : म्हणौहन  

राजेहन द गव सोडौं नये [मू. णनयें.] : द गाचेयाहस जयो आसे : म्हणौहन द गामध्यें सचंयो [सवव साम ग्रीचा 
सगं्रह.] 

 

हकजे :” ऐसें चौघा[ंचे*] मि आईकौहन : पाचंवा प्रधान  चीरंजीवी : ज नट   
प्रधान  : आहिवधृ  : नीिीसास्त्र जाणे : मग मेघवणव िया चीरंजीवीयािें : थोर २० 

सन्मान करौहन प सौं आदहरलें  : “आगा हचरंजीहवया : आिा ंमज काय करणें िें  

साघं : चौघी प्रधानें सागंीिलें  : िें पहरसीलें  : आिा ंि झें मि सागं कैसें :” मग िो  
सागंिा [मू. सागंेंिा.] होये : िो म्हणे : “मेघवणा : येकह प्रधानीं [नी*]िीशास्त्र साघंीिलें  :  

पहर हा द्वीहधिावाचा काळ नव्हे : जहर हद्ववीधीिावोच [हचरंजीवीच्या बोलण्यावरून ‘हा द्वीहधिावाचा काळ नव्हे’ हा 
रंजवीने हदलेला सल्ला दै्वधीिावाचा असावा असे वाटिे. पण िसे नाही. प ढे हचरंजीवाचा सल्ला दै्वधीिावाचा होय. हे लक्षाि घेिा ‘हा 
द्वीहधिावाचा काल नव्हे?’=हा दै्वधीिावाचा काळ नाही का? अथाि आहे, असा या वाक्याचा अथव करावा. मूळ स.ं वाक्य ‘परमेष 

दै्वधीिावस्य कालः’ असेच आहे.] करणें : िहर आप ण 

 

कोणाचा हवस्वास  न करावा ॥ उक्िं च ॥ २५ 

  

न यस्य चेहष्टिं हवद्यान्न क लं न पराक्रमम् ।  
न िस्य हवश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्रे यमात्मनः ॥ १३ ॥  

  

जयाचें चेहष्टि जानीिलें  नाहह : ना क ळ जाणीिलें  नाही : ियाचा वीस्वास  [मू. वीसस्वास .] न  

करावा : िहर वैरी हवस्वासौहन माराव े[शत्रूला आपल्यावर हवश्वास ठेवायला लावनू, त्याचा हवश्वास सपंादून मग मारावे.] : 
“क्रमेण [क्रमेणः कपट करून शत्रूला हळूहळू (क्रमेण) मारावे.] शत्र ः [मू. सत्र .] कपटेन हन्यिे :” ऐसा 

 

नीिीहविाग  आसे : वैरी हवस्वासलया ंवमव जानीजे : मग वैरी माहरजे : मेघवण व  

म्हणे : “िें वमव [मू. वमा.] कैसेहन जानीजे?” िव ंचीरंजीवी म्हणे : “चार-हेकर [स.ंचार=हेर, असाच अथव आहे. 
एकाच अथाचे दोन शब्द हमळून हा शब्द झालेला आहे. उदा : लहानसान; हनळासावळा इत्यादी.] जानीजे : 

 

मंत्री : प रोहहि  : दळवै : [य व*] राजा [मू. प वव राजा.] : दारवठेंकाहर : सावासी [स ंअन्िवाहसकः या शब्दाचे 
िाषािंर म्हणून हा शब्द वापरला आहे. ‘अन्िवाहसक’ म्हणजे अंिःप रावरील अहधकारी. या अथाने ‘सावासी’ शब्द कन्नड िाषेि वापरला 
जािो. पाहा : ‘सावाहसगळ ं ’ (एहप. इंहडका, वषव १६, पा. ३२). कन्नड मधूनच हा शब्द मराठीि आला असावा. ‘सेजवळ सावासी : 
अंगवळेकार वीस्वासी : मीळहि दाडंीयापासी : राउहळचेया’ (हशश . ५०४); ‘हवडे देवहवले सकपूवर : िोइ पाठहवले सहवकार : वाहजए खंड 
सावाहसए पहढयार : राहहले दारवठा’ं (नरुस्व. ३९२). या दोन्ही ओव्यावंरील टीपाि ‘अंिरगोष्टी सागंिा’ ‘सहवाहसय’ असे त्याचे अथव 
हदले आहेि. त्यावरून, सहवासी, स्नेही, मैत्रीण असे अथव मी केले होिे. िे स्थूलाथाने बरोबर आहेि. पण ‘अंिःप रावरील म ख्य’ हा अथव 

५ 
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अहधक योग्य वाटिो. िो वर उद् धृि केलेल्या दोन्ही ओव्यािं बरोबर बसिो. ‘पंचोपाख्याना’च्या िा प्रिीि ‘अन्िवाहसकः’ साठी ‘अंिोहरक ’ 

शब्द योजला आहे.] : प्रहस्िीक  [स.ं प्रशासक. या स.ं शब्दाचा ‘राज्यकिा’ असा जसा एक अथव आहे, त्याप्रमाणे उपदेश करणारा, 
ग रू, असाही आहे. राज्यकिे म्हणून मतं्री, सेनापिी वगैरेंचे उल्लखे पूवी आलेलेच आहेि. म्हणून या हठकाणी त्याचा अथव ‘उपदेशक’ असा 

करणे इष्ट होईल. स.ं प्रशास्िा+क<प्रहस्िक, असा शब्द आलेला हदसिो.] : 

समहि व : संनीधािंा [मू. सनीधानंं. पोथीि ‘सहनधानं’, ‘प्रवदे्दष्टा’ हे शब्द ‘सहंनधािा’ ‘प्रदेष्टा’ या ऐवजी उघडउघड च कीचे हलहहले 
आहेि. म्हणून सहंहिेि िे द रुस्ि करून घेिले आहेि.] : प्रदेष्टा [मू. प्रवदे्दष्टा.] : केशवीच रा [केस कवचरणारा; राजाचा हकवा 
राणीचा शृगंार करणारा; प्रसाधक. हाच शब्द िा प्रिीिही आहे.] : हािसाहाना [मू. हािशाहाना. स.ं पचंिंत्रािील ‘गजाध्यक्ष’ या 
शब्दासाठी हा शब्द वापरला असावा. ‘हाहिसाहानी’–असे रूप म ळाि असावे. याचे दोन अथव सिंविाि. ‘हशश पाळवध’ काव्याि 
श्रीकृष्ट्णाजवळ असलेल्या सेवकाचें वणवन करिानंा ‘कऱ्हेरी श्रीकरणी : फ लबड वे हाणतसाहानी : राया श्रीचक्रपाणी : जवहळके असिी’ 
(हशश . ३५५) ही ओवी आली आहे. त्यावरील टीपेि ‘हािसाहानी=अखंड वचे आहणिी िे : अथवा िस्ि हमळहविी िे : द सरें : 
हािसानी=हाहिचे सैन्य चालहविे हपलावण’ असे अथव हदले आहेि. ‘फ लबडवा’ या शब्दाप ढे ‘हाहिसाहानी’ शब्द आल्याम ळे िेथे द सरा 
अथव सिंवि नाही. बाजारहाट करणारा सेवक (हाटसाहानी), ककवा िस्ि समोर धरणारा सेवक (?) हा अथव िेथे योग्य हदसिो. आपल्या 
वाक्याि ‘केशवीच रा : हािसाहाना : बाळकरक्षक’ हे शब्द क्रमाने आलेले पाहिा येथेही ‘गजाध्यक्ष’ याऐवजी िस्ि समोर धरणारा सेवक 

हाच अथव असावा असे वाटिे.] : बाळक-रक्षक  : घोड- 

 

साहानी : खापहरखी [या शब्दाचा अथवबोध स्पष्ट होि नाही. ससं्कृिमधील ‘द गवपाल’ या शब्दासाठी िो वापरलेला हदसिो. 
पणरखा= खंदक, असा शब्द आहे. त्यावरून खापहरखी=द गाच्या पहरखाचे (=खंदकाचे) सरंक्षण करणारा असा शब्द ियार झाला 

असावा.] : उत्कृष्ट पाईक  [‘प्रोत्कटितृ्य’—याचे हे िाषािंर आहे. हवशषे, हवश्वासपात्र सेवक.] : येकह द्वारािंकर वैरी 
िेदीजे [या द्वारानंी (द्वारािंरी)–चारहेर खेरीज करून (मतं्री, प रोहीि इ.) या मागांनी शत्रूचा िेद करावा. ही अंठरा द्वारे स.ं 
पंचिंत्राि ‘िीथे’ (िीथव=राजाजवळ असलेले पण िेद करण्याला सहार्य्यििू होणारे लोक. ‘िीथवशब्देनाय क्िकमाहिधीयिे’) म्हणून 
वणवन केली आहेि. त्यािील ‘य वराज’ या शब्दाचे िाषािंर आपल्या प्रिीि ‘पूवव राजा’ म्हणून केलेले आहे. िे चकू आहे. िा प्रिीि 

‘य वराज’ हाच शब्द योजला आहे. त्याप्रमाणे द रुस्िी करून पाठ स्वीकारला आहे.] : आणीक 

 

पैरहट [धोबीण. ‘परीट’ या शब्दाचे स्त्रीकलग.] : माळीनी : सेजवळी [(स.ं शर्य्या>म. सेज) सेज घालण्याचे काम करणारी 
सेहवका. पाहा : ‘िेथ सेज झाहडली बहटकीं : सेजिळेचा’ं (नरुस्व. ३८८).] : जोसी : वैद्य  : छत्रधरू : िाबंोळधरू : येकह 
द गव िेहदजे [याचं्याकडून आपल्या द गाचा, स्थानाचा िेद केला जािो. आपल्या घरािील ग प्ि रहस्ये याचं्याकडून फ टिाि.] : 

 

यापासौहन [मू. आ॰.] रायाहस हवध्न सागें : आणी िो जहर ठाईचा स्याणा होये [िो स्विाविाच शहाणा असेल 
िर.] िहर िये 

 

नाहह :” िव ंमेघवण व चीरंजीहवयािें प से : “आम्हा ंआहण ड ड ळा वैर होवावया १० 

काय कारण :” िव ंचीरंजीवी [म्हणे : “आपण] यासी [मू. ॰आसी.] आणी ड ड ळासी ज नें वैर  

आसें :” मेघवण व [म्हणे : िें कैसें?*] : िव ंचीरंजीहव म्हणे : “आईक गा राया  

मेघवणा :  

  

प रवीं नाना देशीचीं पहक्षक ळें स्वगीं [मू. स्वळी ळरूडापाहस (सकळ सकेंि ळ = ग).] गरुडापाहस [मू. 
स्वळी ळरूडापाहस (सकळ सकेंि ळ = ग).] गेलीं : म्हणिी : 

 

“राउळ स्वगीं आसिी : आम्हासंी मृत्यलोकीं येक  राजा पाहहजे : िहर िो स्वामीयं १५ 

द्यावा :” िव ंगरुड म्हणे : “ि म्ही आवघें मीळौहन प्रहिष्टा : ियासी मी राज  

देउं :” िव ं िेकह पहक्ष ड ड ळ राजा प्रिीहष्टला : उदैक अिीके्षक  [स.ं अहिषेक. मराठीि ष चा ख होिो. ज न्या 
वाङ मयाि ख साठी क्ष हलहहला जाि असे. उदा : सं. म षक>म. मखूक, म क्षक. (पा. ६४·५ व िळटीप पाहा); ‘आत्मत्वेंसी अच्य ि  : के्षळ ं 

आदरी बह ि ’ (मूप्र. ८४४).] करावा : िव ं

 

काउळा िेथें आला ॥ उक्िं च ॥  
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नराणा ंनाहपको धूिवः स्त्रीणा ंधूिा च माहलनी ।  
पहक्षणा ंवायसो धूिवः पश ना ंचवै जम्ब कः ॥ १४ ॥ २० 

  

िेधवा ंिो काउळा पहक्षयािंें प से : “ि म्ही काय वीचाहरलें? [काय हवचार केला?]” िव ंिेहीं म्हणीिीलें  :  
“आम्ही ड ड ळ राजा करौहन [करू. (प्रप . अव).] :” िव ंकाउळा हासीनला : म्हणे : “महंि पहक्ष  

मोर हंस राहहले : चाडंाळ ड ड ळासी राज्य काईसें? समथ व राजा कीजे : जयाचेहन  

नाव ेहवघन लोटिीं [ज्याच्या न सत्या नावानेच हवघने (सकंटे) पळून जािील.] ॥ उक्िं च ॥  

  
महिा ंनाममाते्रण जायन्िे सववहसद्धयः । २५ 

चन्द्रदूिेन ि  गजो शशकेन हनवाहरिः ॥ १५ ॥  

  
थोराचेन नाममात्रें सवव सीधी होिी : जैसा चदं्राचा [मू. चंड्राचा (सकळ सकेंि ड = द).] द ि  : म्हणोहन जैसा  

[ससेनी*] गज  नीवाहरला :” “हे कैसी कथा?” पक्षीय प सिी : काउळा  

साघें :  
 

कर्ा १* 
चतुदंत हत्ती ि चंद्रदूत ससा 

[ही कथा ससं्कृि पचंिंत्राच्या अनेक प्रिीि (बू. को. आ.) मूळ कथेिच हदली आहे. हटेल व एडगटवन यानंी िी स्विंत्र कथा म्हणून हदली 
आहे.] 

 

“कोन्हे येके वनीं चि रदंि  [स.ं चि दवन्ि.] नाम हस्िीयाचंा राजा आसे : िो चदं्रसरोवरा ५ 

पानीया आला : ियाचेहन पायरवें [हा शब्द पायाचंा आवाज (पाय + रव) चाहूल या अथाने सामान्यिः वापरला जािो. येथे 
मात्र पायाचें चालणे, सचंार, या अथाने वापरलेला आहे. पायरवें=सचंाराने. पायरा=पायाची टाच. पाहा : ‘पाउला माहघला िाग पायरा 
आहण टाचं िे’ (िाप्र. ९·२१). यापासून पायरि=टाचंानंी केलेली चाल, सचंार पैरिी=नेहमी जाणे-येणे, राबिा, असा शब्द रूढ आहे. 

त्याचेच हे रूप.] कीहियेक ससे मृत्यािें पावले : िव ं

 

ियामाजी वृध ससा होिा : िो द री हवचारी [दूरवरचा हवचार करिा झाला.] : म्हणे : “प्रत्येकह हस्िी  

सपहरवाहर पाहणयासी येिो : याचेहन पायरवें बह ि ससे आटलेहि : िहर  
आिा ंयेकी ब धी करौं :” िेधवा ंिो ससा चि दंिा हस्िीयाजवळी बोलिा  

जाला : उंच स्थानावरौनी [मू. स्छाना॰.] थोरें शब्दें बोले : “आगा ये चि रदंिा हस्िीया :” १० 

िव ंिो हस्िी वरुिी वास पाहौनी म्हणे : “ि ं कोण गा?” िव ंिो ससा  
म्हणे : “मी चंद्राचा द ि  :” हस्िी म्हणे : “ि ं काये म्हणिोसी?” ॥ उक्िं च ॥  

  

उध्दृिेष्ट्वहप शसे्त्रष  बन्ध वगववधेष्ट्वहप ।  

परुषाण्यहप जल्पन्िो वध्या दूिा न ििू जा ॥ १६ ॥  
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ससा म्हणे : “आ[गा हस्िीया] : चदं्र [मू. चंड्र (सकळ सकेंि ड = द).] ि जवरी कोपला आसे : म्हणे : १५ 
‘हा सरोवरौ माझीये स्थान [मू. स्छान.] : ि म्ही डह ळीि असा : ससे म्या ंराखण  

ठेवीले असिी : िहर ि ं या सरोवरा आजीहोउनी [आजपासून.] न यावें : जरी येसील  

िहर आप लें  केलें  पावसी :’ िहर ि वा ंन यावें : आम्ही सागंौहन उिराई [सागंून आम्ही ऋणम क्ि झाली. सागंायचे 
िे सागंून आम्ही आमचे किवव्य केले.] :” 

 

॥ उक्िं च ॥  

  

परेषामात्मनिैव योऽहवचायव बलाबलम् । २० 

कायायोहिष्ठिे मोहादापदः स समीहिे ॥ १७ ॥  

  
िेधवा ंचि रदंि  हस्िी भ्याला : म्हणे : “मी आजीलागौनी ये सरोवकर  

न यें :” मग ससे स खीये जाले :”  

  
म्हणौहन समथ व राजा करावा :” ऐसें काउळा [मू. काउळ.] म्हणे : “या ड ड ळाचेहन कोण  

काहरये होववैल? ॥ उक्िं च ॥ २५ 

  
समथं पहिमप्राप्य क िो हववदिा ंस खम् ।  

उिावहप क्षयं प्राप्िौ माजाराच्छशहिहिरौ ॥ १८ ॥  

  

पहक्षये प सिी हििराससेयाची कथा [या कथेचा पूववसबंंध मराठी गद्याि आलेला नाही. िो या वाक्यापूवीच्या ससं्कृि 
श्लोकाि (१९) आहे. पण त्या श्लोकाचे िाषािंर लेखकाने केलेले नाही.] : काउळा सागें : 

 

 
कर्ा २* 

ससा, णतत्तरू आणि दणधकिव माजंर 
 

“कोन्हे एका [मू. ऐका.] वृक्षाचा ंढोलाकर यक  िीि रु होिा : िो चारा आणावेया [मू. आणोवआ.] ५ 
गेला प्रदेशा : िवं एक  ससा [मू. सषा.] िे ढोलारा स नें देखौहन िेथें राह ं लागला :  
िवं िीि रु बह िाका ंदीवसा ंआला : िवं िेणें ससा देखीला : ियािें म्हणे :  

“ि ं कोण : कवणाचंा : माझीया घरािं  हनगालासी?” ॥ उक्िं च ॥  
  

न िादृग्जायिे सौख्यमहप स्वगे शरीहरणाम् ।  
दाहरदे्र्यऽहपहह यादृक स्यात् स्वदेश ेस्वप रे गृहे ॥ १९ ॥ १० 
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दहरहद्र अथवा धनाड्य आप लें  ग्रकह [मू. ग्रोहह.] : आप लें  देशीं : यथात्स्थहि [मू. ॰न्त्स्छहि.] लेक रवें-  
बाळेंसहहि असे : त्यायेव्हडें स ख नाहह : म्हणौहन िीि रु म्हणे : “माझेया  

घरािाहहर नीग :” िवं िो ससा म्हणे : “मी स नें घर देखौहन नीगालां [बाहेर पडणे, हा याचा मूळ अथव आहे (स.ंहनगवम). 
‘हरग(घ)णे’ याच्या हवरुद्धाथाने िो सामान्यिः वापरला जािो. उदा : ‘हरगिा ंहनगिा ंदािारें । लाहंडजहि उंबरें । िे मी होईन आहण द्वारें 
। द्वारपाळ ’ (ज्ञाने. १३·४१५). िथापी, हनगणे=जाणे, प्रवेश करणे या अथानेही हा शब्द वापरला जािो. त्याच अथाने िो येथेही वापरला 
आहे.] : 

 

म्हणौहन हें घर माझें [मू. ‘हे घर मा हें घर माझें’.] :” ऐसें झगडिा ंदोघै : दहधकणा रानंमाजरापाहस  
आले : मग त्यािें देखौहन रानमांजरा [रानमाजंराने. (िृिीया हविक्िीचे रूप).] आसन घािलें  : मग डोळे लावीले : १५ 
मग सत्य बोल ं  वैराग्यची बोल ं  लागला : मग म्हणे : “अगा प्राणीये हो :  
हा संसारू असारू : आणी देहे िवं नासीवंि : ि म्ही िाडंौं नका : प त्र मीत्र घर  
स्वप्नािं : धनकन [क*] समृहध ऐस्वयव सिा [मू. सस्ता.] चाि रंग सै[न्य हें अव]घें  
इंद्रजा[ल *]वत् : ऐसें जाणौहन [मूळ पोथीि पान ७९ वर, पान ७८ वरील ‘आसें : हा सरोवरौ माझा....’ येथून िो श्लोक १८ 
मधील ‘उिावहप क्षयं प्राप्िौ’ या वाक्यापयंिचा मजकूर च कीने प न्हा हलहहला गेला आहे. िो येथे गाळला आहे.] आप लें  परत्र हहि 
वीचारावें ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
अहनत्याहन शरीराहण हविवो नैव शाश्विः । २० 
हनत्यं संहनहहिो मृत्य ः किवव्यो धमवसंग्रहः ॥ २० ॥  

  
हें सहररें अनीत्ये : आणी संपिी िवं थीर नाही : आणी मृत्य  िवं नीधारेसी  
असे : ऐसें जाणौहन प्राणीयें धमवसंग्रहो करावा ॥ उक्िं च ॥  
  

यस्यधमवहवहीनाहन हदनान्यायात्न्ि यात्न्ि च ।  
स लोहकारिस्त्रेव श्वसन्नहप न जीवहि ॥ २१ ॥ २५ 

  
जया प्राणीयाचें हदवस धमवरहहि : येहि जािी [मू. जीिी.] : ियाचें जीवीि  
लोहोकराचीये िािीऐसें जाणावें ॥ उक्िं च ॥  

  
प लाका इव धान्येष  पूहिका इव पहक्षष  ।  
नप ंसका इव प ंस  येषा ंधमो न कारणम् ॥ २२ ॥  

  
धान्यामध्यें जैसें क ळीथ [स.ं श्लोकािील ‘प लाका’ या शब्दासाठी हा शब्द योजला आहे. वस्ि िः ‘प लाक’ म्हणजे पूणव न हपकलेले, 
कचे्च धान्य, ह रडा, ककवा हनःसत्व धान्य. ‘क ळीथ’ साठी ‘क हलत्थ’ हा स.ं शब्द आहे. हनमवळ पाठकानेही ‘प लाका’ याचे िाषािंर ‘जसे 
धान्यामाजी कुळीर्’ असेच केले आहे. कदाहचि लेखकासमोर असलेल्या स.ं पंचिंत्रािील पाठ हनराळा असावा महाकलगदासाच्या 
पंचोपाख्यानाि ‘क हलत्था इव धान्येष ’–असा पाठ आहे. िोच येथील स.ं श्लोकामधे असावा.] अप्रयोजक : या [मू. आ.] 

५ 
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पक्षीयामध्यें जैसी कापंोळी [स.ं श्लोकािील ‘पूहिका’ =कस्ि री माजंर; ककवा माशी साठी हा शब्द योजला आहे. माशी, हा अथव येथे 
अहिपे्रि असावा.] : 

प रुशामध्यें जैसें नीप ंसक  : िैसा धमवहहन  प रुश  व्यथव जाणावा :  
॥ उक्िं च ॥  

  
संके्षपात्कर्थयिे धमो जनाः कक हवस्िरेण ि  ।  
परोपकारः प ण्याय पापाय परपीडनम् ॥ २३ ॥  

  
हे जन हो : संक्षपें [म ळाि ‘सकं्षयो’ असे आहे. प हे अक्षर य सारखे हलहहले गेले. लेखकाला अहिपे्रि शब्द ‘सकं्षपे’ असाच असावा. प 
हे अक्षर य सारखे वाचल्यावर ‘सकं्षये’ असे हलहायचे. िे चूक असावे या समज िीने प्रिकाराने सकं्षयो अशी च कीची द रुस्िी केली 
असावी.] धमव आईका : जें साघंीजैल : परोपकारायव्हडें प ण्य 

१० 

नाहह : आणी परपीडनायेव्हडें पाप नाही :” ऐसें िया रानंमाजंराचे बोलणें  

आईकौहन : िे दोघौ म्हणे[हि : “िहर] [अथाि, एकमेकानंा म्हणाले.] ि म्ही घरहववादें जावें [(न्यायहनणवय करून 
घेण्यासाठी) घराचा वाद घेऊन (न्यायाधीशाकडे) जावे.] : िहर 

 

येथेंची हा नीका सत्यवाहद [िपत्स्व*] [पोथीि येथील काही अक्षरे नष्ट झाली आहेि. प ढे माजाराला ‘िपत्स्व’ म्हणून सबंोधले 
आहे. िोच शब्द येथे असावा. म्हणून िो त्स्वकारला आहे.] दीसि से : िहर याप ढें वेव्हारू 

 

सागंों :” मग कपींजळ  [हे हििराचे नाव. कथेच्या आरंिीच िे द्यायला पाहहजे होिे. पण हदलेले नाही.] म्हणे : “हा आमचा 
शत्र  : आमिें िक्षावयाची 

 

श्रधा करैल [मनाि हनहिि इच्छा बाळगील; दृढ पे्रम बाळगील.] : िहर दोघािें िहक्षल ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

न हवश्वासो हरपौ क यािपश्च्छद्मत्स्थिेऽधमे ।  
दृश्यन्िे बहवो लोके महलनाश्च्छद्मकाहरणाः ॥ २४ ॥  

  
॥ िथा च ॥  
  

शत्रणूा ंचैव हवश्वासो न क याच्च हवचक्षणः ।  
कदाहचदहप हन्यात्सस्िमाच्छत्र ं न हवश्वसेत् ॥ २५ ॥ २० 

  
शत्र चा हवस्वास  जाणिेनी न करावा : कोन्ही येके वेळें  िो मारे : म्हणौहन  

शत्र सी वीस्वास  न ये : िहर याचें वचन द रौहन पहरसावें :” मग सशहेन  
म्हणीिलें  : “अहो माजवरा िपत्स्व हो : ि म्ही आम्हा दोघाचंा वेवाद   

पहरसावा : लहटका होईल त्याहस िक्षावें :” ऐसें सशयाचें वचन आईकौहन :  

रानमाजंरें कानावहर हाि ठेवीला : मग म्हणे : “हर हर : शीव हशव : २५ 

राम राम : ऐसें का ंगा ससया बोललासी : जें लटीकयािें िक्षावें? िहर  
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हें जहर म्या ंकरावें िहर परत्र िें काइसें? म्या ंवेवहार पहरसौहन : ि म्हां  
दोघा ंऐक्य करणें कीं : सीकलावनी [हशक्षा लावणे (करणे) हे अन हचि.] हे अन चीि : आणी ि िकहसा म्हणीजे  
केवळ पापासी म ळ ॥ उक्िं च ॥  

  
अकहसा परमो धमो यस्मात्सद् हिरुपाहसिः । ५ 
यूकमत्क णदंशादीं दशिोऽहप न कहसयेत् ॥ २६ ॥  

  
सववि िीं अकहसा यव्हडें परम धम व [मू. पराधम व.] नाहह : ऐसें मानिाव बोलिी : ज   

आणी मत्क णाहदक दंशिी िऱ्ही िे नेमारावें” ॥ उक्िं च ॥  

  
वृक्षाहंश्छत्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुहधरकदवमम् ।  
यदे्यवं गम्यिे स्वगे नरकं केन गम्यिे ॥ २७ ॥ १० 

  
ऐसें िया रानंमाजंराचे वचन आईकौनी िे दोघें वीस्वासले : जवळीके [जवळीक=सहन्नधान. पण येथे ‘जवळ’ या 
अथानेच हे रूप वापरलेले आहे.] 

 

आले : िवं रानंमाजंरू म्हणे : “मी वृध  : काकन नाईकें  : िहर आप लाले  
शब्द माझें काकन साघंावे : मग मी ि [म *]चा वेव्हारू बरवा कहरन [याप ढे, २९ व्या श्लोकानंिर आलेले वाक्य ‘िो 

नरकाप्रहि जाये’ हे पोथीि या हठकाणी च कून हलहहले गेले आहे. िे गाळले आहे.]” 
 

॥ उक्िं च ॥  
  

मानाद्वा यहद वा लोिात्क्रोधाद्वा यहद वा ियात् । १५ 
यो न्यायमन्यथा ब्रिेू स याहि नरकं नरः ॥ २८ ॥  

  
॥ िथा च ं॥  

  
उपहवश्य सिामध्ये यो न वत्क्ि स्फ टं वचः ।  
िस्मादू्द रेण स त्याज्यो न्यायो वा कीिवयेदृिम् ॥ २९ ॥  

  
मानास्िव : लोिास्िव : अथवा ियास्िव जो न्यायें अंन्याये कहर [न्यायाचा अन्याय करिो. जो न्याय असेल िो अन्याय 
करून सोडिो, न्याय नाहीसा करिो, म्हणजेच अन्याय करिो, हा िावाथव. मळू स.ं श्लोकाि ‘न्यायं अन्यथा ब्रिेू’ असे आहे. ‘अन्यथा’ 
शब्दाऐवजी ‘अन्याय’ च कून हलहहले गेले असावे असे वाटिे. पण आहे िोच पाठ घेऊन वरीलप्रमाणे अथव समाधानकारक लाविा येिो, 
म्हणून द रुस्िी केली नाही.] िो नरू 

२० 

नरकाप्रिी जाये : सिेमाजी बैसौहन स्फ ट वचन न बोले : िो द र त्याजावा :”  
ऐसें िया रानंमाजंराचे वचन आईकौहन : िे दोघै वीस्वा [स *]ले : रानं-  
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माजंराचें कानीं लागले : मग िेणें येक  चवडा हाहणिला : येक  िोंकड धहरला :  

ऐसें दोघािें मारौहन िहक्षलें  :”  
  

म्हणौहन काउळा म्हणे : “िक्ष राजा नीका नव्हे [िक्ष्य=खाद्य; जे िक्षण करावयाचे िे. आपण ज्याचे ‘िक्ष्य’ आहोि 
िो राजा नीका नव्हे. ‘िक्षक’ या अथानेच िक्ष शब्द वापरला आहे. कदाहचि, प्रि करिाना ‘िक्षक’ शब्दािील क च कून गळालाही असेल. 
हेच वाक्य प ढे पान ८९·३ मध्ये आले आहे.] : द ष्टाहस पािेंज ं न ये [हवश्वास ठेविा येि नाही. पातेजिे : हवश्वास ठेवणे. ‘पाहिजणे’ 
असे याचे ज ने रूप आहे. पाहा : ‘श्रद्धा म्हहणिलेयाहच साठी । पाणतजों नये हकरीटी’ (ज्ञाने. १७-५१). ‘पाहियणे’ असेही त्याचे रूप होिे. 
पाहा : “म्हणौहन ज्ञान कमवकियेा ं । पािंी ए  नये धनंजया’ (ज्ञाने. १८·५१५). पाती ए ’ असे दोन शब्द करून िे हनरहनराळे छापले 
असले िरी दोन्ही हमळून िो एकच शब्द आहे. ह्या दोहीचे पाठािंर ज्ञानेश्वरीच्या अनेक प्रिीि ‘पािेजों ’ ककवा ‘पािेज ं’ असे आहे, 
यावरूनही हे स्पष्ट होईल. हवश्वनाथबासाच्या ‘ज्ञानप्रबोधा’ि प ढील ओवी आली आहे. ‘आहो ब्रम्हींचें साहरखें : काहंीं दीसिें जीवदसे : 
िहर पातीयतों िासे : उपमेहचये’ (६०९) याच्या पाठािंराि ‘पा’ अक्षरावर अन स्वार आहे. ओवीच्या टोपेि ‘पाहियिों=पाहिजिों’ असा 
पयायी शब्दात् अथव हदला आहे. स.ं ‘प्रत्यय’ पासून हा शब्द व्य त्पाहदिा येईल.] : 

२५ 

येकें  व्याघ्रें जयापहर आहिथप जा माडंौहन [मू. माडौहन.] : िलियािें सापडौहन [‘सापडणे’ हे हक्रयापद प्रयोजकाथी 
योजलेले आहे. सापडवनू, हमळवनू, हा अथव. ‘सापडवहून’ हे रूप उच्चारसादृश्याने ‘सापडौहन’ असे हलहहलेले आहे. हमळवनू, गाठून, हा 

िावाथव.] माहर :” 

 

ि[वं*] पहक्षये प सिी : “िे कैसी कथा सागंा ंपां?” काउळा सागें :  
 

कर्ा ३* 
परिंचक व्याघ्र ि िनार 

[ही कथा या हठकाणी कोणत्याच ससं्कृि पंचिंत्राि आढळि नाही.]  

“कोन्हें एकें  वनीं व्याघ्र  एक  होिा : िया नावं परवंचक  : ियासी दीव-  

[स*] चाहर आहारू न मीळेची : क्ष धा पीडौं लागला : िवं िेथें वानंरू  
एक  [मू. ऐक .] वृक्षावहर देखीला : ियािें व्याघ्र  धरंू पाहाि  आसे : पहर िो मना- ५ 
िीिहर नव्हे [पण िो िावडीि सापडेना, अशा अथाने हे वाक्य हलहहले आहे.] : मग व्याघ्रें ब हध येकी केली : 

परिा जाउनी बरवीं स स्वादें 
 

फळे आणीलीं : आणौहन वृक्षाखाली दोन िाग केले : अहिथ बोलाउं आला :  
िवं कोन्ही न यहच : िेंव्हा ंआपणयािें [मू. आपणआिें.] धीककरंू लागला [हधक्करू लागला. हधक्करणे>हधक 

करणे.] : म्हणे : “जळो [मू. बळी. (सकळ सकेंि ब = ज).] 
 

माझें जीयालें  : अहिथ कोन्ही न मीळेची : िेणेंहवन मज च्यारी लंघनें  
पडलीं :” ऐसें म्हणौहन रुदना करंू लागला : िें देखौनी वृक्षावरी वानंरू १० 

होिा : िेणें म्हणिीलें  : “व्याघ्र दादो : हें रुदन काईसें?” िो म्हणे :  

“अिीथ मज मीळे ना : अहिथ मीळिा िरी पारणें होिें : यें फळें  अहिथासी  
देिा ं:” वानंरू म्हणे : “मी अिीथ  :” मग वृक्षाखाली उिरला : मग  

व्याघ्र  ह[हर*]खैला :” मग म्हणे : “माझें िाग्य  : ि ं अहिथ जालासी :”  
मग व्याघ्रें संकल्प  घािला [व्रि वगैरे करिानंा ककवा ब्राम्हणिोजनापूवी आपला प ण्यहेिू उच्चारून त्याप्रीत्यथव 

दानदहक्षणा देण्यासाठी हािावर उदक सोडणे.] : वानरािें म्हणे : “आमृि हकजे [िोजनाला स रवाि करा. ि ळा : ‘िे िाट 
िावकळणा ंमाहंडलें  : मग नींबलोण केलें  : दंडवि घाल नी म्हणीिलें  : ‘जी आमृि कीजे’ (सिंोषम हन कृष्ट्णदास, रुस्व. १४·२२८.)] :” 

१५ 
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वानंर 

फळें स्वीकारंू लागला : िवं द चीिा जाला [द हिि झाला, लक्ष हठकाणावर राहहले नाही.] : व्याघ्रें गळा 
धहरला : िें देखौहन 

 

वानंरासी हास्य आलें  : िवं व्याघ्र हह हासंीनला : िेणेंकरौहन व्याघ्राचें-  

(चा) हाि वी[कळ....गेला] [हाि हशहथल झाला, हढला पडला.] : हास्य करौहन म ख पसरीलें  : वानंरू  
स टला [मू. शुटला.] : इि केनी वानंरू वृक्षावहर गेला वृक्षावहर जाउनी रुदन करंू  
लागला : मग व्याघ्रें म्हणिीलें  ॥ उक्िं च ॥ २० 

  
यदा गले गृहीिोऽहस िदा हसहस वानर ।  
वृक्षशाखासमारूढः रोदनं कक कहरष्ट्यहस ॥ ३० ॥  

  
िवं वानरें म्हणीिलें  ॥ उक्िं च ॥  

  
आत्माथे च न रोहदहम जने रोहदहम चेिरे ।  
शीलं िव न जानाहम वने आहिर्थयिोजने ॥ ३१ ॥ २५ 

  

“आपणेया ंकारणें मी नाकह रडि  : आहणक जो जन  ियाकारणें मी रडि  :  
का ं: िो जन  ि झा अहिथस्विावािें नेणे : म्हणौहन मी रडिों :”  

  

िैसें काउळा म्हणे : “पक्षीया उल कासी राज्य देिा : िहर माजंराची शािंी  
वृहि : आहण व्याघ्राची आिीर्थय जैसें : िैसी पहर ि म्हाहस होइल : िहर हें जें  
आदहरलें  [हे जे ‘करू आदहरलें ’=करण्याचे स्वीकारले, करण्याचे मनावर घेिले.] असें िें उचीि नव्हें : िक्ष  राजा नीका 
नव्हे :” 

 

  
ऐसी कथा काउळेयाची आईकौनी : अवघी पक्षीये उडौनी गेली : यकला  

उल क उरला : मग उल क  वायसािें म्हणे : “आरे वायसा द रात्मेया : माझेया ५ 

अिीशकेासी ि वा ंवीघन केलें  : िहर ि ं ऐसा पापीया द ष्ट : िहर आजीलागौनी  

ि म्हा ंआम्हा ंवैर जानीजेस  [जाण; समज. (हद्विीय प रुषी ए. व.).] : आिा ंमाझी करहन पाहें :” ऐसें म्हणौहन उल क  

उडाला : काउळा वीचाकर पडला : म्हणे : “हे फडस ळ बोल [फटकळपणाचे बोलणे. फटकळपणाचे, फारसा हवचार न 

करिा एकदम फटहदशी मनािले बोलून टाकलेले.] नीके नव्हिी :” म्हणे : 
 

“म्या ंवैर लटीकें हच उपजावीलें  ॥ उक्िं च ॥  

  
परापवादमहप हवहदत्वा न कथंहचत्पत्ण्डिेन वक्िव्यः । १० 
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सत्यमहप िन्न वाच्यं यद क्िमस खावहं िवहि ॥ ३२ ॥  

  
बलोपपन्नोऽहप हह ब हद्धमान्नरः परं नयेन्न स्वयमेव वैहरिाम् ।  
हिषङ ममास्िीहि हवहचन्त्य िक्षयेदकारणात्को हह हवचक्षणो हवषम् ॥ ३३ ॥  

  
जऱ्ही बळेंकरौनी प रुष  बळवंि  जाला : िऱ्ही पण स्वयें आपण कोणासंघािें  
वैर न करावें : मज वैद्य घरीं आहे : म्हणौहन या कारणास्िव : कोण पा ंहवचक्षण [‘कोण पा ंहवचक्षण’ याप ढील काही 
शब्द पोथीि गळालेले हदसिाि. यानंिर ‘कहर’ हे हक्रयापद हलहहलेले आहे. स.ं श्लोकािील ‘हिषङ  ममास्िीहि हवहचन्त्य 
िक्षयेदकारणात्कोहह हवचक्षणो हवषम्’ या चरणाचंा अथव लक्षाि घेिा, गळलेले शब्द ‘हवष िक्षण’ असे असले पाहहजेि हे स्पष्ट हदसिे. 
त्याप्रमाणे द रुस्िी स चवलेली आहे.] 

१५ 

[हवष िक्षण*] [मू. ‘कोण पा ंहवचक्षण हकहर’. ‘हवचक्षण’ प ढील काही शब्द गळालेले हदसिाि. िे ‘हवष िक्षण’ हे शब्द असावे, असे 
श्लोक ३३ वरून स्पष्ट हदसिे. ‘णकहर’ शब्दािील ‘हक’ हे अक्षर क ऐवजी च कन हलहहले गेले असावे.] कहर?” ऐसें काउळा 
म्हणौहन आप लेया ठाया ंगेला : 

 

  

मग चीरंजीवी म्हणे : “मेघवणा : ि वा ंप सीलें  : काउळेयाउंल काचें वैर :”  
िवं मेघवण व म्हणे : “ऐसीयासंी [काये करावें िें] सांग पां?” िवं चीरंजीवी  

म्हणे : “आप लीये ब धीकरौहन काय [नोहे*?... वैरी] मरे : ऐसा प्रकारु [(शत्र ूजेणे करून नष्ट होईल असा उपाय मी 
‘िीचाणरला आसे’ (हवचार करून ठेवला आहे.).] 

 

वीचाहरला आसे : ब धीकरुहन काय पा ंनव्हे?” ऐसें िीघीं धूिीं [मू. धूिव. (टीपा पाहा.) ‘ऐसें’ ऐवजी ‘जैसें’ असावे. ‘तीघीं 
धूतव’ असे पोथीि म ळाि आहे. ‘धूिीं’ (िीन धूिांनी) हे रूप म ळाि असावे. प ढील वाक्याि िे आले आहे, हे लक्षाि घेऊन द रुस्ि करून 
घेिले आहे.] ब धी करौहन 

२० 

ब्राह्मणािें वंचीले :” ॥ उक्िं च ॥  

  
बकब हद्धसमोपेिाः स हवज्ञाना बलोत्कटान ।  
शक्िा वञ्चहयि ं धूिा ब्राह्मणं छागलाहदव ॥ ३४ ॥  

  

िवं मेघवण व म्हणे : “िो कैसा व्रिािं ? साघंा ंपा ं: वकाहचयापहर ब हध असे कां  

ज्याहच : िीकह ध िीं ब्राह्मणािें कैसें वंचीलें?” ऐसी कथा मेघवणव प से : चीरंजीवी २५ 
सागें :  
 
 

कर्ा ४* 
अन्त्ग्नहोत्री ब्राम्हि ि तीन धूतव 

[स.ं पंचिंत्राच्या सववप्रिीि ‘हवष्ट्ण शमा’ ऐवजी ‘हमत्रशमा’ असे ब्राम्हणाचे नाव आहे. िा प्रिीिही हमत्रशमा हेच नाव आहे. म प्रिीि 
कोणिेच नाव हदलेले नाही. हनमवळ पाठकाने ‘हवष्ट्ण शमा’ हेच नाव हदले आहे.] 

 

“कव्हणी येकें  नगहर : वीष्ट्ण शमा नावंं ब्राह्मण  अग्नीहोत्री [मू. अज्ञीहोत्री.] हदहक्षि   
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असे : िो यज्ञालागौहन अजाप त्र मागावया नीगाला : माघमासीं माहा-  
दारुण वायो वाजिसे [वारा वाहि होिा; वाऱ्याचा आवाज होि होिा. ‘थंडी वाजणे’ प्रमाणे ‘वारा वाजणे’ हा वाक्प्रचार आहे. 
वाजणे=वाहाणे, असाच अथव आहे. स.ं व्रज्-पासून वाजणे; जाणे, वाहणे. ‘घन  वाजे घ ण घ णा िारा िाजे रुण झ णा’ हे ज्ञानेश्वराचें पद 
प्रहसद्ध आहे.] : मंद मंद पजेन्य वशवि  असे : ऐसा ंअवस्वरीं गांवा 

 

एका [मू. ऐका.] नीगाला : िेथें यजमाना येकािें अजाप त्र  मागीिला : िेणें यज्ञाथें ५ 
हदधला : ब्र(ब्रा)ह्मण  अजाप त्र घेउनी नीगाला : मग िो ब्राह्मण  खाकंद  
घेउनी येि  असे : िवं पैलकडौहन हिघी ध िव यि आसहि : हिकह ब्राह्मणािें  
देखीलें  : मग िे ध िव म्हणेहि : “हा बोकड  जहर आम्हासी होये : िहर आमची  
वाकंडी नीस्िहरजे [वाकंडी=पावसाची झड. सिि पजवन्यवृष्टीम ळे त्या हिन्ही ब्राम्हणानंा काही खायला हमळाले नव्हिे. वृष्टीम ळे िे 
गारठूनही गेले होिे. हवष्ट्ण शम्याच्या खादं्यावरील प ष्ट बोकड पाहून त्यानंा वाटले ‘हा बोकड जर खायला हमळाला िर या पजवन्यवृष्टीम ळे 
झालेला त्रास नाहीसा होईल. ‘अस्य पशोिवक्षणादद्यिनीयो हहमपािो व्यथविा ंनीयेि’ असे ससं्कृि वाक्य आहे. ‘हहमपािो व्यथविा ंनीयेि’ 
याचे िाषािंर ‘वाकंडी नीस्िहरजे’ असे केलेले आहे. यावरून ‘िांकडी’ शब्द हहमपाि (बफाचा ककवा थंड जलकबदंूचा वषाव) यासाठी 
वापरला आहे हे हदसून येईल. ‘पावसाची झड’ या अथाने िो ज न्या मराठीि रूढ आहे. पाहा : ‘ऐसी िीन दीस िाकडी लागली’ (गोप्रच. 
२४२); ‘क ळवाडी हरणें दाटली । कीं िाकंणडया ढोरें बैसलीं । िैसी न ठी काही केली । जीिहच हे’ (ज्ञाने. १३·५६६) ‘कीं द्राक्षमंडप  नव्हे 
मेह डें । वहरखि रसाचंें िांकडें’ (नरुस्व. ५२३). ‘झडी ि षार पाऊस झडीचें नाव िांकडी’ (िाप्र. १३·२४)] : िहर येकाधी ब धी 
रचीजे [म ळाि याप ढे ‘जाउहन’ हा शब्द हलहहला आहे. िो प ढे आलेला असून येथे अनावश्यक आहे. म्हणून सहंहिेि गाळला आहे.] :” 
ऐसें म्हणौहन ियामहधल  

 

येक  सामोरा जाउहन ब्राह्मणाप ढें  उिा राहीला : म्हणे : “िटो : ि म्हासंी १० 

काय गा जालें  हो? लोक  हवरोध  [हवरोध  (हवरोधी) लोक.] ि म्हासी हासैल : हें मृत्य [मू. मूत्यव.] स्वान ि म्ही  
खादंीं घेउहन नेि असा : िहर ि म्हासंी काय हवष्टाळ  [हवटाळ. हवटाळ या शब्दाची व्य त्पिी देप्रा. हवट टाल  या शब्दापासून 
काही जण मानिाि. त्याचेच ससं्कृिीकरण (हवष्टाल ) मागाहून झाले असावे असे त्याचें मि आहे. हवषे्ठप्रमाणे स्पशव करण्यास अयोग्य, ही 

अयोग्यिा म्हणजेच हवटाळ, हा अथव लक्षाि घेिा स.ं ‘हवष्ठा+ल’ अशी व्य त्पिी करण्यास हरकि नसावी.] होि नाहह?” 

 

॥ उक्िं च ॥  
  

श्वानक क्क टमाजाराः अस्पृश्यािः प्रकीर्मििाः ।  
रासिोष्ट्रौ हवशषेेण िस्मािानै्नव संस्पृशते् ॥ ३५ ॥ १५ 

  

हें आईकौहन ब्राह्मण  ियासी कोपला : मग म्हणे : “पापीष्टा : ऐसें काय  

बोलिोसी? अजाप त्रािें स्वान कैसें म्हणिोसी?” िवं िो म्हणे : “हो  
का ंजी : ि म्हासंी नीकें  वाटि असें िहर ऐसें होये :”  

  
मग प ढारा ंब्राह्मण  जाउं लागला : िवं द सरा ध ि व प ढा ंिेटला : म्हणे :  

“उपाध्या हो : काई जालें? ि म्ही मृत्या वासरू खांदावरी कैसा घेउहन २० 

नेि असा? [ि म्हासी... वी]टाळू नव्हे काइ? कैसें ब्राह्मण ि म्ही ऐसें  

नष्ट :” ॥ उक्िं च ॥  
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हियवञ्च ंमान षं वाहप यो मृिं संस्पृशते्स धीः ।  
पंचगव्येन श हद्धः स्यािस्य चान्द्रायणेन वा ॥ ३६ ॥  

  

िवं ब्राह्मण  म्हणे : “हा रे : काइ डोळा ंन देखसी? बोकडािें कैसें मृि २५ 

वासरू म्हणिोसी : चळलासी काये?” िवं येरु म्हणे : “ि म्हासी नीकें   
िहर असों द्या जी : मग ब्राह्मण  साउमा नीगाला : िवं िीसरा ध रि   

मागीं िेटला : िो म्हणे : “िटो : हें रासि खांदीं वाव नी का ंनेि असा?  
या गाढवासी जर आिळीजे िहर स चीळ स्नान पडें : आहण प ववस क्रीि  
जोडलें  नाश े॥ उक्िं च ॥  
  

अजारजः खररजस्िथा संमाजवनीरजः ।  
दीपमञ्चकयोश्च्छाया हंहि प ण्यं प रा कृिं ॥ ३७ ॥ ५ 
  
यः स्पृशदे्रासि ंमत्यो ज्ञानादज्ञानिोऽहप वा ।  
उपवासेन श हद्धः स्यात्सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ ३८ ॥  

  
सेळीचा रज : गधविाचीं रजें : संमाजवहनचीं रजें : दीपमंचकाची [दीपाची आहण मंचकाची. ‘हंिी प ण्याये’=(प ण्याचंा नाश 
कू्ररिाि) हे शब्द अनावश्यक आहेि. त्याचेंच िाषािंर प ढील शब्दाि साहंगिले आहे. ‘प ण्याये (य)’ हे रूपही च कीचे हलहहले आहे.] 
छाया : 

 

हंिी प ण्याये : प वी स क्रीिें [पूवीची, पूवी सपंादन केलेली प ण्ये; पूववस कृिे.] नाशिीं : येऱ्हवी मान सें देखिी िरी ि मची  
िाडाईल [म ळाि ‘िाडाई होिील’ असे आधी हलहहले गेले. नंिर ‘होिी’ या अक्षरावर िी रद्द केल्याची हचन्हे हदली आहेि. ि मची 
आईबहीण उद्धरील, आईबहहणीवरून ि म्हाला हशव्या देईल. िाड=आपल्या आईबहहणीला जारकमव करायला लावणारा, घरािील 
हस्त्रयाचंा क ं टणपणा करणारा. यापासून िाडाइिे=आईबहहणीचा िाड्या म्हणनू हशव्या देणे. िमाशा करणाऱ्या लोकाि एक ‘िाड्या’ 

असिो, हे आठवाव.े] : जवं कोन्ही न देखे िवं या रासिािें [मू. रायासिािें.] साहंड :” ऐसें 

१० 

आईकौहन ब्राह्मणें िो [मू. ‘िों’.] पस  साहंडला : म्हणे : “हा पस  नोहे : यकाधी वीवसी  
होईल : नाना रूपें धरीि असे : येकें  स्वानरूप देखीलें  : येकें  वासरू देखीलें  :  
एकें  गध(धव) व ऐसें देखीलें  : िहर यावरुिें आणीक रूप धरैल : िहर मािें  

छळील : आिा ंनीगीजे िहरची वाचंीजे :” ऐसें म्हणौहन हजवािेण िो  
पस  साडंौहन पळाला : िे िीघे ध िव मीळौहन : पस िें मारौनी १५ 
िहक्षलें  [येथे ‘धूिव’ शब्द िृिीया हविक्िीच्या अथाने आला आहे.] :’  

  

“या कारणें कथा सांगीिली :” चीरंजीवी म्हणे : “मेघवणा : ब हध जरी होय िरी  
आसाध्य िें साधावें ॥ उक्िं च ॥  
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अहिनवसेवकहवनयैः प्राघ णकोक्िैकवलाहसनीरुहदिैः ।  
धूिवजनवचनहनकरैहरह कहिन्न वहञ्चिो नात्स्ि ॥ ३९ ॥ २० 

  

नवला सेवक  होय : िो ध रेप ढें ‘ऐसें करंू िैसें करंू :’ ऐसें ि[ल*]िेंची बोले : िो  
िलिैसा धाकड  होय : पण धूिासीची ि (हि)ये : पाहं ना घकर आला : िहर घकर  
आसौ अथवा [नसौं*]पण ियासी आदरु केला पाहीजे : पढीयंिी कामनी रुस[ली  
िहर प्राण]नाथें सववस्वा द्यावें पण िीयेिें ब झवावें : िैसाची ध रिीं वचनेंकरौनी  

कोण सीिरला नाही? [कोण फसवला गेला नाही? क णाचा हधक्कार झाला नाही? सीतरिे (कसिरणे)=इिरानंा हझडकारणे, 
फसवणे, कजकणे. पाहा : ‘सोनेकेिकीचीं गािेवनें : जेहीं सींतरीली स गंधें स परीमळें स मनें’ (मूप्र. ५२९); ‘सींतरलीया अष्टमा सीधी : 
नागवहलया नवही नीधी : ि हष्टप ष्टीची नाही स धी : ऐसें जालें ’ (मूप्र. २८३९); ‘स्वप्न गा जेयापरी । जागिेयािें न लसतरी । ग कण िैसा 
अवधारीं । न चहळजे’ (ज्ञाने. १४·३३९). ‘कसिरणे हा शब्द ससं्कृि स्ि–ृस्िणृोहि, स्िृण िे, ककवा स्ि–ृिृणाहि, स्िृणीिे या ससं्कृि 
धाि पासून’ श्री. देवीकसग चौहान व्य त्पादिाि. (पाहा. चौहान. मराठी आहण दत्क्खनी कहदी. पा. २).] िहर एकी [मू. ऐकी.] ब धी 
करावी : िे सांगैन : इि केहन ि झे [स.ं श्लोक ३९ याचा ‘नवीन सेवकाची नम्रिा, पाह ण्याचे बोलणे, हवलाहसनी हस्त्रयाचें रडणे व 
धूिव लोकाचंी िाषणे यानंी वंहचि होि नाही असा प रुष हवरळा,’ असा िावाथव आहे. ‘िो (नवीन सेवक) िलिैसा (वाटेल हििका) धाकड  
(पराक्रमी) होय (असो) पण िोही धूिव प रुषानंा िये=हििो. िये = हिये.] 

२५ 

वैरी आपसेयाची नीपाििी :” मग मेघवणव म्हणे : “हो का ं: िहर िे ब धी सागंीजे :  
मग िो प्रकारु आम्ही करौं :” चीरंजीवी [मू. हचरंणजीवी.] म्हणे : “आइक गा राया : चि रवीध  
उपावो राजनीहि बोलीला आसे : आणी पाचंवा उपावो मी सांगि  असें : राया :  
ि वा ंमजवहर लटीकाहच कोप  करावा : मज आवघया पहरवारादेखिा ंहनस्िेजावें :  
मानखंडना करावी : पांख उपडावे : वृक्षाखाली टाकावें : मािें दवडौहन घालावें [काढून द्यावे, हाणून बाहेर काढावे.] 
: 

 

आणी ि ं आनीका स्थाना [मू. स्छाना.] येथौनी जावें : जैसेनी िया उल काचंा ंठाईं वािा जाये :” ५ 

ऐसा संप्रधारू मेघवणें चीरंजीवीयासी केला : िो संप्रधारू आणीक कोन्ही नेणे :  
  

मग मेघवण व वृथाची प्रधानावंहर कोपला : दोघें जण सोनारकळी करंू  

लागले [मू. लागिे.] : िें पहरवारें आइकीलें  : िे म्हणहि मेघवणािें : “आहा : प्रधान  वोखटा :  

गोसाहवयासी सन्म ख िाडंि  असे : िहर यासी [मू. आसी.] सीख लावीजे :” ऐसें म्हणौनी ियासी  
अपीमान  अवकळा केली : हनिंसीला : पाखं उपडीले : मृत्य म्हणौनी वृक्षाखाली १० 
टाकीला : मग मेघवण व पहरवारािें म्हणे : “चाला जाउं आिा ंहें द गव साडंौहन :  
आिा ंय द गीं असिा ंवोखटें आसें : हें द गवची [मू. द गाची.] बंधनरूप म ळ होइल ॥ उक्िं च ॥  

  
सारासारसमाय क्िं िज्जनं द गवम च्यिे ।  
अपसारपहरत्यक्िं द गवव्याजेन बन्धनम् ॥ ४० ॥  

  
जेथें आन्यक [जेथे ‘आन्यक (अनेक प्रकारचा) सगं्रहो (वस्िंूचा, साधनसाम ग्रीचा सचंय); अंन्य (अन्न), उदक, जन (लोक पहरवार) १५ 
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शस्त्राहदकें ’ आहेि िोच द गव. अन्न शब्द अनं्य असा हलहहला आहे.] संग्रहो अंन्य उदक जन शस्त्राहदकें  : िोची द गव : आणी 
जेथें संग्रहो नाहह 

िें द गव बंधन जाणावें : िहर ये द गीं असावें ना : हें द गव साहंडिा ंकाहंी संका न  
धरावी : जीवापहर सपहरवारु बरव्यापहर प्रहिपाळीजे : मग य धअवेस्वरीं कामासी  
ये : मग य धावसकर [ियाची] कणव काहंह न धरीजे [य द्धाच्या वेळी त्याचंी कीव करू नये.] ॥ उक्िं च ॥  

  
अहप प्राणसमाहनष्टान्पाहलिालं्लाहलिानहप ।  
ितृ्यान्य दे्ध सम त्पने्न पश्येच्छ ष्ट्कहमव स्रजम् ॥ ४१ ॥ २० 
  
प्राणवद्रक्षयेत् ितृ्यान्स्वकायहमव पोषयेत् ।  
सदैकहदवसस्याथे यत्र शत्र समागमः ॥ ४२ ॥  

  
प्राणाहं हन ितृ्य अत्यंि आवडेिें : जे बरवें लीळा िें पाळीजे : ऐसें आसिा ं: ियाची  
य धावसकर कणव [मू. कवन.] [न*] धरावी : आणीक येक आसें : प्राणाचंें [पहर*] [मू. प्राणाचंें पहरवारु रक्षावा. पणर 
ही अक्षरे लागोपाठ प न्हा आल्याने एकदा िी हलहहली गेली आहेि अशा समज िीम ळे अनवधानाने गळली असावी.] पहरवारु [या 
दोहोमधील ‘पहर’ हा शब्द नक्कल करिानंा गळालेला हदसिो. स.ं श्लोकाि ‘प्राणित्’ असे आहे. प ढील वाक्याि ‘सहरराचें 
पहर’=शरीराप्रमाणे (स्वकायणमि) असे आहे. त्याचप्रमाणे येथेही ‘प्राणाचें पहर’ असे असले पाहहजे. प ढे ‘पहरवार’ शब्दाि प न्हा ‘पहर’ ही 
अक्षरे आल्याम ळे दृहष्टभ्रमाने पहहला ‘पहर’ शब्द गळाला असावा. िो सहंहिेि स्वीकारला आहे.] 

 

रक्षावा : आप लया सहरराचें पहर पोशावें : का ं: येकां दीवसा कारणें : जेथें सिृसी २५ 
िेटी होय िेथें िे कामासी येिी [का ं(कारण की, प ढे) एखाद्या हदवशी शत्रूशी गाठ पडेल त्यावेळेस िे ‘कामाहस येिी’ =उपयोगी 
पडिील (ककवा, लढाई करून कामास येिील, प्राण अपवण करिील).] :” ऐसें म्हणौहन िो मेघवण व सपहरवारेसी आनीका 

 

स्थाना [मू. स्छाना.] गेला :  

  
िो सकळ वृिािं  उल काराया : अहरमरदनाहस हेकर जाणवीलें  (ला) [या कमवणी प्रयोगािील हक्रयापदाचे 

रूप पाहावे. ‘जाणहवला’ असे रूप असावयास पाहहजे होिे.] : ‘मेघवण व 
 

द गव साडंौहन पळाला :’ ऐसें आइकौहन अहरमदवनें सकळ पहरवारु मेळवीला : म्हणे :  

“चाला जाउं : शत्र  पळौनी गेला : आमचें मनीचें चींिलें  जालें” ॥ उक्िं च ॥  

  
शत्रोः प्रचलने हछद्रमेकमन्यच्च संश्रयम् ।  
क वाणो जायिे वश्यो व्यग्रत्वे राजसेहवनाम् ॥ ४३ ॥ ५ 

  
॥ िथा च ॥  

  
न चत्च्छदं्रहवना शत्र देवानामहप हसध्यहि ।  
हछदं्र शके्रण संप्राप्य हदिेगविो हिः प रा ॥ ४४ ॥  
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ऐसें बोल नी अरीमदवन  सपहरवाहर िया स्थानासी [मू. स्छानासी.] आला : िो वटवृक्ष  िविा  
वेढीला : जवं पाहािी िवं कोन्ही काउळािें न देखिी : मग उल कराजा वृक्षाग्रीं १० 
बैसौनी हहरखय क्ि जाला : िवं िाट कैवार पढौं लागले [अहिमान. पाहा : ‘प्रऱ्हादाचेया कैिारा ििू एक अविरले : 
िेयाचेया कोपाप रिें चराचर हवश्व न प रे’ (हससूपा. हव. ५१). ‘साकंडया धमाचेहन कैिारें आपणपेया ंधन ष करुहन द सरें । हवजयलक्ष्मी एक 
मोहरें । केलें  ते्रिीं’ (ज्ञाने. १०·२३२). लक्षणेने, कैवार = ‘एखाद्याचा अहिमान घेऊन त्याप्रीत्यथव केलेले प ण्यकायव ककवा पराक्रम ज्याि 
वणवन केलेला आहे असे गीि; सत्कृत्याचंा ककवा पराक्रमाचा पोवाडा. राजासमोर त्याचे िाट त्याच्या पराक्रमाचे पोवाडे गाि असि. पाहा 
: ‘िेथ साळेया प ंसे चबवट : िे वसिंा कैिारू कहरिे िाट’ (नरुस्व ७४९). यावरून, िाटाकडून स्वामीचा ‘कैवार’ पढण्याची प्रथा लक्षाि 
येईल. पढौं लागले : पठण करू लागले, म्हण ूलागले, गाऊ लागले. अहरमदवनाचा शत्रू मेघवणव सपहरवार पळून गेला हा अहरमदवनाचा 

हवजय होिा. म्हणून त्याचे िाट ‘कैवार पढौं लागले’.] : म्हणे : “ि िळामाझाहर 

 

ि झेयासारीखा कवण  आसे? प ढील अवघेंची वीसरौहन जाये : ऐसा ि ंची यक   
अहरमदवन  ियानक  :” िवं आनीक येकें  उल कें  म्हहणिीलें  : “जी जी : येणें मागें  
मेघवण व गेला : हा माग व देखीला : चाला जाउं येणें मागें : जवं िो येकाधें स्िान  
पावे ना : िवं िो धरौं : मग स्थान [मू. स्छान.] आहणक आश्रीलें  िरी सत्र  नागवें [अंगवणे=हािी पडणे, सापडणे. 
न+आंगव=ेनागंव.े म ळाि ना वरचा अन स्वार गळाला असावा. िथापी, ‘नागंव’े या अथी ‘नागव’े असेही रूप आढळिे. उदा. ‘म्हणौहन 
मायासत्क्ि हकरू नागव’े (उगी. १६७); ‘जेया िळीं सकळ दळ । ज ंझी नागिे माहाकंाळा’ (चोंिा. उह. १४१५).] ॥ उक्िं च ॥ 

१५ 

  
वृहिमप्याहश्रिः शत्र रवध्यः स्याहज्जगीष णा ।  
कक प नः संहश्रिो द गं सामग्ऱ्या परया य िम् ॥ ४५ ॥  

  
स्थान [मू. स्छान.] आश्रीलें  मग शत्र  नागवें : आणी सामग्रीसहीि द गव आश्रीलें  आसिा ंद गव  
नागवे : येथें कोण संदेहो?”  

  
ऐसें बोलिबोलिा ं: िवं पैलकडौहन हळ हळ  नाहान [लहान, मंद मंद.] शब्देंकहर [शब्द करून, शब्द करीि 

असलेला. ल चा उच्चार क्वहचि न असाही करिाि. (उदा. स.ं लागंल>म. नागंर) त्याचेच हे उदाहरण आहे. हनमवळ पाठकाने ‘लाहान 
शब्द बोले द बळ ’ (३·२२६) असे म्हटले आहे.] आईकीला : िें 

२० 

आईकौहन अवघे उल क ियािें वधावयालागौहन चालीले : मग चीरंजीवी म्हणे :  

“द र गा द र : मी मेघवणाचा प्रधान  : चीरंजीवी मज नावं : मािें अहरमदवनासी  

िेटवा : मग मी काहंहयेक सागंैन :” हें आईकौनी िीकह चीरंजीवीयािें धरौहन  
अरीमदवनारायापासी आहनला : मग राजेहन ियािें देखीलें  : हवस्मीि होउनी ियािें  
प सिा जाला : म्हणे : “हा गा : ऐशी [मू. ऐशी.] दशा ि ं का ंपावलासी : िें २५ 

साघंा ं[मू. शाघंा.] पा ं:” चीरंजीवी म्हणे : “राजया : अवधारी : कालीचा हदवस  ि मचे उल क  
ये स्थानीं [मू. स्छानीं.] येउनी वायसािें मारीलें  : िें देखौहन मेघवण व कोपाहवष्ट जाला : ि म्हासी  
ज ंझावया चालीला : िेव्हेळीं [म्या*ं] म्हणीिलें  : “मेघवणा : ि ं हें कायें उत् कृष्ट  
कहरिोसी [याचा सरळ अथव ‘िू हे फार उिम काम करिोस.’ पण हा अथव येथे अहिपे्रि नाही. मूळ स.ं वाक्य ‘न य क्िं िविस्िद पहर 
गन्ि म्’ असे आहे. िेव्हा हे कायव ‘अय क्ि’ होय. कारण, िे केल्याने िू ‘नाशािें पावसी’ येथे ‘उत्कृष्ट’ ऐवजी ‘उत्कट’=(अत्यंि कठीण, 
िावनेच्या आहारी जाऊन, उत्छंृखल) शब्द असेल काय? उत्कृष्ट हाच पाठ घेिला िर त्याचा यौहगक अथव, उत्+कृष्’=हवदारण करणे, 
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हछन्नहवत्च्छन्न करणे, हा घयावा लागेल, उत्कृष्ट कायव=हछन्नहवत्च्छन्न झालेले काम, हनरथवक काम, ककवा बळेबळेच वर उचललेले, 
ओढूनिाणून (आपले सामर्थयव नसिाना) केलेले काम.] : िहर नाशािें पावसी : बळीयासी हहनबळें स्पधा न करावी 

॥ उक्िं च ॥  

  
बलीयसा हीनबलो हवरोधं न िहूिकामो मनसाहप वाञ्छेत् ।  
न वध्यिे वेिसवृहिरत्र व्यक्िं प्रणाशोहह पिंगवृिेः ॥ ४६ ॥  

  
ियावहर कटे [येथे ‘कटकी’ असा शब्द अहिपे्रि असावा. कंसाि ‘कटकी’ अशी द रुस्िी स चहवली आहे. एरवी ‘कटकी’ याचे सहंक्षप्ि 
रूप ‘कटे’ हे मानावे लागेल.] (कटकी) न करावी : हहनबळें [ बळीया*]सी हवरोध  न करावा : 

५ 

जो बळीयाकस हहनबळ  वीरोध  कहर िो पिंगाहचयापहर नाश े: म्हणौहन समृहधकामें  
प रुशें समथेसी : मनेंहह हवरोध  इछावा ना : िहर ियावहर कटकी [येथे ‘कटकी’ असा शब्द अहिपे्रि असावा. कंसाि 
‘कटकी’ अशी द रुस्िी स चहवली आहे. एरवी ‘कटकी’ याचे सहंक्षप्ि रूप ‘कटे’ हे मानावे लागेल. न करावी : 

 

ऐणेंसी सीष्टाइ करंू : िया समथा अन गिा होउनी विावें [अन सरणारे सेवक होऊन राहावे. ‘अन गिा’–िृिीया. हविक्िी 
ता वर अन स्वार पाहहजे. म ळाि िो च कून गळाला असावा.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
बलवन्िं हरप ं दृष्ट् वा सववस्वमहप ब हद्धमान ।  
दत्त्वा हह रक्षयेत्प्राणान्रहक्षिैस्िैधवनं प नः ॥ ४७ ॥ १० 

  
बळवंि  हरप  देखौहन सववस्व देउनी ब धीवंिें आप ले प्राण रक्षावे : प्राण रहक्षले  

िहर माग िें धन होईल :” ऐसें मी सीकवीि होिा ं: मािें म्हणे : “हा ियािें  

मीळाला आसे : ियाचा पक्षपाि  बोलि  आसे :” म्हणौहन पहरवारादेखिा ंमािें  
हवहनभ्रंसौहन ऐसी दशिेें पाववीलें  : िहर अहरमदवना [मू. अहरमदना.] राया : म्या ंि झे चरण  
देखीले : मी ि झा शरणागंि  : आिा ंजाणसी िें करी [ि ला वाटेल िे कर.] : मी स्विाविा जीवशशे १५ 
उरला आसें : ि झेहन हािें मज नीधानिा होये [हा शब्द ‘हनधानं’=ऐश्वयव, उत्कषव, यापासून व्य त्पादावा. हनधानिा=उत्कषव. 
ि झ्या हािून जर माझा उत्कषव होईल; आिा माझा केवळ प्राण िेवढा हशल्लक राहहला आहे; पण ि झ्याकडून जर माझा उत्कषव होईल, 
माझा प्राण वाचेल व मी वाढेन, बरा होऊन शरीरसपंन्न होईन िर उिम.] िहर बरवें : आिा ंबह ि काय बोलौं : 

 

मज नावंंयेक बळीया होउं दें : मग मी प ढे होउनी आवघेया काउळेयािंें मारवीन :  

िहर म्हणावें माझें घहर पाईक  आसे :”  

  
ऐसें आईकौहन अहरमदवनें आप लें  चौघी प्रधान हंकाहरले : येक  रक्िाक्ष  :  

क्र राक्ष  : हदप्िाक्ष  : वक्रनास  [हा शब्द पोथीि सवव हठकाणी ‘वक्रनाश’ असा हलहहला आहे.] : ऐसें चौघी प्रधान बोलावौहन : 
प्रथम रक्िाक्षािें 

२० 

प सौं लागला : “आगा ये रक्िाक्षा : हा वैरीयाचा मीत्र  सापं डला आसे : क्र पा  

काक ळहि शरणांगि  म्हणि  आसे : िहर यासी [मू. आसी.] काये कीजे िें सागं :” िवं िो म्हणे :  

“जी देवा : हा ियाचा प वापहरचा ज ना मंत्री : चागं  वीस्वसक  : कवणें ग णें मेघवण व [मूळ ससं्कृि कथेि रक्िाक्षाने  
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सल्ला हदला िो हचरजीवीला ठार मारण्याचा. आपल्या पंचोपाख्यानाि मात्र िसे नाही. याला आपल्याजवळ न ठेविा मेघवणाकडे परि 
पाठवावे व त्याच्या माफव ि त्याच्याशी हशष्टाई करावी, असा त्याच्या सल्ल्याचा िावाथव आहे.] 
यावहर कोपला : नीस्िेजीला आसे : ि मचा हाकि सापं डला आसे : िहर माझें मि  
ऐसें : जें आश्रयो हदधला नीका नव्हे : कां जें : यािें राखावें : मग याचेहन िया २५ 
मेघवणाचें वमव कमव ठाउक पडे : मग ियाहस हवग्रहो हकजे : िहर हवग्रहो काय  
वरवा? ॥ उक्िं च ॥  

  
कोशक्षयो न हनद्रा च न हवलासेष  च स्पृहा ।  
हवग्रहासक्िाहचिाना ंन रहिः काहप जायिे ॥ ४८ ॥  

  
हवग्रहासक्ि जो प रूष : ियासी कोनीकडे बरवें नाही : िहर राजया ऐसें कीजे :  
यािें मेघवणापाहस पाठवीजे : याचेन द्वारें त्याहस सीष्टाई कीजे : इि केनी आपण  
स खें असीजे ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

सामहसद्धाहन कायाहण हवकृकि यात्न्ि न क्वहचत् ।  
सज्जनाना ंमनासंीव िवत्न्ि प्रम दे सदा ॥ ४९ ॥  

  
जें सीष्टाई [मू. सीसष्टाई.] करौहन [हशष्टाईने.] काये केलें  । िें ककहच हवक्र िीिें [म. हवक्र त्तीिें.] न पावें : जैसीं संि 
जनाचीं 

 

मनें : स खाचीं कारणें होिीं : म्हणौहन हसष्टाइ करौ[हन*] काय काये नव्हे?  
॥ उक्िं च ॥ १० 
  

शत्रोरुच्छादनाथाय न साम्नोस्त्यन्यदौषधम् ।  
हेमन्िे हहमपािेन कक न दह्यहि पहद्मनी ॥ ५० ॥  

  
शत्र सी उछेद  करावया कारणें : सीष्टाई येव्हडें वोखद नाहह : बरवें स सीिळें शब्दें   
वैरी वस्य हकजे : जैसें हेमं[ि*] ऋिौचा ंठाईं [मूळ ‘हेम क्रिौचा’ं. ‘ऋ’ या स्वरासाठी अक्षरसाम्याम ळे ‘क्र’ हलहहले गेले. 
‘हेम’ या शब्दाच्या हठकाणी, ससं्कृि श्लोकािील शब्दयोजनेवरून पाहिा ‘हेमंि’ हाच शब्द अहिपे्रि असला पाहहजे. त्याप्रमाणे सहंहिेि 
द रुस्िी केलेली आहे. हेमंि ऋिूि, थंड बफाच्या वषावाने ‘पद्मनी=कमहलनी (सूयवकमळ) काय जळहि नाही?’. जळिे, कोमेजून 
जाऊन नष्ट होिे, हा िावाथव. त्याप्रमाणे ‘स शीिलें  शब्दें’ (थंड शब्दानंी, सामोपचाराच्या गोड शब्दानंी) ‘वैरी वस्य’ (वश) होिो व मग 
त्याचा ‘उछेद’ (नाश होिो) हा िावाथव.] हहमपािकरौहन काय 

 

पहद्म[नी] जळहि नाहह? िहर माझें वचन मानसी िहर सीष्टाई कीजे : १५ 

सेष्टाईवाचंौहन वैरी वस्य नोहहि :”  

  
ऐसें रक्िाक्षाचें वचन आईकौनी अहरमदवन  क्र राक्षा प्रधानािें प सिा जाला :  
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“अगा ये क्र राक्षा [मू. कुराक्षा.] : ऐसीयासी [मू. ऐसीयासी.] काये प्रकारु : िो साघंैं” ॥ उक्िं च ॥  

  
चि थोपायसाध्ये ि  शत्रौ शीहिरपहक्रया ।  
स्वदे्यमानं ज्वरं प्राज्ञः कोऽम्िसा पहरहषञ्चहि ॥ ५१ ॥ २० 

  

मग कृराक्ष  [म. कृताक्ष.] म्हणे : “जी देवा : माझें मि ऐसें : जहर शत्र  फेडावयाची चाड :  
िहर ियासी वीघ्रो कीजे : हवघ्रहो करुनी वैरी वस्य कीजे : शत्र सी िेद  
उपजवीजे : वीग्रहें कायें होये ॥ उक्िं च ॥  

  
िेद्य ंपरबलं ज्ञात्वा द िदे्यमहप यत्निः ।  
यिः स खेन िज्येि घ णहिन्नं स दारुवत् ॥ ५२ ॥ २५ 

  
॥ िथा च ं॥  
  

अहप वीयोत्कटः शत्र यविो िेदेन हसध्यहि ।  
िस्मादे्भदः प्रयोक्िव्यः शत्रूणा ंहवहजगीष णा ॥ ५३ ॥  

  
परबळािें द िदे ऐसें जाणौहन : िेदेंकरौहन िेदीजे : जैसें रामें हबहिशणािें िेद  
उपज नी [िेद उपजवन, हनमाण करून. (प्रयोजक अथाने रूप वापरले आहे).] रावणािें िेदीलें  ॥ उक्िं च ॥  

  
असाध्यं शत्र मालोक्य दायादं च हविेदयेत् । ५ 
राज्यकामं समथं च यथा रामो हबिीषणम् ॥ ५४ ॥  

  
शत्र  असाध्य ऐसें जाणौहन : त्याचें गोत्रजेंकरौहन [गोत्रजानंी, नािेवाईकाकंडून.] िेदीजे : जैसें राजकाम [या वाक्याि 
वस्ि िः ‘जऱ्ही’ या शब्दाची आवश्यकिा नाही. आहे िसे वाक्य घेऊन प ढीलप्रमाणे अथव करावा लागिो. ‘जऱ्ही णबिीसिु समरु्व’ होिा, 
(परंि ) ‘राजकाम — आपल्याला राज्य हमळावे अशी इच्छा त्याच्या मनाि होिी.] समथ व 

 

जऱ्ही हबिीसण  : ियाचेंहन द्वारें : रावणाचें राज्य रामें िेहदलें  :” िहर  

क राक्ष  [मू. क्र ताक्ष .] म्हणे : “राजेया अहरमदवना [मू. अहरमरदवना.] : हा हचरंजीवी [मू. चरंजीवी.] राहखलेया ं: ियाचा  
िेद सागंील [मू. शागंील.] : मग िे वैरी साधावे :” १० 

  
ऐसें ियाचें बोलणें आइक नी : अहरमदवन  हदप्िाक्षा प्रधानािें प सिा जाला :  

“अगा ये हदप्िाक्षा : ऐसीयाहस काये प्रकार िो सागं :” मग हदप्िाक्ष  सागें :  

“राजया : साम आहण िेद : हे दोघी माझीया मना न येिी : सामिेदेंकरौहन  
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शत्र  साधवें ना : िरी अहरमरदना राजया : शत्र  दानेंकरौहन वस्य कीजे :  
मग साधावें ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

लोिाहवष्टो नरो हविं वीक्षिे न स चापदम् ।  
दृग्धं पश्यहि माजारो यिो न लकृटाहहिम् ॥ ५५ ॥  

  
॥ िथा च ं॥  

  
अहप स्यात् हपिृहा वैहर सोहप दानेन मोहहिः ।  
गच्छन हवश्वासिावं च शत्रोरात्मानमाददे ॥ ५६ ॥ २० 
  
द गवस्था अहप बध्यंन्िे शत्रवो दानसंश्रयात् ।  
स्वल्पमांसप्रदानेन कैविैमवत्स्यबन्धनम् ॥ ५७ ॥  

  
लोिावीष्ट जो प रुश  : िो हवि(ि)ची देखे : पण आपदा न देखे : जैसें माजंर  
द ग्धािेंहच देखे : पण लाक टाहािी न देखे : द गवस्थहह [मू. द गवस्छहह.] वैरी दानेंकरौहन  
बाधंीजे : जैसें मासप्रदानेंकरौहन : कैविवकीं मत्साहदक बाधंीजे : िहर राजया : २५ 
दानेंकरौहन शत्र  बाधंीजे :”  

  
ऐसें त्या दीप्िाक्षाचें बोलणें आईकौनी : अहरमदवन  वक्रनासा प्रधानािें प सिा  

जाला : “अगा वक्रनासा : ि झें मि सागं कैसें” िो म्हणे : “देवा : यर आवघें  
बोलीलें  िें वायो [व्यथव. ‘वाया’ या शब्दाचे रूप ‘वायो’ असे केलेले आहे. कदाहचि, िािो शब्द अहिपे्रि असावा. ‘व्यथव’ या अथाने िो 

वापरला जाि असे. उदा. : ‘िेथ म्हणे उद्धवदे : जी हें अवघेंहच िािो’ (उगी. ५८).] : प्रिापें ब(बा)ह बळेंहवन काहह काये 
होि असें? साम दान आणी 

 

िेद : हे प्रकार इि केची [हेही प्रकार आहेि इिकेच, (पण त्यानंा महत्त्व नाही). िे हजिक्यास हििकेच आहेि.] : पण 
पौरुशत्ववाचंौहन [‘पौरुष’ या िाववाचक नामाला प न्हा िाववाचक ‘त्व’ प्रत्यय लावला आहे. ही प नरुत्क्ि होय.] वैरी साधवें ना 
॥ उक्िं च ॥ 

 

  
अकृत्वा पौरुषं या श्रीर्मवकाहसन्यहप कक िया ।  
जरद् गवोऽहप चाश्नाहि दैवादृपगिं िृणम् ॥ ५८ ॥  

  

पौरुशत्वावाचंौहन स्त्री मेळवीली त्या काये प्रयोजन? वृध बैल  दैवोपगि  त्र णाहदक ५ 
काकहह िहक्ष ना [दैवोपगि (अनायासे हमळालेले) त्र णाहदक (गवि वगैरे) वृध (वृद्ध, म्हािारा) बैल (आहण काकही (कावळास द्धा) 
िणक्ष ना? (खाि नाही काय?) अथात्, खािाि. वृद्ध बैलाप्रमाणे ककवा कावळ्याप्रमाणे जे पराक्रमहीन असिाि त्यानंी अनायासे 

 



 अनुक्रमणिका 

हमळालेले गवि खाव;े पण पराक्रमी प रुषानंी मात्र पराक्रम करून हमळवाव,े हा िावाथव.]? हें काये म्हणौनी? सामर्थयें य क्ि 
[(योग्य, अन रूप)] स्त्री [सामर्थये मेळहवजे.’] मेळवीजे : िेची 
लक्ष्मी :” िहर वक्रनास  म्हणे : “राजया : य धावाचंौहन वैरी वस्य नोहहि [न होहि=नोहहि. पाहा : ‘सेवंिे हीयारी । 
नोहंहि फ लें ’ (ज्ञाने. १६·१२५).] : 

 

पराक्रमें वर्मिजे हें िले :”  

  
ऐसें चौहघ प्राधाना[ंना*ं]चें बोलनें आईकौहन : आणीक येक  प्रकारुकण व [हे नाव स.ं पंचिंत्राि 

‘प्राकारकणव’ असे आहे.] 
 

उलकामध्यें श्रेष्ट : ियाहस अहरमदवन  राजा प सिा जाला : “आगा ये १० 

प्रकारकणा : ि झा कैसा अिीप्रावो िो साघं :” िवं िो बोले : “हा संप्रधारू  
बह ि आसे : हा मंत्री सत्र चा सांप डला असे : हा िवं अवध्य : रणीं सापं डलेयां  

वैरीिें [वैऱ्याला. सामान्यरूप न करिा प्रत्यय लावला आहे.] राखीजे िहर केव्हहड कीिी उरे? आहणक हवशषेें शरणागि  
म्हणवीि  

 

आसे : िहर यािें आप लीया स्थाना [मू. स्छाना.] नेउनी : यासी सन्मान  कीजे : मग यािें [मू. आिें.]  
प ढें करुहन वैरी संहारावे ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

मत्स्यो मत्स्यम पादिे ज्ञाहिज्ञाहिमसंशयम् ।  
रावणोत्च्छिये रामो हबिीषणमयोजयत् ॥ ५९ ॥  

  
मत्सािें प ढा ंकरौहन मछ घेईजे : जैसें रावण जीकावया कारणें रामें हबहिशणे   
योजीला : िैसा हा प ढा ंकरौहन वैरी संहारावे : आणीक हा शरणागंि  : याहस वध ं  
न ये : वधीिा ंमहापािक असें ॥ उक्िं च ॥ २० 
  

वदत्स दैन्यं शरणागिेष  बह प्रहारेष  ियेन य क्िाः ।  
दयाहवहीनाः प्रहरत्न्ि यत्र िे रौरवादीहन हनषेवयत्न्ि ॥ ६० ॥  

  
॥ िथा च ॥  

  
महापापाहन च हयगोब्राह्मणहिाहन च ।  
िस्यास्िाहन िवन्त्येव यो हन्याच्छरणागिम् ॥ ६१ ॥ २५ 

  
जे प्र र्थवीमध्यें माहापािकें  होिीं : िे पािकें  शरणागंिािें वधीिा ंहोिी : िहर  
शरणागंिािें रहक्षिा ंमोटें प न्य आसें ॥ उक्िं च ॥  
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दहक्षणाहदसमृद्धस्य वाहजमेधस्य यत्फलम् ।  
ित्फलं सः समाप्नोहि यो रके्षच्छरणागिम् ॥ ६२ ॥  

  
दक्षण देशामध्यें [स.ं श्लोक ६२ मधील ‘दहक्षणाहदसमृद्धस्य’ (=दहक्षणा वगैरेंनी पूणव) याचे िाषािंर आपल्या लेखकाने ‘दक्षण 
देशामध्ये’ असे केले आहे. िे उघडउघड च कीचे आहे.] अस्वमेध केलया ं[पूवी प त्रप्राप्िीच्या इच्छेने हा यज्ञ केला जाि असे. नंिर 
हदत्ग्वजयाचे द्योिक म्हणून िो करू लागले. घोडा मोकळा सोडायचा. त्याला सवव देशािूंन हफरवनू आणायचे. जो त्याला धरील त्याला 
हजकायचे. अशा रीिीने हदत्ग्वजय करून आलेल्या त्या अश्वाला यज्ञाि ठार करीि. म्हणून त्याला ‘अश्वमेध’ यज्ञ म्हणिाि, ‘अश्वः मेध्यिे 

यत्स्मन’.] जें प ण्य घडे : िें प ंन्य सरणागंिािंें रहक्षिा ंघडें :” 

 

ऐसा प्रकारुकरण  बोलीला : मग अहरमदवन  स्वयें बोलिा जाला : म्हणे : “ऐसें  
मदथे िेणें यािें परािवीलें  : अवकळा केली : यािें साडंौनी गेला : ऐसा आम्हासी ५ 
सापं डला असे : आणी शरणागि  म्हणवीि  आसे : िहर यािें आप लेया ंद गव-  
स्थाना [मू. स्छाना.] नेईजे : ऐसें केलेया ंजहर हा वीकृिी जाईल : ऐसें ककह न घडे  
॥ उक्िं च ॥  

  
सत्कृिाि कृिाथाि कृिज्ञा न िवत्न्ि ये ।  
मृिानामहप नो काकास्िेषा ंमासंाहन ि ञ्जिे ॥ ६३ ॥ १० 

  
ियाहस मान प रुस्कार केले : जेववीलें  : खावहवलें  [मू. षावहवलें .] : ऐसेंनही हवस्वासघाि  
करीिी : ियाचें मास काकाहदकही िक्षीिी ना : प ढील  [(समोरचा, स्नेही)] अवकाहर [अवकाळी, सकंट काळाि,] 
कामा ये [(उपयोगी पडिो).] : 

 

अपिीपासौहन हनस्िरवी : िें जहर नरु हवसरे [मू. हवशरे.] : अथवा वीकृिीिें जाये : िया  
आगळा [‘िया आगळा (त्याहशवाय, त्याहून) आणीक  दोस  नाही,’ अथात्, त्याचे असे करणे हाच मोठा दोष होय.] आणीक  दोस  
नाहह : ियाचें देहे गेलया ं : काकस्वानादीक आहदकरौनी [‘आहदक शब्द आधी योजल्यावर प न्हा ‘आहदकरौहन असे 
म्हणण्याची गरज नव्हिी. ही हनष्ट्कारण प नरुक्िी होय.] 

 

नािळे : ऐसा िो पाहपया : जो वीस्वासलया ंघाि कहर ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

ब्रह्मघने च स रापे च चौरे िग्नव्रिे िथा ।  
हनष्ट्कृहिर्मवहहिा सद् हिः कृिघने नात्स्ि हनष्ट्कृहिः ॥ ६४ ॥  

  

िहर हा हवकृिी ककह न वचे :”  

  
िें आईकौनी वक्रनास  म्हणे : “देवा : ि ं बोललासी िें अय क्ि : हा चीरंजीवी [मू. चरंजीवी.]  

सत्र चा मीत्र  : कवण जाने कवणें स्वरूपें आला असे? िहर यािें आप लें  द गव- २० 
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स्थाना [मू. स्छाना.] नेईजे : यािें द गव दाखवीजे हें उचीि नव्हें : हें करणें  
हनिीबाह्य [म ळािं ‘हनिीबाहा’ असे हलहहले गेले आहे.] [हनः*]संदेहे ॥ उक्िं च ॥  
  

अज्ञािाः प रुषा यस्य प्रहवशत्न्ि महीपिेः ।  
द गं िस्य न संदेहः प्रहवशत्न्ि द्र िं हद्वषः ॥ ६५ ॥  

  

अज्ञानास्िव जया सत्र चे हेर द गामध्यें प्रवेसिी : िेथें वैरी प्रवेशले ऐसें जाणावें :” २५ 

हें आईकौहन अहरमदवन  म्हणे : “हें काइ गा म्हणिोसी? येणें द गवस्थान [मू. ‘द गवछान’.] देखीलें  :  

ईि केहन काये? श र जे आसिी ियािें द गव म्हणीजे काये? जयाहस आप ले ि जेचें  
द गव [बाहू हाच हकल्ला. बाहंूनी केलेला पराक्रम हाच हकल्ला. िो कोणाच्यानेही जाि नाही.] : िें कवणास्िव न वचेहच [नष्ट होऊ 
शकि नाही.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
यस्य स्यात्सहजं वीयं हन्यिे शत्र नाहरहिः ।  
महणदीपस्य नो बाह्या ंवाय बाधयिे हशखाम् ॥ ६६ ॥  

  
जयाचा सौयेप्रिाप  सहजें : ऐसा जो बळीया प्रिापवंि  : ियासी वैरी काये करंू  

सकिी? जैसा वायो दीपािेंहच नासी : पहर रत्नाहच जे केवळ जोिी [(रत्नाचा प्रकाश) हा काय] : िे काये ५ 

वायोस्िव [वाऱ्याने, वाऱ्याम ळे] नीवारीि असे? [हनवारला जािो? नाहीसा होिो? अथात्, नाही.] आहण द गव म्हणीजे 
काये? जान्हार जेधवा ंअसैल 

 

िेधवा ंआपसेंहच जाईल ॥ उक्िं च ॥  

  
द गं हत्रकूटं पहरखा सम द्रो रक्षाहंस योधा धनदि हविम् ।  
संजीवनी यस्य म खाग्रहवद्या स रावणो दैववशाहद्वपन्नः ॥ ६७ ॥  

  
लंकेसारीखें द गव : िविा सम द्रासारीखा [मू. सम द्रासीखा.] अगड  : राके्षसाआंि इंद्रोजी[ि*] १० 
[मू. इड्रोजी. (सकळ सकेंि ड = द).] क ं िकणासाहरखे ज झार : धनदासाहरखा िडंाहर : श क्रासाहरखा मंत्री [‘जयाचे 
हृदईं अमृिसजंीवनी’ (अमर करणारी सजंीवनी) हवद्या, (असा) श क्रासाहरखा मंत्री’ असा अन्वय.] : जयाचे 

 

हृदईं अमृिसंजीवनी हवद्या : िया रावणासंी मोटका संकेि  प रुला [या दोन्ही वाक्याि ‘मोटका’ शब्द नेटका, न किाच, 
या अथाने वापरला आहे. िी हक्रया होिे न होिे िोच, न किीच झाली ित्क्षणी, असा त्याचा अथव आहे. ‘मोटकी देहाकृहि उमटे । आहण 
उन्मेखा पाहाट फूटे । सूयाप ढे प्रकटे । प्रकाश  जैसा’ (ज्ञाने. ६·४५०); ‘मोटकें  ग रुम कख उदैजि दीसे । आहण हृदयीं स्वयंिहच असे जैसें । 
प्रत्यक्ष फावों लागे िैसें । आपसेया’ (ज्ञाने. ९·४९); ‘मोटका मनोथव बाणे : आहण देवा आिा ंहोहस म्हणे ’ (ज्ञाप्र. ३३१) या ओव्यािंील 
मोटका या शब्दाचा उपयोग पाहा. िोच अथव या हठकाणी आहे.] : ईि केन वेळ  

 

न लगिा ंराज गेलें  : मग नाथीलें  हनमीत्यें ठेवीिी : ‘अम काचेहन संगें अम कें   

जालें  :’ हें आवघें लटीकें  : इस्वरु सानक ळ [मू. शानक ळ.] होये : िेधवा ंवीहप्रि िें स प्रीि  
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होये : प न्यसंचयो मोटका सरे [या दोन्ही वाक्याि ‘मोटका’ शब्द नेटका, न किाच, या अथाने वापरला आहे. िी हक्रया होिे न 
होिे िोच, न किीच झाली ित्क्षणी, असा त्याचा अथव आहे. ‘मोटकी देहाकृहि उमटे । आहण उन्मेखा पाहाट फूटे । सूयाप ढे प्रकटे । प्रकाश  
जैसा’ (ज्ञाने. ६·४५०); ‘मोटकें  ग रुम कख उदैजि दीसे । आहण हृदयीं स्वयंिहच असे जैसें । प्रत्यक्ष फावों लागे िैसें । आपसेया’ (ज्ञाने. 
९·४९); ‘मोटका मनोथव बाणे : आहण देवा आिा ंहोहस म्हणे ’ (ज्ञाप्र. ३३१) या ओव्यािंील मोटका या शब्दाचा उपयोग पाहा. िोच अथव या 
हठकाणी आहे.] : ईि केहन हवलया जािा ंवेळ  न लगे : िहर 

१५ 

चाला जाउं आिा ंद गासी :” मग चीरंजीवी चालवीला : ियाहस अस्वासन  
हदधलें  : “ि वा ं[म. िवा.ं] काहंह बीहावें ना : म्या ंि िें राहखलें  : ऐसें जाण : मग  
ि झी जाहि ठाके ऐसें करीजेस  [ि झ्या जािीला (कावळ्याचं्या जािीला) ठाके (ठीक हदसेल, शोिेल िे िू ख शाल) कहरजेस  

(कर). ि झ्या जािीप्रमाणे वागलास िरी हरकि नाही. मी ि ला पूणव मोकळीक हदली आहे.] :” मग चीरंजीवी म्हणे : “हें काय 
जी देवें 

 

ऐसें बोलीलें  : जें ‘जािी ठाके िें कहर :’ िहर जेधवा ंहम राहाटैन िेधवा ंसहजें  
माझा प्रत्यो [स.ं प्रत्यय, अन िव, हवश्वास. पाहा : ‘ह्मणौहन इयें हवकखचा मज देवा । प्रत्यो घडला माझेया जीवा (ज्ञाने. ११७७); ‘पहर हें 

आंगीं प्रहिपदीं : लागों नेहदजे ब्रह्महवदीं : का ंजें िया ंित्क्िवादीं : प्रत्यो आहि’ (ज्ञाप्र. ६००).] ि म्हासी होइल : िहर मी जैसी 
सेवा अवघेयाची करैन : िहर 

२० 

पाठीं जाणावें :” ऐसें चीरंजीवी बोलीला : मग अहरमदवन  उल कराज  : ियािें  
आप लीया स्थाना [मू. स्छाना.] घेउनी गेला :  

  
हें आईकौहन वक्रनास  बोलिा जाला : “राया : आवघेया उलकाचा क्षयो  

आला : ऐसें जाणावें : जें येणें अरीमदवनें नीहिबाह्य केलें  : वैरीयाहस द गव  

दाखवीलें  : जहर राजा आपणची दोस  आचरे : िहर कवणाहंस सांगीजे? २५ 
॥ उक्िं च ॥  

  
दोषमािो जनः कृत्स्नं पार्मथवाय हनवेदयेत् ।  
यदा स्याद्दोषवान्िपूस्िदा कस्िं हनषेधयेत् ॥ ६८ ॥  

  
सामान्य जन  जहर एकाधा अंन्यावो कहर िहर रायासी साघंावें : मग राजा  

त्यािें नेमी : आणी राजा स्वयें अंन्यावो कहर िहर कवणािें साघंावें?” ऐसें  
वक्रनास  बोलीला : िें अहरमदवन  नाईकेहच :  

  
त्यानंिरें चीरंजीवी िेथें स खें असौं लागला : त्या उलकाची चया अवधी देखीली :  

मग मनीं म्हणिा जाला : “आिां वैरी मज साधले ऐसें जाणावें :” ऐसा चीरंजीवी ५ 

िेथें असिा ं: ियाहस रावो आपणेयापासी बैसवी : ियाहस अव्हन [आवाहन. अहिथी आला म्हणजे त्याचें आगिस्वागि 
करण्याचा प्रकार.] वीसजवन [पाह णा जािानंा त्याची आदरपूववक केलेली बोळवण.] : 

 

मानसत्कारु : येकवट अ (आ)सनें [एकहत्रि असणे, ककवा एका आसनावर असणे.] : सहपाहंि िोजन करणें : 
ऐसीयापहर असौं लागला : 
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िें देखौहन उल क म्हणिी : “याहस केउिा सन्मान ? हा वैरीयाचंा मंत्री : राजा  

आपणेंयापासौहन परिा जाउं नेंदी : हें उहचि नव्हें :” ऐसें ियाचें बोलनें  
च(हच)रंजीवी आईकौहन : वीचाहरिा जाला : “म्या ंिवं याहस अवस्य वध  करणें : १० 

िहर मी याआंि  असौहन काय कायव? िहर द्वारपाळ होउनी राहों : मग िेथौनी वीचा-  

हरिा ंजें मनीं येईल िेंहच करणें :” ऐसें हवचारौहन एके [मू. ऐके.] दीवसीं : अहरमदवना  
रायािें हवनवीले : म्हणे : “स्वामीचें यकासने हें अय क्ि : िहर मी ि झा द्वारपाळ  
होउनी राहहन : आनीक ि झे मंत्री प्रधान आसिी : ियािेंहह न साहें : िहर  
ि म्हाआंंि  आंि  असावें : िहर द्वारपाळ होउहन ि मची सेवा जाणवीन [सेवा करणे; सेवा रुजू करणे. जािििे या 
हक्रयापदाचा प ढील उपयोग पाहा : ‘िवं हठकलगा कसहासनावरी : बैसला राओ म रारी : िणर जािणिताए चिरी : चि राननू’ (हशश . ५४); 
‘हक्षरोदका पासवडेयावहर : पह डि असे रा  म रारी : णिजिे जाििीणत हवद्याधहर : दास्य कहरिाहि’ (वछा. ३१०); ‘जयाचेहन फीटे 
िवाचा श्रम  : िो चके्रश जीवहवश्राम  : जािणिला हिए प्रिामु : कमळाहंबके’ (सव. १८). यािील, चवरी जाणवणे (ढाळणे), हवजणे 
जाणवणे (पंख्याने वारा घालणे), प्रणाम जाणवणे (प्रणाम करणे) इत्यादीवरून जािििे = सेवा अपवण करणे, रुजू करणे, असाच अथव 

घेणे योग्य होईल.] :” 

१५ 

िवं अहरमदवनें म्हनिीलें  : “बरवें :” मग चीरंजीवी द्वारपाळ होउहन राहहला :  
मास िक्षीिा ंमोटा जाला : पांख नीगाले :  

  
ऐसें देखौहन वक्रनास  मंत्री राजा अहरमदवनाप्रिी बोलिा जाला : म्हणे :  

“राया या [मू. आ.] उलकाचा अंि  आला : जहर ि वा ंवैरी हा राखीला : िहर ि ज  
वेळ वाचंी पहर [वेलाची गिी. म ळाि ‘वेळ ’ असा शब्द आहे. प ढे पान १०१, ओळ ३ मध्येही िोच आलेला आहे. पण कथेवरून िो ‘वेळ ’ 

होिा असे हदसि नाही. पान १२३ वर ‘िो वेल  न िोडेहच’ असे वाक्य आहे. त्यािील ‘वेल ’ हाच शब्द योग्य आहे.] होईल” ॥ उक्िं च 
॥ 

२० 

  
अहं प्रथमिो मूखवः हद्विीयो ल ब्धकस्िथा ।  
िृिीयो राजन त्वं मूखविि थं मत्न्त्रमण्डलम् ॥ ६९ ॥  

  
िे कथा अहरमदवन  प से : वक्रनास  सागें :  
 

कर्ा ५* 
णिष्टीने कुष्ट नष्ट करिारा पक्षी 

[ससं्कृिमधील फक्ि हटेल प्रिीि व मराठी िा प्रिीि व हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानाि ही कथा आलेली आहे.]  

“कोन्ही येका आरंण्यामध्यें येक  सरळ वृक्ष गगनच बंीि आसे : िेथें २५ 
येक  पहक्षया [आ*]प लेया शिप त्रासहहि आसे : िवं त्या वृक्षाचां ब डीं  

डीरू एक  नीगाला : िें देखौहन हपिेहन प त्रािें म्हणिीले : “हा डीरू चाचं   

हाणौहन मोडावा :” िे न मोडिीची : िवं िो वेल  हनबर होउनी व्रक्षावहर  
गेला : मग िो चांच वहर [चोचीने. िणर याचे ज ने रूप िेऱ्ही. या अव्ययाचा िृिीयेच्या प्रत्ययाप्रमाणे उपयोग होि असे. उदा.  
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‘बनकराचंीया आंडोरी : रत्नाचें हािग डेंिेऱ्ही : सोंकरिाहि ि रंबीयावरी : प सेंयािें’ (हशश . २५५); ‘का ं हटहटि  चाचुंिेऱ्ही । माप स ये 
सागरीं’ (ज्ञाने. १६८). ‘वेऱ्ही’चेच रूपािंर ‘वेरी’ होय. िणर हे ‘वेरी’चेच रूप होय. पाहा : ‘येऱ्हवीं चामाचे डोळेिणर । जे देखिी देहहच िरी’ 

(ज्ञाने. मा. १८·४३७).] िोडौं गेला : िवं िो न ि टेची : मग म्हणे : “पक्षीया : 
वेळ वाची या उटहण जाली [िो पक्षीया म्हणे : या वेळ वाची उटणि (वर चढण्याला उिरण्याला आधार झाला, पायरी) झाली. हा 

िैणर (हा वेल आमचा शत्रू आहे)] : हा वैहर : यासी [(या पक्ष्यानंा)] काळ होइल [(काळ=यम, मृत्य , सकंटाि टाकणारा 
होईल). ‘लीळाचहरत्राि’ ‘पाउटणी (=पायरी) हा शब्द आढळिो. पाहा. ‘पाउटणिया ंदोहन वेघिा ंपोटीं धाप न माए’ (लीचपू. ३४१). स.ं 

पाद+स्थान>म. पावटण. ‘उटणी’ हे पाउटणीचेच रूप होय.] :” िवं येके दीवकस : 

 

पारधीयें वहर वेंघौनी आवीसालागी जाळ माडंलें  : आप न घरासी गेला :  
पहक्ष येउहन जवं खोपें बैसिी : िवं फासंा ंपडले : मग वीचारंू लागले : ५ 
“कैसी ब हध कीजे?” िवं हपिा म्हणे : “मज येकी ब धी आठवीली :  
ि म्ही सििहर [स.ं शिं=१००+िर=समूह. शिंराचा समूह. स.ं शिं > सि > सें+िर = सेंिर, शिंर, अशा रीिीने आजचा शिंर 

शब्द ियार झाला असावा. त्याचे हे पूववरूप होय.] असा : िहर पारधी जेधवा ंयेईल : िेधवा ंि म्ही नीजीव 
 

होउनी राहावें : ‘पाखंरूवें मेलीं’ म्हणौनी हड िी [खाली. पाहा : ‘आहण सारंगपहडिीं हडुती मान घािली’ (गोप्रच. २७५); 
‘हडौती’ असेही रूप आढळिे. पाहा : ‘मग कंठनाळ आटे । हणौटी हडौिी दाटे । िे गाढी होउहन हनहटे । वक्षस्थळीं’ (ज्ञाने. ६·२०७).] 
टाक नी देईल : पहहलें  

 

जयािें टाकैल : िेनें आवघें लेखौनी [मू. लषौहन.] : मग एके [मू. ऐके.] वेळें  उडौहन जावें :”  
ऐसी ब धी पीिेनी सागंीिली : िवं पारधी येि  देखीला : िवं आवघीयें १० 
पक्षीयें हनचेिन जालीं : पारधी म्हणे : “पक्षीयें धाकें  मेलीं :” म्हणौहन  
खाली टाक ं  लागला : पहहलें  टाहकलें  : िेणें आवघें लेखीलें  : शििर िरलें  :  

हपिा टाकावा िव त्याहच [(=त्या पारध्याची, त्याच्या हािािील).] क ऱ्हाहड पडली : पहक्ष म्हणहि : ‘पीिा टाकीला :’  
म्हणौहन येकें  वेळें  उडौहन गेले : जाळमध्यें वृध  ियाचा पीिा सापं डला :  
िो पारधीयें धरुहन घरासी आनीला शस्त्र घेउनी पहक्ष मारौं लागला : १५ 
िवं त्याहस वाचा जाली : म्हणे : “मािें का ंमारू पाहािोसी? माझी  

हवष्टीकरौहन [हवषे्ठने, हवषे्ठम ळे.] क ष्टी जाि आसे :” मग िो पहक्षया पाजंरा ंघालौहन राहखला :  
त्याहचये हवष्टीकरौहन रोगीये उपचारू लागलीं [रोगी उपचार करून घेऊ लागले, त्या औषधीचा उपयोग करू लागले व बरे 

झाले. उपचारणे : उपचाराने बरे होणे, हनरोगी होणे. या अथाने हे हक्रयापद वापरले आहे.] : िे वािा राजेनी आईकीली : 
 

पारधीसी [पारध्याला. प्रत्ययापूवी सामान्यरूप केलेले नाही.] बोलाउनी प सीलें  : “ि ं क ष्टीयािें बरवें करिोसी : िहर िें 
वोखद 

 

कैसें? सागंावें :” िो म्हणे : “राजया : आमिें एक  [मू. ऐक .] पक्षीया आसे : २० 

त्याहचय वीष्टीकरौहन क ष्टी जाि असे :” राजा म्हणे : “िो पक्षीया  

पाहावया आणी :” मग िो पक्षी पारधी घेउनी गेला : मग राजेनी त्यासी  
धन देउनी पक्षीया घेिला : पाजंरा ंपक्षीया असौं लागला : येके हदवसीं  
पक्षीया रायािें म्हणे : “मािें बंधनीं का ंघािलें? माझें िाग्य थोर : जें  

मी रायाचें येथें पडलौं : पहर बंधनावेगळा नव्हेंहच :” या बोला राजा २५ 

चीत्रसेना प्रधानािें प से : “हा पहक्षया सोहडजे पहर जाईल :” मग प्रधान   
म्हणे : “ऐसा ठावो साडंौहन काये जाईल?” मग िो पक्षीया राजेहन सोहडला :  
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िो रायाचें माहंडयवहर बैसला : ऐसा प्रत्यकह बैसे : ऐसा राजा वीस्वासला :  
ऐसा एके दीवसीं उडौहन रानीं [मू. ‘उडौहन रानी उडौ झाहड वीडी बसैला’ असे आहे. यािील ‘उडौ’ ही अक्षरे च कून जास्िीची 
हलहहली गेली आहेि. ‘वीडी’ या अक्षरावर िी रद्द केल्याची खूण केलेली आहे.] झाडीं बैसला : मग राजा ियािें बोलावी [मू. 
बालावी.] : 

 

पण िो न येहच : मग पक्षीया म्हणे : “राजा : जोहारू : मज आज्ञा होये :”  

िवं राजा म्हणे : “ि वा ंमािें वीस्वासवीलें  :” मग पक्षीया म्हणे : “राया :  

िो आंक रू उपजिाहंच जहर मी िोडीिा ं : िहर कम आपया का ं पडिों? [मी आपया (या सकंटाि) का पडिों? 
आपया=अपाया,ं (सकंटाि).] 

 

॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

अहं प्रथमिो मूखवः हद्विीयो ल ब्धकस्िथा ।  
िृिीयो राजन त्वं मूखविि थं मत्न्त्रमण्डलम् ॥ ७० ॥  

  
राया : प्रथम मी [म *]खव : िो वेल  न िोडेंहच : द सरा पाधी म खव : मािें  
ि जप ढा ंसागंीिलें  : हिसरा राजा ि ं म खव : माझीया बोला वीस्वसलासी :  
चौथा ि झा प्रधान  म खव : जे ि िें वजीहच ना [ज्याने ि ला हनवारण केले नाही. िजविे : वारणे, हनवारण करणे.] :” १० 

  

ऐसी कथा वक्रनासें प्रधानें सागंीिली : मग म्हणे : “राया हा च(ची)रंजीवी  
द ष्ट : याचा आश्रयो [मू. याश्रयो.] नीका नव्हे : नीचाचा आश्रयो न कीजे” ॥ उक्िं च ॥  

  
नीचाश्रयो न किवव्यः किवव्यो महदाश्रयो ।  
अजा कसहप्रसादेन आरुढा गजमस्िके ॥ ७१ ॥  

  
ये कथा अहरमदवन  प से : वक्रनास  सागें : १५ 
 

कर्ा ६* 
लसहाची मािशी शेळी 

 
“कोत्न्ह येक नहदसी माहाप र [‘महाप र जातो आसे’ — ‘जािो’ ऐवजी ‘जाि’ असे रूप असावे.] जािो आसे : 

िवं िेथें सेळी येकी आली : 
 

िीचावस्ि  उिरवें ना : मग मनीं वीचारीिी जाली : म्हणे : “कैसी ब त्ध्द  

कीजे?” िवं िेथें हस्िी येक  देखीला : मग हत्स्िपासी गेली : हस्िी म्हणे :  
“ि ं कोण?” िे म्हणे : “मी सीहाची मावोसी : मज पैली थडी खादंावरी २० 

बैसौहन उिाहर :” मग िेनें ियास्िव : सीहाची माउसी म्हणौहन  
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उिारीली :”  

  

“या कारणास्िव अरीमद(दव)ना : मोटाचा [मोठ्याचा, श्रेष्ठ व्यक्िीचा.] आश्रयो [मू. याश्रयो.] हकजे : पण 
नीचाचा 

 

आश्रयो [मू. याश्रयो.] न कीजे : िहर हा चीरंजीवी ि वा ंराखीला : याची संगस्िीस्िव ि ं  

सपहरवाहर मारवीसी [मारहवला जाशील. हद्विीयप रुषी कमवणी रूप.] :” हा बोल  आइक नी आवघे उल क हासंीनले : 
म्हणिी : 

 

“या रंकाचेहन काये होववैल?” िे आवघे मरन्हार : िहर वक्रनासाचें बोलनें ना  
आई[क*]िीच : िहर प्राणीयाहस दैवासाहरखी [मू. शाहरखी.] ब धी उपजे ॥ उक्िं च ॥  

  
रामो हेममृगं न वेहि नह षो नो यान्य नत्क्ि हद्वजान  
हवप्रादेव सवत्सधेन हरणे जािा महििाज वने । ५ 
  
द्यिेू भ्रािृचि ष्टयस्वमहहषीं धमात्मजो दिवान  
प्रायः सत्प रुषो हवनाशसमये ब ध्द्या पहरत्यज्यिे ॥ ७२ ॥  

  

“आिां” वक्रनास  म्हणे : “इय स्थानीं [मू. ‘छानंी’ स्छा ऐवजी च कीने केवळ छा ं हलहहले गेले असावे.] राहािा ंन प रे :” 
मग िेनें आप ले 

 

इष्टमीत्र : बंध  प त्र सोइरे उल क बोलावौनी : ियासी वक्रनास  म्हणे :  

“आरे स हृदहो : आिा ंये स्थानीं [मू. स्छानीं.] नास उपजला : हा चीरंजीवी समस्िा १० 

उल कािें मारैल : चाला आम्ही ि म्ही आनीक स्थानीं [मू. स्छानीं.] जाउं ॥ उक्िं च ॥  
  

अनागिं यः क रुिे स शोििे स शोच्यिे यो न करोत्यनागिम् ।  
वनेऽहप संस्थस्य समागिा जरा हबलस्य वाचा न कदाहप हह श्र िा ॥ ७३ ॥  

  
जवं [स.ं श्लोक ७३ याचे िाषािंर ककवा िावाथव, मराठीि काहीच हदला नाही. ‘जिं द ःख प्राप्ि होये िवं पहहलेची’—जेव्हा द ःख प्राप्ि 
होिे िेव्हा—त्या अगोदर (पहहलेहच); द ःख प्राप्ि होण्यापूवीच, त्या द ःखाची जो ‘सूचना करी’–असे द ःख येणार आहे, त्यावर सूचना—
उपाययोजना करिो िो शोिनू हदसिो, त्याला शोिा (िेज) प्राप्ि होिे. सवव लोकाि िो प्रकाशिो, त्याची कीिी होिे.] द ःख प्राप्ि 
होये : िवं पहहलेची स चना [उपाय योजना, उपाय. हनमवळ पाठकानेही या हठकाणी हाच शब्द वापरला आहे. पाहा : ‘जयापरी एके 
जंब केनी । आप ले बीळद्वारीं येउनी । प ववसुचनाही करूनी । आत्ममरणा च कहवलें ’ । (िंत्र ३·३७४); ‘ियापरी जी सुचना । मी करीिसें 
सववजणा । हे समस्िी याहो मना । हववकेदृष्टी येउं द्या’ (िंत्र ३·३९४).] करी : िो शोिािें [सामान्यरूप न करिा प्रत्यय लावला 
आहे.] पावे : 

 

म्हणीजे ियासी द ख परािवी ना : आणी जो द ख आलया ंजाणौहन : ियाहस १५ 
नाशावया प्रिीकारू न कहर िो सोकािें पावे : जयापहर कोल्हेनी येके बीलद्वारीं  

स चना केली : म्हणौहन सीहापासाव मरण च कला :” िवं िे स हृद प सिी :  
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“िो वृिािं  कैसा साघं :” मग वक्रनास  सागंिा जाला :  
 

कर्ा ७* 
लसह आणि ‘अहोणबल ’ कोल्हा 

 
“कोन्ही येक वनप्रदेसीं खरनखर [मू. खरनर. कसहाचे नाव ‘खरनखर’ असे सवव स.ं प्रिीि आहे. आपल्या प्रिीि िे 

च कून ‘खरनर’ असे हलहहले गेले होिे. द रुस्ि करून घेिले आहे.] नावं सींह  होिा : िो िीय वनीं असिा ं: 
२० 

दीस च्याहर आहारू न मीळेची : क्ष धाक्रािं होउनी : इकडे िीकडे भ्रमण  
करीिा : िवं अस्िमान जालें  : मग येक हववरस्थळ [मू. हववरस्छ ळ.] देखीलें  : िेथें िीि-  
िीि [मू. िीिहरिि. णर या अक्षरावर िे रद्द केल्याचे हचन्ह आहे. द सऱ्या िी च्या ऐवजी अनवधानाने केवळ ि हे अक्षर हलहहले गेले.] 
रीगौहन [मू. रोगौहन.] राहीला : मग चींि ं लागला : मग म्हणे “हें हववर येकाधा [एखाद्या. सामान्यरूप न करिा शब्द 
हलहहला आहे.] 

 

स्वापदाचें होईल : िरी रात्रीं आश्रम  टाकौहन यईल [स्वापदाचे होईल’ = आश्रमु टाकौणन येईल : [आपला आश्रम 

(आश्रयस्थान) टाकौहन येईल=प्राप्ि करून घेऊन येईल; येथे येईल. टाकून येिे : टाकौणन आला—असे प ढे प न्हा आले आहे.] : 
ियाचा आहारू 

 

मज होईल :” ऐसें म्हणौहन िया हववरािीिहर : सीहं नीवािं  राहहला : २५ 
िवं दीघरोमा [स.ं हटेल प्रिीि कोल्ह्याचे नाव ‘दहधम ख’ िर इिर प्रिीि ‘दहधप च्छ’ असे आहे. िा प्रिीि ‘दहधम ख’ आहे. आपल्या 
प्रिीि मात्र त्याला ‘दीघरोमा’ (स.ं दीघवरोमा=मोठेमोठे केस असलेला) असे नाव घेिलेले आहे. हनमवळ पाठकाने ‘दीघवरोम’ असेच नाव 
हदलेले आहे.] नावं सृंगाळ  रात्रीसमईं वीवरा टाकौहन आला : जवं पाहे 

 

िवं सीहाचीं पाउलें  : वीवरद्वारें देखीलीं : पर माग हि नीगालीं नाहह :  

िें देखौहन सृंगाळ  वीचारीिा जाला : “आहो : माहाहवखम [मोठे सकंट. स.ं हवषम>म. हवखम. ससं्कृिािही 

हवषम=सकंट, हा अथव होिो. पाहा : ‘क िस्त्वा कश्मलहमदं णिषमे सम पत्स्थिम्’ (गीिा. २·२).] उदैलें  : आमचीय 
 

आश्रमीं सीह ं नीगाला आसे : िहर काये पा ंकीजे? हा येथें असे कीं नसे :  
ऐसें कैसेहन जाणीजे? िहर हा बोले ऐसा प्रकार करौं :” ऐसें म्हणौहन ५ 

वीवर जें होिें : िेनें वीवरेंसी बोल ं  लागला : “आहो बील : अहो हबल :  

आजी ि ं का ंमासी बोलसी ना? [माझ्याशी बोलि नाहीस. मासी : मजशी. पाहा : ‘जेयाहचया आवडी । केली मालस क ळवाडी’ 

(ज्ञाने. १२·८१); ‘हें देह मासीं : वैर चाळी अहनीसीं’ (उगी. ५०६).] प्रिदीनीं जै मी यें िरी माझें आवाह [न*] 
 

हवसजवन कहरसी : आजी शब्देंहह प सहस ना : जहर नीत्यमेव बोलसी : िेनें-  
करौनी मी ि जसी बोलें  : ि जपाहस यें : आिा ंन बोलसी िहर मी आनीका  

आश्रमीं जाईन :” ऐसें सीहें आईकीलें  : मग सीहं म्हणे : “हा हनत्यमेव या १० 

आश्रमासी ये : मग इये स्थाहनचे [मू. स्छाहनचें.] कोन्ही असहि : िे येनेंसी संवादें बोलहि :  
िहर मािें देखौनी िे माझे ियास्िव उगले [उगा, मौन धरलेला; स्िब्ध. पाहा : ‘अहो आइकि असा अवधारा । िंव एया बोला 
हनवािं  ह्मािंारा । जैसा है्मसी न ठी का ंप रा । िैसा उगलाणच असे’ (ज्ञाने. ९·५१७).] राहहले असहि ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
ियसंत्रस्िमनसा ंहस्िपादाहदका हक्रया ।  
प्रविविे न वाणी च वेपथ िाहधको िवेत् ॥ ७४ ॥  
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िरी येनें कारणें यथेचें कोंन्ही असिी िे न बोलिी : िरी आिा ंहा जाइल : १५ 
िरी आम्हीच बोल ं  : मग यािें साउमे बोलाउं :” ऐसें म्हणौनी सीह ं बोलीला :  

मग म्हणे : “ये गा ये :” िो पहडवादा [(स.ं प्रहि+वाद) बोलण्याचा प्रहिध्वहन. ‘पडसाद’ या अथाने हा शब्द वापरला आहे. 
पणडिादा : (कसहाच्या बोलण्याचा प्रहिध्वनी म्हणून).] हववराआंिौहन : माहाियानक  

 

शब्द उठीला : िेनेंकरौहन कोल्हा पळौहन गेला : आनीकहीं स्वापदें पळौहन  
गेलों .”  

  

“िहर पहरस गा स हृद हो : येणें कोल्हेनी प ववस चना [‘सूचना’ याचा अथव, अगोदरच बािमी काढणे, हेरणे, 
िपासून पाहाणे असाही आहे. िोच या हठकाणी आहे. कोल्ह्याने अगोदरच आपले सकंट हेरले, त्या सकंटावर उपाययोजना केली. 
म्हणजेच ‘पूववसूचना केली’.] केली : म्हणौहन 

२० 

िो वाचंला : िहर ियापहर िे स चना करनी लागैल [त्याप्रमाणे आधीच हेरून, खात्री करून घयावी लागेल व त्याप्रमाणे 

सावधहगरीने वागाव ेलागेल, उपाय योजावा लागेल. ‘करनी’ हे रूप ‘करणे’ साठी आलेले आहे.] : हें यरा ंस हृदाचीया मना 
 

आलें  : मग वक्रनास  आप लीया स हृदवगासी आणीकया स्थानाहस [मू. स्छानाहस.] गेला :  

  

िें देखौनी चीरंजीवी म्हणे : “हें िलें  जालें  : जे हा वक्रनास  हदघवदशीया येथौहन  
गेला : आिा ंआप लीये स्वेस्छा नीज काये करंू : आिा ंया उलकाचा नास  जवळीकें   
आला ऐसें जाणावें : का ंजें आप लें  प वापहरचे वृध मंत्री : आपणेया गोमटें कचहििी : २५ 
हीि सीकवीिी : ियाचें जो प रुस  सीकवीलें  न कहर : िया स्थानासी [मू. स्छानासी.] नास   
उदैला ऐसें जाणावें : आनीक प ववहवरोधीया : आपणया येक वेळा घािा प्रविवला  
आसे : ियािें जो जवळी कहर िया प रूशाहस गोमटें नाही : ऐसें जानावें :  
॥ उक्िं च ॥  
  

न दीघवदर्मशनो यस्य मत्न्त्रणः स्य मवहीपिेः ।  
क्रमायािा पहरत्यक्िास्ित्र नाशो िवेत् दृढम् ॥ ७५ ॥  

  
जया राजयापासी दीघवदशीया मंत्री नाही : जयाचे मंत्री प वापरीचे जेनें राजेनी ५ 
िेजीले : िया राज्यासी क्षयो होय ऐसें जाणावें :” ऐसें म्हणौनी िो चीरंजीवी [म. चीरंनजीवी.]  

िया अहरमद (दव)नािें म्हणे : “ि म्ही जेथें नीजि असा : िेथें ि म्हासी ख पि  
असे : िहर ि म्हालंागौनी बरव्या मौवाळ सेजा करैन : मज ि मची काहंह श श्रका [स.ं श श्र षा. मराठीि ष चा ख होऊन 
‘श श्र खा’ हा शब्द. त्याचेच उच्चारािंहरि लेखन श श्रका=सेवा.] 

 

घडि असे :” ऐसें म्हणौहन मौवाळ [मऊ (स.ं मृद  > म. मउ+आल)] त्र ण सावंेरीचा [शवेरीच्या झाडाचा, सावरीचा. या 
झाडाला कापूस येिो. िो फार मऊ असिो.] ब रू [इिस्ििा हवख रलेला, कपजला गेलेला. ‘ब री’ शब्द याच अथाचा आहे. ‘वोढाळाचा ं
ख कर । आखरू आिे बुरी’ (ज्ञाने. १३·५५७) ओढाळ ग राचं्या ख रानंी आखर (गोठाण) ‘ब री आिे’ = हचवंदलेली त्स्थिी, मािीचे कण 
वेगळे वेगळे होऊन झालेली त्स्थिी धारण करिे (आिे), असा िावाथव. यावरून बुरिे : हचवंदून हनघणे, ि रा होणे. ‘ि रा’ शब्दाचेच 
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पूववरूप ‘ब रा’ असावे. सांिेरीचा बुरू (इिस्ििः हवख रलेला, ककवा हचरंजीवी कावळ्याने आपल्या चोचीने, सावरीला आलेल्या कापसाच्या 
बोंडािून वचेून घेऊन, त्या बोंडािील कापसाचा ब रा करून आणलेली] रुई [कपजलेला कापूस. फाशी शब्द ‘रू’.] आथ रला : ऐसें 
आणौहन आंथ रणाचेहन मीसें : अवघया िळीं आंथ रलें  : िे ग हा आवघी त्र णें िरली : १० 
िे उलक हदवाधंक : काहंी जाणिीच ना : िेकह बरवें मानीलें  [हनजिानंा मऊ आथंरूण हमळि असे म्हणून त्यानंा बरे 
वाटले.] ॥ उक्िं च ॥ 

 

  
अहमतं्र मन्यिे हमतं्र हमतं्र दे्वहष्ट हनहत्न्ि वा ।  
श ि ंवेत्त्यश ि ंपापं िदं्र दैवहिो नरः ॥ ७६ ॥  

  
दैवहि जो प रुश िो अमीत्रािें मीत्र मानी : आणी मीत्राचा दे्वस  कहर : अथवा  
माहर : अस ि िें स ि मानी : पापाचें प ण्य मानी : ऐसें असिा ंच(हच)रंजीवीयें १५ 
सनकाहडया [स.ं शण =िाग, िागाचे झाड, त्याची काडी. वाळल्यावर ही फार लौकर पेटिे व जळिे.] बह ि मेळवीलया : मग 
हळ हळ  िाप कहर : िे उलक प सिी : “या 

 

सनकाडीया काये [कहरसी]?” िो म्हणे : “मज द्वाकर शीि [(थडंी)] वाजि आसे :  
ि म्ही द गाआंि  ि [म्हासी] नाहह वाजि :” यणें मीसें ईंधन बह ि मेळवीलें  :  

  
मग येके दीवसीं सजेचेहन मीसें [सजे्जच्या हनहमिाने. सज्जा ियार करण्यासाठी गवि, कापूस वगैरे आणण्याच्या 

हनहमिाने.] : चीरंजीहव नीगौनी गेला : जाउहन मेघवणासी 
 

िेटला [मू. िेतला. (सकळ सकेंि ि = ट).] : ियासी ज हारू केला : मग म्हणे “मेघवणा राजया : ि मचे अवघे वैरी २० 

हािा ये ऐसा उपावो म्या ंकेला आसे : िे मरण पाविी ऐसा प्रकारू म्यां  
केला आसे : िहर आिा ंि म्ही अवघेहच चाला : िया आवघयािें [(सवांना)] नीपािं ं [(नष्ट करू)=सवांचा हनःपाि 
करू.] : 

 

क ं िीपाक  नरक [नरकाचा एक प्रकार. या नरकाि, क ं िार ज्याप्रमाणे मडकी (क ि) आव्याि घालून िाजिो, त्याप्रमाणे पाप्यानंा 

अग्नीि घालून िाजिाि.] न्यावो [पद्धिी. रीि. ‘ियासी क ं िीपाकनरक न्याय करंू=क ं िीपाक नरकाि जो न्याय (जी पद्धिी, जो 
हवधी) करिाि िोच त्यानंा करू. सवांना आगीि िाजून काढू, जाळू.] ियासी करौं :” मग मेघवण व सानंद  जाला : मग 
मेघवण व 

 

चीरंजीवीयािें म्हणे : “ि ं आप ला वृिािं सागं पा ं: िेथे जाउनीया ंि वा ंकैसी पहर  

केली? ि ज िे कैसेनी हवस्वासले?” मग चीरंजी[वी*] म्हणे : “दैवासहरखी [जसे दैव असेल त्याप्रमाणे. ‘िैसीची’ 
शब्दाने प नरुक्िी झाली आहे.] 

२५ 

प्राणीयासी िैसीची ब धी होये : शत्र सी मीत्र म्हणीजे ॥ उक्िं च ॥  
  

कृिान्िपाशबद्धाना ंदैवोपहिचेिसाम् ।  
ब द्धयः क गाहमन्यो िवत्न्ि महिामहप ॥ ७७ ॥  

  
कृिािंपासें बाधंले प्राणी : दैवेंकरुहन [स.ं ‘दैवोपहिचेिसाम्’ या सामाहसक शब्दाचा हवग्रह करून िाषािंर केले आहे.  



 अनुक्रमणिका 

‘दैवेंकरूहन नाशलें  आहे मन का ंज्याचंें’] नाशलें  आहे मन का ंज्यांचें : त्याहस वीनास- 

काळीं िैस्या ब धी [ब धी (अनेकवचन) =कल्पना, हवचार.] उपजिी : पािा ं[(पाहािा,ं हवचार केला असिा) हें (जे मी केले िे) 
बह ि असें’ (सागंण्यासारखे प ष्ट्कळ आहे). पण ‘आिाचंा प्रस्िावा॰’–आिाचा प्रसगं (िो सवव वृिािं सागंण्याचा) नाही, हा िावाथव.] हें 
बह ि असें : आिांचा प्रस्िावा [प्रारंि, उपक्रम, प्रस्िावना; लक्षणेने, प्रसगं हा अथव. उदा : ‘िेहवहच हवस्िारूहन दैवी । ज्ञानकथनाहद 

प्रस्तालि । माहगलें  गं्रथें बरवी । साहंघिली’ (ज्ञाने. १६·२७२);] सागंावयाचा 

 

नोहे : कव्हनी आईकील : िहर ियाचें ठाईं वािा पावैल : आिा ंप्रस्ि ि कायासी  
चीि द्यावें : उदैलें  कायासी हवके्षप  न कीजे ॥ उक्िं च ॥  

  
शीघ्रे कृत्ये सम त्पने्न हवलम्बयहि यो नरः । ५ 
ित्कृत्ये देविास्िस्य कोपाहद्वघनं प्रयच्छहि ॥ ७८ ॥  

  
सीघ्र जें करणें ियासी प रूशें हवलंब  न लावीजे : िहर लािाचंी देविा िे कोपास्िव  
हवघनािें करी ॥ उक्िं च ॥  

  
आदानस्य प्रदानस्य किवव्यस्य च वस्ि ना ं।  
हक्षप्रमक्रीयमानस्य कालः हपबहि िद्रसः ॥ ७९ ॥ १० 

  
िरी आधी िे ि झे सत्र  नीपािं नी येउं : मग आवघें सवीस्िार सागंौं : िहर प्रथम  
मी प ढा ंजाउहन िें ईंधन प्रजाळीि असें : िवं ि म्ही मागीलेंकडौहन यावें : येक येक  
जळीिें [मूळाि ‘बळीिे’ असे आहे. सकळ सकेंिाि ज साठी ब हलहहिाि. या सकेंिाचे रूपािंर करण्याचे राहून गेले. हा शब्द जळीते 
असाच म ळाि असावा. ‘ज्वलन्िीं वनकाहष्ठकां’ असे ससं्कृि शब्द आहेि.] काष्ट चांच  धरौनी : ढोलरद्वारीं घालावें :” ऐसें 
म्हणौनी िेथें गेला : 

 

अग्नी [मू. अज्ञी.] प्रजळहवला : िवं मागीलेंकडौनी समस्ि काउळे : अरंण्यामध्यें अग्नीप्रजळीि  
काष्ट [अग्नीने पेटलेली काडी.] येक येक चांच  धरूहन : अवघा ंआन नी [हिये] वृकक्ष हवव[र *]द्वारें घािलें  : १५ 
िेथें अत्ग्न प्रजळला : िे हदवाधं उल क हनष्ट्क्रमणमाग व नेणिीची : िेनेंकरौहन अवघे  
उल क नीपािंीले :  

  
मग मेघवण व काउळेयाचंा राजा : आप लेया वटवृक्षास्थाना [मू. ॰स्छाना.] येउनी : हषायमान  

होउनी सपहरवारें स खें उपवीष्ट जाला : मग चीरंजीवीयािें राजेहन प हसलें  :  

“ि वा ंकवणें पहर शत्र चें ठाईं काळ  क्रमीला? िो व्रिािं  सागं पा ं: िें कौि क मज थोर २० 

वाटि असे :” मग चीरंजीवी म्हणे : “देवा : कायार्मथ जो प रूष  होये िो काय  

कष्टासी गणीि  असे? कष्ट साह हन सववप्रकारीं : आप लें  काये कहरहि ॥ उक्िं च ॥  

  
हसकद्ध वाञ्छयिा जनेन हवद षा िेजो हनगृह्य स्वकं  
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सत्त्वोत्साहविाहप दैवगहिष  स्थैयं प्रकायं क्रमात् ।  
देवेन्द्रद्र हहणोपमबैवह ग णैरभ्यर्मथिो भ्रािृहिः २५ 
कक त्क्लष्टः स हचरं हवराटनगरेपूववन्न धमात्मजः ॥ ८० ॥  

  
४. [राजें राजेहन. यािील राजे ही अक्षरे च कून प न्हा हलहहली गेली आहेि.]  

  
रूपेणाप्रहिमेन यौवनग णैः श्रेष्ठे क ले जन्मना  
गन्िव्याहन हदनाहन दैववशिो िूयो धनं वाञ्छिा ।  
सैरन्ध्रीहि हवगर्महिा य वहिहिः साके्षपमाज्ञप्िया  
द्रौपद्या नन  मत्स्यराजिवने घृष्टं न कक चन्दनम् ॥ ८१ ॥  

  
जो सीहधिें [वावात्स ] [‘वावात्स ’ हा शब्द ‘हवहवत्स ’ असावा. णिणित्सु= जाणण्याची इच्छा करणारा. वस्ि िः या शब्दाची येथे 
आवश्यकिा नाही. ‘हसकद्ध वाञ्छयिा’ याचे िाषािंर ‘जो सीहधिें इछे’ या शब्दानंी पूणव होिे. ‘हसकद्ध हववत्स  ंइच्छहि’=हसद्धी माहीि करून 
घेण्याची जो इच्छा करिो (जो सीहधिें वीवीत्स  इछे) असा अथव करिा येईल.] इछे : िेणें प रूशें आप लें  िेज लोपावें : 
दैवगिीचा ंठाईं 

५ 

धैये धरावें : जैसें प ढील कायव [जैसें=जेणेकरून.] साधवें : म्हणौहन धमाहदकीं पाडंवीं वैराटनगरीं [हवराटाच्या 
नगराि.] कष्ट 

 

साहहले : अिीमान साडंौहन : आप लें  िेज लोप नी लोकाची सेवा केली : कष्ट न  
मानिीच [कष्टानंा मानले नाही, त्याचंी पवा केली नाही.] : जे द्रोपदी श्रेष्ट क ळीं जन्मली : रूपें म्हणे जहर ज्या ं[(हजने 
ककवा ज्याने)] मदन जीवळला [कजकला. ‘हजवळणे’ हे हक्रयापद आढळि नाही. णजिाळी (हृदयाला झालेली जखम, हजव्हारी) 
यापासून णजिाळिे=हृदयाला जखम करणे, झोंबणे, अशी व्य त्पहि करिा येईल काय? ‘ज्या ं (द्रौपदीच्या ज्या रूपाने) मदन 
जीवळला’=मदनाला हजवाळी लावली, मदनाचे अंिःकरण हवद्ध झाले असे रूप, असा अथव करिा येईल.] : 

 

ऐसें नीज लावण्य लोपौहन : स द्रसेनेची [हवराटाच्या पत्नीचे नाव ‘स देष्ट्णा’होिे. हिला ‘स द्रसेना’ असे म्हटले आहे. ‘स दशवन’ या 
ससं्कृि शब्दाचे ‘स द्रसेन’ हे रूप ज न्या मराठीि नेहमी आढळिे. उदा : ‘िेव्हळी सुद्रसेन चक्र सवेश्वरू : प ढें धहरिा जाला’ (मूप्र. २५५८); 
‘आधींची लहक्ष्मपहि । सुद्रसेिा नीरोप  आिी’ (चोंिा. उह. १८३९). त्याचप्रमाणे ‘स दशवना>स द्रसेना’ असे रूप झाले आहे. सेळंद्री : स.ं 
‘सैरन्ध्री’चे उच्चारािंहरि रूप. ‘सैरन्ध्री’ या शब्दाचा सववसामान्य अथव ‘सेहवका, दासी’ असा आहे. ज न्या मराठीि ‘सेळंद्री’ असेच त्याचे रूप 
आढळिे. पाहा : ‘िेणे ग हपिें सेळंद्री धाहडली होिी : रुत्क्मणीिें पाहावया’ (नरुस्व. २१९); ‘साळाकृंि केली ििक्षणें : सेळंद्रीया’ 
(सनंरुस्व. २७१३).] सेवा केली : सेळंद्री नावं पाउनी 

 

स्त्रीयाची सेवा केली : वैराटाचें गृकह चदंन उगाळी : िहर मेघवणा : १० 
कायाहवसें : कायव संपादिा ं : काई मान आपीमान पाहहजिािी? [काय मानापमान पाहहले जािाि? अथात्, नाही. 
(कमवणी प्रयोग).] 

 

॥ उक्िं च ॥  

  
अपमानं पृरस्कृत्य मानं कृत्वा ि  पृष्ठिः ।  
स्वाथं संसाधयेत्प्राज्ञो स्वाथवभ्रंशो हह मूखविा ॥ ८२ ॥  

  
अपीमान प ढें करावा [अपमानाला समोर ठेवाव,े त्याला सामोरे जावे, (िो सहन करावा, हा िावाथव).] : मान मागें करावा १५ 
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[पाहठमागे ठेवावा, त्याजकडे पाहू नये, त्याची अपेक्षा करू नये.] : परंि  प्राज्ञ  जो िेणें स्वाथ व साधावा : 

स्वाथ वभ्रंश िोहच म खविा : म्हणौनी :” चीरंजीवी म्हणे : “मेघवणा : िे उल क  
आवघे म खव : येकलेहन [मू. येकें लेहन.] वक्रनासें माझीय मनीचा अिीप्रावो जानीिला : मग िेणें  

आहरमदवनाहस जाणवीलें  : म्हणे : “आगा अरीमदवना : हा चीरंजीवी ि वा ंजवळी  

केला : पर हा ि ज नीका नव्हे : याचें संगस्िी ि ज नास  होईल :” ऐसें  
म्हणीिलें  : पहर ियाचें वचन न मानिीची : िेनेंकरुनी उल क राजा : २० 
सपहरवारी नासािें पावला ॥ उक्िं च ॥  

  
संिापयत्न्ि कमपर्थयि जं न रोगा दृमवत्न्त्रणं कम पपात्न्ि न नीहिदोषाः ।  
कं श्रीनव दपवयहि कं न हनहत्न्ि मृत्य ः कं स्त्रीकृिा न हवषया पहरपीडयत्न्ि ॥ ८३ ॥  

  
मूखवस्य नश्यहि यशः हपश नस्य मतै्री नष्टहक्रयस्य क लमथवपरस्य धमवः ।  
हवद्याबलं व्यसहननः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमिसहचवस्य नराहधपस्य ॥ ८४ ॥ २५ 

  

ऐसें वक्रनासें जािा ंजािा ंियाप ढा ंसागंीिलें  : “आगा राया : ि ं आमचें  
सीकवीलें  ना करसी : िहर आमचें येथें उचीि राहाणें नोहें : पहर येक वचन  
आइका : प ढील िवीस्य मी सांगि सें ॥ उक्िं च ॥  
  
१. [हे शब्द येथे अनावश्यक आहेि. टीपा पाहा.]  

  
अहरिोऽभ्यागिो ितृ्यो शत्र संवासित्परः ।  
हवकारहेि ं हवज्ञाय न िस्य प्रहि हवश्वसेत् ॥ ८५ ॥  

  
॥ िथा च ं॥  

  
आसने शयने याने पाने च िोजने िथा ।  
ककहचत्च्छदं्र समासाद्य िे क ववत्न्ि हवरूपिा ॥ ८६ ॥ ५ 

  
वैरीयाचा जन  आपणयापाहस आला : िहर ियाचा वीस्वास  न करावा : िो जहर  
संग्रहहजे िहर नाशािें पावीजे : आसनीं शयनीं [आसन, शयन (स्थान) इत्यादी ही ममवस्थळे होि. त्याचं्या द्वारा, त्याचंा आश्रय 

घेऊन शत्रचूा नाश करिा येिो.] बाहहरी नीगालया ं: उदकीं िोजनीं 
 

ऐसीं छीद्रें [व्यंग, उणीव.] पाह हन वैरीयाचा जन  नाशािें कहर :” ऐसें जािा ंअहरमदवनासी वक्रनासें  
सागंीिलें  : पहर िो नाईकेच : मग िो वक्रनास  आप ले जनासी [आपल्या लोकासहहि.] िेथौहन गेला : [‘यकाधा डोहो  
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टाकौहन जाउं का?’ असा अन्वय.] 
मग म्या ंमान अपीमान साडंौहन इि के हदवस राह हन आप लें  काये सीधी नेलें  : १० 
कोन्ही येके वेळें  शत्र िेंहह स्कंकद वाहहजे : पण काये कीजे :  
  

स्कन्धेनाहप वहेच्छत्र ं कालमासाद्य ब हद्धमान ।  
महिा कृष्ट्णसपेण मण्डूका बहवो हिाः ॥ ८७ ॥  

  
कोन्ही येके काळीं शत्र िेंहह स्कंकध वाहहजे : जैसें कृष्ट्णसपें बेड क वाहान होउनी :  

बेड क सववहह िहक्षले :” ये कथा मेघवण व प से : चीरंजीहव सांगे : १५ 
 

कर्ा ८* 
बेडकाचें िाहन झालेला सपव 

[िा. प्रिीि ही कथा नाही. हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानाि िी आहे. सपाचे नाव स.ं पचंिंत्राि ‘मन्दहवष’ असे आहे. आपल्या कथेि िे 
लेखनदोषाम ळे केवळ ‘मदहव’ असे हलहहले गेले असावे.] 

 

“कोन्हे एके हववकर [मंदहवष*] [म ळाि ‘मदवी’ असे आहे. म वरील अन स्वार व शवेटचे अक्षर ष च कीने गळाले 
असावे. द रूस्ि करून घेिले आहे.] नाम सप व आसे : िेथें ियाहस आसिां 

 

िक्ष मीळेहच ना : मग िो म्हणे : “जाउं का येकाधा डोहो टाकौनी : मग  
िेथें मज िक्ष मीळेल :” ऐसें चींिीि  येक  डोहो टाकौहन आला : िया  
सपािें देखौहन सववहह बेड क पळाले : मग िेणें ब धी केली : आहारकृ(वृ)िी २० 
साडंौनी : उगाच डोळे लाउनी ध्यानस्ि  राहहला : िवं एकें  बेड कें  प सीलें  :  

“अगा सपवमामो : ि ं आहारू का ंनेघेसी?” िवं िो म्हणे : “मज एका  

ब्राह्मणाचंा श्राप  असे : िो म्हणे ‘बेड काचें वाहान होसी : िै ि ज आहारू  

हमळैल :’ याकारणें ि म्हापासी आलौं : िहर ि मचें वाहान होईन :”  
या बोलासरीसें आवघे बेड क : ियाचीय [पाठी]वहर बैसले : या सपािें २५ 
इकडें िीकडें कहडवीिी : िवं एके दीवसीं सप ं हळ हळ  चालौं लागला :  

िवं िे बेड क म्हणिी : ‘ि ं का ंगा वेगा ंन चालसी?’ िो म्हणे : ‘मज  

आहारेवीन न चालवें :’ िवं जळापवाद  [हे एका बडेकाचे नाव. ससं्कृिमध्ये िे ‘जलपाद’ असे आहे.] बेड काचंा राजा म्हणे 
: ‘मामो : 

 

ि ं वोकटें बेंड क [वोकटे (स.ं ओषट)=वाईट वास येणारे, वाईट, खराब झालेले असे बेड क.’ मूळ ससं्कृि वाक्य ‘िक्षय कु्षद्र 

मण्ड कान’ असे आहे.] खायें :’ मग सपव मनीं हषवला : बेड क खाउं लागला : मोटा 
 

जाला : िवं [आनी]कें  सपें िया सपांिें देखीलें  : मग िो म्हणे : ‘िक्ष  

पाठीं वाउहन का कहडिोसी?’ िो म्हणे : ‘आप लीया कायाकारणें : ५ 
कोन्ही येके काळीं ऐसेंहह होये ॥ उक्िं च ॥  
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सववमेिहद्वजानाहम यथा वाह्योऽत्स्म दद वरैः ।  
ककहचत्कालं प्रिीके्षऽहं घृिान्धो ब्राह्मणो यथा ॥ ८८ ॥  

  
सपा : हें सववहह मी जाणिसें [येथे ससं्कृि श्लोकािील (८८) पहहल्या चरणाचा उिराधव (यथा वाह्योत्स्म दद वरैः) गृहीि आहे. मी 
बेडकाचे वाहन झालो (ही द दवशा मी पत्करली) हे मी जाणिो. पण (या) ‘द द वराचा ंठाईं (बेडकाचं्या हठकाणी) जे ब धी मी आहे (ज्या 
ब द्धीने, कपट ब द्धीने मी आहे) िी माझी ब हद्ध कोणालाच माहीि नाही.] : पण जे ब धी दद वराचा ंठाईं मी आहें : िे 

 

ब धी माझी कोन्ही नेणे : ऐसेंहह कोन्हें येकें  काळीं घडे : जैसी [मू. जेसी.] घ्रिाअंध १० 
ब्राह्मण  [िूप, ि पाचे पदाथव खाऊन आपण आंधळे झालो आहोि, असे सोंग करणारा ब्राम्हण.] जाला :” ऐसी [मू. एसी.] कथा : 
द सरा सप व प से : िो सागें : 

 

 
कर्ा ९* 

देिदत्त ब्राम्हि ि त्याची णछनाल स्त्री 
[ससं्कृि पंचिंत्राच्या ह णन. आ. को याच प्रिीि ही कथा आहे. मराठी िा प्रिीि िी आपल्या प्रिीि ‘देवदि’ आहे, िर वरील प्रिीि िे 

‘यज्ञदि’ आहे.] 
 

“रत्नप र नावं नगर : िेथें देवदि  नावं ब्राह्मण  आसे : ियाची स्त्री  
व्यिीचाहरणी : परप रुशरि : िे सीनाळी : प्रत्यकह िे सीनाळासी [मू. सीनाळीसी.] पक्वानंें  
राधंी [मू. राधी.] : ििारासी ठाउकें  पडौं नेदी : सीनाळाचें घरी जाउनी ियासंगािें १५ 
स रिसंिोग कहर : ऐसें िीचे लोक अपवाद बोलिी : िेनें ब्राह्मणें [मू. ब्रह्मणें.] परशधरें [ज्याने हािाि क ऱ्हाड घेिलेली 
आहे अशा त्या ब्राम्हणाने.] 

 

आईकीलें  : मग म्हणे : “हें सत्य कीं मीर्थया : केवी ठाउकें  पडे?” िवं  
एके हदवसीं िेणें [मू. तणें.] ब्राह्मणें पक्वानें्न राहंधिा ं[मू. राहधिा.ं] देखीली : िेणें प सीलें  :  

“आजी पक्वांनें काशालागी करिो (िे)सी :” िवं िे म्हणे : “ि म्हासंी  
द खि होिें : िै म्यां दैविेसी बोनें नवसीलें  [बोनें (उपहार, िोजनपदाथव) अपवण करण्याचा नवस केला. बोनें : देविेप्रीत्यथव 
िोजनाचा उपहार. पाहा : ‘िव ंबडवयेाचें आंडोर गोपाळाहस बोिें घेउहन आले’ (गोप्रच. २२९); ‘चौदा हवद्याचंीं रसायनें : असेखा धमाचीं 
जीवनें : काढ हन ब्रह्मस खाचे बोनें : स कें  केलें  िागवि’ (नरुस्व. १८).] होिें : आिा ंनैवेद  दाखवावेया 

२० 

देउळा जाईन :” िवं िो म्हणे : “बरवें केलें  :” िवं िो ब्राह्मण  िे सीनाळी  
देउळा जाये िवं पहहलेंची आप ण देउळाआंि  जाउनी देविेमागें बैसला :  
िवं िे सीनाळी बोनें घेउनी आली : देविेची प जा केली : देविेसी बोनें  
दाखवौनी आड पडली [साष्टागं दंडवि करणे. पाहा : ‘हिये कडौहन येंि  वारा : । देखौन  धावंे सामोरा । आड पडे म्हणे घरा । बीजें 

कीजे’ (ज्ञाने. १३·३७५); ‘प्रहिमठीं िेहट जाली : मग आड पडीले’ (गोप्रच. ११५).] : म्हणे : “माउलीये जगदंबे : माझीया 
ििाराचे 

 

डोळे आंधळे होिी ऐसें करावें : हेंहच मी वेळोवेळा ंमागिसें : “ऐसी िे २५ 
सीनाळी.... [बोली]ली : िेनें ब्राह्मणें आवघें आईकीलें  : िवं िो देविे-  

आडौनी बोलीलाः म्हणेः “िक्िीणी : ि ं माझी िक्िी करीिा ंबह ि कष्टलीसी :  
ि ज प्रसंन जालीयें : ि ं म्हणसी िें होईल : पहर ि वा ंि झेया ििारासी  
प्रत्यकह पक्वानंें क्षीप्रा साळी दन घाली : ि प लाड  साकर ऐसें प्रत्यकह  
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त्यासी जेउं घाली : इि केन महहन्या एका डोळे फ टिी :” ऐसें िो ब्राह्मण   
देविेआडौनी बोलीला : मग िे हरसािें पाउनी घरासी आली : मग ििारािें ५ 
म्हणे : “आंघोळी करा : ि म्हासंी िाट कहरन :” मग त्या ब्राह्मणासंी  
वडे क्षीप्रा साजंवरीया ि प लाड  ऐसें जेउं घािलें  : िें देखौहन ब्राह्मण  म्हणे :  
“आजी हें अप वव काये?” िे म्हणे : “ि म्ही उगेहच जेवा : ि म्हांसी प सा-  

प सी काईसी?” ऐसा सप्िरात्रीं जेववीला : मग िो म्हणे : “आईकिेसी?  

काये पा ंमाझीया डोळा ंहदसि नाहह :” िवं िे अधीक हषािें पावली : १० 

म्हणे : “ि म्हासी खािापंीिा ंकाये जालें?” िवं िो म्हणे : “हप्रये :  

ि झीं पक्वानंें मज बरवीं नव्हिीं : वडे वावडें म्हणौनी डोळा ंहदसि नाहह :”  
ऐसें आईकौहन िे सीनाळी अधीक ि पपोळीया वडे हक्षप्रा िया ब्राह्मणासंी  
घाल ं  लागली : ऐसें खािा ंिो ब्राह्मण  मोटा जाला : मग अस्त्रीयिें म्हणे :  
“आिा ंमी कांही डोळा ंन देखें : अंधकार पडौहन ठेला असे :” मग िे १५ 

सीनाळी हरखािें पाउहन दीवसांची सीनाळािें घहर पाचाहर : बोलाउनी  
स रिसंिोगादीक स क कहर [‘स रिसिंोगादीक स क कहर’ स क=स ख कहर=करीि असे. स ख करीि असे=स ख उपिोगू लागली. 
‘स क’ शब्द येथे नसिा िरी चालले असिे. त्याम ळे वाक्यरचना चागंली झाली असिी.] : ऐसें िो ब्राह्मण  प्रत्यक्ष डोळा ं देखौं 
लागला : 

 

ऐसा हदवस दोनी च्यारी उगलाची राहहला : मग एके दीवसीं : आगळ  
हािीं धरौहन बैसला : िवं िो सीनाळ  आला : मग िेणें ब्राह्मणें [मू. ब्रह्मणें.] साचंल   
आयकीला : मग िेनें ब्राह्मणें आगळेंकरौहन सीनाळ माहरला : स्त्रीयेचें २० 
नाक कापीलें  :”  

  
ऐसा िो सप व द सरा [मू. द शरा.] सपाप्रहि बोलीला : िेनें सपें आवघे बेड क यापहर  

खादले :”  

  

िैसें चीरंजीवी म्हणे : “मेघवणा : िैसी पहर म्या ं केली : िेकहसीं [त्याहंींशी, त्याचं्याशी. त्याहंींशीं’ हे रूप 
आजही ग्रामीण िाषेि वापरिाि. त्याचेच द सरे रूप ‘िेहहशीं’.] बरवें बोलौहन : 

 

कोमळ वचनें सीिळपणें : मानहहना ं[(मानहीनत्वाने-िृिीया) ित्तवलां (विवन केले, वावरलो)’.] िेथें विवला ं: मग म्यां ि झे 
शत्र  अवघे 

२५ 

नीपाहंिले” ॥ उक्िं च ॥  
  

वने प्रज्वहलिो वहिज्ववलन्मूलाहन रक्षहि ।  
समूलोन्मूलनं क याद्वाय यो मृद शीिलः ॥ ८९ ॥  
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िवं मेघवण व म्हणे : “हें सत्य : का ंजे मानिाव आसिी िे पे्रम आपिीिें पावल [‘पे्रम’ शब्द येथे हनरथवक आहे. आहे िोच 
पाठ घेिला िर ‘पे्रम पावले ककवा आपिीिें (आपिीिे) पावले िऱ्ही’–असा अथव करिा येईल.] 

 

जऱ्ही : िऱ्ही प्रारंिीलें  काये न साहंडिी : िलिेनें प्रकारें कष्ट साह नी : िे  
प्रारंिीलें  काये कहरिी ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

महत्त्वमेिन्महिा ंनयालंकारधाहरणाम् ।  
न म ञ्चहि यदारब्धं कृच्रेऽहप व्यसनोदये ॥ ९० ॥  

  
॥ िथा च ॥  

  
प्रारभ्यिे न खल  हवघनियेन नीचैः प्रारभ्य हवघनहवहिा हवरमत्न्ि मध्याः ।  
हवघनैः सहस्रग हणिैरहप हन्यमाना प्रारब्धम िमग णा न पहरत्यजत्न्ि ॥ ९१ ॥ १० 

  
महंि जे प रुश िे प्रारंिीलें  कायािें न संडीिी : जऱ्ही व्यसन प्राप्ि जालें  िऱ्ही न  
संहडिी : आनी नीच जे प रुश िीकह [(त्याचं्याकडून) हवघनियास्िव (हवघन=सकंट येईल या िीिीने) काये] हवघनियास्िव 
काये आरंिीजि नाहह [(आरंि केले जाि नाही.)] : आणी 

 

मध्ये जे प रुश [मध्यम प्रिीचे प रुष. मध्यें (मधेच) जर] िीकह प्रारंिीलें  काये असिां मध्यें जहर हवघ्रो [(हवग्रह, हवरोध) होए 
िहर साहंडिी (आरंहिलेले कायव सोडून देिाि). सहश्रग णीिें (हजारो) हवघनेंकरौहन (हवघनानंी, अडथळ्यानंी) परािवीले (त्याचंा परािव 
झाला, हवघने आली िरी) उिम प रुश प्रारंिीलें  कायव न सहंडिी (सोडि नाहीि, टाकून देि नाहीि)] होये िहर साहंडिी : 

 

आणी सहश्रग णीिें हवघनेंकरौहन परािवीले जरही िे उिम प रुश प्रारंिीलें   
काये न संहडिी : कष्ट साह नी प्रारंिीलें  काये कहरहि : ऐसें च(हच)रंजीवीप्रिी १५ 
मेघवण व बोलीला : मग म्हणे : “आगा य च(हच)रंजीवी : ि झेहन पाडें [ि झ्या ि लनेने.] आनीक   
ब धीवंि  नाही : िहर ि झेहन प्रसादें [हनष्ट्कंटक *] [मू. कटक. हा द रुस्ि करून घेिलेला शब्द होय. पोथीि या हठकाणी 
‘कटक’ असा शब्द आहे. मूळ ससं्कृि वाक्य असे : ‘ित्कृिं हनष्ट्कंटकं मम राज्यं शत्र हनःशषेिा ंनयिा त्वया’ हे लक्षाि घेिा ‘णनष्ट्कटक 
राज्य’ असाच पाठ लेखकाला अहिपे्रि असला पाहहजे हे स्पष्ट होिे. ‘ि झेहन प्रसादें कटक राज्य पावलौं’–असाच पाठ घेिला िर 
कटक= राजधानी, आहण राज्य पावलो’ असा अथव करिा येईल. मेघवणव पूवी आपली राजधानी, अथाि राहण्याचे म ख्य स्थळ सोडून 
गेला होिा. शत्रचूा नाश झाल्याम ळे प न्हा िेथे िो आला, म्हणजे त्याची राजधानी (कटक) त्याला हमळाली, असा सबंंध लाविा येईल. 
कटक=राजधानी. पाहा : ‘िेथ म खाचंा अंकणा चंदृ : त्यागें कजहिला क्षीरसम दृ : िे कटक वाहनिाये कहव नकरदृ : यादव रायाचे’ (नरुस्व. 
८७९);] राज्य पावलौं : माझा सत्र  

 

जो होिा : िो ि वा ंनीशषे उन्मळीला : िहर ि झेया परोपकाराहस मी उिराई  
कैसेनी होउं? ॥ उक्िं च ॥  

  
व्याहधशषंे ऋणशषंे शत्र शषंे िथैव च ।  
प नः प नः प्रवधवन्िे िस्माच्छेषं न धारयेत् ॥ ९२ ॥ २० 

  
व्याधीचें [व्याधी (रोग)चे सेष (शषे)=रोग थोडाही हशल्लक राहहला िर, रुण (कजव) हशल्लक राहहले िर, िसेच शत्रू हशल्लक राहहला िर 
(िो समूळ नष्ट झाला नसेल िर) माग िें (प न्हा) वाढील (वाढेल, मोठा होईल)–म्हणून त्याला ‘शषे’ राहू न देिा ‘नीशषे=हनःशषे 
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करावे.] सेष [म ळाि ‘व्याधी वीसेष’ असे हलहहले आहे. िे वरीलप्रमाणे द रूस्ि करून घेिले आहे.] : रुणाचें शषे : शत्र चें शषे : 
इि कें  माग िें वाढील : म्हणौहन 

नीशशे करावें : िहर ि वा ंमाझे वैरी नीसेष फेडीले :” मग चीरंजीवी म्हणे :  
“जी राजया : हा ि झाची प्रिाप  : मी की (कीं)मात्र [माझी मात्रा (पराक्रम) िो काय? फार थोडा.] : ि झेनी प्रिापें वैरी  
नीपािंीले : म्हणौहन जें कायें होन्हार िें न च के : जयाचे दीस प ढा ंउज  होहि : २५ 
िया प्राणीयाहस िैसीहच ब हध होये ॥ उक्िं च ॥  
  

वाञ्छैव सूचयहि पूवविरं िहवष्ट्यं प ंसा ंयदन्यिन जं त्वश ि ंश ि ंवा ।  
हवज्ञायिे हशश रजािकलापहचिः प्रत्य द्गिैरपसरन सरसः कलापी ॥ ९३ ॥  

  
म्हणौहन प वी जें कमव केलें  : िैसी ब हध प्राणीयाहस उपजे ॥ उक्िं च ॥  

  
ब द्धौ कल षििूाया ंहवनाश ेसम पत्स्थिे ।  
अनयोऽहप नयो िाहि सवेषामहप देहहनाम् ॥ ९४ ॥  

  
हवनाशकाळीं ब हध नाशािें पावली असिा ंप रुश  अहनहििें नीिी मानी : म्हणीजे  
न्याय िो अन्याये माहन ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

न हनर्ममिो केन च दृष्टपूववः वने िथा हेममयः क रंगः ।  
िथाहप िृष्ट्णा रघ नन्दनस्य हवनाशकाले हवपरीिब हद्धः ॥ ९५ ॥  

  
स वणाचा मृग  कोणें हनमीला नाहह : आहण कोणें देखीला नाही : िथापी  
रघ नंदनासी िृष्ट्णा उपजली : जे हा मृग मारौहन सीिेसी काचंौळी कीजे : िहर  

काये ियाहस ज्ञान नोहिें? परंि  हवनाशकाळीं वीपहरि ब धी होय : िैसें :” १० 

चीरंजीवी म्हणे : “मेघवणा : प रुषा सानें हो [या वाक्याि प रुष शब्द नप ंसकाकलगी वापरला आहे.] अथवा समथव हो : 
पहर ब धी- 

 

करौनी विावें : वेळेसी मान  द्यावा : शत्र चा हवस्वास  न करावा : आप लें  वमव  
रहस्य कवणापं ढा ंन सागंावें : वृध महंि जें सीकवीिी : ियाहस चीि द्यावें : जें  
काये आदहरजे िें कवणा ंकवणां फळािें पहरणामीं प्रसवैल : ऐसें पाह हन मग  
आदहरजे : असमानेंसी वीघ्रो न कीजे : अका(क)रणीये िें न करावें : १५ 
िलिेवीसें आि रपण आदहरजे िहर िो प रुश शीनािें न पावे : सवव प्रकाकर  
प ववहवरोहधया जो होये ियाचा हवस्व(स्वा)स  न करावा : अन्यथा कहर िहर  
ियाहस िया उल काचें पहर होये ॥ उक्िं च ॥  
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अहरपक्षाहश्रिं हमतं्र ममविेदी हप्रयं वदेत् ।  
हवश्वासो नैव किवव्यो यहद साक्षाद् बृहस्पहिः ॥ ९६ ॥ २० 

  
कींबह ना” ऐसें चीरंजीवी मेघवणाप्रहि बोलीला : मग स खें आसौं लागला ॥”  

  
इहि श्री पंचौपाख्याने : राजहनिीसास्त्रे : काकोउल कीयं िृहियं िंत्र  

समाप्ि ॥ ३ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥  
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तंत्र ४. लब्धप्रिाशन 
 
मूळकर्ा : हवकराळम ख मगर व रक्िम ख वानर. 
 
[चौर्थया िंत्राचे नाव स.ं पंचिंत्राि ‘लब्धप्रणाश’ (जे लब्ध=हमळालेले आहे, त्याचा प्रणाश=नाश) असे आहे. आपल्या ‘पंचोपाख्याना’ि 

त्याला ‘ल ब्धप्रणासन’ असे म्हटले आहे. िे चूक होय.] 
 

“आिा ंचि रथं ल (ल)ब्धप्रणासन कर्थयिे : ियाचा आधी [‘ियाचा आधी (त्याच्या आधी) श्लोक’ (आहे िो असा); 
ककवा आदी श्लोक ’ (पहहला श्लोक).] श्लोक  ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

सम त्पने्नष  कायेष  ब हद्धयवस्य न हीयिे ।  

स एव िरिे द गं जलािें वानरो यथा ॥ १ ॥  

  

सम त्पन्न कायव असिा ंजयाची ब हध नाशािें न पाव ेिो द गव [‘द ःखेन गम्यिे’ —चढून जाण्याला कठीण, अत्यंि 

कठीण, सकंट, अशा धात्वथाने हा शब्द येथे वापरला आहे.] संसा[र*]िरे [येथे ससंा ही अक्षरे हनरथवक आहेि. च कून असावी. 
‘ससंार’ असा शब्द येथे असावा असे मला वाटिे. त्याप्रमाणे द रुस्िी स चहवली आहे.] : जैसा 

५ 

वानंरू जळामध्यें द घवष्ट [पासून कजकण्यास कठीण.] वसेनीं नीस्िरला :” “िे कथा कैसी?” राजप त्र प सिी 
: 

 

हवष्ट्ण शमा सागें :  

  

“कवणे एकें  [मू. ऐकें .] ठाईं [मू. र्ाई.ं (सकळ सकेंि थ = ठ).] सम द्रामध्यें हवकराळम ख मगरू आसे 
: िेथें रक्िम ख 

 

वानंरू आसे : िे येकें  ठाईं सम द्राचा ंिीकर वसिी : िव ंकोन्ही एकें  [मू. ऐकें .] समईं :  

उदकाबाहहर येउहन स सीिळ वालवठंीं [(स.ं वाल का+कण्ठ) रेिीने य क्ि असा काठ, ककवा वालका+वत्’—वाळूने 

य क्ि, रेिाड.] मगरू येउहन बैसला : ियािें देखौहन रक्ि- 
१० 

म ख वानंरू म्हणे : “ि ं कवणीय ठाईं अससी? ि झा आश्रम  कवण ?” िो  

म्हणे : “मी सम द्रीं असें :” मग वानंरू म्हणे : “अगा ये मगरा : ि ं माझा  
अहिथ  : िहर ये : अमृिासाहरखीं जाबं चंीं फळे िहक्ष : म्या ंि ज दीधलें   

॥ उक्िं च ॥  

  

हप्रयो वा यहद वा दे्वष्ट्यो मखूो वा यहद पत्ण्डिः । १५ 
वैश्वदेवान्िमायािः सोऽहिहथः स्वगवसंक्रमः ॥ २ ॥  

  

दूरमागवश्रमश्रान्िं वैश्वदेवान्िमागिम् ।  
अहिकथ पूजयेद्यस्ि  स याहि परमा ंगहिम् ॥ ३ ॥  
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क्ष धार्मथस्िृहषिः शािंो दूराध्वने समागिः ।  
पूजयेिं प्रयत्नेन सोऽहिहथः स्वगवसंक्रमः ॥ ४ ॥  

  

प्रीय  हो अथवा दे्वश (ष्ट्य ) हो : म खव हो अथवा पहंडि  हो : जो वैस्वदेव समईं  
आला : िो देवसामान्य  जानीजे : द रहोउहन [द रून.] आला : मागीं श्रमें श्रािंला :  

ियािें जो प जे िो परंम गिीिें पाव े: क्ष धारथी आणी िृशीि  : श्रािं  द रहोउहन ५ 

आला : ऐसे अिीथी जो प जे िो स्वगवलोकािें पाव े: िहर ि वा ंप्रहिदीवसीं  

यावें [मू. आवें.] : जाबं फें  िक्षाकव :” ऐसा िो मगरू प्रिदीनीं ये : ऐसें दोघा ंजना ं  
थोर मतै्रत्व जालें  : िे दोघी जाबं चीय साउलीं बैसौहन स खें गोष्टी कहरिी : काळािी-  

क्रम  कहरहि : यापहर दीवस [मू. दीवश.] बह ि जाले : ऐसा िो प्रत्येकह ये : िो मगरू जाबं चीं  

फळें िक्षीिा ंउरलीं िे अस्िमान समईं स्त्रीयेसी घरासी घेउनी जाये : ऐसें बह ि १० 
दीवस [मू. दीवश.] जाले : एके [मू. ऐके.] दीवसीं स्त्रीयेनें प सीलें  : “अहो जी प्राणनाथा : ऐसीं  

अंमृिासाहरखीं फळें : ि ं कैची प्रत्येकह आणीिोसी?” िव ंिो मगरू म्हणे : “माझा  

मीत्र  वानंरू असे : िो प्रत्येकह मज फळें देि  आसे :” िव ंिे म्हणे : “ऐसीं फळें जो  

प्रिहदनीं खाये : ियाचें काळीज अमृिासाहरखें गौल्य [गोडपणा. हे िाववाचक नाम हवशषेण म्हणनू गोड या अथाने 
योजले आहे. (मूळ शब्द गुल=गूळ).] असैल : िहर िें मजलागौहन 

 

येथें आणी : मी िक्षीन :” मग िो म्हणे : “प्रीये : ि ं ऐसें कैसें बोलीलीसी? िो १५ 

मीत्र  अवध्य  : प्राणाहंोउनी [प्राणाहून, प्राणापेक्षा.] अधीक  : हें ि झें बोलनें अन चीि : म्हणौहन वाउगा  

आघ्रो [मू. आघ्रा.ं] साडंी ॥ उक्िं च ॥  

  
एकोदरसम द् ि िा ये िे दायादकाः स्मृिाः ।  

मनःहप्रयाि ये हमत्रास्िे प्राणसदृशाः स्मृिाः ॥ ५ ॥  

  
एकोदर प्रसवले िे गोत्रज म्हणीजे : आणी मनेंकरौहन जो आपला संगािें प्रीिी २० 

धहर : िे मीत्र प्राणसदृस जाणाव े:” ऐसें आईकौहन िे म्हणे : “िहर िे वानंरी  

असैल : िहर िीयचेहन सान रागें : असका हदवस [मू. हदवश.] राहािोसी : यणें कारणें ि ं  
मजसी नावंएंक द चीिा आहेसी : माझें अिीळाहषि ना कहरसी : रात्रीं ि ज  

नीद्रा न ये : म्हणौहन धृिपण [स.ं धूिव+पण. ‘धूिव’ शब्द ‘धृि’ असा हलहहला आहे. या हठकाणी स.ं पचंिंत्राि ‘ििे धूतव हृहद 
त्स्थिा हप्रयिमा’ ‘साधव मनोरथशिैस्िव धूतव कान्िा’ असा धूतव हाच शब्द आलेला आहे. प ढील रूपे पाहा : ‘हिये अग्नीचा धूम नीगे’ 

(सनंरुस्व. २३२०). येथे धूम्र>धृम.] करीिोसी [मू. कहरतेंसी.] :” ऐसें आईकौहन [मू. याइकौहन.] मगरू स्त्रीयिें 

 

म्हणे ॥ उक्िं च ॥ २५ 
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महय त्वत्पादपहििेहकङ करत्वम पागिे ।  

हप्रये कामाि रः कोपं कान्िे कोऽन्योऽपनेष्ट्यहि ॥ ६ ॥  
  

“मी ि झें पाइं पडिों [पाया पडिो. प ढे ‘पायां पडिोहस’ असे रूप आलेलेच आहे.] : मी ि झा कककरु [(कक करोहम–असे 
म्हणणारा, आज्ञाधारक)] सेवक  : प्रीये मजवहर कोप  नको करंू : 

 

िो माझा मीत्र  : िे वानंहर नोहे :” ऐसें ियाचें वचन आइकौहन िे रूदन करीि  

जाली : “आरे ध िा : ि वा ंिे स्त्री मेळवीली आसे : माझीया मनाप रिा पायां  

पडिोसी ॥ उक्िं च ॥  

  

साधं मनोरथशिैस्िव धूिवकान्िा सैव त्स्थिा मनहस कृहत्रमिावरम्या । ५ 

अस्माकमत्स्ि न च ककहचहदहावकाशः िस्मात्कृिं चरणपािहवडम्बनाहिः ॥ ७ ॥  
  

आरे ध िा : शिप्रकारें िे ि झी स्त्री ऐसें जानीिलें  : िेहच ि झीय मनीं रात्रीहदवस  

वसे : माझीया मनाप रिा : क त्रीम [मू. क्र त्तीम.] िावो आणीिोसी : मजसी [(मला)] ि ज [(ि झ्याजवळ, ि झ्या 

हृदयाि)] अवकास  
 

नाहह [(जागा नाही)’. ि झ्या मनाि िी वानरीच िरून राहहली आहे. िेथे मला जागा नाही. स.ं चरण ‘अस्माकमत्स्ि न च 
ककहचहदहावकाशः’ असा आहे. त्याचे हे िाषािंर होय.] : म्हणौहन पाया ंपडिोहस : िहर िे ि झी वलिा [स.ं वल्लिा>म. 
वलिा=हप्रया पाहा : ‘साळेया व्यक्िा बोलिी : प ंसेयाचीया वलिीसीं’ (सनंरुस्व. ८२८).] असे : मज काये?” [असेल िी ि झी 
वलिा? हिचे मला काय? मला हिची पवा नाही.] माग िें [मू. मागंिें. ‘माग िें’ शब्द अहिपे्रि असावा. म्हणून िो स्वीकारला आहे. ‘मग 
िे’—असेही असू शकेल.] 

 

म्हणे ॥ उक्ि च ॥ १० 

  
कपटी त्व ंन िवहस अस्माकं वचनं क रु ।  

आनीय िा ंच हमतं्र च अस्माकं ि  गृहं प्रहि ॥ ८ ॥  

  
“जहर ि ं कपटीया नव्हसी िहर ि ं माझें म्हणीिलें  कहर : िो ि झा मीत्र  मकव ट  :  

िो माझीया घरासी आणी : ियाचें काळज आणी : िें मी िहक्षन : जहर नाणसी  

िहर देहत्याग  कहरन :” ऐसा िीचा नीियो जानौनी : मगरू चींिेकरौहन [कचिेने, काळजीने.] व्याक ळ १५ 

जाला : मग स्त्रीयेिें म्हणीिलें  ॥ उक्िं च ॥  
  

वज्रलेपस्य मूखवस्य नारीणा ंककव टस्य च ।  

एको ग्रहस्ि  मीनाना ंनीलीमद्यपयोस्िथा ॥ ९ ॥  
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मग म्हणे : “आिा ंकैसें कीजे? मज िो वानंरु कैसेंनी वस्य होईल?” ऐसा   

चींिावि व जाला : मग स्त्रीयिें म्हणिीलें  : “िें काळज मी आणौनी [मी आणीन. ‘आणौनी’ हे प्रथमप रुषी 
अनेकवचनी रूप आहे. हे लक्षाि घेिा ‘मी (आम्ही) आणौनी’ (आणू) असा अथव करावा लागेल. िेथेही एकवचनी मी हे अनेकवचनाच्या 

अथाने योजले आहे असे मानावे लागेल.] : ि वा ं

२० 

अंिकरणीं स्थीर [मू. स्छीर.] राहावें :” म्हणौहन नीगाला :  

  

िो थडीयेसी आला : ियािें देखौहन वानंरू म्हणे : “आजी ि वा ंका ंउसीरु  
लावीला?” िव ंिो म्हणे : “जी : मज आणी माझीये स्त्रीयेसी कळहो जाला :  

मज नीष्ट र वचकन हनिसंीलें  : िे म्हणे : ‘ि झा येवढा मीत्र  : जयाचेहन आप ली  

प्रत्येकह उपजवीका होि आसे : िहर िो मीत्र  माझा देरु लागे : ियासी  २५ 

आप लीया घकर िेटावया नाणीजे [म ळाि ‘आणीजे’ असे आहे. प ढील वाक्य लक्षाि घेिा िे ‘नाणीजे’ असे पाहहजे. िसे द रूस्ि 
करून घेिले आहे.] : िहर कृिघन  ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

ब्रह्मघने च स रापे च चौरे िग्नव्रिे िथा ।  

हनष्ट्कृहिर्मवहहिा सद् हिः कृिघने नात्स्ि हनष्ट्कृहिः ॥ १० ॥  

  
॥ िथा च ॥  

  

ददाहि प्रहिगृह्णहि ग ह्यमाख्याहि पृच्छहि ।  
ि ङ क्िे िोजयिे चैव षड् हवधं प्रीहिलक्षणम् ॥ ११ ॥ ५ 

  

िहर ि ं माझीया देरासी िेटावया आणी : ियासी मी पाहं ंणरु कहरन :’ ऐसी माझी  
स्त्री िववसेनी बोलीली : िहर मीत्रा : चाल जाउं माझीया गृहाप्रहि : माझी स्त्री  

सोत्कंठ द्वारदेसीं उिी राह नी वाट पाहािी असैल : ि झीय िेटीहच उत्कंठा असे :”  

िव ंवानंरू म्हणे : “मगरा : ि झी स्त्रीयें म्हणीिलें  िें सत्य : पण ि मचें गृह [म ळाि ‘धो’ असे हलहहलेले आहे. 
िेथें गृ हलहहण्याचा हेि  असावा.] 

 

उदकामाझारी आसें : मी कैसेनी उदकामध्यें यउं? मज िेथें वाट नाही : िहर ि झी १० 

अस्त्री येथेंहच आणी : मग मी हियसी येथेंहच िेटैन : नमस्कारू करीन : येथेंहच  
बरवा सन्मान  कहरन :” िव ंमगरू म्हणे : “मीत्रा : आमचें गृह उदकामध्यें पण  

वाळवकंठ आसें : बरवें रंम्य स्थान [मू. स्छान.] आसें : िहर माझीये पाठीवहर बैस :  

ि ज के्षणामंध्यें घेउनी जाईन : ि वा ंउदकाआंिं  िय ना धरावें :” ऐसा िो  

वानंरू ियाहचये पाठीवहर बैसला : मग मगरू उदकाआंिं  झेपावला [(स.ं हक्षप) उडी घािली. झेपिे हा शब्द 
‘पोहणे’ या अथी वापरला जािो.] : मग माहग ं

१५ 
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जािा ंसम द्रलहकर वानंरू झळंबला [ब चकळून हनघणे, ध ऊन हनघणे पाहा : ‘अमृिाचा ंकल्लोळीं चदं्रकळा झळंबली’ (हशश . 

४१५); ‘पाय ध हन दाहटले हचनाशं कें  : म ख झळंणबलें  काप रोदकें  : (नरुस्व. ३९५).] : कासावीस [मू. कासावीश.] जाला : मग 
म्हणे : “दादो 

 

मगरा : हळ हळ  चाल : मी कासावीस होि असें :” िें आईकौहन मगरें  

हवचाहरलें  : म्हणे : “हा वानंरू अगाध उदकाआंंि  पडला : मज वस्य जाला :  

यथौहन जाउं न सके : िहर सागंौं आप लीये मनींचा अिीप्रावो : जैसें  

ईष्टदेविा ंस्मरे :” मग मगरू म्हणे : “आगा ये मीत्रराया : म्या ंि िें २० 

वधावया कारणें नेईजि असें [माझ्याकडून ि ला नेले जाि आहे.] : िहर ि ं ईष्टदेविा स्मर :” िव ंवानंरू म्हणे 
: 

 

“म्या ंि झें वोखटें काय केलें  : जें मज मारू पाहािोसी?” मग मगरू म्हणे :  

“आगा ये मीत्रराया : माझीये स्त्रीयेसी ि झेया काळजाचा डोहळा : िक्षावयाचा  

होि आसे : िे म्हणे : ‘ऐसीं जाबं फळें प्रत्यकह जो िहक्षि  असे ियाचें काळीज  
कैसें गौल्य असैल :’ म्हणौहन िीहस ि झेया ऱ्ह दयाचा डोहोळा जाला : या २५ 

कारणें ि िें मारावया नेईजि असें :” ऐसें आईकौहन वानरू हवचारौहन म्हणे :  

“आगा मगरा : ऐसें ि झें मनीं असें : िहर वायाचंी कष्ट केले : िहर ि ं मघाहंच  
सागंीिलें  नाहह : िहर िें काळज माझेया जाबं वृक्षावहर काढौनी ठेवीलें  असें :  

आमचें पोटीं जरी काळीज होये िहर उडवें ना : काळीज नाहह िहरच उडिों :  

िहर चाल पा ंमाग िा : म रड वगेीं : िें काळीज ि झे हाकि देउं : जेणेंकरौहन  

ि झीये स्त्रीयेसी डोहोळे प रिील : िें काळज ि झीये स्त्रीयसी उपेका [स.ं उपयोग > म. उपेग = उपेक.] न ये 
िहर 

 

माझें काय जीनें? िहर चाल पा ंमाग िा जाबं वृक्षाप्रहि : िें काळज घेउं :” ऐसें  
वानराचें वचन आईकौहन मगरू सानंद  जाला : मगरू म्हणे : “बरवें : चाल : ५ 

काळज घेउं [मू. देउं.] : जेणेंकरौहन िे द ष्ट िाया अनाशनावंगेळी होये : िहर ि िें  

जाबं वृक्षावहर [जाबं वृक्षापयंि. िणर=वेऱ्ही (पयंि) >वेरी>वहर. पाहा : ‘देवा हें हवहवध कानी आइहकजे । पहर अझ इंिणर त्रास न पजे’ 
(ज्ञाने. १·२६१) अझ इंिणर=अजूनपयंत; ‘व्याहध आहण वरी : कोवळीं जवंहचिरी : िव ंिोडावीं सवव प्रकारीं : जाणिेहन’ (हशश . ४६८). िंत्र 

३. काकोल कीय. कथा ५. पाहा. िंत्र ४. लब्धप्रणाशन. कथा ७. ‘लाक डेिणर’ रूप आले आहे, िे पाहावे.] घेउनी जाईन :” ऐसें 
म्हणौहन म रडला : वानंरू थडीये आणीला : 

 

थोरें श्रमें उिला : मगरू थहडये उिा राहहला : वानंरू जाबं वृक्षासी वळंघला :  

मग म्हणे : “िले वाचंलौं : येणें दृष्टें [स.ं द ष्ट हा शब्द ज न्या मराठीि दृष्ट असाही हलहहला जाि असे. पाहा : ‘देवा 
हजयालेपणें जग  । धहरकि िूझा ंठाइंं अन राग  । आहण दृष्टां िेया िगं  । अहधकाअहधक ’ (ज्ञाने. रा. ११·४९९). प ढे िंत्र ५. कथा १० पाहा.] 
माहरलें  होिें : आजी द सरें [मू. द शरें.] जन्म जालें  

 

याचा हवस्वास  धरंू न ये ॥ उक्िं च ॥ १० 
  

न हवश्वसेदहवश्वस्िे हवश्वस्िेऽहप न हवश्वसेत् ।  
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हवश्वासाद्भयम त्पन्नं मूलादहप हनकृन्िहि ॥ १२ ॥  

  
जयाचा अनहवस्वास  येक वळेें  जाला आसे : ियाचा वीस्वास  न करावा : कां?  

जहर वीस्वास  ियाचा कहर िहर िो सम ळ क्षयािें कहर : िैसें मज जालें  होिें :  

जें येणें मगरेंसी मतै्रीकी केली :” ऐसें जव ंवीचारीि  असे : िवं १५ 
मगरू म्हणे : “दादो ऱ्ह दये दें : िेणेंकरौनी ि झी िाउजै अनाशना-  

पासौहन उठील :” ऐसें आईकौहन वानंरू हासौनी बोलीला : “आरे म खा :  

ि ं नेणसी : ऱ्ह दय काय देहावगेळे आसें? िहर ि झें जळो ज्यालें  [जीयालें , जीहवि, हजवंिपण. जीयालें> ज्यालें .] 
: आरे 

 

वीस्वा[स*]घािका : ि ं येथौहन जायें : ि ज मज मतै्रत्व नाही :” ऐसें  

आईकौहन मगरू कचिीिा जाला : मग म्हणे : “मी कैसा म खव : जें म्या ंयाप ढें २० 

आप ला अहिप्रावो सागंीिला : िरी कवणी येकी पहर हा [मू. हार च कून र जास्िीचा हलहहला गेला असावा.] 
माग िा हवस्वासील : 

 

िहर िेथें नेइन :” मग म्हणे : “मीत्रा : म्या ंहास्य करौहन [हासून, सहज गमिीने. स.ं हास्य=हवनोद, थट टा, असाही 

अथव आहे. मूळ ससं्कृि वाक्यािही (हमत्र, हास्येन मया िेहिप्रायो लब्धः) हाच शब्द आहे.] ि झें हचि पाहहलें  : 
 

हियेसी ऱ्ह दयें काहंह प्रयोजन नाहह : िहर चाल पा ंमाग िा पाह नरालागी  

आ[म *]चीया घकर : ि झी िाउजै उिावीळपणें वाट पाहाहि असैल :  

िव ंवानंरू म्हणे : “आरे द ष्टा : ि ं जाये : मी न यों : गंगदिा २५ 

बेड काचेयापहर मी माग िा िया स्थाना ं[मू. स्छाना.ं] न यों : ि ज वीस्वास ं न ये”  
॥ उक्िं च ॥  

  

ब ि हक्षिः कक न करोहि पापं क्षीणा नरा हनष्ट्करुणा िवत्न्ि ।  
आख्याहह िदे्र हप्रयदशवनस्य न गङ गदिः प नरेहि कूपम् ॥ १३ ॥  

  

मगरू म्हणे : “हे कैसी कथा?” वानरू सागें :  
 
 
 

कर्ा १* 
गंगदत्त बेडूक 

 
“कव्हणें यकें  क पीं गंगदि  नावें बेड क होिा : िो बह िाका ंदीवसीं १ 

दायादीकीं परािवला : मग िो राहाटमागें बाहहर नीगाला : मग िेणें  
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वीचाहरलें  : ‘आिा ंया दायादा [मू. दयादा.] कैसी सीक लावावी? याहस प्रत्यपकारू [मू. प्रत्युपकारू. हा शब्द 
उघड च कीचा आहे. मूळ ससं्कृिािं ‘कथं िेषा ंदायादाना ंप्रत्यपकारः किवव्यः’ असे आहे. त्याप्रमाणे द रूस्ि करून घेिले आहे.] 

 

बरवा केला पाहहजे :’  

  

आपहद येनापकृिं येन च हहसिं दशास  हवषमास  ।  
अपकृत्य ियोरुियोः प नरहप जािं नरं मन्ये ॥ १४ ॥ १० 

  

ऐसें म्हणौनी कृष्ट्णसपािें बीलद्वाकर प्रवसेीिा ंदेखीलें  : मग म्हणे : “यािें  

िेथे नेउं : ईि केनी आवघे दायादीक खावब ं ॥ उक्िं च ॥  

  

शत्र णा योजयेच्छत्र ं बहलना बलविरम् ।  
स्वकायाय यिो न स्यात्काहचत्पीडात्र ित्क्षये ॥ १५ ॥  

  

शत्र  जो [मू. जे.] िो मोटें हिक्ष्ण शस्त्रेंकरौनी उन्मळावा : जैसें कंटकें करूहन १५ 
कंटक  फेडीजे :” ऐसें हवचारौहन गंगदि  िया सपाचें बीलद्वारें गेला :  

िया सपाप्रिी बोलौं आदहरलें  : “आगा जी सपवराया : साउमा ंयें :”  

िव ंिो प्रीयेदशवन  सप ं म्हणे : “हा कवण  पा?ं येकाधा मंत्रवाहद मािें  

धरावया आला असैल : ना िहर सर्मपणी येकाधी माझीया सौंदहरयाहस [(सौंदयाला)]  

टाकौहन आली आसैल [(प्राप्ि करून घेण्यासाठी आली असेल).] : िहर बाहहरी न नीगीजे : येथौनी मनासी 
आणीजे : 

२० 

कवणाचा हवस्वास  करंू न ये” ॥ उक्िं च ॥  

  

यस्य न ज्ञायिे शीलं न क लं न पराक्रमः ।  
न िेन संगकि क याहदत्य वाच बृहस्पहिः ॥ १६ ॥  

  

मग हळ हच बाहहहर नीगौहन पाहे : िव ंस्वजािीचा नव्हे : मग म्हणे :  

“ि ं कोण गा : मािें बोलावीि आहेसी?” येरू म्हणे : “मी २५ 
गंगदि  : बेड काचा [मू. बडेकाची.] राज  : ि जजवळी मीत्रपणालागी आला ं:” मग  

सप व म्हणे : “हें अन चीि : त्र णासी [मू. त्र िचरासी. (हे उघड चकू आहे. ‘िृणाना ंवत्न्हना सह सगंमः’ असे ससं्कृि वाक्य 
आहे. त्याप्रमाणे द रूस्ि करून घेिले आहे.)] आणी आग्नीसी कोठे महैत्र आसे? 

 

॥ उक्िं च ॥  

  
यो यस्य जायिे वध्यः स स्वप्नेऽहप कथंचन ।  
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न ित्समीपमभ्येहि ित्त्कमेित्प्रजल्पहस ॥ १७ ॥  

  
जयाहस जो वध्य  होये : ियासी मतै्री केहव घडे?” ऐसें आईकौहन गंगदि  ५ 

म्हणे : “ि ं म्हणहस िें साच : जें ि ं सहज आमचा वैरी [‘जें ि ं आमचा सहज वैरी’ (स्वािाहवक वैरी, जन्मजाि शत्रू) 
असा अन्वय करून अथव लावावा.] : पण दायादीकीं 

 

परािवीलें  : म्हणौनी ि जजवळी आलौं” ॥ उक्िं च ॥  

  

सववनाश ेसम त्पने्न प्राणानामहप संशये ।  

अहप शत्र ं प्रणम्योचै्च रके्षत्प्राणान्धनाहन च ॥ १८ ॥  

  

मग सप व म्हणे : “ि ज कवणें परािवीलें?” याउपहर गंगदि  सागें : १० 
“येका क पामाझाहर माझे दायाद असिी : िेकह मज परािवीलें  : ियािें  

ि ं िक्षी :” िव ंसप व म्हणे : “आम्हासंी प्रवसे  नाहह : उदक प णव आसे :  

प्रवशेलेया ंराहावयाहस स्थान [मू. स्छान.] नाहह : िहर माझेंवस्ि  [माझ्याकडून, माझ्यास्िव.] न येववें : ि  जायें 
:” 

 

मग गंगदि  म्हणे : “ि ं चाल : ि िें स खें घेउनी जाईन : क पामाझाहर  
उदकाजवळी कोटर असें : िेथें राहाहवला असिा ंि ं बळीया माझीया १५ 

दाया[दा]हदकािें ग्रासीसी :” िें आईकौहन सप व चींिीिा जाला : मग  

म्हणे : “मी क्ष धाथ व [क्ष धािव, ि केला.] हींडें : पहर बेंड क ककह न िेटे : आणी मज जीवन-  

उपावो होईल : िहर जाउहन स खें बेड क िक्षण करंू” ॥ उक्िं च ॥  
  

योहह प्राणपहरक्षीणः सहायपहरवर्मजिः ।  

स च प्रयत्नादापन्ना ंवृहिमाचरिे ब धः ॥ १९ ॥ २० 

  

ऐसें सप व हवचाहर : िव ंसपाप्रहि बेड क म्हणे : “मी ि िें बरवें मागें घेउनी  

जाईन : िहर यक वळेें  [एक वेळी, एकाच वेळी, एकदम.] ियािें ि वा ंन िक्षावें : जो जो मी दाखवैन िोच  
ि वा ंिक्षावा :” येरू म्हणे : “आम्हा ंि म्हा ंयसेनें मीत्रत्व जालें  : िहर ि ं  

म्हणसी िोच िक्षीन :” ऐसें बोलौहन दोघै नीघाले : क पाची थडी  

पावले : मम राहाटमागें मध्यें नीगाले : िया उपहर सपािें कोटरीं राहावौहन [राहायला लावनू; ठेवनू.] : २५ 

ियाकरवीं दायाद खावीहवले : हळ हळ  [(कारण, सवव बेडूक एकदम खाऊ नये असे गगंदिाने साहंगिले होिे, म्हणून)] 
वीस्वासौहन [आपल्या हठकाणी गगंदिाचा हवश्वास उत्पन्न करून.] सववहह िक्षीले : 

 

याउपहर बेड क सरले : सप व म्हणे : “गंगदिा : ि झे वैहर अवघे सरले :  
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िहर मज आिा ंिोजन वीचाकर [(ज्याअथी) ि वा ंमज येथे आणीलें  (त्याअथी) ‘आिा ंमज िोजन िीचालर (माझ्या िोजनाचा 
हवचार कर). ज्याअथी िू मला येथे आणलेस त्याअथी आिा याप ढेही माझ्या िोजनाची व्यवस्था िू केली पाहहजेस—हा िावाथव.] : 
आणी जेणें कारणें ि वा ंमज येथें आणीलें  :” 

 

मग गंगदि  म्हणे : “ि वा ंमाझें गोमटें काये केलें  : िहर आिा ंयेनें घटीका-  

यंत्रें बीजें करीं :” िव ंसप व म्हणे : “मी आिा ंकवणा स्थाना [मू. स्छाना.] जाइन?  

माझें बील आनीकें  व्यापीलें  असैल : िहर ि ं आप लीये [(ि झ्या स्विःच्या)] पकैीचा [(सम दायािील)’—ि झे शत्र ू
िर मी खाल्ले. आिा राहहले िे ि झे बडूेक, त्यािून. पैक : सम दाय, समूह. पाहा : ‘िवं बोलीला िीमक  : आमिें जो असे कवीपैक  : िो 
एकएका देशा धाड ं एकएक  : हवचारंू क्षेहत्रयािंें’ (नरुस्व. १२४). या ओवीवरील टीपेि देखील ‘पैक=समूह’ असाच अथव हदलेला आहे. 
पैलक हे सप्िमीचे रूप होय. प ढे िेच ‘अव्यय’ म्हणून उपयोगाि येऊ लागले. नरुस्व. १२४ या ओवीिील ‘पैकू’ हा पाठ च कीचा असून िो 
मूळ पाठ बैकू असावा असे श्री. देवीकसग चौहान स चविाि. (मराठी आहण दत्क्खनी कहदी पा. १५) पणे िे बरोबर नाही. रुत्क्मणी 
स्वयंवराच्या सवव पोर्थयािं ‘पैकू’ हाच पाठ आहे. टीपकाराने देखील पैकू याचाच ‘समूह’ म्हणून अथव हदला आहे. पैकू हाच शब्द ज न्या 
काव्याि अन्यत्रही आढळिो. उदा॰ : ‘कें  स्वगव के मृत्यलोक  । हा असाध्य सोईरीकेचा पैकु’ (२४१); ‘देवें द्वारके पाठवीला दारूक  । 
आणवीला व्रजपैक ’=गोक ळािील (लोकाचंा) समूह. (प्राचीन मराठी कहविा. खंड ६. नृकसहकृि रुत्क्मणी स्वयंवर सपंा. : ज. शा. 

देशपाडें व कृष्ट्णदास महान िाव). पैकी या अव्ययरूप सप्िम्यंि रूपावरूनही िीच गोष्ट स्पष्ट होिे.] येक  येक  

 

बेड क प्रत्यकह दें : यऱ्हवीं अवघे िक्षीन :” िें आईकौहन गंगदि  चींिीिा ५ 

जाला : मग म्हणे : “म्या ंकाय केलें  : आपणासी मृत्य कैसा घरासी आनीला :  
आिा ंयािें वाहरन िहर हा आवघेंयािें िक्षीि  : म्या ंअहमत्र  िो मीत्र केला :  

म्हणौहन ऐसें पावलौं ॥ उक्िं च ॥  

  
अहमतं्र क रुिे हमतं्र वीयाभ्यहधकमात्मनः ।  

स करोहि न संदेहः स्वयं च हवषिक्षणम् ॥ २० ॥ १० 

  

जो आपणयाहोउनी [(आपल्याहून, आपल्यापेक्षा)] अधीक [(श्रेष्ठ, बलवान)] : ऐसा [(ऐशा, अशा)] [अ*]मीत्रािें 
[(शत्रूला)] मीत्र कहर [िेणें॰.] : िेणें स्वयें 

 

हवशिक्षण केलें  ऐसें जाणावें : िहर आिा ंएक  एक  [मू. ऐक ॰.] प्रिदीनीं देउं : मग  
आपणयािें वाचउं :” यापहर प्रिदीनीं येक येक मड क देिा जाला : मग  

गंगदिाचा प त्र  येम नादि  िोही िक्षीला : िें आईकौहन गंगदि  थोर वीळाप  

करंू लागला : मग िया गंगदिाची स्त्री म्हणे : “आिा ंकाये रोदना ंकरीिोसी? १५ 
क ट ंबघािका चाडंाळा : पापीया : आिा ंि िें सप व खाईल : आिा ंिरही  

येकाधा ठावो करसी [एखादे द सरे स्थान करशील, द सरे घर करशील, द सऱ्या हठकाणी जाशील िर वाचशील.] िहर 
वाचंसी :” सपाकरी [सपाने. पूवी कहर आला आहे िो पाहा.] आवघे बेड क खादले : 

 

याउपरी सपें म्हणीिलें  : “गंगदिा : मी ि केला जालों : आिा ंमज आहारु  

देईं : जेणें [मू. ‘जणे’.] कारणें [‘जेणें कारणें (ज्याअथी) ि वा ं मज यथें आणीलें , (त्याअथी) आिा मज आहारू देईं’—असा 

अन्वय. वाक्यरचना लक्षाि घेण्यासारखी आहे. मागील पानावर हेच वाक्य याच रचनेि आलेले आहे.] ि वा ंमज यथें आणीलें  :” 
मग गंगदि  म्हणे : “अगा 

 

ये मीत्रा : येहवखीं [या हवषयी, या बाबिीि. पाहा : ‘आगा आत्मजेचा ंणिलख । जैसा जीउ हनराहिलाखी’ (ज्ञाने. १२·१३१).] चींिा २० 
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न करावी : जहर मािें सोडसी िहर आणीके 
क पीहोउहन [इिर कूपाहून, कूपापासून.] : आहणक बेड क वीस्वासौनी ि जपाहस आणीन :” मग  

सप व म्हणे : “ऐसें जहर करसी िहर ि ं [मा*]झा मीत्र  बंध  जालासी :  
ि िें िक्षें ना :” मग िो गंगदि  राहाटयंत्रमागें बाहहर नीगाला : िव ं  

सप व ियाची वाट पाहे : िव ंबह ि दीवस जाले : मग सपें गंगदिाची [सामान्यरूप केलेले नाही. मूळ ससं्कृि 
कथेि गगंदिाला शोधून आणण्यासाठी िेथील एका ‘गोधा’ (=पाल, सरडा) याला पाठहवले असे आहे. आपल्या प्रिीि गगंदिाच्या 
पत्नीलाच पाठवल्याचे म्हटले आहे. कथेचा शवेटचा िाग लक्षाि घेिा िे बरोबर वाटि नाही.] 

 

स्त्रीसी म्हणीिलें  : “आवो : ि ं गंगदिाहच स धीसी जायें [शोध करण्यासाठी जा. सुधी (स.ं श हद्ध)=शोध. पाहा : 
‘िीकडौहन कोण्ही यि दीसे : िहर जाउहन सुणध प से’ (ज्ञाप्र. ९८९).] : त्यासी पाचारुनी 

२५ 

ये [(बोलावनू हनरोप सागंून ये.)] : आणी मेड कहह न धाडी [(बेडके पाठव ूनकोस, पण िू ये. कारण)] : िहर ियािें 
म्हणावें : ि जवीण प्रीयेदशवनाहंस 

 

घहडिहर असवें ना [असा या वाक्याचंा अन्वय करावा. ‘येन आगम्यिा ं एकाहकना ं अहप िविा द्र ििरं, यद्यन्ये मण्डूका 
नागच्छत्न्ि’—(इिरबेडके येि नसिील िर िू एकटा िरी लौकर हनघून ये) असे मूळ ससं्कृि वाक्य आहे. त्याच्या अन षगंाने मराठी 

वाक्याचंा वरीलप्रमाणे अथव लाविा येईल. असवि नाही, राहावि नाही. ‘हे माझी िाख’=वचन, शपथ, आण.] : आिा ंि ज जहर 
वोकटें कहर िहर हे माझी िाख :” 

 

ऐसें ियाचें बोलनें आईकौहन गंगदिाची स्त्री स धीसी नीघाली : मग यउनी  
म्हणे : “गंगदिा : ि झी वाट सप व पाहाि से : िहर ि ं वगेा ंजाये : आणी  

िेणें आप लें  स कृि आड केलें  आसें [त्याने आपले प ण्य मध्ये घािले, पणाला लावले. आपण जर काही वाईट करू—ि ला 

खाऊ—िर आपले प ण्य जाईल—अशी त्याने शपथ घेिलेली आहे.] : ि ज वोखटें न कहर : आिा ंनीसकं 
 

होउनी जायें :” िे आइकौहन गंगदि  म्हणे : “प्रीये : ि ं वडेी आहेहस :  

क्ष धेप ढें कवणाचंें स कृि : आणी कवणाहच िाख? ॥ उक्िं च ॥  

  
ब ि हक्षिः कक न करोहि पापं क्षीणा नरा हनष्ट्करुणा िवत्न्ि । ५ 

आख्याहह िदे्र हप्रयदशवनस्य न गङ गदिः प नरेहि कूपम् ॥ २१ ॥  

  

ि केला प रूष  काये पापािें न कहर? द्रव्यें क्षीण [मू. क्षेण.] जाले जे नर िे हनदवय  

होहि : हनष्ट्करुण [मू. हनष्ट्कारण.] होिी : िहर प्रीये : ि वा ंजाउहन प्रीयदशवनाहस ऐसें  

साघंावें : जें गंगदि  माग िा क पाप्रिी न ये :”  
  

मग वानंरू म्हणे : “मगरा : हे कथा या कारणें सागंीिली : म्हणौहन पापीया १० 

जळचरा : ि ं जायें : आिा ंमी न यें :” मगरू म्हणे : “ि ं न येसी िहर मी  
अनशन [मू. अिाशन.] व्रि घेउनी देहेत्याग  करैन :” वानंरू म्हणे : “चाडंाळा : मी काये  

लंबकण व रासि ? ॥ उक्िं च ॥  
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दृष्ट् वा प्रत्यक्षदोषं च कसहं दृष्ट् वा च दारुणम् ।  

शृगालेन प ननीत्वा सींहेन रासिो हिः ॥ २२ ॥ १५ 
  

प्रत्यक्ष सीहं ऐसा [मू. ऐसा.] देखौहन : माग िा कोल्हेनी रासि  [मू. राषि .] आणौहन : सीहाकरवीं  

लंबकण व रासि  [मू. राषि .] मारवीला :” मगरू प से : “िे कथा कैसी?” वानंरू सागें :  
 

कर्ा २* 
धूतव कोल्हा ि कामातुर गाढि 

 
“कोन्ही येकें  वनीं : कराळकेसरी [मू. ॰केशरी.] नावं सीह ं होिा : ियाचा सेवक   
कोल्हा असे : िो सींह ं कीिी येका ंदीवसा ंअक्षम  जाला : पारधीसी जाववें २० 

ना : मग कोल्हयािें म्हणे : “मी ि का ं [(ि केने)] अडलौं [(अडलों, अडचणीि आलो = पीडलो) अडिे : पाहाः 
‘हसस पाळ नावंाचेहन महारोगें. : देवा अडलीं माझीं सवांगें’ (नरुस्व. ६८०).] : मजकारणें काहंह येक 

 

स्वापद आणी :” मग िो कोल्हा पारधीसी नीगाला : िव ंनदी येकीचा ं  

उपकंठीं मोटाधाटा गधडा एक  [मू. ऐक .] चरिा ंदेखीला : ियाजवळी कोल्हा  
गेला : ियािें म्हणे : ““मामो : काई करिोसी? ि ज लेंक रवें कीिी?”  

िो म्हणे : “आम्हासंी वीवाहो जाला नाही :” िव ंकोल्हा म्हणे : “आमचें २५ 

गावीं गाढवीया िीन िरुणीया आसिी : िारुण्यपणाचेनी माजें परस्परा-  
वहर वळंघिािी : िेही मज म्हणीिलें  : ‘ि ं कोन्हा [य*]कीं गावंा जाउनी  

आम्हायंोग्य भ्रिारू आणी :’ िहर ि जप्रिी मी आलौं : जहर ि झे मनीं अस्त्री  

करणें असैल िहर चाल :” ऐसें िया कोल्हयाचें वचन आईकौहन  

गाढउ कामें वीव्हळ जाला : येउहन कोल्हयाचें पाया ंपडला : म्हणे : ५ 

“कोल्हादादो : आमचें घरबार [घरािील ससंार, (स.ं गृह >म. घर+िार) =गृहस्थाश्रम.] माडंिें कहर [माडूंन द्या, 
लावनू द्या. आमच्या गृहस्थाश्रमाची, ससंाराची व्यवस्था लावनू द्या.] : मी रेव कहरि आसें [मी हवनंिी करिो, याचना करिो. 
रेवणे : अडकून पडल्याम ळे ओरडणे, कण्हणे. लक्षणेने, मदिीसाठी याचना करणे.] :” 

 

॥ उक्िं च ॥  
  

नामृिं न हवषं हकहञ्चदेका ंम क त्वा हनित्म्बनीम् ।  

जीव्यिे सङ गिो यस्या हम्रयिे च हवयोगिः ॥ २३ ॥  
  

॥ िथा च ॥ १० 

  

यासा ंनाम्नाहप कामं स्यात्संगमं दशवनं हवना ।  
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िासा ंसंगप्रसंगेन न नरो द्रवहि कौि कम् ॥ २४ ॥  

  
येकी नीिंबीनी शोडशवाशीकी : िे वीखहह म्हणीजे : आणी आंमृिहह  

[म्हणीजे*] [येथे म ळाि ‘िहक्षजे’ असे आहे. पूवापर सदंिावरून ‘म्हणीजे’ हाच शब्द िेथे असला पाहहजे. त्याप्रमाणे द रुस्िी स चवनू 
पाठ स्वीकारला आहे. ‘िहक्षजे’ या पाठाने अथवही नीट होि नाही.] : जीचेहन हवयोगें प रूश मरिी : आणी संगेंकरौहन 
जीिी : 

 

त्या स्त्रीयचेहन नामें [(नावानेच, नाव ऐकिाच, स्त्री असा न सिा शब्द ऐकला िरी)] प रुषासी काम  होये [(मदन जागृि 
होिो, उपिोगाची इच्छा हनमाण होिे).] : िे स्त्रीयचेहन संगमें प रुश द्रव े[प रुषाचे वीयव स्खलन होिे.] 

१५ 

येथें काय नवल?” िव ंकोल्हा म्हणे : “मामो : नोवहर पाहावया चाल :  

ि झीया मना ंइल [येईल. ‘इल’ हे रूप ग्रामीण िाषेि आजही वापरले जािे.] िे नोवहर ि जकारणें करंू :” म्हणौहन 
िो लंबकण व [‘लंबकणव’ याचे उच्चारािंहरि लेखन.] गाढउ 

 

िया कोल्हासंगािे नीगाला : िव ंप ढा ंिेणें लंबकरणें गाढवें [सीं]ह ं देखीला :  

देखौहन गाढउ पळाला : िव ंकोल्हा सीहािें म्हणे : “ि जप ढाहंोउनी [ि झ्या समोर येऊन स द्धा. (िव समीपे 
िूत्िा = होउहन); ि झ्या समोरून. ‘ितू्वा’ या अथाने आलेल्या ‘होउहन’ या धाि साहधिापासूनच ‘हून’ हा पचंमीचा प्रत्यय मराठीि आला 

आहे. (गोप्रच. प्रस्िा. पा. ४४–४६ पाहा.)] गाढव 

 

पळाला : ि झें बळ इि कें हच आसें : िहर ि वा ंआिा ंऐसें करावें : जाळीआिं  २० 
लप नी राहावें : माग िें गाढवासी मी ब धीहच आहणन [ब द्धी करून, य क्िीने आणीन.] :” मग िो कोल्हा  

लंबकणा गाढवापाहस गेला : मग म्हणे : “मामो : ि ं का ंपळालाहस?”  

िव ंिो म्हणे : “म्या ंसीही देखीला (ली) :” मग कोल्हा म्हणे : “ि िें  

िेडावयाकारणें [हिवहवण्यासाठी. स.ं भ्रष् > म. िेड = िीहि. िेडणििे : िीहि दाखवणे, हिवहवणे. पाहा : ‘यशोदा िेडणिला : िैं 
करुणारंस  उठेवला’ (वछा. ५२); ‘िव चैद्य ूम्हणे : हें मािें काइसें िेडििें’ (हशश . ८६४). स.ं भे्रष् (हिणे) पासूनच िेड = भ्याड हा मराठी 

शब्द आला आहे. िेड=भ्याड : पाहा : ‘िेथ िेडांची कवण माि  । काचेया ं केरु फीटि ’ (ज्ञाने. १·१३४).] सीहाचें कािडें 
नोवहरया ंआंगीं घािलें  होिें : िे म्हणे : 

 

‘ििारु िेड कीं धीट असे?’ िहर िे मदनमोहनी गाढवी : ि झें रूप देखौनी २५ 

हवरहज्वरें व्यापीली आसे : िे म्हणे : ‘लंबकण व मीळे िहरहच प्राण वाचें :’  

िरी िीचा प्राण गेलेया ंि ज हत्या घडैल : िहर ि ं चाल : िे ि झी वाट पाहािी  
आसे :” ऐसें कोल्हयाचें वचन आईकौहन : लंबकण व मदनें व्यापीला :  

मग म्हणे : “चाला :” ॥ उक्िं च ॥  

  
स्त्रीम द्रा ंझशकेिनस्य जहयनीं सवाथवसंपत्करीं  

ये मूढाः प्रहवहाय यात्न्ि क हधयो हमर्थयाफलान्वहेषणः ।  

िे िेनैव हनहत्य हनदवयिरं नग्नीकृिा म त्ण्डिाः ५ 
केहचद्रक्िपटीकृिाि जहटलाः कापाहलकािापरे ॥ २५ ॥  
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ऐसें कोल्हयाचें वचन आईकौहन माग िा िो गाढउ ियासवें नीघाला :  

िो सीहापासी नेउनी मारवीला :  
  

सीह  उदकस्थाना [मू. ॰स्छाना.] आंघोळीसी गेला : कोल्हा मागें राखणा ठेवीला :  

िेणें कोल्हेनीं त्या गाढवाचें कान आणी ऱ्ह दय खादलें  : िव ंसीहं स्नान १० 
करौहन आला : िव ंऱ्ह दये कान न देखेहच : िव ंसीहं म्हणे : “हा रे :  

कोल्हया : ि वा ंयाचे [मू. आचें.] कान का ंउचष्टीले?” िो म्हणे : “यासी [मू. आसी.] कान  

आणी ऱ्ह दय आधीच नोहिें : जहर ऱ्ह दये कान असिे िहर हा मागं िा येिा ना  

॥ उक्िं च ॥  
  

आगिि गििैव कसहं दृष्ट् वा ि  दारुणं । १५ 

अकणवहृदयो मूखो गत्वा यो प नरागिः ॥ २६ ॥  
  

पहहलें  आला : मग सीह ं दारूण देखौहन गेला [‘दारूि (ियंकर) सीह ं देखौणन’.] : िहर सीहं देखीला : 
पाहीलें  : 

 

ऐसें जाणौहन [असे माहीि असून देखील.] माग िा आला : हा कणव आणी ह दवयरहहि :” ऐसा बोल   

सीह चेया [कसहाच्या. सामान्यरूप पाहा.] मना आला : मग दोघीजन खाउं लागले :”  
  

ऐसी कथा वानंरें मगराप्रहि सागंीिली : मग म्हणे : “मगरा : िैसा मी म खव २० 

नोहें : ि झेहन बोलें  माग िा येउं : आणी ि ं स्त्रीहजि  [बायकोकडून कजकला गेलेला. बायकोच्या स्वाधीन. स्त्रीया ं
(बायकोकडून)] : स्त्रीया ंचाळहवलासी [(चळवला गेला आहेस, नाचवला आहेस). िू पत्नीच्या पूणवपणे िाब्याि आहेस, हा 

िावाथव.] : मज 

 

ि ज अंिर पडलें  : स्त्रीया ंजीकीला [कजकला गेलेला. ‘णजकणे’ असे रूप (हनरन स्वार ‘हज’) आहे हे लक्षाि घयाव.े ग्रामीण 
िाषेि िे वापरले जािे.] प रुश  काये काये न कहर? ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

न कक दद्यान्न कक क यात् स्त्रीहिरभ्यर्मथिो नरः ।  

राजाश्वो यत्र िेषिे प्रधानो कृिम ण्डनः ॥ २७ ॥  
  

स्त्रीजीि  प रुश  काये नेदी आणी काय न कहर? जैसा राणीया ंराजा घोडा करौहन २५ 

हीसवीला : आणी प्रधानस्त्रीया ंप्रधानाचें म ंडन करवीलें  :” “हे कैसी कथा?”  

मगरु प से : वानंरू सागें :  
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कर्ा ३* 
स्त्रीणजत राजा ि प्रधान 

 
“कोन्हे येके नगकर रायाहच राणी : आणी प्रधानाची राणी : दोघी बहीनी  

असहि : िव ंधाक हट बहहणी [मू. बेहहणी.] वडीली बहहणीिें प से : “ि ं िरिाराहस  

कैसी आवडिीसी?” िे म्हणे : “राजा मजवहर बह िसाल प्रीहि कहरि से :  

िे ि ज आजी प्रचीि दाखवैन : माझे घकर येकीकडे ि वा ंउगलें हच बैसावें ५ 
आणी चहरत्र पाहावें :” मग राणीया नीद्रा [मू. नीड्रा. (सकळ सकेि ड = द).] केली : िव ंरावो सिा हवस-  

जौहन [मू. हवशजौहन.] राणीवासा ंआला : िव ंराणी कोमाईली देखीली : िव ंराजा म्हणे :  

“का ंखंहि करिेसी? ि झें मनीं काय आसें िें सागं : िीि कें  कहरन मी :”  

िव ंिे राणी बोलीली : “मज आवघड [(=सकंट) माडंलें  आसें’ माझ्यासमोर सकंट उिे राहहले आहे.] माडंलें  आसें 
:” राजा म्हणे : 

 

“िें कैसें? सागं :” राणी म्हणे : “ि म्ही कटकीं गेले होिे : िै मज थोर १० 

अवस्िा लागली असे : िेधवा ंम्या ंह डेहचये [(ह ड्यािील, हकल्ल्यािील ककवा ब रुजावरील). ‘ह डा’ हा मूळ कानडी शब्द 
असून त्याचा अथव हकल्ला असा आहे. मराठीि त्याला ‘ब रूज’ हा अथव आलेला आहे. श्री. देवीकसग चौहान या शब्दाची व्य त्पहि ‘ऊध्ववकम्’ 

पासून लाविाि (मराठी आहण दत्क्खनी कहदी. पा. १०) पण िी पटि नाही.] जाखमािेसी [यक्षमािा देवीला. जाखमाता जाखाई 
नावाची देविा. ‘जाख’ हे देविेचे नाव. हिला ‘मािा’ असे म्हटले आहे.] नवस नवसीलें  

 

होिें : राव गौसाहंव स खें सम (मा)धान (नें) येहिल : मग मी रायािें  

घोडा करौहन [मू. कोरौहन.] : पाठीवहर बैसोहन [मू. बैसौसुहन. (प्रि लेखकाच्या मनािील ‘बसोहन’ व ‘बैस नी’ या दोन 
रूपािील सभं्रम येथे प्रगट झाला आहे.)] हीस  करवीन : ऐसा नवस  नवसीला 

 

आहे :” िव ंराजा म्हणे : “का ंनाही? बरवें : पण हा नवस  येकािंीं  

स्थानीं [मू. स्छानीं.] करावा :” िेधवा ंराजा घोडा जाला : पाठीवहर जीण  घािला : १५ 

िोंकड कहडयाळें [याचा मूळ अथव ‘कडे’ ककवा ‘कड्याचे वळे, कड्याचा गोल’ — (स.ं कटक + वलय) असा आहे. ससं्कृिमधे 
‘कटक’ = कडे; ‘वलय’ = कडे, ककवा हािाि घालायचा वि वळाकार अलंकार, असे अथव आहेि. वि वळाकार कडे (कटकाचे वलय), 
ककवा न सिे ‘कडे’. कटक आहण ‘वलय’ हे दोन्ही एकाच अथाचे शब्द जोडून एक शब्द ियार केला. कणडयाळें = कडे. पाहा : ‘पै 
आघवाहंच रोममूळीं । आला ंस्वेदकणीं हनमवळीं । लेइला मोहियाचंी कहडयाळी । आवडे िैसा’ (ज्ञाने. ९·५२४); ‘कीं गगन लेइलें  कणडयाळी 
: मृणाळाचंीं’ (नरुस्व. ५११). घोड्याच्या लगामाच्या एका बाजूने दोन्ही टोकानंा लोखंडाचे एक वि वळाकार काटेरी कडे बाधंलेले असिे. 
िे घोड्याच्या िोंडाि घालून मग लगाम लाविाि. या काटेरी कड्यालाही ‘कहडयाळें’ म्हणिाि. पाहा : ‘धरूहन कणडयाळाचां गोटी : 
असीवार ज ंझिाहि हािपीटी’ (हशश . १०४८). यावरील टोपेि ‘कणडयाळें  िें लगामाचे’ असा अथव हदला आहे. नरेंद्राच्या सपूंणव रुत्क्मणी 
स्वयंवरािही हा शब्द आलेला आहे. पाहा : ‘ऐसे शब्दें बोलिाहि प्रौढी : घाये देिाहि मकरि ंडी : धरूहन कडीयाळाचा जोडी : आस डीिी 
अहसवारािें’ (२००६). यावरून, कणडयाळें  =लगामाला लावलेले, घोड्याच्या िोंडाि घालण्याचे लोखंडी कडे, हा अथव स्पष्ट होईल.] 
घािलें  : मग राणी पाठीवहर बैसौहन हहस  केला : िे आवघें 

 

चहरत्र धाक टी बहहनीनें देखीलें  : मग राजा परिा हनगौहन गेला :  

  
मग धाक टी बहीण वडील बहीणीिें म्हणे : “मी प्रधानासी बह ि आवडिें :  

मजवाचंौहन प्रधान  काहंह नेणे : िहर ि ं माझीया घरासी यें : ि ज माझीया  

ििाराची प्रहचि दाखउं :” मग िे ऐरें दीवसीं वडील बहहण धाक टी २० 
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बहहनीचेया घरा गेली : घराआंंि  येकीकडे बैसौहन राहहली : िव ंप्रधानाची  

स्त्री पाघंरौहन नीजैली : िव ंप्रधान  घरासी आला [मू. आली.] : स्त्रीयेिें नीजैलें   
देखीलें  : कोमाईली ऐसी देखीली : िव ंप्रधान  म्हणे : “का ंकोमालीसी?  

ि ज कोणें काय म्हणिीलें  : िें साघें :” िव ंिे म्हणे : “मज थोर साकंडें  

पडलें  आहे :” िव ंप्रधान  म्हणे : “िें साघं : मी करीन :” िे म्हणे : “ि म्ही २५ 
रायासंगािें कटकीं गेले होिे : िै दीवस [मू. दीवश.] लागले : िै मज गोसाहवहच  

अवसहर वाटली [ध्यास लागला, काळजी वाटली. पाहा : “पैं मानकस जहर । अकहसेची अिसणर । िहर कैं ची बाहहहर । बोसडैंल” 
(ज्ञाने. १३·२९७); ‘आिा ंआवहड जेथ पडे । िेयाची अिसरी प ढें प ढें । हरगों लागे हें घडे । पे्रम ऐसें’ (ज्ञाने. १६·५३), ‘माझी अिसरी िे 
फेडी । हवजयाची सागैं ग ढी । येरु जीवी म्हणे साडंी । गोठी इया’ (ज्ञाने. मा. १४·४१०); ‘एकले देव नीगाले राम  करी अिस्िरी । चला 
चला म्हणौहन आफावहलया िेरी’ (धवळे. ५·२५) या ओव्यािंील ‘अवसरी’ शब्दाच्या उपयोगावरून त्याचा अथव ध्यास, काळजी, कचिा 

असा होिो हे स्पष्ट होईल.] : िै म्या ंह डेहच काळीकेसी : नवस  नवसीलें  होिें : ‘माझा 

 

प्राणेस्वरू स खें समाधानें येईल : िहर मी प्रधानाहच वणेी ि ज देईन [केस अपवण करणे. वणेी=केस, हा सामान्य 

अथव. वेणीदान= केस वाहण्याचा हवधी, आजही प्रहसद्ध आहे.] :” 
 

ऐसें बोलणें प्रधानें आयकीलें  [मू. यायकीलें .] : मग हवचारौहन म्हणे : “प्रीये [मू. प्ररीये.] हा नवस   
करावा :” िेधवा ंिेणें प्रधानें वाहरक बोलावीलें  : डोई बोहडली : हें आवघें  

चहरत्र वहडल बहहणीयें देखीलें  : िे नीगौहन घरासी गेली : ५ 

  
येरें दीवसीं प्रधान रायाहचये : वोळगे गेला : राजेहन अप रव देखीलें  :  

राजा म्हणे : “प्रधाना : हे आप  (प) वव म ंडन [आियवकारक म डंण. ‘आप वव’ ऐवजी मूळ पाठ ‘अपवव’ ककवा ‘आपवव’ असा 
असावा. पवव=श ि काळ, पववणी. अशा पववणीच्या काळी म ंडण वगैरे करिाि. पण िशी पववणी (पवव) नसिानंा प्रधानाने म ंडण केले होिे. 
म्हणून िे ‘अपवव म ंडन.’ राजाने हवचारले की, पववकाळ (पववणी) नसिाना म डंण कसे केले? मूळ ससं्कृि श्लोकाि ‘अनश्वा यत्र िेषन्िे 
हशरोऽपिवणि म त्ण्डिम्’ असा ‘अपवव’ शब्द वापरला आहे. त्यावरून आपल्या पोथीिील पाठ ‘आपवव’ असाच असावा. त्याप्रमाणे द रुस्िी 

स चहवली आहे.] काईसें? ि म्ही कोणें याते्रसी [मू. आते्रसी.] 

 

गेले होिे?” िव ंप्रधान  उगाहच राहहला : उिर न देववें : ऐसा राजा  

प्रत्यकह प से : िेणें कचिेकरौहन रोडैला : मग प्रधानाची राणी प से : “ि म्ही  

का ंरोडीलेिी?” िो म्हणे : “ि झा नवस  मज िारी जाला [िारििू झाला.] : जेधवािेंधवा ं १० 

राजा प सि से : ियाहस उिर काय दीजे?” िेधवा ंिे म्हणे : “राजा जेधवा ं  
प सैल : िेधवा ंि म्ही ऐसें म्हणावें : ‘ि मचेहन नवसें माझा नवस  प णव जाला :’  

ऐसें म्हणावें :” िेधवा ंिो प्रधान  येरे दीवसीं रायाचें वोळगें गेला : राजेनी  

प सीलें  : “हें आप (प)वव म ंडन [आियवकारक म ंडण. ‘आप वव’ ऐवजी मूळ पाठ ‘अपवव’ ककवा ‘आपवव’ असा असावा. पवव=श ि 
काळ, पववणी. अशा पववणीच्या काळी म डंण वगैरे करिाि. पण िशी पववणी (पवव) नसिानंा प्रधानाने म ंडण केले होिे. म्हणून िे ‘अपवव 
म ंडन.’ राजाने हवचारले की, पववकाळ (पववणी) नसिाना म डंण कसे केले? मूळ ससं्कृि श्लोकाि ‘अनश्वा यत्र िेषन्िे हशरोऽपिवणि 
म त्ण्डिम्’ असा ‘अपवव’ शब्द वापरला आहे. त्यावरून आपल्या पोथीिील पाठ ‘आपवव’ असाच असावा. त्याप्रमाणे द रुस्िी स चहवली 

आहे.] काईसें?” प्रधान  म्हणे : “ि मचेहन 

 

नवसें माझे नवस प रण जालें  [ि मचे नवस पूणव झाले म्हणून माझे नवस पूणव झाले. येथे राजाला केवळ त्याने पूणव केलेल्या 

त्याच्या राणीच्या नवसाची आठवण करून द्यायची आहे. पुरि= ∠ स.ं पूणव.] :” हें आईकौहन राजा उगाहच 
१५ 
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राहहला :”  

  
“िैसा मगरा : ि ं स्त्रीजीि  : स्त्रीया चाळवीलाहस ॥ उक्िं च ॥  

  

िस्मािहलबवकोड्डायी बालशौची िथा हहहहः ।  
धाराविी चक्रविी षडेिे स्त्रीहजिाः नराः ॥ २८ ॥  

  

स्त्रीहजि  ऐसा जाणावा : घरासी येउहन च ल्हीमध्यें आ (आ)ंगोळी घालौहन राहे : २० 

राधंलें  ककवा नाहह : आणी उगाच येउनी बसेै : अथवा यउ[हन*] बाळकािें  
खेळवी : शौच करवी : अथवा स्त्रीकडे पाह नी ‘ही ही’ करौहन हासें : अथवा न्हािा ं  

स्त्री जीकडे धार पाडे िीकडे डोई फोरवी : अथवा िोजनसमयें द रौहन चक्राहचयेपहर  

रोटी अथवा िाकरी िाटावहर टाकौहन दे : िो चक्रवहि [मूळ स.ं श्लोकािील ‘चक्रविी’ शब्दाचा आपल्या लेखकाने 
केलेला अथव. िोजनाच्या वेळी द रून चक्राप्रमाणे िाकरी िाटावर टाकून देिो िो. या अथाि ‘स्त्रीलंपटत्व’ हदसून येि नाही.] म्हणीजे 
: ऐसा सा ंप्रकारीं 

 

स्त्रीजीि  जाणावा : िैसा ि ं स्त्रीजीि  : स्त्रीय चाळवीलासी : मज ि ज अिंर पडलें  :” २५ 

मगरू म्हणे : “दादो : चाल आंमचा घरासी : ि झी िाउजै वाट पाहाहि  
असैल :” येरु म्हणे : “पापी कपटीया : ि वा ंआप लें  ऱ्ह दय सत्य बोलौनी प्रगट  

केलें  : साचायेपणें [साचार=खरे. पाहा : ‘जैसें श्रवणस ख चि र । पहरणामौहन साचार’ (ज्ञाने. १६·१२३). त्याचे िाववाचक नाम 
ज्ञानेश्वरीि ‘साचारैव’ असे आढळिे. पाहा : ‘ना साचारैिें मीखें । ब्रह्माहीं िेदी’ (ज्ञाने. १६·११८). ‘साचारैव’ याचेच उच्चारािंहरि द सरे 

रूप ‘साचायव (ये)’–त्याला प न्हा ‘पण’ हा िाववाचक प्रत्यय लावला आहे. साचायेपि=खरेपणा, सत्यिा.] काये नासलें  : जैसें 
य ध्यीष्टीरें [स.ं य हधहष्ठर. य हध=य द्धाि. ‘य द्ध’ शब्द ज न्या मराठीि ‘य ध्य’ असा हलहहला जाि असे. िदन सार स.ं ‘य हध’ या सप्िम्यिं 
पदाचें लेखन ‘य ध्यी’ असे केलेले आहे. प ढे मात्र ‘य धीष्टीर’ असेच रूप आले आहे.] क म्हारें सत्य बोलौहन काये नाशलें  

 

॥ उक्िं च ॥  

  

स्वाथं संत्यज्य यो दम्िात्सत्यं ब्रिेू स मन्दधीः ।  
स स्वाथात् भ्रश्यिे नूनं य हधहष्ठर इवापरः ॥ २९ ॥  

  

मगरू म्हणे : “िे कैहस कथा?” वानरू सागें : ५ 
 

कर्ा ४* 
सत्यिादी युणधणष्ठर कंुिार 

 
“कवणें एकें  नगकर य धीष्टीर यनें नावं ंक म्हारू आसे : थोर मोटा-  

धाटा उचा ऐसा हदसिो : िो कोन्ही येकें  समईं मद्यपान करौहन घरासी  
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येि  आसे : थोर वगेें धावीनला : िो आवयेापाहस [मडक्याचं्या िट टीजवळ, ककवा समूहाजवळ. आिा=मडक्याचंा 

समूह, असाही अथव होिो. पाहा : ‘मढाहस आिा आंणवीला’ ‘ऐसा आवघा आिा....ल टवीला’ (गोप्रच. १२४).] िो (िों)ड ब चकडे 
 

पडला [िोंडावर पडला, िोंड ब चकडे (ब चकळेल, ब डेल, अशारीिीने).] : िेथें हिखटकाठं राजणाचा काठमोरा 
[(फ टलेल्या मडक्याचा) काठ, काठाकडचा िाग, ककवा खापराचा ि कडा. ज न्या मराठीि ‘काठपरा’ हा शब्द आढळिो. उदा : गोसावंीं 
ियाचीय माथा ंकांठपरा फोहडला’ (गोप्रच. १३२); ‘काठमोरा’ हे त्याचेच रूप होय. हाच शब्द िा प्रिीिही वापरला आहे. ‘कांठमोरा 
त्याचे हनडळीं रुिला’ (पंच. िा. पान ५३). ‘जेवी नीचाचा कांठपरा । गळा ंअडकल्या माजंरा । िें हरघोहन श चीहचया घरा । नाना रसपात्रा 
हवटाळी’ (एिा. २६·२०६). यावरून काठपरा=काठमोरा या शब्दाच्या अथाची कल्पना येईल. ‘उरावरी गळ्या खालें  कांठमोरा द हीं हडीं’ 

(िाप्र. १०·२६).] होिा : िो कपाळीं रुिला : 

१० 

अपार रुधीर नीगालें  : ियाउपहर िो काठंमोराचा घावो हवखोपा ंगेला :  

कीिीयेका दीवसा ं [मू. दीवशा.ं] पाणपला [हपकला. ‘पीकलें  िे पिपलें–’ (िाप्र. १४·३).] : थोर व्रण  कपाळीं 
समोर घायासाहरखा 

 

हदसे : ियाउपहर िे देशीं द िीक्ष पडलें  : मग िो क म्हारू दोघेचौघ मीळौहन  
कोन्ही येक नगरासी गेला : िेथें येक रायाची सेवा करंू आदरीली : मग  

िेणें रायें ियाचेया कपाळीचा घावो [मू. घोवों.] देखौनी हवचारीलें  : म्हणे : “हा १५ 

कवनी येक  स (श )रू आहे : ियाकारणें याहस सनं्म ख घावो लागला आसे :”  
ऐसें देखौनी अवघया पहरवार देखिा ंियासी थोर सन्मान  केला : ऐसें  

कोन्हें येकें  समईं रायाचें सिेमध्यें : हवराची गोष्टी कहरि आसिा ं: अमका  

वीरू : आम का ज झारू : प्रिापीया : ऐसी गोष्टी राज[स*]िे होि असिा ं:  

िव ंरायासम्होर िो क म्हारु बैसला आसे : िव ंराजेहन ियाहस प सों आद- २० 
हरलें  : “राणे हो : हा कपाळीचा घावो कवणें ज झीं लागला?” िव ंिो  

क म्हारू [मू. क मारू.] सत्य बोलीला : म्हणे : “राजया : हा शस्त्राचा घावो नोहे :  

िहर मी जािीचा क म्हारू [मू. क मारू.] : माझें घरी आम  (ने)कें  फ टलीं खापरें पडलीं  
आसिीं : िरी मी कोन्ही यके समईं मद्यपान करौहन घरासी येि होिां :  

िव ंमाझें मन भ्रमीि जालें  : मग मी िया खापरावहर पडलों : िव ंिेथें २५ 

काठमोरा होिा : िो माझें कपाळीं रूिला : अपार रुधीर नीगालें  : कीिी  

यका दीवसा ंिो पाणपला : हा घावो ियाचा हदसि  [मू. हदशि .] आसे :”  

िें आईकौहन राजा म्हणे : “येणें िलें  सीिरलौं [याच्याकडून चागंलाच फसहवला गेलो. सीतरिे=फसहवणे. मागे िंत्र ३. 
काकोल कीय. कथा ४ पाहा :] : िहर यासी [मू. आसी.] गची देउनी [गची (देप्रा.)=गळा, मान, कंठ. पाहा : ‘नासाप टौहन 
वारा । जो जािं  असे अंग ळे बारा । िो गणच धरूहन माघारा । आंि  घाली’ (ज्ञाने. ६·२३६). गची देिे : मान पकडणे, पाहा : ‘आहण 
िटोबासीं गचीए धरूणन चालहवली : पलै ठावोवेऱ्हीं गेली’ (लीच. उ. १२३).] 

 

बाहहर काढा :” िव ंक म्हारू म्हणे : “माझी सगं्रामीं स (श )रपण पाहावें :  

जािी काये प्रयोजन?” िव ंराजा म्हणे : “जऱ्ही स (श )र सववग णीं सपं णव  
आहेसी : स (श )रपणेंहह हवखाि  आहेसी : पहर जे क ळीं जन्मलासी :  

िे क ळीं ि वा ंस (श )रपण नसीजे : ज्यापहर कोल्हा येक  सीहाचा बंध  ५ 

म्हणौहन : हस्िीिें देखौहन पळाला :” हे कथा क म्हारू प से : राजा  
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साघें :  
 

कर्ा ५* 
लसहकुळात िाढलेला कोल्हा 

 
“कोन्हे एकें  वनीं सीहंदंपत्यें आसिी : बह िा ंयेका ंदीवसा ंसीहीणी  

प्रसवली : दोघे प त्र जाले : सीहं नानावीधें स्वापदें मारौहन हियलाग नी १० 

घरासी घेउन ये : येके दीवसीं येकहह स्वापद न सापडेहच : िव ंआदीत्य   

अस्िमाना गेला : यापरी िया सीहासी घहर जािा ंयेक कोल्हयाचें बाळ  

सापं डलें  : िें बाळक म्हणौहन दािं न रुपिा ंिोंडीं धरौहन आणीलें  : मग  
सीहािें सीहीनी प से : “हा जी : आजी काहंी नाहह आनीलें?” िव ंिो  

म्हणे : “प्राणेस्वहर : ईि के मी हींडलों : पण काहंह ना सापंडेची [मू. शापंडेची.] : हें १५ 

कोल्हयाचें पीलें  सापंडलें  : आप लें  जािीचें [कसह आहण कोल्हा एकाच जािीचे कसे? दोघेही ‘नखी’=नखे असलेले प्राणी 

म्हणून.] म्हणौनी न मारीिा ंआणीलें  : 
 

॥ उक्िं च ॥  
  

स्त्रीष  कलगीष  बालेष  प्रहिवव्यं न कर्महहचत् ।  

प्राणान्िेऽहप सम त्पने्न हवश्वस्िेष  िथैव च ॥ ३० ॥  
  

स्त्रीचा ंठाईं : बाळाचा ंठाईं : ियासी [मू. ि ंयासी.] प्रहारू न करावा : आणी शरणा-ं २० 

गिाचंा ंठाईं [मू. र्ाई. ( सकळ सकेंि. र् = ठ).] प्रहारू न करावा : म्हणौनी हें दािं न रुपिा ंआणीलें  : िहर  

आिाचंें यािें िक्षी : पर्थय कहर [आपले हहि कर. याला खाऊन आपला लाि करून घे. पथ्य : हहिकारक, असा मूळ ससं्कृि 
शब्दाचा अथव आहे. मराठीि मात्र ‘खाण्याला वज्यव’ असा अथव रूढ आहे. ‘पर्थय िें हहि आणीक खाणीयाचंा हनरोधही’ (िाप्र. ९·२३८). 
ज न्या मराठीि मात्र मूळ ‘हहिकारक अन्न’ या अथाने शब्द वापरला जाि असे. पाहा : ‘गोक्षीर जऱ्ही जालें  । िऱ्हीं पथ्याणस नाहीं बोहललें  । 
ऐसेहनहह हवष नोहे सूदलें  । देइजे ज्वकर’ (ज्ञाने. २·१८४). हनमवळ पाठकानेही ‘िक्ष वो पथ्ये घेवो’ (िंत्र ४·२३१) असा, ‘पर्थय’ शब्दच येथे 

वापरला आहे. मूळ ससं्कृिाि ‘इदानीं त्वमेनं िक्षहयत्वा पथ्य ंक रु’ असेच आहे.] : प्रिािें काहंी आनीक उपाज वहन आनीन 
:” 

 

मग सीहीनी म्हणे : “हा जी : ि ं बाळक म्हणौनी न मारीसीहच : िहर मी  

कैसें माहर? मी काय पापीनी असे? ॥ उक्िं च ॥  

  
अकृत्यं नैव किवव्यं प्राणत्यागेऽहप सतं्स्थिे । २५ 

न च कृत्यं हवम ञे्चि एष धमवः सनािनः ॥ ३१ ॥  

  

प्रकृत्ये [‘प्रकृत्ये जें ककहहच कृत्य नोहें’–हे वाक्य एका दृष्टीने अनावश्यक आहे. कारण, ससं्कृि श्लोक ३१ च्या पूवाधाचा अथव प ढील 
वाक्याि आलेलाच आहे. आहे त्या त्स्थिीि हे वाक्य ‘अकरणीय कृत्या’चे हवशषेण म्हणून घयावे. ‘प्रकृत्ये (प्रकृिीने, स्विाविः) जें कृत्य 
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ककहहच नोहें’ असे ‘अकरणीय कृत्य’.] जें ककहहच कृत्य नोहें : प्राणत्याग जाला आसिा ंजऱ्ही : िरी 
अकरनी[य*] िें न करावें : आप लीये धमीं राहावें : िरी मज िीसरा  

प त्र होईल [हे कोल्ह्याचे बालक माझा हिसरा प त्र म्हणून होईल=असेल, राहील.] :” ऐसें म्हणौहन आप लीये थानीं 
लावीला : नीकीयापहर 

 

वाढहवला :  
  

ऐसें िीघी प त्र मोटे जाले : येक  येकाचा [मू. येकाचा.ं] जाहिहवशसे  नेनिी : ऐसें [कोण कोणत्या 
जािीिला आहे हे त्यानंा कळणार नाही अशा रीिीने.] 

५ 

वाढहवलें  : ऐसें ियासी भ्रमण कहरिा ंयेक  हस्िी सन्म ख आला : ियािें  

देखौहन सीहाचे दोघे प त्र थोर कोपें उठीले : कोल्हेनी म्हणीिलें  : “हा  

आमचा वैरी : िहर या सन्म ख न वचावें :” ऐसें म्हणौहन िो घरासी पळौनी  

आला : ऐसें िे दोघै ियाचेहन िगंें [त्या कोल्ह्याच्या िगंाम ळे=परािवाने; िो हनवीयव होऊन पळाल्याम ळे.] बीहाले [भ्याले] 
: िेहह घरासी पळौनी आले : 

 

॥ उक्िं च ॥ १० 

  

एकेनाहप प्रकोपेण सोत्साहेन रणं प्रहि ।  

सोत्साहं जायिे सैन्यं िग्ने िङ गमवाप्न यात् ॥ ३२ ॥  
  

येक जण हवरू सोत्साहय क्ि [मू. सत्साह॰. याि हद्वरुक्िी आहे. ‘सोत्साह’ ककवा ‘उत्साहय क्ि’ असा शब्द ठीक झाला 
असिा.] होये : आणीकें  िगं काढीला : िहर आवघें 

 

िगं काढीला ऐसें जाणावें : याउपहर िे दोघी िाउ घरासी यउनी मािा-  

पीिाप ढें हासौहन वडील िावाचें चहरत्र सागंिे जाले : “जी पीिया : १५ 
हा हस्िी देखौहन पळाला :” िो कोल्हा आइकौनी थोर कोपावीष्ट जाला :  

मग मािा ियािें येकािं स्थाना ं[मू. स्छाना.ं] नेउनी सीकवीिी जाली : “बा : आजी-  

लागौहन झनी कोप करसी [रागाऊ नकोस. कसहबालकानंी आपल्या िावाच्या (कोल्ह्याच्या पलायनाचे वणवन ‘हासौहन’–
उपहासाने केले होिे. म्हणून कोल्हा रागावला होिा. त्याला कसहीण सागंिे : ‘आजपासून िू असा रागाव ूनकोस’ (ज न्या मराठीि ‘झनी, 
झने’–हे शब्द नेहमी हनषेधाथाने वापरले जािाि. ज न्या कहदीिही ‘णझन करे’=करू नकोस, असे िे वापरले जाि होिे.) कारण, ही ि झी 

धाकटी िावंडे आहेि. यावर कोल्हा हवचारिो : मग हे मला का हासिाि? मी काय याचं्यापेक्षा ‘हीन’ आहे?] : हे ि झीं धाक टीं 
िावडंें :” िव ंिो म्हणे : 

 

“मी काये यापहरस हहन  : जे मािें स (श )रपण ना ं: हवद्याभ्यासें हासंिाहि  

िहर अलोटिया हास्िीिें मारीन : मजह नी स (श )र कोण आसे?” २० 

िें आईकौहन सींहहणी िया हजहवत्वाहचया चाडा [मू. हजहवत्िहचया. त्याचे ‘जीहवत्व’ राहावे (कसह बालकाकडून िो 
मारला जाऊ नये) या इच्छेने.] येकािं सीकउं 

 

आदरीलें  ॥ उक्िं च ॥  



 अनुक्रमणिका 

  

शूरोऽहस कृिहवद्योऽहस दशवनीयोऽहस प त्रक ।  
यत्स्मन्क ले त्वम त्पन्नो गजस्ित्र न हन्यिे ॥ ३३ ॥  

  

“आरे : प त्रका ं: ि ं स (श )र आहेसी : आणी कृि वीद्वासं  [हा शब्द ‘कृिहवद्य’चे िाषािंर म्हणून वापरला आहे. िो 
च कीचा आहे. ‘हवद्वासं’ म्हणजेच हवद्वान. (स.ं हवद्वान शब्दाचे अनेकवचन); ज न्या मराठी हवद्वासं शब्द हवद्वान या अथाने एकवचनी 

वापरला जािो. उदा : ‘िो ि झा उपाध्या हवद्वासं  : स देवो हपिा आमचा’ (नरुस्व. ६४७).] आहेसी : आणी 

२५ 

दशवनीया आहेसी : [परी*] जे क ळीं जन्मलासी : िें क ळीं हस्िीिें न माहरजे :  

ि ं कोल्हयाचा प त्र : म्या ंस्िनपान करौहन वाढवीला : िहर हे प त्र माझे  

कोल्हा म्हणौहन जानिी िहर मारिी : िहर जव ंजानीिलें  नाहह िव ं  
स्वजािीमध्यें जायें : ना िहर मृत्यािें पावसी :” िो हिय सीहीणीचें वचन  

आईकौनी हबहाला : ििक्षनीं [‘ित्क्षणीं’चे लेखन. असे रूप प ष्ट्कळ हठकाणी हलहहलेले आढळिे. उदा : “जैसे चळचरा ंजळ 
साडें । आहण ततक्षिीं मरण घडे’ (ज्ञाने. ३·११७); ‘हियें लाह्या जाली ततके्षिें : िो िाप  कैसा साघंावा’ (नरुस्व. ४५३);] पळाला :” 

 

  

िहर येणें कारणें रावो म्हणे : “रे क म्हारा : जव ंराजप त्रें क म्हार  

ऐसें जाणीिलें  नाहह िव ंि वा ंजावें : नाही िहर अवकळ(ळा) पावसी :”  
ऐसें आईकौहन क म्हारू पळाला :” ५ 

  

िव ंवानंरू म्हणे : “मगरा : जैसें क म्हारें सत्य बोलौहन आप लें  ऱ्ह दये प्रगट केलें   
॥ उक्िं च ॥  

  

आत्मनो म खदोषेण बध्यन्िे श कसाहरकाः ।  
बकास्ित्र न बध्यन्िे मौनं सवाथवसाधनम् ॥ ३४ ॥  

  

॥ िथा च ॥ १० 
  

स ग प्िं रक्ष्यमाणोऽहप दशवयन दारुणं वप ः ।  

व्याघ्रचमवप्रहिच्छन्नो श द्धस्फहटकरासिः ॥ ३५ ॥  

  
जैसा स धस्फटीक रजकाचा रासि  : व्याघ्रचमेंकरौहन वषे्टीला : ऐसें आपणयािें  

प्रगट केलें  : ऐसा ियकंरू दारुण लोकासी दीसे : िेणें शब्देंकरौनी : रासिें  

आपणेयािें प्रगट केलें  :” “हे कैसी कथा?” मगरू प से : वानंरू सागें [म ळाि ‘वानंरु सागंें : मगरु प सें’ असे 
आहे. स सगंिीच्या दृष्टीने वाक्यें बदलून सहंहिेि घािली आहेि.] : 

१५ 
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कर्ा ६* 
िाघाचे कातडे पाघंरलेला गाढि 

 
“कोन्ही येक गावंीं स धस्फ टीक [आपल्या पोथीि स.ं श्लोक ३५ मध्ये रजकाचे नाव ‘श द्धस्फहटक’ असे आलेले 

आहे. त्याचे उच्चारािंरीि लेखन. णन. प्रिीमध्ये रजकाचे नाव ‘श द्धपट’ असे आहे. िा. आहण म. प्रिीि कोणिेच नाव नाही. हनमवळ 

पाठकाने त्याचे नाव ‘स्फहटक’ असे हदले आहे.] नामें रजक  [धोबी, कपडे (स्फहटकासारखे) पाढंरे श भ्र ध िो, म्हणून त्याला हे नाव 
हदलेले आहे. ‘स धस्र्टीक’ हे रूप वर १३ व्या ओळीि आलेलेच आहे.] होिा : ियाचा गदवि  गविें- 

 

वीन द बवळ  जाला : ऐसें िेणें कोणा ंयेका ठाया ंव्याघ्रचमव देखीलें  : मग  
मनीं वीचारीलें  : “बरवें जालें  : यणें चमें वषे्टौहनया ंरासिािें रात्रीं  

सेिामध्यें सोडौं [मू. सोड.] : यािें देखौहन व्याघ्र म्हणौनी खेिकरी पळिी :” ऐसें २० 

िेणें रजकें  केलयाउंपहर रात्रीं गदवि  स्व(स्व)ेछा सेिामध्यें चरे : पाहानवटें [प्रिाि काळी. (स.ं प्रिाि) 
पाहानपट असेही रूप आहे. पाहा : ‘िवं जाला पाहानपणटचा पाहारू’ (नरुस्व. ६१९); ‘िे थोरे पाहानपटीं : िरीजे श त्क्िसपं टी, (हशश . 
७८९) ‘पाहािवट’–अशी या शब्दाची पाठािंरे आढळिाि. स.ं प्रिाि>पाहाट-ि, अशी व्य त्पहि. त चा न होिो. पण त्याप ढील िट ककवा 
पट ची व्य त्पहि कशी लावायची? पटह= मंगलवाद्य, याचा िो अवशषे मानिा येईल. उजेडिानंाचा नगारा. पाहाट होिानंाची (मंगलवाद्य 
वाजवण्याची) वेळ, असे सिंव ूशकेल.] 

 

रजक  आप लें  घरासी [मू. ‘घकरसी.’ येथेही ‘घहर’ व ‘घरासी’ या दोन रूपाचंा, प्रिलेखकाच्या मनािील सभं्रम स्पषं्ट हदसिो.] 
आणी : याउपहर िो बह िा दीवसा खेि खािा ं[शिे (शिेािील पीक) खाऊन, शिेाि चरून.] मोटें(टा) 

 

जालें (ला) : थोर कष्टें माग िा ंघरासी ने : येके दीवसीं मदावीष्ट िेणें  

द रौहन रासंिाचा [मू. राषिाचा.] शब्द आइकौहन : आपणही ि क ं  लागला : ऐसें आईकौहन  

सेिकहर धाउहन आले : िे म्हणिी : “व्याघ्रचमवपृछन  [वाघाच्या चामड्याने झाकलेला. स.ं 

प्रच्छन्न>पृछन =आच्छादलेला, झाकलेला] हा गाढउ 
२५ 

होये :” ऐसें जान नी लाक डेवहर [लाकडाने.] ियािें माहरलें  : अधवमेला करौनी  
साहंडला :”  

  

वानंरू म्हणे : “हे कथा या कारणें सागंीिली : जैसें शब्देंकरौहन गदविें आप लें   
ऱ्ह दयें प्रगट केलें  : िैसें ि वा ंमगरा केलें  : िहर मी माग िा अपायािें देखौहन यें िहर  

मी काये स िारू? ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  

प्रत्यके्षऽहप कृिे पापे मूखो वै साध  मन्यिे ।  
रथकारः स्वका ंिायां सजारा ंहशरसाऽवहत् ॥ ३६ ॥  

  

प्रत्यक्ष पापािें देखौहन म खव जो िो बरवें मानी : जैसा रथकारू आप ली स्त्रीयेिें :  

द िारीणी [द राचरणी. िंत्र १. हमत्रिेद. मूळ कथा : कसह आहण बैल पाहा.] ऐसें जाणौहन : सीनाळासहहि खादंीं [मू. 
षांदीं] घेउनी नाचिा जाला :” मगरू 

 

म्हणे : “हे कैसी कथा?” वानंरू सागें : १० 
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कर्ा ७* 
मूखव सुतार ि त्याची णछनाल पत्नी 

 
“कोन्हें येकें  नगरीं वाढी रथकारू आसे : ियाची िाहरया परप रूशरि :  

िीचा अपवाद  जनम खें िो रथकारू प्रिहदनीं आईके : मग कोन्ही यके  

दीवसीं : हिची पहरक्षा करावयालागी िेणें हवचारू आदहरला : “हें साच  

कीं लटीकें ? म्या ंकैसेनी जाणावें?” ऐसा संप्रधारू करौहन स्त्रीयिें म्हणे : १५ 

“[प्राणे*]स्वरी : उदैक [उदहयक, उद्या. उदया= सूयोदय झाल्यावर; लक्षणेने, प ढील हदवशी.] मी गावा ंजाईन : 
कीिीक दीवस मज लागिील : 

 

िहर मजलागौनी सीदोरी [(१) प्रवासासाठी अन्नसाम ग्री. (२) ही अन्नसाम ग्री हजच्याि ठेवलेली असिे िी हपश वी ककवा गाठोडे. 
स.ं शीिोदरी>हशदोरी. थंड झालेले अन्न हजच्या उदराि ठेवलेले आहे अशी हपशवी, अशी व्य त्पहि असू शकेल.] करी :” िें 
आईकौहन िे हरखीि जाली : सवव 

 

कायव साडंौहन बरवीं पक्वानंें नीफजवीलीं : सद्यस्िप्ि घृि [मू. ‘धृि’. ‘घृ’ साठी अक्षरसाम्यभ्रमाने ‘धृ’ हे अक्षर हलहहले 
गेले.] आहणलें  : िया 

 

ििारािें िोजन दीधलें  : रात्रीं सीद री बाधं हन ठेवीली : प्रािःकाकळ रथ-  

कारू गावंासंी नीगाला : मग िे स्त्री सीनाळाचीया घरा गेली : येरु रथकारू २० 
वाढै आरंण्यामध्ये दीवस  गमला [वाढ्याने (िृिीया) हदवस घालहवला.] : मग िे सीनाळाचीया घरा ंजाउनी :  

ियासी म्हणे : “आजी िो पापीया गावा ंगेला आसे : िरी आजी रात्रीं  

ि वा ंघरासी याव े:” ऐसा हनधारु केला : ऐसा िो रथकारू आरंण्यामध्यें  

दीवस करमौहन [क्रमौहन, क्रमण करून, घालवनू.] : रात्रीं उपहरये [माडी.] वाटे [माडीवरील मागाने.] उिरौहन : 
घराआंि  येउहन : बाजें- 

 

ब डीं बैसला : मग म्हणे : “पाहों ईचें चहरत्र : सहसा स्त्री मारंू न ये : २५ 
॥ उक्िं च ॥  

  

नदीना ंच क लाना ंच म नीना ंच महात्मनाम् ।  
उपिापो न किवव्यो स्त्रीणा ंद िहरिेष्ट्वहप ॥ ३७ ॥  

  

नदीचा ंक ळविंाचा ंठाईं : मानिावाचा ंठाईं : स्त्रीयाचें ठाई ंइि केयाचा  
पान  न करावा : आणीक येक असें : स्त्री स ध ऐसी कोणी म्हणावी?  

॥ उक्िं च ॥ ५ 

  

यहद स्यात्पावको शीिः प्रोष्ट्णो वा मृगलाचं्छनः ।  
िदा स्त्रीणा ंसिीत्व ंस्याद्यहद स्याद्द  जवनो हहिः ॥ ३८ ॥  
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जहर पावक  शीिळ होये : आणी चदं्रमा जहर उष्ट्ण [मू. उष्ट.] होये : िै स्त्री सिी  

म्हणीजे : आणी द जवन  जहर हीि  होये [द जवन जर (इिरानंा) हहिकर होईल िर िो सहसा हहिकर असि नाही, त्याप्रमाणे 
स्त्रीही कधी सिी (पहिव्रिा) असि नाही, हा िावाथव.] : िहर स्त्री स ध जानावी : िहर स ध 

 

कीं अस ध ऐसें आजी ठाउकें  पडैल : अवघा लोक  िहर परद्वारीणी ऐसें १० 

म्हणि  आसे :” ऐसें बाजेब डीं वीचाहरलें  : मग नीिळ होउनी राहहला :  

ईि का समईं िीचा मीत्र  बाजेंवहर येउहन बैसला : ियािें देखौहन रथकारू  

कोपाहवष्ट जाला : मग वीचाहरि  : “काय पा ंयािें मारंू? कीं नीजैली  

दोघी हेळाच [स.ं हेला. या शब्दाचा अथव, आनंद, हिरस्कार, सहजता असे आहेि. मराठीि हेळा शब्द वेळ या अथाने वापरला जािो. 
पाहा : ‘आिा ंबहू बोलीहन साघंावें । िें एक हेळा घे पा ंआघवें’ (ज्ञाने. ९-२९६). आपल्या वाक्याि हेळा=एकाच वेळी, एकदम, या अथान 

योजला आहे.] मारौ [मू. मरौ.]? पाहों िव ंयाचें चेष्टीि कैसें आसें :” इि का समई ं

 

हिनें कवाड स बाधं घालौहन [पके्क लावनू.] : सयनावहर आरुढ जाली : ऐसें बाजेंवहर १५ 
बैसिा ं: िीचे पाये वाढयाचे आंगीं लागले : िव ंिीनें वीचाहरलें  : “हा  

हनियें रथकारू होये :” मग मनीं वीचाहरलें  : “आिा ंस्त्रीचहरत्र करैन :” [धूिविा, कपट हा हस्त्रयाचंा स्विाव 
होय. त्याप्रमाणे काही करणे, हे स्त्रीचहरत्र. ‘स्त्रीचहरत्राला शोिनू हदसेल अशी धूिविा मी दाखवीन.’] 

 

ऐसें [मू. ऐसें.] हवचारीं पडली : िव ंिेनें सीनाळीस्िनावहर हाि घािले : िव ंत्यां  

नेत्रख णें ख णाहवलें  : मग पाया ंपडौहन ियािें म्हणे : “अगा ये माहान िावा  

प रुशोिमा माहासीनाळा [सववश्रेष्ठ व्यहिचारी प रूषा.–असे सबंोधण्याि हिची धूिविा हदसून येिे. मूळ ससं्कृि कथेि हे सबंोधन 
वापरलेले नाही. िे िाषािंरकारने वापरले आहे.] : ि वा ंमाझीया आंगीं स्पशावें ना : मी पिीव्रिा 

२० 

माहासहि : मी आप लेया पिीवीण आणीक प रुशािें नेणें : ऐसेहन स्पशव  
कहरसी िहर मी श्राप देईन : िस्म करीन :” एरु [मू. ऐरू.] म्हणे : “ऐसी ि ं प्रहि-  

व्रिा : िहर मािें का ंबोलावीलें?” िव ंिे म्हणे : “आईक : आजी मी  

चंडकायेिनीं [चंहडकेच्या देवळाि. स.ं चंहडका+आयिन. य चा उच्चार ए सारखा होिो. म्हणून ‘चंहडकायेिन’ असे हलहहले गेले 
आहे.] देविेहचया दशवनासी गेलें  होिें : िेथें अकस्माि गगनीं आश्रणी 

 

वाचा [स.ं अशरीहरणी, दैवी वाणी, आकाशवाणी.] जाली : म्हणे : ‘प त्री : आईक : ि ं माझी ित्क्ि करंू आलीसी 
: ि झें 

२५ 

द ख माझें मनीं थोर येि आसें : िें आईक : िहर ि ं सा मासामध्यें वैधव्यािें  

पावसी :’ ऐसें आईकौहन म्या ंम्हणीिलें  : ‘िरी मािे : देविे : ऐसीयासी  
काय प्रकारु कीजे?’ िव ंदेविेहन म्हणीिलें  : ‘जहर ि ं परप रुस रात्रीं  

घरा बोलावौहन ियासवें [मू. ॰सवंें. (ि हा घ चा सकळ सकेंि होय. िसे असेल िर या हठकाणी ‘सघंें’ असा पाठ घेिा येईल.)] 
ि ज येकशयनीं नीजनें होईल : िहर ि झा भ्रिारु 

 

दोन शि वरुशें जीवील [हजविं राहील.] :’ िरी िेणें कारणे म्या ंि िें बोलावीलें  : िरी माझा  

नवस  प णव जाला : आिा ंि वा ंआप लीया घरासी जावें :” ऐसें आईकौहन  

िया वाढीयासी : सवांगीं आनंदें रोमाचंळ [स.ं रोमाचं (रोम+अंच) साठी ‘रोमाचंळ’ शब्द वापरला आहे. (स.ं  
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रोमाचं+स्वाथे ल)–आनंदाने िाठ झालेले केस.] दाटले : ऐसें जाणौहन वाढै 
बाजेंब डीहोउहन [बाजेच्या खालून] हळ हच नीगाला : मग िीयप्रिी बोलिा जाला : म्हणे : ५ 

“नीकी पहिव्रिा : माझीया क ळािें नंदवीहिहस [म.ू ‘नीदवीहिहस’ – असे मूळ पोथीि हलहहले आहे. िे ‘नंदवीहिहस’ असे 
द रुस्ि करून घेिले आहे. ‘नीदवीहिहस’ या शब्दाचा, समथवनासाठी का होईना, अथव काहीच लाविा येि नाही. मूळ ससं्कृि वाक्य ‘साध  
पहिव्रिे साध  कुलनन्त्न्दणन असे सबंोधन आहे. त्याचे िाषािंर ‘नीकी प्रहिव्रिा, माझीया क ळािे नीदवीहिहस’ असे आहे. ससं्कृि वाक्य 

लक्षाि घेिा ‘क ळािें नंदिीणतणस’ (माझ्या क ळाला आनंहदि करीि आहेस) असाच पाठ असला पाहहजे, हे स्पष्ट होईल.] : ि झेहन 
माझें क ळ उधरलें  : 

 

म्या ं द ष्टाचे व[च*]नी शकंा धरीहल [‘म्या ं द ष्टाचे िचनीं (वचनाम ळे, बोलण्याम ळे, ि झ्याहवषयी मनाि) शकंा धरीहल’ 

(सशंय धारण केला).] : म्हणौहन गावाचेहन [गावाला जाण्याचे हनहमि करून.] मीसें मी 
 

बाजेंखाली ि झी पहरक्षा पाहावया राहहलों : िरी ि ं पिीव्रिा ऐसी ठावी  

जालीसी [ठाऊक झालीस. कानडी ‘टाऊके’ शब्दावरून मराठीि ‘ठाऊक’ ‘ठाउवा’=माहीि, ज्ञाि हे शब्द आलेले आहेि. ठाव, 

ठावा, ठावी ही त्याचीच रूपे होि.] : िरी ये पा ं: मज आळींगन दें :” मग हियिें खाकंद घेिलें  : द सरें 
 

खाकंद सीनाळािें घेिलें  : मग िया सीनाळाप्रिी रथकारू बोलीला : “आगा १० 

ये माहान िावा : ि झेहन मी सनाथ जालों : ि ं माझीया घरा आला [मू. आली.] हें  
माझें थोर िाग्य [मू. भ्याग.] : आणी ि झेंनी दोनी शि वशें आय स्य पावलौं :”  

ऐसें बोलौहन रथकारें काये केलें? प ढा ंि राचेहन नादें : वाजंत्राचें  

मंगळघोशें : आप ण नाचि से : अवघेया सोइरेया ईष्टमीत्राचेया घरासी  
गेला :” १५ 

  

ऐसी कथा वानंरें मगराप्रिी सागंीिली : मग म्हणे : “मगरा : ऐसा िो स त्रधारू [स.ं सूत्रकार, 
या अथाने ‘सूत्रधार’ (=स िार) शब्द योजला आहे.] 

 

म खव : प्रत्यक्ष दोश देखौहन हवस्वा[स*]ला : िैसा मी काये म खव? ि झा येवढा  

हवकार देखौहन ि झीया घरासी यईन? आणी जे ि ं मािें वीस्वासवीिासी [हवश्वासवीि आहेस; हवश्वास 

ठेवायला लाविोस.] : िो 
 

ि ज दोस  नव्हे : ि मची जािी क ढी : जें संिाचेहन संगें पण उज  नोहे : ना िहर  

द ष्टाचा स्विावो ऐसाहच आसे ॥ उक्िं च ॥ २० 

  

सूयव ििारम त्सजृ्य पजवन्यं मारुिं हगहरम् ।  
स्वयोकन मूहषका प्राप्िा स्वजाहिदूवरहिक्रमा ॥ ३९ ॥  

  

सूये ििारु साडंीला : मेघ  साडंीला : वायो साडंीला : पववि  साडंीला : ईि के ििार  
साडंौहन : आप लीयें जािीिें म खीका िजली : म्हणौहन स्विावो कोणाचा जाय  

ना :” “हे कैसी कथा?” मगरू प से : वानंरू सागें : २५ 
 



 अनुक्रमणिका 

कर्ा ८* 
शाळंकायन तपोधन ि जातीिर गेलेली उंदरी 

[ही कथा अनेक स.ं प्रिीि हिसऱ्या िंत्राि आलेली आहे. मराठी िा प्रिीिही िी हिसऱ्या िंत्रािच आहे. काही स.ं प्रिीि रुषीचे नाव नाही. 
णन. प्रिीि िे याज्ञवल्क्य आहे, काही प्रिीि ‘शालंकायन’ आहे. मराठी िा प्रिीि ‘वात्ल्मकी’ हे नाव हदलेले आहे.] 

 

“कवनी येकीं ठाईं [मू. र्ांई.ं (सकळ सकेंि थ = ठ).] शाळंकायन  नावं ं िपोधन  आसे : िो 
स्नानालागी 

 

प्रत्येहीं िागीरथीसी जाये : िव ंकोन्हें येकें  दीवसीं ियासी सूयोप(पा)स्िी  

करीिा ं: िव ंससणेंनी [(स.ं श्येन) ससाणा नावाचा पक्षी िा प्रिीि ससािा हे रूप आहे. आपल्या प्रिीि ‘ससणा’ व ‘ससाणा’–
दोन्ही रूपे आढळिाि] कोनी येकी म खीका िीक्ष्णा नखाग्रेंकरौहन हवदाहरिा ं

 

िेणें देखीली : मग ियासी कृपा आली : म्हणे : “सोडी द रात्माया चाडंाळा : ५ 

म खीकेिें सोडी :” ऐसें म्हणौहन िेणें िपोधनें िया ससाणेंयािें दगडें-  

करौहन प्रहहरलें  : िेणेंकरौहन ियाहस म छा आली : म खीका ि मीवहर  

पडली : िे ियास्िव िीििीि म नेस्वरापाहस [स.ं म नीश्वर. ‘म हन+ईश्वर’ याचा म नेश्वर, असा सधंी ज न्या मराठीि 
आढळिो. उदा : ‘मज व पमा त्या मुनेश्वरा दीसिसे’ (कृष्ट्णदास शामा. श्रीकृष्ट्ण चहरत्र कथा. १·१०३. सपंा. प्रि देसाई व म ंडी) 
रुषी+ईश्वर=रुषेश्वर, कहव+ईश्वर=कवेश्वर प ढे १३४·३ ओळीि ‘रुशसे्वर’ शब्द आला आहे िो पाहा. मग बोलाऊ धाहडली कामसेना : 

स देवा किेश्वरािें’ (नरुस्व. ६४९).] आली : म्हणे : “रक्ष रक्ष 

 

िपोधना : मी ि ज सरण आलों [स्त्रीच्या िोंडी ‘आलों’ या प कल्लगी रूपाचा उपयोग.] :” मग वाडवेळा ंससणेंयासी 
चेिना 

 

आली : मग िपोधनापं्रहि बोलिा जाला : मग म्हणे : “साळंकायेना : १० 

ि वा ंअय क्ि [मू. यय क्ि.] केलें  : जे मज पासानें िाहडलें  : िहर ि ं धमािें [मू. अम् धमांिें - असे हलहून मग म् व 
त्यापूवीचा अ रद्द केला आहे.] बीहीि नाहह : 

 

िरी म खीका देईं : माझा आहारु [मू. च्याहारु.] जरी न देसी : िहर माझी हत्या ि ज  

घडैल :” ऐसें स[स*]णा बोलीला : िें आईकौहन म नेस्वरू म्हणे : “अरे  

द ष्टा हवहंगमा : शरणागंिािें [मू. ‘शराणंागंिािें’.] रक्षावें : द ष्टािें दंडावें : साध िें मानावें :  
ग रुिें प जावें : ऐसी नीिी आसे : जे सरणागंिािें दीजै : िहर ि ं धम व नेणसी :” १५ 

िव ंससाणा म्हणे : “हवधात्रयाहस सहृष्ट कहरिा ंआम्हासंी आहारु रचीला [आमच्यासाठी अन्न म्हणून मूषकाहदक 
प्राण्याचंी रचना केली (हनर्ममिी केली).] : 

 

ि म्हाकंारणें जैसें अंन : िैसें आम्हासंी म खकादंीक : या [मू. आ.] [रा*] नीं आहारु  

स्रजीला [हनमाण केला. (स.ं सजृ्).] : िहर मी क्ष धेकरौहन पीडीि  असें : हा माझा आहारु दें : प्राणी-  
यासी आप ला आहारु िक्षीिा ंदोस नाही ॥ उक्िं च ॥  

  

यद्यस्य हवहहिं िोज्यं ििस्य न प्रदूष्ट्यहि । २० 

अिक्षणेऽहप दोषः स्यािस्मात्कायो न व्यत्ययः ॥ ४० ॥  
  

जें जयाहस िोज्य हवहहि िें ियासी द श ेना [त्याला दूषवीि नाही, कलंहकि करीि नाही. दुशिे =दूहषि करणे. (स.ं  
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दूष्).] : िें जहर न िके्षि िहर दोस  
असे : जैसें मद्याहदक ब्रह्मणासी दोशय क्ि ॥ उक्िं च ॥  

  
मद्य ंयथा हद्वजािीना ंमद्यपाना ंयथा हहवः ।  

िक्ष्यमिक्ष्यिामेहि िथान्येषामहप हद्वज ॥ ४१ ॥ २५ 

  

िक्ष्यं िक्षयिा ंश्रेयो अिक्ष्यं ि  महदघम् ।  
ित्कथं मा ंवृथाचारं त्व ंदंडहयि महवहस ॥ ४२ ॥  

  

जैसें ब्राह्मणासंी मद्य अिक्ष : जैसें मद्यपासी हावी अिक्ष : म्हणौनी जो  
जयासी आहारु स्रजीला : िो िक्षिा ंअिक्ष म्हणौं न ये :” ऐसें ससणा  

बोलीला : िव ंिो साळंकायन  रुशसे्वरू म्हणे : “हें माझी कंन्या : आणी  

ि झी बहहण : िहर ससेणेया : ि वा ंस्वस्थाना जावें :” ऐसें स[स*]णेनी  
आईकीलें  : मग ससणा गेला : ५ 

  

िे कंन्या िेनें रुशसे्वरें : आपत्याचीयेपहर वाढवीली : थोर जाली :  
िारंुन्यदशिेें पावली : मग साळंकायन  हिये कन्यसी म्हणे : “हे कन्ये :  

ि ं िारुन्य दशिेें पावलीसी : िहर ि िें वरु रुपायोग्य [ि झ्या सौंदयाला शोिेल असा.] मेळउं :” मग स्त्रीय-  

प्रिी बोलिा जाला : मग म्हणे : “हे कन्या रुपायोग्य वरासी द्यावी :  

॥ उक्िं च ॥ १० 
  

कन्या वरयिे रूपं मािा हविं हपिा श्र िम् ।  

बान्धवाः क लहमच्छत्न्ि हमष्टान्नहमिरे जनाः ॥ ४३ ॥  

  

॥ िथा चं ॥  

  
क लं च शीलं च सनाथिा च हवद्या च हविं च वप ववयि ।  

एिान ग णान सप्ि हवहचन्त्य देया कन्या ब धैः शषेमहचन्िनीयम् ॥ ४४ ॥ १५ 

  

दूरस्थानामहवद्याना ंमोक्षधमान वर्मिनाम् ।  
शूराणा ंहनधवनाना ंच न देया कन्यका ब धैः ॥ ४५ ॥  
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कंन्या िे रुपािें वहर : मािा वीि पाहौहन : पीिा वीद्या पाहे : बाधंव क ळ  

ईछहि : सोईरे धायैरे मीष्टानं ईछिी : ऐसें साळंकायन  रुशसे्वरू बोहलला :  
मग म्हणे : “इये कंन्यसी : मनासी जहर िगवान  स य व ये : िरी ियािें २० 

बोलाउनी ियाहस देउं :” मग िेणें रुशसे्वरें स यो अव्हानीला : िो ििक्षनीं  

यउनी म नेस्वराप्रिी बोलिा जाला : “हा हज : मािें का ंबोलाहवलें?”  

मग म्हणे : “हे माझी कंन्या ि िें वरील : िहर ि ं ईसी पिकहर [स्वीकार कर. पिकरणे : बाजू घेणे, स्वीकारणे. या 
अथी ‘पहिकर’ हा शब्द ज्ञानेश्वरीि येिो. पाहा : ‘ना िरी ग णाचेहन पणतकरें । आिीचेहन पहडिरें । हे कीर्मिहच स्वयंवरें । आली ि ज’ (ज्ञाने. 
मा. २·१९४). पहिकर=अन िव, या अथानेही हा शब्द योजला जािो. उदा. ‘हें सववही सवेश्वरू ऐसा प्रिीहिगि  जो पणतकरू । िो बाहहरी 
होआवा गोचरू । लोचनाहंस’ (ज्ञाने. ११·२९) ‘प्रिीहि+कर’ यापासून िो व्य त्पादिा येईल. ज्ञाने. २·१९४ व्या ओवीि मात्र ‘स्वीकार’ हाच 

अथव चागंला बसिो. पहिकर>पिकर. त्यापासून पिकरणे. (स.ं प्रहिग्रह).] :” ऐसें [मू. ऐसें.] 

 

म्हणौहन कंन्येप ढें स य व दाखहवला : मग िीयेिें म्हणे : “हा ि झीया हचिा  

येईल : हा त्रीलौक्याचा गोस्वावंी : मग िे म्हणे : “हा हनरंिर िावी : २५ 
म्हणौहन माझीया चीिा न ये : िहर यापहरस उिम ियािें बोलावी :”  

मग स यो बोलिा जाला : “जी : मजहोउनी उत्कृष्ट मेघ  आसे : जेणें आछाद-  

लेया ंमाझें रूप न दीसें : िेनें कारणें हे ियाहस द्यावी :” मग िेनें मेघ बोलाउनी  
िे कंन्येसी दाखवीलें  : “आवो कंन्ये : याहस देउं [मू. दउं.]?” मग िे म्हणे : “मेघ  

कृष्ट्णवणव : आणी जड  : िहर आनीक प्रधाना प रुशासी [श्रेष्ठ प रुषाला. ‘प्रधान’ हाच शब्द ससं्कृि वाक्यािही वापरला 
आहे. (अन्यस्य प्रधानस्य कस्यहचन्मा ंप्रयच्छ).] दें :” ियाउपरी 

 

िेनें म नेस्वरें : िया मेघािें प सीलें  : “ि जपरीस कोण आगळा [वेगळा, हनराळा, असा अथव आहे. इिर सवाहून 
हनराळा, अथाि, श्रेष्ठ, या अथानेही िो योजला जािो. ककबह ना िोच त्याचा मळू अथव असावा (स.ं अग्र+ल).] आसे?” 

 

िव ंिो म्हणे : “वारा असे :” मग वायो बोलावीला : िो कंन्येप ढा ंदाखवीला :  

“कंन्ये हा ि जप्रिी िासैल [हा ि ला योग्य हदसेल, शोिनू हदसेल, स.ं वाक्य ‘हकमेष वाय स्िे हववाहयोिमः प्रहििाहि’ असे आहे, 
‘प्रणतिाणत’ (स.ं प्रहि+िा) या पदाचेच रूपािंर ‘प्रणतिासैल’ असे मराठीि केले आहे. प्रणतिासिे : (स.ं प्रहििास) हदसणे, सारखा 
हदसणे, व्यक्ि होणे. पाहा : ‘हा कल्पकाळीं प्रणतिासे : कल्पक्षयाअंिीं नासे’ (ज्ञाप्र. ५५१). वाटणे, असाही त्याला अथव आहे. पाहा : ‘मज 
िरंगपण असे का ंनसे । ऐसें उदकाहस काहीं प्रणतिासे’ (ज्ञाने. ८·२४७). हा ि जप्रहि िासैल असा पदच्छेद करूनही (िोच) अथव लाविा 

येईल.] :” िे म्हणे : “हा चपळ  : याहोउनी थोरु 

५ 

ियािें दें :” मग वारयासी प सीलें  : “जी : ि जपरीस थोर कवण असे?”  

िो म्हणे : “जी : पववि असे :” मग परवि बोलाउनी : कंन्येप ढा ंदाखवीला :  

म्हणे : “हा मनासी यईल :” िे म्हणे : “हा परवि  कठीन  : िहर यापहरस  
आगळा असे ियाहस दें :” िव ंपववि  म्हणे : “मजपरीस आगळे उंदीर  

आसहि : जे आप लेनी बळें मािें िेदीिी :” मग म नेस्वरें उंदीर बोलावीले : १० 

मग कंन्येिें म्हणे : “हा होये : याहस देउं?” िव ंयेरी म्हणे : “हा होये :”  
ियािें देखौहन आप ली जािी वोळखीली : मग सवांगीं रोमाचंळ दाटले :  

मग म्हणे : “बापा : या म ख्य (ख)कासी मािें दें : जेणें कारणें स्वजाहि-  

सहहि ग्रह : मग ग्रहस्थधमव [मू. ग्रहस्छाधमं.] अन िवीन :” ऐसें आईकौहन िे माग िे  



 अनुक्रमणिका 

म खीका केली [प न्हा हिला उंदरीचे रूप हदले. याचा अथव असा की, रुषीने हिला प्रथम मन ष्ट्य रूप देऊन पाळले व वाढहवले होिे. 
स.ं कथेि िसे स्पष्ट म्हटले आहे. (मूहषका ंिा ंस्विपोबलेन कन्यका ंकृत्वा समादाय स्वाश्रममाहननाय). आपल्या प्रिीि पूवी िसे स्पष्ट 

म्हटलेले नाही.] : मग िया म खकाहस दीधली :” ॥ उक्िं च ॥ 

१५ 

  
न स वणं न रत्नाहन न च राज्यपहरहक्रयाम् ।  

िथा वाञ्छत्न्ि काहमन्यो यथािीष्टिरं वरम् ॥ ४६ ॥  

  
“िहर िे म खीका स याहदकािें त्येज नी आप ली जािीसी िजली : याकारणें हे  

कथा सागंीिली :” वानरंू म्हणे : “मगरा : िैसें ि वा ंकेलें  : आप लीये जािीसी  

अन सरलासी : मज ि ज आंिर पडलें  : िहर आरे म खा : जे स्त्रीआधीन आसिी िे २० 
स्त्रीकारणें सववही िेजिी ॥ उक्िं च ॥  

  

या ममोहद्वजिे हनत्यं सा मामद्यावगूहिे ।  
हप्रयकारक िदं्र िे यन्ममात्स्ि हरस्व ित् ॥ ४७ ॥  

  

जे मज देखौहन प्रत्यकह पाठमोरी [पाठीच्या समोर. (स.ं पृष्ठ>म. पाठ+म खर> म हर>मोहर>मोर.) म खर=प ढे असलेला. 

लक्षणेने, म्होरं ककवा मोर=प ढील बाजू.] नीजे : िे आजी मज [मू. ‘िे आजी मज आहज’. आणज हा शब्द च कून प न्हा हलहहला 

गेला. िो सहंहिेि वगळला आहे.] आळींगन देि आसे : िहर 

 

हप्रयकारक [म ळाि ‘हप्रय’– या शब्दाचे लेखन ‘पहरय’– असे केले आहे.] चोरा : ि ज कल्याण असो : जें मज द्रव्य 
आसें िें ि वा ंप्रिदीनीं 

२५ 

याव े: आणी द्रव्य घयावें :” मगरू प से : “िे कैसी कथा?” वानरू साघें :  
 

कर्ा ९* 
िृध्द िािी, त्याची तरुि त्री ि चोर 

 
“कव्हनी येकें  ठाईं कामाि र वानंीया वृध  असे : िेणें कामाचेहन लाल प्यें-  

करुनी : कवणा ंयेका ंद बवळाची कंन्या अपार वीि देउनी परणीली : िे  
घरासी आणीली : िे वृधािें [दे*]खौहन द खी जाली : ियाची वास न  

पाहें [वास=हदशा. वास पाहाणे : त्या हदशकेडे पाहािे. त्याच्या बाजूला, त्याच्याकडे पाहािही नसे.] : याउपहर िेणें वाहंनयेसी 
येक शयनीं नीद्रा करे : परी िया वानंीयाची 

५ 

वास न पाहे : पाठी देउनी हनजे : ियाचें आंग आप ले आंगासी लाग ं  

नेदी ॥ उक्िं च ॥  

  
श्वेि पद हशरहस वीक्ष्य हशरोरुहाणा ंस्थानं परं पहरिवस्य िदेव प ंसाम् ।  



 अनुक्रमणिका 

आरोहपिात्स्थशकलं पहरहृत्य यात्न्ि चाण्डालकूपहमव दूरिरं िरुण्यः ॥ ४८ ॥  

  

मस्िकीं स्विे केश देखीले : हस्िपादाहदक [(हाि पाय वगैरे)] राहाले [थाबंले, त्याचें चलनवलन बंद पडले.] : 
दािं पडले : डोळा ंन 

१० 

देखे : ऐसेया प रुशािें िरुणीया स्त्रीया द र त्यजहि : जैसा उिम लोक  

अंिेजाचा क प त्यजहि ॥ उक्िं च ॥  

  

गातं्र संक हचिं गहिर्मवगहलिा दन्िाि नाश ंगिाः  

चक्ष भ्राम्यहि रूपमेव िसिे वक तं्र च लालायिे ।  

वाक्यं नैव करोहि बान्धवजनः पत्नी न श श्रूषिे । १५ 

हा कष्टं जरयाहिििूप रुषः प तै्ररवज्ञायिे ॥ ४९ ॥  
  

गात्र जें िें संकोचलें  : आणी येणेंजाणें राहालें  : दृष्टी मंद जाहल : रूप  

िेंहह गेलें  : म खीं लाळ वाहे : ियाचें बंध जन सीकवीलें  ना करिी [करिी ना, करीि नाहीि.] : स्त्रीहह  
ियाचेया बोला हचि नेदी : आणी प त्र  अवज्ञा कहर : ऐसा वृध  जाला  

प रुश काये हवटंबनेिें न पाव?े ऐसी िे एकी दीवसीं ििारासी पाठी देउनी २० 

नीजीली आसे : िव ंघरािं चोर नीगाला : िया चोरािें देखौहन ियाचकीि  
जाली : िया व्रधािें आळंगौहन राहहली : मग िो हास्य [मू. हस्य.] करौहन म्हणे :  

“आजी काये पा ंनवल : मािें स्त्री आळगीि आसे :” ऐसें जव ंपाहे िव ं  

येकें  कोणे चोरु देखीला : मग म्हणे : “यासी [मू. आसी.] भ्याली : मग मािें आळंगीलें  :”  

मग चोरासी म्हणे : “आगा ये मीत्रा : मज ि वा ंथोर उपकारु केला : २५ 
जें मज स्त्री वस्ये केली : िहर मज धन बह साल [मू. बह शाल.] असें : िहर येथें ि वा ं  

नीत्य यावें : माझी संपिी िे ि झी संपिी : ऐसें मान नी ि वा ंधन न्यावें :”  

ऐसें िेणें वानंीयें स्त्रीहनमीत्य सववस्व चोरासी दीधलें  :”  
  

मग वानंरू म्हणे : “मगरा : िैसा ि ं स्त्रील ब्ध आणी म खव :” ऐसें दोघी जण  

जव ंसंवाद कहरिािी : िव ंयेकें  जळचरें यउहन म्हणीिलें  : “अगा ये मगरा :  

ि झी िाया अनासनीं बैसली आसे [अनशन (प्राणाहंिक उपवास) करण्यास बसली आहे. उपवास करीि आहे. ‘जहर ि ज 
दीवस लागिील िहर िे देहेंत्याग  करैल’–एवढेच जळचराने साहंगिल्याचे येथे िाषािंर करिाना लेखकाने साहंगिले. िी मेल्याच्या 
वािेचा हनदेश करायला लेखक हवसरलेला हदसिो. मगर द ःहखि होण्याचे म ख्य कारण, पत्नीचा मृत्यू. हे त्याने केलेल्या हवलापावरून 

(स.ं श्लोक ५०, ५१ पाहा) हदसून येिे.] : जहर ि ज दीवस लागिील : िहर िे देहेंत्याग  

 

करैल :” िें आईकौहन थोर द खीि जाला : मग म्हणे : “हें काये जालें  मंद-  

िागासी ॥ उक्िं च ॥ ५ 



 अनुक्रमणिका 

  

न गृहं गृहहमत्याह ग वहहणी गृहम च्यिे ।  
गृहं ि  गृहहणीहीनं कान्िारादहिहरच्यिे ॥ ५० ॥  

  

वृक्षमूलेऽहप दहयिा यत्र हिष्ठहि िद्गृहम् ।  
प्रासादोहप िया हीनो अरण्यसदृशः िवते् ॥ ५१ ॥  

  

िरी मीत्रा : मी आवघा अपराध  केला : िें वीसर : आिा ंमी िीयेचेहन हवयोगें १० 

अग्नीप्रवशे  [मू. अज्ञी॰.] करैन :” िें आईकौहन वानंरू हासंीनला : मग म्हणे : “आगा  

ये : म्या ं जानीिलें  : मघाहच [पूवीच, अगोदरच. देप्रा. मग्गो=पिाि, नंिर, याचेच मराठीि मग हे रूप झाले. त्याचा 
अथवहवस्िार होऊन मगा>मघा = पूवी, आधीच, असा शब्द उपयोगाि येऊ लागला असावा. मगाचेच द सरे रूप मागा होय. स.ं मागव 

पासून हे शब्द व्य त्पादणे च कीचे होय.] : ि ज ऐसें होईल : ि ं स्त्रीजीि  : िहर अरे म खा : ि ं 

 

हरीख वीशाद  वाउगाहच करसी : िैसीया द ष्ट िाया नीधनािें पािलेया ंहहरख   
करावा ॥ उक्िं च ॥  

  

या िाया द ष्टचहरिा सििं कलहहप्रया । १५ 

िायारूपेण सा जे्ञया हवदग्धैदारुणा जरा ॥ ५२ ॥  
  

जे िाया द ष्टचहरि आणी नीरंिर कळहो कहर : िे िाया त्यजावी ॥ उक्िं च ॥  

  
मािा यस्य गृहे नात्स्ि िाया चाहप्रयवाहदनी ।  

अरण्यं िेन गन्िव्यं यथारण्यं िथा गृहम् ॥ ५३ ॥  

  
जयाची मािा गृहीं नाहह : आणी िाया अप्रीयवादीनी : िेनें आरंण्याप्रहि जावें : २० 

त्याहस जैसें आरंण्य िैसें गृह : या कारणास्िव [यापूवीं पोथीि ‘द ष्ट िाये’ ही अक्षरे जास्िीची च कून हलहहली गेली 
आहेि. िी येथे गाळली आहेि.] द ष्ट िायेचा सोख  न करावा :” 

 

मगरू म्हणे : “काई हो : कैसें करंू? मज दोन्ही अनथव जाले : येक  घरिगं  : आनी  

ि जसारीखा मीत्राचंा हवयोग  जाला :” “ऐसेंही कोन्ही येकें  दैववशास्िव होये :”  

येवीखें कथा मगराप्रिी वानरू सागें :  
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कर्ा १०* 
िृध्द ब्राम्हि, त्याची णछनाल बायको, चोर आणि कोल्हा 

 
“कोन्ही येके नगकर ब्राह्मण  येक  वृध  आसे : ियाची स्त्री अनंगवना [मूळाि हे नाव ‘अनंगवदना’ असे 

असावे. हलहहिाना च कून द गळालेला हदसिो : सहंहिेि त्याप्रमाणे द रुस्िी करायची राहून गेली.] 
 

ऐसें हिचें नावं : िे स्त्री परद्वारीणी : पिीचेहन वृधपणें क्षणहीिहर घकर नसे :  

इकडेिीकडे परप रशािें पाहे : िव ंकव्हनी येके दीवसीं रात्रीं होंडिा ं  
चोरें देखीली : पण एकाकंि हियेिें देखौहन : चोरु हाहि धरुनी म्हणे :  

॥ उक्िं च ॥  

  
देहह मे मथै नं बाले पश्य काडंं सम त्त्थिम् ।  

बलात्कारेण ग ह्णाहम स्कंधौ िे चरणद्वयम् ॥ ५४ ॥ ५ 

  

स्पष्टाथव जाणावा [श्लोकाचा (५४) अथव अश्लील असल्याम ळे िाषािंरकाराने शब्दशः अथव सागंण्याचे टाळले आहे. िावाथव मात्र प ढे 
साहंगिला आहे.] : “मंगळरूपे [हजचे रूप (सौंदयव) मगंळ (मगंल, कल्याणकारक) आहे अशी. सबंोधन.] : माझी िाया 
नीविवली : ि झेंहन दरुशनें मी 

 

मदनें पीडलौं : िहर मज [रहि*] दें [मू. हरि . सिंोग दे. ‘रहि’ हा शब्द पोथीि ‘हरि ’ असा हलहहलेला आहे. िो उघडउघड 
लेखनदोष असल्याम ळे द रुस्ि करून घेिलेला आहे.] : बळात्कारें संिोग  कहरन :” 

 

मग िे म्हणे : “आरे स िगा प रुशा : जहर ि झें मनीं ऐसें आसें : िहर ि झी  

मी होईन : माझा ििारू व्रध असे : आणी घकर द्रव्य बह ि असें : िहर िें  
द्रव्य घेउहन यउं : मग दोघी जणें जाउं :” ऐसें िे बोलीली : िें चोरासी १० 

मानलें  : चोरु म्हणे : “िाख देईं : जें ि वा ंयावें :” मग िे िाख देउहन  

घरासी गेली : घहरचें सववस्व घेउहन आली : मग दोघी जनें नीगालीं :  

िव ंमागीं जािा ंयेकी नदी देखीली : उदकें  प रन जाि आसे [ससं्कृि ‘पूण’ं या शब्दाचे लेखन ‘प रन’. ‘प रन’ हे 
‘पूणव’ या शब्दाचे उच्चारािंहरि लेखन होय. पाण्याने पूणव िरलेली अशी (िी नदी) वाहाि होिी.] : हिये नदीिें 

 

देखौहन चोरें वीचारु माडंीला : “येथें मी ईयसी काये करंू? जरी कथमपी  

मागीलेकडौहन धावंणें [पाठलाग, पाठलाग करणारा. पाहा : ‘बोंब जाली : धांििें हनगालें ’ (लीचपू ३४).] येइल िहर 
वोखटें कीं : िहर ईचें हवि घेउनी 

१५ 

जाउं :” मग िीिें म्हणे : “हप्रये [मू. प्रये.] : हे नदी द स्िरु : िहर मी हे मात्रा [द्रव्य, सामानस मान याचंी गाठोडी. 

पाहा : ‘मात्रा गोसावीयापाहस ठेउहन बाइया अष्टिीथे करूहन आलीया’ (लीचपू. ६९)] पलेै 
 

थडी घालौनी येईन : मग ि िें पाठीवहर बैसौहन [बसवनू.] नेईन :” ऐसें म्हणौहन  

अवघें द्रव्य घेिलें  : आवधीं वस्त्रें घेिलीं : नदी उिरौहन आप ल्या देशा ं  

गेला : िव ंिे वाट पाहािहच राहहली : िो न येहच :  
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मग स यो उदो जाला : मग िे म्हणे : “मज कोन्ही नग्न देखैल :” २० 

मग कटी हाि लाउहन उदकामाजी सोदे्वगें बैसलीसे : िव ंईि का समईं :  
कोल्ही यकी िोंकड मासंपींड धरौहन : ऐसी येहि देखीली : हिया कोल्हीया  

उदकाबाहहर मासा देखीला : ियािें देखौहन मासंपींड  ठेवीला :  

मासयािें धरंू गेली : सवें मागीलकडौहन िो मासंकपड ससाणे [मू. शशािें.] नेला :  
मासा उदकामाजी पळाला : ऐसें देखौनी िे हासंीनली : मग म्हणे : २५ 

॥ उक्िं च ॥  

  

गृधे्रणापहृिं मासंं मत्स्योहप सहललं गिः ।  
मत्स्यमासंप्रहिभ्रषे्ट कक हनरीक्षहस जम्ब के ॥ ५५ ॥  

  

“आवो जंब के [मू. जांब के.] : ि झा मासंपींड  ससाणें नेला : आणी मछही सहललाप्रहि  
गेला : ऐसी मछमासंप्रहिभ्रष्ट [मू. ॰महिभ्रष्ट.] जाली : आिा ंकाये पाहािेसी?” मग  

िे म्हणे ॥ उक्िं च ॥  

  
यादृश ंमम पात्ण्डत्यं िादृश ंहद्वग णं िव ।  

न जारो न च ििा च जले हिष्ठहस नत्ग्नके ॥ ५६ ॥ ५ 

  

“जैसें माझें पात्ण्डत्य : त्याह हन ि झे हद्वग णे पाहंडत्य : ना ंसीनाळ  नाहह :  
ना ंििारु नाहह : जळामध्यें नग्न राहहलीसी :”  

  

िैसे वानंरू म्हणे : “मगरा : िैसें ि ज मीत्र ना घर : दोन्ही ठाय गेले :  
हे कथा याकारणें सागंीिली :”  

  

ऐसें िया वानंराचें वचन आईकौहन मगरू द खी होउहन आप ल्या स्थानासी १० 
गेला : जव ंिेथें जाये िव ंयेक  प्रचंड  मछ  ियाहचये घकर नीगाला असे : ियािें  

देखौहन वीचारीिा जाला : “कैसें वीधािेयाचें करणें देखीलें  : िेणें मीत्रेंसी वैर  

जालें  : िैसीहच िाया नीविवली : घकर [(घराि)] आणीक [(द सरेच कोणीतरी)] रीगालें  [(प्रवेशले)’; घराि 
द सऱ्याच क णीिरी प्रवशे केला, म्हणून घरही गेले.] : आझ हन काय होईल िें न 

 

कळे ॥ उक्िं च ॥  

  
क्षिे प्रहारा हनपिन्त्यिीक्ष्णमन्नक्षये वधवहि जाठरात्ग्नः । १५ 
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आपत्स  वैराहण सम द् ि वत्न्ि वामे हवधौ सववहमदं नराणाम् ॥ ५७ ॥  

  

जेथें खि जालें  [जखम झाली, व्रण झाला. (स.ं क्षि). पाहा : ‘नावहड घेऊहन चंदनाचा ंरसीं : आगंामाजी खत पाहे मासी’ (हशश . 
२८), ‘का ंसीस खाडूंहन आप ले । पायाचंा ंखतीं बाधंलें  । िैसें मृत्य लोहकचें िलें  । आहे आघवें’ (ज्ञाने. ९·४९५).] आसें : िेथें बळें  
प्रहारा (र) लागे : आणी आपछ  काळ  [आपत्काळ, सकंटाची वेळ. स.ं श्लोकाि ‘आपत्स ’ (सकंटाि) शब्द आहे. त्याचे 
रूपािंर आपछु असे करून त्याप ढे प न्हा काळ शब्द वापरला आहे. अथाि, आपछ  हे रूप च कीचे आहे. ‘आपहि’ ‘सकंट’ असा त्याचा अथव 

येथे घेिला पाहहजे.] जाला आसिा ं

 

वैरी परािवीिी : ऐसें दैव प्रहिक ळ आसिा ंवैरी परािवीिी : सववही मन स्यासी  
होय : िहर आिा ंकाय करंू? िहर काये येणेंसी ज झौं? कक सामेंकरुनी वैस्य  

करंू? कीं िेद उपजउं? कीं िया वानंरािें प सौं जाउं? ॥ उक्िं च ॥ २० 

  
यःपृष्ट् वा क रुिे कमव आत्मनः स हृदान ग रून ।  

न िस्य जायिे हवघनः कत्स्मंहिदहप कमवहण ॥ ५८ ॥  

  
ऐसा संप्रधारू : िें कैसें? जो आप ला स हृदा मीत्रा ग रूिें प सौहन जो कृत्य  

कहर : ियाहस वीघन कोन्हे काळीं नोहें :”  

  

ऐसें हवचारौहन : िया वानरापासी येउहन बोलिा जाला : म्हणे : “देखीलें  २५ 

मीत्रा माझें अिाग्य? माझें घर येकें  मछें आवहरलें  [माशाने व्यापले, िाब्याि घेिले. ि ळा : ‘नािरी मठीं आकाश जैसें । 

मठाकृिी आिरलें  असे’ (ज्ञाने. २·१४२). मछ : स.ं मत्स्य>म. मछ.] : िहर ि िें प सावया [मू. प शावया.] आलौं : 
 

ियाहस ज ंझौं कीं सामेंकरौहन वस्य करंू? कीं िेद उपजउं? [मू. उचजउं. (सकळ सकेंि च =प).] कक हवग्रहो  

करंू? ऐसा कोण उपावो करंू [मू. क रंू.] : िो मजप ढा ंसागं : िो मी कहरन :” मग वानंरू  

म्हणे : “आरे कृिघना द राचारा : काये मजप ढा ंप डिी [प न्हा. पाहा : ‘म्हणौहन पुडती पुडती ि मिें : हवनहवि असे’ 
(सव. ५१२) पुडुती असेही रूप आहे. पाहा : ‘मग कहणसौहन कण  झडे । िो हवरूढला कहणसा चढे । प ड िी ि इ पडे । पुडुतीं उठी’ (ज्ञाने. 

१८·२५१).] प स ं आलासी? मी ि ज उपदेस  

 

नेदीं : म खासी उपदेस  हदजे ना ॥ उक्िं च ॥  

  

उपदेशो न दािव्यो यादृश ेिादृश ेजने ।  
िेन वानरमखेूण स गहृा हनग वहीकृिा ॥ ५९ ॥ ५ 

  

जयािेयाहस [मू. जयानेंपाहस (अक्षर साम्यभ्रमाने य साठी प अक्षर हलहहले गेले). ज्याला त्याला, वाटेल त्याला (उपदेस  ं न 
दयावा).] उपदेस  न द्यावा [द्यावा. द्या>दया. पाहा : ‘जन्म दया म्हणसी अनंिा : परी मी देहच ना’ (मूप्र. ६४). पाठीं येणें १८७५ 
िाग  दयािा’ (ज्योरमा. रा. ३).] : उपदेस  हदधला म्हणौहन िेनें वानरें चीहड 

 

स ग्रो (ग्र)हह होिी िे नीग्रहह केली : म्हणीजे : हचहडचें घर मोडीलें  :” मगरू  
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म्हणे : “हे कैसी कथा?” वानंरू सागें [मू. शांगे.] :  
 

कर्ा ११* 
णचडी आणि िानर 

 
“कवणा एका [मू. ऐका.] आरंन्यामाझारी : येका वृक्षावरी पक्षीय ग्में असिी : १० 

ऐसा [मू. ऐसा.] बह िका दीवसा माघमाकस हीवें पेटला [थंडीने पीहडि. पेटिे : जळणे, जाळ होणे; याहशवाय िेटणे, 
लोटणे, पीहडि होणे असेही या शब्दाचे अथव आहेि. पाहा : ‘कक मरणाहस मरण पेटलें ’ (ज्ञाने. ११·३५३); ‘आशाहढचेहन जळें । जैहस 
हझरपाहंि मौळें । िैसें खाडेंहूहन लाळे । पेटहि प र’ (ज्ञाने. १३·५६६) याचप्रमाणे, हहवाने पेटलेला=लोटलेला, पीहडि झालेला, असा 

अथव.] : ऐसा येक  वानंरू िया 

 

व्रक्षम ळासी आला : िो खटखटा दाि वाजवी : थोर दैन्येिें पावला : ियािें  

देखौहन पक्षनी बोलिी जाली : “हा ि ं अष्टागं-प ष्टागं [ज्याच्या शरीराचे आठही अवयव प ष्ट झालेले आहेि असा. 
अष्टागंानंी प ष्ट आहे आंग ज्याचे, असा.] दीसिोसी : िरी 

 

आश्रम  का ंकरसी ना?” ऐसें [मू. ऐसें.] हिचें वचन आईकौनी हवचारीिा जाला :  

“अहो हे गृहाश्रम [(घराच्या आश्रयाने)] संिोसली [(सिं ष्ट झालेली) पहक्षणी.] पहक्षणी आपणयािें थोर ऐसें 
मानीि  आसे :” 

१५ 

ऐसें वीचारूहन हियेचा खोपा शिच रण केला : मग बोलीला ॥ उक्िं च ॥  

  
सूचीम हख द राचारे रण्डे पत्ण्डिवाहदनी ।  

असमथोऽहं गहंृ कि ं समथो ग हिञ्जने ॥ ६० ॥ [या श्लोकानंिर पोथीि प ढील श्लोक आहे. 
िो येथे असबंद्ध असल्याम ळे सहंहिेि घेिला नाही. श्लोक असा : 
उत्त्क्षप्य हटहििः पादावास्िे िङ गियाहदव । 
स्वहचिगहवंिो लोके प्राहणना ंकोऽन ियूिे ॥ ६१ ॥] 

 

  

ऐसा िीयेचा खोपा शिच णव केला :”  

  

वानरू म्हणे : “मगरा द ष्टासी उपदेस  न द्यावा : िथाहप ि ज उपदेश  सागंैन : २० 

अपकाहरयाहस बरवें करी िोहच साध  ॥ उक्िं च ॥  

  

उपकाहरष  यः साध ः साध त्व ेिस्य को ग णः ।  
अपकाहरष  यः साध ः स साध ः सद् हिरुच्यिे ॥ ६२ ॥  

  

उपकायासी बरवें करी िेथें काये नवल? अपकाहरयाहस बरवें कहर िोहच साध   
म्हणीजे :” वानंरू म्हणे : “िेनेंसी जाउनी ज ंझ कहर : ज झ कहरिा मरण होये हें  

िलें  ॥ उक्िं च ॥  
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हिो वा प्राप्स्यहस स्वगं जीवन गृहमथो यशः ।  
य ध्यमानस्य िे िाहव ग णद्वयमन िमम् ॥ ६३ ॥ ५ 

  

जहर य धीं मरसील िहर स्वगव पावसील : अथवा जीकसील िहर ग्रह पावसील :  
आणी येशा पावसील :” ऐसें वीचारुनी ष (श )रपणें य ध कहरजे हें िलें  : येवीश े  

कथा आईक :  
 
 

कर्ा १२* 
चतुरक कोल्हा 

 
कोन्ही येकें  वनीं चि रक  नावं कोल्हा होिा : िो सीहाचा सेवक  आसे : १० 

ियासी वन हींडिा ंमेला हस्िी देखीला : ियापाहस गेला : त्याहस चह ंकडे  

वीदारावयासी पाहे : िव ंत्याहच त्वचा कोल्हयावस्ि  िेदव ेना : ऐसा  

जव ंवीचारि से : िव ंहिकौहन [हिकडून, त्या बाजूने. या अथाने ‘हिकून’ हा शब्द ग्रामीण िागाि आजही वापरला जािो.] 
येक  सीह  आला : ियाप्रहि कोल्हा बोलिा 

 

जाला : “स्वामी : हा ि झेनी प्रिापें गज  मारीला असे : मी राखि  

आसें : िहर आिा ंस्वामंी : ि ं िक्षी :” िें देखौनी सीह  बोलीला : “आरे १५ 

कोल्हया [मू. कोल्हआ.] : आणीकें  गज  माहरला मी िक्षें ना : जाये ि जकारणें म्या ं  

हदधला : ि ंच िक्षी :” ऐसें म्हणौहन सीहं गेला : मग कोल्हा आनंदय क्ि  
जाला : म्हणे : “हा मज हवधीनें उपावो केला : मासा ंयेकाचा ग्रास   

मेळवीला :”  

  

ऐसें जव ंकचिीि से िव ंव्याघ्र  येक  आला : ियािें देखौहन कोल्हा चींिीिा २० 

जाला : “म्हणे : पहहलें  येक  द रात्मा आला : िो म्या ंब धी करौहन दवडीला :  

िहर आिा ंहा व्याघ्र  आला : याहस कोण प्रकारू कीजे? हा िव ंस (श )र  
आसे : िेदावाचंौहन साध  नोहें ॥ उक्िं च ॥  

  

न यत्र शक्यिे कि ं सामदानमथाहप वा ।  
िेदस्ित्र प्रयोक्िव्यो यिोऽसौ वशकारकः ॥ ६४ ॥ २५ 

  

जया सत्र चा ंठाईं साम दान करावया समथव नोहहजे : त्या शत्र चा ंठाईं  
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िेद उपजावा : त्यावाचंौहन िो वस्य नोहे :” ॥ उक्िं च ॥  

  
अन्िस्थेन हवरुध्देन स वृिेनाहिचारुणा ।  

अन्ििदेेन संप्राप्िं मौत्क्िकेन हनबन्धनम् ॥ ६५ ॥  

  
ऐसें संप्रधारौनी िया सनं्म ख होउनी बोलिा जाला : “मामो : ि ं येथें  

कोण ठाया [मू. र्ाया. (सकळ सकेंि थ=ठ).] आलासी : मृत्याचेया घरासी? हा पैल सीह  हवदारौहन  

गजािें : मज रक्षण ठेवीलें  असें : आप ण स्नानासी गेला आसे : ५ 

िेणें म्हणीिलें  : ‘येथें कोन्ही यईल : िें मजप ढा ंहळ ची सागंों यावें : ईि केहन  
मी व्याघ्र मारीन :’ ऐसें आईकौहन व्याघ्र  हबहाला : मग व्याघ्र  म्हणे :  

‘आरै िाचया : मज प्राणदान दें : ि वा ंत्याप ढें माझीये हवश ेगोष्टी न  

करावी :’ ऐसें बोलौहन व्याघ्र  नीगाला :  
  

िया गेलयाउपहर वानंरू येक  आला : ियािें देखौहन कोल्हा चींिीिा १० 

जाला : “हो का ं: ब धी येकी कहरन : याहचया दाढा हिखटा असिी :  
याकवी गजचमाचा छेद करव  ं: मग स खेंहच िक्ष ं :” ऐसें हवचारौहन वानंरा-  

प्रहि बोलिा जाला : “आगा िाचया : बह िा दीवसा ंदेखीलासी : ि केला  

आहेसी : माझेया ठाया अभ्यागि  आलासी : िहर हा गज  सीहें माहरला  

असे : मज राखण ठेवीलें  असें : िरी िो जववंरी ये िव ंि ं ग्रास येक  मास १५ 
िक्षी : आपणेया िृप्िी कहर : येि केनी जाये :” िव ंिो वानंरू म्हणे :  

“सीहाचा िहर मी न िक्षीं : आिा ंमी जाईन :” िव ंकोल्हा म्हणे : “स खें  

िक्षीं : मी ियािें द रौहन पाहीन :” ऐसें केलयाउपहर िेनें वानरें दािें-  
करौहन गज अधव छेदीला : िव ंिो म्हणे : “आगा िाचया : चाल चाल  

पळ : सीह  आला :” िें आईकौहन वानंरू पळाला : २० 

  

याउपरी ियाचेहनद्वारें [वानराने हिीचे चामडे अधे छेदून त्याच्या शरीराि जे द्वार केले होिे, त्या द्वाराने.] 
कोल्हा जव ंमास िक्षीि से : िव ंथोरें कोपें 

 

येक  कोल्हा आला : ियािें देखौहन िेनें श्लोक  म्हणिीला ॥ उक्िं च ॥  

  

उिमं प्रहणपािेन शूरं िेदेन योजयेत् ।  

नीचमल्पप्रदानेन समशत्क्िं पराक्रमःै ॥ ६६ ॥  
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उिम जो िो सीह  : िो प्रणीपािेंकरौनी दवडीला : श र जो िो िेदेंकरौनी २५ 

दवडीला : नीच िो अल्पमासंदानेंकरौहन द हर केला : आिा ंहा समि ल्य  
पराक्रमें असे : हा य धावाचंौहन वस्य नोहें :” ियाउपहर िेणेंसी ज झौहन :  

ियासी परािउहन : मग मासंिक्षण म (स )खें कहरिा जाला :  

  
मग वानंरू म्हणे : “मगरा : याकारणें हे कथा सागंीिली : िहर ि ं आिा ंिेनेंसी  

ज झौहन ियासी परािवी : नाहह िरी लाज होईल : जहर ि ं ऐसें म्हणसील : ‘कोणें  

य ध करावें? िो मछ  हियहच घकर आसों : मी आहनकीया देशा जाईन :’ ऐसें  

जरी मनों धरसी िहर नाशािें पावसी ॥ उक्िं च ॥  
  

संिाव्यं गोष  संपन्नं संिाव्यं ब्राह्मणे िपः । ५ 

संिाव्यं स्त्रीष  चापल्यं संिाव्यं ज्ञाहििो ियम् ॥ ६७ ॥  
  

॥ िथा च ॥  

  
स हिक्षाहण हवहचत्राहण हशहथलािाहप योहषिः ।  

एको दोषो हवदेशस्य स्वजाहियवद् हवरुध्यिे ॥ ६८ ॥  

  

येवीसें कथा आईक :” मगरू प से : वानंरू सागें : १० 
 

कर्ा १३* 
परदेशात गेलेला णचत्रगु कोल्हा 

 
“कोन्हे येकें  देशीं हचत्रग  [कथेिील क त्र्याचे नाव ससं्कृि प्रिीि हचत्राङ ग असे आहे. िा प्रिीि हचत्रागंद िर 

आपल्या प्रिीि िे ‘हचत्रग ’ असे आहे.] नाव ंक िरा असे : िो िीय देसीं स खेंहच काळ 
 

क्रमी : ऐसें असिा ंिये देशीं द र्मिक्ष [मू. द हिक्ष.] पडलें  : िया स्वानासंी आंन न मीळेहच :  

मग िेणें हवचाहरलें  : ‘जेथें स िीक्ष असैल िे देशा ंजाउं :’ मग िो क्ष धा-  

पीडीि  ऐसा आनीकेया देशा ंगेला : िये देसीं जाउहन येकाचा द्वारपाळ १५ 
होउहन असे : िेथें स ख (खें)हच त्यासी आंन मीळे : ऐसें असिा ंजेधवां  

िो ग्रामामंध्यें पयवट [स.ं पयवटन शब्दाचे रूपािंर.] करावया नीगाला : िेधवा ंिे ग्रामीचीं स्वानंें सकळ  

मीळौनी : ियापाठीं हावं हावं करौहन लागहि : दािेंकरौनी हवदारीिी :  

माग िा पळौहन घरासी ये : ऐसा घहडिहर बाहहर नीगौं सके ना : मग  
िेणें मनीं वीचाहरलें  : “आहो : आप ला देश द र्मिक्ष [मू. द िवक्ष.] िऱ्ही िो २० 



 अनुक्रमणिका 

बरा : का ंआपणासंगािें कोन्ही कळहो न कहर : स खेंहच भ्रमण करीजे :  

िहर आिा ंआप लीया देशा जाउं :” मग िो ऐसें हवचारौहन माग िा आप ला  
देशा गेला : स खें आसौं लागला :  

  

िैसें” वानंरू म्हणे : “मगरा : आप ला देस  सहसा न साडंावा : िहर ि ं मछासंगािें  
य ध करौहन : परािवौहन आप लें  स्थान [मू. स्छान.] घें :” ऐसें आईकौहन वानरािें प सौहन : २५ 

मगरू आप लीया देशा गेला : मग िया मासयासी य ध करौहन परािवौहन आप लीये  

गृकह स खें असौं लागला ॥ उक्िं च ॥  

  
अकृत्वा पौरुषं या श्रीः हवकाहसन्यहप कक िया ।  

जरद्गवोऽहप चाश्नाहि दैवाद पगिं िृणम् ॥ ६९ ॥  

  
“म्हणौहन पौरुशत्वेंकरौहन जे लक्ष्मी िे लक्ष्मी म्हणीजे : जरद्गव [(स)ं म्हािारा बैल.] काये दे(दै)- ५ 

वास्िव [(दैवाम ळे)] उपगिा िृणािें िहक्षि से [(प्राप्ि झालेल्या)] : जैसा नवा बळीवध व धान्याहदकें  िक्षीि से  

िैसें नाही िया जगद् गवासी : म्हणौहन पौरुशत्वावाचंौहन काहंह नाहह :” ॥ ६३ ॥  
  

ईिी श्री पंचोपाख्याने : राज्यनीिीशासे्त्र चि रथं िंत्र समाप्िं ॥ ४ ॥  

॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥  
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तंत्र ५. अपरीणक्षतकायव 
 
मूळकर्ा : महणिद्र सेठी, क्षपणक आहण बारीक. 
 
[पाचव्या िंत्राची मूळ कथा काही ससं्कृि प्रिीि क्षपणकाला मारणाऱ्या न्हाव्याची आहे िर काही प्रिीि ब्राम्हणी व म ंगसू याचंी आहे. िा. 

म. पा. आहण आपल्या प्रिीि िी पहहल्याप्रमाणे आहे.] 
 

  
“आिा ंअपरो(री)क्षीि पाचंवें िंत्र साघंैंन : िेथें प्रथम श्लोक  ॥ उक्िं च ॥  

  

क दृष्टं क पहरज्ञािं क श्र िं क हनरीहक्षिम्  ।  
िन्नरेण न किवव्यं नाहपिेनात्र यत्कृिम् ॥ १ ॥  

  

बरवें जानीिलें  नाहह : बरवें सामं्यक देखीलें  नाही : बरवें आईकीलें  नाहह : बरवें ५ 

पहरहक्षलें  नाहह : िें नरें न करावें : जें नापीकें  [मूळ स.ं शब्द ‘नाहपि’ आहे. या िंत्राच्या पहहल्या श्लोकािही िोच शब्द 
आहे. िाषािंरकाराने मात्र ‘नापीक’ शब्द वापरला आहे. हनमवळ पाठकानेही ‘नापीक’ असाच शब्द योजला आहे.] केलें  िें न करावें 
:” “हे कैसी कथा?” 

 

राजप त्र प सिी : वीष्ट्ण शमा सागें :  
  

“दक्षण देशीं पाटळीप र [स.ं पाटलीप त्र अथवा पाटहलप र. माहाकलगदासाने व हनमवळ पाठकानेही गावाचे नाव 
‘पाटळीप र’ असेच हदले आहे. हनमवळ पाठकाने ‘दक्षण देशाप्रहि । पाटलीप रनाम हो नगर’ असे म्हटले आहे. िा प्रिीि मात्र गावाचे नाव 

‘महहळारोप्य’ आहे.] नाम नगर आसें : िेथें मणीिद्र  नावं ंसेटी होिा : ियाचें 

 

द्रव्य धमाथे आनेक दानें प न्यें [स.ं प ण्य शब्द प ण्यकृत्यासाठीही वापरिाि. पाहा : ‘आहणकही काहह जे जे । दानपुण्य आह्मी 
कीजे । िेया फळरूप िूझें । चि ि वजा ं हच होआवें’ (ज्ञाने. ११·५८७). मराठीि ‘दानप न्य’ असा जोडशब्द अनेक हठकाणी वापरलेला 

आढळिो.] प रुशाथव [स.ं प रुषाथव. प रुषाने करावयाची कृत्ये, पराक्रम. धमव, अथव, काम व मोक्ष हे चार प रुषाथव आहेि. यापंैकी 
कोणिाही एक प रुषाथव साधला िरी जीवन कृिाथव होिे. महणिद्राचा प रुषाथव ‘धमव’ हा होिा. िो साधण्यासाठी (धमाथे) िो दाने व 

प ण्यकाये करीि होिा. ‘माझे हें द्रव्यहहन ज्यालें  जळो’—असा अन्वय करावा.] साधीिा ं[म ळाि यानंिर ‘द्रव्ये’ हा शब्द प न्हा हलहहला 
गेला आहे. िो अनावश्यक म्हणून सहंहिेि गाळला आहे.] आटलें  : ियावहर कीिीयेका 

 

हदवसा ं[मू. दवशा.ं] हनरधन  जाला : मग थोरें वीशादािें पावला : मग म्हणे : “जळो हें १० 

माझे ज्यालें  [मू. ज्यलें .जीयाले, जीहवि.] : द्रव्यहहन : द्रव्यावाचंौहन सववही ग ण नाशिी ॥ उक्िं च ॥  

  
शीलं शौचं शात्न्िदाहक्षण्यं मध रिा क ले जन्म ।  

यात्न्ि हवनाश ंसवेऽहप हविहवहीनस्य प रुषस्य ॥ २ ॥  

  

स्विावो आनी आचहर [आचार, (स.ं आचहरिं) अथात्, सदाचरण.] : शािंीपण आनी दाक्षीन्य : सौजन्यिा 
[‘सौजन्य’ या िाववाचक नामाला प न्हा िाववाचक प्रत्यय लावला आहे.] आनी क ळीं जन्म : 
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ईि के पदाथव िवचंी [जव*ं] द्रव्य आसें : द्रव्य गेलया ंसववही ग ण प रुशाचे नासिी : १५ 

॥ उक्िं च ॥  
  

यावद्भाग्यमहोदयो न हह िविेावहन्नरथाः ग णाः  

सवे वदेहववादवादकहविाचाि यवधैयादयः ।  
िाग्ये सत्यहप हनग वणोऽहप ग णवानगे्रसरो जायिे  

मान्यः पूज्य इहि हक्षिीशिवने िाग्याय िस्म ैनमः ॥ ३ ॥ २० 

  

जवपंहरयिं िाग्याचा उदयो नाही िवपंहरयंि नीरथ (थव)क ग ण जाणाव े: िे ग ण  

कवण कवण? वदेवीवादत्व : वाद करणें : कवीिा : चाि हरये [स.ं चाि यव शब्द चाि ये>चाि हरये असा उच्चारािंहरि 

होऊन हलहहला गेला आहे.] : ईत्यादीक : 
 

िाग्यरहीि प रुशाचे नीरथवक ग ण जानाव े: आणी िाग्य जें (जै) प रुशासी होये :  

िैं िो प रुश नीग वण िऱ्ही िो ग णविं : आणी अगे्रसरू : मान्य  : राजयासी प ज्य  

ऐसा होये : म्हणौहन [मू. म्हौहण.] िाग्यासी नमस्कारू :” ऐसें वीचारौहन िो मणीिद्र  वाणंीया ५ 
म्हणे : “आिा ंप्रािःकाळीं अनाशन व्रि घेउनी प्राणत्याग  करीन : ऐसें हनरथवक  

जीनें काय करावें?” ऐसा नीियो करूहन माचेयावहर [(स.ं मंचक) उंचावर बाधंलेली बैठक, या अथाने या शब्दाचा 
अथव रूढ आहे. उदा॰ : ‘नाना सहंार िेजाहचया ज्वाला । िोड हन माचुं बाधंला अंिराला’ (ज्ञाने. ११·२९७). िथापी, मंचक, पलंग, खाट 
या मूळाथानेही हा शब्द वापरला जाि असे. पाहा : ‘गोसाहवयाहस िीिहर मांचेयािणर आसन असे’ (गोप्रच. ६९); ‘क्षेण  येक  स्वस्ि जाली : 

आंि  माचेयािणर बैसली’ (नरुस्व. ३९१).] पह डला : िव ंमध्यरात्रीं 

 

ियासी पद्मनीधी [क बेराचे एकूण नऊ हनधी आहेि. महापद्म, पद्म, शखं, मकर, कच्छप, म क ं द, क ं द, नील आहण खवव. यापंैकी 

द सरा हनधी िो पद्महनधी. पद्म ही द्रव्य मोजण्याची एक सखं्या. आहे.] के्षपनीकाचेनी रूपें स्वप्नीं आला : मग बोलिा 
जाला : म्हणे : 

 

“अगा सेटी : झणीं ि ं वैराग्य धरसी [िू वैराग्य धारण करू नकोस, असा हवरक्ि होऊ नकोस. झिीं : िंत्र ४. कथा ५. 

पाहा.] : मी पद्मनीधी ि झा प ववजीं [मू. ‘पूववजीला’–यािील ला च कून हलहहला गेला आहे.] उपार्मजला : िहर 
 

मी येनेंहच रूपें ि झीया घरा मध्यान्हीं यईन : ि वा ंमाझी शोडशोपचारें प जा १० 

करौहन : माझीये मस्िकीं लाक डाचा घावो देई : इि केनी मी स वणवरासी होईन :”  

  

ऐसा प्रािःकाळीं उठौहन : िो वानंीया स्वप्न वीचाहरिा जाला : म्हणे : “लटीकें   

होईल : जेणें कारणें मी रात्रीदीस  कचहिि सें : या कारणें हें स्वप्न देखीलें  [खोटे असेल. कारण की, ज्याअथी 
(जेिें कारिें) मी रात्रीदीसु लचतीतुसें; अथवा ‘जेणें’ कारणें=ज्या कारणाने (द्रव्याच्या कारणाने) मी रातं्रहदवस कचिा करिो या कारिें 

(म्हणून) मी हें स्वप्न देखीलें ’ (मला असे स्वप्न पडले).] : 

 

॥ उक्िं च ॥  

  
व्याहधिेन सशोकेन हचन्िाग्रस्िेन जन्ि ना । १५ 
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कामािेनाथ मिेन दृष्टः स्वप्नो न हसध्यहि ॥ ४ ॥  

  
व्याधीिें असिा ं: सशोक असिा ं: कचिागसृ्ि असिा ं: कामाि व असिा ं: मि(ि)  

असिा ं: ऐसेहन जें स्वपन देखीलें  : िें सीधीिें न पावें :” ऐसें स्वप्न स्त्रीयप्रहि  

सागंीिलें  : मग सडासंमाजवन करौहन : माधानीं [स.ं मध्याि मधली (द पारची) वेळ.] वाट पाहाि से : िव ं
के्षपनीकरूपें 

 

[पद्म*]नीधी आला : मग स्त्रीप रुशें हखवलीं : िया बसैावया ओसन घािलें  : २० 

शोडशोपचाकर [मू. शोडशोउपचाहर. (यािील ‘उ’ हे अक्षर जास्िीचे हलहहले गेले आहे).] प जा केली : मग िेनें वानंीयें 
दंडेकरौहन : के्षपनीकाचा ंमस्िकीं 

 

घावो दीधला : िव ंसोनटकेनी िरली कढाये जाहल : िे ि मीमध्यें िात्काळी  
नीके्षपीली :  

  

िें सवव चहरत्र ध वारावटें येकें  वाहरकें  देखीलें  : मग िो हवस्मयो करंू लागला :  

मग वाहरक  म्हणे : “जेि के के्षपनीक [िेि के*] [म ळाि हा शब्द नाही. िो गळला असावा म्हणून येथे सूचहवला आहे.] 
सोनेनी िरले आहेहि : िहर 

२५ 

प्रािःकाळीं ियािें आंवि नी [आमंत्रण देऊं. (प्रप . अनेकवचन).] : घरा बोलाउनी [बोलाव.ू (प्रप . अनेकवचन). 
आमंत्रण देऊन बोलाव.ू] : इि केनी मी ऐसेंहच कहरन : मग िे 

 

स वणांचे होिील : मग मज अपार द्रव्य होईल :” ऐसें वीचारूनी प्रािःकाळीं  

खैराचें लाक ड मेळउहन : मग ियाचे ठेंगे दहापाचं करौहन ठेवीले : मग के्षपनीकाचें  

मठाहस गेला : जाउहन ियाहस प्रदक्षणा केल्या : मग साष्टागंी प्रणीपाि करौहन :  

हाि जोडौहन स्िवनं करीिा जाला ॥ उक्िं च ॥  
  

िे जयत्न्ि हजना येषा ंकेवलज्ञानशाहलनाम् ।  

अस्माकं ि  प्रसीदन्ि  मानसेनोषराहयिम् ॥ ५ ॥ ५ 

  

॥ िथा च ॥  

  
सा हजव्हा या हजनं स्िौहि िहच्चिं यहज्जने रिम् ।  

िाववे केवलौ श्लाघयौ यौ ित्पूजाकरौ करौ ॥ ६ ॥  

  

“केवळ ज्ञानेंकरौहन शोििे ऐसें जईन जे क्षपणीक िे मजकारणें : मनेकरौहन  

प्रसंन होये [अनेकवचनी कत्याला एकवचनी हक्रयापद.] :” ऐसें म्हणौहन दंडवि केलें  : मग म ख्य [मू. म स्य.] 
के्षपनीक होिा : ियाजवळी 

१० 
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जाउहन वाहरकें  प्राथवना केली : मग म्हणे : “स्वामी : मािें सनाथ करावें [स.ं सनार्=नाथ (स्वामी) असलेला, 
करािें=आपण माझे स्वामी, सरंक्षक, ग रू व्हावे; मला हशष्ट्य करून घयाव,े असा अथव. लक्षणेने सनार् = सपूंणव, पहरपूणव, कृिाथव. पाहा : 
‘िैसे सकळ प रुषाथव । जेणें स्वामी का ंसनार् । िो श्रीकृष्ट्णराऊ जेथ । िेथ लक्ष्मी’ (ज्ञाने. १८·१६१९). सनार् करािें : ग रू होऊन कृपा 

करावी.] : 

 

सकळम नीसहहि माहझया घरा प्रसादालागी यावें [मला प्रसाद देण्यासाठी यावे; िोजनासाठी यावे. प्रसाद : श्रषे्ठ 
व्यक्िीने (देविेने) सेवन केल्यावर राहहलेले उत्च्छष्ट अन्न. पाहा : ‘गोसावीं बीजें केलें  : िेथचे पाक चाखेहि : ऐसा अवघाहच प्रसादु केला’ 
(गोप्रच. ११०); ‘एक  उस  आरोगीला : दोहन केळें प्रसादु केलीं : मग गोसावीं म्हणीिलें  : आवो मेला जाय : घे घे घे ना ंम्हणे : म्हणौहन 

बड वयाहस प्रसादु दीधला’ (गोप्रच. २३०).] : ि मिें आवघेया कारणें [सवांसाठी, सवांना] म्या ं

 

आंवहंिलें  असें [आमतं्रण हदले आहे.] :” मग िे म्हणहि : “आम्ही आप लीया हलळा नगरामाहज कहडों :  

मग येकाधा श्रावक  प्राथी : ियाचें घकर आम्ही आनाधारु [(अन्नाचा आधार)] करू [(करिो). थोडेसे जेविो.] : 
िहर ि ं श्रावकधम व 

 

नेणसी : आम्ही न यों : ि ं जायें :” ऐसें आईकौहन वाहरक  म्हणे : “जी : आजी- १५ 
लागौनी श्रावकधमामाजी रीगैन : ि मचा उपदेस  घेईन : ि म्हा ंके्षपनीकालागौनी  

प स्िकाछादनाकंारनें [पोर्थयाचं्या आच्छादनासाठी, पोर्थया बाधूंन ठेवण्यासाठी.] वस्त्रें आणीलें  आहेिी : सीस्यासी 
वस्त्रें : लेखकासी 

 

लीहावयेा [लेखकासंाठी हलहहण्याची साधने आणली आहेि.] : धन मेळवीलें  आसें :” ऐसें प्रीय बोल नी : अवघे 
वस्त्राचेहन लोिें 

 

हहरखैले : ियासवें ियाचीया घरा ंगेले : मग िेनें बैसावयेा आसन घािलें  : िे  

स्वस्थाकन [मू. स्वस्छाहन.] बसैले : मग वाहरक  बाहहर आला : बंध प त्र बोलाहवले : ियािें वाहरक  २० 

म्हणे : “बा हो : ि म्हासंी द्रव्याची चाड असैल : िहर हे ठेंगे घया : आणी  

येकायेकाचंीया माथा स ब ध [घाये हाणाव’े : मागे पा. १४७·२२ पाहा. ‘स बंध’—या अथी ‘स ब ध’ शब्द येथे आला आहे. 

स बंध=घट ट जोरदार.] घाये येकेहच वळेें  हाणाव े:” ऐसें म्हणौहन बंध प त्रा (त्र) 
 

वाहरक  घरामध्यें आले : वसे्त्रकरुहन ठेंगे अछादीले आहेिी : ऐसे के्षपनीकाप ढें   

येउनी उिे राहहले : मग क्षपनीक मनािं म्हणिािी : “हे वस्त्रें अछादौहन आनीले  

आहेिी : आिा ंवाटंहिल :” ऐसें जव ंवीचाहरि असहि िव ंमाथेयावहर ठेंगयाचे २५ 
घाये उडाले : िे थोरे शब्दें घरािीिरी : संखध्वनी करंू लागले : ियाचीं मस्िकें   

फ टलीं : कीिीयेक म छागि जाले : कीिीयेके रुधीरें आलोहीि जाले [रक्िाने लाल झाले, रक्िबंबाळ झाले. 
आलोहीत : स.ं अलोहहि. याचा (१) एक अथव, अ+लोहहि (लाल)=लाल नसलेले. (२) अलोहहि=लाल रंगाचे कमळ. त्यावरून 
लक्षणेने लाल रंग. या द सऱ्या अथानेच हा शब्द मराठीि वापरला जािो. पाहा : ‘कीं वीरश्रीया ं िागंीं िरीले सेंद र : िैसे िल्हाि 
आलोहीत’ (मूप्र. ६५८); ‘िे श्रीचरण वान ं कैसे : ना ना िो अरुणूहच रािला दीसे : अल्लोहीत श्रीचरण दीसिाहि िैसे : देवरायाचे’ 

(सनंरुस्व. १०९५).] : इि का 

 

समईं ियाचें आक्रादंन आईकौनी : राजप रुशी माग िा हाहि बाधंौहन [हाि मागे बाधूंन.] : राजि वना ं  

चालहविा जाला : िया माहरिा ंउरले के्षपनीक : िीहहसहहि महाजनापाहस गेले :  

मग माहाजनें ियाहस प सौं आदरीलें  : “हा रे : ि वा ंका ंक कमव केलें? या के्षपनीकािंें  

ि वा ंका ंमाहरलें?” वाहरक  म्हणे : “मज काईसा बोल  : हे मनीिद्रािें प सावें :”  
याउपहर मनीिद्रािें बोलाउनी स्माहि प सीलें  : “हा हो सेटी : ि म्ही येकाधा  
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के्षपनीक  मारीला?” िेणें मनीिद्रें म्हणीिलें  : “हो जी :” मग िेणें प वववृिािं  ५ 

सागंीिला : मग स्माहिं म्हणीिलें  : “हा वारीक  स ळी घाला[*]वा : येणें न  

वीचाहरिा ंहें केलें  [यानंिर ‘जो अहवचाहरिा ं हें केलें ’ हे वाक्य हलहहलेले आहे. िे च कून हलहहले गेले आहे. त्याप ढील वाक्य 
पाहावे.] : जो अहवचाहरये करे िो द खासी पाव े:” ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

अपरीहक्षिं न किवव्यं किवव्यं स परीहक्षिम् ।  

पिाद्भवहि संिापो ब्राह्मणीनक लं यथा ॥ ७ ॥  

  

हे कथा मनीिद्र  प से : माहाजन साघंिी : १० 
 

कर्ा १* 
ब्राम्हि ि त्याचें मंुगूस 

 
“कोणें येकें  नगरीं देवशमा नावंें ब्राह्मण  असे : ियाची िाया प्रस िी  

जाली : येक  प त्र  : येक  म ग स [मू. म ग रू. देप्रा. मंग सो, म ग्ग सू, म ग्गसो—असे शब्द आहेि. त्यावरून मराठी म गंूस, म ग स, हे 
शब्द आले आहेि. ‘म ंग स’ शब्द हलहहिानंा मु वरचा अन स्वार गळाला असे समजण्याचे कारण नाही. कारण ‘म ग स’ असा शब्दही 
हलहहलेला आढळिो. उदा॰ : ‘सपव, नोल, मुगुस स्वान—’ (धमामृि. पा. ४५. सपंा. प्रा. जोहरापूरकर). स.ं ‘मद्ग श :’ या शब्दापासून हा 

व्य त्पाहदला जािो. पण िसा शब्द आढळि नाही. असल्यास िे नंिरचे ससं्कृिीकरण असावे.] : ऐसें ियासी प त्राहचयापहर 
वाढवीलें  : 

 

पण ियासी वीस्वासिी ना : कोणें येकें  समईं कथमपी हें म ग स : बाळकाहस  

वीरोध  करैल : ऐसें एकें  [मू. ऐके.] दीवसीं प त्रािें पाळणा ंनीजउहन : उदकाचा १५ 

घडा घेउहन पाणीयाहस गेली : ििारासी [मू. ‘ििारूसी’ (र साठी रू हे अक्षर हलहहले आहे).] म्हणीिीलें  : “ि म्ही 
या म ग सािें 

 

हवस्वासावें ना : हें बाळक रक्षावें :” ऐसें म्हणौहन िे पाहनया गेली :  

याउपहर िो ब्राह्मण  स नें घर साडंौहन िीके्षसी गेला : इि का समईं कृष्ट्ण-  

सपव वोहेंआं[िौहन नीगाला : िो म ग सें देखीला : म ग सासपा सहज वैर]....  

ऐसें देखौहन : बाळकािें खाईल : म्हणौहन शिखंड  केला : रुधीरें िाबंळलें  [रक्िाने फ लून आले, रक्िबंबाळ 
झाले.] 

२० 

िोंड : ‘म्या ंप रुशाथव केला :’ म्हणौहन मािेजवळी सागंावया गेला : िव ं  

मायें रुधीरें माखलें  म ख : ऐसें ियािें देखौनी म्हणे : “अलोट [हा शब्द ‘हनहिि’ या अथाने वापरला आहे. माझे 
बाळ हनहििच याने मारले असेल. ‘मज सववज्ञाहचये बोधीं । जे अलोट माने हत्रश द्धी । िें हनहिि िवं आधीं । हवचाकर पा’ं (ज्ञाने. १८. १४६); 
‘स क्षेकत्र आहण वोलटें । कब पेहरलें  गोमटें । पहर अलोट फळ िेटे । पहर वेळे पैं गा’ (ज्ञाने. १८·९९३), या ओव्याि अलोट (=लोटले न 

जाणारे, खोडिा न येणारे, अथात्) हनहिि हाच अथव आहे.] माझें बाळ 

 

येनें माहरलें  असैल :” ऐसें म्हणौहन उदकें  िरली घागहर : िया म ग सावहर [मू. म ग शावहर.]  

टाकीलें  [घागर टाकली. वाक्याि कमाचा व हक्रयापदाचा सबंंध च कीचा आहे.] : िेणेंकरौहन म ग स मेला : याउपहर 
म गसािें [मू. म गशािें.] मारौहन घरासी ये : 
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िव ंप त्र पाळना ंखेळि  असे : पालकाखाली [(स.ं पल्यंक) पाळणा. पाहा : ‘आधारशक्िीचा ंअंकक । वाढहवहस िंू कौि कक । 
हृदयकोश पालकीं । हालवीहस प’ै (ज्ञाने. १२·५).] सपव माहरला देखौहन थोर हवळाप 

२५ 

करंु आदहरला : “म्हणे : कटाकटा [िंत्र १. हमत्रिेद. मूळ कथा : कसह आहण बैल पाहा.] : म्या ं पापीणीया ं
अहवचारपण 

 

केलें  : जें हें म ग स [मू. मग श.] माहरलें  :” येि का समईं िो ब्राह्मण  घराहस आला :  

िेणें प सीलें  : “ि ं वीळाप का ंकहरिेसी?” येहर म्हणे : “पापीया : माझें  

वचन न कहरसीहच : लोिेंकरौहन ऐसें जालें  : जहर ि ं घकर होिासी :  
िरी ऐसें का ंहोिें? ि ज त्र ष्ट्णा बह ि : िहर आिा ंद ख िोगी : ५ 

॥ उक्िं च ॥  

  
अहिलोिो न किवव्यो लोि ंनैव पहरत्यजेत् ।  

अहििृष्ट्णाहिििूस्य चकं्र भ्रमहि मस्िके ॥ ८ ॥  

  
आहि लोि  न करावा : अ (आ)नी लोि  िरी साडंावा ना : अत्यंि जो  

लोि  करी : ियाचें मस्िकीं चक्र वाहे [डोक्याि (डोक्यावर) चक्र आक्रमण करिे; डोक्यावर चक्र जाऊन बसिे.] :” “हे 
कैसी कथा?” ब्राह्मण  

१० 

प से : ब्राह्मणी सागें :  
 

कर्ा २* 
चकं्र भ्रमणत मस्तके 

 
“कोन्हे येकें  ठाईं चौघे प त्र ब्राह्मणाचे : िे पस्पवरें मीत्र होिे :  

मग म्हणहि : ‘जळो हें जीवीि दहरद्रय क्ि [दाहरद्र्याने य क्ि. स.ं दाहरद्र्य>म. दणरद्र. पाहा : ‘हा ंगा रोग  काइ रोहगया । 

आवडे दणरद्र दहरहद्रया’ (ज्ञाने. १८·१२८८).] : िहर चाला जाउं देशािंरा : 
 

जेणें अथव ज डे िो प्रकारु कीजे ॥ उक्िं च ॥ १५ 
  

सत्यं पहरत्यजहि म ञ्चहि बन्ध वगं शीघ्र हवहाय जननीमहप जन्मिहूमम् ।  

संत्यज्य गच्छहि हवदेशमिीष्टलोकं हविाक लीकृिमहिः प रुषोऽत्र लोके ॥ ९ ॥  
  

हवि मेळउं ऐहस आहे का ंमहि ज्या प रुशाहच : [िो*] सत्व टाके [आपले सत्ि= (१) अत्स्ित्व, टाकून देिो; 
अत्स्ित्व हवसरिो; प्राणाचंी पवा करीि नाही; ककवा (२) सद्ग ण, अहिमान, सोडून देिो. मूळ ससं्कृि श्लोकाि ‘सत्य ं पहरत्यजहि—’ 

असा पाठ आहे. येथेही ‘सत्य’ हाच शब्द असावा. ‘सत्व’ हा पाठ घेऊनही अथव करिा येि असल्याम ळे पाठ द रुस्ि केला नाही.] : बंध - 

 

वगािें टाके : जननीिें टाके : जन्मि मीिें टाके : जेथें द्रव्य मीळे : िेथें िया  

देशा ंजाये : इि के ठाये िज नी [(स.ं त्यज्) त्यज हन. पाहा : ‘मग देह तेजूणन हमळावें स्वरूपीं कक’ (ज्ञाने. ८·२१४). पोथीि २० 
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‘िज नी’ असे रूप आहे. िेच कायम ठेवले आहे.] : िहर द्रव्य हमळे ऐसेया देशा ंजाईजे :’ 
ऐसा संप्रधार करौहन िे चौघी जन उजनीये [उज्जहयनी शहर.] नीगाले : िेथें स्नान करौहन  

हहरसीधासी [हे िेथील देवळाचे ककवा िीथाचे नाव.] नमस्कारु करूनी जव ंनीगाले : िव ंिरैवानंद यौगी : 
संन्म ख 

 

येि  देखीला : ियाहस िेहीं नमस्कारु केला : मग िे ब्राह्मण ियासवें नीगाले :  
ियाहचया मठा गेले : मग िेणें िरैवानंदें ियाहस प सीलें  : “ि म्ही कवणें-  

कडौहन बीजें केलें? कोणें ठाईं [मू. थाई. (सकळ सकेंि थ = ठ).] जाल?” िव ंिेकह म्हणीिलें  : “आम्ही २५ 

सीधयाते्रसी [मू. ॰आत्रेंसी. हसहद्ध प्राप्ि करून घेण्याच्या याते्रला. तेरे्=हसहद्धयाते्रि. मूळ स.ं वाक्य प ढीलप्रमाणे : ‘वय ं
हसहद्धयाहत्रकाः । ित्र यास्यामो यत्र धनात्प्िमृवत्य वा िहवष्ट्यिीत्येव हनियः’—आम्ही हसहद्ध प्राप्ि करून घेण्यासाठी हनघालेले याते्रकरू 

आहोि. जेथे धन प्राप्ि होईल िेथे आम्ही जाऊ. (या कायाि) मृत्य  आला िरी हरकि नाही. असा आमचा हनिय आहे.] नीगालौं : 
िेथें धन प्राप्ि होये : अथवा मरण होये : ऐसा 

 

आमचा हनियो : िहर गोस्वा (सा)हवयें सागंावें : येकाधा धनउपावो :  

धन (व)प्रवसे  [मूळ ससं्कृि कथेि ज्या उपायाचंा हनदेश केलेला आहे त्याि ‘हववरप्रवेश’ हा उपाय स चहवला आहे. त्याचे िाषािंर 
‘धनप्रवेस ’ असे आपल्या पोथीि आढळिे. िे उघड च कीचे आहे. ‘धन’ ऐवजी ‘धव’ शब्द असावा असे वाटिे. धि = हववर, जहमनीिील 
बीळ वगैरे. पाहा : ‘म ंहगया रहचहि धवें : खोंपे सावजे सावें’ (उगी. ४९१); लीळाचहरत्र उिराधव, लीळा १० मध्ये ‘मूंहगयाचंा ं धुलि आहग 
लागली’ असे वाक्य आहे. नेने व ि ळप ळे प्रिीि ‘ध कव’ शब्द आहे. माझ्याजवळील अनेक पोर्थयािं येथे धकव हाच पाठ आहे. िोच बरोबर 
हदसिो. साराशं, धि = वारूळ; व्यापक अथाने, जहमनीि केलेले हववर. हे लक्षाि घेऊन ‘धनप्रवेस ’ ऐवजी ‘धवप्रवसे ’ असे मी स चवले 

आहे. धवप्रवेस  = हववरप्रवेश.] : साकंीनीसाधन [शाहंकनी नावाच्या देविेची उपासना.] : स्मशानसेवा : यामध्यें येकाधा 
उपावो 

 

साघं : का ंजें ि ं हनका साधक  आहेहस ॥ उक्िं च ॥  
  

महान्ि एव महिामथं साधहयि ं क्षमाः ।  

ऋिे सम द्रादन्यः को हबिर्मि वडवानलम् ॥ १० ॥  
  

महंि जे प रुश िे मोटा अथािें साध ं सकहि : जैसें सम द्रवाचंौहन कोण ५ 

पा ं[व*]डवानळािें धरे? म्हणौहन समथ व िोहच समथा कायािें साध ं  

सके :” ऐसें चौघी बोलीलें  : मग िोही ियािें सीस्यत्वायौग्य जाणौनी  
सीधमाग व सागंिा जाला : िया चौघाहंचया हािीं च्याहर वािी मंत्रौहन  

हदधल्या [मू. दधल्या.] : मग म्हणे : “ि म्ही जा हीमाचंळाहस : जेथें जयाहच वािी  

पडैल : िेथें हनधान पावाल [मू. पावली.] :” ऐसें आईकौहन िे ब्राह्मणाचें प त्र नीगाले : १० 

िव ंसी[ध*]मागा जािा ं[िरैवानंद हसद्धाने साहंगिलेल्या मागाने जाि असिा; ककवा ज्या हठकाणी हसद्धी आहेि िेथे जाणाऱ्या 
मागाने जाि असिा.] येकापं ढा ंवाहि पडली : ऐसा जव ंिेथें खने 

 

िव ंिाबंेयाची ि की [स.ं ि ग्न > म. ि गा (गी) > ि की = ि गरा, ि गा, चूर.] नीगाली : मग िेनें ियाहस म्हणिीलें  : 
“आगा : हें 

 

आप लीया स्वछेा िाबंें घेईजे :” िव ंयेर हिघी म्हणिी : ‘आरे म खा :  
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िाबंेंहन काय काज? जेणें दहरद्र फीटे िें घेउं : जो राहील िो राहो : आम्ही  

प ढारे जाउनी :” िव ंिो म्हणे : “आम्हासंी हेंहच [मू. हेलच.] प रें :” ऐसें म्हणौनी १५ 
यक िाबंें घेउनी नीगाला : िे िीघै प ढारे नीगाले : प ढें  जव ंजािी िव ं  

द सहर वािी पडली : िेथें जव ंखणिी िव ंरुपयाचंी [स.ं रूप्य. ‘रुतयाची’ या शब्दाचे लेखन ‘रुपयांची’ असे झाले 
असावे.] िमूीका नीगाली : 

 

िो म्हणे : “स्वीकारा : स्वछेा घेईजे रूपें : प ढारें नको जाउं :” िव ंिे  

दोघै म्हणहि : “आरे म खा : प ढें स वणवि मीका असैल : िहर यणें बह िें  

दहरद्र नाशािें न पावें :” िव ंद सरा म्हणे : “आम्ही न यौं : आम्हासंी २० 

हेंहच बह ि :” ऐसें म्हणौहन द सरा रूपें घेउनी नीगाला : येर दोघी प ढारें  

नीगाले : िव ंप ढा ंिीसहर वािी पडली : िो जव ंिेथें खणे िव ंस वणवि मीका  

नीगाली : िव ंिीसरा म्हणे : “घेईजे स्वइछा स वणव : यापहरस उिम काये  
आसे?” िव ंचौथा म्हणे : “आरे म खा : ि ं नेणसी : आधी िाबंें : मग  

रूपें : मग सोनें : िहर याप ढा रत्नि मीका असैल : िहर चाल जाउं प ढारें [मू. प ढेरे.] :” २५ 

िव ंिीसरा म्हणे : “मी न यें : ि ं जायें : मज हेंहच बह ि : मी ि झी येथें  
वाट पाहहन : ि ं उिावळा यें [उिावीळ होऊन, लौकर ये.] :” ऐसें आईकौहन चौथा नीगाला : ऐसा  

प ढा ंमागीं जािा ंस याचें खडिर कीरण िािले : सीधमाग व ि लला : चह कडे  

िव े: िव ंयेक  प रुश रुधीरें िाबंळ  : माथेंयावहर चक्र िवंि आसे : ऐसा  
िो देखीला : ियाजवळी जाउनी प सौं आदहरलें  : म्हणे : “आगा ये प रुशा :  

येथें उदक असें की नसें? मी त्र शाकं्रािं  जाला असौं : िहर मज उदक साघंीं :”  

ऐसें जव ंबोले िव ंचक्र ब्राह्मणाचें मस्िकीं चढलें  : िवंों लागलें  : िो म्हणे :  

“हें काई गा?” िव ंयरू म्हणे : “हें वज्र :” िव ंिो ब्राह्मण  म्हणे : “हें ५ 
काईसेनी उिरैल?” िव ंयेरू म्हणे : “आइक : आणी [क*] कोन्ही  

वािी घेउनी येईल : सीधािं(िें) बोलावील [(द्रव्य प्राप्ि करून घेण्यासाठी पूवी आलेल्या व ज्याच्या डोक्यावर चक्र 
वाहाि आहे अशा) हसद्ध प रुषाला बोलावील. येथे सीध (हसद्ध) शब्दाने त्या ब्राम्हणाचाच हनदेश केला आहे. ‘हसद्ध’ (हसद्ध मागाने आलेला 

असा जो िू, त्याला. म्हणजे ि ला जो बोलावील.] : िेधवा ंियाचा ंमाथा ंिवील :” 

 

िव ंिो ब्राह्मण  म्हणे : “हा गा : ि ं येथें कीिी [दी*]वस होिाहस?”  

िो म्हणे : “जै राम  राज्य कहरि होिा : िै मी वाहि घेउनी सीधमागें  

आलौं : िव ंम्या ंआनीक  प रुश  देखीला : ियािें प सिाखेंवो [हवचारिाक्षणी.] मी ऐसा जाला ं:” १० 

िव ंिो ब्राह्मण  म्हणे : “हा बापा : येथें असिा ंउदक प्राप्ि होईल?”  

िव ंिो म्हणे : “येथें उदक नाही : ना ंआनं : येथें नीधानािेण क बेरें सीधासी [(हनधान प्राप्ि करून घेण्यासाठी 
येणाऱ्या हसद्धानंा) ही जागा अन्नपाणीहवरहहि करून क बरेाने िीिी दाखहवली, त्याचं्या हठकाणी िीिी हनमाण केली.] 

 

िय दाखवीलें  असें : िहर मज अ (आ)ज्ञा देईं : मी आप ल्या ठाया ंजाईन :”  

ऐसें म्हणौहन िो नीगाला : िव ंिो स वणवसीधी [स वणवहसहद्ध, ज्याला स वणाची हसद्धी (प्राप्िी) झाली होिी िो हिसरा  
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ब्राम्हण. हेच नाव प ढे ‘स वणवसीध ’ असे आले आहे.] मीत्र  : ियाची स धी [त्याच्या शोधाला, त्याला शोधूनं काढण्यासाठी श हद्धः 

(हद्विीया).] िेणेंहच 
मागें यि  असे : िव ंप ढा ंरुधीरें िाबंळला : माथा ंचक्र िवंि ऐसा बैसलासे : १५ 

िव ंजवळीकें  जाउनी प सीलें  : “आगा : ये काय जालें? ऐसी दसेिें का ं  

पावलासी?” िो म्हणे : “हा वीधीचा नीरोप  [ही हवधीची (दैवाची) आज्ञा आहे. ससं्कृि वाक्य ‘हवहधहनयोगः’ ‘हनयोग’ चे 
िाषािंर ‘हनरोप’ असे केले आहे. णनरोप = हनरूहपलेले, साहंगिलेले, आज्ञा. पाहा : ‘या कारणें पै बापा । जेया आप ली आहथ कृपा । िेणें 

वेदाचेंया णनरोपा । आन न कीजे’ (ज्ञाने. १६·४५२).] : ऐसेंहच माझें कपाळीं 

 

लीहीलें  असें :” मग िो म्हणे : “ि ज त्र ष्ट्णा बह ि : माझें म्हणीिलें  न  

कहरसीहच : िहर आिा ंकाई कीजे? हवद्याविं  आणी क ळविं  : पहर  

ब धीहीन  ॥ उक्िं च ॥ २० 
  

वरं ब हद्धनव सा हवद्या हवद्यािो ब हद्धरुिमा ।  

ब हद्धहीना हवनश्यत्न्ि यथा िे कसहकारकाः ॥ ११ ॥  
  

हवद्यापहरस ब धी मोटी : पण वीद्या मोटी नव्हे : जैसें ब्राह्मणाचे प त्र चौघे  

जाणिे : जैसें ब धीहीन सीहें िक्षीले :” हे कथा चक्रधरू प से : स वणव-  

सीध  सागें : २५ 
 

कर्ा ३* 
लसहाला णजिंत करिारे मूखव पंणडत 

 
कव्हणी येकें  नगकर ब्राह्मणाचे चौघे प त्र परस्परें मीत्र होिे : ियामधें  

िीन शास्त्रपारंगि : पण ब धीहहन : येक  : ियािंील चौथा : ब धीविं  पण  

शास्त्रहीन  : ऐसें िेकह येके दीवसीं हवचारंू आदरीलें  [हवचार करू लागले.] : म्हणिी : “ईये  

वीदे्यचा कवण उपयोग ? जें देशािंरा जाउनी हवदे्यकरौहन राजा िोशवीजे [िोषहवजे, सिं ष्ट करावा.] :  

मग द्रव्य आणीजे : हें वीदे्यचे फळ ॥ उक्िं च ॥  

  
कण्ठस्था या िवहेद्वद्या सा प्रकाश्या सदा ब धैः ।  

या ग रौ प स्िके हवद्या िया मढूः प्रिायविे ॥ १२ ॥ ५ 

  

िहर आिा ंजाउं दक्षण देशासी : िेथें हरीहर राजा राज्य कहरि से : िहर  
िेथें जाउं :” ऐसें म्हणौहन चौघी नीगाले : मग ियामध्यें वहडल िो म्हणे :  

“आम्हामंध्यें येक  म खव : पण ब धीविं  : िहर राज्यपहरग्रहो [मूळ स.ं शब्द ‘राजप्रहिग्रह’ आहे. ‘राज’ साठी 
िाषािंरकाराने ‘राज्य’ व ‘प्रहिग्रह’ साठी ‘पहरग्रह’ शब्द योजला आहे. प्रहिग्रह व पहरग्रह या दोहोंचाही एक अथव ‘दान, देणगी’ असा 
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होिो. िोच येथे अहिपे्रि आहे.] ब धीकरौहन 
न पाहवजे : िहर हवदे्यहन उपार्मजलें  द्रव्य याहस नेद ं :” िव ंद सरा म्हणे :  

“आरे स िगा : ब धीविंा : ि ं गृहासी जायें : ि ज वीद्या नाहह :” िव ंिीसरेंनी १० 
म्हणीिलें  : “हें उहचि नव्हे : का ंधाक टेंपणालाग नी येके ठाईं खेळीनलौं  

िहर हा येउं द्या : आमहचया जोडलेयाचंा िाग  देईन :”  

  

िया उपरी मागीं जािा ंयेका वृक्षाखाली हवश्रािंी घे[ि*]ली : िेथें  
अस्िीचा सम हो देखीला : मग िे म्हणहि : “हवदे्यचा प्रत्ययो पाह ं :”  

ियामधें येकें  म्हणीिलें  : “मी आस्िी मेळवीन :” द सरा म्हणे : “चमव- १५ 

मासं रुधीरी(र) [चामडे, मास व रक्ि,] आणीन [(मतं्रबळाने) ियार करीन.] :” हिसरा म्हणे : “मी संजीव 
कहरन :” िेथें 

 

पहहलेहन मंत्रबळें अस्िी येकवाट मेळवील्या : द सरें रक्िमासंचमव सहररा-  
कारु केला : िव ंसीहाहच आक्र ि देखीली : िव ंिीसरा म्हणे : “मी संजीव  

करीन :” मग ब धीविंें म्हणीिलें  : “जहर हा जीववाल [म ळाि ‘जीवकाल’ हा शब्द हलहून, नंिर ि वर काकपद हदले 

आहे व समासाि हो अक्षर हलहहले आहे. ‘जीवहोवाल’ असा शब्द अहिपे्रि आहे. अथवदृष्ट्ट्या ‘जीववाल’ हाच पाठ योग्य वाटिो.] िहर 
हा अवघेयािें 

 

िक्षील :” ऐसें आईकौहन िो हवद्याविं  म्हणे : “आरे म खा : मी वीद्या २० 

नीफव ळ न कहर : याहस मी सजंीव करीन [मू. कसीन.] :” मग ब धीविंें म्हणीिलें  :  

“राहा राहा : मी वृक्षावहर वळंघें [मू. वळंलेंघें.] :” िव ंिो व्रक्षावहर वळंघला : याउपहर  

िेणें हवद्याविंें हसह ं उठवीला : िेणें ि केलें नी सीहें िे िीघी िक्षीले : िो  
ब धीविं  स खें आप लीया घरा गेला :  

  

िैसें स वणवसीध  [‘स वणवहसहद्ध’ शब्दाचे च कीचे लेखन. ‘स वणवसीध’–रूप अहिपे्रि असावे.] म्हणे : “चक्रधरा : 
ि ं ब धीहीन  : माझें म्हणीिलें  

२५ 

न कहरहसहच : म्हणौहन ऐसें जालें  : ब धी िलिेणें प्रकारें [िले िे> िलिे. चागंल्या प्रकारे; ककवा रूढाथाने, कोणत्या 

िरी प्रकाराने.] सवव ठाईं कामासी 
 

ये :” िव ंचक्रधरू म्हणे : “स वणवसीधा : हें लटीकें  : जै दैव वाक डें होयें  
िै ब धीविं  िोहह नाशािें पाव े: येहवखें कथा आईक :”चक्रधरू सागें  

स वणवसीध  आईके :  
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कर्ा ४* 
एकबुध्दी बेडूक आणि शतबुध्दी ि सहस्त्रबुध्दी मासे 

 
“कवणें येके डोहीं : सिब धी आणी [म ळाि ‘आणी’ हा शब्द द बार हलहहला गेला आहे.] सहस्रब धी : ऐसे 

दोन्ही मासे आसिी : 
 

त्यासी येकब धी मडै क मतै्री कहरिा जाला : ऐसें िे िीघै पस्पवरें ५ 
अनेग गोष्टी करौहन काळ क्रमीिी : याउपहर िे िीघै कवणें येके काळीं :  

स िाहसि गोष्टी करौहन उदकामाजी प्रवशेले : याउपहर पारधी हाकि  

जाळ धरौहन िे वाटा [मू. वाटो. (‘वाटे’ असाही अहिपे्रि असणे शक्य आहे.)] जािािी : िे परस्परें बोलिे जाले : 
“अगा : यें डोकह 

 

अपार मासे असिील : िहर प्रािःकाळीं येउनी हा डोह गाळ ं  [डोहािील मासे पकडणे. डोहाि प्रथम जाळे टाकिाि. 
काही वेळानंिर िे उचलिाि. िेव्हा जाळ्यािील पाणी गळून जािे व अडकलेले मासे सापडिाि. यावरून हा वाक्प्रचार आलेला आहे.] 
:” ऐसें 

 

बोलौहन िे घरासी गेले : ऐसें ियाचें बोलनें आईकौहन : िे मेंड क परस्परें १० 

बोलिे जाले : म्हणहि : “या ंढीवरें [स.ं धीवरः > म. ढीवर = कोळी. पाहा : ‘जैं आटावे जळचर । िैं डोकह हमळहि ढीिर’ 

(ज्ञाने. १६·३१६).] काये बोलीलें?” ियामध्यें बेंड क 
 

म्हणे : “अगा ये सिब धी : ि वा ंपहरसीलें  या ढीवराचंें बोलनें? िहर  

आिा ंकाये कीजे?” बेड क म्हणे : “पळीजे : हेहच ब धी कीजे :” िें  

आ[इ*]कौहन सहस्रब धी म्हणे : “ऐसें बोलणेंयासी काये बीहावें ॥ उक्िं च ॥  
  

सपाणा ंच खलाना ंच सवेषा ंद ष्टचेिसाम् । १५ 

अहिप्राया न हसध्यत्न्ि िेनेदं विविे जगत् ॥ १३ ॥  
  

िे िव ंढीवर न येहि : ऐसेनी जहर आलेिी : िहर आप लीये ब धीचेहन प्रकासें  

ि मिें राखैन : मी अन्येक सलीलगिीिें जाणें :” ऐसें आईकौहन शिब धी  

म्हणे : “हें उचीि बोलीलें  : ि ं होसी गा सहश्रब धी [‘ि ं होसी गा सहश्रब धी’ = िू खरोखरच सहस्रब धी (हजारो य क्त्या 
जाणणारा) आहेस.] :” म्हणौहन िया 

 

ढीवराचें वचनेंकरुनी : माझें मात्र पीिामहपयागि [आई, आजोबा, ककवा, आईचे आजोबा याचं्यापासून परंपरेने आलेले. 

येथे ससं्कृि कथेि ‘हपिृपयायागि’ शब्द आहे. ‘पयायागि’ शब्द ‘पयागि’ हलहहला आहे.] स्थान [मू. स्छान.] साहंडजे हें 
२० 

उचीि नव्हें : िहर मी सिब धी जाणें [मला शिंर य क्त्त्या माहीि आहेि.] : िहर मी आप लीये ब धी ि िें राखैल  
गा बेड का : पण पळावें ना :” ऐसें आईकौहन बेड क म्हणे : “मािें येक   

मंत्र  असे : जहर कराल िहर सागंैन : पळीजे हाहच मंत्र  मोटा : यावाचंौहन  

आणीक  मंत्र  नाही : म्हणौहन मी येक डोहो टाकैन [मी (द सऱ्या) एका डोहाला जाऊन पोचेन, द सऱ्या डोहाि जाईन.] 
:” ऐसें म्हणौहन िो 
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बेड क स्त्रीप त्रासहहि आणीके डोहीं गेला : प्रिािें ढीवरें येउनी िो डोहो २५ 

गाळीला : जीि के स जािीचे मासे िीि के धहरले : िे सिब धी आणी  
सहस्रब धी मारीले : ियाउपहर शिब धी नावंयेक िाहर : िो माथा ंधहरला :  

सहश्रब धी लोंबि  धहरला : ऐसें िया ढीवरािें देखौहन : येकब धी आप लीये  

िायेसी म्हणे ॥ उक्िं च ॥  
  

शिब हद्धः हशरःस्थोऽयं लम्बिे च सहस्रधीः ।  

एकब हद्धरहं िदे्र क्रीडाहम हवमले जले ॥ १४ ॥ ५ 

  
“शिब धी शीरीं धहरला : सहश्रब धी लोंबि  धहरला : येकब धी नीमवळ  

डोहीं क्रीडा कहरिो : प्रीये : ऐसें हे माझें म्हणीिलें  न करिीची : त्याहस  

उधि [स.ं कथेि गाढवाचे नाव उद्धत असे आहे.] गाढवाहच पहर जाली :” “िे कैसी कथा?” बेड क सागें : 
बेड कीनी 

 

आईके :  
 

कर्ा ५* 
गािारा गाढि 

 १० 

“कोन्ही येक पयेटाचा [परीट=धोबी. उच्चारािंहरि लेखन.] गाढउ : िो सैरावैरा चरे : त्याहस नदी 
चरिा ं

 

कोल्हा यक  िेटला : िो म्हणे : “मामो : ि ं चह कडे चरिोसी : पहर पोट-  

िहर कहह न मीळेंहच : िहर मजसंगािें पलै मळयासीं यें : िेथें पीकलीं वाळ कें   
बोरें खाउं :” ऐसा िो गाढउ आणी कोल्हा : प्रत्यहीं मळयामध्यें जाउनी :  

वाळ कें  बोरें स खें खािी : ऐसा िो गाढउ मोटा जाला : मासं वळलें  : िवं १५ 

येके दीवसीं वाळ कें  बोरें खाउहन : रात्रीं दोघी जण बैसले : िव ंगाढउ  
म्हणे : “आगा ये मीत्रा : वळे  न गमे : िहर मी गायेन कहरन : िें ि ं आईक :”  

िव ंकोल्हा म्हणे : “ि झें गायेन घंघाटाचे [ग ं ग ं असा होणारा आवाज िो गोंगाट; घों घों होणारा आवाज िो घोंगाट. घण-
घण होणारा आवाज िो घंघाट; ककवा, गोंगाट अथवा घोंगाट चेच द सरे रूप घंघाट=कणवकशवक आवाज. ि झे गायन घंघाटाचे आहे 

म्हणजे कणवकठोर आहे. घणघणाट > घंघाट = मोठ्या आवाजाचे, िसाड्या आवाजाचे, असा अथव घेणे अहधक योग्य.] बरवें नव्हें :” 
िव ंगाढउ म्हणे 

 

“िाचया : ि ं रानीं वससी : गायेनाचें स ख नेनसी : गाय[नें*]करौहन  

रावणें ईस्वरू [शकंर.] प्रसंन केला होिा ॥ उक्िं च ॥ २० 
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नान्यद् गीिाद्वरं लोके देवानामहप दृश्यिे ।  

रावणेन महादेवो गायनेन च िोहषिः ॥ १५ ॥  
  

लोकामध्यें गायनाहोउहन बरवें नाहह : देवाहस द लवि  : म्हणौहन रावणें  

गायेनेंकरौहन संि  िोखवीला : म्हणौहन मी गाईन : िाचेया आईक :”  
कोल्हा म्हणे : “मामो : ि झें गायेन आपणासंी बधंन होईल : रात्रीं के्षत्र- २५ 

पाळ नीजैले आहािी : िे ि झें गाईन आईकौनी उठिील : मी पळीन [पळेन, पळून जाईन.] हा  

िववसा [हे हनहिि, ही खात्री.] : पण ि िें धरिील जाण : आिाचंें गायेन बरवें नव्हें : आप ण मळया-  

मधें आसौं ॥ उक्िं च ॥  
  

गायनं वजवयेच्चौये हनद्रा ंप ंिलचारकाः ।  

हजव्हालौल्यं च रोगाढ्यो जीहविं योऽत्र वाञ्छहि ॥ १६ ॥  
  

चौरीय कहरिा ंगायन वजावें : प िळीकमव कहरिा ंहनद्रा [मू. हनड्रा (सकळ सकेंि ड = द).] वजावी : रोगी  

िेणें जीव्हालौप्य (ल्य) [‘लौ[ल *]प्य’ अशीही द रुस्िी करिा येईल. ‘लोल प’ पासून ‘लौप्य’ शब्द केलेला हदसिो. स.ं 
श्लोकािील ‘लौल्य’ शब्दाच्या अन षगंाने सहंहिेिील पाठाि द रुस्िी स चहवली आहे.] वजावें : ईि कें  वजे िहर जीवीि गाढें 
:” िव ं

 

गाढउ म्हणे : “िथापी माझी येकटीचे  [‘एकहटक’ हा एकट्याने गाण्याचा प्रकार आहे. हशश पाळवध ओ. ३५२ वर 

‘एकहटहकया = श्रोियाचा राहावा करुहन एकलयाहच गाणें. िथा एकिाळीवहर गाणे’ अशी टीप आहे.] रंग आईक [मू. याईक.] :” 
येरु म्हणे : “मज 

५ 

नीगावयेा वाट पाह ं दें :” मग िेणें गाढवें सरळेनी शब्दें [सरळ शब्दाने, लाबं आवाजाने.] गावौं आदरीलें  [मू. 
यादरीलें .] : 

 

िव ंमाळी धावीनले : कोल्हा पळौहन गेला : गाढउ धरीला : स बंध ठेंगें-  

करौनी [बळकट, जाडजूड ठेंग्यानंी, दाडंक्यानंी.] झोहडला : बाधंौनी राखीला : त्याचें गळेंसी येकी [घंटी*] 
बाधंली : 

 

मग माळी जाउनी नीजैला : िव ंकोल्हा िेथे आला : कोल्हेहन म्हणीिलें  :  

॥ उक्िं च ॥ १० 

  
“मामो गीिं न किवव्यं वाहरिोऽहप प नःप नः ।  

अपूवा घत्ण्टका दृष्टा मामो गीिस्य लक्षणम्” ॥ १७ ॥”  

  

ऐसी कथा बेड कें  सागंीिली :  
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मग स वणवसीध  म्हणे : “चक्रधरा : माझें म्हणीिलें  न कहर[सी*]हच :  

िहर ि ज ऐसें जालें  : जयासी स्विंत्र ब धी नाही : ियाहस सीकवीलेंही १५ 
कामंा न यें ॥ उक्िं च ॥  

  

यस्य नात्स्ि स्वयं प्रज्ञा शास्त्र ंिस्य करोहि हकम् ।  
स एव हनधनं याहि यथा मन्थरकौहलकः ॥ १८ ॥  

  

जयासी स्वयं प्रज्ञा नाहह : ियासी शास्त्र काई करे? िो नीधनािें पाव े:  

जैसा मंथरक  [मू. मथर.] कोळीक  [मू. कोळी.] स्त्रीयेचेहन शब्दें नाशािें पावला :” चक्रधरू प से : २० 
स वणवसीध  सागें :  

 
कर्ा ६* 

स्त्रीबुध्दी मंर्रक कोळीक 
 

कोन्ही येकें  नगकर मंथरक  [मू. मथक . ससं्कृि प्रिीि या कथेिील कोळ्याचे नाव ‘मंथरक’ असे आहे. आपल्या 
सहंहिेच्या पोथीि िे ‘मथर’, ‘मथक ’, ‘मथरक ’ अशा अनेक रीिींनी हलहहले गेले आहे. िे हवशषेनाम असल्याम ळे सववत्र ‘मंथरक ’ असे 

द रुस्ि करून सहंहिेि स्वीकारले आहे.] ना[व*ं] कोळी [क *] [मू. कोळी. स.ं कथेिील ‘कौहलक’ शब्दासाठी हा शब्द 
वापरला आहे. मागे िं. १, कथा ९, पा. २५ वरील टीपा पाहा येथे ‘कोळीक ’ अशी स चवलेली द रुस्िी रद्द समजावी.] होिा : ियाहस 
पाट 

 

घडावयाचा उदीम  आसे : िो कोळी [क *] [मू. कोई. या सवव पाठाचंी चचा टीपाि केली आहे िी पाहावी.] येकें  
समईं : पाट घडाव-े [वसे्त्र हबणणे. त्यासाठी हािमागाचा साचा ियार करावा लागिो. िो लाकडाचा असिो. त्या मागाला 
लागणारी लाकडे आणण्यासाठी िो डोंगरावर गेला होिा.] 

 

यालागी [येथील घ या अक्षराचे वळण तप सारखे आहे.] लाक ड आणावयासी डोंगरासी गेला : िेथें चीचेचा वृक्ष  थोरु २५ 
देखीला : िेणें िोड ं आदहरला : िे वृक्षीं सीधयोगी आसे : िो म्हणे :  

“आगा कोळीया [का*] : हा वृक्ष  िोड ं नको : हें माझें स्थान [मू. स्छान.] : ि ं मागसी  

िें मी देईन : मी ि ज प्रसंन जालों :” िो म्हणे : “माझा मीत्र  असे : ियािें  

प सौहन : आहन िायेिें प सौहन येईन :” म्हणौहन घरासी आला : मग  
वाहरका मीत्रािें म्हणे : “मज सीध प्रसन्न जाला आसे : िो म्हणे :  

‘माग : प्रस[न्न] जालों : िहर मी काये मागें?” िव ंवाहरक  म्हणे : ५ 

“राज्य माग : ि झा मी प्रधान होईन :” मग कोळी [क *] म्हणे : “स्त्रीयेिें  

प सौं [‘मग कोळी म्हणें.....प सौ’ हे वाक्य येथे प न्हा हलहहले गेले आहे. प न्हा हलहहिाना ‘स्त्रीयेिें’ शब्दािील ‘िें’ वरील अन स्वार गळाला 
आहे. हे लक्षाि घेण्यासारखे आहे.] :” वाहरक म्हणे : “स्त्रीयेिें प सौं न ये :” ॥ उक्िं च ॥ 

 

  

आत्मब हद्धर्महिाथाय ग रुब हद्धर्मवशषेिः ।  
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मूखवब हद्धर्मवनाशाय स्त्रीब हद्धः प्रलयं गिः ॥ १९ ॥  

  
िव ंमंथरक  म्हणे : “िाये प सौं [न ये*] : िथापी गृहीणीएिें [मू. गृहीणीएसे.] प सणें १० 

लागे :” मग स्त्रीयेषासी गेला : िीसी प सौं लागला : िे म्हणे : “राज्य (ज्यें)  

काये प्रयोजन?” मग स्त्री म्हणे : “वाहरक  काये जाणे? रायाहस स ख  
कैचें? राज्याहस त्र ष्ट्णा बह ि ॥ उक्िं च ॥  

  

शिी सहस्रहमच्छहि सहस्री लक्षमीहिे ।  

कि ं लक्षाहधपो राज्यं िृष्ट्णायाः स्यान्न वाऽवहधः ॥ २० ॥ १५ 
  

शिी सहस्रािें वीछे : सहश्र जालया ंलक्षािें वीछे [इछे = इच्छा करिो. शब्दािील आरंिीच्या इ चा उच्चार णि असा 
ग्रामीण िागाि करिाि.] : लक्ष जालया ंराज्यािें 

 

ईछे : िहर येथें स ख कैचें? जहर ि ज सीध  प्रसन्न जाला आसे : िहर ि ं  

द सरें सीर माग : आनीक दोन हाि माग : ईि केनी ि ं दोन पाट घडसी :  
मग आपली विवन क बरवी होईल :” मग िो मंथरक  म्हणे : “बरवें :”  

मग िो सीधापासी गेला : मग सीध म्हणे : “माग :” मग िो म्हणे : “मज २० 

द सरें सीर द्यावें : आणीक दोन हाि द्याव े:” ऐसें ियाचें बोलनें आईकौनी :  
सीधें त्याचें मस्िकीं हाि  ठेवीला [मू. रे्वीला. (सकळ सकेंि थ = ठ).] : मग सीरें दोन : आणी हाि च्याहर :  

ऐसें रूप जालें  : मग िो गावासी आला : लोकें  हा [मू. ही.] राके्षस  म्हणौनी धो (धों)डी  

माहरला : गावंाबाहहर घािला :”  

  
स वणवसीध  म्हणे : “चे (च)क्रधरा : या कारणास्िव बह ि लोि  नीका २५ 

नव्हे ॥ उक्िं च ॥  

  
अनागिविीं हचन्िामसंिाव्या ंकरोहि यः ।  

स एव पाण्ड रः शिेे सोमशमा यथा हद्वजः ॥ २१ ॥  

  

जो प ढील ि[हव*]ष्ट्याहच [मू. िाष्ट्याची. ‘जो प ढील असिंाव्य िहवष्ट्याहच कचिा करी’— असा अन्वय करावा.] कचिा 
असंिाव्य [मू. ‘ससिंाव्य’—(ससं्कृि श्लोकाि ‘असिंाव्य’ असा शब्द आहे. िोच येथे असावा. (सकळ सकेंि स = अ).] कहर : 
िो सोमशमा 

 

ब्राह्मणाचीयापरी होये :” “हे कैसी कथा?” चक्रधरू प से :  

स वणवसीध  सागें : ५ 
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कर्ा ७* 
कल्पनासाम्राज्यात रमिारा सोमशमा ब्राम्हि 

 
“कोन्ही येके नगकर सोमशमा कृपण ब्राह्मण  असे : िो प्रत्यकह साि  खाये :  

उरलें  पीठ घागरीं घाली : बह िा ंदीवसा ंिे घागरी िरली : िे घागरी  

सीका ंठेहवली : आप ण सीकाखाली बाज घालौहन नीजैला आसे : िव ं  

चींिावि व जाला : म्हणे : “उदया द काळ  पडैल : िेधवा ंये घागहरचे टके [मू. टेके.] १० 
दोन येिील : मग मी त्याची सेळी घेईन : मग थोडकें  दीय (व)सें सेळीचा  

कळप  होईल : िो वीकीन [मू. वीनीन.] : मग म्हैसी घेईन [मू. घैईन.] : म्हैसीचें प्रस्ि ि द ध खाईन :  

मग म्हैसी वीकीन : मग घोडी घेईन : कीसोरें बवे होईल : मग िें कीसोरें  

मी रायासी िेट कहरन : मग राजा मजकारणें [(माझ्यासाठी, मला) प त्र होईल.] गावं देईल : मग मी 
आपणयासी 

 

हववाहो कहरन : िेधवा ंमजकारणें प त्र होईल : ियाचें नावं स समा ठेवीन : १५ 

िेधवा ंिे लेंकरू थायंा घेईल [हट ट घेऊन आकािं करील, रडेल. र्ाया हा ध्वन्यन कारी शब्द असावा. ‘धाय मोकलणे’ यािील 
‘धाय’ प्रमाणेच ‘थाय’ शब्द असावा. द ःख, कचिा, व्यथा अशा अथाने िो वापरला जािो. पाहा : ‘िहर आझूंवेऱ्हीं पाथा । साहंड र्ाया हो 

आिा’ं (ज्ञाने. ११·६२१), र्ाया=हट ट. पाहा : छंद िो सोस र्ाया िो अहळ िे हट हट ट िे’ (िाप्र. १६·१०४).] : िेधवा ंबाईलेसी 
म्हणैन : “राडें : लेक रू 

 

ब झावी :” िे न ब झावी : मग मी ऐसी लािेकरौहन हानीन :” म्हणौहन  

घागहर लािेकरौहन हानीिली : िे घागहरसी लागली : गाघहर फ टली :  

पीठ िोंडावहर साहंडलें  : मग पाढंरा जाला :”  
  

“या कारणें प रुसें अनेंक [(अनेकाची, प ष्ट्कळ हमळवण्याची)] चींिा न करावी :” स वणवसीध  म्हणे : 
“चक्र- 

२० 

धरा दैव जहर सानक ळ होये : िहर वीप्रीि [मू. ‘वीप्रीिे’. प ढील िे या अक्षराच्या आिासाने येथे त ऐवजी ते हलहहला गेला 
असावा. ‘वीप्रीि’ असा पाठ द रूस्ि करून स्वीकारला आहे.] िें स प्रीि होये :” [स.ं हवपरीि याच्या उलट स परीि. हा शब्द 
उच्चारािंहरि होऊन स प्रीि असा हलहहला आहे.] 

 

॥ उक्िं च ॥  
  

अन्धकः क ब्जकिैव हत्रस्िनी राजकन्यका ।  

जगन्नाथप्रसादेन ‘हवप्रीिं स प्रीिं िवते्’ ॥ २२ ॥  
  

चक्रधरू प से : स वणवसीध  सागें : २५ 
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कर्ा ८* 
आंधळा, पागंळा आणि णत्रस्तनी राजकन्या 

 
[ससं्कृिािील कथेहून आपल्या प्रिीिील या कथेचे स्वरूप हनराळे आहे. क ं िाराच्या घरी जाणे व िेथून राजकन्येकडे जाणे, हा कथािाग 

ससं्कृि कथेि नाही.] 
 

“कोन्ही येके नगकर : आधंळा आणी पांगळा : दोघै मतै्र असिी : िे  

रात्रीचा ंसमईं गोष्टी कहरिी : ऐसें येकें  हदवसीं िे दोघी म्हणहि : “आप ण  

देशाउरा [(स.ं देशािंर) इिर देशाि केलेला प्रवास; देशपयवटन. पाहा : ‘हमया ंदेशाउर केलें  रास  येक’, (नरुस्व. १४२); ‘ि वा ंबहूि 

केलें  देशाउर’ (नरुस्व. १५१).] जाईजे :” आंधळा पागंळािें म्हणे : “ि ं माझी पाठीवहर बसै : 
 

माझे पाय आणी ि झे डोळे : ऐसें आपण देशाउरा जाउं ॥ उक्िं च ॥ ५ 
  

उद्यमेन हह हसध्यत्न्ि कायाहण न मनोरथैः ।  

न हह स प्िस्य कसहस्य प्रहवशत्न्ि म खे मृगाः ॥ २३ ॥  

  
उद्यमेंकरौहन काये सीधीिें पाव े: पण केवळ मनोरथेंकरौहन पावीजे ना :  

जैसा हनजैला जो सींह  : त्याचे म खीं काये आपेंआप [आपल्या आपण; आपोआप. पाहा : ‘आहण आकाशें जेथजेथौहन । 

जावें िेथ असे िरौहन । ह्मणौहन ठेलें  का ंअडौहन । अपेंआप (ज्ञाने. १८·४१६).] मृगें पडिी? िरी 
 

प्रयत्न फळाहस ये :” ऐसा हवचार करौहन मग िे नीगाले : येका नगरासी १० 

गेले : िेथें हवजयो नावं ंराजा असे : ियाहच कन्या त्रीस्िनी : िीसी ििारू  
जो होये िो रात्री समईं मरे : ऐसें बह ियेक मेले : मग नगरामध्यें पाळी  

लावीली आसे : िे दोघी जण हिये नगकर क म्हाराचें [(स.ं क ं िकार) क ं िार.] घरीं उिरले : िव ं  

प्रािःकाळीं क म्हारी [मू. ‘क म्हारूी’. री या अक्षरािील र हलहहिाना िो रू असा हलहून मग ईकार जोडला आहे.] रुदन करौं 
लागली : िव ंिीसी प सीलें  : “बाई : 

 

ि ज काई द खि आसे? ि ं का ंरडिेसी िें साघं :” क म्हाहर म्हणे : “बा हो : १५ 
येथें रायाची कंन्या त्रीस्िनी आसे : िीसी प्रत्यकह पाळी लावीलें  (ली) आसे :  

भ्रिारू येक  प्रत्यकह खाि  असे : िरी आज माझेया ििाराची पाळी लावीली  

असे : िहर मी काये कहरन? लेक रवें धाक टीं :” म्हणौनी रडौं लागली :  

ईिकें  आईकौहन आधंळा पागंळा म्हणहि : “ि झीया ििाराचें होिें  

आम्ही दोघी जन जाउन [(जाउहन, जाऊ. प्रप . अव.). ििाराचें होिें = नवऱ्याच्या जागी, नवऱ्याऐवजी, असा याचा िावाथव 
आहे. होिें = जागी, ऐवजी, हा अथव असेल काय? (होदे या कानडी शब्दाचा अथव आच्छादन, पाघंरूण असा आहे. कानडी. हीदे > म. 
होिे = आच्छादनाखाली, त्या रूपाने, असा याचा अथव असेल काय?). अभ्यासाथव प ढील वाक्ये पाहा : ‘सववज्ञें म्हणीिले : “बाइ : 
िेयाचेंया ठाया जावों : सेणें मािीया आगं माखौहन िेया आड पडो : िे यािें म्हणो : ‘आमचा होता आपणेयापाहस असों दीयावा :’ गेले : 
.....आड पहडलें  : ....िेयािें ध िलें  : घेउहन आले : िेहीं हनरोवीलें  : ‘जी जी : आमचे होते असों दीयावें :’ सववज्ञें म्हणीिलें  : ‘हा ि मचा 
होता येथौहन स्वीकारीजि असीजे :’ (लीळाचहरत्र. पूवाधव. १७४. ि ळप ळे प्रि). येथे होता, होतें = आहश्रि, हशष्ट्य असा अथव हदसिो. िो 

अथव घेिल्यास ‘ि झ्या ििाराचें होतें (आहश्रि, असे) आम्ही दोघे जाउ, असा अथव होऊ शकेल.] : ि ं रडौं [या शब्दािील र हा रू असा 
हलहहला आहे.] नकों :” मग िे म्हणे : “मी ि मची 

२० 
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बहहन : माझा च डा राखावा [स.ं चूडा या शब्दाचा, हािािील अलंकार, बागंडी असाही अथव आहे. स्त्रीच्या हािािील बागंड्या हे 
हिच्या अहेवपणाचे, सौिाग्याचे हचन्ह आहे. वैधव्य आले म्हणजे बागंड्या फोडून टाकिाि. ‘च डा राखावा = माझ्या बागंड्याचें 

(सौिाग्यहचन्हाचें) रक्षण कराव;े म्हणजेच माझ्या सौिाग्याचे रक्षण करावे. माझ्या पिीला वाचवाव,े हा िावाथव.] :” मग हिया ं
क म्हाहरया ंत्यासी आदरु 

 

थोरु केला :  

  
मग रात्रीचा ंसमईं : रायाचे सेवक  बोलाउं आले : त्या [दोघासी  

राजकंन्येचीया मंदीरा नेलें  : मग पाटीं बैसवीले :] सेवक आप ली [या*]  

घरासी गेले : मग पागंळा आधंळािें म्हणे : “ि ं ये राजकन्येषासी नीज :” २५ 

मग िे दोघी नीद्रा केली : पागं ळ जागि आसे : िव ंराजक महरचें म खी-  

होउनी [म खाहून, म खािून.] स्विे सप व नीगाला : िो पागं ळे खाडंें हाणौहन माहरला : सपाहच  

क टकीं केलीं [ि कडे केले. क टकें  (एव.)=ि कडा. स.ं क ट=ि कडे करणे. यापासून ‘क हटक’ (= ि कडा) हा ससं्कृि शब्द 
झालेला आहे. स.ं क हटक>म. क टकें . ‘क टका’ असे याचे प कल्लगी रूपही आढळिे.] : मग राजकंन्येिें जागवीलें  : म्हणे : 
“हें काई?” िे म्हणे 

 

“मज ठाउकें  नाही :” मग िो म्हणे : “ि झे म खीहोउनी सप व नीगाला :  

िो म्या ंमाहरला :” मग िे म्हणे : “ि ं माझा िरिारू : ि झेंकरौहन माझा  

माथा उजळला :” मग िो म्हणे हा सप व आधंळािें पवाड  [हा सपव आंधळ्याला खाऊं घालू. पिाडिे हा शब्द या 
हठकाणी जेऊ घालणे, खायला लावणे, या अथी वापरला आहे, हनमवळ पाठकाच्या पंचोपाख्यानाि ‘ि झे करूनी माथा । उजळ झाला असे 
आिा । िेणें हा सपव आिा ं। आधंासी िक्षउं’ (िंत्र ५. २२७) असे वणवन केले आहे. िेव्हा, पिाडंु = िक्षाउं, खाऊ घालू, हाच अथव येथे आहे, 

हे हनहिि. िथापी, ‘पवाडणे’ या शब्दाला हा अथव कसा आला िे सागंिा येि नाही. या अथाने अन्यत्र हा शब्द मला आढळला नाही.] : 
मग िेकह िो 

 

सप व खाडंौहन [मू. षाडंौहन.] हाडंीये घालौहन च ल्हावहर चढवीला : मग आंधळािें ५ 

म्हणिी : “पैल पत्रशाक ि ं चाळी [‘ि ं (हाडंीि हशजवि ठेवलेली) पत्रशाक (पालेिाजी) चाळी (चाळव, पळीने हलव, 

ढवळ).] :” आधंळा हाडंी उघहड : िव ंसपाची 
 

वाफ डोळा ंलागली : ियाचे डोळे उघडीले : िव ंिेनें सप व देखीला : मग  
िेणें आधंळे रागेंकरौहन : पागं ळा पाईं धरूहन वोढीला : वोढीिखेवो  

ियाचे पाये उज  [(स.ं ऋज ) = सरळ, नीट. पाहा : ‘मग उज  वाटा सावंखेडेया आले : (लीचपू. ११); ‘आगा ए वीरन्हो आडूहन 

सरा : उजू हाहिएरू धरा’ (हशश . ५६३).] जाले : ऐसें दोघै कळहाउं लागले [कलह करू लागले; िाडूं लागले.] : 
पागं ळा म्हणे : “माझी 

 

स्त्री :” आधंळा म्हणे : “माझी स्त्री :” ऐसें दोघै कळहो कहरिा ंराज- १० 

कंन्ये ऱ्ह दयें पीटलें  : पीटिखेवो िीचा िीसरा स्िन  हवराला : हिघी मन स्यें  

धडीं [या शब्दाचा मूळ अथव घट ट, न फाटलेले, असा आहे. येथे धड : चागंली, हनदोष.] जालीं : मग दोघी झगडिा ं
माहाजनापंाहस गेले : िेकह िे राजकंन्या 

 

पागं ळासी दीधली : पागं ळासी राजेहन घर दीधलें  : स खें आसौं लागले :”  
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“या कारणास्िव हे कथा सागंीिली :” स वणवसीधी म्हणे : “चक्रधरा :  

सववप्रकारें प्राणीयाहस दैव कारण :” चक्रधरू म्हणे : “हें सत्य : परंि  १५ 
कदाहचि दैवश्री [प्र*]िीक ळ आसिा ं: स प्रीि िें वीप्रीि होये ॥ उक्िं च ॥  

  

अन्यथा हचत्न्ििं कायं दैवमन्यत्र हचन्ियेत् ।  
हवषनालप्रयोगेन वशे्यामािा हवनाहशिा ॥ २४ ॥  

  

आप ण आनीक चींिीजे : आणी दैव आणीक कचिी : जैसें हवशनाळप्रयोगें-  

करौनी : वैस्या मािा वीनासािें पावली :” स वणवसीध  प से : चक्रधरू २० 
साग :  

 
कर्ा ९* 

णिषनालप्रयोजक िे्यामाता 
 

[ही कथा ससं्कृि पचंिंत्राच्या बह िेक प्रिीि आढळि नाही. मराठी िा प्रिीिही नाही. हनमवळ पाठकाच्या ‘पंचोपाख्याना’ि िी आहे. 
हटेलने सपंाहदलेल्या ‘िंत्राख्याहयका’ गं्रथाि, पहरहशष्ट १ मध्ये ही कथा आलेली आहे. हिचे स्वरूप मात्र वगेळे आहे.] 

 

“कोन्ही येके नगकर वैस्या येक स ंदर होिी : हिसी वानीयाचा  

प त्र  पडकला असे : घहरहचये स्त्रीयेसी संिासन न कहर : अहनीस वसे्येचें  

घकर आसे : आनी िीयेसी सिाबळें खक व  नेदी [खचव (सिंोग, उपिोगद्रव्याबद्दलचे मूल्य) देि नव्हिा. पैसे देि नव्हिा. 
‘खकूव ’ हा शब्द ‘खच व’ या अथाने येथे आला आहे. ‘खचव’ शब्द प ढील वाक्याि आला आहे. येथे ‘खकव ’ असे हलहहिाना लेखनदोषही झाला 

असेल.] : आणीकें  ठाईं जाउं नेदी : 

२५ 

मग िेंये वसे्येची मािा मनाआिं  म्हणे : “ऐसीयासी काई कीजे? खचेहवण  

आम्ही काये करणें? हा िहर खच व नेदी : आणीके ठाईं जावों नेदी : िहर  
याहस मारंू : ईि केन माझीये कन्येसी अपार द्रव्य होईल :” ऐसा हवचार  

करौनी : यरंडाची [मू. अरंडाची.] पावी [पोकळ दाडंा. पावा=बासरी. ही बासाच्या ि कड्यापासून ियार करिाि. हा बासाचा 

ि कडा पोकळ असिो. म्हणून त्याला ‘पावा’ = पोकळ दाडंा म्हणि असावे.] आणौहन िे वीषें िरली : िया वाणीकप त्रासी 
 

नीद्रा आली : िे म्हणे : “हे पाहव याचें ग दद्वारीं लाउनी फ क ं  : ईि केहन  

याचें उदकर हें वीस जाईल : मग हा मरैल :” ऐसें वीचारौहन पाहव ियाचें  

ग दद्वारीं लावीली : फ क ं  लागली : िव ंिेणेंसमईं िेणें शधा केली [पादला, ग दद्वारािून त्याने वारा सोडला.] : 
िें वीश [त्याने ग दद्वारािून वाय ू सोडल्याम ळे, त्या वेश्येच्या आईने त्याच्या ग दद्वाराशी लावलेल्या पावीिील हवष त्याच्या पादाच्या 
वायूम ळे मागे फेकले जाऊन िे हिच्याच िोंडाि व िोंडािून पोटाि गेले.] 

५ 

िीचें उदरीं गेलें  : िेनेंकरौहन िे वसे्येची मािा मेली : वाणीकप त्र  वाचंला :  

मग दोघी जणें स खें आसौं लागलीं :”  
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“या कारणास्िव” चक्रधरू म्हणे : “स वणवसीधा : दैवगिी कवणासंी न  

कळे :” िेव्हा ंस वणवसीधी म्हणे : “हें सत्य : परंि  अत्यंि लोि  नीका  
नव्हे : लोि  नाशािें कहर :” ॥ उक्िं च ॥ १० 

  

यो लौल्यात्क रुिे कमव नैवोदकव मवके्षिे ।  
हवडम्बनामवाप्नोहि स यथा चन्द्रिपूहिः ॥ २५ ॥  

  

चक्रधरू प से : स वणवसीध  सागें :  
 

कर्ा १०* 
लोिाणिष्ट चंद्रिूप ि िानरतेल 

 
“कोन्ही येके नगरीं चदं्रि  [ससं्कृि प्रिीि राजाचे नाव ‘चंद्र’ एवढेच आहे. मराठी िा प्रिीि ‘चंद्रसेन’ िर आपल्या 

प्रिीि ‘चंद्रि ’ असे आहे. ‘चंद्रिपूहि’ असे मूळ लेखकाला अहिपे्रि असावे] नावं राजा होिा : िया रायाचें घोडोंहड [मू. 
‘घोडेंहड’. ‘घोडवहड’चे उच्चारािंहरि रूप. प ढे ‘घोडौडी’ असे रूप आले आहे. घोडवडी>स.ं घोंट + वाहटका; घोड्याचंी पागा. पाहा : 
‘गोसावंी केसवनायकाचीय घोडवडीहस बीजें केलें ’ (गोप्रच. २६८);] 

१५ 

येक  वेंडीका [स.ं एडक : > म. एडका > येडका > वेडीका प ढे हाच शब्द वेहडका असा आला आहे.] बाधंला होिा : िेथें 
बह ियेक वानर पोसीले होिे : िेथें रायाची 

 

दासी झाडावया ये : िो वडेीका [दा*]सीवरी वेंघे : त्याहस दासी माहर :  
पहर िो राहे ना : ऐसी िे दासी कोप नी म्हणे : “याहस आिा ंजाळीन :”  

िें वानंरें आईकीलें  : ईि केनी येक  वहडल  वानंरू म्हणौं लागला : “आरे  

वानंरा हो : येथें वैर माडंलें  : आिा ंहा ठावो साडंीजे :” िव ंयेर वानंरू २० 
म्हणहि : “हा म ख व [मू. म षुव.] : आप ला ठावो सहसा न साडंावा :” िव ंिो वानंरू  

म्हणे : “जे गृकह वैर िें गृह त्येजावें :” ॥ उक्िं च ॥  

  

िस्मात्स्यात्कलहो यत्र गृहे हनत्यमकारणः ।  
िद्गृहं जीहविं वाञ्छन्दूरिः पहरवजवयेत् ॥ २६ ॥  

  

मग िो वानंरू म्हणे : “मी जाईन :” िे वानंरु म्ह[ण*]िी : “ि ं जायें : २५ 
आम्ही न यों :” मग िो वानंरू वकन गेला :  

  

िव ंएके समई वहेडका दाहसवहर वेंघला : िव ंिीनें रागेंकरौनी [रागाने.] जळि  

काष्टें हाहनिला : वहेडकाहच लोव [(स.ं लोमन) केस, लोकर पाहा : ‘कैं चा लोंवेहवण काबंळा । माहियेहवण मोदळा’ (ज्ञाने. 

१८·८११).] लागली : िो काकं ळिी घोडौडी रीगाला : 
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िेथे कडवा(बा) [बैलाचंा चारा. पोथीि ‘कडवा’ शब्द आहे. िो ‘कडबा’ असा असावा. ज न्या मराठीि ‘कडबाड’ असा शब्द येिो. 
पाहा : ‘बैलाहस कडबाडें’ (ज्ञाने. १४·२३८). ‘कडबा’ हे त्याचेच रूप होय.] गवि आहण कापोस  होहि : ियामध्यें गेला : 
मग ियाहस 

 

आगी लागली : मग धवळारें लागली [धवळारांना (आहग) लागली.] : घोडसाळा थोर प्रजळीली : िेणें [मू. 
तणें.] 

 

रायाचे घोडे जळाले : येक जळि काढीलें  : ियाहस उपचार करावयेा वैद्य  

बोलावीले : वैदे्य म्हणिी : “वानंरिेल होयें िहर िेजी उजरिी [बरे होिील. स.ं ऋज  > म. उज . त्यापासून 

उजरणे = सरळ होणे–करणे; लक्षणेने, बरे होणे–करणे.] :” मग 
५ 

राजा म्हणे : “पारधी जाउनी वानंरू आणीजे :” त्याचे पापम ळ [पाप (प ढील सवव अनथाचे व त्याम ळे घडलेल्या 
पापाचे) मूळ असलेले प्रधान.] प्रधान 

 

म्हणहि : “डोंगकर के उिे जाईजे? घकर वानंर असहि िेची माहरजे :”  

राजा म्हणे : “नको :” मग िेहीं राजा न प सिा ं[राजाला न हवचारिा. राजा पदाची हविक्िी? हलहहिाना ‘िे’ प्रत्यय 
गळाला असेल काय? घोडासी : घोड्यानंा. प्रत्ययापूवी सामान्यरूप केलेले नाही. ‘घोडाउपचारालागी’ ही वाक्यरचनाही या दृष्टीन कचत्य 

आहे.] वानंर माहरले : घोडासी 

 

उपचारु केला :  
  

मग बह िाका ंदीवसा येक  वानरू गेला होिा िो आला : िेणें लोकाहस १० 

प हसलें  : िेकह म्हणीिलें  : “राजेनी घोडाउपचारालागी वानर माहरले :”  
ऐसा वानराचा नास  आयेकीला : मग द ख करंू लागला : मग िो  

म्हणे ॥ उक्िं च ॥  

  
ित्र स्थाने न वास्िव्यं यत्र वैरं हनरंिरम् ।  

दासीमेषहवरोधेन वानराः प्रलयं गिाः ॥ २७ ॥ १५ 

  

“जे देशीं नीरंिर वैर िे देकस नसावें [मू. नशावें.] : दासीमेशा [मू. दाशीमीशा—.] हवरोधेंकरौहन वानंर  

प्रळयंगि जाले :” िेधवा ंवानंरू म्हणे : “हे अवघे प्रधान ब धीहच मारंू [ब द्धीने, य क्िीने मारू,] :”  

ऐसा िो वानं[रू*] िान्हेला येका सरोवरासी गेला : िव ंिेथें रीगिीं  

पाउलें  आहािी : िहर नीगकि नाही : मग मनीं वीचाहरलें  : “या सरोवरा-  
आंि  कोन्ही येक दृष्ट असैल :” म्हणौहन कमळनाळें द रौहन पाहन प्याला : २० 

िें देखौहन नवरत्नदीप्िमाळ [नवरत्नानंी िेजःप जं अशी माळ.] गळा ं: ऐसा राके्षस  िया सरोवराआिंौहन  

नीगाला : म्हणे : “वानंरा : या सरोवरािं  जो हरगे : ियािें मी खायें :”  
वानरंू म्हणे : “कीिी [खासी? सहश्र की लक्ष?” राक्षस म्हणे : “माग  

प्रसन्न जालों : जें] ि झें मनीं आसैल िें माग :” िो म्हणे : “माझा वैरी  

राजा असे : ि ं आपली माळ दें : इि केहन सपहरवाहर ि लौहन आणैन : २५ 
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सरोवकर रीगिी : हिि केनी ि ं खायें :” “हो का ं [होय का? ककवा होय या अथांनी हे शब्द वापरले जािाि.] :” 
म्हणौहन माळ दीधली : 

 

  

िे माळ गळा ंघालौहन रायाप ढें नाचौं लागला : राजेनी वानंरािें प सीलें  :  

“हा रे : ि ज रत्नें कैचीं?” िो म्हणे : “राया : स योचा ं[(सूयो + चा)ं] अधोदईं [(अध्या उदयानंिर). अधोदय = 
अधा उदय. त्याची सप्िमी अधोदईं. ‘अधोहदिे सूये’— असे ससं्कृि वाक्य आहे. याचेच िाषािंर प ढे. सूयाचे अधवकबब वर आले 

असिानंाचा प्रािःकाळ असे केले आहे.] जो 

 

स्नान करी : ियाहस क बेरू माळ दे :” रावो म्हणे : “हें साच?” “रावो  

िव ंमाझें गळा ंमाळ देखि असे :” रावो म्हणे : “सरोवरू दाखवीसी?”  

िो म्हणे : “चाला : दाखवैन :” ईि केनी सपहरवारी रावो नीगाला :  

का ंजे बोलीलें  आसें ॥ उक्िं च ॥  

  
लोिादेव नरा मूढा धनहवद्यात्न्विा अहप । ५ 

अकृत्येष  हनयोज्यन्िे भ्राम्यन्िे द गवमेष्ट्वहप ॥ २८ ॥  

  

ऐसें िया सरोवराहस गेले : िेथ अधवबींब प्रािःकाळीं : वानंरें रायाकरवी  
िे हिघै प्रधान त्या सरोवराआिं  घालवीले : राजा वानंरें राहावीला :  

वाडवळे  िरला : पण िे न नीगिीहच : रावो म्हणे : “वानंरा ं: िे अझौहन  

नीगिी ना?” िव ंिेथें कोल्हाळ  जाला : मग राजेनी प सीलें  : “कोल्हाळ  १० 
काईसा?” वानंरू म्हणे : “रत्नें ल टिािी :” ऐसें िीघी प्रधान मारवीले :  

मग राजा नीगिा जाला : “डोहामध्यें रत्नें कैचीं?” ऐसें म्हणौहन वानंरू  

उडौहन झाडावहर बसैला : म्हणे : “राजया : िे अवघे राके्षसें िक्षीले :  
माझे वानंर ि झा प्रधानें मारवीले : म्हणौहन ि झे प्रधान म्या ंसपहरवाहर  

मारवीले : ि िें राखीलें  : जें ि ं गोसाहव म्हणौहन : िरी राया : आिा ंि ं १५ 

घरासी जायें : पहर येक आईक :” िव ंराके्षस  बाहहर नीगौहन म्हणे :  
॥ उक्िं च ॥  

  

हिः शत्र ः कृिं हमतं्र रत्नमाला न हाहरिा ।  

नालेनाहपबिा िोयं िविा साध  वानर ॥ २९ ॥  
  

ईि केनी िो राके्षस  गेला : मग वानंरू म्हणे : “राया आईक : शठाप्रिी २० 

शठपण आचहरजे :” ॥ उक्िं च ॥  
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शठं प्रहि शठं क यात् सादरं प्रहि चादरः ।  

त्वया मे ल ं हचिं हपच्छं मया िे म ंहडिं हशरः ॥ ३० ॥  
  

राजा प से : “हे कैसी कथा?” वानंरू साघें [मू. शांघे.] :  
 

कर्ा ११* 
कामसेना गणमका आणि रािा 

 
[कामसेना गहणकेची ही कथा मला ससं्कृि ‘पंचिंत्रा’च्या प्रिीि आढळली नाही. िा प्रिीिही िी नाही. हनमवळ पाठकाच्या 

‘पंचोपाख्याना’ि िी आहे.] २० 

“कोन्ही येके नगरीं कामसेना नावंें गनीका असे : िे प्रिहीं रात्रीमध्यें :  

प रुशापाहस सवालक्ष  लाजी [मा* [मू. अहिपे्रि शब्द ‘लाजीमा’ असावा. फारशी शब्द ‘लाज् मा’ असाच आहे. प ढे आलेल्या 
मा अक्षराच्या हद्वरुक्िीम ळे एक मा दृहष्टदोषाने गळला असावा.]] मागे : िव ंएकें  [मू. ऐकें .] समईं रायाचा 

 

सेवक  मीत्राप्रहि बोले : “मज आणी कामसेनेसी स्वप्नामाहज संिोग   

जाला :” ऐसी गोष्टी कामसेनें आईकीली : मग िे सवालक्ष लाजी [मा*]  

मागौं लागली : मग िे झगडीिा ंदोघी रायापाहस आली : रायासी संदेहो  

पडला : म्हणे : “हा ववेारू कैसा कीजे?” िव ंिेथें रायाचा सेवक  रावंा- ५ 
पाहस सागंिा जाला : म्हणे : “रायावस्ि  कामसेनेचा ववे्हारू न ि टेहच :”  

रावंा [पोपट. ‘रािा ंप ंसा आहण राघ ूिोिाही ह्महणजेिसे’ (िाप्र. १२·११). हा शब्द ससं्कृिोत्पन्न नाही. िो सववस्वी देशी शब्द असावा.] 
म्हणे : “मी ववे्हारू बवा करैन :” मग रावंा िेथें आहनला : राया- 

 

करवी सवालक्ष आणहवलें  : सोनटकें ची रास केली : मग वारीकाचा  

आरसा आणवीला : मग िे रासी आहरशामध्यें कामसेनेसी दाखहवलें  :  
म्हणे : “पैल आहरसाआिं  द्रव्य दीसिसें िें घें :” िे म्हणे : “हें कैसें घेउं?” १० 

“िहर स्वप्नीचेया िोगाचें द्रव्य कैसें घेउं पाहािेसी?” मग कामसेना  

उगीहच राहहली :  

  

मग िीनें रावंाचा राग  धहरला : मग येके समईं रायापाहस नृत्य कहरिां  

राजा उहचिाहस आला [राजा दान देण्याला आला; कामसेनेने केलेल्या नृत्याबद्दल हिला बक्षीस देण्याचा हवचार केला. उहचि : 
दान, बक्षीस. पाहा : ‘मी सदा सवेश्वरािें वाखाणीं : िेणें िीखें हवचारूहन अंिःकरणीः : मज उहचि देवों पािंाये रुत्क्मणी : देवाहचये िेहटचे’ 

(नरुस्व. ६७०); ‘मग िीय दीधलें  उहचि : श्रीचरणीं केली रि’ (मूप्र. ५६९).] : कामसेनेिें म्हणे : “मागसी िें देईन :” 
काम- 

 

सेना म्हणे : “ऐसी िाका दीजे [असे वचन द्यावे. िाक < िाख < स.ं िाष. मागे पान १२०·२७ पाहा.] :” रायें िाक 
दीधली : कामसेना म्हणे : 

१५ 

“मज रावंा दीजे :” मग राजेहन रावंा कामसेनेसी दीधला : त्या [(हिने)] वाटा  
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जािा ं[(वाटेने जाि असिाना)] रावाचें [(राव्याचे, पोपटाचे)] पाख [(पंख)] उपडीले : घरामध्यें नेउनी स पेंमध्यें 
[स पाि. मोरी : पाणी वाहून नेणारी मािीची नाली.] ठेवीला : दासीिें 

 

म्हणे : “हा माझा वैहर : बरवेंपहर राधंावा :” ऐसें म्हणौहन आप ण बाहहर  

गेली : दासी काहंह कामासी गेली : िव ंरावंा हळ हळ ं  पाणीची मोहर होिी  
िेथें हरगाला : दाहस पाहे िव ंिो नाहह : मग म्हणे : “चाडंाळीं माहरला :” २० 

मग क कडें मारौहन राधंीलें  : िव ंकामसेना आली : िीसी िोजन जालें  :  

िव ंिो रावंा मोरीमध्यें उष्टेंपाष्टें [स.ं उत्च्छषं्ट > म. उष्टें. याच्या आवाजाचा (ध्वनीचा) द सरा ‘पाष्टा’ हा शब्द. अशा शब्दानंा 
‘सादशब्द’ (Echo words) म्हणिाि. यािील द सऱ्या शब्दाला िादृश अथव नसिो, हे खरे, पण त्यान पूववशब्दसदृश अशा इिर वस्िंूचा 
बोध होिो. उष्टेंपाष्टें या शब्दाि ‘पाष्टें’ हा केवळ साद शब्द आहे. त्याला स्विंत्र अथव नाही. पण पूववशब्द जो ‘उष्टें’ ित्सदृश इिर पदाथांचा 
बोध त्यावरून होिो. म्हणून उष्टेंखरकटें वगैरे असा अथव. गोडधोड, िाकरहबकर इत्यादी शब्द सादशब्दच आहेि. ‘उष्टापाष्टा’ हा शब्द 

‘उष्टामाष्टा’ असाही वापरिाि.] खािा ंमोटा जाला : पाखं नीगाले : 

 

मग िो देउळीं गेला : देउळीं असौं लागला : कामंसेना देउळीं प्रत्येहीं ये :  

देविेप ढा ंनृत्य करी : िव ंयेके दीवसीं नृत्य कहरिा ं[देविेआडौहन रावंा  

बोलीला..... “कामसेने : ि ज प्रसंन जालीयें : वरु माग : ि िें स्वगव- २५ 

ि वना इदं्रापाहस [नेईन*] [पान फाटल्याम ळे पोथीिील ही अक्षरे स्पष्ट नाहीि. हचठ ठी लावनू िेथे अक्षरे हगरवली आहेि. िी 
‘तरतो’ ककवा ‘नरनो’ अशी वाचिा येिाि. ‘नेइन’ असा शब्द िेथे असावा. िो प ढे आलेला आहे. त्याप्रमाणे द रुस्िी स चवली आहे.] 
आिा ंि ं ऐसें] कहर : हें ि झें द्रव्य पापाचें : 

 

आंगीचे श्रृंगार वस्त्राहदकें  खर्मच [मू. पर्मच.] क्षौरकमव करवी : ईि केहन मी ि िें  

स्वगव [ि वना*] नेईन :” ऐसें आईकौहन िीनें िैसेंहच केलें  : सवव द्रव्य  
खर्मचलें  : वसे्त्र िाडंार द्रव्य आवघें वचेीलें  : क्षौरकमव केलें  : डोई बोडहवलें  :  

मग स्नान करौहन वोली पडदनीसी [वोली= (१) ओले, हिजलेले; ककवा (२) रेशमी वस्त्र. हिजलेली, ओली पडदनी, ककवा 
रेशमी पडदनी. पडदनी : आंघोळीपूवी नेसण्याचे वस्त्र. लीळाचहरत्र व गोकवदप्रि चहरत्र या गं्रथाि हा शब्द अनेक हठकाणी याच अथाने 
आला आहे. ‘पडदणी’ गंडाळून नंिर स्नान करीि, असे त्यावरून हदसून येिे. उदा॰ : ‘गोसावीयाहंस पडदिी ओळगवीली : मदवनामादनें 
जाली’ (लीच. उि. १२५); ‘पडदनी ओळगवीली : मग मदवनामंादनें जालें ’ (गोप्रच. ७५). ‘हें काइ वो जालें  ब्राह्मणाचेंया राडंाहंस? 
पडदिीं घेऊहन का ं आंघोहळ न करावी?’ (गोप्रच. १८१). देविेची पूजा वगैरे ओल्या वस्त्रानंीच करीि असिाि. पाहा : ‘िोणलया 
पडदणिया बोरी बाब ळ सींपहि’ (लीच. पू. ६८). हे लक्षाि घेिा ‘वोली पडदनीसीं’ = आंघोळीसाठी नेसलेल्या ओल्या वस्त्रासहहि, असाच 

अथव केला पाहहजे. ‘पडदनी’—(स.ं पट = आच्छादणे).] देउळीं आली : िव ंिो रावंा िया 

 

देउळावरौहन बोलीला ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  

शठं प्रहि शठं क यात् सादरं प्रहि चादरः ।  
त्वया मे ल हञ्चिं हपच्छं मया िे म त्ण्डिं हशरः ॥ ३१ ॥  

  

वानंरू म्हणे : “राजया : येहीं प्रधानीं माझे वानर मारवीले : िहर  
यासी ऐसें केलें  :” मग राजा उगाची हनगाला :  

  

िैसें वीष्ट्ण शमा म्हणे : “राजप त्र हो : िलियासवें [(िलत्या बरोबर, कोणाही बरोबर).] बरवें १० 
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आचरावें [(चागंले आचरण करावे).] : संगस्िी 
बरवी करावी : वोखटी संगिीस्िव वोखटेंहच पावीजे ॥ उक्िं च ॥  

  
असंगसंगदोषेण साधवो यात्न्ि हवहक्रया ं।  

एकरात्रप्रसंगेन काष्ठघंटाहवडम्बना ॥ ३२ ॥  

  

राजप त्र प सिी : हवष्ट्ण शमा सागें :  
 

कर्ा १२* 
काष्टघंटा णिडंबना 

 
[कहपला गाईची ही कथा हवष्ट्ण शम्याने राजप त्राला साहंगिली, असे आपल्या प्रिीि आहे. व्यापक अथाने हे खरे असले (कारण, सववच 
कथा हवष्ट्ण शम्याने साहंगिल्या आहेि) िरी पूवापर सबंंध लक्षाि घेिा ही कथास द्धा ‘स वणवसीधा’ने ‘चक्रधरा’ला साहंगिली असाच हनदेश 
येथे पाहहजे. या बाराव्या कथेिून हनघालेली िेरावी कथाही स वणवसीधानेच चक्रधराला साहंगिली आहे, यावरून हे स्पष्ट होईल.] 

१५ 

“ब्राह्मणा येकाहच कपीला दीवस स खें चरे : िव ंकोळीयाचंी वोढाळ  

गाये : लोकाहंच सेिें खाये : कपीलेसी येकें  दीवसीं म्हणे : “ि ं  
मजसवें यें : स्वसे्छा दोघैं सेिामध्यें चरंू :” कपीला म्हणे : “मी  

न यें :” ऐसें प्रिदीनीं पाचारी : मग येके दीवसीं ियेसवें गेली : सेिािं   

दोघै जणी नीगाल्या : िव ंसेिकहर धावंीनला : वोढाळ हनगौहन २० 
गेली : कपीला सापं डली : मग ब्राह्मणाच्या घरासी आणीली : ब्राह्म-  

णाहस म्हणे : “गाईसी जिन करी : माझें सेि खादलें  :” िें िेणें वीप्रें  

गाईचें गळैं लोंढणें बाधंीलें  : गाई प सहि : “हे काये?” िव ंिे म्हणे :  
॥ उक्िं च ॥  

  

असंगसंगदोषेण साधवो यात्न्ि हवहक्रया ं। २५ 

एकरात्रप्रसंगेन काष्ठघंटाहवडम्बना ॥ ३३ ॥  

  

॥ िथा च ॥  

  
प्रत्यकं्ष दृश्यिे दोषो मखूो वै साध  मन्यिे ।  

वाहरकस्य यथा बालाकपूवरेण समागमः ॥ ३४ ॥  

  
चक्रधरू प से : स वणवसीध  सागें :  
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कर्ा १३* 
णछनाल रािी ि मूखव राजा 

 
[ही कथा स.ं प्रिीि आढळि नाही. िा प्रिीिही नाही. हनमवळ पाठकाने िी वणवन केली आहे.] ५ 

“कवणा ं येका रायाची राणी वाहरकाहस रािली होहि [न्हाव्याबरोबर रममाण झाली होिी, न्हाव्याशी 
लागू झाली होिी. (स.ं रम् < रि) पासून ियार झालेले हे हक्रयारूप ‘रािणे’ असेचे ज न्या मराठीि आढळिे. पाहा : ‘जंब खंडीं 

जयंिाहचये गोष्ठी : रातली इंद्रायेणी धाक टी’ (नरुस्व. २७८); ‘काहमए रातलें  : हवळासीनीसीं’ (हशश . २७४).] : अहि प्रीि 

 

करी : िव ंयेकें  समईं काप र वणजारें रायासी िेट केला : राजेहन काप रू  

वाहरकाहस दीधला : म्हणे : “काप र घकर राणीहाकि वोपी :” मग िो  

काप र घेउनी नीगाला : िव ंिे राणी आंगनीं उिी होिी : िेनें काप रु  

हिचें हाकि वोपीलें  : िो वाहरक  हिचा मीत्र म्हणौहन पे्रमें बका दीधला [च ंबन हदले. बका = च ंबन. या शब्दासाठी 
हनमवळ पाठकाने ‘दाम’ शब्द वापरला आहे. वारीक राणीने देखीला येकला । त्याचीया म खासी दाम दीधला । िे समई राजा घरासी आला । 

िो ह्मणे ‘हें काये?’ (िंत्र ५·३९५).] : 

१० 

िव ंिेहच समईं मागीलेकडौहन राजा आला : िें राजेनी देखीलें  :  

म्हणे : “हें काई?” वाहरक  म्हणे : “मी आप ला आत्मा देईन [माझा प्राण मी देईन. (खोट बोलि असेन िर) — 

अशी शपथ न्हाव्याने घेिली.] : 
 

राणीयें माझा अनवीस्वास  धरीला : म्हणे : ‘ि वा ंवाटे येिा ं  

काप र खादला असैल :’ म्हणौहन माझे म ख परमळौहन पाहहलें  [वास घेऊन पाहहले. स.ं पहरमल > म. पहरमळ 
पासून ‘पहर(र)मळणे’ = वास घेऊन पाहाणे. न्हाव्याने राणीला च ंबन हदले होिे. (म्हणजे राणीनेच त्याचे च ंबन घेिले होिे). आपल्या या 
कृिीची सारवासारव करण्यासाठी न्हावी म्हणिो की, ‘मी कापूर खाल्ला असावा, असा राणीला सशंय आला. त्याम ळे हिने आपले िोंड 
माझ्या िोंडाजवळ आणून माझ्या िोंडाचा वास घेऊन पाहहला.’] : आिा ं

 

हा जीव मज देणें घडे :” मग राजा त्या वारीकािें ब झावी : राणीसी १५ 

म्हणे : “याचा अनहवस्वास  धरंू न ये :” राजेनी वाहरक  पोटेंसी धरुनी  
ब झाहवला :”  

  

म्हणौहन िलिेणें प रुशें : काये कारण हवचारौहन करावें : मग चक्रधरािें  

स वणवसीध  म्हणे : “मी आिा ंआश्रमासी जािों :” िव ंचक्रधरू म्हणे :  

“मज ऐसेयािें कैसें साडंौहन [मू. ‘साडौहन’. ‘सांडौहन’ अशी द रुस्िी केली आहे. ‘सोडौहन’ अशीही द रुस्िी करिा येईल.] 
जासी?” िो म्हणे : “ि झी अवस्िा 

२० 

माझेनी न फीटे :” िो म्हणे : “हें साच : पहर हें स्थान [मू. स्छान.] मान सासी  

अगम्यें : मी राहालेया ंमज ि झीची पहर होईल ॥ उक्िं च ॥  

  
यादृशी वदनच्छाया दृश्यिे िव वानर ।  

गृहीिोऽहस हवकालेन यः परैहि स जीवहि ॥ ३५ ॥  
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चक्रधरू प से : स वणवसींध  सागें : २५ 
 

कर्ा १४* 
राक्षस घोडा आणि िानरी 

 
“कोन्ही एकें  [मू. ऐकें .] नगकर िद्रसेन  नावंें राजा आसे : ियाची कंन्या रूपविंी :  

िीयेिें रात्रीं येउनी राके्षस  िोगी : परी नेउं न शके : राखणाईि [स.ं रक्षण>म. राखण+आइि (स.ं 

आय क्ि)=राखणाइि, राखणदार, राखण करण्यासाठी नेमलेला.] आपार : 
 

हिसी कंन्येहस िोग ं सरे : ईि केनी शीिज्वरू ऐसें कंन्येसी नीि होये : येकें   

दीवसीं राके्षस  घराचा ंकोनीं ग प्ि राहाला : िीसी न्यावया : िव ंिे कंन्या ५ 

सखीप ढा ंसागें : “मज वीकळ समईं [स.ं कथेि. ‘हवकाल समये’ (अपवेळी, वाटेल त्यावेळी) असे शब्द आहेि. ‘वीकळ’ 
ऐवजी ‘वीकाल’ असा शब्द. अहिपे्रि असावा. पण ‘वीकळ (स.ं हवकल) समई’ं — मी हवकल झाले असिाना, गळून गेले असिाना; 
साराशं, माझी शरीरप्रकृिी ठीक नसिानंा देखील—असा प्रस्ि ि पाठाचाही अथव नीट लागिो. म्हणून द रुस्िी केली नाही. आहे िोच पाठ 

स्वीकारला आहे.] राके्षस  हवचबंी [कष्ट देिो, हवटंबना करिो. पाहा : ‘िया बाधका : नेइजे क ं हिपाका : मग अनेगी जाचन का । 
वीचंबीजे हा’ (उगी. ५०९); ‘जो न मोकळी मारुहन । हजवों नेदी उपजौहन । णिचंबी खोडा ंघाल हन । हाडाचंा ंइये’ (ज्ञाने. १८·१०४५). 
ज्ञानेश्वरीिील या ओवीवरून हवचबंणे = हपळून काढणे, च रगळणे, असा अथव योग्य हदसिो. ‘क चंबणे’ प्रमाणेच ‘हवचबंणे’ हा शब्द आहे. 
उदा. : ‘का ंकमळावहर िवर । पाथव ठेहविी हळ वार । कुचंुबैल केसर । इया शकंा’ (ज्ञाने. १३·२४७). हे लक्षाि घेिा ‘मज वीकळ समई ं
हवचंबी — मी गहलिगात्र असिानंाही, माझी मनःत्स्थिी नीट नसिानंाही हा राक्षस माझा उपिोग घेिो व उपिोग घेिाना मला च रगळून 

टाकिो, असा िावाथव.] : िहर या द रात्मया ं

 

चाडंाळा खेद  होये ऐसा [मू. ऐसा.] उपावो कहर :” राके्षस  म्हणे [यापूवी स.ं कथेि ‘िच्छृत्वा’ असा शब्द आहे. ‘िे 
(राजकन्येचे बोलणे) ऐकून’ असे एखादे वाक्य यापूवी पाहहजे होिे. िे येथे गृहीि धरले पाहहजे.] : “ईयेिें आनीक  

 

िोगीि  असैल : पहर िोहह राखणाईिाचेहन [म. राषणा॰.] नेउं न सके : िहर घोडा  

होउहन ियािें पाह ं : िो कैसा असे :” म्हणौहन राके्षस  घोडा जाला : िव ं  
िेथें चोरु आला : िेनें िो घोडा बरवा देखौहन : कडीयाळें घालौहन : वरी १० 

बैसला : राके्षस  म्हणे : “हाच काळ  : रागें जाणौहन मारावया नेि  असे :”  

वगेा ं चालावयेा [(घोडा वगेान चालावा म्हणून, त्या चोराने िो घोडा)] चामठी हाला [चाबकाने मारला. चामठी : (स.ं 
चमवयहष्टः) चामडे लावलेली काडी, चाबूक. पाहा : ‘गोसावी.... गरूडावरूनी उिरहि : चामाठी गरूडाचीए कानीं घालीहि’ (लीच. ए. 
५५). हाला = हाहणिला, मारला, हपटला. ‘जेणें उरी हालाहस पापंरा’ (ज्ञाने. ११·१०५); ‘मग हािवसूहन गदा करिळीं : श्रीकृष्ट्णें हाला 

वक्षस्थळीं’ (हशश . १०६५).] : िेण धाहंवनला : द हर गेला : द री गेलेया ं

 

कहडयाळें आख डीिाहंह [मू. याख डीिाहंह. (आखडून, िाणून धरले असिानास द्धा)] नाख डे [(न + आख डे) = आख डला 
जाि नव्हिा.] : धावंि च िेण जाउं लागला : चोरें 

 

मनीं वीचारीलें  : “घोडा आख डीिाहंच [मू. आष डीिाहंच.] धावंि  असे : िहर घोडयाचेहन  

रूपें राके्षस  होईल [राक्षस असेल.] : िहर कैसीया ंपरी वाचंैन?” िव ंवाटें जािा ंवड  यक  १५ 
आला : ईि केनी चोरु पारंबा धरौनी : वृक्षा वळंघला : िव ंिेथें एकी [मू. ऐकी.]  

वानरी होिी : िे राक्षसाची हमत्रीणी : िे म्हणे : “राके्षसा :  

ि ं का ंपळालासी? हें ि झें िक्ष [‘राक्षसा, हे (ि झ्या, अथात् िू ज्याचे रूप घेिले आहेस त्या घोड्याचं्या पाठीवर बसलेले) तुझे 
िक्ष आहे. (ि झ्या खाण्याचा हा पदाथव आहे, म्हणजेच माणूस आहे.). याला हिण्याचे कारण नाही. याला िू खा. असे म्हणून िो माणूस 
िेथे झाडावर आहे असे हिने स चवले. िेव्हा ं त्याला खाण्यासाठी राक्षसाने आपले घोड्याचे रूप टाकले व आपुलें  (स्विःचे मूळ रूप, 
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राक्षसाचे)] :” िव ंराके्षस  स (स्व)स्ि 

होउनी : आप लें  रूप धरौहन आला [वानरीने, आपण येथे असल्याचे राक्षसाला साहंगिले.] : िव ंिेनें वानरीचा शब्द 
[(बोलणे)] 

 

आईकौनी [िेनें (त्या माणसाने, चोराने हिचे=वानरीचे)] प स [(शपूेट, आपल्या)] िोंडीं घालौहन दािें चावीलें  [(दािानंी 
हिच्या शपेटीचा चावा घेिला.). त्यावळेी वानरी कासावीस झाली. हिला उदे्दशून ससं्कृि श्लोक आहे. ‘हे वानरा, ि झ्या िोंडावरील 
आहविावावरून मला असे हदसिे की, ि ला हवकालाने (हवकाल, हे त्या चोराचे नाव होिे) दािािं पकडले आहे, िेव्हा ंआिा जो पळून 

जाईल िोच हजवंि राहील. हिची ही त्स्थिी पाहून राक्षस पळून गेला, हा िावाथव.] :” म्हणौहन ‘यादृशी 

२० 

वदनच्छाया इहि :’  

  

ऐसें स वणवसीध  म्हणे : “चक्रधरा : अवीचाये काये कहर िो नाशािें  
पावें :” ॥ उक्िं च ॥  

  

अपरीहक्षिं न किवव्यं किवव्यं स परीहक्षिम् ।  
अपेिस्ि  न जानीिे रासि ंहसग जी यथा ॥ ३६ ॥ २५ 

  

स वणवसीध  सागें : येरु प से :  
 

कर्ा १५* 
णसगुजी, मेहुिा आणि रु्इजी 

[ही कथास द्धा कोणत्याही ससं्कृि पंचिंत्राि आढळि नाही. मराठी िा प्रिीिही िी नाही. हनमवळ पाठक, महाकलगदास व कृष्ट्णराज या 
सवांनी िी वणवन केली आहे.] 

 

“कोन्ही येकें  नगरीं िोळस्थीहि [मू. ॰स्छीहि. हे राज्याचे नाव. कारण, िेथील राजा, त्याचा पहरवार, प्रधान 
वगैरे सवव िोळे होिे. कारिारही िोळा होिा. िेथील स मंि राजा ‘िो िोळस्थीिी’ — िोही ज्याची त्स्थिी (विवन) िोळी आहे असा होिा : 

हनमवळ पाठकाने राजाचे नाव ‘िोळेश्वर’ असे हदले आहे.] राज्य आसें : िेथें स मंि  राजा राज्य 

 

कहर : िो िोळस्थीिी [मू. ॰स्छीिी.] : िे नगकर ज वाहंर येक  ज ं खेळी : िो प्रत्येहीं हारवी :   

येकी म्हािंाहर कहर राधंानी [त्या ज व्वेबाजाच्या घरी ‘येकी म्हािंाहर राधंानी कहर = एक म्हािारी स्त्री स्वयपंाक करीि असे, 

त्याची स्वयंपाकीण होिी.] : िव ंयेकें  समईं म्हािंाहर ज ंवाहरयािें प से : 
 

म्हणे : “बा : ि ं का ंरोडैलाहस [मू. रोडौलाहस.]?” िो म्हणे : “मज ज उ खेळिा ंहाहर ५ 

येि  आसे :” िव ंडोकरी [म्हािारी. कृष्ट्णदास शामाच्या श्रीकृष्ट्णचहरत्रकथेि (सपंा : प्रि देसाई व म ंडी) हा शब्द ‘ढोंकरा’ असा 
आला आहे. ‘हा व ग्रसेन ढोंकरा । झाला असे ह्यािारा’ (१५–११६). ‘ढोकरा’ हे ‘डोकरा’ चेच द सरे रूप होय. त्याचे स्त्रीकलगी रूप 

‘डोकरी’.] म्हणे : “हें राज्य िोळें  : ि झेहन येथें काहह उपावो 

 

नव्हे?” िो म्हणे : “हें राज्य कैसें िोळे?” िे म्हणे : “आईक :  

  

िेथें पयवटाहच गदविीसी सीगरू जालें  : िेकह िें लाडीकें  म्हणौहन : सीग जी [कशगरू > 
सीगरू=घोडा, गाढव इत्याहदकाचं्या लहान बच्च्याला हा शब्द लाविाि. सामान्यिः घोड्याच्या बछड्याला कशगरू म्हणिाि. येथे 
गाढवीच्या पोराला कशगरू>सीगरू म्हटले आहे. सीगुजी—हे नाव प ढे सगं जी असेही आले आहे. (पान. १६९). हनमवळ पाठकाने ‘सींगोजी 
असे नाव हदले आहे.] 
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नावं ठेवीलें  : सदंि हसग जी म्हणौहन पाचाहर : बह िाका ंदीवसीं सीग जी  

लाडंीगें माहरला : िव ंिे पयवटी : “सीग जी : सीग जी :” म्हणौनी पाणोठा ं[मू. पाणोर्ां (सकळ सकेंि थ = 
ठ).] 

१० 

रडिी असे : ईि का समईं पाटीलचौधहरयाचं्या स्त्रीया पानीया आलीया :  

त्या म्हणहि : “सीग जी कोन्ही मोटा असैल :” म्हणौनी त्याहह रडौं लागल्या :  

िव ंरायाच्या िाणंवसीनी [िाणवस. (स.ं महानस)=स्वयंपाक घर ‘रान्िे घरू िाििसा’—(िाप्र. १८·९); ‘िीमसेनाकरहवया : 
मागधिरू च्यािीिहळया : प्रिाप िानिसीं जाळावीया : द फोडी करूहन’ (हशश . ४९४). िाििसीनी=स्वयंपाक करणाऱ्या हस्त्रया; ककवा 

स्वैपाकघरािील दासी.] पानंीया आलीया : िेकह पाटीलचौधहरयाच्या 

 

स्त्रीया रडिा ंदेखील्या : म्हणे : “सीग जी कोन्ही मोटेंसें मन स्य मेलें  असैल :”  

म्हणौहन त्याहह रडौं लागल्या : िाण[व*]सीनी “सीग जी” म्हणौहन १५ 

रडिािी : िे राणीवासंी ठाउकें  जालें  : िे म्हणेहि : “सीग जी रायाचें  

मोटेंसें [मू. मोटेंस्य.] मन स्य मेलें  असैल :” म्हणौहन त्याहह “सीग जी : सीग जी :”  

रडौं लागल्या : िव ंप्रधान  आला : िो म्हणे : “रायाचा सोयरा कोन्ही  

सीग जी असैल :” प्रधान ही रड ं लागला [यानंिर म ळाि ‘मग प्रधान  म्हणें राजया.’ असे वाक्य आहे. िे च कून हलहहले गेले 
आहे. हेच वाक्य प ढे आलेले आहे व िेथेच िे पाहहजे आहे.] : िव ंराजा राणीवासी आला : 

 

िो म्हणे : “राणीवचेें मन स्य [राणीचे माणूस, राणीचा कोणी नािेवाइक. राणीवचेें : यािील मूळ शब्द ‘राणीव’ नसून ‘राणी’ 
(राजपत्नी) असा आहे. ‘राणीएचे’ हे षष्ठीचे रूप ‘राणीवेचे’ असे हलहहलेले आहे. ‘ए–ये’, ऐवजी िे हलहहला जािो हे आपण पाहहले आहे. 
उदा॰ : ये (ए)हडका > वेंडीका (पा. १६०–१६) उदा॰ : ‘रावो राहणएचा जाला : जहर घे लोहाचा काटंाळा’ (हशश . ४७०). या ओवीिील 

‘राणिएचा’ या जागी ‘राहणवेचा’ असा पाठिेद आहे.] सीग जी मेला आसैल :” िोहह घडी यकी 

२० 

रडौं लागला : िव ंप्रधान  म्हणे : “राजया : रडलया ंकाये सीग जी यईल?  

आिा ंसीग जीचें हीि करा : परवा ंसोमवारू आसे : सीग जीची क्रीया [स.ं हक्रया, मृत्यूनंिरचे धार्ममक हवधी.]  

करा :” मग राजेहन सीग जीचें नामें प्रजापत्य रुद्रजाप्यें गौदानें : अष्टागं-  
पदें : काशंपात्रें : धोत्रें ब्राह्मणासी दीधलीं : आप ला सवव पहरवारासहहि  

वोपण केलें  : मन स्यें जेववीलीं : पहर पडप सी नाही :” २५ 

  

ऐसी कथा म्हिारीया ंत्या ज वारीप ढा ंसागंीिली : ईि केनी िो ज ंवारी  

वस्त्रें करौहन [कपडे घालून (राजवाड्याच्या)] दारवठेंसी गेला [(दरवाजा जवळ गेला).] : द्वारपाळीं प सीलें  : “ि ं 
कोण?” िो म्हणे : 

 

“मी मेह णा :” ईि केनी प ढारंा ंगेला : राजा म्हणे : “हा कोन ?”  

सेवक म्हणिी : “जी : मेह णा म्हणवीिो :” राजा म्हणे : “राणीचा  

मेह णा असैल :” म्हणौहन त्याहस सन्मान  केला : मग प ढारा गेला : राणी-  
यासी ज हारु केला : िेहीं प सीलें  : “ि ं कोण?” िो म्हणे : “मी मेह ना :”  

राणीया म्हणिी : “रायाचा मेह ना आसैल :” म्हणौहन त्याहस बरवीं ५ 

वसे्त्र पानें रायाचें स्वा ं(स्व)पािंी : सड रस पक्वानंें : िोजन होउं लागलें  :  
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िो घकर प्रधान  केला : वचे खरच  [दोन्ही एकाच अथाचे शब्द आहेि. आज आपण ‘खचववचे’ असा शब्द वापरिो.] ियाचेहन 
हािें होये : 

 

  

मग िें यके दीवसीं म्हािंाहरया ंत्यासी देखीलें  : िे म्हणे : “येणें उपावो  

केला : िैसा मी ही करू :” मग चोखट वस्त्रें करौहन बोहथ [ज न्या मराठीि ब ंहथ (पडदा, आच्छादनवस्त्र) शब्द येिो. 
ब हथ असे त्याचे हनरन नाहसक रूपही आढळिे. उदा॰ : ‘िैसाहंच वोला ंवस्त्रासंी ब हथ घाल हन ियाचेया घराहस बीजें करीहि’ (गोप्रच. ४१). 

बोथी हे त्याचेच रूप होय. ब ंहथ > ब हथ > बोहथ = पडदा, हस्त्रया आपल्या िोंडावरून घेिाि िो.] घािली : राज्य- 

 

द्वाकर गेली : द्वारपाळीं प सीलें  : “ि ं कोणी?” िे म्हणे : “मी फ ईजी :” १० 

मग प ढारी गेली : राजा म्हणे : “हे कोणी?” सेवक म्हणिी : “हे फ ईजी  

म्हणहविे :” मग राजा मनािं म्हणे : “हे राणीची फ ईजी म्हणवीि  

असैल :” म्हणौहन जोहार घालौहन पाया ंलागला : ईि केहन राणीया  

म्हणहि : “हे रायाहच फ ईजी असैल :” म्हणौहन त्याहह पाया ंलागलीया :  
िे फ ईजीसी थोर सन्मान  केला : बरवें अन्नवस्त्रें होउं लागलें  : ऐसीं िे १५ 

दोधी मन स्यें वि ं लागलीं :  

  

मग बह िाका ंहदवसा ंरायें प्रगणामंध्यें दाम उकळावया पाठवीला :  
िेनें लोक  नागवीला : िो लोक  रायापाहस फीराहद आला : “राया : ि मचे  

मेह णें आमिें नागवीलें  :” राजा त्या लोकासी म्हणे : “ि म्ही राणीयेिें  

म्हणावें : िीचा मेह णा :” िे आवघे राणीपासी जाउनी आड पडले : “बाईजी : २० 
ि मचेहन मेह णें आमिें नागवीलें  :” राणीया ंम्हणीिीलें  : “िो रायाचा  

मेह ना : आमचा काहंह नोहे :” मग राजेहन मान स धाड हन पाचाहरलें  :  

राजा म्हणे : “ि म्ही मेह णे कोणाचे?” त्यासी ज्वाब  न दे[व*]वेंची :  
मग म्हणे : “हे फ ईजी कोणाची?” राजेनी िे पाचारीली : हिसी प सीलें  :  

“ि ं फ ई कोणाची?” िे म्हािंाहर म्हणे : “राजया : सीग जी कोणाचा २५ 

ज्याचा ि म्ही क्रीयापारु केला [हक्रयाकमव केले. ‘क्रीयापार’ हा शब्द ‘लीळाचहरत्र’ आढळिो. पाहा : ‘जी जी : िेयाचे क्रीयापार 
कहरिा ंउसीरू लागैल’ (लीच. पूवाधव, एकाकं लीळा : कोलिे प्रि).]?” मग रायासी आठवीलें  : राजेनी सम- 

 

स्िाहस प सीलें  : मग राणीसी प सीलें  : “सीग जी कोण?” त्या म्हणिी :  

“आम्ही काय जाणौं? िाणसीनी रडि होत्या :” िेधवा ंिीसी पाचारून  
प सीलें  : िेहीं म्हणीिलें  : “आम्ही काये जाणौं?” मग राजेहन पयेटीसी  

यकािंीं पाचारूनी प सीलें  : “आगे : सीग जी कोण?” िे म्हणे : “राया :  

आमचा गदवि  संग जी होिा : आम्ही लाहानपणीहोउनी [लहानपणापासून.] : येक ल िें लाडीकें   
म्हणौहन : सीग जी नावं ठेवीलें  : मग िें लाडंीगेनी माहरलें  : िेणें द खें मी  

रडि होिी :” ऐसें आईकौनी राजा मनीं लाजीनला : थोर मनीं द खी  
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जाला : म्हणे : “म्या ंअवीचाये कायव केले :” ॥ उक्िं च ॥ ५ 

  
उहचिमन हचिं वा क वविा कायवजािं पहरणहिरवधाया यत्निः पत्ण्डिेन ।  

अहिरिसकृिाना ंकमवणामाहवपिेिववहि हृदयदाही शल्यि ल्यो हवपाकः ॥ ३७ ॥  

  
मग राजेनी त्या दोघा ंमन श्यासी : जैसें होिें िैसें चाल ं  दीधलें  : पहर  

पडप सी न करीहच :”  

  

“म्हणौहन राजप त्रहो : िलिेणें द रीवहर हवचारौहन काये करावें :” मग ब्राह्मण १० 
ब्र (ब्रा)ह्मनी द ख साहंडलें  : मग िो वारीक  स ळीं घािला : मणीिद्र  आप लीया  

घरासी गेला :”  

  
ऐसी पाचं िंत्रें हवष्ट्ण श्रमेनी : िया राजप त्राप ढें सागंीिलीं : मग राजप त्र सकळ  

कळा : ज्ञान प्रवीण जाले : वीष्ट्ण शमाकारणें गावंें दीधलीं : थोर सन्मान  केला :  

रायें थोर उपेग  केला : वीष्ट्ण शमासी देश [म ळाि ‘वीष्ट्ण ंशमासी देशमासी देश गावंें दीधलीं’ असे आहे. जाड ठशािील 
अक्षराचें येथे च कून प नलेखन झाले आहे.] गावंें दीधलीं ॥ ६३ ॥ 

१५ 

  
ईिी श्री पंचोपाख्यानें राजनीिीश (शा)से्त्र अपरोक्षीिं नाम पंचमो िंत्र  

समाप्िं ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ िंत्र पाचं ॥ ५ ॥ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥  

  

सकें  सोळासें ॥ १६०० : सिानेंउ : ९७ : द रम ख नाव ंसमत्सरें : िादवा वद  
पंचमी : िदीनें प स्िक संप णव जालें  : हस्िाक्षर : आंक नेरकर दि म नीचें : यथा प्रिें  

लीखिें मम दोश न लीप्यिे ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ ✳ ॥ २० 
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शब्दकोश 
 

अ  

अकृत्य— (सं.) दृष्ट्कृत्य 
अगड— खंदक 

अगाध— (सं.) खोल 

अग्न— (सं. अत्ग्नः) आग 

अग्नीहोत्री— (सं.) घराि यज्ञाचा अग्नी सिि प्रज्वहलि ठेवणारा 
अगे्रसर— (सं.) सवांच्या प ढे असलेला, सववश्रेष्ठ 

अघटीत— (सं.) न घडलेले 

अजापुत्र— (सं.) बकरीचे मलू, बोकड 
अछादिे— (सं. आ+छाद्) झाकणे. 

अछाणद—  

अछादीले—  
अछादौणन—  

अणतर्— (सं. अहिहथः) पाह णा 

अतीर्ी—  
अतीर्—  

अनणिस्िास— (सं. अन+हवश्वास) हवश्वासाचा अिाव; अहवश्वास 

अनािृणष्ट— (सं.) पावसाचा अिाव 

अनाश(स)न— (सं. अनशन ) उपवास 
अनासन—  

अनशन—  

अनुगत— (सं.) अन यायी 
अनुग्रह— (सं.) कृपाप्रसाप 

अनुचीत— (सं. अन हचि) अयोग्य 

अनुपंम्य— (सं. अन पम) ज्याला उपमा नाही, ज्याच्या बरोबरीचे द सरे कोणी नाही असा 
अनेग— (सं. अनेक) प ष्ट्कळ 

अनेंक—  

अन्यक—  

अन्येक—  
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अनं्य— (सं. अन्न) अन्न, धान्य, आहार 

अतेंज— (सं. अंत्यज) महार, चाडंाळ 
अन्यर्ा— (सं.) नाहीसा, खोटा 

अन्येर्ा—  

अनं्यािो— (सं. अन्याय) अपराध 
अपकाणरया— (सं. अपकाहरन) अपकार करणारा, वाईट करणारा, कृिघन 

अपकारीयाचें—  

अपणत— (सं. आपत्) संकट, आपिी 

अपरीणक्षत— (सं. अपरीहक्षि) परीक्षा न करिा, हवचार न करिा केलेले 
अपरोणक्षत—  

अपिाद— (सं.) कनदा, कलंक 

अपाय (ि)— (सं.) इजा 
अपाये—  

अपाि—  

अपीमान— (सं. अपमान) 
अप्रयोजक— (सं.) व्यथव 

अप्रीयिादीनी— (सं. अहप्रयवाहदनी) कट  बोलणारी 

अियदान— (सं.) िीिीपासून संरक्षण 

अियेदान—  
आियदान—  

आियेदान—  

अिक्ष— (सं. अिक्ष्य) िक्षण करण्यालाखाण्याला अयोग्य, हनहषद्ध 
अिाग्य— (सं.) द दैव 

अणि(िी)प्राि— (सं. अहिप्राय) मि 

अिीप्राि—  
अणिळास (ष)— (सं. अहिलाष) इच्छा 

अणिळाणषत—  

अिीके्षक— (सं. अहिषेक) मंगल जलाचा वषाव 
अभ्यागत— (सं.) पाह णा 

अभ्यातंर— (सं. अभ्यंिर) अंिःकरण, मनोगि 

अणमत्र— (सं.) हमत्र नसलेला, शत्र ू

अमीत्र—  
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अमुक— (सं.) कोणी एक, कोणिे एक 

अरंन्य— (सं. अरण्य) वन 
अर्वचींता— (सं. अथवकचिा) द्रव्याची काळजी 

अलोट— हनहिि 

अलोटता— लोटला न जाणारा, अकजक्य 
अिकळा— (सं. अप+कला) अपमान, द दवशा 

अिकाणर— (सं. अप+काल) अवकाळी, संकटाच्या वळेी 

अिडळ— कठोर प रुष 

अिदंा— (फा. आयन्दा) याप ढे, यावषी 
अिधारिे— (सं.) ऐकणे. 

अिधारी—  

अिचीता— अवहचि, अकस्माि 
अिचीतें—  

अिध्य— (सं.) ज्याचा वध करणे योग्य नाही असा 

अिसणर— ध्यास, कचिा, काळजी 
अिस्ता— (सं. अवस्था) ध्यास, िळमळ 

अिस्िर— (सं. अवसर) समय, वळे 

अिेस्िर—  

अिेसर—  
अिज्ञा— (सं.) अपमान 

अणिचाये— (सं. अहवचायव) हवचार न करिा. 

अिीचाये—  
अिीचाणरये—  

अिीचाणरत—  

अव्यापार— (सं.) जेथे आपले काही काम नाही असे 
अव्हन— (सं. आवाहन) स्वागि 

अव्हानिे— (सं. आवाहन) बोलावणे. 

अव्हानीला—  
अष्टागंपुष्टागं— (सं.) ज्याच्या शरीराचे आठही अवयव पोसले गेले आहेि असा 

अष्टागंपद— (सं.) 

असका— (सं. अशषे) पूणव, सवव 

असलक— (िृ)सवांनी 
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असिल— (देप्रा. अच्छिल्ल) अस्वल 

आसिल—  
असुध— (सं. अश द्ध) (१) रक्ि. 

आसुध्य— (२) अश द्ध, अपहवत्र 

असुि— (सं. अश ि) अमंगल 
अस्तमान— (सं. अस्िमन) सूयव अस्िाला जाण्याची वळे, सायकंाळ 

अस्ती— (सं. अत्स्थ) हाड 

आस्ती—  

अस्त्री— (सं. स्त्री) पत्नी, बायको 
अस्िमेध— (सं. अश्वमेध) ज्याि घोड्याचा बळी हदला जािो असा एक यज्ञ 

अस्िादिे— (सं. आस्वादन) चाखणे. 

अस्िादीलें—  
अस्िासन— (सं. आश्वासन) हवश्वास देणारा शब्द, हनहिि वचन, धीर 

अहनीस— (सं. अहर्मनश) रातं्रहदवस 

अलहसा— (सं.) प्राण्याचंी कहसा-वध न करणे 
अक्षम— (सं.) असमथव, द बवळ 

अळंकार— (सं. अलंकार) दाहगना 

आ 
 

 
आइकिे— (सं. अहिकणव>प्रा. अहहक्खण>म. अइकण) ऐकणे, श्रवण करणे. 

आईक—  

आईकौणन—  
आंकुश— (सं. अंक श) हत्रशूळाच्या आकाराचे एक लहान हत्यार 

आकुळीन— (सं. अक लीन) हीन क ळाि जन्मलेला 

आक्रादंिे— (सं. आक्रदन) ओरडणे, मोठ्याने रडणे. 
आक्रादंुं—  

आक्रादंन— आकं्रदन, रडणे 

आकु्रत— (सं. आकृहि) आकार 
आखंड— (सं. अखंड) खंड न पडिा, सिि 

आगळ— (सं. अगवला) दाराला अडकण म्हणून लावण्याचा दाडंा, सोटा 

आगळा— वगेळा, श्रेष्ठ 

आगळे—  
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आगीया— (सं. अत्ग्नकः) काजवा 

आंगििे— (सं. अंग) प्राप्ि होणे, हमळवणे. 
नागंिें—  

आग्नी— (सं. अत्ग्न) (१) हवस्िव (२) अत्ग्न देविा 

आंगोळी— (सं. अंग हलः) बोट 
आंघोळी— (सं. अंग + का. होळ=स्नान करणे) आंग ध णे, स्नान 

आघ्रो— (सं.) आग्रह 

आचणर— (सं. आचहरिं) आचरण, सदाचरण 

आछादिे— (सं. आ + छाद्) आच्छादणे. 
आछादलेया—ं  

आटिे— कमी होणे, नष्ट होणे 

आलेणत—  
आतील—  

आठििे— (सं. आस्थापय्>प्रा. आठ ठावय) स्मरण होणे. 

आठिें—  
आड— अड, कूप, हवहीर 

आड— आडव.े 

आपडिे— आडव ेपडणे, साष्टागं नमस्कार घालणे 

आडकडा— आडव्या बाजूने, काठावर 
आडकडे—  

आडचिी— अडचण, अडथळा, संकट 

आणिििे— (सं. आनयनं) आणवणे, आणायला लावणे. 
आणििीला—  

आतळिे— स्पशव करणे. 

आतळीजे—  
आंत— (सं.) अंि 

आंतक— (सं. अंिक) काळ, यम 

आंतःक्रि— (सं. अंिःकरण) मन 
आंतापुर— (सं. अंिःप र) आिील महाल, राहणवासा 

आंत्यज— (सं. अंत्यज) अहिशदू्र वगाि जन्मलला 

आणतर्— (सं. अहिहथ) पाह णा 

आती— (सं. अहि) प ष्ट्कळ 
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आतीथ्य— (सं. अहिर्थय) पाह ण्याचे आगि-स्वागि 

आतीथ्यधमव—  
आतुर— (सं.) द ःखी, पीहडि 

आतुरपि— घाई 

आंतौनी— (सं. अन्ि) आिून 
आत्मसाधन— (सं.) आत्मप्राप्िीचे साधन 

आर्रिें— (सं. आस्िरण) अंथरणे. 

आरु्रला—  

आरु्रौनी—  
आर्ी— (सं. अत्स्ि) आहे, होय 

आंरु्रि— (सं. आस्िरण) आच्छादन, हबछाना 

आंर्रुि—  
आदरिे— (सं. आदर) स्वीकारणे, करायला घेणे 

आदणरजे—  

आंदन— लग्नाच्या वळेी वधूपक्षाकडून वराला हदलेला अहेर 
आणदत्य— (सं.) सूयव 

आदीत्य—  

आदृष्ट— (सं. अदृष्ट) नशीब, दैव 

आंध— (सं. अंध) दृष्टी नसलेला 
आंधळा— (सं. अंध + ल) दृष्टी नसलेला 

आंधळातें—  

आधमव— (सं.) अधमव 
आधील— (सं. आहद+ल) पूवीचा, अगोदरचा 

आधोमुख— (सं. अधोम ख) िोंड खाली केलेला 

आंन— (सं. अन्न) 
आनाधार— (सं. अन्न+आधार) अन्नाचा आधार, थोडेसे जेवण, फराळ 

आनािृष्टी— (सं. अनावृहष्टः) अवषवण 

आणन (नी)क— (सं. अन्य + क) द सरा, आणखी 
आणनकेया—  

आणनकातें—  

आणनकयाणस—  

आणनकीया—  
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आणनकें —  

आनीष्ट— (सं. अहनष्ट) 
आनुग्रह— (सं. अन ग्रह) कृपाप्रसाद 

आनुचीत— (सं. अन हचि) अयोग्य 

आन्येक— (सं. अनेक) प ष्ट्कळ, 
आन्यक—  

आपती— (स.ं आपहि) सकंट 

आपतीकाळ—  

आपत्य— (सं. अपत्य) मूल 
आपदा— (सं.) संकट 

आपपें— आपणच 

आपिाद— (सं. अपवाद) दोष, कनदा, कलंक 
आपसें— आपैसे, आपोआप 

आपसेया— आपोआप 

आपाय— (सं. अपाय) इजा, द ख 
आपीमान— (सं. अपमान) 

आपुि— आपण 

आपिपें— आपल्याला 

आपेंआप— (१) आपल्याशी, आपण (२) आपोआप, आपणहून 
आपूिव— (सं. अपूवव) नवीन, नवलहवशषे 

आप्रधान— (सं.) जो प्रधान नाही िो 

आप्रयोजक— (सं. अप्रयोजक) ज्याचे प्रयोजन नाही, जो कोणत्याही कामी उपयोगी पडणार नाही 
असा 

आबोला— (देप्रा. बोल्ल) अबोला, मौन 
आिंग— (सं. अिगं) न िगंणारा, परािव न पावणारा 

आिक्ष— सं. अिक्ष्य 

आिय— (सं. अिय) िीिीपासून संरक्षण 
आियदान—  

आियेदान—  

आिाि— (सं. अिाव) उणीव 

आमंगळ— (सं. अमंगल) अश ि 
आमरयाद— (सं. अमयाद) मयादा नसलेले 
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आमणस— आमच्याशी 

आमुक— (सं. अम क) हवहशष्ट वस्ि , कोणी एक 
आमृत— (सं. अमृि) 

आमृतकरिे—  

आमृतत्य—  
आयुध्य— (सं. आय ध) शस्त्र. 

आयुध्ये— (अनेक वचन) 

आयुक्त— (सं. अय क्ि) अयोग्य 

आयेकीला— ऐकला, श्रवण केला 
आरक्त्त— (सं.) लाल 

आरंण्य— (सं. अरण्य) वन 

आरंन्य—  
आरसा— (सं. आदशव) दपवण, ज्याि प्रहिकबब पाहािा येिे अशी वस्ि , काच 

आणरसा—  

आणरशा—  
आजविे— (सं. अज्व) हमळवणे 

आजीता—ं  

आजीलें— हमळवलेले 

आर्व— (सं. अथव)द्रव्य, संपिी 
आर्ीं— (सं. अथे) अथाने, बाबिीि 

आलोहीत— (सं. अलोहहि) लाल 

आलौं— आलो (‘येणे’ चे प्र. प . ििूकाळाचे रूप) 
आिघड— (सं. अव + घहटि) कठीण, संकट 

आिघा— (सं. समग्र > प्रा. अवग्घ) सवव 

आिघे—  
आिघयातंें—  

आिघीं—  

आिघेया—  
आिचीत— अवहचि, अकस्माि. 

आिचीता—  

आिचीती—  

आंितिे— (सं. आमंत्रणं) बोलावणे 
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आिरिे— (सं. आवरणं) एकहत्रक करणे, व्यापण, िाब्याि घेणे 

आिसरीया— (सं. अवसरः) स्वामीच्या कामाचा, हवश्रािंीचा वळे कोणिा इत्यादी पाहाणारा व 
सागंणारा सेवक 

आिसान— (सं. अवसान) शवेट 
आिस्ता— (सं. अवस्था) वधे, हवरह, िळमळ 

आिस्तािुत—  

आिस्र्ा— (सं. अवस्था) वधे, हवरह, िळमळ. 

आिस्र्ापीणडता—  

आिज्ञा— (सं. अवज्ञा) अपमान, आज्ञािगं 

आिा— (सं. अव्-ज्वलने) मडकी िाजण्याची क ं िाराची िट टी; मडक्याचंा समूह 

आिाहन— (सं.) आगि-स्वागि 
आिीस— (सं. आहमष) मासं 

आश्रिी— (सं. अशरीहरणी) दैवी 

आश्रिे— (सं. आश्रय) आसरा घेणे. 
आश्रीलें—  

आश्रम— (सं.) आश्रयस्थान, घर 

आष्टगुिा— (सं) आठपट 
आष्टागंें— (सं. अष्ट + अंग) शरीराचे आठ अवयव 

आसका— (सं. अशषे) सवव 

आसकी—  

आसन— (सं.) कालप्रिीक्षा करीि बसणे 
आसिे— (सं. आके्षहि>पाली. अछहि; प्रा. आच्छइ) असणे. 

आसौणन—  

आसौं—  
आसैल—  

आसिल— अस्वल 

आस्त्री— (सं. स्त्री) पत्नी, बायको 
आस्ि— (सं. अश्व) घोडा. 

आस्िें—  

आहाकंार— (सं. अहंकार) गवव 

आहाती— (सं. अस्) आहेि 
आहारिृणत— (सं. आहारवृहिः) 
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आळंकार— ‘अळंकार’ पाहा 

आळंगिे— आकलगन देणे. 
आळंगीत—  

आळंगीलें—  

आळंगौणन—  
आळींगन— (सं. आकलगन) 

आक्षम— (सं. अक्षम) द बवळ, असमथव 

आक्षयें— (सं. अक्षय) हवनाश न पावणारा, हटकाऊ 

इ 
 
 

इदंीिर— (सं.) हनळे कमळ 

इदं्रजाल— (सं.) जादूटोणा, आिासमय 
इधंन— (सं.) सपवण, जळण 

इष्टमीत्र— (सं.) आवडिे स्नेही 

ईष्टमीत्र—  
इ(ई)छिे— (सं. इच्छ) इच्छा करणे. 

इछािा—  

ईछणत—  

ईछीती—  
ईछे—  

ईस्िर— (सं. ईश्वर) शकंर 

ईष्टदेिता— (सं. इष्ट देविा) इत्च्छलेली देविा 

उ 
 

 

उकळिे— (सं. उत् + कल् > प्रा. उकळ) बळजबरीने वसूल करणे 
उखर— (सं. ऊषर) रूक्ष, फटकळ, कठोर 

उगा— (१) गप्प, मूक, शािं 

उगी— (२) व्यथव, खोटे 
उगला— उगा, मूक 

उगले—  

उचा— (सं उच्च) उंच 

उणचष्टिे— (सं. उत्च्छष्ट) उषे्ट करणे. 



 अनुक्रमणिका 

उणचणष्टलें—  

उचष्टीलें—  
उणचत— (सं) (१) योग्य, समयान कूल 

उचीत— (२) योग्य बक्षीस, दान 

उचीत—  
उछेद— (सं. उच्छेद) समूळ नाश 

उजनी— (सं. उज्जहयनी) या नावाचे गाव 

उजरिे— (सं. ऋज ) सरळ होणे, बरे होणे. 

उजरती—  
उजु— (सं. ऋज ) सरळ 

उजु— (सं. उज्ज्वल) चकचकीि, उज्वल, प्रकाशमान 

उटणि— आधार 
उठील— उठेल 

उडान— (सं. उड्डाण) उडी 

उतम— (स.ं उिम) सवाि चागंला, श्रेष्ठ 
उतर— (१) (सं. उिर) (२) (सं. उत्+िर) संकटािून िरून जाण्याचा मागव, उपदेश 

उतराइ(ई)— (सं. उिीणव) ऋणम क्ि, किवव्यम क्ि, जबाबदारीिून मोकळा 

उतारिे— (सं. उत् +िर) (१) पलीकडील काठावर उिरवणे. (२) सपाचे हवष उिरवणे; 

उतरूणन—  
उतरे—  

उतािळा— (देप्रा. उिावल) उिावीळ, घाई 

उत्कंठा— (सं) उत्कट इच्छा 
उत्कृष्ट— (सं. उत् + कृष) ओढूनिाणनू, बळेबळे केलेले, हनरथवक 

उदक— (सं.) पाणी 

उदयम— (सं. उद्यम) व्यापार 
उदया— (सं. उदय्) उद्या, उदय झाल्यावर, प ढील काळी 

उंणदर— (सं. उन्द रु) उंदीर 

उंणदरौ—  
उदीम— (सं. उद्यम) उद्योग, व्यापार 

उदैक— (सं. उदय) उदहयक, उद्या 

उदैलें— (सं. उहदि+ल) उपत्स्थि झालेले, प ढे आलेले 

उदैिे— हनमाण होणे. 
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उदैला—  

उदो— (सं. उदय) 
उद्यम— (सं.) व्यापार, उद्योग 

उद्वतंन— उटणे, चोपडणे 

उधत— (सं. उद्धि) उध्दट 
उधरिे— (सं. उद्धरण) उध्दार करणे, पहवत्र करणे. 

उधरले— उद्धरले 

उन्मळिे— (सं. उन्मूलनं) म ळासहहि उपटणे, पूणवपणे नष्ट करणे. 

उन्मळीला—  
उन्मळािा—  

उपकंठ— (सं.) िीर, काठ 

उपकाणरया— (सं. उपकारकः) उपकार करणारा. 
उपकाया—  

उपकाणरयाचें—  

उपगत— (सं.) आलेले, हमळालेले 
उपचारिे— (सं.) उपचार करणे, रोगनाशाचा उपाय करण 

उपजिे— (सं. उत्पद्य) हनमाण होणे-करणे 

उपजुनी— उपजवनू 

उपजािा— उपजवावा 
उपजला—  

उपजिीका— सं. उपजीहवका 

उपदेस— (सं. उपदेश) दीक्षा 
उपदेश—  

उपनिे— (सं. उत्पन्न) हनमाण होणे. 

उपनली.—  
उपिोग— (सं.) िोगाची साम ग्री 

उपरमाडी— उंच माडी, माडीवरील गच्ची 

उपणर— (सं.) घराचा वरचा िाग, माडी 
उपणरये—  

उपिीष्ट— (सं. उपहवष्ट) बसलेला 

उपिेसन— (सं. उपोषण) अन्नत्याग, उपवास 

उपाय (ि)— (सं.) मागव, य क्िी, इलाज 
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उपयातंर—  

उपाि—  
उपाये—  

उपाजविे— (सं. उपाजवनं) हमळहवणे. 

उपजीलें—  
उपर्दजला—  

उपजुवणन—  

उपारजना— (सं.) उपाजवना, द्रव्यप्राप्िी 

उपजवना—  
उपेग— (सं. उपयोग) 

उपक—  

उिा— (सं. उध्वव) उध्वव 
उलंघिे— (सं. उल्लंघनं) ओलाडूंन जाणे. 

उलंघंु—  

उलर्ा— (अरबी. उलूफह, उलूफ) रोजचा हशधा 
उलूक— (सं.) घ बड. 

उल्क—  

उलक—  

उष्टेंपाष्टें— (सं. उत्च्छष्ट) उषे्ट, खरकटे वगैरे 
उष्ट्र— (सं.) उंट 

उससी— (सं. उच्छीषव) उशी, उसीसी. 

उसीर— (सं. उत्सूयवम्) फार वळे 
उसीरे—  

ए 
 

 
एकोदर— (सं.) एकाच पोटािून (जन्मलेले) 

क 
 

 
कछ— (सं. कच्छप) कासव 

कप—  

कटक— (सं.) सैन्य, स्वारी, हल्ला 

कटकी—  
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कटाकटा— हायहाय, अरेरे 

कंटक— (सं.) काटा 
कटंुब— गोत्रपहरवार 

कटे— (सं. कटक) कटकी, स्वारी 

कड— (सं. कट) कडा, काठ. 
कडहोउनी— कड्याहून, काठावरून 

कडबा— ज्वारीच्या धाडंयाचंा चारा 

कणडयाळें— (सं. कटक+वलय) लगामाला लावलेले, घोड्याच्या िोंडाि अडकवण्याचे लोखंडी 
कडे 

कडी— (सं. कटक) साखळी 

कढाये— (सं. कटाह) कढई 
किि— करुणा, कृपा, कींव 

कर्मपी— (सं.) कदाहचि 

कंन्या— (सं. कन्या) म लगी 
कपटीया— (सं. कपटी) लबाड, कारस्थानी 

कपीला— (सं.) कहपला, कपगट रंगाची गाय 

कमळनाळ— (सं. कमल+नाल) कमळाचा देठ 
करकस— (सं. ककश) कठोर, कट  

करपुर— (सं. कपूवर) कापूर 

करम— (सं. कमव) काम, कृत्य 

करमिे— (सं. क्रम्) कंठणे, क्रमणे. 
करमौणन—  

करसंपुष्ट— (सं.) हािाचंी ओजंळ 

करसंष्टें—  
करिे— (सं. कृ.) 

करे— करीि असे (िृप . एव) 

करीजेसु—  
करौणन— (प्रप . अव.) आम्ही करू 

करूनु— आम्ही करू 

कणर— (सं. कृत्वा) करून, म ळे 

करौणन— (१) करून, कडून (२) म ळे— 
कपविे— करपणे, िाजणे. 
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कपवला—  

कमविे— (सं. क्रम्) क्रमणे, कंठणे. 
कमीती—  

किी— करवी, कडून 

कऱ्हा— उंट 
करहा—  

कऱ्हातें—  

कितुक— (सं. कौि क) 

किाड— (सं. कपाट) दरवाज्याचे झाकण, दार 
कष्टरूप— (सं.) कष्टदायक, त्रासपूणव 

कणह(ही)— (सं. कदाहप) कधी 

कळ— (सं. कलः) वदेना, हिडीक 
कळप— (सं. कलाप) समूह 

कळह— (सं. कलह ) िाडंण 

कळहिे— (सं. कलह) कलह करणे, िाडंणे. 
कळहाउं—  

काउळा— (सं. काक+ल) 

काउळातें—  

काउळाचा—  
काउळेयातें—  

काउळयाची—  

काज— (सं. कायव) काम 
काउळी— स्त्री-कावळा 

काउळीया—  

काकुळणत— (का. कक्वलािे) गयावया 
काकुंळती—  

काको— (का. कक्व>म, काका) काका, बापाचा धाकटा िाऊ 

काचंौळी— (सं. कंच की) चोळी 
काठमोरा— (सं. कण्ठ+म. परा) फ टलेल्या मडक्याचा गोल काठ 

कापुर— (सं. कपूवर) 

कापंोळी— माशी 

कापोस— (सं. कापास) कापूस 
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कामनी— (सं. काहमनी) स्त्री, पत्नी 

कामातुर— (सं.) संिोगाच्या इच्छेने पीहडि 
कामातव— (सं.) संिोगाच्या इच्छेने पीहडि 

कारतीक— (सं. कार्मिक) एका महहन्याचे नाव 

काणरये— (सं. कायव) काम 
कणरयातें—  

कायार्दर्— (सं.) काम करण्याची इच्छा असलेला 

कायाणिस— (सं. कायाहवष्ट) काम करण्याच्या इच्छेने झपाटलेला, कायवमग्न. 

कायाणिसें—  
काष्ट— (सं. काष्ठ) लाकूड 

काष्टकुट— (सं. काष्ठकूट) लाकूड कोरणारा, स िार पक्षी 

काशालागी— कशासाठी 
काशंपात्र— (स. कास्य+पात्र) काश धािूचे िाडें 

कासािीस— घाबरा, िळमळा 

काहाडिे— (स. कृष्>प्रा. कट्ढ) काढणे 
काळीज— (स. कालेयं) हृदय 

काळज—  

काळातीक्रम— (सं.) कालाहिक्रम, कालक्रमण, वळे घालहवणे 

काळीका— (सं.) काहलका, देवी 
णकतीक— हकिी एक, हकत्येक 

कींबहुना— (सं. ककबह ना) जास्ि कशाला बोलायचे, अहधक बोलणे नको 

कींमात्र— (सं. ककमात्र) क्ष द्र, ि च्छ 
कीर(री)चील— (सं. क रहचल्लं) खेकडा 

कीसोरें— (सं. हकशोर) लहान मूल, बच्चा 

कुकडें— (सं. क क्क ट) कोंबडा 
कुची— (सं. कूचव) झाडू, केरस णी 

कंुजर— (सं.) हिी 

कुटकें — (सं. क ट) ि कडा. 
कुटकी—  

कुडें— (सं. कूट) वाईट 

कुढी— (सं. कूट) वाईट, वाकडी, क डी 

कुतरा— (सं. कृत्-कृन्िहि>प्रा. क ि, क िी) श्वान, क त्रा 
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कुप— (सं. कूप) हवहीर, अड 

कंुिस्र्ळ— (सं.) गंडस्थळ, हिीच्या मस्िकाची वरची बाजू (ही क ं िाच्या आकाराची असिे) 
कंुिोदक— (सं.) घटािील पाणी 

कुमंडळ— (सं.) द ष्टाचें वि वळ, द ष्टाचंा सम दाय 

कुम्हार— (सं. क ं िकार) क ं िार, मडकी ियार करणारा 
कुम्हारी—  

कुम्हाणरया—  

कुणमत्र— (सं.) दृष्ट हमत्र 

कुमव— (सं. कूमव) कासव 
कुऱ्हाडी— (सं. क ठार) क ऱ्हाड 

कुष्टी— (सं. क ष्ट) कोड, एक रोग 

कुष्टीया— कोड झालेला 
कुळंबी— (सं. क ल+लंहबन) क णबी, शिेकरी, 

कुळीर्— (सं. क हलत्थ) एक धान्य 

कुळीन— (सं.) क लीन 
केउता— केवढा 

केउतें— कोणीकडे, कशाला, 

केव्हडा— केवढा 

केव्हणड—  
केव्हडाक— केवढा 

केशिीचुरा— केस कवचरणारा, शृगंार करणारा 

केणह— कधीच 
कैचें— क ठचे, कशाचे 

कैितवक— (स.ं) कोळी 

कैिार— (का.) अहिमान; एखाद्याचा अहिमान घेऊन केलेल्या पराक्रमाचे गीि 
कोटर— (सं.) बीळ, हववर 

कोंडा— िसू, च रा 

कोि (न).— (सं.) कोपरा. 
कोिे— कोपऱ्याि 

कोन—  

कोन— (सं. कोन ) कोण? 

कोन्ही—  
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कोन्हे—  

कोन्ह— (सं. को न ?) कोण? 
कोन्हे—  

कोन्हेके—  

कोन्ही—  
कोन्हासी—  

कोपलौं— (सं. क प ,) कोपलो, रागावलो 

कोपाणि(िी)ष्ट— (सं.) रागाने व्याप्ि, क्र द्ध 

कोमािे— मलूल होणे. 
कोमाईली—  

कोमालीसी—  

कोरडा— (का. कोरडा) वाळलेला 
कोल्हाळ— (सं. कोलाहल) आरडाओरड 

कोल्हाळौ—  

कोसा— (सं. कोश/कोश+स्कृत्) रेशीम ज्यापासून ियार करिाि िो हकडा, कोशकीटक 
कोळी— (सं. कौहलक) हवणकर, वसे्त्र हवणणारा 

कोळीक— (सं. कौहलक) हवणकर 

कृतिीद्वासं— हवद्याभ्यास केलेला 

कृतातंपास— यमपाश, मृत्यूचा फास 
कृपि— (सं.) कद्र, हचकू्क 

कृष्ट्िपक्ष— (सं.) पौहणमेनंिर अमावस्यापयंिचा पधंरवडा 

क्रत्रीम— (सं.) कृहत्रम 
कुणत्रम—  

क्रीया— (सं. हक्रया) मृत्यनंूिर करावयाचा धार्ममक हवधी 

क्रीयापार—  
कु्रपा— (सं. कृपा) 

क्रोधायमान— (सं.) रागावलेला, क्र द्ध 

ख 
 
 

खचर— (सं.) आकाशािून गमन करणारा 

खटखटा— (नाद शब्द) खट्खट असा आवाज करीि 

खडतर— (सं. खर+िर) हवशषे िीक्ष्ण, कडक 
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खि— माडी, मजला 

खििे— (सं. खन) खोदणे 
खने—  

खिो—  

खत— (सं. क्षि) व्रण, जखम 
खंणत— (सं. हखद्) द ःख 

खणदर— (सं.) खहदर या नावाच्या झाडाचे लाकूड. हे पेटले म्हणजे लालब ंद हदसिे. म्हणनू 
खहदर=लालब ंद 

खरच— (फा.) खचव, व्यय 

खचव—  

खगव— (सं. खड् ग) शस्त्र 
खरकिे— (सं. स-ृसरहि) सरकणे, हलणें. 

खरकु—  

खचविे— (फा.) खचव करणे, व्यय करणे 
खळ— (सं. खल) द ष्ट 

खाणड— (सं. खाि, खंड) खळगा 

खाट— (सं. खट वा) बाज 
खाडंें— (स. खण्डकम्) शस्त्र 

खादिे— (सं. खाद्) खाणे, िक्षण करणे. 

खादला—  

खादली—  
खादलें—  

खादंा— (सं. स्कंध) 

खादंा—ं खादं्यावर 
खादेंिणर—  

खालंद—  

खाणंद— (सं. स्कध) फादंी 
खािे— दंश करणे, चावणे- 

खान— (सं. खन) किि खणून ककवा फोडून केलेली चोरी, घरफोडी 

खापर— (सं. खपवर) िाजलेल्या मडक्याचा ि कडा 

खापणरखी— द गवपाल 
खुपिे— (देप्रा. ख प्पइ) टोचणे, बोचणे, रुिणे 
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खीळी— (सं. कीहलका) हखळा, पाचर खीळ 

खुसी— (फा. ख श) आनंहदि, प्रसन्न 
खेत— (सं. के्षत्र) शिे 

खेतकरी— शिेकरी ‘सेिकहर’ पहा. 

खेिो— ित्क्षणी, िात्काळ 
खेळिे— (सं. क्रीड्) क्रीडा करणे. 

खेळीनलौं— खेळलो 

खैर— (सं. खहदर) खहदर वृक्ष 

खोपा— घरटे 

ग 
 

 

गची— (देप्रा.) मान, गळा, हािाने मान धरणे 
गड— (प्रा. गढ) द गव, हकल्ला 

गिीत— (स. गहणि) गणना, मोजमाप 

गधडा— (सं. गदवि) गाढव 
गनीका— (सं. गहणका) वशे्या 

गमिे— कंठणे, घालहवणे 

गमला—  

गरुड यतं्र— (सं.) गरुडाच्या आकाराचे उड्डाण करणारे यंत्र, हवमान 
गरौड— (सं. गरुड) 

गडािरी—  

गजविे— (सं. गजवनं) गजवना करणे. 
गजीनला—  

गदवि— (सं.) गावढ 

गदविी— गाढवी 
गधवि—  

गधविु—  

गिाकं्ष— (सं. गवाक्ष) हखडकी 
गस्र्ी— (फा. गश्ि) हफरिा पाहारा 

गाईन— (सं.) गायन, गाणे 

गाघणर— घागर 

गाजंिें— त्रास देणे. 
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गाजंीलाणस—  

गाडा— (देप्रा. गहड्डआ) वाहन, गाडी. 
गाढ— (सं. अगाध) खोल, बळकट. 

गाढें—  

गाढि— (सं. गदवि) गधा 
गाढउ—  

गाढिी— (स्त्री.) 

गाढिीया—  

गादीरोळ— गदारोळ, झोंबाझोंबी, च ंबन 
गायेन— (सं. गायन) गाणे 

गाळिे— मासे पकडिानंा जाळे टाकून झाल्यावर िे काढून त्यािील पाणी काढून टाकणे व 
मासे पकडणे 

गीध— (सं. गृध्र) हगधाड 

गंुडिे— ग ंडाळणे. 
गंुडौणन—  

गुदगुली— आनंदलहर, स खोमी 

गुदद्वार— (सं.) गाडं, मलद्वार, 
गुह्य— (सं.) गोपनीय, रहस्य 

गेलौं— गेलो. ‘जाणे’ चे ििूकालीन प्र. प . ए. व. रूप 

गोमटें— चागंले, िले 

गोमय— (सं.) गाईचे शणे, शणे 
गोत्रज— (सं.) एकाच गोत्राि जन्मलेला, नािेवाईक 

गोतय— (सं.) गोपनीय, लपहवण्यासारखे 

गोरोचन— गोवधवन; एक हपवळा द्रव पदाथव 
गोऱ्हा— (सं. गो+रूप) लहान बलै. 

गोऱ्हयाचंें—  

गोरा  
गोिळा— (सं. गोपाल) गवळी, ग राखी 

गोसा(सा)ंिी— (सं. गो + स्वामी) इहंद्रयाचंा मालक, इंहद्रयावर हवजय हमळहवलेला, हजिेंहद्रय, साध , 
मालक 

गोस्िािंी—  

गौसाणि— ‘गोसावंी’ पाहा 
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गौल्य— (स.) गोडपणा, गोड 

गौळि— (सं. गोपाहलनी) गवळ्याची बायको. 
गौळनी—  

ग्रह— (सं. गृह) घर 

ग्रहस्र्— (सं. गृहस्थ) घराि राहाणारा, संसारी प रुष. 
ग्रहधमव—  

ग्रास— (सं.) घास, जेवण 

गु्रह— (सं. गृह) घर 

घ 
 
 

घंघाट— (नादशब्द) घणघणाट, ककव श आवाज 

घटििे— (सं. घट) घडवणे, ियार करणे. 
घटिी—  

घटीका यतं्र— (सं.) राहाट 

घडििे— (सं. घट) ियार करणे 
घडा— (सं. घटः) मािीची घागर 

घडी— (सं. घहटका) क्षण, थोडावळे 

घडीिणर—  

घडीमध्ये— एका घटकेि, क्षणाि 
घणडयेघणडये— वारंवार 

घरिंग— (सं. गृह+िगंः) घराचा नाश, क ट ंबाचा नाश 

घरबार— (सं. गृह+िार) घरािील ससंार 
घरणििाद— घराच्या मालकीचे िाडंण 

घरान्त्स्र्तीचा— (सं. गृह+त्स्थहि) गृहमंत्री 

घागणर— (सं. गगवहरका) पाण्याचे िाडें, घागर 
घाि— (सं. घाि) जखम, शस्त्रप्रहाराने झालेला व्रण 

घाये— (सं. घाि) शस्त्राचा प्रहार 

घास— (सं. घाश) गवि 
घोडसाळा— (सं. घोंट+शाला) पागा, घोडे बाधंण्याची जागा 

घोडसाहानी— (सं. घोंट+साधहनक) घोडदळावरील सेनापिी 

घोडोंणड— (सं. घोंट+वाहटका) घोडवडी, पागा 

घोडौडी—  
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घ्रत— (सं. घि) िूप 

घ्रतअधं—  
घेिे— (सं. ग्रह) स्वीकारणे, आणणे. 

घयाियाणस— घेण्याला 

घृत— (सं.) िूप 

च 
 

 

चक्रिणत— (सं.) चक्रविी 

चंडकायेतन— (सं. चंहडका+आयिन) चहंडका देवीचे देऊळ 
चतुरर्— (सं. चि थव) चौथे 

चतुरिुज— (सं. चि ि वज) चार बाह -हाि असलेला 

चतुरिीध— (सं. चि र्मवध) चार प्रकारचा 
चतुगुवि— (सं.) चौपट 

चतुिुवज— (सं.) चार बाहू असलेला 

चपट— (सं. चपेटः) चवडा, पंजा 
चपळजघना— (सं.) चपलजघना, व्यहिचाहरणी स्त्री 

चरिी— (का. चरहवगे) िाबं्याची ककवा हपिळेची घागर 

चिव— (सं. चरण) (१) श्लोकाची एक ओळ (२) पाय 

चमव— (सं.) चामडे 
चमय—  

चया— (सं.) आचरण 

चरि— श्लोकाची ओळ 
चिडा— (सं. चपेटः) पजंा 

चहुटा— (सं. चि स् + वत्मवन चव्हाटा, चार रस्िे जेथे हमळिाि िी जाग , साववजहनक जागा 

चळिे— (सं. चल्) भ्रहमष्ट होणे, च्य ि होणे 
चागं— (देप्रा. चंग<सं. चंग) श्रेष्ठ, अहधक बरा, चागंला 

चाचुं— (सं. चंच ) चोच 

चाचुंिणर—  
चाचुंिणर—  

चाड— इच्छा, अपेक्षा, पवा 

चाडा—ं  

चाडंाळ— (सं. चण्डाल) द ष्ट, कसाई 
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चातुणरये— (सं. चाि यव) चि रपणा, ह शारी 

चादं्रायन— (सं.) एक व्रि 
चामठी— (सं. चमवयहष्टः) चाबूक 

चार— (सं.) हेर 

चार— अन्न, िक्ष्य 
चारा—  

चारया—ं  

चािटी— (सं. वाचाट) बडबड, वटवट 

चाळि(णि)िे— फसवणे 
णचखल— (देप्रा.) कदवम 

णचत— (सं. हचि) मन, लक्ष्य ‘चीि’—पाहा. 

लचतागृस्त— (सं.) कचिाग्रस्ि, काळजीने व्यापलेला 
लच(चीं)ताितव— (सं. कचिावृि) कचिाक्रािं 

लचतािृतव—  

लचतािृत—  
चीच— (देप्रा. कचचा) कचच 

चीडी (णड).— (सं. चीहटका) हचमणी 

चीत— (सं. हचि) मन 

चींता— सं. कचिा 
चीताप्रिीष्ट— (सं. हचिा+प्रहवष्ट) हचिेमधे हशरलेली 

चुकििे— टाळणे 

चुडा— (सं. चूडा) बागंड्या 
चुल्ही— (सं. च हल्ल) 

चुल्हा—  

चेइिे— (सं. चेिन) जागे होणे. 
चेईला—  

चेउ— (सं. चेि) चेव, जाग 

चेतना— (सं.) चैिन्य, जागिृी 
चेि— (सं. चेि) जाग 

चेष्टीत— (सं. चेष्ट्) विवन, कायव 

चोखट— (सं चोक्ष) स्वच्छ, चागंले 

चोहटा— (सं. चि ः+वत्मवन) चौरस्िा, 
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चोहोटा— ‘चह टा’-पाहा. 

चौबार— (सं. चि ः+द्वार) चौक, आंगण. 
चौबारा—ं  

चौघे— (सं. चत्वाहर) चार 

चौघी—  
चौधरी— (सं. चि थव>चउत्थ+कार) चौथ नावाचा कर वसूल करणारा अहधकारी 

चौरीय— (सं. चौयव) चोरी 

चौणरयेरत— (सं. चौयवरि) चोरून केलेला संिोग, व्यहिचार 

च्याणर— (सं. चत्वाहर) चार 

छ 
 

 

छत्रधर— (सं.) राजाच्या डोक्यावर छत्र धरणारा 
छंद— (सं.) चाळा 

छीद्र— (सं. हछद्र) िोक, व्यंग, ममवस्थळ 

लछननासीका— (सं. हछन्ननाहसका) हजचे नाक कापले गेले आहे अशी 

ज 
 

 

जईन— (सं. जैन) जैन धमाचे अन यायी 

जतन— रक्षण 
जंबुक— (सं.) कोल्हा 

जंबकी—  

जरही— जऱ्ही, जरी 
जऱ्ही— जरी 

जणर— ज्या अथी 

जरद्गि— (सं.) म्हािारा बलै 
जिळी— (सं. य ग ल > प्रा. ज उल > म. जवळ) जवळ, शजेारी 

जिळीके—  

जळचर— (सं. जलचर) पाण्याि राहाणारा 
जळीतें— (सं. ज्वलन्ि) जळणारे, पेटलेले 

जळत—  

जायें— जा 

जाकळिे— (सं. व्याक ळ) व्याक ळ करणे. 
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जाकळीलें—  

जाखमाता— (सं. यक्ष + मािा) यहक्षणी 
जागत— (सं. जागृि) जागे 

जागिे— (सं. जागर्मि) जागे होणे. 

जागीनला—  
जाि(न)िे— (सं. ज्ञा-जानाहि) ओळखणे. 

जानीतला—  

जानीतलें—  

जानीजेसु—  
जानीतली—  

जािीतलें—  

जािीतला—  
जािपि— (सं. ज्ञान > म. जाण+पण) शहाणपण 

जाि(न)ििे— (सं. ज्ञान) माहीि करुन देणे, सागंणे. 

जाििीलें—  
जाि(न)ता— (सं. ज्ञान) जाणिा, ज्ञानी. 

जाितेनी—  

जान्हार— जाणार 

जाळ— (सं. जालम्) जाळे 
जाळमध्यें—  

जाळी— (सं. जालक) वृक्षवलेींनी ियार झालेले श्वापदाचें आश्रयस्थान 

जाळेआंतु—  
जीकिे— (दे प्रा. हज अक्क) कजकणे. 

जीकि—े  

जीकसील—  
जीकािया—  

जीकीला—  

जीि— (फा. झीन) जीन, घोड्यावर घालायचा खोगीर 
जीिे— (सं. जीवनं) हजविं राहाणे, उपजीहवका करणे. 

जीती—  

जीि—े  

जीनें— (सं. जीवनं) हजणे, जीहवि 
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जीयालें— (सं. जीव) हजविंपण, हजणे; 

जीिशेश— (सं. जीवशषे) ज्याचा केवळ प्राण हशल्लक आहे असा 
जीििे— हजविं राहाणे. 

जीिील—  

जीिळिे— हजव्हारी लागंणे. 
जीिळला—  

जु— ऊ 

जंु— (सं. द्यिू) ज व्वा 

जुउ— (सं. द्यिू) जू, ज व्वा. 
जुका— (सं. य् का) ऊ, जू 

जुडिे— (सं. य ज) जोडणे, हमळणे, प्राप्ि होणे. 

जुडे—  
जुडैल—  

जुतिे— (सं. य ज्) ज ंपणे, जोडणे 

जुनट— (सं. ज णव+वत्) ज ना झालेला, पूवीचा 
जुनिट—  

जुझ— (सं. य द्ध) लढाई 

जंुझ— (सं. य द्ध) 

जु(जंु)झिे— य द्ध करणे. 
जुझों(झौं)—  

जुझौं— य द्ध करण्यासाठी 

जुझौणन—  
जुझेणन—  

जुझािया—  

झार— (सं. य द्धकार) लढणारा, पराक्रमी 
जंुझार—  

जंुिारी— (सं. द्यिूकाहरन) द्यिू खेळणारा 

जुहार— (प्रा. जोहार) नमस्कार 
जुहारिे— (प्रा. जोहार) नमस्कार करणे. 

जुहाणरला— ‘जोहारणे’ पाहा. 

जेधिा— (सं. यदा) जेव्हा 

जोडिे— (सं. य ज्) हमळवणे. 
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जोडलें— (ना) हमळवलेले 

जोतक— (सं. ज्योहिष) नक्षत्रग्रहाहदकाचं्या गिीवरून िहवष्ट्य विववणारे शास्त्र 
जोणतसी— (सं. ज्योहिषी) जोशी 

जोसी— (सं. ज्योहिषी) िहवष्ट्य सागंणारा 

जोहरिे— (प्रा. जोहार) नमस्कार करणे. 
जोहरौणन— ‘ज हारणे’ पाहा. 

जोहार— (प्रा.) नमस्कार ‘ज हार’—पाहा. 

ज्यालें— हजविंपण, जीहवि ‘जीयालें ’—पाहा. 

ज्िाब— (फा. जबाब) उिर 

झ 
 

 

झगडिे— (देप्रा. जगहडअ) िाडंणे. 
झगडता—ं  

झगडीता—ं  

झड— (सं. झहटहि) झेप, झडप, धाव 
झनी— (हनषेधाथवक अव्यय) 

झिी—  

झळंबिे— ब चकळणे, पाण्याचे हशपकारे बसणे 

झाड— (देप्रा. झाट) वृक्ष 
झेपिे— (सं. हक्षप) उडी मारणे, पोहणे. 

झेपुनी—  

झेपाििे— ‘झेपणे’—पाहा 
झोडिे— मारणे, हपटणे. 

झोणडला—  

झोंबिे— (सं. च ंब्?) झडप घालणे. 
झोंबीनला— झडप घालून चावला. 

ट 
 

 
टंक— धूिव, लबाड माणूस 

टाकिे— (१) प्राप्ि करणे, पोचणे. 

टाकैन—  

टाकौणन— (२) सोडून देणे 
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टोचिे— िोसकणे. 

टोचुनी— (प्र. प . अ. व.) 
टका— (सं. टंक) पसैा, हवहशष्ट ककमिीचे नाणे. 

टके—  

णटटि— (सं. हटहिि) हटटवा 
णटटिा— (सं. हटहिि) 

णटटिाप्रणत—  

टीटिा—  

णटटिी— स्त्री-हटटवा 
टीटिी—  

ठ 
 

 
ठािी— (का. टाउके) ठाऊक, माहीि 

ठाय— (सं. स्था.) जागा, स्थान 

ठाि— (सं. स्था.) जागा, वसिी 
ठाकौर— (प्रा. ठाकौर<सं. ठक्क रः) स्वामी, राजा 

ठेंगा— दाडंके, लाठी, सोटा 

ठेंगयाचे—  

ड 
 
 

डंकिे— (सं. दंश्) डंखणे, डसणे, चावणे 

डरिे— (सं. द्राक्ष्) डरकाळी देणे, बैलाचे ओरडणे 
डहुळिे— ढवळणे, घ सळणे 

डाहाड— (सं. दंष्ट्रा) दाढ, दाि 

डाहाडी— दाढी 
डीर— (देप्रा.) अंक र, कोंब 

डुडुळ— (सं. ड ड लः) घ बड 

डोई— (का. डबूगे) डोके 
डोकरी— म्हािारी 

डोंगर— (दे. ड ंगर) लहान पववि 

डोह— (सं. द्रह>प्रा. दह>म. डोह) खोल ग ड् डा 

डोहीचा—  
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डोहगाळिे—  

डोहळा— (सं. दोहद) इच्छा 
डोहोळा—  

डोहोळे—  

ढ 
 
 

ढापिे— झाकणे 

ढीिर— (सं. धीवर) कोळी 

ढोिा— ओंडका, दाडंा; 
ढोिे—  

ढोर— (देप्रा. ढेर) जनावर 

ढोल— (सं. द्रोण) पोकळ 
ढोलर— झाडाच्या ब ंध्यािील खोल पोकळ हववर 

ढोलार—  

त 
 
 

तक्र— (सं.) िाक 

तजिे— (सं. त्यज्) त्याग करणे 

ततक्षनीं— (सं. ित्+क्षण) ित्क्षणी, त्याच वळेी, िाबडिोब 
तन्िी— (सं.) सडपािळ शरीराची 

तऱ्ही— (सं.) िरी 

तरही—  
तकव िे— (सं. िकव ) िकव  करणे. 

तर्दकली—  

तव्हा—ं िेव्हा ं
तक्षक— (सं) एक हवहशष्ट जािीचा सपव 

तातिे— (सं. िप्ि>म. िाि)िापणे; 

तातले—  
तान्हेला— (सं. िृष्ट्णाक ल) िहान लागलेला 

तान्हैला—  

ताप— (सं.) आग, जाळ 

तापस— (सं) िपस्वी, िप करणारा, साधू 
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ताबंोळ— (सं. िाम्बलू) हवडा 

ताबंोळधर— हवड्याचे िबक धरणारा 
तारुन्य— (सं. िारुण्य) 

तारंुन्य—  

ताििे— (सं. िाप) िापहवणे 
ताळी— (स. िाहलका) टाळी, दोन्ही पंजे एकमेकावर वाजवनू झालेला आवाज 

णतकौणन— हिकडून 

णतखट— (सं. िीक्ष्ण) धारदार 

णतखटा—  
णतघी— हिघेही 

तीघै— (सं. त्रीहण) हिघे, हिघेही, हिन्ही 

तीतुर— (सं. हिहिर) एक पक्षी 
तीतर—  

तुजु— (हद्विीया) ि ज, ि ला (पाठािंर). 

तुताळ— (सं. िाल ) िाल नसलेले, बेिाल 
तुमतें— ि म्हाला 

तुर— (सं. ि यव) ि िारी 

तुळा— (सं. ि ला) िराजू, िराजूचे पारडे 

तेज— (सं.) पराक्रम 
तेजिे— (सं. त्यज्) त्याग करणे, सोडणे, 

तेजािा—  

तेजािी—  
तेजती—  

तेजािें—  

तेजीले—  
तेजीन— ‘त्यजणे’ पाहा. 

तेजी— (अरबी. िाजी) अरबी घोडा 

तेधिा— (सं. िदा) िेव्हा 
तो— (स. ना)  

तेनी (तृ.)—  त्याने 

तेलहसीं— त्याचं्याशी. 

तोखणििे— (सं. िोष) सिं ष्ट करणे; 
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तोखिीला—  

तोळिे— (सं. ि ल्) िोलणे. 
तोणळले—  

तृिचर— (सं.) गवि खाऊन राहाणारा 

तृशीत— (सं. िृहषि) िान्हेला 
तृषाक्रातं— (सं) िान्हेला 

तु्रशाकं्रातं—  

तु्रसाक्रातं—  

त्रीलौक्य— (सं. तै्रलोक्य) स्वगव, मृत्य  व पािाळ या िीन लोकाचंा सम दाय 
त्रीस्तनी— (सं. हत्रस्िनी) िीन स्िन असलेली 

तु्रष्ट्िा— (सं. िृष्ट्णा) िहान, लोि 

तु्रतती— (सं. िृत्प्ि) समाधान 
तु्रि— (सं. िृण) गवि 

तु्रिचर— ‘िृणचर’ पाहा 

त्यजिे— (सं. त्यज्) त्याग करणे 
त्याजिे—  

त्येजिे— त्यजणे, त्याग करणे. 

त्येजािा—  

त्येजािें—  
त्येजाणि—  

त्येजुणन—  

त्येजीली—  
त्िचा— (सं. त्वक) कािडी 

र् 
 

 
र्डी— (सं. िट) नदीकाठ 

र्णडये—  

र्डीयेसी—  
र्ान— (सं. स्िन) 

र्ायंा— हि 

र्ीर— (सं. त्स्थर) हनिळ 

र्ोडेक— (सं. स्िोटक) थोडे एक, थोडेसे 
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द 
 

 
दईता— (सं. दहयिा) पे्रयसी, पत्नी, दयाळू 

दडकरी— (नाद शब्द) एकदम 

दंड— (सं.) हशक्षा 
दंडित— (सं.) साष्टागं प्रहणपाि, दंड=काठीप्रमाणे जहमनीवर सरळ आडव े पडून कलला 

नमस्कार 
दंि— (स.) कपट, ढोंग, सोंग 

दणरद्र— (सं. दाहरद्र्य) गहरबी 

दरुशन— सं. दशवन 

ददुवर— (स.) बेडूक 
दंशिे— (सं. दंश्) डसणे 

दळिै— (सं. दलपहि) सैन्यािील अहधकारी 

दक्षि— सं. दहक्षण हदशा 
दाढा— (सं. दंष्ट्रा) चावण्याचे दाि 

दान— (सं) राजनीिीचा एक प्रकार 

दानपुन्य— सं. दानप ण्य, दानधमव करून जोडलेले प ण्य 
दािंीक— (सं. दाहंिक) लबाड, धूिव 

दाम— (सं. द्रम्म<ग्रीक-द्रक्म) पसैा, द्रव्य, एका हवहशष्ट ककमिीचे नाणे 

दामोदर— अनेक मजली इमारि 

दायाद— (सं.) सगोत्र, नािेवाईक 
दारिंठा— (सं. द्वार+वठं) दरवाजा, दरवाजाची खालची बाजू, उंबरठा 

दारिंठेकार— द्वारपाळ 

दारु— (सं.) लाकूड. 
दारुमय—  

दारुि— (सं) कठोर, कू्रर 

दाक्षीन्य— (सं. दाहक्षण्य) औदायव 
णद(दी)धलें— (सं. दि + ल) हदले. 

णदली—  

णदलयािंीि—  

णदलयािाचंौणन—  
णदघवदशीया— (सं. दीघवदशवक) दूरवरचे पाहाणारा 
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णदल्हें— हदलें  

णदिाधं— (सं) हदवसा ज्यानंा हदसि नाही असे 
णदिाकं—  

णदणक्षत— सं. दीहक्षि, दीक्षा-व्रि घेिलेला 

दीक्पाळ— (सं.) हदशाचें रक्षण करणारे देव 
दीिान— (फा.) प्रधान, म ख्य कारिारी, महाजन. 

दीिानें—  

दीि— (सं. हदव) हदवस 

दीव्य— (सं.) खात्री पटवण्यासाठी करावयाचे खडिर व्रि 
दीव्य— (सं. हदव्य), िेजःप जं 

दुकान— (अर. द क्कान)हवक्रीचे स्थान 

दुकाळ— (सं. द ः+काल) द ष्ट्काळ 
दुख— सं. द ःख 

दुखी—  

दुखीत—  
दुकृत— (सं. द ः+कृि) द ष्ट्कृत्य, पाप 

दुचीता— (सं. द हििः) मन हठकाणावर नसलेला 

दुती— (सं. दूहिका) क ं टीण 

दुतीका—  
दंुदुणि— (सं.) ढोल, एक चमववाद्य 

दंुदणि—  

दुरहोउणन— (दूर+होउहन) द रून 
दुरी— (सं. दूर) प ष्ट्कळ अंिरावर 

दुरीकरिे— काढून टाकणे 

दुणरजनं— स.ं द जवन, द ष्ट माणूस 
दुगव— (सं.) ज्या हठकाणी जाणे कठीण असे स्थान, हकल्ला 

दुगविंत— द गाि असलेला 

दुघवष्ट— (सं. द धृवष्ट) अकजक्य 
दुर्दिक्ष— (सं) द ष्ट्काळ 

दुिीक्ष—  

दुिेद— सं. द िदे्य, अिेद्य, ज्याि कखडार पाडिा येि नाही असे 

दुिाड— द स्िर, कठीण, अडचणीचे 
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दुशिे— दूहषि करणे 

दुश्चारीि— (सं. द स्+चाहरन) वाईट आचरणाचा, द िहरत्र 
दुश्चारीिी—  

दुःसंचार— (सं.) संचार करण्याला अडचणीचा 

देउळ— (सं. देव+क ल) 
देिुळ—  

देिळ—  

देरू— (सं. देवर) दीर, नवऱ्याचा िाऊ 

देरासी—  
देिसामान्य— (सं.) देवासारखा 

देिताआचवन— सं. देविाचवन, देविेची पूजा 

देश— (सं) प्रदेश, िाग.  
देशीं—  

देशाउर— (सं. देशािंर) इिर देशाि प्रवास 

दैििशास्ति— (सं.) दैवाला वश झाल्याम ळे, दैवाने, नशीबाने 
दैिहत— (सं.) द दैवी 

दैिोपगत— (सं.) दैवाने हमळालेले, अनायासे हमळालेले 

दोमुखें— (स.ं हद्वम ख) दोन िोंडाचंा 

दोघे— (देप्रा. दोग्ग<ंसं. द्वौ) दोन जण 
दोघै—  

दोघौ—  

दोघी— दोघेही 
द्ययाल— द्याल. 

दृष्ट— (सं. द ष्ट) 

दृष्टातं— (सं.) उदाहरण 
द्वारदेस— (सं. द्वार+देश) दाराजवळचा िाग 

णद्विीधी िाि— दै्वधीिाव 

णद्विीध— दोन प्रकारचा 
द्वीकरिी— स.ं हद्वकणी 

द्वीधीिाि— सं. दै्वधीिाव, 

दै्वणधिाि— (सं.) (१) वरून मतै्री दाखवनू आिून कपट करणे, हहिशत्रूपणा. (२) सैन्याचे लहान 
लहान िाग करून शतू्रशी लढणे 
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द्रोहबुणध— सं. द्रोहब हद्ध, वैर, कारस्थान 

ध 
 
 

धड— (सं. दृढ) चागंले, अव्यंग. 

धडीं—  
धनिंत— (सं.) श्रीमिं 

धनपीसें— (सं. धन+हपशाच्च) द्रव्याचे वडे 

धनद— (सं.) क बेर 

धन्िंतरी— (सं.) देवाचं्या वैद्याचे नाव, क शल वद्य. 
धन्िंणरये—  

धनाडय— (सं.) धनाढ्य, श्रीमिं 

धरिी— (सं.) पृर्थवी. 
धरिीतळीं—  

धमवबुणद्धचा— (सं. धमवब हद्धः) धार्ममक न्यायनीिी जाणणारा 

धिळ— हववाहप्रसंगी म्हणण्याचे गाणे 
धिळें—  

धिळार— (सं. धवल+गृह) च नेगच्ची घर, प्रासाद 

धि— १. (सं. धामन), बीळ. २. प ष्ट्कळ 

धाक— (सं. ध्राक) िीिी 
धाकड— (सं. ध्राक) इिरानंा िीहिदायक, बलवान 

धातु— (सं) वीये, शक्िी 

धार— (सं. धारा) पाण्याचा प्रवाह 
धाणर—  

धारजीिा— (सं. धायवजीवन) जीवनोपयोगी, अन कूल, स्वाधीन 

धायरैा— नािेवाईक. 
धायरेै—  

धािंिे— (सं. धाव) धावनू जाणे, पाठलाग 

धािंीनला— धावला. 
धािीनला—  

धािीनले—  

धीट— (सं. धृष्ट) धैयववान 

धुरत— सं. धूिव 
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धुर— (सं. ध यवः) स्वामी 

धुिार— (सं. धूम्र) धूर जाण्याचे हछद्र, लहान हखडकी. 
धुिट—  

धूतव— (सं.) चाणाक्ष 

धैरत्ि— (सं. धीरत्व) धैयव 
धोंगडा— जाडािरडा. 

धोंगडे—  

धोंडा— दगड. 

धोंडीं—  
धोत्र— (सं. धौि+वस्त्र) ध िलेले, नेसावयाचे वस्त्र, धोिर 

धृतपि— सं. धूिवपणा, धूिविा 

ध्यानस्त— सं. ध्यानस्थ, कचिनाि मग्न 

न 
 

 

नई— (सं. नदी) नदी 
नकटी— (सं. नाहसका+कट) नाक कापलेली 

नकुळ— सं. नक ल, म ंग स 

नखायुध— (सं.) नखे हीच ज्याची आय धे आहेि िो 

नगरिीणर्— (सं.) शहरािील रस्िा 
नंदणििे— (सं. नंद्) आनंहदि करणे. 

नंदिीणतणस—  

नमिे— (सं. नम्) वाकणे. 
नमे—  

नमौणन—  

नमस्कारिे— (सं. नमस्कृ) नमस्कार करणे. 
नमस्काणरला—  

निला— (सं. नव+ल) नवा, नवीन 

निस— (सं. नमहसि) याचना, प्राथवना, इच्छापूिीसाठी देविेला देऊ केलेले द्रव्य, व्रि वगैरे 
निसिे— नवस करणे. ‘नवस’ पाहा. 

निसीलें—  

निसीला—  

नष्ट— (सं.) नासलेला, धमवभ्रष्ट 
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ना— (सं. न .) अथवा, ककवा 

नाइकिे— न ऐकणे. 
नाइके—  

नाईकणस—  

नाग— (सं.) १. हिी. 
नागेणन—  

नागेंद्र— हवहशष्ट जािीचा सपव. 

नागििे— (सं. नग्नकः>म. नागवा) नागव ेकरणे, सववस्व हरण करणे, ल बाडणे. 

नागिला—  
नागिीला—  

नागिीलें—  

नागिें— (न+आंगव)े हािी सापडि नाही 
नागंिे— ‘नागव’े पाहा 

नाणटकर— (िाहमळ. नािकार=पाटील) नगर संरक्षक 

नाटकर—  
नातळे— (न+आिळे) स्पशव करीि नाही 

नार्ीलें— (सं. नात्स्ि+ल) नसलेले, खोटेच 

नापीक— (सं. नाहपिः < स्नाहपि.) न्हावी 

नािी— (सं.) हिऊ नकोस 
नाणि—  

नािंंएक— क्षणिर, एकवळे 

नािंंयेक—  
नासीक— (सं. नाहसका) नाक. 

नासीकाणस—  

नाहान— (सं. श्लक्ष्ण>म. लाहान>नाहान) लहान, मद, मृद  
णनका— (प्रा.हणक्कः) चागंला 

णनघ(ग)िे— (सं. हनगवमनं) हरघणे, प्रवशे करणे. 

णनघगाला—ं  
णनघगाला—  

णनघगालासी—  

नीघ—  

णनचेतन— (सं. हनििेन) चैिन्यहीन, मृिप्राय 
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णनतीबाह्य— सं. नीहिबाह्य, राजनीिीला सोडून 

णनत्यीशास्त्र— सं. नीहिशास्त्र 
णनदैिं— द दैवी 

णनधान— (सं.) साठा, जहमनीिील द्रव्याचा ठेवा 

णन(नी)पातंिे— (सं. हनःपाि) नाश करणे. 
णनपातंुं—  

णनपातुंनी—  

णनपातती—  

णनर्जणििे— (सं. हनष्ट्पद्य > म. हनफज) हनमाण करणे, ियार करणे. 
णनर्जिीली—  

णनबर— (सं. हनिवर) जरठ, कठीण 

णनभं्रसिे— (सं. हनः + भं्रश)ं भ्रष्ट करणे, अधःपाि करणे. 
णनभं्रसी—  

णनमीत्य— (सं. हनहमिं) कारण 

णनरधन— (सं. हनधवन) दहरद्री 
णनबवळ— (सं.) सामर्थयवहीन. 

णनबवळें—  

णनरबळ—  

णनरिर— (सं.) हनिवर, पहरपूणव 
णनरुपद्रि— (सं.) जेथे कोणापासूनही त्रास होणार नाही असे 

णनरोप— (सं. हन+रूप) आज्ञा 

णनबुवध्दी— (सं. हनर्+ब हद्ध) हनब वद्ध, ब हद्धहीन, मूखव. 
णनबुवसी—  

णनिंसिे— (सं. हनिवत्सवना) टाकून बोलणे, अपमान करणे. 

णनिंसीला—  
णनिंसीले—  

णनष्ट्करुि— (सं.) करुणाशनू्य, हनदवय 

णनष्ट्क्रमि— (सं.) बाहेर जाणे, बाहेर हनघणे. 
णनष्ट्क्रमागव—  

णनस्ता— नस धा, केवळ, हरकामा 

णनस्तेजिे— (सं. हनस्िेज) हनस्िेज करणे, अपमाहनि करणे 

णनस्पृणह— (सं. हनःस्पृही) ज्याला कोणिीच इच्छा नाही असा, हनहरच्छ 
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णनहत— (सं.) ठार मारले गेलेले 

नीका— (सं. हनष्ट्कः>प्रा. हणक्कः) चागंला; 
नीकी—  

नीकें —  

नीगतीं— (सं. हनगवम) हव. आिून बाहेरच्याबाजूने येणारी, बाहेर येण्याची 
नीगिे— (सं. हनगम्) हरघणे, आि प्रवशे करणे. 

नीगाला—  

नीगाला—ं  

नीगालासी—  
नीगाल्या—  

नीग्रणह— (सं. हनगृही) घर नसलेली 

नीगुतें— बरोबर, नेमके 
नीच— (सं.) खाली 

नीजिे— (सं. हनद्रा ) झोपणे. 

नीजैले—  
नीजैला—  

नीजीला—  

नीजीली—  

नीजैली— (हव.) हनजलेली 
नीतंबीनी— (सं. हनिंहबनी) िरदार हनिंब असलेली स्त्री 

नीत— (सं. हनत्य) नेहमी 

नीणतबाह्य— (सं.) नीिीला सोडून, अनीिीचे 
नीत्यमेि— सं. हनत्यमेव, नेहमीच 

नीत्यानी— सं. हनत्य, नेहमी 

नीधान— ‘हनधान’ पाहा 
नीधानता— (सं. हनधान + त्व) ऐश्वयव, उत्कषव 

नीपातिे— (सं. हनःपाि) हनःपाि होणे, नाश पावणे. 

नीपातती—  
नीपंुसक— सं. नप ंसक, पौरुषहीन 

नीर्जििे— (सं. हनष्ट्पद्य) हनमाण करणे, ियार करणे. 

नीर्जिीलीं—  

नीपातंिे— ‘हनपािणे’ पाहा. 
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नीपातंीला—  

नीपातीले—  
नीमीत्य— (सं. हनहमि) कारणाने 

नीमीत— (सं. हनहमि) 

नीरर्व— (सं. हनरथव) अथवशून्य, व्यथव 
नीरर्वक—  

नीरदाळिे— (सं. हनदवलनं) नाश करणे. 

नीरदाळीले—  

नीरदोश— (सं. हनदोष) 
नीरधार— (सं. हनधार) हनिय 

नीरिर— (सं. हनिवर) पूणव िरलेला, िृप्ि, हनहिि 

नीरूतें— (सं. हन+ऋिं) हनहिि, स्पष्ट 
नीरोपिे— (सं. हनरूपणं) हनरूपण करणे, सागंणे. 

नीरोपीले—  

नीरोप— हनरूहपलेले, साहंगिलेले 
नीगुवि— सं. हनग वण, ग णहीन, ग ण नसलेला 

नीदाळिे— (सं. हनदवलनं) हचरडून टाकणे. 

नीदाणळजे— ‘नीरदाळणें’ पाहा. 

नीधारेसीं— (सं. हनधार) हनहिि 
नीर्व ळ— (सं. हनस्+फलं) हनष्ट्फळ, व्यथव, पहरणामशून्य 

नीितविे— (सं. हनर्+वृि) मृत्य  पावणे. 

नीितवली—  
नीिातं— (सं. हनवाि) शािं, हनहिि 

नीिािे— (सं. हनस् + वा > प्रा. हणव्वाव) हनवणे, थंड होणे, शािं होणे. 

नीिाये—  
नीिालीं—  

नीशेष— (सं. हनःशषे) पूणवपणे नष्ट, काही हशल्लक न ठेविा 

नीशेश—  
नीसेष—  

नीष्टा— (सं. हनष्ठा) श्रद्धा 

नीसंक— सं. हनःशकं, शकंा ककवा िीिी न बाळगिा 

नीसत्िपि— (सं. हनःसत्त्व+पण) द बळेपणा 



 अनुक्रमणिका 

नीस्तरिे— (सं. हनस्+िरणं) पार पडणे, संकटािून म क्ि होणे. 

नीस्तरला—  
नीस्तणरजे—  

नीस्तेजिे— ‘हनस्िेजणे’ पाहा. 

नीस्तेजीला—  
नीसाचर— सं. हनशाचर, रात्री हफरणारा 

नीळ— (सं. नील) नीळ घािलेले पाणी. 

नीळामाणज—  

नीके्षपिे— (सं. हनहक्षप) टाकणे, ठेवणे. 
नीके्षपीली—  

नुरे— न उरे, हशल्लक राहि नाही 

ने— (हनषेधाथवक अव्यय) 
नेघे— न घे, घेि नाही 

नेघेसी—  

नेघेती—  
नेघेता—ं  

नेििे— न जाणणे, माहीि नसणे. 

नेनेिे—  

नेनेिंु—  
नेिती—  

नेिसी—  

नेणिजे—  
नेिे— (सं. नय्) 

नेईजत—  

नत्रखूि— (सं. नेत्र+का. खून) डोळ्यानंी हदलेला इशारा. 
नत्रखुिे—  

नेदी— देि नाही 

नेदंु— (प्र. प . अ. व) 
नेपुर— (सं. नूपूर) पैजण. 

नेरें—  

नेमिे— (सं. हनयम्) हनयमन करणे, बंधन घालणे. 

नेमी—  



 अनुक्रमणिका 

नैिेदु— (सं. नैवदे्य) देविेला अपवण करण्याचे खाद्यपदाथव 

नोिरा— (सं. नव + वर) हववाहासाठी हनहिि झालेला प रुष, पिी 
नोिरेयासी—  

नोिणर— (सं. नव+वहरका) वधू, पत्नी 

नोिरी—  
नोिणरया—ं  

नोहिे— न होणे, न असणे, नसणे (आसणे–पाहा.) 

नोहा—ं  

नोहे—  
नोहें—  

नोहती—  

नोहतें—  
नोणहजे—  

न्हािे— (सं. स्नान) केसावरून पाणी घेऊन आंघोळ करणे. 

न्हाआती—  
न्हाता—ं  

न्हाउनी—  

न्हािीन— (सं. नाहपि>म. न्हावी+ईण) न्हाव्याची बायको 

प 
 
 

पंक— (सं.) हचखल 

पटकुळ— (सं. पट+कूल) रेशमी काठाचे वस्त्र 
पटसाळा— (सं. प्रहि+शाला) पडसाळ, ओवरी. 

पटसाळे—  

पडकिे— लागू असणे, सवकणे, चट लागणे. 
पडकला—  

पडकली—  

पडदनी— (सं. पट+हद्वग ण) दोन घड्याचें वस्त्र, आंघोळीच्या वळेी नेसण्याचे वस्त्र 
पडपुसी— (सं. प्रहि+पृच्छा) हवचारपूस, चौकशी 

पणडिादा— (सं. प्रहि+वाद) बोलण्याचा प्रहिध्वनी, पडसाद 

पढिे— (सं. पठ) म्हणणे, वाचन करणे, गाणे. 

पढौं—  
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पाणढयार— (सं. प्रहिहारी) कंच की, राणीवशंािील सेवक 

पढीयतंी— (सं. प्रीहिविी) आवडिी, लाडकी 
पतकरिे— (सं. प्रहिग्रह) स्वीकारणे 

पतंग— (सं.) हदव्यावर झडप घालणारा एक हकडा 

पतीिृता— (सं. पहिव्रिा) नवऱ्याशी एकहनष्ठपणे वागणारी स्त्री 
पत्रशाक— (सं. पत्र + शाक) पालेिाजी 

पद— (सं.) स्थान, अहधकार 

पदाती— (सं) पायदळ हशपाई 

पद्मनीधी— (सं.) पद्महनहध, क बेराच्या द्रव्याच्या एका राशीचे नाव 
पद्मिन— (सं.) कमळाचंा समूह 

पणद्मनी— (सं.) सूयवहकरणानंी प्रफ हल्लि होणारी कमहलनी 

पर— परी, अवस्था 
परचक्र— (सं.) शत्रूच्या सैन्याचा हल्ला 

परििे— (सं. पहरणयनं) हववाह करणे. 

परिीली—  
परता— (सं. परिः) परि, मागे, पलीकडे 

परत्र— (सं.) परलोक, स्वगव 

परद्वारीिी— (सं.) द सऱ्याचे घरी हनघणारी, व्यहिचारी स्त्री 

परबळ— (सं.) शत्रूचे सैन्य 
परंम— (सं.) परम, श्रेष्ठ, चागंले 

परंपरागत— (सं.) परंपरेने आलेले 

परमळिे— (सं. पहरमल) वास घेणे, ह ंगणे. 
परमळौणन—  

परमारंु्तो— (सं. परमाथविः) खऱ्या अथाने, खरोखर 

परित— (सं. पववि) 
परशधर— हािाि परश  (क ऱ्हाड) धारण केलेला 

परािििे— (सं. परािव) परािव करणे-होणे 

पराििी—  
पराििीजे—  

पराििीला—  

पराििीलें—  

परािउणन—  
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पराििौणन—  

पणर— प्रकार, दशा, त्स्थिी 
पणरग्रह— (सं.) दान 

पणरियन— (सं.) हववाह 

पणरयतं— (सं. पयवन्ि) 
पणरिार— (सं.) िोविी असलेले नोकरचाकर व इष्टहमत्र मंडळी 

पणर(री)स— (सं. पर + ईयस) पेक्षा, (िरिमवाचक शब्दयोगी अव्यय) 

पणरसिे— (सं. पहर + श्रवण) ऐकणे 

पणरयसी—  
परीक्षिे— (सं. पहर+इक्ष) पारखून पाहणे. 

परीणक्षलें—  

परोणहत— (सं. प रोहहि) देवपूजा करणारा ब्राम्हण 
पयवट— (सं. पयवटनं) हफरिी 

पयवट— परीट, धोबी 

पयेट—  
पयव(ये)टी— धोबीण 

पयंक— (सं.) पलंग 

पयागत— (सं.) परंपरेने, क्रमाने आलेले 

पस्पवरें— (सं. परस्परं) 
पलंग— (सं. पल्यंक) मंचक 

पसु— (सं. पश ) जनावर 

पिाडिे— खाण्यासाठी वाढणे. 
पिाडंु—  

पणहले— (सं. प्रथम + ल > अप.पहहला) आरंिी, आधी 

पहुडिे— (सं. प्रस प्ि. म. पह ड ) झोपणे 
पहुडला—  

पक्ष— (सं.) पंख 

पणक्षिी— (सं.) पक्षीण 
पक्षनी—  

पक्षपात— (सं.) एखाद्याची बाजू घेणे 

पा—ं हनियाथवक अव्यय 

पाईक— (सं. पहिक) सेवक 
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पाख— (सं. पक्ष) पखं 

पाखं—  
पाखंरू— (सं. पहक्ष+रूपं) लहान पक्षी. 

पाखंंरूिें—  

पाखंीरूिें—  
पाखाि— (सं. पाषाण) दगड 

पागंळा— (सं. पंग ) लंगडा 

पागंळातें—  

पागुंळ— (सं. पंग +ल) पागंळा पायाने अधू 
पागुंळा—  

पाघंगुळें—  

पाघंरिे— (देप्रा. पंग रणं) आच्छादन घालणे. 
पाघंरौणन—  

पाचारिे— (सं. पाचारण) (१) हटकणे, हवचारपूस करणे. 

पाचाणरलें—  
पाचारून— (२) हाक मारून बोलणे, द रून मोठ्याने बोलणे. 

पाचाणरला—  

पाचाणरली—  

पाचाणरलें—  
पाचारंू—  

पाचारौणन—  

पाचारून—  
पाजंरा— (सं.पंजर) कपजरा 

पाजंरा—ं (सप्िमी) 

पाट— (सं. पट) वस्त्र 
पाटि— (सं. पिण) शहर 

पाटील— (सं. पट+हकल. प्रा. पि+इल्ल) गावचा म ख्य 

पाठमोरी— (सं. पृष्ठ+म खरः) पाठीकडून समोर, उलटे िोंड करून 
पाठीं— (सं. पृष्ठिः) मागाहून, नंिर 

पाठििी— (सं. प्रस्थापनं) हनरोप, रवानगी 

पाठििे— धाडणे, रवाना करणे. 

पाठीिलें—  
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पाड— (का. पड्डी, पाड ) ि लना, बरोबरी. 

पाडें—  
पाडसुत— (सं. पि+सूत्र) वस्त्राचे सूि 

पाणंडत्य— (सं.) शहाणपणा 

पािपिे— हपकणे, प वाच्या पाण्याने िरून येणे. 
पािपला—  

पािी— (सं. पानीयं) 

पािीची—  

पािीयाणस—  
पाणनया—  

पािोठा— (सं. पानीय+स्थान ) पाणवठा, नदीवरील पाणी िरण्याची जागा 

पातेजिे— (सं. प्रत्यय) हवश्वास ठेवणे. 
पातेजंु—  

पायदळ— (सं. पद+दल) पायी लढणारे सैन्य 

पायरि— (सं. पद+रव) पैरवी, चालणे, संचार 
पार— (सं.) पलीकडचा काठ 

पारका— (सं. परकीयः) द सरा, शत्रू. 

पारकेया—  

पारकी—  
पारकयाचंा—ं  

पारकयाचीं—  

पारिें— (सं. पारणे) शवेट, व्रि ककवा उपवास सोडण्यासाठी केलेले िोजन 
पारिीं— (अ. व.) 

पारधी— (सं. पापर्मद्धः) [१] पारध, हशकार [२] हशकार करणारा, पारधी 

पारधीयें—  
पारंबा— (सं. प्रा+लंब) लोंबिी फादंी 

पारु— कमव 

पालक— (सं. पल्यंक) पाळणा 
पालि— (सं. पल्लव) पाने 

पािक— (सं.) अत्ग्न 

पािी— पोकळ नळी 

पासिडा— (सं. प्रच्छादन+पट) पाघंरूण, आच्छादन 
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पाससोडा—  

पासान— (सं. पाषाण) दगड 
पासाि— कडून, पासून, (िरिमवाचक अव्यय) 

पासंा— (सं. पाश) फास. 

पासें—  
पासौणन— (सं. पाश्व > म. पास+ऊहन) पासून 

पाहाट— (सं. प्रिाि) सकाळ. 

पाहाटें—  

पाहानिट— (सं. प्रिाि+वत्) सकाळपूवीची वळे 
पाणहजताती— पाहहले जािाि 

पाहुिा(ना)— (सं. प्राघूण्णवः) 

पाहुि(न)र— (सं. प्राघूणवः) पाह णचार. 
पाहुिर—  

पाहुनर—  

पाळिा (ना)—  
पाळी— (सं. प्राहल) (१) क्रम, खेप (२) बाधूंन काढलेला काठ, पाळ 

णपतर— (सं.) वाडवडील 

पींड— सं. कपड, शरीर 

पीतामह— (सं. हपिामह) वहडलाचें वडील, आजोबा 
पीता— (सं. हपिा) बाप. 

पीतेनें—  

पीतृिंश— (सं. हपिृवशं) वहडलाचें क ळ 
पीलें— (सं. हपल कः) लहान पोर 

पीलीं—  

पीशुन— (सं. हपश न) द ष्ट, चहाडखोर 
पुडती— प न्हा 

पुढारा—ं प ढे 

पुढारी—  
पुढारें—  

पुढील— समोरचा 

पुढीलाणस—  

पुढीलेयाची—  
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पुत्रक— (सं.) दिक घेिलेला म लगा, प त्राप्रमाणे मानलेला 

पुत्रिंती— (सं. प त्रविी) मलू असलेली 
पुन्य— (सं. प ण्य) प ण्य प्राप्ि करून देणारे कायव 

पुरिे— (सं. पृ.) पूणव होणे, संपणे. 

पुरलें—  
पुरनायेक— (सं. प र + नायक) गावािील लोकाचंा म ख्य अहधकारी, लोकनायक 

पुरन— (सं. पूणव) 

पुरिीं— (सं. पूवव) पूवी, आधीच 

पुरुशार्व— (सं. प रुषाथव) पराक्रम, प रुषाचे ध्येय 
पुरुस्कार— (सं. प रस्कार) पाहरिोहषक, बक्षीस 

पुषव— सं. प रुष 

पुरष— सं. प रुष 
पुरोहीत— (सं. प रोहहि) धमवकृत्ये करणारा ब्राम्हण, िटजी 

पुिवमा— (सं. पूर्मणमा) 

पुिवमेचें—  
पुश्चळीकमव— (सं. प ंिली+कमव) व्यहिचार 

पुस— (सं. प च्छ) शपूेट 

पुसिे— (सं. पृच्छ्) हवचारणे. 

पुसेल—  
पुसैल—  

पुसलेया—ं  

पुसीन—  
पुसापुसी— (सं. पृच्छा+आपृच्छा) हवचारपूस, चौकशी 

पुिवणिरोणधया— (सं.) पूवीचा शत्र ू

णपिे— (सं. हपन) पाणी सेवन करणे. पें=पी 
पेटिे— पीहडि होणे 

पेटारा— (सं. पेटक) मोठी पेटी 

पेटारी—  
पैक— समूह. 

पैकीचा—  

पैरणट— परटीण, धोबीण 

पैल— (प्रा. पइल्ल) पलीकडे 
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पैलीमध्यें— पलीकडे, मध्यिागाि 

पोतें— (सं. प्र + उि > प्रा. पोि > फा. फोिह) द्रव्य, द्रव्याची हपशवी 
पोर्ळ— (सं. पूगीफल) स पारी 

पोळ— (देप्रा. पोआलो) देवाला सोडलेला बलै, साडं 

पौरुशत्ि— (सं. पौरुष) पराक्रम 
पृछन— (सं. प्रच्छन्न) झाकलेला 

प्रगिा— (फा. पगवना) परगणा, राज्याचा एक िाग 

प्रचंड— (सं.) ियंकर 

प्रचीत— (सं. प्रचीहि) अन िव 
प्रणचत—  

प्रजन्य— (सं. पजवन्य) पाऊस 

प्रज(जा)ळिे— (सं. प्रज्वलनं) (१) प्रज्वहलि करणे, पेटवणे. 
प्रजळीत—  

प्रजळला—  

प्रजळणिला— (२) पेटणे 
प्रजापणत— (सं.) प्रजेचा स्वामी, ब्रम्हदेव 

प्रजापत्य— एक हवहशष्ट यज्ञ 

प्रििे— (सं. पहरणय) लग्न करणे. 

प्रिािया—  
प्रणिपात— (सं.) वदंन, दंडवि 

प्रिीपात—  

प्रतणद(दी)नीं— (सं. प्रहिहदनं) दररोज 
प्रतला— परिला, परि आला 

प्रतहीं— (सं. प्रत्यहं) प्रत्यहह, दररोज 

प्रतज्ञा—ं (सं. प्रहिज्ञा) 
प्रणतष्टिे— (सं. प्रहिष्ठापनं) प्रहिष्ठा करणे, स्थापन करणे. 

प्रतीणष्टला—  

प्रणतष्टा—  
प्रतीकार— (सं. प्रहिकार) हवरोध, उपाय 

प्रत्यलह(हीं)— (सं. प्रत्यहं) दररोज 

प्रत्येहीं— ‘प्रत्यकह’—पाहा 

प्रत्ययो— (सं. प्रत्यय) अन िव 
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प्रत्यो— ‘प्रत्ययो’–पाहा. 

प्रतीबींब— (सं. प्रहिकबब) पडछाया 
प्रत्यपकार— (सं.) उलट सूड 

प्रदक्षिा— (सं. प्रदहक्षणा) 

प्रदेष्टा— (सं.) न्यायाधीश 
प्रधान— (सं.) मंत्री 

प्रधानिट— (सं. प्रधान+पट) मंत्रीपणाच्या अहधकाराची वसे्त्र, प्रधानपद 

प्रपंचातीत— (सं.) संसाराच्या पलीकडे, संसाराची ज्याला कचिा नाही असा, 

प्रमाि— (सं.) सववमान्य 
प्रयोजन— (सं.) उदे्दश, उपयोग, कायव 

प्रसाद— (सं.) (१) प्रसन्निा, कृपा (२) िोजनानंिरंचे उत्च्छष्ट अन्न, प्रसन्निेने हदलेला पदाथव 

प्रसनं— (सं. प्रसन्न) 
प्रसुत— (सं. प्रसूहि) बाळंिपण 

प्रसुती— (सं.) (१) बाळंिपण (२) बाळंि, प्रसूि 

प्रस्तादा— प्रस्ि ि कायव 
प्रहरि— (सं. प्रहरणं) प्रहार करणे, मारणे 

प्रहस्तक— प्रशासक, उपदेशक 

प्रळयगंत— (सं. प्रलयंगि) लयाला गेलेले, नष्ट 

प्रज्ञा— (स.) ब द्धी 
प्राक्रम— (सं. पराक्रम) शौयव 

प्रजापत्य— (स.) एक हवहशष्ट यज्ञ 

प्रािदान— (सं.) प्राणापवण, मृत्य  
प्रािाधार— (सं.) प्राणाला-जीवनाला आधार 

प्राििलि— (सं. प्राणवल्लि) प्राणहप्रय 

प्रािेस्िर— (सं. प्राणेश्वर) पिी 
प्राततव्य— (सं.) प्राप्ि होण्यासारखे 

प्राततव्ये—  

प्रायोपिशेन— (सं.) मरणाहंिक उपोषण 
प्राज्ञ— (सं.) ब हद्धमान, शहाणा 

प्राज्ञा—  

प्रीयो— (संबोधन) हप्रये 

पु्रथ्िी— (सं. पृर्थवी) 
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र् 
 

 
र्डकिे— उडी मारून प ढे जाणे. 

र्डकौणन—  

र्डसुळ— फटकळ 
र्ि— (सं.) फ णा असलेला नाग 

र्िआरें— फणी वगैरे हजामिीचे सामान ठेवण्याची पेटी, धोकटी 

र्ळपाक— (सं. फल + पाक) पहरणाम 

र्ळप्रदान— (स.ं) हववाहािील एक समारंि 
र्ाटा— (सं. स्फट) फादंी, डहाळी 

र्ीटिे— हफटणे, नाहीसे होणे, संपणे. 

र्ीटलें—  
र्राणद— (फा. हफराद) हफयाद, िक्रार 

रु्ई— आत्या, बापाची बहीण 

रु्जी—  
रु्किे— (नाद शब्द) फ कणे. 

रु्कंु—  

रु्कौं—  

रु्काचें— फ कट 
रे्डिे— (सं. त्स्फट) काढणे, झाडणे, नाश करणे 

र्ोडिे— (सं. स्फोटनं) ि कडे करणे. 

र्ोडौं—  

ब 
 

 

बका— च ंबन 
बग— (सं. बक) बगळा 

बटक— (सं. बट +की) म लगी, दासी सेहवका 

बरळ— असंबध्द बोलणे, िलिेच 
बरिें— (सं. वरं) बरे, चागंले, ठीक 

बरव्यें—  

बबिे—  

बणह(ही)न— (सं. िहगनी) बहीण 
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बणहनी—  

बहुतपर— (सं. बह ििर) हवशषे, प ष्ट्कळ 
बहुताक— (सं. बह ि+एक) बह िेक प ष्ट्कळसे. 

बहुतका—  

बहुताका—ं  
बहुतायेंका—ं  

बहुतसाल— (सं. बह ि+शाल) बह साल, प ष्ट्कळ 

बहुसाल— (सं.) प ष्ट्कळ 

बहुश्रुत— (सं.) हवद्वान. 
बहुते— (अ. व.). 

बळ— (सं. बल) बलवान. 

बळासी—  
बळकट— (स.ं बल +) समथव, सामर्थयववान 

बणळकट—  

बळीया— (सं. बली) बलवान 
बळीिंत— (सं. बलविं) बलवान, हनहिि 

बळीिधव— (सं. बलीवदव) बैल 

बाईल— (सं. िगविी > प्रा. बवअई > म. बाई+ल) स्त्री, बायको. 

बाईलेतें—  
बाईलेसी—  

बाज— खाट, पलग 

बाप— (देप्रा. बप्प) हपिा. 
बापें—  

बाप— (उद् गारवाचक अव्यय) 

बापुडें— (देप्रा. बप्प ड) गरीब, हबचारा 
बाहीरी— (सं. बहहः) बाहेर 

बाहे— (सं. बाह्य) बाहेरचा. 

बाहेप्रदेशीं—  
बीजें— (सं. व्रज्) जाणे, गमन. 

बीजेंकरिे—  

बील— (सं. हबल) बीळ, जहमनीिील हववर, पोखरून ियार केलेले घर 

बीहिे— (सं. िी) हिणे. 
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बीहाला—  

बीहाले—  
बीहीत—  

बीहािें—  

बुचकडिे— ब चकळणे, ब डणे. 
बुचकडे—  

बुजिे— ब जवणे, झाकून ठेवणे. 

बुजीली—  

बुझा(झ)ििे— (सं. ब ध्यिे) समजूि घालणे 
बुझणिला—  

बुझिीली—  

बुझझािी—  
बुझिािें—  

बुणध(धी)— (सं. ब हद्धः) हवचार, य क्िी 

बुधीिंत—  
बुधीहीने—  

बुरू— हवख रलेली, कपजून काढलेली 

बूड— (सं. ब घन) खालचा िाग 

बेडुक— (सं. मण्डूक) 
बेडुकीनी—  

बेंडुक— ‘बेड क’ पाहा 

बेहािे— (सं. िी) हिणे. 
बेहालीं—  

बैल— (सं. बलीवदवः) बलै. 

बैलो—  
बोकड— (देप्रा. बोक्वडो) 

बोडिे— (सं. म ण्डण) डोक्यावरचे केस िादरणे 

बोडणििे—  
बोणर्— ब ंथी, आच्छादन, पडदा 

बोनें— उपाहार 

बोिाट— (नादशब्द) आरडाओरड 

बोिािे— (नादशब्द) ओरडणे, ि कंणे. 
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बोिाइला—  

बोिाउं—  
बोर— (सं. बदर) एक फळ. 

बोरें—  

बोलिे— (प्रा. बोल्लइ) िाषण करणे, शब्द उच्चारणे. 
बोलौं—  

बोल— दोष 

ब्रह्मघातकी— (सं.) ब्रम्हहत्या करणारा 

ब्रह्मि— (सं. ब्राह्मण) 
ब्राम्हिौ— (सं. ब्राह्मण) 

ि 
 

 
िंग— (सं.) परािव, पलायन 

िंगकाढिे— पलायन करणे 

िंगिे— (सं. िग्न) फ टणे, पराििू होणे. 
िंगलेयातें—  

िग्नास— (सं. िग्नाश) हनराश 

िजिे— (सं. िज्) सेवा, िक्िी करणे. 

िजली—  
िट— (सं.) ब्राम्हण, िटजी. 

िटो— (संबोधन) 

िंडाणर— (सं. िाडंागारकः) िाडंारी, खजीनदार 
िद्रजाती— (सं.) एका हवहशष्ट जािीचा हिी 

ियचकीत— (सं. ियचहकि) 

ियाचकीत—  
िरतार— (सं. भ्रिार) नवरा 

ितार— (सं. भ्रािार) नवरा 

ित्तार—  
ििवसा(शा)— िरवसा, खात्री 

िलता— वाटेल िो, कोणीही. 

िलतेिें—  

िलतेनी—  
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िलतयातें—  

िलतयासिें—  
िलतैसा—  

िलतें— वाटेल िे, काही िरी 

िलिीसें—  
िलतेर्ें— िलत्या हठकाणी, कोठेही 

िलें— (सं. िद्र) चागंले, बरे 

िििे— (सं. भ्रम्) हफरणे, गोल हफरणे. 

ििों—  
ििील—  

ििे—  

िित—  
ििता— िोविी, सवव बाजंूनी 

िक्ष— (सं. िक्ष्य) जे िक्षण करायचे िे 

िक्षिे— (सं. िक्ष्) खाणे 
िक्षौं—  

िक्षीलया—ं  

िाउजै— (सं. भ्रािृ+जाया) वहहनी, िावाची बायको 

िाकणस— कैदेि 
िाका— (सं. िाषा) आण, शपथ, वचन 

िाख— (सं. िाष) शब्द, वचन 

िाक—  
िाचा— बहहणीचा म लगा. 

िाचया— (संबोधन) 

िाचेया—  
िाट— (सं.) स्ि हिपाठक 

िाडाइिे— (सं. िाटक>म. िाड्या) आईबहहणीवरून हशव्या देणे. 

िाईल—  
िाडंार— (सं. िाण्डागार) द्रव्याचा साठा, संपिी 

िािसीनी— (सं. महानस>म. िाणस) सैपाकीण, स्वयंपाकघरािील दासी 

िाती— (सं. िस्त्री) िािा, वारा िरण्याची चामड्याची हपशवी 

िातें— (सं. िक्ि) िाि, िादूंळ, अन्न 
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िाबंळ— बंबाळ 

िाबंळिे— रक्िबंबाळ होणे. 
िाबंळला—  

िाबंळलें—  

िाणरया— (सं. िाया) पत्नी 
िाि— (सं.) मनािील हेिू 

िासा— ‘िाचा’-पाहा. 

िासेया—  

िाणहर— (सं. बहहः) बाहहर, बाहेर 
िीक— (सं. हिक्षा). 

िीका—  

िीडिे— (देप्रा. आत्ब्िड>अप. हिडइ) टक्कर देणे, समोर जाणे. 
िीडता—ं  

िीिे— (सं. िी) हिणे. 

िीयाला—  
िीन्न— (सं.) हिन्न, एकहत्रि झालेली, दाट, घोटलेली. 

िीन्नरात्र—  

िुक— (सं. ब ि क्षा)खाण्याची इच्छा. 

िुका—  
िुकेला— (हव) 

िुकिे— ि कंणे. 

िुकंु—  
िुकी— (सं. ि ग्न) च रा, ि कटी 

िुचर— (सं. ि+ूचर) जहमनीवर चालणारा 

िुजंगदष्ट— (सं.) सपाने चावलेला 
िुजा— (सं.) बाहू 

िुमीसुत— (सं. िहूम+स ि) पृर्थवीचा प त्र, मंगळ या नावाचा ग्रह 

िुरी— (सं. िहूर) प ष्ट्कळ, हवप ल 
िुलिे— [१] (प्रा. ि ल्ल) हवसरणे. 

िुलला— [२] मोहहि होणे 

िुलणििे— (प्रा. ि ल्ल) िलू पाडणे, फसवणे. 

िुलौणन—  
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िुिन— (सं. िवन) घर 

िुसि— (सं. िषूण) अलंकार 
िुशि—  

िेटिे— (देप्रा. हिि) हमळणे, हदसणे, 

िेटौं— िेटण्यासाठी 
िेड— (देप्रा. िेडो) हित्रा, भ्याड 

िेडाििे— हिवहवणे. 

िेडािया—  

िेि— (सं. िय>म. िे) िीिाने 
िेद— (सं.) (१) हिन्निा, शत्र त्व (२) वमव, रहस्य, ममस्थळ 

िेदिे— (सं. हिद्) हछद्र करणे, िग्न करणे, फोडणे, कखडार पाडणे 

िेणदजे—  
िेदीलें—  

िेदी—  

िेदिे—  
िेदीती—  

िोग— (सं.) संिोग 

िोगसंिोग—  

िोज्य— (सं.) िोजन करण्याला योग्य, खाण्याला योग्य 
िोळ— (देप्रा. िोल) िोळा, सहज फसवला जाणारा 

िोळें—  

िौम— (सं.) िमूीचा प त्र, मंगळ ग्रह 
िृत्य— (सं.) सेवक 

िृत्यु—  

िृत्ये—  
िृत्यािणर— ‘भ्रत्य’ पाहा. 

भ्रतारू— (सं.) नवरा, पिी 

भ्रमीत— (सं. भ्रहमि) भ्रािं, गरगरणारे 
भं्रश— (सं.) अधःपाि, नाश 

भ्रष्टाधीकार— (सं. भ्रष्टाहधकार), अहधकार गमावलेले, पदच्य ि 

भ्रत्य— (सं. ितृ्य) सेवक 

म  
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मगर— (सं. मकर) मगर, एक जलचर प्राणी 
मंगळ— (सं. मंगल) मंगल गीि, मंगलकारक. 

मंगळें—  

मंगरूपे—  
मघा— (सं. माग > म. माग) मागे, पूवी 

मछ— (सं. मत्स्य) मासा 

मछु—  

मडकें — (सं. मृद् + घट) मािीचे िाडें 
मडुक— (सं. मण्ड क) बेडूक 

मढी— (सं. मठी) लहान मठ 

मत्कुि (न)— (सं.) ढेकूण 
मत्स— (सं. मत्स्य) मासा 

मत्सातें—  

मदनमोहनी— (सं.) मदनालाही मोह घालणारी, अत्यंि स ंदर 
मंदिाग— (सं.) कमनहशबी, द दैवी 

मदरे्— (सं.) माझ्यासाठी 

मदािीष्ट— (सं.मदाहवष्ट) माजलेला 

मदोन्मत— (सं. मदोन्मि) माजलेला. 
मदोन्मतु—  

मदोन्मता—  

मदोनमतु—  
मद्यप— (सं.) दारू हपणारा 

मद्यपानरत— (सं.) दारूडा, दारू हपण्याि नेहमी रमणारा 

मध्यान्ह— (सं. मध्याि) द पारची वळे. 
मध्यान्हीं—  

मध्यान— ‘मध्यान्ह’ पाहा 

मंत्र— (सं.) [१] हवचार, सल्ला [२] माहंत्रक हवद्या, हसद्धीची गूढ अक्षरे. 
मंत्रिाणद— मंत्र जाणणारा, माहंत्रक, पंचाक्षरी 

मंत्रसीध— ज्याला मंत्र हसद्ध झाला आहे असा 

मंत्री— (सं.) सल्लामसलि देणारा 

मरिे— (सं. मृ-हम्रयिे) मृत्य  पावणे. 
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मरतौं—  

मररूणन— (प्र. प . अ. व.) 
मरन्हार— मरणार 

मिव— (सं. मरण) मृत्य  

मकव ट— (सं.) वानर 
मदवना— (सं.) अंग चोळणे, माहलश 

महंत— (सं.) महान, श्रेष्ठ, साध  प रुष 

महाजन— (सं.) श्रेष्ठ प रुष, न्यायहनवाडा करणारा अहधकारी. 

महाजनें—  
महाजनापाणस— ‘माहाजन’ पाहा. 

महीख— (सं. महहष) रेडा 

महीतळ— (सं.) पृर्थवीिल 
मळीयागीरु— (सं. मलयहगरी) मलय पववि 

माउसी— (सं. मािृ+स्वस)ृ मावशी, आईची बहीण ‘मावोसी’ पाहा. 

माखिे— (सं. म्रक्ष्) चोपडणे. 
माखलें— (हव) माखलेले. 

माग— (सं. मागव) रस्िा. 

मागें—  

मागुता— मागे, परि, प न्हा 
मागुता—ं  

मागुते(तें)—  

मागुणत—  
मागौता—  ‘माग िा’ पाहा 

मातें—  

मागुंता— माग िे, प न्हा 
माचा— (सं. मंच) पलंग 

माज— (सं. मद्-माद्यहि) उन्माद 

माज— (सं. मध्य) कटी, कमर 
माजर— (सं. माजार) माजंर 

माझारी— मध्ये 

माडंउ— (सं. मंडप) 

माड— माड नावाच्या झाडाचा पाला 
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माडआची—  

माडिे— (सं. मण्डण) माडंणे, उिारणे, बाधंायला घेणे. 
माडलें—  

माणडलें—  

माडौणन— माडूं, माडूंन ठेव (प्र. प . अ. व.) 
माडंी— (का. माडं) जान , ग डघयापासून िो कमरेपयंिचा पायाचा िाग. 

माडंीयिणर—  

मात— (का. माि ) गोष्ट, वािा 

मातला— (सं. मि) हव. माजलेला; 
मातलें—  

मात्रा— (सं.) सामानस मान, सामानाची गाठोडी 

मातु्र— (सं. मािृ) आई 
माधान— (सं. मध्याि) मधली वळे. 

माधानी—  

मानिे— (सं. मन) [१] समजणे, ि ळणे. 
मानीजे— [२] मान्य असणे, मान देणे. 

मानसी—  

मानलें—  

मानली—  
मानीक— (सं. माहणक) एक रत्न 

मानिाि— (सं. महान िाव) श्रेष्ठ प रुष, साधू 

मानुिाि—  
मान्य— (सं.) प्रमाण, श्रेष्ठ, मान देण्याला योग्य 

मामा— (सं. माम) आईचा िाऊ. 

मामो— (संबो.) 
मायाप्रपंच— (सं.) खोटा व्यवहार 

मारिे— ठार करणे. 

मारौं— (प्र. प . अ. व.). 
माजवर— (सं. माजार) माजंर 

मािोसी— ‘माउसी’ पाहा. 

मासासन— (सं. मासंासन) मासं िक्षण करणारा 

मासा— (सं. मत्स्य) 
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मासयासी—  

मासी— (सं. माहक्षका) माशी. 
मायपासी—  

मासी— मजशी, माझ्याशी 

मासोळी— (सं. मत्स्य) लहान मासा 
मासोळीया—  

माहाजन— न्यायहनवाडा करणारा अहधकारी 

माहजि— ‘महाजन’ पाहा. 

माहाििि— (सं. महान िाव) ‘मानिाव’ पाहा. 
माहानुिाि— (सं. महान िाव) साध  

माहात्मा— (सं. महात्मा) उदार अंिःकरणाचा साध  प रुष 

माहात्मासी—  
माहात्मेनी—  

माहात्में—  

माहात्मायापुढें—  
माहात्मेयासी—  

माळ— (सं. माला) हार, माळा 

माळीनी— (सं. माहलनी) बगीच्याि काम करणारी, फ ले आणून देणारी माळीण 

णमत्रीिी— (सं. हमत्र) मतै्रीण 
णमथ्यािाद— (सं.) खोटी िाषा, खोटा 

मीत्र— (सं. हमत्र) स्नेही, सोबिी. 

मीत्रिेदु—  
मीत्रसंप्रातती—  

मीत्रत्ि—  

मीत्री— मतै्री— 
मीस— (सं. हमष) हनहमि 

मीस्कीन— (अरबी) हमत्ष्ट्कल, धूिव, चावट 

मीळिे— (सं. मीलनं) [१] मतै्री करणे, संगनमि करणे 
मीळौणन— [२] प्राप्ि होणे. 

मीळील— हमळेल 

मीन्हार— हमळणार 

मुका— (सं. मूकः) ज्याला वाचा नाही असा, मौन धारण करणारा 
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मुक्तार्ळ— (सं.) मोिी 

मुखक— (सं. मूषक) उंदीर 
मुख्यक—  

मुखीका— उंदरी 

मुगुस— (देप्रा.) म ंगूस 
मंुडन— (स.ं म ण्डनं) डोक्यावरील सवव केस िादरणे 

मुनेस्िर— (सं. म नीश्वर) श्रेष्ठ म नी, िपस्व्याचंा स्वामी 

मुरख— (सं. मूखव) 

मुरडिे— वळणे, मागे हफरणे. 
मुरड—  

मुरडला—  

मुरडौणन—  
मुछवना— (सं. मूच्छवना) मूछा, देहिान नाहीसे होण्याची अवस्था 

मुछागत— (सं. मूच्छागि) मूर्मछि 

मुष्टी— (सं.) मूठ 
मेख— (सं. मेष) मेंढा 

मेडुक— (सं. मण्डूक) बेडूक 

मेंडुक— (सं. मण्डूक) बेडूक 

मेढा— (सं. मेढ्रः) मेंढा. 
मेढे—  

मेश— (सं. मेष) मेंढा 

मेळणििे— (सं. हमल्) हमळहवणे, एकहत्रि होणे-करणे, गोळा करणे. 
मेळउं—  

मेळिीलें—  

मेळिीली—  
मेळिील्या—  

मेळणिलया—  

मेळउणन—  
मेळिीन—  

मेळिीसी—  

मेहुिा— (देप्रा. मेह हणआ) [१] बहहणीचा नवरा. [२] बायकोचा िाऊ. 

मेंहुिा, मेहुिां,  
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मेहुना— 
मैडुक— (सं. मण्डूक) बेडूक, मेंडूक 

मैत्र— (सं.). हमत्र, स्नेही 
मैत्रत्ि— मतै्री 

मैत्रकी—  

मैत्री— हमत्र 

मैकी—  
मोटका— नेटका, नेमका, अंमळ 

मोटा— (देप्रा. मोट ट) मोठा, जाड, श्रेष्ठ 

मोटाचा—  
मोटी—  

मोटें—  

मोठा—  
मोटाधाटा— (सं. धृष्ट) 

मोडकी— (सं. म ट) मोडलेली, ि टकी 

मोरी— (फा.) पाणी वाहून नेणारी मािीची नाली 
मोहाळ— (सं. मध +आलय) मोहोळ, मधाचे पोळे— 

मोहोछाि— (सं. महोत्सव) मोठा उत्सव, सोहळा 

मौन्य— (सं. मौन) काहीही न बोलणे, स्िब्धिा 

मौिाळ— (सं. मृद ल) मऊ, ल सल शीि, 
मृग— (सं.) [१] हरीण [२] ज्याची पारध करायची असे हरीण वगैरे प्राणी 

मृगिी— हहरणी 

मृत्य— (सं. मृत्य ) मरण, देहावसान 

मृत्यलोक—  

मृत्य— (सं. मृि) मेलेला 

मृत्यक— मेलेला 
मृत्यम्या—ं (म. मी +आं) मीने 

म्हििे— (सं. िण) बोलणे, सागंणे. 

म्हितीलें—  

म्हिीतलें— (हव) म्हटलेले 
म्हिणििे— म्हणवनू घेणे. 

म्हिणिणत—  
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म्हििीतो—  

म्हिणिते—  
म्हातंाणर— (सं. महिरी) वृद्ध स्त्री 

म्हाणंरया—ं  

म्हैसी— (सं. महहषी) म्हैस 
म्हिीजे— (सं. िण) म्हटली जािे 

म्हतारी— म्हािारी. 

म्हरीया—ं  

य 
 
 

यकिाट— (सं. एक+वत्) एकहत्रि 

यकाधा— ‘येकाधा’ पहा. 
यकाधासं—  

यकासन— (सं. एक+आसन) एका आसनावर असण 

यर्ाबळें— (सं. यथा+बलं) शक्िीप्रमाणे, बळान सार 
यर— (सं. इिर) एर, द सरा 

यऱ्हिीं— (सं. इिरत्स्मन) अन्यथा, नाही िर 

यव्हडें— एवढे 

यान— (सं.) [१] चाल करणे, स्वारी [२] वाहि कीचे साधन (यान्न). 
याव्यें— यावें 

युका— (सं. यूका) ऊ 

युध— (सं. य द्ध) 
युध्य— (सं. य द्ध) 

येव्हडें— एवढे ‘येव्हडे’ पाहा. 

येकटी— एकट्याने केलेले गायन 
येकला— (सं. एक+ल) एकटा. 

येकलेणन—  

येकबुधी— (सं. एकब हद्धः) 
येकिट— एकहत्रि 

येकिाट— ‘यकवाट’ पाहा. 

येकुलुतें— एकटे ‘येकला’ पाहा. 

येकाधा— एखादा 
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येकाधी—  

येकाधें—  
येखला— एकला, एकटा ‘येकला’ पाहा. 

येर— (सं. इिर) एर, द सरा 

येरू— ‘यर’ पाहा. 
येश— (स.ं यश) कीहि 

यसैा— (सं. ईदृशः) ऐसा, असा 

यों— (येणे धािूचे प्र. प . अ. व.) 

योग— (सं.) पिंजल म नीने प्रहिपादन केलेले शास्त्र, शरीरावर हनयंत्रणः ठेवण्याच्या 
आसनाहद हक्रयाचें शास्त्र 

योगेस्िर— हजिेंहद्रय, म नी 
योगी— (सं.) इंहद्रयावंर हनयतं्रण ठेवणारा, हवरक्ि प रुष, म नी 

योशीता— (सं. योहषिा) स्त्री 

यौिन— (सं.)िारुण्य, िारुण्यसूचक प ष्ट स्िन, जोबन 
यौगी— ‘योगी’ पाहा. 

यौग्य— योग्य 

र 
 
 

रंक— (सं.) दीन, द बळा, शोच्य 

रज— (सं.) धूळ 

रजक— (सं.) धोबी, परीट 
रजु— (सं. रज्ज ) दोर 

रििुमी— (सं. रणिहूम) रणागंण 

रर्कार— (सं.) स िार 
रििीसे— रणाहवषयी, य द्धासंबधंी 

रत्नखचीत— (सं. रत्नखहचि) रत्नानंी जडलेले 

रसायन— (सं.) पौहष्टक औषधीरस 
राउळ— (सं. राज+क ल) राजाच्या क ळािील, राजा, स्वामी 

राखिे— (सं.रक्ष्) संरक्षण करणे, आपल्या आश्रयाखाली ठेवणे 

राखि— (सं. रक्षण) संरक्षण 

राखिा— राखण करणारा 
राखईत— (सं. रक्षण+आय क्ि) 
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राठ— हनबर, कडक 

राडं— (सं. रण्डा) [१] हछनाल स्त्री; [२] स्त्री (ि च्छिादशवक) 
रािीि— (सं. राज्ञी) राणी. 

रािीिेचें—  

रािीिास— (सं. राज्ञी+वास) राणीमहाल 
रािीिशा—  

रातिे— (सं. रि) रिणे, रममाण होणे 

रात्री— (सं.) रात्र 

रात्रीदीसु—  
रात्रीणदिस—  

राधंिे— (सं. रंधनं) हशजवणे, स्वयंपाक करणे. 

राधंी—  
राणंधता—ं  

राधंलें—  

राधंािा—  
राज— (सं. राज्य.) 

राजकाम— राज्याची इच्छा करणारा 

राजिट— (+पट) राज्याचा अहधकारी 

राजि— राजंण, पाणी ठेवण्यासाठी मािीचे मोठे उंच मडके 
राजमंदीर— (सं.) राजाचा प्रासाद, राजवाडा 

राजु— (सं. राजन) राजा 

रायागंन— (सं. राजा+अंगण) म ख्य अगंण 
राि— (सं. राजा) राजा, श्रेष्ठ 

रािंा— (देप्रा. राय) पोपट, हमठ ठू 

रािंाचा—  
रािंाचें—  

रासि— (सं.) गाढव 

राहंस— रहहवास, वसिी 
राहाट— (सं. अरघि) गाडग्याचंी माळ चाकावर घालून हवहहरीिून पाणी काढण्याचे यंत्र 

राहायतं्र—  

राहाटिे— (सं. अरघट>म. राहाट) राहाटाप्रमाणे एकसारखे हफरि राहाणे, वावरणे, वागणे. 

राहाटैन—  
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राहािे— थाबंणे 

राहाििे— थाबंवणे, मागे ठेवणे. 
राहाणिला—  

राहािौणन—  

राके्षस— (सं. राक्षस) 
णर(री)गिे— (सं. करग = जाणे) प्रवशे करणे. 

णरगाला—  

णरगालें—  

णरगैन—  
णररीगे—  

णरगौणन—  

रीगती— (हव) आिील बाजूकडे जाणारी, प्रवशेणारी 
रीगािा— प्रवशे 

रीती— (सं. हरक्ि) हरकामी 

णरती—  
रुई— (देप्रा. रूवी) कपजलेला कापूस 

रुि— (सं. ऋण) कजव 

रुशेस्िरू— (सं. ऋषीश्वर) श्रेष्ठ ऋषी 

रुद्रजातय— (सं. रूद्र + जप) रूद्रस्िोत्राचा जप 
रुपिे— टोचणे, बोचणे 

रूदन— (सं. रुदन) रडणे 

रूपें— (सं. रूप्यं) चादंी 
रूपयाची—  

रेि— प्राथवना 

रोजन— (सं. रोदन) रडणे 
रोटी— (देप्रा. रोिं=िण्ड लहपष्ट)ं िादंळाची िाकर, (व्यापक अथाने—ज्वारी, गहू 

इत्याहदकाचंी) िाकर 
रोडिे— रोड होणे, वाळणे. 

रोडीलेती—  

रोडैला—  

रोडैलाणस—  
रोदन— (सं.) रडणे, हवलाप 
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रोम— (सं.) केस 

रोमाचंळ— (सं. रोमाचं) िीिीने हकवा आनंदाने उिे राहहलेले शरीरावरील केस 
रोणहिी— (सं.) एक नक्षत्र. याि पाच िारे शकटा (गाड्या) सारखी हदसिे 

रौय— (फा. रूय्) रूप, विवणूक. 

रौये—  

ल 
 

 

लग्न— (सं.) [१] हववाह [२] नक्षत्र आहण हक्षहिज याचं्या छेदाचा कबद , श ि घहटका, म हूिव 

लघु— (सं.) लहान, ि च्छ 
लटीका— (सं. लट ट+क) [१] खोटा 

लटीकें — [२] व्यथव, हनष्ट्कारण, 

लटीकयातें—  
लपिे— (सं. ल प) झाकून ठेवणे-राहणे. 

लपाला—  

लब्धप्रिासन— (सं.) लब्धप्रणाशन, जे हमळवले (लब्ध) त्याचा नाश (प्रणाशन) 
लिकरूणन— लौकर 

लाकुट— (सं. लक ट) लग ड, सोटा 

लागिे— (सं. लग) हव ेअसणे, पाहहजे असणे. 

लागील— लागेल 
लाजी— (फा.) ‘लाजीमा’— पाहा. 

लाजीमा— (फा. लाज् मा) द्रव्याचा दर, ककमि 

लाजिे— (सं. लज्जा) वरमणे, संकोचणे. 
लाजीनला—  

लाजीनली—  

लाडीकें — आवडिे, हप्रय 
लाडंीगा— लाडंगा. 

लाडंीगे—  

लाडंीगेनी—  
लात— (सं. लिा) लाथ, पायाचा प्रहार 

लालुतयें— (सं. लोल प) लोल पिा, लोि, हाव 

लाहान— (सं. श्लक्ष्ण) बारीक, पािळ, सूक्ष्म 

लाहानें— (सं. लाि) प्राप्ि होणे, प्राप्िव्य 
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लाहो— घाई 

लाळ— (सं. लाला) थ ंकी 
णलळा— (सं. लीला) स्वचे्छा 

लुगडें— (सं. द कूलं) वस्त्र, धोिर 

लेकरंू— मूल 
लेकुरु— मूल 

लेकुरिें—  

लेखिे— (सं. हलख्) मोजणे 

लेखौनी—  
लेनीं-लुगडीं— (सं. लयनं+द कूलं) अळंकार व वसे्त्र 

लोंढिें— गळबंधन, गळ्याि अडकवण्याचे लाकूड, बंधन 

लोिािीष्ट— (सं.) लोिाहवष्ट, लोिी 
लोि— (सं. लोम) केस, लोकर 

लोहोकर— (सं. लोहकर) लोहार 

लोपािें— (सं. ल प) लोपवाव,े झाकाव े
लोपुणन— लोपवनू 

लोपौणन—  

लोलौल्य— (सं.) लोल पिा 

ि 
 
 

िक्राकार— (सं.) वाकड्या आकाराचे 

िचिे— (सं. व्रज) जाणे. 
िचे—  

िंचिे— (सं. वचं्) फसवणे, ल बाडणे 

िज्र— (सं.) इंद्राचे शस्त्र 
िटिृक्ष— (सं.) वडाचे झाड 

िड— (सं. वट) वडाचे झाड 

िडिानळ— (सं.) सम द्रािील अग्नी 
िडा— (सं. वटक) उडदाच्या डाळीचा िळून केलेला पदाथव 

िडील— (सं. वृद्ध>प्रा. वड् ड+ल; देप्रा. वड् हडल) वयाने मोठा, म्हािारा 

िदिे— (सं. वद्) बोलणे, सागंणे. 

िणद— (आज्ञाथं) वद, बोल, सागं 



 अनुक्रमणिका 

ििजार— (सं. वाहणज्य+कार) हफरिे वाणी, व्यापारी, बंजारी 

िध्य— (सं.) ठार मारण्याला पात्र 
िंध्या— (सं.) वाझं, हनप हत्रक 

ियसा— (सं. वयस्) वय 

िर— (सं.) नवरा 
िरसिे— (सं. वष्व) वषवणे. 

िरसु—  

िणर— (का.) [१] पयंि, वऱे्ही [२] 

ने— उदाः लाक डेवहर=लाकडाने 
िरौतें— (सं. उपहरिः) वर 

िजविे— (सं. वृज्) हनहषद्ध करणे, सोडणे. 

िजीलें—  
िजे—  

िजािी—  

िजािें—  
जािा—  

िणििे— सोडायला लावणे; 

ििीली—  

िज्यािें—  
ितविे— (सं. विवनं) विवन करणे, आचरण करणे. 

िर्दतजे—  

ितविे— (सं. वृि) होणे, घडणे. 
ितवलें—  

ितवनुक— (ना)विवणकू, उपजीहवका 

िमव— (सं.) रहस्य, ममवस्थान 
िराडी— (सं. वर+हाट) लग्नािील वरपक्षाकडील नािेवाईक 

िलिु— (सं. वल्लि) हप्रय, आवडिा 

िलिा— (सं. वल्लिा) हप्रया, आवडिी स्त्री 
िंस— (सं.) वळूे 

िस्तु— (अरबी. वास्िह) कडून, करवी 

िस्य— (सं. वश्य) स्वाधीन, अन कूल 

िस्ये—  
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िळिे— (सं. वलन) चढणे, फ लणे, फ गून वळ्या पडणे 

िळ(ळं)घिे— (सं. उल्लंघन) चढणे. 
िळघला—  

िळंघें—  

िळंघला—  
िळंघताणत—  

िळचन— घराचे छप्पर, छपराचा प ढील िाग 

िाउगें— उगाच, व्यथव, काही कारण नसिाना 

िागा—  
िाकंडी— पावसाची झड 

िाकुडें— (सं. वक्र) उलटे, प्रहिकूल 

िागुर— (सं. वाग रा) जाळे. 
िारे—  

िाजंत्र— (सं. वाद्यतं्र) 

िाजातं्र—  
िाजातंरें— वाजंत्री ‘वाजंत्र’ पाहा. 

िाजिे— (सं. वाद्य) आवाज होणे. 

िाजीला—  

िाणजनणल—  
िाडिेळ— (सं. वृद्ध+वलेा) फार वळे, उशीर 

िाडिेळा—  

िाडिेळे—  
िाडा— (सं. वाटकः) घराचे आवार, मोठे घर 

िाढिे— (सं. वर्धव) मोठे होणे. 

िाढील—  
िाढी— (सं. वधवकी) स िार 

िाढीयें—  

िाढै— (सं. वधवकी) स िार 
िाढैयें—  

िाढैयातें—  

िाढयाचे—  

िािीक— (सं. वहणक) वाणी, व्यापारी 
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िािीपुत्र—  

िाती— (सं. वर्मि) हदव्याची वाि, कापसाचा ककवा कापडाचा धागा 
िातुळ— (सं. वाि ल) स्थूल, वाि असलेली 

िानर— (सं.) माकड 

िानरतेल— वानराचे िेल 
िानरी— (सं.) स्त्री वानर 

िा(िा)ंनीया— (सं. वहणक) वाणी, व्यापारी 

िािीया—  

िानीय—  
िानीयें—  

िायाची—  

िायाचा—  
िायेसी—  

िार्— (सं. बाष्ट्प) उकळलेल्या पाण्यािील हवा 

िारिे— (सं. वार्) दूर करणे, परावृि करणे, हनवारणे. 
िारीला—  

िारता— (सं.) वािा, गोष्टी 

िाराह— (सं. वराह) ड क्कर 

िाणरक— (सं. वापकाहरन) न्हावी 
िाणरकें —  

िाणरकासी—  

िाणरकाचा—  
िाणरकीनी— न्हावीण 

िास— (सं.) वसिी 

िास— हदशा 
िासि— (सं.) इंद्र 

िालिंठ— (सं. वाल का + विं) वाळूचा-रेिीचा-रेिीने िरलेला काठ 

िाळिंठ—  
िाल्हािंती— मान वळवनू 

िािडें— (सं. व्यावृि) हनहषद्ध, अपर्थय 

िासरू— (सं. वत्सरूपं) गाईचे पाडे, वत्स 

िाहा(ह)िे— चालणे, नेणे, हफरणे, आक्रमण करणे 
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िाहािुणन—  

िाहाउणन—  
िाहान— (सं. वाहनं) वाहून नेण्याचे साधन 

िाळुक— (प्रा. वाल ंक) एक प्रकारची काकडी. 

िाळुकें —  
िाया—ं (सं. व्यय-क) व्यथव, उगीच 

िायंा—ं  

िायो—  

िायो— (सं. वाय ) वारा 
िािात्सु— इत्च्छणारा 

णिकु्रणत— (सं. हवकृहि) बदल, नाश 

णिकृती—  
णिख— (सं.) हवष 

णिखम— (सं. हवषम) संकट 

णिखातु— (सं. हवख्याि) प्रहसद्ध. 
णिखीं— (सं. हवषय) हवषयी 

णिखोप— (सं. हवकोप) आत्यहंिक वाईट— 

णिग्रह— (सं.) य द्ध, शत्र त्व, वैर 

णिहासक्त्त—  
णिघडना— (सं. हवघटना) नाश 

णिघ्रह—  

णिघ्रो— ‘हवग्रह’ पाहा. 
णिचंबिे— क स्करणे. 

णिचंबी—  

णिचक्षि— (सं.) हवचारी प रुष 
णि(िी)चारिे— (सं. हवचारणं ) हवचार करणे. 

णिचारूणन—  

णिचारौणन—  
णिचारंू—  

णिचाणरलें—  

णिचाणरता—ं  

णिटंबना— (सं. हवडंबना) फहजिी 
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णिटंबिे— (सं. हवडंबनं) चेष्टा करणे, हास्यास्पद करून सोंडणे. 

णिबी—  
णित— (सं. हवि) द्रव्य, संपिी 

णितरागी— (सं. वीिराग) हवरक्ि, म नी 

णित्तक्षय— (सं.) द्रव्याचा नाश, दाहरद्र्य 
णिदारिे— (सं.) फाडणे, हछन्नहवत्च्छन्न करणे. 

णिदारीतु—  

णिदारौणन—  

णिदाणरतो—  
णिदाणरता—ं  

णिदारीती—  

णिद्यािंत— (सं.) हवद्वान 
लिधिे— (सं. हवर्ध) हछद्र करणे. 

लिणधला—  

णि(िी)धात्रा— (सं. हवधािृ) ब्रम्हदेव. 
णिते्रनी—  

णित्रयाणस—  

णिणनभं्रसिे— (सं. हव+हनिवत्सवनं) हवशषे कनदा करणे, अपमान करणे. 

णिसौणन—  
णिपती— सं. हवपहि, संकट 

णिप्रवं्रद— (सं.–वृदं) ब्राम्हणाचंा समूह. 

णिप्रवं्रदें—  
णििि— (सं.) संपहि, ऐश्वयव 

णिरिे— (सं. हवरि?) हजरणे, नाहीसे होणे. 

णिराला—  
णिरोणधया— (सं. हवरोहधन) हवरोध करणारा, शत्र ू

णििर— (सं.) बीळ 

णिष्टी— (सं. हवष्ठा) ग ू
णिष्टाळ— (देप्रा. हवट टाल<सं. हवष्ठा+ल) हवटाळ 

णिश— (सं. हवष) 

णिशनाल— हवषाने िरलेली नळी 

णिशे(से)— हवषयी. 
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णिसे—  

णिसजविे— (सं. हवसृज्) सोडणे, पाठवणे, समाप्ि करणे. 
णिसजवली—  

णिसजौणन—  

णिसजवन— (सं.) हनरोप देण्याचा हवधी 
णिसी— हवषयी 

णिस्मो— (सं. हवस्मयः) आियव 

णिस्िासिे— (सं. हवश्वस्) हवश्वास ठेवणे, ठेवायला लावणे 

णिस्िासौणन—  
णिस्िासलया—ं  

णिस्िासणििे—  

णििीतासी—  
णिणहत— (सं.) रचलेले, हनमाण केलेले, योग्य 

णिळाप— सं. हवलाप, रडणे 

णिके्षप— (सं.) अडथळा 
िीकल्पु— सं. हवकल्प, संशय 

िीकणसत— सं. हवकहसि, प्रफ ल्ल, आनंहदि, 

िीकळ— (सं. हवकल) हनिेष्ट, हढला 

िीक्रया— (सं. हवहक्रया) हवकार बदल 
िीक्रयेतें—  

िीकृती— सं. हवकृहि, हवकार, बदल 

िीख— सं. हवष 
िीखीं— हवषयी, संबंधी 

िीखें—  

िीघ्रो— सं. हवग्रह, िाडंण, वैर. 
िीचारिे— ‘हवचारणे’ पाहा. 

िीछिे— (सं. इच्छ्.) इच्छा करणे. 

िीछे—  
िीटंबना— (सं. हवटंबना) फहजिी, हवरूपिा 

िीटंबिे— (सं.) 

िीटंबी—  

िीटाळ— ‘हवटाळ’-पाहा 
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िीतराग— (सं.) हवरक्िी. 

िातगें— हवरक्िीने, हवरक्ि होऊन 
िीत— सं. हवि, द्रव्य ‘हवि’ पाहा. 

िीदारिे— ‘हवदारणे’—पाहा. 

िीधी— (सं. हवहध) ब्रम्हदेव, नशीब 
िीध्िंसिे— (सं. हवध्वसं्) नाश करणे. 

िीध्िंसीजे—  

िीणप्रत— सं. हवपरीि, उलटे, हवरुद्ध 

िीप्रीत—  
िीणिचाणरणि— सं. व्यहिचाहरणी, परप रुषाशी संिोग करणारी स्त्री, हछनाल 

िीिक्त— सं. हवहवक्ि, एकािंािील, हनजवन 

िीरहज्िर— स.ं हवरहज्वर, हवरहिाप 
िीिसी— (सं. हववशा) हडळ, राक्षसीण 

िीिाहो— (सं. वैवाहहक>हववाह>व्याही) हववाह घडवनू आणणारे वधू-हपिा ककवा वर-हपिा 

िीिाही— सं. हववाह, लग्न, 
िीव्हिो—  

िीिेकी— (सं. हववहेकन) हवचारशील 

िीव्हळ— (सं. हवव्हल) व्याक ल, पीहडि 

िीशय— (सं. हवषय) उपिोग्य पदाथव 
िीशमीत— सं. हवत्स्मि, आियवय क्ि 

िीसमीत—  

िीशाद— (सं. हवषाद) खेद, द ःख 
िीस— सं. हवष 

िीसें— हवषयी, संबंधी 

िीशें—  
िीसंबिे— (सं. हवश्रभ्) हवश्वास टाकणे. 

िीसंबे—  

िीसंणबत—  
िीस्िसकु— (सं. हवश्वास) हवश्वासू, हवश्वास ठेवण्याला पात्र 

िीस्िासिे— (सं. हवश्वस्) हवश्वास ठेवणे 

िीस्िासला—ं  

िीस्िासौणन— हवश्वास ठेवायला लावनू 
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िीस्िसलासी—  

िीस्िासणििे— हवश्वास ठेवायला लावणे. 
िीिीलें—  

िीिीताणस—  

िीळाप— सं. हवलाप, रुदन 
िेगा—ं (सं. वगे) वगेाने, त्वरेने 

िेगी— वगेाने 

िेंघिे— चढणे. 

िेंघला—  
िेंघलौं—  

िेंघघौनी—  

िेंघे—  
िेच— (सं. हवच्) व्यय, खचव 

िेचिे— (सं. हवच्) खचव करणे 

िेचीलें—  
िे(िें)णडका— (सं. एडकः) एडका, मेंढ्याची एक जाि 

िेणडकाणच—  

िेिस्ता— (सं. व्यवस्था) रचना, हकीकि, वृिािं 

िेसन— (सं. व्यसन)संकट 
िेिाद— (सं. हववाद) िाडंण, वादावादी 

िेव्हार— (सं. व्यवहार) व्यापार 

िेिार—  
िेिहार—  

िेव्हाणरया— (सं. व्यवहाहरकः) व्यापारी 

िेव्हायाचा—  
िेव्हारीयाणस—  

िेव्हाचेणन—  

िेस्या— सं. वशे्या 
िेळ— (सं. वलेा) िरिी, लाट 

िेळू— (सं. वणे ) वशं, बास, टोकरा.ं 

िेळुिाची—  

िैद्य— (सं.) रोगहचहकत्सक 
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िैदे्य— (अ. व.) 

िैराग— (सं. वैराग्य) 
िैराग्य— (सं.) हवरक्िी 

िैस्य— (सं. वश्य) स्वाधीन 

िैस्या— सं. वशे्या 
िैस्िदेि— (सं. वैश्वदेव) हवश्वदेव नामक देविानंा हदलेली आह िी, एक आत्न्हक कमव 

िोकट— (सं. वोषट) ककहचि घाण वासाचे, सडलेले, वाईट, 

िोकटै—  

िोखट— ‘वोकट’ पाहा. 
िोखटा—  

िोखटी—  

िोखटें—  
िोखद— (सं. ओषध) औषध 

िोढाळ— कोठेही ओढला जाणारा, स्वैर िटकणारा 

िोपि— (सं. वपनं) म ंडण 
िोपिे— (सं. अपवणं) ओपणे, अपवण करणे. 

िोपी—  

िोपीलें—  

िोली— [१] ओली, हिजलेली. [२] रेशमी वस्त्र 
िोश— ओस, ओसाड, हनजवन 

िोह— बीळ 

िोहे—  
िोहळ— (सं. ओघ+ल) पाण्याचा प्रवाह, ओढा. 

िोहळाचा—  

िोल्हाििे— (सं. आद्रव) ओली होणे; 
िोिली—  

िोळग— (देप्रा. ओलग्गा) सेवा. 

िोळगे—  
िृखि— (सं. वृषण) आंड 

िृतातं— सं. वृिािं, हकीकि 

िृती— (सं. वृहि) हनवाहाचे साधन 

िृतीिंग—  
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िृध— सं. वृद्ध, म्हािारा 

िृधपि—  
िृणध— (सं. वृहद्धः) वाढ 

िृशि— सं. वृषि, बैल, साडं 

व्यिीचाणरिी— (सं.) हछनाल स्त्री 
व्येिीचारिी—  

व्यणिचारिी—  

व्यिसाय— (सं.) हनिय 

व्यसन— (सं.) संकट 
व्यसनीं—  

व्याधी— (सं.) रोग 

व्याधीत— (सं. व्याहधि) व्याधीने पीहडि, रोगी 
व्यापारू— (सं.) व्यापार, किवव्य, वावरणे 

व्यापारिट— (सं. व्यापार+पट) व्यवहार मंत्री, त्याचे पद 

व्रतातं— सं. वृिािं, हकीकि 
व्रत्तातुं— सं. वृिािं ‘व्रिािं’ पाहा. 

व्रर्ा— सं. वृथा, व्यथव 

वं्रद— (सं. वृदं) समूह 

व्रध— (सं.) वृद्ध, म्हािारा 
व्रषि— (सं. वृषण) ऑड 

व्रक्ष— (सं. वृक्ष) झाड 

व्होिें— व्हाव,े होआव े

श 
 

 

शकट— (सं.) रथ, गाडा 
शकव रा— (सं.) साखर. 

शकव चेया—  

शत— (सं.) शिंर. 
शतखंड— शकेडो ि कडे झालेला, हछन्नहवत्च्छन्न 

शतचुिव—  

शतचुरि—  

शिर—  
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शतृ— सं. शत्र , वैरी 

शठ— (सं.) कपटी, धूिव 
शठपि— कपट, धूिविा 

शतबुधी— सं. शिब हद्धः 

शती— (सं.) शिंर वस्ि  जवळ असलेला 
शधा— पाद, अपानवाय ू

शरिागंत— सं. शरणागि, शरण आलेला 

शशक— (सं.) ससा 

शातंीपि— (सं. शाहंि+म. पण) शािंपण 
शास्त्र— (सं) हवद्या. 

शास्त्रपारंगत— प्रवीण 

शास्त्रहीन—  
शाळी— साळी, कोष्टी 

शीितत्ि— (सं.) हशवाचे ककवा कल्याणप्रद ईश्वरित्व. 

शीिअर्विेदी—  
शीतज्िर— (सं.) हहविाप 

शुक्र— (सं.) या नावाचा एक ग्रह 

शुधी— (सं. श हद्धः) शोध 

शुश्रका— (सं. श श्रूषा) सेवा 
शैयेन— सं. शयन 

शोख— (सं. शोक) द ःख 

शोख— (सं. श ष्ट्क) कोरडे 
शोडश— (सं. षोडश) सोळा. 

शोडिाशीकी— सोळा वषांची 

शोडउपचार— सोळा प्रकारची पूजाद्रव्ये 
शंृगार— (सं.) िषूण, अलंकार 

शंृघार—  

शंृगाळ— (सं. शृगाल) कोल्हा 
शंृगाळौ—  

श्रधा— स. श्रद्धा, दृढ पे्रम 

श्रातं— (सं.) थकलेला 

श्रातंिे— (सं. श्रािं) थकणे. 
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श्रातंला—  

श्राप— (सं. शाप) शाप, शपथ 
श्रािक— (सं.) जैन धमान यायी हशष्ट्य 

श्रािकधमंु—  

श्रीयस्कार— (सं. श्रेयस्कर) कल्याण करू इत्च्छणारा 

ष 
 

 

षडुरूसी— (सं. षड्रस) सहा रसानंी य क्ि 

षिमास— (सं. षण्मास) सहा महहने 

स 
 

 

संकल्प— (सं.) हेिू, योजना, ब्राम्हणिोजनापूवी प ण्यप्राप्िीप्रीत्यथव हािावर उदक सोडणे 
संका— सं. शकंा, संशय, िीिी 

सकिे— (सं. सं. शक, शक्नोहि.) शक्य होणे असणे 

सकीजे—  
सकळीक— (सं. सकलैक) सववजण 

सकरपुर— (सं. स+कप वर) कापरासहीि, कापूर घािलेला 

संकेत— (सं.) दैवाने ठरवलेली घटका, हचन्ह 

संख— सं. शखं 
संखध्िनी— बोंब 

संगती— (सं.) सोबि, मतै्री 

संगस्ती— (सं. संग+स्थ) 
संगातें— (सं. संग) संगे, बरोबर 

संग्रहिे— (सं. संग्रह) संग्रह करणे, जवळ ठेवणे; 

संग्रणहजे—  
संघातें— (सं. संग) ‘संगािें’ पाहा. 

संचय— (सं.) संग्रह 

सचीि— (सं. सहचव) मंत्री 
सजा— (सं. शर्य्या > प्रा. सज्जा) शर्य्या, 

सजेचेणन—  

सजीि— (सं) हजविं 

संजीि— ‘सजीव’ पाहा. 
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सडिीधी— (सं. षट+हवध) सहा प्रकारची 

सडिीध—  
सडुरस— सं. षड् रस 

सडा— वषाव, कशपडण. 

सडासंमाजवन—  
सत— सं. शि, शिंर; 

सतखंड— शकेडो ि कडे झालेला 

सतबुधी—  सं. शिब हद्धः 

सतिणर— शिंर 
सती— (सं.) पहिव्रिा 

संत— (सं.) चागंला, सदाचारी 

सता— सं. सिा. 
संताबळें—  

संतोसिे— (सं. संि ष्) सिं ष्ट होणे. 

संतोसे—  
संसला—  

सतृ— सं. शत्र , वैरी 

सतु्र—  

सत्यिाणद— (सं.) खरे बोलणारा 
सत्िबळ— (सं.) धैयव व शक्िी यानंी संपन्न 

सदंत—  

सदासेिक— (सं.) नेहमी सेविे असणारा 
सदैि— (सं. स+दैव) िाग्यवान 

सद्यस्ततत— (सं.) न किेच िापवलेले, िाजे 

संणध— (सं. सत्न्धः) िह, शत्रूबरोबर केलेला समेट 
संधाकाळ— (सं.) ध्यानाची वळे, सायकंाळ 

सनकाडी— (सं. शन+काहष्ठका) िागाच्या झाडाची वाळलेली काडी 

सनार्— (सं.) स्वामी असलेला, धन्य 
संनीधातंा— (सं. सहन्नधािा) दरबारािील ओळखी करून देणारा, स्वामीला िेटवणारा 

सनीस्िर— (सं. शहनः+ईश्वर) शनी नावाचा ग्रह 

सन्मुख— (सं.) समोर 

संन्मुख—  
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संपती— (सं. संपहि) द्रव्य, वैिव 

सपणरिाणर— (सं.) सपहरवार, पहरवारासहहि. 
सपणरिारेसी—  

सपिास— सपाट, मृिवि 

संप्रधारू— (सं. संत्रधारणं) हवचार 
संप्रधारिे— (सं.) हवचार करणे. 

संप्रधरौणन—  

सबळ— (सं. सबल) सामर्थयववान 

सब्दु— (सं. शब्द) आवाज 
संिु— (सं. शिं ) शकंर 

संिासन— (सं. संिाषण) बोलणे 

सिासणयत्री— सिासद 
संिाळिे— (सं. सम+पाल) िार सहन करणे, संरक्षण करणे. 

संिाळी—  

सभ्रम— (सं.) हवभ्रम, शृगंारचेष्टा 
समजाििे— (सं. संब ध्य—) शािं करणे, नीट जाणीव करून देणे. 

समणिला—  

समरंगि— (सं. समर+आंगण) समरागंण, लढाईची जागा 

समरपिे— (सं. समप) समपवण करणे. 
समरपीलीं—  

समरिे— स्मरणे, स्मरण-आठवण करणे. 

सरीले—  
समसीळ— सं. समशील, ज्याचें स्विाव सारखे आहेि असे 

समहतुव— सं. समाहि व, कर गोळा करणारा अहधकारी 

समाचार— (सं.) वृिािं, हकीकि 
संमाजवनी— (सं.) केरस णी 

समुत्पन्न— (सं.) हनमाण झालेले, उपत्स्थि झालेले 

समुद्रिेळ— (सं. सम द्र+वलेा) सम द्राची लाट 
समृणध— सं. समृहद्ध, ऐश्वयव 

समृणधकाम— ऐश्वयाची इच्छा करणारा 

समोत्कशव— (सं. सम+उत्कषव) सारख्याच उत्करषान 

सम्होर— (सं. सन+म खर) समोर, प ढे 
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संयोग— (सं.) संिोग 

सरि— (सं.) शरण, आश्रयाथव 
सरिागंत— शरणागि, शरण आलेला 

सणरराकारू— सं. शरीराकार, शरीराचा आकार 

सरोिरौ— सं. सरोवर 
सपवदष्ट— (सं.) साप चावलेला 

सिविक्षक— (सं.) सवव काही खाणारा 

ससा— (सं. सदृश) सहरसा, बरोबर 

सलीलगती— (सं.) पाण्याि पोहण्याचे प्रकार 
सशोक— (सं. स+शोक) शोकासहहि, द ःखी 

सस(सा)िा— (सं. श्येन) ससाणा पक्षी 

ससािें—  
ससािेंयातें—  

ससिेंयासी—  

संसेिेया—  
सहज— (सं.) स्वािाहवक, जन्मजाि 

सहसा— (सं.) एकदम, बह िकरून, शक्यिोवर 

सहपाणंत— (सं. सह+पंत्क्ि) आपल्या पगंिीि, आपल्या बरोबर 

सहश्र— (सं. सहस्र) हजार 
सहश्रबुधी—  

सहस्र— (सं.) हजार. 

सहस्रबुधी—  
सहस्रगुिीत— (सं. ग हणि) हजारपट, हजारो. 

संश्रय— (सं.) शत्र हवरुद्ध एखाद्या हमत्राचा आश्रय घेणे 

संक्षय— (सं.) हवनाश 
संक्षप— सं. संके्षप. 

संक्षपें— थोडक्याि 

सा— (सं. षट) सहा 
साउमा— (सं. सन्म ख) समोर 

साउमें—  

साउंिा— सावा, झाडलोट करणारा 

साउंकडें— (सं. संकट) 
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सागंातें— बरोबर 

सागं(घ)िे— (सं. सम+ख्यानं) कथन करणे. 
सागंीन—  

सागैंणन—  

सागें—  
सागंील—  

साघंीजे—  

साघं—  

साघंी—  
साघंों—  

साघंौं—  

साघंािें—  
साघैंसी—  

साघैंन—  

साघें—  
साच— (सं. सत्य) खरा, बरोबर 

साचंल— (सं. सम+चल)् पावलाचंा अस्पष्ट आवाज, चाहूल 

साचायेपि— (सं. सत्य) सत्यत्व 

साजें— (सं. सत्य>साच=साज) खरे 
साजंिरी— साजंोरी, सादंोरी, एक पक्वान्न 

साडंस— (सं. संदंश) दंश करणारी नागंी, नागं्याचंी पकड 

साडंिे— (सं. छद-छद् व) सोडून देणे, टाकणे. 
साणंडला—  

साडैंन—  

साडंीज—  
साडंी—  

सातु— (सं. सक्ि ) जब व हरबरा याचें एकहत्रि पीठ 

सादढ— (सं. स दृढ) बळकट, जोराने 
साद— (स. शब्द. प्रा. सद्द) आवाज 

साधिे— (सं. सार्ध) हमळवणे, कजकणे. 

साधीलें—  

साधलें—  
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साधिें—  

साधािें—  
साधक— (सं.) हसद्धी प्राप्ि करणारा, हसद्ध प रुष, योगी 

साधु— (सं.) चागंला, श्रेष्ठ 

सान— (सं. श्लक्ष्ण) लहान 
साना—ं  

सानें—  

सानकुळ— (सं. सान कूल) अन कूल, हहिकर, आपल्याबाजूला असलेला 

सानुराग— (सं.) पे्रम असलेला, आसक्ि 
सानुरागें— प्रीिीने, पे्रमाने 

सानंद— सं. सानंद, आनंदासहहि, आनंहदि 

सापडिे— (सं. संप ट) हमटणे 
सापडिे— (देप्रा. संपहडअं. सं. संपत्) हमळणे, हमळहवणे. 

सापडौणन—  

सापुंडिे— ‘सापडणे’-पाहा. 
सापुंडे—  

सापुंडला—  

सापुंडली—  

सापुंडलें—  
सापुंडलेया—ं  

सािंाळिे— संरक्षण करणे. 

सािंाळंु— ‘संिाळणे’ पाहा. 
सामान— (सं. समान) सारखी 

सामान्य— (सं.) [१] समान, सारखी [२] क्ष द्र 

सामोपाय— (सं.) ‘साम’ हा नीहिशास्त्रािील उपाय 
सामोर— समोर ‘साम्होर’-पहा. 

सामृथ्य— सं. सामर्थयव, बल 

सामं्यक— सं. सम्यक; बरोबर, योग्य 
सायर— झाडझडोरा, एक वले 

साल— (फा.<सं. शरद्) वषव 

सािज— (सं. श्वापद) िक्ष्य प्राणी, हशकार करण्याचे प्राणी 

सािंटे— (सं. सवविः) सवव हमळून, एकहत्रिपणे 
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सािदु— सं. सावध 

सािा—ं झाडलोट करणारा, सेवक 
सािंयासंी—  

सािंयातें—  

सािासी— (सं. सहवासी) अंिःप रावरील अहधकारी 
सािंेरी— (सं. शाल्मली) शवेरी, सावरीचे झाड 

सासु— (सं. श्वस्रःू) पिीची ककवा पत्नीची आई 

सास्त्र— सं. शास्त्र. 

सासे्त्र— (अ. व.) 
साळी— (स.ं शाहलकः) कोष्टी, वसे्त्र हवणणारा 

साळीयासी—  

साळीयें—  
साळीचे—  

साळी— (सं. शाहलः) िादूंळ, एक हवहशष्ट धान्य 

ॐदन— साळीचा िाि 
साक्ष— (सं.) डोळ्यानंी पाहणारा, प्रत्यक्ष पाहणारा 

सीकें — (सं. हशक्यं) हशकें  

सीका—ं  

सीकाचें—  
सींकें —  

सीकणििे— (सं. हशक्षण)ं हशकवणे, उपदेश करणे 

सीकिीले— (हव) हशकवलेले 
सीक(ख)— (सं. हशक्षा) हशक्षण, धडा. 

सीकलाििे— हशक्षा करणे, धडा देणे 

सीकलािनी—  
सीगरू— कशगरू; घोडा, गाढव इत्याहदकाचें लहान बछडे 

सीगुजी— एका गाढवाच्या बछड्याचे नाव 

सीघ्र— सं. शीघ्र, लौकर 
सीतरिे— (स,ं स्िृ-स्िृणाहि, स्िृणोहि) फसवणे, वहंचि होणे. 

सीतरला—  

सीतरलौं—  

सीतळ— सं. शीिल, थंड 
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सीतपिें—  

सीदोरी— (सं. शीिोदरी?) अन्नाचे गाठोडे 
सीदुरी—  

सीध— [१] (सं. हसध्द) हसद्धी प्राप्ि झालेला योगी 

सीधयोगी— [२] (सं. हसत्ध्दः)— 
सीधमागव—  

सीधयात्रा—  

सीधातं— सं. हसध्दािं, ित्वज्ञान. 

सीधातंिक्ता—  
सीधी— सं. हसत्ध्दः, दैवी शक्िी 

णसधे— (सं. हसध्द) ियार झालेले, सापडलेले 

सीनाळ— (देप्रा. हछण्णाल > सं. हछन्न + नाहलका) जार, व्यहिचाहरणी स्त्रीचा हप्रयकर 
सीनाळी— (देप्रा. हछण्णाल) हछनाल स्त्री, कशदळी 

सीनाळनी—  

सीर— स.ं हशर, डोके 
सीरोमनी— सं. हशरोमहण, सववश्रेष्ठ 

सीष्टाई— (सं. हशष्ट) सामोपचाराचे बोलणे, मध्यस्थी, िह 

सीस्य— सं. हशष्ट्य 

सीस्यत्ि—  
सीहंु— सं. कसह 

सीळा— (सं. हशला) पाषाण, दगड, खडक. 

सीळातळ—  
सीक्ष— (सं. हशष्ट्य) 

सीक्षासी—  

सुक— सं. स ख 
सुकृत— (सं.) प ण्य 

सुक्रीत—  

सुक्र— सं. श क्र िारा 
सुखीया— (सं स हखन) स खी 

सुखीयें—  

सुखीजाला—  

सुग्रोणह— सं. स गृही, चागंले घर असलेला 
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सुखै— (सं. स ख) स खाने 

सुचना करिे— हेरणे, खात्री करून घेणे, बािमी काढणे 
सुचीळ— (सं. सचैल) वस्त्रासहहि 

सुततत— (सं.) खूप िापलेले 

सुतारू— (सं. सूत्रकार) लाक डकाम करणारा, वाढई 
सुताळ— (सं.) िालबध्द, हनयहमि 

सुत्रधारू— सं. सूत्रधारं, स िार 

संुदरौ— (सं. स ंदर) स ंदर (ए. व.) 

सुद्रसेन— सं. स दशवना, हवराट राजाची पत्नी 
सुध— सं. श द्ध, पहवत्र 

सुधी— (सं. श त्ध्दः) शोध 

सुधीसी—  
सुन— (सं. स्न षा) म लाची बायको 

सुनें— (सं. शून्य) हरकामे, मोकळे 

सुपसकलाणद—  
सुन्य— सं. शून्य, हरकामे 

सुप्रयुक्त— (सं) उिम योजलेला 

सुप्रीत— (सं. स  + पहर + ईि) स परीि, अन कूल, स लट; ‘हवपरीि’ च्या उलट 

सूप— (सं. शूपव) धान्य पाखडण्यासाठी कामट्याचें हवणलेले साधन 
सुपती— (सं. स्वापविी) हबछाना, अथंरूण 

सुबंध— (सं) मजबूि धरून, जोराने 

सुबुध—  
सुबाधं—  

सुि— सं. श ि, कल्याणकारक 

सुिग— (सं.) िाग्यवान, स ंदर 
सुिाणसत— सं. स िाहषि 

सुिीक्ष— (सं. स +हिकं्ष) स काळ 

सुमंगळ— (सं.) हवषेश कल्याणकारक 
सुर— (सं. क्ष र) वस्िरा 

सुर— सं. शूर 

सुरत— (सं.) संिोग 

सुरतसंिोग— लैं हगक क्रीडा 
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सूयोपास्ती— (सं.) सूयव देविेची उपासना 

सुलळीत— (सं. स +लहलि) अत्यंि स दंर, मध र 
सुििारोतय— (सं. स वणव+आरोप) स वणवजहडि 

सुहृद— (सं.) चागंल्या अिंःकरणाचा, हमत्र 

सूळ— (सं. शूल) वधासाठी टोकदार िीक्ष्ण उंच शस्त्र 
सुक्ष्म— सं. सूक्ष्म, बारीक, िलम 

सेजिळी— (सं. शर्य्या + म. प्रत्यय ‘वळ’) शर्य्यापाहलका, सेज ियार करणारी 

सेजा— (सं. शर्य्या) हबछाना 

सेटी— (सं. श्रेष्ठी) व्यापारी, शटे 
सेत— (सं. के्षत्र. प्रा. छेि) शिे 

सेतकणर—  

सेतखािे—  
सेष्टाई— (सं. हशष्ट) ‘सीष्टाई’, पाहा. 

सेळंद्री— सं. सैरंध्री 

सेळी— (देप्रा. छेहलआ) शळेी, बकरी 
सैरािैरा— (सं. स्वैर) स्वचे्छेने, वाटेल त्या हठकाणी, इिस्ििः 

सोइ(ई)रा— (सं. सोदर) सोयरा, नािेवाईक 

सोइरे—  

सोइरयाचें—  
सोयरा—  

सोई— सोय, मागव ‘सोय’ पाहा. 

सोक— सं. शोक, द ःख 
सोख—  

सोखिे— (सं. शोषण) शोषण करणे, स कहवणे, आटवणे. 

सोखीन—  
सोडशिार्दशकी— (सं. षोडशवार्मशका) सोळा वष ेवयाची 

सोडशिशीकी—  

सोडिि— स टका 
सोदे्वग— (सं) उदे्वगासहहि. 

सोदे्वगें— उदे्वगाने काळजी करीि 

सोत्कंठ— (सं) उत्कंठेने, आि रिेने 

सोनटंक— (सं. स वणव+टक) सोन्याचे नाणे. (टंक>टका=हवहशष्ट मूल्याचे नाणे) 
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सोनटका—  

सोनटकेची—  
सोनारकळी— (स ं. स वणव+कलह) सोनार करिाि िसे खोटे िाडंण 

सोनें— (सं. स वणव) 

सोनय— स वणवम द्रा 
सोपद्रि— (सं.) उपद्रव=सकंट, त्याने य क्ि, अडचणीचे 

सोय— मागव 

सोये— ‘सोई’ पाहा. 

सोहृद— (सं. स हृद) हमत्र 
सौंदणरय— (सं. सौंदयव) लावण्य 

सौजन्यता— (सं. सौजन्य) चागं लपणा 

सृजिे— (सं. सृज्) हनमाण करणे. 
सृजलीं—  

संृगाळ—  

सृघार— (सं. शृगंार) 
सृघाळ— (सं. शृगाल) कोल्हा 

स्कंद— (सं. स्कंध) खादंा. 

स्कंणद—  

स्ति— (सं) म ळे, साठी 
स्तंब— (सं. स्िंि ) खाबं. 

स्तंबेसी—  

स्तान— (सं. स्थान) जागा 
स्त्री— (सं) बायको, पत्नी 

स्त्रीजीतु— पत्नीने कजकलेला, पत्नीच्या आधीन असलेला बायला 

स्त्रीलुब्ध—  
स्र्ळचर— (सं. स्थलचर) जहमनीवर चालणारा-राहाणारा 

स्रु्ट— (सं) स्पष्ट 

स्रु्राि— (सं. स्फ रण) आवशे 
स्मात्तव— (सं.) स्मृहि-शासे्त्र जाणणारा. 

स्मार्दत— (िृ) 

स्यािा— (सं. हशक्षणक > म. हसहाणा) 

स्ििवकार— (सं) सोनार 
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स्रजिे— (सं. सृज्) हनमाण करणे. 

स्रजीला—  
स्रजीलें—  

स्िइ(ई)छा— (सं. स्व+इच्छा) स्वचे्छा 

स्िपातंी— (सं. स्व+पंत्क्ि) आपल्या पगंिीि, आपल्या बरोबर 
स्िल्पकाय— (सं.) लहान शरीराचा 

स्ििािता— सं. स्विाविः 

स्िान— (सं. श्वान) क िरा 

स्िानें—  
स्िापद— (सं. श्वापद) कहस्त्र पश  

स्िारंु्भं्रश— (सं. स्वाथवभं्रश) स्वाथापासून भ्रष्ट होणे-दूर जाणे 

स्िेछा— सं. स्वचे्छा, आपल्या इच्छेने 
स्िेस्छा—  

स्िेत— सं. शे्वि, पाढंरा 

स्िळंकृत— (सं. स +अलंकृि) चागंले दाहगने घािलेला, सजलेला 

ह 
 

 

हंकारिे— (नादशब्द. सं. ह ं+कृ; देप्रा. हक्काहरए) हाकारणे, ह ंकार करून बोलावणे 

हट— हट ट 
हडुती— (सं. अधस्िः) खाली 

हरख— (सं. हषव) आनंद 

हणरख—  
हरीख—  

हर(णर)खिे— (सं. हषव) आनंहदि होणे. 

हरखीत—  
हरखैला—  

हखवलीं—  

हणरखीला—  
हणरखैला—  

हणरखैले—  

हरस— (सं. हषव) आनंद 

हरूस—  
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हणरआळी— (सं. हहरि = दूवा + आहल) हहरव ेगवि, कोवळे गवि 

हरूसिे— (सं. हषव) आनंहदि होणे. 
हरूसैला—  

हला— होला, कपोि पक्षी. 

हणलयाचा—  
हषायमान— (सं.) आनंहदि 

हस्ती— (सं.) 

हयें—  

हहास्ती—  
हाडंी— (का. हण्डा) पसरट िोंडाचे िाडें 

हातसाहाना— [१] (स.ं हत्स्ि + साधहनक). हिीच्या दळावरील सेनानी [२] (सं. हस्ि +) 
स्वामीसमोर िस्ि धरणारा 

हानिे— (सं. हन) हाणणे, मारणे. 

हाला— हाहणिला, मारले 
हानीन—  

हाणनतला—  

हानीतली—  
हािौणन—  

हाणर— (सं. हर) परािव, हार 

हाि— लोि, इच्छा 

हािी— (सं. हहवः) यज्ञाि अपवण करण्याची आह िी 
हा(हा)ंसिे— (सं. हस्). 

हासीनला—  

हासंीनला—  
हासंनली—  

हासंनले—  

हासंनलाणस—  
लहडिे— (सं. कहड् > प्रा. हहण्ड्) िटकणे. 

लहणडता—ं  

लहडों—  

णहनबळ— (सं. हीनबल) द बवळ 
णहमपात— (सं.) बफाची वृष्टी 
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णहरण्य— (सं.) सोने 

णह(ही)रतिे— (सं. हृि) हरण करणे, हहरावनू घेणे. 
णहरतीलें—  

हीरीतले—  

णहरन— सं. हहरण 
णहसेबु— (अरबी. हहसाब) हहशबे, गणना, गणिी 

हीत— (सं. हहि) कल्याण, कल्याण करणारा 

हीतकारक—  

हीमाचंळ— (सं. हहमाचल) हहमालय पववि 
हीि— (सं. हहम) थंडी 

हसणििे— (सं. हे्रष्) घोड्याप्रमाणे कखकाळायला लावणे. 

हरणिला—  
णह(ही)सु— (सं. हेषः) घोड्याचे कखकाळणे 

हुडा— (का.) ब रूज 

हुदवय— (सं. हृदय) 
हेर— (देप्रा. हेर>सं. हेहरकः) ग प्ि बािम्या आणणारा, ग प्िपण पाहाणारा 

हेळा— (सं. हेला) एकदम 

होउणन(नी)— (सं. ि ू> म. हो + ऊन प्रत्ययान्ि धाि साहधि) [१] जन्माला येऊन. [२] हन, 
पासून 

हो का—ं होय का? होय; ठीक आहे. 

होते— ऐवजी 
होिे— (सं. ि)ू असणे. [१] 

होसी—  

होईल— असेल 
होत सातंा—ं होत्सािा, असून [२] घडणे. 

होििें—  

व्होिें—  
होिािा—  

होििैल—  

होिािें—  

होन्हार— (सं. ियू + मान) होणार, घडणार (ि. का.) 
होिार—  
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होला— कपोि पक्षी, पारवा ‘हला’- पाहा. 

ऱ्हुदये— सं. हृदय 
ऱ्हुय—  

क्ष 
 

 
क्षय— (सं.) क्षीणिा, नाश 

क्षयो—  

क्षीप्रा— (सं. क्षीर+प्राय) खीर 

कु्षधा— (सं.) िकू; 
कु्षधा— (िृिीया) 

कु्षधे— (िृिीया) 

कु्षधारु्व— क्ष धािव, ि केला 
कु्षधारर्ी—  

कु्षक्रातं—  

कु्षपीणडत—  
कु्षध्येकरौणन— क्ष धेने 

कु्षधेधा—  

के्षि— (सं. क्षीण) कमजोर 

के्षि— (सं. क्षण) थोडा वळे 
के्षपनी(िी)क— (स.ं क्षपणक) जैन म नी 

क्षपनी  

के्षम— (सं.) कल्याण, श ि, क शल 
के्षमाळींगन— (सं.) श ि आकलगन 

के्षमा— (सं. क्षमा) माफी 

के्षत्र— (सं.) शिे 
के्षत्रपाळ— शिेाचा राखणदार 

के्षत्री— (सं. क्षहत्रय) 

के्षत्रीधमुव—  
क्षोििे— (सं. क्ष भ्) रागावणे; 

क्षोिला—  

क्षौर— (सं.) डोक्यावरील केस काढून टाकणे. वस्िऱ्याचे कलेली हजामि 
 


