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गं्रथाणिषयी 
 

‘बाबा पदमनजी : काल व कर्तृत्व’ हा गं्रथ ‘बाबा पदमनजी : व्यक्तर् व वाङ्मय’ या दृष्टिकोनारू्न 
डॉ. के. सी. कऱ्हाडकर यानंी सखोल व व्यासंगी संशोधन करून पुणे ष्टवद्यापीठास जो पी.एच्.डी.चा प्रबधं 
सादर केला त्याचाच गं्रथरूपाने केलेला आष्टवष्कार होय. 
 

गेल्या शर्कार् साष्टहत्याचे नवनवीन प्रकार हार्ााणारे जे काही थोडे लेखक लाले त्यार् बाबा 
पदमनजी अग्रणी ठरावरे्. इ. स. १८५२ च्या आसपास बाबानंी र्त्कालीन अनेक महत्त्वाच्या ष्टवषयावंर 
ष्टनबधंलेखन केले इर्केच नव्हे र्र ‘ष्टनबधंमाला’ या नावाचा एक ष्टनबधंसंग्रह छापून प्रष्टसद्ध केला. बाबाचं्या 
ष्टनबधं लेखनाला त्याकााी अनेक पाष्टरर्ोष्टषके ष्टमााली. मराठीर्ील स्वरं्त्र, सामाष्टजक व वास्र्वावर 
आधारलेली पष्टहली स्त्रीजीवनष्टवषयक कादंबरी ‘यमुनापयृटन’ ही बाबानंीच ष्टलष्टहली. इ. स. १८६१ मध्ये 
त्यानंी लेखक, कष्टव व वार्ाहार यानंा उपयुतर् असा ‘शब्दरत्नावली’ नावाचा आगाा व वगेाा शब्दकोश 
ष्टसद्ध केला. मराठी भाषेला भषूणभरू् व कलात्मक आष्टवष्काराने नटलेले ‘अरुणोदय’ हे आत्मचष्टरत्र 
बाबानंीच ष्टलष्टहले आहे. आंर्रराष्रीय बालक वषाच्या संदभार् बाबानंी संपादलेले ‘सत्यष्टदष्टपका (धाकटी)’ 
हे ष्टनयर्काष्टलक लक्षार् येरे्. ही सत्यष्टदष्टपका केवा लहान मुलासंाठी आर्थथक र्ोटा सोसूनही बाबानंी 
अखंड पाच वष ेचालष्टवली. संपादकीय कामासाठी पेन्शन ष्टमाष्टवण्याचा मान बाबाकंडेच जार्ो. वास्र्वाला 
धरून येशू ष्टिस्र्ाचे चष्टरत्र गं्रथन करण्याचा बाबाचंा प्रयत्न प्रशसंनीय व लक्षणीय आहे. चष्टरत्र, कथा, 
क्रष्टमक पुस्र्के इत्यादी लेखनार्ही बाबाचं्या प्रष्टर्भेने संचार केल्याचे ष्टदसरे्. ‘हहदूधमृ व ष्टिस्र्ीधमृ’ याचंा 
रु्लनात्मक अभ्यास करणारी बरीच पुस्र्के त्यानंी प्रष्टसद्ध केली. ष्टिस्र्ी धमाचे सखोल दशनृ घडष्टवणारी 
ष्टवष्टवध आष्टण ष्टवपूल अशी त्याचंी गं्रथरचना पाष्टहली की ‘ष्टिस्र्ी वाङ्मय महर्थष’ हा त्याचंा गौरव यथाथृ 
वाटर्ो. शकै्षष्टणक गं्रथरचनेर्ही त्यानंी मोलाची भर टाकली. 
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णनिेदन 
 
मराठी भाषा व साष्टहत्य याचंा सवांष्टगण ष्टवकास करून त्यानंा समतद्ध करणे व साष्टहत्य, इष्टर्हास व कला या 
के्षत्रारं्ील महाराष्राचा थोर वारसा जर्न करणे हे महाराष्र राज्य साष्टहत्य संस्कत र्ी मंडााचे उष्टिि आहे. 
ज्याचं्या साष्टहत्यकत र्ींमुाे मराठी इष्टर्हास, संस्कत र्ी व वाङ्मय यामध्ये ाार मोलाची भर पडली आहे, अशा 
प्रख्ययार् साष्टहक्त्यकाचंी एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील व ष्टवसाव्या शर्कार्ील पष्टहल्या जागष्टर्क युद्धाच्या 
कााापयंर्ची मराठी साष्टहत्यार् लालेली उच्च वाङ्मयीन, साष्टहक्त्यक व सासं्कत ष्टर्क मूल्ये असलेली पुस्र्के 
व त्या वाेचे साष्टहक्त्यक याष्टवषयींचे ज्ञान मराठी वाचकास उपलब्ध व्हाव ेम्हणून त्याचें साष्टहत्य प्रकाष्टशर् 
करावयाचे धोरण महाराष्र राज्य साष्टहत्य संस्कत र्ी मंडााने ठरष्टवले आहे. अशा र्ऱ्हेचे साष्टहत्य मंडा 
एकर्र स्वर्ः प्रकाष्टशर् कररे् अथवा खाजगी प्रकाशक व साष्टहक्त्यक संस्था यानंी प्रकाष्टशर् करावयाचे 
ठरष्टवले र्र मंडा त्यानंा अनुदान देण्याचा ष्टवचार कररे्. 
 

२. मराठी साष्टहक्त्यक र्सेच साष्टहत्य याचंी शलैी कालपरत्व ेबदलर् व ष्टवकष्टसर् होर् गेली आहे. 
कष्टवर्ा, कथा, लघुकथा याचंा आशय व आकत ष्टर्बंध कालाप्रमाणे बदलर् गेला आहे. वणनृात्मक बदल ाार 
मोठ्या प्रमाणार् ष्टदसून येर्ार्. वैचाष्टरक ष्टनबधं व प्रबधं याचं्यार्ील ध्येयवाद व र्त्त्वप्रष्टर्पादन यामध्ये नवीन 
भर पडली आहे. र्सेच जीवनमूल्ये व सामाष्टजक पष्टरक्स्थर्ीर्ील बदलही प्रकषाने जाणवर् आहेर्. 
ष्टनरष्टनराळ्या कााार्ील साष्टहक्त्यकाचंा त्या त्या वाेच्या पष्टरक्स्थत्यनुरुप आपल्या साष्टहत्यावर ठसा 
उमटलेला ष्टदसून येर्ो. 
 

३. मंडााने हा हेरू् साध्य करण्यासाठी ष्टवष्णुशास्त्री ष्टचपाुणकराचंी निबधंमाला नागपूर ष्टवद्यापीठाचे 
माजी कुलगुरु व मंडााचे माजी सदस्य, डॉ. ष्टव. ष्टभ. कोलरे् याजंकडे संपादनासाठी सोपष्टवली आहे. 
लोकमान्य ष्टटाकाचं्या केसरीर्ील ष्टनवडक लेखाचंा संग्रह इंग्रजी व मराठीर् संपादन र्यार करण्याचे 
आष्टण कै. गोपाा गणेश आगरकराचें केसरीर्ील व सुधारकार्ील ष्टनवडक व दुर्थमा लेखांचे संपादनाचे 
काम मंडाार्ाे चालू आहे. लोकष्टहर्वादी गोपााराव हरी देशमुख याचं्या समग्र वाङ्मयाचे संपादन लाले 
आहे. कै. राजारामशास्त्री भागवर् याचें ष्टवष्टवधज्ञान ष्टवस्र्ार, सुबोध पष्टत्रका, हहदुधमृष्टववचेक, ष्टदनबधूं, 
इत्यादी ष्टनयर्काष्टलकार् प्रष्टसद्ध लालेले व आज सहजपणे उपलब्ध नसलेले ष्टनवडक व महत्त्वपूणृ 
ष्टनबधंाचें संपादन कायृ मंडाार्ाे चालू आहे. ष्टसस्टर जेराक्ल्डन यानंी संकष्टलर् केलेला The Letters and 
Correspondence of Pandita Ramabai हा १८८३ रे् १९१७ या कााार्ील आंर्रराष्रीय महत्त्वाचा 
पत्रव्यवहार मंडााने इंग्रजी भाषेर् प्रकाष्टशर् केला असून त्याच्या मराठी अनुवादाचे काम प्रा. सौ. सरोष्टजनी 
वैद्य याजंकडे सोपष्टवले आहे. मंडााच्या या योजनेर् आजवर महात्मा फुले समग्र वाङमय, धमृरहस्य या 
गं्रथाचं्या ष्टिर्ीयावतत्ती प्रष्टसद्ध लाल्या आहेर् महाराष्र महोदयाचा पूवृरंग या गं्रथाचे प्रकाशनही लाले आहे. 
र्सेच सेिापती बापट समग्र वाङमय, कै. आचायृ धमानंद कोसंबी ष्टलष्टखर् बुद्धलीलासारसंग्रह, 
जार्ककथा भाग १, २ व ३, बुद्ध धमृ आष्टण संघ-बुद्ध संघाचा पष्टरचय, समाधीमाग ृ इत्यादी गं्रथाचं्या 
पुनमृुष्टिर् आवतत्त्या लवकरच प्रकाष्टशर् होर् आहेर्. 
 

४. महाराष्रार् आजवर अनेक साष्टहक्त्यक लाले. परंरु् काही अपष्टरहायृ कारणामुाे सवृच 
साष्टहक्त्यक प्रकाशार् येऊ शकले नाहीर्. काही साष्टहक्त्यक प्रष्टसद्धीपराङ्मुखरे्मुाे र्र काही साष्टहत्यबाह्य 
पष्टरक्स्थर्ीमुाे प्रष्टसद्धीच्या लोर्ार् येऊ शकले नाहीर्. बाबा पदमनजी हे असेच १९व्या शर्कार्ील एक 
अप्रकाष्टशर् साष्टहक्त्यक होर्. ष्टवद्याथीदशपेासूनच त्यानंी आपल्या ष्टलखाणास सुरवार् केली होर्ी. सन 
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१८५१ पूवी ष्टलष्टहलेल्या दोन पुस्र्कापंैकी स्त्री नवद्याभ्यास या त्याचं्या पुस्र्कास बष्टक्षसही ष्टमााले होरे्. सन 
१८५१ रे् १९०४ पयंर् त्याचें लेखन अव्याहर्पणे चालू होरे्. त्यानंी ष्टनरष्टनराळ्या ष्टवषयावंर शभंरावर पुस्र्के 
ष्टलष्टहली आहेर्. ष्टनबधं, कादंबरी, कोशवाङ्मय, ष्टशक्षण, चष्टरत्र, आत्मचष्टरत्र, धमृप्रसार र्सेच 
ष्टनयर्काष्टलके वगैरे अनेक के्षत्रार् त्यानंी उल्लेखनीय कामष्टगरी केली असली र्री आजवर त्याचें साष्टहत्य 
दुलृष्टक्षर्च होरे्. प्रस्रु्र् लेखक डॉ. के. सी. कऱ्हाडकर यानंी र्र त्याचें ‘पष्टहले मराठी कादंबरीकार,’ 
‘मराठी-ष्टिस्र्ी वाङ्मयाचे जनक’ असे वणनृ केले आहे व त्याचें योग्य मूल्यमापन केले आहे. हे सवृ लक्षार् 
घेऊन मंडााने अपवाद करून या गं्रथाचे प्रकाशन मंडााच्या वर्ीने करण्याचे ठरष्टवले. डॉ. कऱ्हाडकर 
यानंी पष्टरश्रम घेऊन सवृ उपलब्ध संदभृ साष्टहत्य ष्टमावनू व बारकाईने पाहून बाबाचं्या चरु्रस्त्र लेखणीचे 
दशनृ मूा लेखनार्ील सुलभर्ा व रसाा शलैी कायम ठेऊन या पुस्र्कार् घडष्टवले आहे. ष्टवशषे म्हणजे 
यापूवी पूणृपणे दुलृष्टक्षलेला हा ष्टवषय त्यानंी सामान्य वाचकाला सहज समजावा इर्तया सुबोध व सोप्या 
भाषेर् ष्टलष्टहण्याची कामष्टगरी जबाबदारीने पार पाडली आहे. पुस्र्काच्या मुिणप्रर्ीचे संपादन श्री. बापूराव 
नाईक याचं्यावर सोपष्टवले होरे्. याच पुस्र्कार् बाबा पदमजींनी १८६० साली प्रष्टसद्ध केलेला शब्दरत्िावली 
हा मराठीर्ील पष्टहला समशब्दकोश पुनमृुिीर् केला आहे. हे पुस्र्क बाबा पदमिजी : काल व कततृत्व या 
नावाने प्रष्टसद्ध करण्यास मंडाास आनंद होर् आहे. 
 
वाई, १ जानेवारी, १९७९ लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
११ पौष, शके १९०० अध्यक्ष, महाराष्र राज्य साष्टहत्य संस्कत र्ी मंडा 
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प्रस्र्ािना 
 
णिसाव्या शर्काच्या उत्तराधार् एकोष्टणसाव्या शर्काचा सवांगाने अभ्यास करण्याची आपल्याला गरज भासू 
लागली आहे, ही ज्ञानके्षत्राच्या दृिीने मोठी अथृपूण ृघटना आहे. एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील घडामोडींकडे 
मुिाम पुन्हा पुन्हा मागे वाून पाहावे, त्यार्ल्या व्यतर्ींच्या हालचालीरू्न त्या काााच्या पे्ररणा लक्षार् घ्याव्या 
आष्टण त्याचं्या संदभार् गर् शर्कार्ील आपल्या सासं्कत ष्टर्क जीवनाचा वेध घेऊन ष्टवसाव्या शर्काच्या 
संदभार् त्याचे मूल्यमापन करण्याच्या कायार् अनेक अभ्यासक आज प्रयत्नशील आहेर्. त्यासाठी मोठ्या 
प्रमाणार् दुर्थमा साधनाचंी जमवाजमव करण्याची धडपड चालू आहे, त्या साधनाचं्या अंर्रंगार् ष्टशरून 
त्यामुाे हा कालखंड ष्टकर्पर् बोलका करर्ा येईल, हे पाष्टहले जार् आहे. असा प्रयत्न करणे आज या 
अभ्यासकानंा अत्यावश्यक वाटू लागले आहे. या प्रयत्नामुंाे त्या कााार्ील व्यतर्ींचे, त्याचं्या कायाचे 
आष्टण त्याचा त्या कााावर लालेल्या पष्टरणामाचे एक वगेाेच परंरु् सम्यक्ष्टचत्र आर्ा ष्टदसू लागले आहे. 
काही मानदंडाचं्या सावलीर् उभे राहून केलेल्या ष्टवकारग्रस्र् मूल्यमापनाच्या मयादा आर्ा लक्षार् येऊ 
लागल्या आहेर् आष्टण त्यामुाे उत्पन्न लालेल्या आष्टण क्स्थरावलेल्या ष्टकत्येक समजुर्ी आर्ा ष्टवर्ाू 
लागल्या आहेर्. अशा प्रकारच्या आजच्या प्रयत्नार् डॉ. कऱ्हाडकरानंी केलेल्या ‘बाबा पदमनजी’च्या या 
अभ्यासास बरेच महत्त्व आहे. 
 

बाबा बदमनजींची गं्रथसंपदा ाार मोठी आहे, त्यानंी शभंरावर पुस्र्के ष्टलष्टहली आहेर्, यासंबधंीची 
स्थूल स्वरूपाची जाणीव या ष्टवषयाच्या अभ्यासकानंा होर्ी. त्याचंी एक-दोन पुस्र्के सोडल्यास त्याचं्या 
गं्रथलेखनाची, त्याचं्या प्रचडं धडपडीची आष्टण त्याचं्या कामष्टगरीची आपल्याला ाारशी कल्पना नव्हर्ी. 
बाबा पदमनजींचे नाव त्याचं्या मतत्यूनंर्रच्या कााापासून आजर्ागायर् उपेष्टक्षर् मानकऱ्याचं्या पडद्याआड 
जाऊन बसले होरे्. त्याचं्या समग्र वाङ्मयाचे संशोधन करावे आष्टण काााच्या संदभार् त्याचा अभ्यास 
करावा, असे कै.अ.का. ष्टप्रयोाकरानंा ाार वाटर् होरे् आष्टण र्शी त्यानंी मला वेाोवाेी सूचना केली होर्ी. 
प्रा. कऱ्हाडकरानंी संशोधनासाठी कोणर्ा ष्टवषय ष्टनवडावा, यासंबंधाने ष्टवचारष्टवष्टनमय सुरू केला रे्व्हा 
ष्टप्रयोाकराचं्या या सूचनेची डॉ. स. गं. मालश े यानंी आठवण करून ष्टदली आष्टण र्ीनुसार मी प्रा. 
कऱ्हाडकरानंा या ष्टवषयाची व्याप्र्ी सागंून हे आव्हान स्वीकारणार का असे ष्टवचारले. ष्टप्रयोाकराबंरोबर 
ज्ञािोदयाच्या एका ष्टवष्टशि अंकाच्या शोधासाठी मी एकदा सबंध ष्टदवसभर भटकलो होर्ो आष्टण शवेटी र्ो 
अंक कुठेच ष्टमार् नाही, याचा अनुभव घेर्ला होर्ा. त्या सबधं ष्टदवसार् ष्टप्रयोाकर जेवले नव्हरे्. केवा 
सकााी एक कप दूध घेऊन आम्ही बाहेर पडलो होर्ो. रात्री जेवर्ाना ह्या साऱ्या पायष्टपटीचे ाष्टलर् काय 
असा प्रश्न माझ्यापुढे उभा राष्टहला, रे्व्हा ष्टप्रयोाकर म्हणाले, ‘संशोधन करावयाचे म्हटल्यानंर्र 
अभ्यासकाने अशा प्रकारच्या अनुभवानंा र्यार असले पाष्टहजे. र्शी त्याच्या मनाची र्यारी नसल्यास त्याने 
संशोधनाच्या वाटेला जाऊ नये. एखादा ष्टवषय ष्टनवडल्यानंर्र सुरवार्ीलाच कुठे काय ष्टमारे्, ष्टकर्ी ष्टमारे् 
याचा जसा संशोधकाने शोध घेर्ला पाष्टहजे, र्सेच कुठे काय ष्टमार् नाही आष्टण ष्टमाू शकर् नाही, हे त्याला 
माहीर् लाले पाष्टहजे. अगदी शवेटच्या क्षणापयंर् रे् ष्टमाष्टवण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाष्टहजे. आष्टण मोठ्या 
प्रमाणार् प्रयत्न करूनही एखादा र्पशील ष्टमार् नसल्यास, त्या ष्टनणयृापयंर् ठामपणे येईपयंर् त्याने 
प्रयत्न सोडर्ा कामा नये’. 
 

बाबा पदमनजींवर संशोधन करावयाचे र्र या ष्टजष्टिने केले पाष्टहजे या अपेके्षनुसार करावयाचे 
कऱ्हाडकरानंी पत्करले आष्टण रे् यशस्वीरीर्ीने र्डीला नेले. साधनाचंी जमवाजमव करण्याबाबर्ीर् 
कुठल्याही र्ऱ्हेचे प्रयत्न करण्याचे त्यानंी बाकी ठेष्टवले नाही. साधी बाबाचं्या जन्मर्ारखेची बाब, परंरु् ‘र्ी 
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ष्टमार् नाही’ या ष्टनष्कषाला येण्यासाठी त्यानंी ष्टकर्ी कि घेर्ले आहेर् हे हा प्रबधं वरवर चााणाऱ्याचं्याही 
लक्षार् येईल. बाबा पदमनजींची अत्यंर् दुर्थमा असलेली जवजवा बहुरे्क सारी गं्रथसंपदा आष्टण 
ष्टनयर्काष्टलके त्यानंी ष्टमाष्टवली (अथार् अगदी शभंर टके्क र्ी त्यानंा ष्टमाष्टवर्ा आली, असे नव्हे!), बाबाशंी 
संबधंीर् स्थाानंा, व्यतर्ींना त्यानंी भेटी ष्टदल्या आष्टण बाबाचं्या समकालीन वाङ्मयाच्या संदभार् त्याचा 
र्ौलष्टनक अभ्यास केला. या अभ्यासामुाे बाबाचं्या समग्र कायाचे, त्याचं्या ष्टवचारधारेचे आष्टण त्याचं्या 
मानष्टसक घडणीचे एक ठसठशीर् ष्टचत्र उभे राहरे्. त्यामुाे एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील एका ष्टवस्मतर्प्राय 
लालेल्या परंरु् अत्यंर् महत्त्वाच्या ष्टवषयाचा ष्टचकाटीने, साके्षपाने आष्टण प्रामाष्टणकपणाने केलेला हा 
मराठीर्ला ष्टवद्यापीठीय पार्ाीवरून ष्टलष्टहला गेलेला बहुधा पष्टहलाच प्रबंध असावा, असा माला कयास 
आहे. 
 

एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील मोठ्या गं्रथकारामंध्ये बाबाचंी गणना होर् असली र्री त्याचं्या 
समकालीन अशा साऱ्या गं्रथकारामंध्ये रे् अनेक प्रकारे वगेाे पडर्ार्. गं्रथसते्तचे नव्या समाजघडणीच्या 
दृिीने महत्त्व ओाखून सार्त्याने त्याचंी गं्रथष्टनर्थमर्ी केली आहे, परंरु् र्ी सारी ष्टिस्र्धमृप्रणीर् पारमार्थथक 
उद्धाराच्या र्ीव्र र्ामाीपोटी. इंग्रजाचं्या साष्टन्नध्यामुाे, ष्टवशषेर्ः त्याचं्याबरोबर आलेल्या गं्रथसते्तच्या 
प्रभावाने, आपल्या धमार्ील कमृकाडंाने ओशाागर् होऊन धमृसुधारणेचा प्रयत्न करणाऱ्या र्त्कालीन 
ष्टवचारवंर्ानंी प्राचीन धमृगं्रथाचे आलोचन करून त्याचं्या प्रामाण्यानेच मानवर्ाप्रणीर् धमाची प्रष्टर्ष्ठापना 
करण्याची स्वप्ने पाष्टहली. आंग्ल ष्टशष्टक्षर्ाचं्या धमृसुधारणेच्या या कल्पनानंी बाबाचं्या मनाची पकड घेर्ली 
नाही. ऐष्टहक दृष्या भावी समतद्ध आष्टण संपन्न जीवनाचे प्रलोभनही त्यानंा पडू शकले नाही. काायला 
लागल्यापासून ‘धमृ’ या शतर्ीने त्याचं्या मनाचा कब्जा घेर्ला आष्टण ऐन र्ारुण्यार् रे् ष्टिस्र्ी धमाकडे 
आकत ि लाले आष्टण अस्वस्थरे्च्या अनेक रात्री घालवल्यानंर्र त्यानंी श्रद्धापूवृक ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार 
केला. ह्या ष्टिस्र्भतर्ीनेच त्याचें सारे भावष्टवश्व त्यानंर्रच्या कााार् पूणरृ्ः व्याष्टपले गेले. या भतर्ीरू्नच 
त्यानंी नव्या करारावर टीका ष्टलष्टहली, ष्टिस्र्ी धमृ आष्टण ष्टहन्दु धमृ याचंा रु्लनात्मक अभ्यास केला. अनेक 
ष्टनयर्काष्टलके काढली, पुक्स्र्का ष्टलष्टहल्या आष्टण शााा चालष्टवल्या. आपल्या या साऱ्या प्रयत्नाचें ाा 
ष्टिस्र्भतर्ानंा ष्टमाावे, यासाठी त्यानंी कमृयोग्याचे व्रर् आचष्टरले आष्टण एकाग्ररे्ने स्वर्ःसाठी, आपल्या 
अंरे्वाष्टसयासंाठी आष्टण ष्टिस्र्बाधंवासंाठी रे् सदासवृकाा परमेश्वरी प्राथृनेर् दंग राष्टहले. युरोष्टपयन 
ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचं्या संपकाने लेखन व मुिण याबाबर्ीर् रे् अष्टर्शय साके्षपी होरे्. छोया पुक्स्र्कानंा 
देष्टखल त्यानंी सूची जोडून वाचकाचंी सोय पाष्टहली. ष्टलष्टहलेली पुस्र्के वाचकापंयंर् पोचष्टवण्यासाठी 
आकषकृ रीर्ीने त्याचं्या जाष्टहरार्ी केल्या. गं्रथप्रष्टसद्धीपूवृ सवलर्ींची प्रलोभने दाखवनू आपले महत्त्वाचे 
गं्रथ मोठ्या प्रमाणार् वाचकापंयंर् पोचष्टवण्याची दक्षर्ा घेर्ली. त्याचं्या ष्टनबधंसंग्रहामागची, बायबलच्या 
टीकागं्रथामागची आष्टण हहदुधमाचे स्वरूप स्पि करण्यामागची भषू्टमका पाष्टहली र्र र्ी प्रामुख्ययाने 
सवृसंग्रहीची (एन सायतलोपीष्टडया) ष्टदसरे्. सवृसंग्रहीमध्ये ज्याप्रमाणे अनेक ष्टवषयाचंी अभ्यासपूण ृ परंरु् 
संकष्टलर् माष्टहर्ी ष्टदलेली असरे्, त्याप्रमाणे मराठी वाचकानंा अनेक ष्टवषयाचंी माष्टहर्ी करून द्यावी; 
त्याचं्या अज्ञानाचे पटल दूर करावे, त्याचं्या ष्टवषम चालीरीर्ींची त्यानंा जाणीव देऊन त्यानंा सन्मागाला 
लावाव े आष्टण ष्टिस्र्ी धमार्ील आत्म्याच्या शुद्धीकरणाच्या मागाने त्यानंा आणखी उदात्त आष्टण पष्टवत्र 
जीवनाच्या वाटेला लावाव ेहा त्याचंा सदा सवृकााचा ध्यास ष्टदसर्ो. 
 

हे त्याचें मर् अष्टर्शय आत्मकें ष्टिर् आहे आष्टण आपणासंारखे इर्रानंी करावे, हीच त्याचंी एकमेव 
र्ामा आहे. डॉ. कऱ्हाडकरानंी बाबाचं्या गं्रथार्ील, पुक्स्र्कारं्ील आष्टण ष्टनयर्काष्टलकारं्ील लेखामंधील, 
आशयाची थोडतयार् संकलन करून त्याचं्या या आत्मकें िी पारमार्थथक वतत्तीवर चागंल्या रीष्टर्ने प्रकाश 



 

 

अनुक्रमणिका 

टाकण्याचे साधन उपलब्ध करून ष्टदले आहे आष्टण त्याचंा काही महत्त्वाचा पत्रव्यवहार पष्टरष्टशिारू्न उद धतर् 
करून बाबाचंा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पि केला आहे. त्यारू्न त्याचंी परमेश्वरष्टवषयक आत्यंक्त्यक 
भषू्टमका स्पि होरे्. बाबानंा लोकष्टहर्वादींप्रमाणे पेशवाई आष्टण आंग्लाई याचंा र्ौलष्टनक ष्टवचार करावा 
आष्टण इष्टर्हास व राजकारण याचंा अभ्यास करावा असे वाटर् नाही. दादाभाई, रानडे, गोखले 
याचं्याप्रमाणे राजनीर्ीचे पष्टरशीलन करावसेे त्यानंा वाटर् नाही. अथृकारण, समाजकारण इत्याष्टदकाचं्या 
हचर्नार् त्याचें मन रमर् नाही. हरी केशवजी, बााशास्त्री जाभेंकर, कत ष्णशास्त्री ष्टचपाूणकर याचं्याप्रमाणे 
ष्टवज्ञानष्टनष्ठ शास्त्राचंाही रे् पुरस्कार करीर् नाहीर् हकवा वतत्तपत्र ही एक लोकजागतर्ीची मोठी शतर्ी आहे, 
या दृिीने रे् त्याच्याकडे पाहर् नाहीर्. भाऊ महाजन, आगरकर याचं्याप्रमाणे बुष्टद्धवादाची कास त्याचं्या 
सारख्यया सश्रद्ध मनाने धरणे शतयच नव्हरे्. या त्याचं्या सश्रद्धरे्ला जेथे धक्का बसला रे्थे त्यानंी आपपरभाव 
मनार् न ठेवर्ा आपल्या मनार्ील प्रक्षोभ व्यतर् केला आहे. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी हकवा पषं्टडर्ा रमाबाई 
याचं्यावर पत्रव्यवहारारू्न त्यानंी जो मारा केला आहे र्ो पाहाण्यासारखा आहे. एकीकडे रे् आपण ज्वलंर् 
राष्रवादी असल्याचे आवजृून सागंर्ार् आष्टण स्वभाषेवरचे आपले ष्टनर्ारं् पे्रम करर्ार्, परंरु् स्वदेश आष्टण 
स्वभाषेबरोबरच आपण ज्या धमार् जन्माला आलो, त्या हहदुधमाबिल कसलेही पे्रम त्याचं्या मनार् राष्टहले 
नसल्याने त्याचंी ष्टिस्र् भतर्ी प्रचारी बनरे् आष्टण प्रसंगी र्ी आग्रही आष्टण एकागंी बनरे्. 
 

वैयक्तर्क व सामाष्टजक नीष्टर्मते्तचा पुरस्कार हहदुधमृ करीर् नाही, हे हहदुधमाचे मोठेच वैगुण्य 
होय, असे त्यानंा मनापासून वाटरे्. ष्टिस्र् धमृर्त्त्वाच्या स्वीकारानेच आपल्या देशार्ील लोकानंा वैयक्तर्क 
व सामाष्टजक नीष्टर्धमाची खऱ्या अथाने जाणीव होईल, याबिलच्या बाबाचं्या भावना आष्टण मरे् अष्टर्शय दृढ 
आष्टण पराकोटीची एकाक्न्र्क आहेर्. ऐष्टहक अष्टभवतष्टद्धची नवी धारणा त्यानंा दुबाेपणाची वाटरे् आष्टण 
ष्टिस्र्ाची एकष्टनष्ठ भतर्ी रमाबाईसारख्ययानंा काही प्रसंगी दूषणास्पद वाटली र्री बाबानंा मात्र र्ी भषूण 
वाटरे्. एका अथाने स्वर्ः जागे होऊन दुसऱ्याना जागे करू पाहणारे हे मन एकोष्टणसाव्या शर्कामध्ये केवा 
धार्थमक व आध्याक्त्मक स्वरूपाचे प्रबोधन ष्टनमाण करण्याची धडपड करीर् होरे्. म्हणूनच त्या कााच्या 
खऱ्या कत्या पुरुषापेंक्षा बाबा वगेाे होरे्, सवृस्वी वगेाे होरे्, ही भषू्टमका नीट समजावनू घेर्ली पाष्टहजे. 
 

डॉ. कऱ्हाडकराचं्या या प्रबधंार्ील सवार् महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यानंी यमुिापयृटि आष्टण 
अरुणोदय या बाबाचं्या दोन महत्त्वाच्या कत र्ींचे केलेले मार्थमक ष्टवश्लेषण. वास्र्ष्टवक यमुिापयृटि ही 
मराठीर्ील आद्य कादंबरी. ष्टर्च्यानंर्र येणाऱ्या अद भरु्रम्य कादंबऱ्याचं्या रु्लनेने आष्टण एकोष्टणसाव्या 
शर्कार्ील एकंदर कादंबऱ्यार्ील सामाष्टजक वास्र्वष्टचत्रणाच्या दृिीने ष्टर्चे श्रेय ाार मोठे. परंरु् र्ी 
ष्टलष्टहली गेली त्यावाेी दीघृ कथनात्मक आष्टण संवादात्मक गद्य ष्टनवेदनास मराठीर् काय म्हणावयाचे हा 
मोठा प्रश्नच होर्ा. त्याचं्या या कत र्ीनंर्र ष्टनमाण लालेल्या आष्टण पावसााी छत्रयापं्रमाणे भराभर 
उगष्टवलेल्या, मुख्ययर्ः संस्कत र्ार्ील बाणाच्या कादंबरी नावाच्या कत र्ीसारख्यया अद भरु्रम्य कथानकाचंी 
लयलूट करणाऱ्या कत र्ींना ‘कादंबरी’ असे म्हटले जाऊ लागल्यामुाे उद भरु्रम्यरे्चा लवलेशही नसणाऱ्या 
बाबाचं्या या ष्टनखा सामाष्टजक वास्र्वाचे ष्टचत्र करणाऱ्या कत र्ीस ‘कादंबरी’ म्हणून कोण संबोधील? 
समकाष्टलनानंा ही कादंबरी आहे, याची मुाीच जाणीव नसून ष्टनखा सत्य घटनाचें ष्टनवदेन करणारे 
वैचाष्टरक पुस्र्क आहे, असेच त्यानंा वाटर् होरे्! १८६० साली रघोबा जनादृन याचं्या पुनर्थववाहाला ष्टवरोध 
करणाऱ्या ब्राह्मणानंा बावंर्राव गोपडीकर नावाच्या र्त्काष्टलन सामाष्टजक नेत्याने यमुिापयृटिमधील 
उर्ारे आपल्या समथृनाथृ उद धतर् करून गप्प बसष्टवले होरे्. त्यामुाे न्या. रानड्ानंी ष्टर्ची प्रवासवणनृार् 
गणना करावी हकवा दत्तो वामन पोर्दारानंी ‘सामाष्टजक व धार्थमक’ या सदराखाली ष्टर्ची बोावण करावी, 
याचे ाारसे आश्चयृ वाटर् नाही. परंरु् कादंबरी या वाङ्मय प्रकाराचे होल्डाली स्वरूप ज्याचं्या पूणृ 



 

 

अनुक्रमणिका 

पष्टरचयाचे होरे् त्या ष्टव. ह. कुाकणी हकवा रा. श्री. जोगासंारख्यया मान्यवर रष्टसक समीक्षकानंी ष्टर्ला 
कादंबरी म्हणू नये, आष्टण ष्टर्च्या आद्यत्वाचा मान ष्टहरावनू घ्यावा, याची गंमर् वाटरे्. डॉ. कऱ्हाडकरानंी या 
कादंबरीला भरपूर न्याय ष्टदला आहे आष्टण आजपयंर् लालेल्या ष्टर्च्या उपेके्षरू्न ष्टर्ला बाहेर काढून योग्य 
र्ी भरपाई केली आहे. मात्र आपल्या हयार्ीर् या कादंबऱ्याचं्या आवतत्त्या प्रष्टसद्ध होर् असर्ाना बाबानंी 
काही ष्टठकाणी जी काही मार्थमक पष्टरष्करणे केली, त्याचंी दखल कऱ्हाडकरानंी घेर्ली नाही. ष्टवशषेर्ः 
ष्टर्सऱ्या आवतत्तीर्ील पढंरपूरच्या ष्टवधवचे्या र्ोंडी लोकष्टहर्वादींबिल चारदोन वातयार् जे ाटकारे ओढले 
आहेर्, रे् त्याचं्यावरच्या र्त्कालीन वतत्तपत्रीय टीकेपेक्षा अष्टधक बोचरे आहेर्. र्सेच यमुिापयृटि वर ज्या 
उलटसुलट टीका प्रष्टसद्ध लाल्या, त्यापंैकी कऱ्हाडकरानंी ज्ञािोदयावरच ष्टभस्र् ठेवनू प्रामुख्ययाने त्याच्या 
आधारेच या टीकेचा परामश ृघेर्ला आहे. त्याला त्या कााच्या इर्र पत्रार्ील टीकाचंी जोड देणे अवश्य 
होरे्. हहदुपत्राचं्या या कत र्ींवरील टीका अष्टधक जहाल होत्या. अगोदर पैसे भरून हार्ी पडलेले हे पुस्र्क 
उत्सुकरे्ने वाचावयास गेलेल्या अनेक हहदू वाचकाचं्या अपेक्षाचंा त्याने भगं केला. एक प्रकारच्या कडवट 
अष्टभष्टनवशेाने अनेक व्यतर्ी या कादंबरीवर रु्टून पडलेल्या ष्टदसर्ार्. या टीकाचें अवलोकन करून त्याचं्या 
संदभार् या कादंबरी बिलच्या जाष्टणवा अष्टधक अथृपूण ृष्टनष्टश्चर्च करर्ा आल्या असत्या! 
 

अरुणोदय हे बाबाचें आत्मचष्टरत्र म्हणजे लष्टलर् वाङ्मयाच्या के्षत्रार्ील एक मोठा चमत्कारच 
मानाव ेलागेल. आपण ष्टिस्र्ी का व कसे लालो, हे सागंण्यासाठी बाबानंी ह्या लेखनाचा प्रपंच केला आष्टण 
हहदुधमार्ील अनेक प्रकारच्या चालीरीर्ींची कल्पना देर्ा देर्ा बाबानंी सहजगत्या हहदुधमार्ील रूढीष्टप्रय 
समाजाचे एक ष्टजवरं् व चैर्न्यपूण ृ ष्टवश्व साकार केले. या पुस्र्काचे सहावाेा पारायण केल्यानंर्र एका 
अनोाखी ष्टविानाने न राहवनू त्यानंा पत्र ष्टलष्टहले, 
 

ह्या पुस्र्कार् शब्दलाष्टलत्य हकवा अलंकार हकवा शास्त्रदृष्या कोणर्ाही गुण नसूनही मला रे् 
शकेडोवाेा पुनः पुनः वाचाव ेअसे वाटले. ह्यार् खरा कावाा, खरी भतर्ी, साधेपणा व ष्टनरीच्छर्ा 
आहे. 

 
आपले मनोगर् आपल्याला वाटले त्या भाषेर् व्यतर् करण्यार् आलेल्या या पत्राने अरुणोदयाची 

आस्वाद्यर्ा नेमकी ष्टटपली आहे, परंरु् ष्टर्च्या आस्वाद्यरे्चे ममृ कशार् आहे, याची मीमासंा करण्याच्या 
भरीस काही पत्रकर्ा पडलेला ष्टदसर् नाही. 
 

अरुणोदय हकवा यमुिापयृटि ष्टलष्टहण्या पाठीमागचे प्रयोजन र्र सूयृप्रकाशाइर्के स्पि आहे. परंरु् 
ज्या हेरू्ने या कत र्ी बाबानंी ष्टनमाण केल्या, र्ो हेरू् ष्टकर्पर् साल लाला? हहदू ष्टवधवाचंी दुःक्स्थर्ी काावी 
म्हणून यमुिापयृटि थोडीच वाचली जारे् हकवा यमुिापयृटििे सुचष्टवले म्हणून हहदु र्रुण ष्टवधवा थोड्ाच 
ष्टिस्र्ी व्हायला बसल्या? बाबानंी आपल्या ष्टिस्र्ी होण्याचे ष्टचत्र रंगष्टवले म्हणून, प्रचारासाठी या 
पुस्र्काची जगार्ल्या अनेक भाषार् भाषारं्रे लाली असली र्री सामान्य मराठी वाचक हकवा अभ्यासक त्या 
हेरू्ने हे आत्मचष्टरत्र मुाीच वाचर् नाही. अशा र्ऱ्हेची असंख्यय प्रचारी पुस्र्के काााच्या उदरार् केव्हाच 
नाहीशी लाली. परंरु् अरुणोदयाचे र्से नाही आष्टण र्से होणार नाही, कारण कत्याला न कार्च त्याचं्या 
या आत्मष्टनवदेनाने ष्टनर्ारं् रमणीय वाङ्मयीन रूप धारण केले. कत्यालाही न कार्ा, कत्याच्या हेरू्ला दूर 
सारून काही कत र्ींना वाङ्मयीन स्वरूप कसे प्राप्र् होरे्, हे पाहावयाचे यमुिापयृटि हकवा त्यापेक्षा 
प्रामुख्ययाने अरुणोदय पाहाव.े केवा वास्र्व घटनाचं्या माडंणीने वा एखाद्या कालखंडाचे र्पशीलवार 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टचत्रण करावयाचे म्हणून एखाद्या कत र्ीला लष्टलर्कत र्ीचे स्वरूप येर् नाही. लष्टलर्कत र्ी ही व्यक्तर्ष्टनष्ठेपेक्षा, 
वस्रु्ष्टनष्ठेपेक्षा, आणखी काहीर्री वगेाी असरे्. या एका नव्या सत्याची प्रष्टचर्ी अरुणोदय मुाे येरे्. 
 

आष्टण बाबाचें मन ईश्वर भतर्ीने पूणरृ्ः व्यापले गेले होरे् र्री त्या मनाच्या खोलवर दडून बसलेल्या 
प्रष्टर्भाशाली कलावरं्ाने केलेली ही ष्टकमया आहे, हे लक्षार् येरे्. बाबामंधील कलावरं्ाची ही जाणीव 
लक्षार् आल्याखेरीज त्याचं्या साके्षपाचे, ष्टशस्र्ीचे नव्या जगाची स्वप्ने पाहण्याचे, लहान मुले, ष्टस्त्रया आष्टण 
प्रौढ याचं्यासाठी वगेवगेळ्या र्ऱ्हेची ष्टनयर्काष्टलके काढून त्याचं्या अंर्ःकरणापयंर् पोचण्याच्या त्याचं्या 
धडपडीचे, सवृ र्ऱ्हेचे कोशवाङ्मय पष्टरश्रमाने मराठी माणसाच्या पु्ार् आणून ठेवण्याच्या त्याचं्या 
पष्टरश्रमाचे, त्याचं्या शुद्धरे्च्या हव्यासाचे, साष्टत्त्वकेच्या उद्घोर्ाचे आष्टण एकोष्टणसाव्या शर्कार् अनेक 
के्षत्रार् आद्यत्त्वाचा मान सहजगत्या ष्टमावनू जाण्याच्या कर्तृत्वाचे यथाथृ आकलन होणार नाही. 
 

बाबा बदमनजी हे बहुप्रसव गं्रथकार होरे्. त्याचं्या व्यक्तर्मत्त्वाच्या यच्चयावर् पैलंूचा साराच पट 
उलगडून दाखष्टवणे ही गोि केव्हाही अशतयप्रायच ठरेल. र्रीपण या पैलंूचे अष्टधक आकलन होण्याच्या 
दृिीने डॉ. कऱ्हाडकराचं्या या अभ्यासाचे महत्त्व कोणासही मान्य केले पाष्टहजे. 
 
पुणे भीमराि कुलकिी 
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ऋिणनदेश 
 
बाबा पदमिजी: काल व कततृत्व हा गं्रथ पुरा करर्ाना ज्या अनेक व्यतर्ी व संस्था यानंी मला सष्टक्रय 
साहाय्य केले, त्या सवांचा नामष्टनदेश करणे केवा अशतय असले, र्री पण त्या सवांच्याबिल कत र्ज्ञरे्ने 
माले अंर्ःकरण भरून आले आहे. 
 

एका र्पाहून अष्टधक काा ज्या महाष्टवद्यालयार् मी अध्यापनाचे कायृ करीर् आहे त्या कॉलेजचे 
प्राचायृ डॉ. टी. बानृबस यानंी मला सर्र् प्रोत्साहन ष्टदले. ‘गो अहेड यंग मनॅ’ या त्याचं्या सक्स्मर् 
उद गारानंी व वाेोवाेी चौकशी करून त्यानंी दाखष्टवलेल्या आस्थेमुाेच मी हा गं्रथ पुरा करू शकलो. 
त्यानंीच हे व्यक्तर्त्व घडष्टवले आहे व त्यांच्याच प्रोत्साहनाने अशा प्रकारची कामे सार्त्याने करण्याची उमेद 
आहे. 
 

माले पी.एच्.डी. चे मागदृशकृ, प्राध्यापक डॉ. भीमराव कुलकणी, यानंी ष्टमत्र व ष्टशक्षक अशी दुहेरी 
भषू्टमका स्वीकारून मला अक्षरशः र्न-मन-धनेकरून मदर् केली. त्यानंी माझ्याबरोबर संशोधनाथृ भ्रमंर्ी 
केली. दुर्थमा पुस्र्के स्वर्ः ष्टवकर् घेऊन र्ी मला पाठष्टवली. आपला ष्टवद्याथी म्हटला की त्याच्यावर अमाप 
पे्रमाची बरसार् करण्याची ‘ष्टप्रयोाकर-मालश’े याचंी गुरुपरंपरा डॉ. कुलकणी यानंी देखील पुढे चालवली 
आहे. त्यामुाेच मी ष्टवद्यापीठाच्या ष्टनयर् मुदर्ीर् प्रस्रु्र् प्रबंध पुरा करू शकलो व आज त्या प्रबधंाचे 
गं्रथरुपाने प्रकाशन होर् आहे. कोणत्याही प्रकारच्या संशोधनासाठी ष्टकर्ी प्रकाराने साधने धंुडााावी 
लागर्ार्, ष्टकर्ी प्रकाराने आष्टण कुठे कुठे न कंटाार्ा, न ष्टनराश होर्ा पाहाव ेलागरे् व प्रत्यक्ष लेखनामध्ये 
ष्टकर्ी प्रकाराने ष्टशस्र्ीचा आग्रह धरावा लागर्ो याची जाण त्यानंी वेाोवाेी ष्टदली, र्ी सबधं आयुष्यभर मला 
साथ देणारी आहे. 
 

१९७२ च्या ष्टदवााीच्या सुटीर्ली गोि. मंुबईच्या ‘साष्टहत्य सहवास’मधील कै. ष्टप्रयोाकराचं्या 
ष्टनवासस्थानी मी त्यानंा भेटावयास गेलो होर्ो. रे् जीवावरच्या मोठ्या आजारारू्न उठून नुकरे्च घरी 
आलेले होरे्. ‘मी नगरच्या डॉ. ष्टहवाळ्याचं्या कॉलेजमधील प्रा. कऱ्हाडकर, बाबा पदमनजींवर पी.एच्.डी. 
साठी काम करीर् आहे’, माली ओाख मी करून ष्टदली. उठवर् नसर्ानाही ष्टप्रयोाकर एकदम उठून 
बसले. समोरच्या काचेच्या कपाटारू्न दोन र्ीन गं्रथ माझ्या पु्ार् टाकले. ‘कऱ्हाडकर, रु्म्ही जरूर बाबा 
पदमनजींवर काम करा. बऱ्याच ष्टदवसापासून हा ष्टवषय माझ्या डोळ्यासमोर होर्ा. या उपेष्टक्षर् 
वाङ्मयसेवकावर कुणी र्री काम करावे ही माली ाार ष्टदवसाचंी इच्छा आहे. रु्म्ही सवडीनुसार परर् 
एकदा या. मी रु्म्हाला बरीच मदर् करू शकेन’, ष्टप्रयोाकर म्हणाले. नंर्र मी कॉाी घेर्ली व 
ष्टप्रयोाकराचंी पाठीवरची थापही. र्ी मला आशीवादासारखी वाटली. मे मष्टहन्यार् ष्टप्रयोाकराचं्याकडे 
जायचे मी केवढे मनसुबे रचले होरे्! पण ष्टप्रयोाकराचं्या मतत्यनेू माले सारे मनसुबे ष्टवरून गेले. त्याचंा 
आशीवाद बरोबर घेऊन मी ही सारी वाटचाल केली. आज रे् असरे् र्र... प्रस्रु्र् गं्रथ अवलोकून कै. 
ष्टप्रयोाकरानंा र्र आसमानच ठेंगणे लाले असरे्. 
 

कै. ष्टप्रयोाकरापं्रमाणेच डॉ. कै. श.ं दा. पेंडसे, प्रा. गं. बा. सरदार, डॉ. रा. श.ं वाहाबे, श्री. गं. दे. 
खानोलकर, डॉ. स. गं. मालश,े डॉ. श्री. रं. कुलकणी अशा मान्यवर ज्येष्ठाचें आशीवाद या कामी वाेोवाेी 
मला ष्टमााले आहेर्. ही ष्टशदोरी कधीही न संपणारी अशीच आहे. 
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माझ्या कॉलेजार्ील मराठी ष्टवभागाचे प्रमुख डॉ. गं. ना. मोरजे माझ्या प्रबंधाच्या व गं्रथाच्या 
प्रगर्ीची रोजच जार्ीने चौकशी करावयाचे. सवृ र्ऱ्हेच्या सोयीसवलर्ी उपलब्ध करून द्यावयाचे. वाेी-
अवेाी केव्हाही त्याचं्याकडे जा, त्याचं्या कपााावर आठी कधीच ष्टदसली नाही. त्याचं्या पे्ररणेष्टशवाय हे काम 
इर्तया गर्ीने मला पुढे नेर्ा आले नसरे्. त्याचें आभार मानावरे् ष्टर्र्के थोडेच होणार आहेर्. माझ्या 
महाष्टवद्यालयार्ील इर्र सहकाऱ्यानंीही वाेोवाेी मला सहकायृ ष्टदले आहे. 
 

बाबा पदमनजींची गं्रथसंपदा ष्टजर्की मोठी आहे ष्टर्र्कीच दुर्थमा आहे. र्ी ष्टमाष्टवण्यासाठी 
आटोकाट प्रयत्न करूनही सारीच काही हार्ी लागली आहे असे नाही. ष्टवशषेर्ः त्याचं्या पुस्र्काचं्या अनेक 
आवतत्या उपलब्ध न लाल्यामुाे काही महत्त्वाच्या पुस्र्काचंी त्यानंी केलेली पष्टरष्करणे अभ्यासर्ा आली 
नाहीर्. ही गं्रथसंपदा मला ज्यानंी उपलब्ध करून ष्टदली त्याचं्यामध्ये श्री. भास्करराव जाधव, डॉ. स. गं. 
मालश,े श्री. सुमंर्राव करंदीकर, श्री. सुरेश जोशी, श्री. शा. म. आढाव, श्री. राम दसरे, श्री. ष्टनाूभाऊ 
डोंगरे, ष्टमत्रवयृ ष्टबपीन गायकवाड, प्रा. सोज्वा, ाादर क्रोष्टजयर, व सौ. डॉ. मनोरमाबाई बानृबस आष्टण 
पुण्यार्ील दुर्थमा पुस्र्काचें ष्टवके्ररे् कै. पा.ं रा. ढमढेरे याचंा मोठा वाटा आहे. आमच्या कॉलेजार्ील 
ज्ञािोदयाच्या दुलृभ संग्रहाने र्र मला या कामी मोठाच हार् ष्टदला. 
 

अहमदनगर कॉलेज, डॉ. भा. पा.ं ष्टहवााे एज्युकेशन सोसायटी, अमेष्टरकन मराठी ष्टमशन, अ. ए. 
सोसायटी, अहमदनगर शहर वाचनालय, सनार्नधमृसभा वाचनालय, मॉडनृ कॉलेज, ाग्यृुसन कॉलेज, 
पुणे ष्टवद्यापीठ, ष्टथऑलॉष्टजकल कॉलेज, महाराष्र साष्टहत्य पष्टरषद, महाराष्र शासकीय प्रादेष्टशक गं्रथालय, 
पुणे, बॉम्बे बुक अँड रॅतट सोसायटी, मंुबई ष्टवद्यापीठ, मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय, प्राथृनासमाज गं्रथालय 
इत्यादी नामवंर् संस्था, त्याचें पदाष्टधकारी व गं्रथपाल याचं्या सष्टक्रय व उदार सहकायाने माला प्रबंध व गं्रथ 
आकारास येऊ शकला. मी त्याचंा मनःपूवृक आभारी आहे. 
 

बाबा पदमनजींच्या स्नुषा श्रीमर्ी संुदराबाई व नारू् हेमन्र् यानंी जीवापाड जर्न करून ठेवलेली 
बाबाचंी छायाष्टचते्र, हस्र्ाक्षर, काही पुस्र्के इत्यादी माझ्या स्वाधीन केली. रे् दोघेही माझ्याबरोबर मंुबईर् 
ष्टिस्र्ी स्मशानभमूीपासून बाबाशंी संबषं्टधर् अनेक ष्टठकाणापयंर् पायपीट करीर्. माले काम त्यानंी आपलेच 
मानले. त्याचें आभार कसे मानावरे् हे कार् नाही! 
 

माझ्या पी.एच्.डी. च्या प्रबधंाचे गं्रथरूपाने प्रकाशन करण्यास पुणे ष्टवद्यापीठाने मोठ्या उदार 
अंर्ःकरणाने परवानगी ष्टदली यासाठी मी पुणे ष्टवद्यापीठाचा खूपच ऋणी आहे. 
 

सामान्यर्ः पी. एच्. डी. चा प्रबधं महाराष्र साष्टहत्य संस्कत ष्टर् मंडा प्रकाशनाथृ व अनुदानासाठी 
स्वीकारीर् नाही. र्री देखील बाबा पदमनजींचे मराठी साष्टहत्यार्ील व महाराष्र संस्कत र्ीर्ील श्रेष्ठत्व 
लक्षार् घेऊन प्रस्रु्र् गं्रथ महाराष्र साष्टहत्य संस्कत ष्टर् मंडााने प्रकाशनासाठी स्वीकारला आष्टण माझ्या गेल्या 
सार्–आठ वषाच्या संशोधन कायाचे एकापरीस कौरु्कच केले. महाराष्र राज्य साष्टहत्य संस्कत ष्टर् मंडा, 
मंुबई, याचंा मी अत्यंर् ऋणी आहे. 
 

प्रस्रु्र् गं्रथाचे शुद्ध, नेटके व सुबक मुिण करणारे श्री. राजीव व अरुण नाईक याचंा उल्लेख न 
करणे म्हणजे कत र्घ्नर्ाच होईल. र्सेच मुिणमहर्थष मा. बापूराव नाईक यानंी गं्रथप्रकाशनाच्या संदभार् जे 
मागदृशनृ आपलेपणाने केले त्याबिल मी कत र्ज्ञ आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

शवेटी माली पत्नी सौ. सुमा व भाऊ वसंर् व यशवंर् आष्टण मुले रष्टव, रश्मी, राजू यानंी त्यानंा शतय 
रे् रे् सवृ सहाय्य या गं्रथलेखन कााार् केले. त्यानंाही माझ्याप्रमाणेच या कामाची नशा चढली होर्ी. 
त्यामुाे हा काा मोठ्या आनंदाचा, लपाटल्यासारखा गेला! 
 

या सवांना पुनश्च धन्यवाद. 
 
अहमदनगर केशि सीर्ाराम कऱ्हाडकर 
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बाबा पदमनजी : जीिनरेखा 
 
एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील धमृप्रवण अशा कत्या पुरुषामंध्ये बाबा पदमनजी याचंी गणना होरे्. पाररं्त्रयाच्या 
कैचीर् सापडल्यामुाे हा काा एकीकडे औदासीन्याचा र्र दुसरीकडे पाश्चात्याचं्या संसगामुाे संक्रमणाचा 
होर्ा. इंग्रजी ष्टशक्षणाला नुकर्ीच सुरुवार् लाली होर्ी; ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाचंा प्रचार जारीने चालू होर्ा; 
राजकीय सत्ता गमावल्यामुाे उच्च वर्थणयाचं्या जीवनार् सवृत्र ष्टनराशचेे व पराभरू्पणाचे वार्ावरण पसरले 
होरे्; इंग्रजाचंी ष्टवद्या, कर्तृत्व, सामर्थयृ आष्टण प्रगर्ी पाहून आमचे डोाे ष्टदपून गेले होरे् आष्टण महाराष्रार्ील 
नवष्टशष्टक्षर्ार् न्यनूगंडाची भावना ष्टनमाण होऊन इंग्रजाचं्या अंधानुकरणाची प्रवतत्ती पोसली गेली होर्ी. जुन्या 
जमान्यार्ील ष्टवचारवंर् व शास्त्रीपषं्टडर् र्र अगदी ष्टदड्मूढ होऊन गेले होरे्. ह्या राजकीय व सामाष्टजक 
क्स्थत्यंर्राचे सम्यक आकलन त्यानंा होण्यासारखे नव्हरे्. नवीन सुष्टशष्टक्षर्ानंा आधुष्टनक ष्टवचार–प्रवाहाचें 
आकषणृ वाटर् होरे्. परंरु् पौरस्त्य व पाश्चात्य संस्कत र्ीची रु्लनात्मक ष्टचष्टकत्सा करून त्यार्ील ग्राह्याशं 
ठरष्टवण्याइर्का ष्टववके त्याचं्या ष्टठकाणी नव्हर्ा. म्हणूनच जुन्या नव्याची साधेंजोड करर्ाना रे् खूप गोंधाून 
गेले होरे्. पंचष्टवशीर्ले र्रुण बाबा याला अपवाद नव्हरे् आष्टण त्यानंी वयाच्या ऐन र्ारुण्याच्या बहरार्च 
ष्टिस्र्ी धमाची दीक्षा घेण्याचा ष्टनणयृ घेर्ला होर्ा. ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाचं्या भलूथापानंा बाी पडून एखाद्या 
प्रवाहपर्ीर्ाप्रमाणे त्यानंी धमांर्र केले नाही. धमृष्टजज्ञासेपोटी त्यानंी हा माग ृपत्करला. त्याचें समवयस्क 
र्रुण इंग्रजी चारपाच बुके ष्टशकून सरकारी नोकरी ष्टमाष्टवण्याच्या खटपटीर् होरे्. र्त्कालीन लौष्टकक 
उत्कषाच्या व प्रष्टर्ष्ठेच्या मागाने जाणारा हा र्रुण नव्हर्ा! मानवी मनाच्या अत्युच्च सुखाचा शोध धमृमागाने 
शोधण्यार् अंर्मृुख लालेले रे् एक आरृ् भतर् होरे्. या भतर्ीच्या व मुतर्ीच्या मागाचा प्रवास करीर् 
असर्ाना त्यानंी अखंड ज्ञानसाधना व लेखनसाधना केली व र्त्कालीन मराठी वाङ्मयार् स्वर्ःचे एक 
महत्त्वपूणृ स्थान प्रस्थाष्टपर् केले. त्याचें मराठी साष्टहत्यके्षत्रार्ील कायृ खरोखरच अष्टवस्मरणीय आहे. त्यानंी 
सर्र् पन्नास वष ेमार्तभाषेची एकष्टनष्ठपणे सेवा केली. 
 

एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील एक थोर वाङ्मयसेवक व ष्टिस्र्सेवक म्हणून बाबा पदमनजींचे नाव 
अभ्यासकानंा माष्टहर् असले र्री त्याचें कायृ, त्याचें चष्टरत्र याचंा पष्टरचय महाराष्रास ष्टजर्तया प्रमाणार् 
व्हायला हवा ष्टर्र्का लाला नाही हेच खरे आहे. म्हणूनच त्याचें नाव महाराष्राच्या उपेष्टक्षर् मानकऱ्यार् 
घेर्ले गेले आहे. [हच. ग. कवे, मराठी सानहत्यातील उपेनित मािकरी, पुणे, १९५७, पतष्ठे ३१–३९.] 
 

सुदैवाने बाबाचें आत्मचष्टरत्र अरुणोदय या नावाने उपलब्ध आहे आष्टण जगभर त्याची अनेक भाषार् 
भाषारं्रेही लाली आहेर्. र्ी अथार्च पूवाश्रमीच्या एका हहदू मनाच्या मानष्टसक क्स्थत्यंर्राचा भावोत्कट 
आष्टवष्कार या दृिीने धमृप्रचाराचे साधन म्हणून लालेली आहेर् हे उघडच आहे. बाबाचें हे आत्मचष्टरत्र 
त्याचं्या धमृपष्टरवरृ्नाच्या म्हणजे १८५४ सालापयंर्च्या त्याचं्या जीवनचष्टरत्राचा वेध घेर्ाना ष्टदसरे्. 
त्यानंर्र वाङ्मयसेवक व ष्टिस्र्सेवक म्हणून त्याचंी दीघृ काााची कारकीदृ लालेली आहे. उपलब्ध 
साधनाचं्या साहाय्याने या काााचाही शोध घेर्ा येर्ो. 
 

बाबा पदमनजी या नावानेच बाबा ओाखले जार्ार्. १९ व्या शर्कार् उपनावाचंा आजच्यासारखा 
सरास उपयोग करण्यार् येर् नसे. दादोबा पाडुंरग, गोहवद नारायण, मोरोबा कान्होबा, भाऊ दाजी अशीच 
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नाव ेत्या कााी प्रचष्टलर् असर्. [अ. का. ष्टप्रयोाकर, ‘आपली नावे आष्टण आडनावे’, ष्टप्रय आष्टण अष्टप्रय, पुणे, १९६५, पत. ४६–६३.] 
बाबाचें संपूणृ नाव बाबा पदमनजी मुाे असे होरे्. रे् कासार या उपजार्ीचे होरे्. त्याचं्या वष्टडलाचें 
‘पदमनजी’ हे नाव पारसी-गुजरार्ी पद्धर्ीचे वाटरे्. आष्टण रे् र्से आहेही, कारण बाबानंीच 
साषं्टगर्ल्याप्रमाणे त्याचंी मार्ाष्टपर्रे सुरर्कर घराण्यार्ील होर्ी. [अरुणोदय, मंुबई, १८८८, पत. २.] 
 

बाबानंी आपल्या जन्माचा उल्लेख ‘माला जन्म बेागावंमध्यें सन १८३१ च्या मे मष्टहन्यारं् लाला’ असा 
मोघम केला आहे. [र्तै्रव, पत. ४–५.] कारण त्याचं्या आत्मचष्टरत्र लेखनसमयी त्यांना त्याचं्या जन्माची ष्टनष्टश्चर् 
ष्टर्थी उपलब्ध लालेली नसावी. [बाबा पदमनजींची ष्टनष्टश्चर् जन्मर्ारीख शोधण्याचा मी बराच यत्न केला. इ. स. १८५२ मध्ये बाबा गॅ्रन्ट 
मेष्टडकल कॉलेजार् ष्टवद्याथी म्हणून होरे्. त्या संस्थेचे इ. स. १८५२ चे स्यूडंट रष्टजस्टर पाष्टहले. बाबाचें दान ष्टशवडी येथील सेमेरीमध्ये लाले. 
रे्थील इ. स. १९०५ चे डेथ रष्टजस्टर पाष्टहले. त्यार् मतत्यूची र्ारीख आहे. पण जन्मर्ारीख नाही. फ्री चचृ हायस्कूल, अंबोली चचृ, बेागावचे लंडन 
चचृ याचंी रष्टजस्टरे पाहूनही काहीही ष्टनष्पन्न लाले नाही.] ही ष्टर्थी शोधून काढण्याच्या माझ्या प्रयत्नालाही यश आले 
नाही. [टॉमस बेस्ट जर्थवस हा प्रथमपासून महाराष्रार्ील ष्टशक्षणप्रसाराशी संबषं्टधर् अशापैंकी एक होर्ा. र्ो प्रष्टसद्ध स्थापत्यशास्त्रज्ञ, नकाशार्ज्ञ 
होर्ा. र्सेच हा ष्टविान व कनृल होर्ा. याचे A Century Tribute हे १८९८ साली प्रष्टसद्ध लालेले चष्टरत्र उपलब्ध आहे. पाहा–मराठी संशोधि 
पनिका, वष ृ ३, अंक २ (ऑतटोबर १९५५), पत. १३८.] त्याचं्या वष्टडलाचें नाव पदमनजी माष्टणकजी असे होरे्. त्याचें 
ष्टशक्षण कनृल टी. बी. जर्थवस याचं्या इंष्टजष्टनअहरग स्कुलार् लाले. एका अथाने अव्वल इंग्रजीर्ील 
पष्टहल्यावष्टहल्या स्थापत्यष्टवशारदार् त्याचंी गणना होरे्, असे म्हटले पाष्टहजे. रे् प्रथम दष्टक्षण कोकणार् सब 
अष्टसस्टंट सवेअर व ष्टबल्डर होरे्. नंर्र इ. स. १८३१ साली त्याचंी बदली लाली बेागावास. बेागावार्ल्या 
मारुर्ीच्या आाीर्ले त्याचें घर खूपच मोठे होरे् व त्याला भाडे ातर् दरमहा दोन रुपये व रे् देखील 
सालअखेर द्यावे लागे. घरासमोर मोठा बागबगीचा होर्ा. पदमनजींच्या सामाष्टजक प्रष्टर्ष्ठेची र्ी ष्टनशाणी 
होर्ी. ‘असे शोभायमान घर त्या सगळ्या आाींर् नव्हरे्’...असे म्हणून बाबानंी त्याचे श्रेय वष्टडलानंा ष्टदले 
आहे. [अरुणोदय, पत. ४.] शजेारीपाजारी मोठी ब्राह्मण वस्र्ी आष्टण घरी र्र साष्टमष आहार! साहष्टजकच 
सागुर्ीस ‘मटण हकवा र्ाबंडी–भाजी’, माश्यास ‘ष्टाश हकवा पाणशेंगा’, बोंबलास ‘साबाे’, सोड्ास 
‘रुिगाठें’, वगैरे म्हणावयास घरी मुलास कसे ष्टशकवीर् असर् याचे बाबानंी ष्टलष्टहलेले वणनृ वाचून आज 
मोठी गंमर् वाटरे्. [र्तै्रव, पत. ८.] 
 

कासार जार्ीचे असूनही बाबाचं्या घरचे धार्थमक वाण मध्यमवगीयाचं्या ब्राह्मणी संस्कत र्ीला 
जवाचे होरे्. बाबाचं्या घरी सढा हार्ाने ब्राह्मण–ष्टभक्षकुानंा दष्टक्षणा देण्यार् येर् असे. घरी एक स्वरं्त्र 
देवघर असे. प्रत्येक प्रौढ मनुष्य देवास भजर् असे. सकााी मुखमाजृनानंर्र देवास नमस्कार करीर्. त्याचंी 
आई ाारच श्रद्धााू होर्ी. र्ी उपासर्ापास, व्रर्वैकल्ये करी. रु्ाशीला पाणी व हपपााला प्रदष्टक्षणा घालणे 
हा ष्टर्चा ष्टनत्यनेम असे. बाबाचं्या वष्टडलाजंवा गीरे्ची प्राकत र् पोथी होर्ी. ष्टर्चा एखादा अध्याय त्यानंी 
वाचावा व र्ी पोथी कोठे बाहेर गेले असर्ा बरोबर न्यावी. ष्टर्ची पूजा रे् करीर् व ष्टनजरे् वाेेस र्ी उशास 
ठेवीर्. [र्तै्रव, पत. १४.] त्यामुाे लोप शारं् येरे् व भरू्ष्टपशाच्चाचंी बाधा होर् नाही असा र्त्कालीन समज असे. 
शातर्पूजेसही त्याचं्या घरी प्राधान्य होरे्. 
 

लहानपणी बाबानंा बेागावच्या सरकारी प्राथष्टमक शााेर् घालण्यार् आले. बाबाचं्या हुशारीमुाे व 
त्याचं्या परं्ोजींचा व वष्टडलाचंा ाार स्नेह असल्यामुाे त्याचें शााेर् ाार लाड होर् व र्त्कालीन 
पद्धर्ीप्रमाणे ष्टशक्षा वगैरे होर् नसे. पष्टरणामी यथापद्धर् ष्टशक्षण न देर्ा लवकरच पष्टहल्या वगार् म्हणजे 
वरच्या वगार् घालण्यार् आले. [र्तै्रव, पत. २०.] बाबानंा घरगुर्ी ष्टशकवणी होर्ी. ष्टजल्ह्याची भाषा कानडी 
असली र्री त्यानंा एक ष्टशक्षक ष्टशकवीर् ‘मराठी काव्य’. दुसरे एक शास्त्री संस्कत र् ष्टशकवीर्. 
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बेागावला एकुलर्ी एक ष्टमशन शााा होर्ी. ह्या शााेर् इ. स. १८४३ मध्ये बाबानंी प्रवशे घेर्ला. 
ही शााा लंडनच्या ष्टमशनने चालष्टवली होर्ी. रे. टेलर व रे. बेनन हे त्या शााेवर मुख्यय म्हणून काम करीर् 
असर्. [रे. टेलर बेागाव ष्टमशनचा पािी. चचृ शााेचा मुख्यय. बाबा पदमनजींचा यानेच बाक्प्र्स्मा ष्टदला. पे्रमा उपदेशक. संयमी प्रचारक. 
पष्टहला युरोष्टपयन सेके्रटरी. रे. डब्ल्यू. बेनन टेलर याच्या जोडीने बेागावास काम करी. बेागाव ष्टमशन शााेर् मुख्यय. 
नारायण माष्टणकजी, बाबा पदमनजींचे चुलरे्. बेागावच्या ष्टमशन शााेर् इंग्रजी ष्टशकले. ष्टमष्टलटरी हाष्टपसार् नोकरी, ‘रायटर’ ची. बाबावंर पे्रम 
करीर्. बाबानंी धमांर्र केले रे्व्हा चुलरे् रागावले पण पुढे त्यानंीच बाबाचें ष्टिस्र्ी लग्न लाल्यावर बाबाचंा सत्कार केला. बाबावंर त्याचंा अष्टर् 
ष्टवश्वास. इ. स. १८७४ मध्ये मतत्य.ू 
 

(अरुणोदय, पत. १८७, १८८ व ३४१).] इर्र ष्टशक्षक होरे्च. बाबाचें नारायण माष्टणकजी नावाचे चुलरे् होरे्. 
त्याचंाही इंक्ग्लशचा अभ्यास याच शााेर् लाला. चुलत्यानंी बाबाचंी व रे. टेलर याचंी ओाख करून ष्टदली. 
काकाचं्या ओाखीने बाबाचें स्वागर् त्या शााेर् चागंले लाले. त्या शााेर्ील ष्टशक्षण सवांगीण स्वरूपाचे 
होरे्. ष्टमशनरी स्वर्ः वगांना ष्टशकवीर्. शष्टनवारी उपदेश होर् असे. रे्थील वाचनालयार् बाबाचंा 
यानिकक्रमण, भारतीय यानिक व िवा करार इत्यादी धार्थमक पुस्र्काशंी संबधं आला. र्ी पुस्र्के मराठीर् 
होर्ी. अद्यापपयंर् बाबा पदमनजी कट्टर मूर्थर्पूजकच होरे्. बेागावच्या ष्टमशन शााेर् असेपयंर् बाबाचंी 
हहदुधमृष्टवषयक श्रद्धा मुाीच कमी लालेली नव्हर्ी. धार्थमक कत त्ये आष्टण व्रर्वैकल्ये यारं् त्यानंा गोडी वाटे. 
र्सेच पोका डामडौल व सुखोपभोग याचंीही आवड होर्ी. [र्तै्रव, पत. ५१.] 
 

परंरु् काही कााानंर्र त्यानंा यार् रस वाटेनासा लाला. मनाचे समाधान व अंर्ःकरणाची शारं्ी 
याचं्याष्टवषयी रे् ष्टवचार करू लागले. रे् उच्च व उदात्त ष्टवचाराकंडे आकर्थषर् होऊ लागले. दैवी आष्टण 
अदभरु् सामर्थयृप्राप्र्ीची महत्त्वाकाकं्षा त्याचं्या ठायी ष्टनमाण लाली. त्यासाठी त्यानंी काही मंत्ररं्त्र 
ष्टशकण्याचा प्रयत्न केला. परंरु् लवकरच भोाीभाबडी माणसे र्र या मंत्रजालार्च सापडर्ार् हे त्यानंा 
जाणवले. मंत्र व मंत्रोच्चार म्हणजे संस्कत र् शब्दाचंी पोपटपचंी असून त्यार् ाारसा अथृही नसर्ो, ातर् 
त्याचंी जडणघडण नवी असरे्, श्रुर्ींना रे् मनोहर वाटर्ार् इर्केच, अशी त्याचंी धारणा लाली. 
 

बाबा आठ-नऊ वषांचे असर्ाना आपल्या आईबापाबंरोबर चुलत्याच्या व आरे्च्या लग्नासाठी 
१८३९ मध्ये मंुबईस जाण्याचा त्यानंा प्रसंग येर्ो. घर सोडण्यापूवी जोश्यास बोलावनू प्रयाणाचा मुहूरृ् 
पाष्टहला होर्ा व प्रस्थान काढून ठेष्टवले होरे्. घरारू्न चांगल्या मुहूर्ावर ष्टनघूनही प्रवासार् ाार हाल लाले. 
प्रवासास दोन मष्टहने लागले. वाटेर् त्याचं्या एका भावाला देवी आल्या. त्याचे डोाे गेले. पैसे वाटेर्च 
संपले. ही आठवण बाबाचं्या मनार् पक्की रुजलेली ष्टदसरे्. [र्तै्रव, पत. ८४.] वयाच्या सोााव्या वषी १८४७ मध्ये 
बाबा पुन्हा एकदा सागरी मागाने मंुबईस गेले. या वाेी बाबाचं्या बरोबरच्या जुन्या सामानावर अष्टधकाऱ्यानंी 
जकार् वसूल केली. त्यासंबंधी प्रभाकर पत्रार् त्यानंी जाहीर र्क्रार केली. [प्रभाकरचे कते यासं, ष्टवनंर्ी ष्टवशषे. 
या इंग्रज सरकारारं् प्रजेवर जुलूम वगैरे इन्साा चालंू जाहला असे माले ऐकण्यारं् आले नाहीं...त्याष्टवशीं मालें म्हणणें असे आहे कीं दाहा पाचं 
जुन्या दाष्टगन्यारं् एक नवा दाष्टगना सापंडल्यास जकार् घ्यावी कीं काय आष्टण आम्हीं रे् ष्टजन्नस व्यापाराकष्टरर्ा आणले नाहीं असे असून जुने दाष्टगने 
नवे ठरवनू दुप्पट जकार् घेणे ही ाार जुलमाची गोस्ट आहे. या प्रमाणे गैरइन्साााची चाल मी रे्थे पाष्टहली व रे्णें करून हजारों गरीब लोक 
बुडर्ार्. हें पाहून मला ाार दुःख वाटर्ें. र्र हे प्रभाकर महाराज आपण कत पा करुन हे पत्र छापून प्रष्टसद्ध करावे म्हणजे सरकारारं् अशी अंधाधंुधी 
चालणार नाहीं व रयरे्चे हाल होणार नाहीर्. 
 
मुक्काम मंुबई रु्मचा ष्टमत्र, 
र्ारीख ३ री एष्टप्रल सन १८४७. बाबा पदमनजी.] 

 
हाच त्याचंा पष्टहला लेख होय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या खेपेस बाबाचें मंुबईस संुदर बाबाजीच्या वाडीर् बराच काा वास्र्व्य लाले. रे्थे प्रष्टसद्ध 
लेखक व नाटककार महादेवशास्त्री कोल्हटकर राहर् असर्. रे् एज्युकेशन सोसायटीच्या एल  ष्टान स्टन 
ष्टवद्यालयार् ष्टशक्षक होरे्. त्याचं्याशी ओाख होऊन त्यानंी ष्टवद्यालयाचे ष्टप्रक्न्सपल डॉ. हाकृनेस याजंकडे 
बाबानंा प्रथम नेले. [१८३५ साली जॉन हाकृनेस एल  ष्टान स्टन कालेजार् प्रोाेसर म्हणून दाखल लाले. १८४५ साली रे् रे्थेच ष्टप्रक्न्सपल 
लाले. त्यानंा मराठी भाषा चागंली येर् असे. मंुबई युष्टनव्हर्थसटीचे रे् बरीच वषे डीन होरे्. गं्रथास बष्टक्षसे देणाऱ्या कष्टमटीवरही त्याचंी नेमणूक लाली 
होर्ी. शााा र्पासण्याचे काम पण रे् करीर्. समर्ा व ममर्ा हे त्याचें वैष्टशष्ठ्य. इ. स. १८६२ मध्ये रे् ष्टनवतत्त लाले. नंर्र त्याचं्या ष्टवद्यार्थयांनी त्यानंा 
१२,००० रु. ची थैली व मानपत्र अपृण केले. १८६२ मध्ये रे् स्वदेशी परर् गेले. —अ. का. ष्टप्रयोाकर, डॉक्टर भाऊ दाजी : काल व कततृत्व, मंुबई, 
१९७१, पत. ४३७, ४३८.] ष्टप्रक्न्सपलने बाबाचें ष्टमशन स्कूलचे सर्थटष्टाकेट पाहून त्यानंा प्रथम दादाभाई नवरोजी 
याजंकडे पाठष्टवले. दादाभाईंनी बाबाचंी परीक्षा घेऊन त्यानंा ष्टर्सऱ्या तलासार् बसष्टवले. या वगाचे ष्टशक्षक 
ाार पे्रमा होरे्. रे् सवृ वगावर पे्रम करीर्. बाबा त्या ष्टशक्षकाबंरोबरच शााेर् व घरी जार्. रे् ष्टशक्षक शााेर् 
येर्ाना व घरी जार्ाना वाटेर् मारुर्ीस नम्र भावाने नमस्कार करीर्. बाबा पण त्याचेंच अनुकरण करीर्. 
याच मारुर्ीस बाबा परीके्षच्या वाेेस पास होण्यासाठी नमस्कार करीर् असर्. वाचनाच्या नादाने या 
कााार् बाबानंी बरीच पुस्र्के वाचून काढली. र्ी बहुरे्क हहदुधमृष्टवषयकच होर्ी. या ष्टवद्यालयार् बाबाचें 
ष्टशक्षण सुखेनैव पार पडण्याचा काही योग नव्हर्ा. कारण मध्येच ष्टशक्षण थाबंवनू र्त्कालीन पद्धर्ीप्रमाणे 
बाबाचें लग्न उरकून घ्यावे लागले. हे लग्न हहदंूच्या रीर्ीप्रमाणे मोठ्या डामडौलाने लाले. त्याच्या ठोका 
खचाची यादी बाबानंी खूप ष्टदवस जपून ठेवली होर्ी. र्ीर् कलावरं्णीच्या नाचाबिल जी रक्कम माडंली 
आहे र्ी व्यथृ खचाची असे लग्नाच्या वेाी देखील त्यानंा वाटले. [अरुणोदय, पत. १०२.] या लग्नानंर्र बाबाचं्या 
वष्टडलानंा सहकुटंुब एडनला जाण्याची परवानगी ष्टमााली. बाबाचं्या लग्नासाठी रे् रजा काढून इकड आले 
होरे्. 
 

एडनला गेल्यावर शााा नसल्यामुाे बाबानंी वष्टडलाचं्या हाष्टपसार् काही काा नोकरी केली. 
एडनला ऊाृ आदनास बाबा धमाच्या बाबर्ीर् ष्टवशषे श्रद्धााू नव्हरे्. रे्थील लोकाचें ष्टनरीक्षण करून 
बाबानंी त्याचा वतत्तारं् अरुणोदयात बऱ्याच ष्टवस्र्ाराने ष्टदला आहे. रे्थील लोकानंी पवृर्ाच्या गुहेचे मंष्टदरार् 
रूपारं्र केले होरे्. त्यार् मूर्ीची प्राणप्रष्टर्ष्ठा केलेली होर्ी. ष्टर्ची उपासना व पूजाअचा चाले. ष्टवशषे 
गमर्ीचे वतत्त ष्टलष्टहर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार् : ‘आंदनार् असर्ानंा दोनच कावाे माझ्या दृिीस पडले. रे् रे्थील 
हहदू लोकानंी आपल्या ष्टपर्राचं्या श्राध्दपक्षाकष्टरर्ा मंुबईहून आणून सोडले होरे्.’ [र्तै्रव, पत. ११०.] 
 

इ. स. १८४९ मध्ये बाबा एडनहून परर् मंुबईस आले. त्या वषाच्या ऑगस्टमध्ये बाबानंी मंुबईच्या फ्री 
चचृ हायस्कूलमध्ये प्रवशे केला. रे्थे त्याचं्या दोघा ष्टमत्रानंी दुसरे ष्टदवशी आपल्या वगार् येऊन बसण्याचा 
आग्रह केला. परंरु् त्या वगाचे ष्टशक्षक ष्टम. नारायण शषेािी हे बाटलेले ब्राह्मण असल्यामुाे त्याचं्या 
हार्ाखाली ष्टशकणे बाबानंा बरे वाटले नाही. [र्तै्रव, पत. ११७.] प्रथम बाबा नारायण शषेािींचा ष्टर्रस्कार करीर्. 
परंरु् त्याचं्या पे्रमा स्वभावामुाे बाबाचं्या मनार्ील त्याचं्याष्टवषयीचा ष्टर्रस्कार नि लाला. [नारायण शषेािी —
डॉ. नारायण शषेािी यानंी १८४३ मध्ये ष्टिस्र्ी धमाची दीक्षा घेर्ली. त्यानंी सुभक्क्त उते्तजक गं्रथ, फुलमिी व करुणा, पाप व त्याचे दुष्पनरणाम, 
रामिवमी, गोकुळअष्टमी इत्यादी २० पेक्षा अष्टधक धमृपष्टत्रका व लघुगं्रथ ष्टलष्टहले आहेर्. शुभवर्ृमानाचा उपदेश करण्याष्टवषयी रे् ाार र्त्त्पर होरे्. 
जालना, इंदापूर, या बाजूस धमृप्रचार केला. इंदापूरास त्याचें वास्र्व्य होरे्. प्रथम मंुबईस फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् ष्टशक्षक. प्राथृनेवर त्याचंा ष्टनर्ांर् 
ष्टवश्वास होर्ा. इ. स. १८९१ साली ष्टनधन. (पाहा – ज्ञािोदय, २०–८–१८९१, पत. २७५, २७६)] 
 

बाबा इ. स. १८४९ मध्ये जेव्हा ‘फ्री चचृ ष्टवद्यालया’र् जाऊ लागले रे्व्हाचा काा हा नव्या 
जागतर्ीच्या उदयाचा होर्ा. सगाीकडे धार्थमक बाबर्ीर् एक प्रकारचे चैर्न्य ष्टनमाण लाले होरे्. बाबानंी 
आपल्या आत्मचष्टरत्रार् या कााार्ील आपल्या मनःक्स्थर्ीचे रेखाटलेले ष्टचत्र पश्चार्बुद्धीचे असले र्री 
महत्त्वाचे आहे. ष्टनष्टषद्ध गोिी व मद्यपान यापासून रे् अद्यापपयंर् दूर होरे् र्री नैष्टर्क शुध्दरे्ष्टवषयी ज्ञानाच्या 
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अभावामुाे असत्य भाषण व शपथा घेणे इत्यादी गोिी रे् सरास करीर्. देवाच्या उपासनेचा आपल्या 
आचारष्टवचाराशी काही संबंध आहे, असे त्यानंा वाटर् नव्हरे्. धमृ व सत्य याचें काही नारे् असरे् हकवा 
धार्थमक सत्याची बजू राखावी लागरे् या गोिी त्याचं्या ध्यानीमनी नव्हत्या. वाडवडील व जनरीर् याप्रमाणेच 
रे् वागर्. ब्राह्मण, बैरागी याचं्याबिल त्याचं्या मनार् पूज्यबुद्धी वसर् असे. कारण त्या वेाेपयंर् त्याचं्या 
चाष्टरत्रयाचा, वरृ्नाचा त्यानंी कधी ष्टवचारच केला नव्हर्ा. त्यानंा काही माषं्टत्रक मंत्ररं्त्र देर्, परंरु् 
माषं्टत्रकाजंवा ष्टमर्पणा व नेमस्र्पणा याचंा अभावच ष्टदसून येई, पाष्टवत्रय, भतर्ी व ष्टनष्ठा याचंा र्र 
त्याचं्यापाशी गंध देखील नव्हर्ा. मंत्ररं्त्रवाद्याचें ष्टशष्य व्रर्वैकल्ये व उपासर्ापास करीर्. आपापले 
जपजाप्य, उपासना रे् ष्टनयष्टमर् करीर्. परंरु् सदष्टभरुचीस न शोभणारे दुगुणृ त्याचं्या अंगी असर् व एक 
प्रकारचे कलंष्टकर् ष्टजणे रे् जगर्. र्सेच सुधारणुकीसंबधंी ष्टशकलेल्या र्रुणाचं्या त्याचं्या मनामध्ये या 
कााार् मोठी खाबा चालली होर्ी. सन १८४८ सालापासून जाष्टर्भेद मोडावा व मूर्थर्पूजा सोडावी 
याष्टवषयी पुष्का र्रुणाचं्या मनार् ष्टवचार येऊन त्याचंी एकजूट लाली होर्ी. ष्टर्ला त्यानंी ‘परमहंस सभा 
हकवा मंडाी’ असे नाव ष्टदले होरे्. ह्या कााार् मंुबईर् व महाराष्र देशार् धमृ व लोक समाज याचंी क्स्थर्ी 
सुधारण्याकष्टरर्ा व ष्टवद्यावतद्धी करण्याकष्टरर्ा जे प्रयत्न चालू होरे् त्यार् दष्टक्षणी भाषेर् पुस्र्के प्रष्टसद्ध 
करणारी मंडाी—दष्टक्षणा प्राइज कष्टमटी, मराठी ज्ञान प्रसारक मंडाी, कल्याणोन्नायक मंडाी, ज्ञान 
प्रसारक सभा इ. मंडळ्याचें सुधारणुकीचे काम महत्त्वाचे होरे्. ष्टशवाय या कााार् डॉ. भाऊ दाजी 
याजंसारखे अन्य ष्टवद वान होरे्च. 
 

इ. स. १८५० मध्ये भारर्ीय कायदे मंडााने धार्थमक स्वारं्त्रयाचा कायदा मंजूर केला. त्याची 
व्याप्र्ी सवृ देशभर होर्ी. सवृ लोकाचं्या जाहीर सभा सवृत्र भरू लागल्या. त्यार् ष्टमशनऱ्याचंा प्रामुख्ययाने 
भाग असे. त्यापैकी रे. नारायण शषेािी व रे. जॉजृ बोएनसाहेब याचंा उल्लेख आवजृून करावा लागेल. [रे. 
जॉजृ बोअेन साहेब याचंा जन्म अमेष्टरकेर् इ. स.१८१६ र् लाला. प्रथम नाक्स्र्क होरे्. पे्रयसीच्या मतत्यनेू मग आक्स्र्क लाले. अमेष्टरकन ष्टमशनच्या 
संदभार् येथे भारर्ार् आले. गायनवादन कला त्यानंा अवगर् होर्ी. जमृन, फ्रें च, इंक्ग्लश भाषा त्यानंा येर्. १८५४ पासून मंुबई गार्डडयि हे पत्र 
चालष्टवले, ष्टवनावेर्न. १–२ र्ास ष्टशकवणी करून २५ रु. ष्टमाष्टवर्. उपदेश व धमृपर पुस्र्करचना. The Life of Mohumed या त्यानंी ष्टलष्टहलेल्या 
पुस्र्काचे मराठीर् व गुजरार्ीर् भाषारं्र लाले आहे. पुस्र्के व ष्टनबंध करणाऱ्या मंडाीचे १८७९ मध्ये ष्टचटणीस. मतत्य ू५–२–१८८८. ज्ञािोदय, ९–
२–१८८८, पत. २४३.] रे् दोघे मंुबईच्या प्रमुख रस्त्यामंधून दररोज उपदेश करर्ाना ष्टदसर्. ही चचा जाहीर असे. 
ष्टर्चे स्वरूप अनौपचाष्टरक असे. या दोन्ही ष्टमशनऱ्यानंा सहसा कुणी वाईट वागणूक देर् असे. उलटपक्षी 
नारायण शषेािी यानंी जी संयमी व नम्र पद्धष्टर् स्वीकारली असल्यामुाे रे् र्र घरोघरी पष्टरष्टचर् लाले होरे्. 
‘मंुबईचा पािी—नारायण शषेािी’ असे त्याचें नाव सवृर्ोमुखी व यमकबद्ध लाले होरे्. 
 

फ्री चचृ स्कूलमध्ये जाऊ लागल्यावर बाबाचं्या मनावर नव्या ष्टशक्षणपद्धर्ीचा जो पष्टरणाम होऊ 
लागला त्याची पष्टरणर्ी खालीलप्रमाणे शपथ घेण्यार् लालेली ष्टदसरे् : 
 

॥ श्री ॥ 
 

सकल ष्टवश्वाचा उत्पन्न कर्ा श्री जगद्गुरु सवोत्तम नारायण याच्या पष्टवत्र चरणार्ें स्मरून मी शपथ 
करर्ो की आजपासून मी ह्या खाली ष्टलष्टहलेल्या गोिी कदाष्टप प्राण गेला र्रीही करणार नाहीं व 
ईश्वर मला अशा गोिी करण्यास बुद्धी न देवो. जर मजपासून असे घडलें  र्र शर्गोहते्तच्या 
पार्काचे ाा माझ्या मस्र्की पडो व यमराज मला अक्षय नरकारं् टाको. (१) असत्य भाषण (२) 
चोरी (३) रंडीबाजी, व्यष्टभचार, हशदाकी व र्त्संबंधी कमे—लावण्या, नाच, र्माशा, ख्ययाली 
खुशाली, गप्पा. जर कदाष्टचर् यारूं्न कांही मजपासून काहंी घडले र्र र्ात्काा हे परमेश्वरा 
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रु्झ्यापाशी क्षमा मागून पश्चार्ाप करीन, का ंकी रु्झ्या दयेष्टशवाय मनुष्याचे कोणरे्ही चागंले उद्योग 
ष्टसद्धीस जार् नाहीर्. 
 
र्ारीख २५ ऑगस्ट १८४९. [अरुणोदय, पत. १४६.] 

 
नीर्ीसंबषं्टधच्या आचरणाचा बाबानंी ष्टलष्टहलेला हा पष्टहलाच उल्लेख त्याचंी परमेश्वराष्टवषयक श्रद्धा व त्यांची 
आत्मोद्धाराची र्ामा व्यतर् करणारा होय. 
 

बाबा आर्ा नारायण शषेािी ष्टशकष्टवर् असलेल्या वगार् बसू लागले. लवकरच धमांर्राच्या 
ष्टनष्टमत्ताने ष्टनमाण लालेला आकस कमी होऊ लागला. शााा सुटल्यावर घरी येर्ाना रे् त्याचं्या बरोबर 
जाऊ लागले. र्सेच त्याचं्या घरी होणाऱ्या खाजगी वगालाही बाबा जाऊ लागले. फ्रीचचृ ष्टवद्यालयार् 
बाबाचें आध्याक्त्मक ष्टशक्षण ाारच चागंल्या प्रकारे पूण ृ लाले. गष्टणर् व शुद्ध शासे्त्र सोडली र्र प्रत्येक 
र्ासाला काही ना काही आध्याक्त्मक संदभ ृ येईच. रे्थील धार्थमक ष्टशक्षण बाबाचं्या दृिीने प्रभावी व 
पष्टरणामकारी ठरे. ष्टिस्र्ी धमाचा अंकूर बाबाचं्या मनार् याच शााेर् रुजला असे म्हणर्ा येईल. रे्थे 
वरच्या वगार् त्यानंा रेव्ह. डॉ. ष्टवल्सन, रेव्ह. ष्टमस्टर ष्टनसबीट व रेव्ह. मरे ष्टमचल यासंारख्यया ष्टविान, 
कुशल व ज्ञानी अध्यापक व उपदेशकाचं्या हार्ाखाली ष्टशकण्याचे भाग्य लाभले. [डॉ. जॉन णिल्सन (१८२८ रे् 
१८७५) —ष्टिश्चन धमृप्रचाराथृ त्यानंी र्नमनधन खचृ केले. १८३० मध्ये Oriental Christian Spectator सुरू केले. मराठी, संस्कत र्, गुजरार्ी व 
हहदी इ. भाषाचें स्वर्ः अध्ययन केले. हहदुधमृ पिपाती व उपदेशचंनिका माष्टसकाचें संपादक मोरभट दाडेंकर यांच्या हहदुधमृ स्थापन (१८३०) या 
गं्रथावरून कडातयाचा वाद लाला. यानंर्र सार्ारचे नारायणराव (स्वदेशभतर्ाष्टभमानी) यास उत्तर म्हणून डॉ. ष्टवल्सनने ‘दुसरे प्रष्टसद्धीकरण’ 
(१८४५) प्रष्टसद्ध केले. (मोरभटाशंी वाद = १ ले ‘प्रष्टसद्धीकरण’). पाऊसासाठी प्राथृना (१८३३), खरा जो निस्तीतीधमृ त्यातं हहदल लोकािंी प्रवेश 
केला त्यानवषयी वतृमाि (१८३८), भगवाि कसा ओळखावा? इ. धमृष्टवषयक पुस्र्के रचली. कुशल धमृप्रसारक म्हणून लौष्टकक. 
 
रे. णनसबीट—हहदुधमाचा बारकाईने अभ्यास करून त्यावर टीका करणारापैंकी एक. भगवत गीतासार (१८३२) गीर्ा खरी नाही हे ठरष्टवण्याचा 
यत्न. हहदुशास्त्रार् ब्राह्मणाचें साषं्टगर्लेले महत्त्व (१८३२) पतष्टथव्यादी भरू्ाचें भजन (१८३५) ब्राह्मण व पचंमहाभरू्ाचंी पूजा यावर टीका. ज्ञानोदय. 
१५–८–१८५५ पत. २४५. 
 
रे. जे. मरे णमचल – ष्टिस्र्ी धपोपदेशक. बायबलच्या मराठी भाषेर् सुधारणा करणे हे महत्वाचे काम. ‘नाराी पौर्थणमा’ (१८५१), ‘पंढरपूरची यात्रा’ 
(१८५५), ‘आांदीची यात्रा’, ‘रु्कारामाची गोि’, ‘शकुन मुहूर्ृ’ इत्यादी ष्टवषयी (१८६२) ‘खंडोबाची गोि’ (१८७८). रे. मरे ष्टमचल याचं्या 
इंग्रजीच्या करणाचंा संके्षप (मराठी वाङ् मयाचा इष्टर्हास–खंड ४) British India या मरेच्या गं्रथाचे भाषारं्र. जरीमरीच्या वाख्ययाने ५२ व्या वषी मतत्य.ू 
२७ जुलै १८५५. १८२७–मध्ये या देशार् आले. ष्टमशनरीच्या कामावर. १८३७ फ्रीचचृ ष्टवद्यालयार् गुरूच्या कामावर. ष्टविान, ज्ञानी, उत्तम ष्टशक्षक. 
इंग्रजावंर छाप पडे.] रे् जी धमृसंबधंी पुस्र्के ष्टशकवीर् र्ी त्यानंा ाार उपयोगी पडली. वरच्या वगार्ही नारायण 
शषेािी चचृचा इष्टर्हास व सुधारणुकीचा इष्टर्हास इ. ष्टवषय ष्टशकवीर्. ष्टवशषेर्ः सुधारणेचा इष्टर्हास रे् 
ाारच र्ल्लीनरे्ने ष्टशकवीर्. रे् र्ास बहारीचे होर्. त्यापासून अनेकानंा स्ाूर्ी ष्टमाे. लूथरच्या महान 
चष्टरत्राचा बाबा पदमनजींच्या व त्याचं्या वगषृ्टमत्राचं्या मनावर ष्टवशषे पष्टरणाम लाला. त्यानंा पे्ररणा ष्टमााली. 
 

बाबाचं्या मनावर पष्टरणाम करणाऱ्या इर्र काही गोिींचा उल्लेख करणे योग्य होईल ष्टारत्या गं्रथ 
ष्टवके्रत्याकडून घेर्लेले गं्रथ; ज्ञानोदय, प्रभाकर, ज्ञानप्रकाश, इ. ष्टनयर्काष्टलके; काही धार्थमक पष्टत्रका; 
र्सेच इंग्रजी व मराठीर्ील अनेक व्याख्ययाने; प्रभाकरारू्न प्रष्टसद्ध होणारी लोकष्टहर्वादींची ‘शर्पते्र’—या 
सवांचा एकसंघ पष्टरणाम त्याचं्या मनावर होणे स्वाभाष्टवक आहे. आपण वाचलेल्या व कााजीपूवृक 
पष्टरशीलन केलेल्या पुस्र्काचंा स्मरणपूवृक उल्लेख केलेला आहे. त्यार्ील गं्रथ पुढीलप्रमाणे आढार्ार् : 
 

(१) Doddridge’s Rise and Progress of Religion in Soul. 
(२) Dunyan’s Holy War. 
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(३) James Anxious Enquirer. 
(४) Lord Lytitleton’s On Conversion of St. Paul. 

 
याखेरीज आणखी काही पुस्र्काचंी नावे त्यानंी आपल्या आत्मचष्टरत्रार् ष्टदलेली आहेर्. या 
पुस्र्काचं्यापेक्षाही मोठा असा रे. डॉ. ष्टवल्सन याचं्या भाषणाचंा पष्टरणाम र्त्कालीन लोकाचं्या मनाप्रमाणेच 
बाबा पदमनजींच्या मनावरही लाला. एक कुशल ष्टमशनरी व उत्तम संघटक र्साच र्ो ज्ञानी धमोपदेशक 
होर्ा. र्ो मनमोकाी चचा करी. त्याचे ज्ञानपूवृक भाषण श्रवणांना र्तप्र् करी. अंर्ःकरण हजकी. इर्र 
ष्टमशनरी पण धार्थमक व्याख्ययाने देर्. त्याचा पण ाायदा बाबासंारख्ययाना ष्टमाे. 
 

आपल्या मनावर र्त्कालीन ष्टनयर्काष्टलकाचंा पष्टरणाम कसकसा लाला [अरुणोदय, पत १५८.] 
याबिलची त्याचंी मीमासंा मूाारू्न पाहण्यासारखी आहे : 
 

ज्ञािोदय, प्रभाकर व ज्ञािप्रकाश ह्या र्ीन पत्राचं्या वाचनाकडून मला धमृ व नीष्टर्संबधंी गोिींचा जो 
लाभ लाला र्ो पुररे्पणी सागंर्ा येर् नाहीं. रे. आर. डब्ल्य.ू ह्यमू याचं्याशी ओाख ज्ञानोदयामुाे 
लाली. प्रभाकर पत्र रा. रा. भाऊ महाजन हे काढीर्. हे गतहस्थ ष्टविान असून पष्टहल्या प्रर्ीचे मराठी 
ष्टलष्टहणारे होरे्. त्याचंाही मजवर ाार लोभ होर्ा. ष्टिस्र्ी धमाष्टवषयी त्याचें मर् असे होरे् कीं, 
मनुष्याच्या सामाष्टजक सुखाच्या वतद्धीसाठी हा धमृ ाार चागंला आहे. त्याचं्या पत्रार् 
‘लोकष्टहर्वादी’ ह्या सहीची जी दीघृ ष्टनबधंमाला लाभली होर्ी ष्टर्जपासून मला ाार उपयोग 
लाला. (ह्या माष्टलकेर् १०० हून जास्र् पते्र होर्ी.) ब्राह्मणधमृ व ब्राह्मणाचें श्रेष्ठत्व याजंवरील माली 
श्रद्धा व पूज्य बुद्धी ही उत्तरोत्तर नि होण्यास ही पत्रमाष्टलकाच बहुरे्क अंशी कारणीभरू् लाली. मी 
ज्ञािप्रकाशचा काही काा एजंट होर्ो. रे् मी ाार मन लावनू वाचर् असे. त्यारं् ष्टनर्ीष्टवषयक 
ष्टनबधं वारंवार येर् असर्. [र्तै्रव, पत. १६३.] 

 
या ष्टर्न्ही पत्रार् बाबाचें लेख वारंवार प्रष्टसद्ध होर्. ष्टिस्र्ी मर्ाच्या मनावरील पगड्ामुाे 

हहदुधमाच्या अष्टभमान्यानंी काढलेली वरृ्मानपते्र बाबानंा आवडेनाशी लाली. कत ष्णशास्त्री ष्टचपाूणकराचं्या 
नव्या वतत्तपत्राबिलची त्याचंी प्रष्टर्ष्टक्रया बोलकी आहे : ‘पुण्यार् ष्टवचार लहरी या नावाचे एक ष्टिस्र्ी 
धमृष्टवरोधी पत्र १८५२ नारं् ष्टनघंू लागले. रे्ही मी घेर् होर्ो. त्यारं्ील ष्टवचार ाारच हलकट व पोरकट 
होरे्. असले हनदक व बाष्का पत्र ाार ष्टदवस चालले नाही, व र्ें वाचल्यानें माझ्या धमृष्टवचारारं् काहंीं 
ारक पडला नाही. केव्हा ंकेव्हा ंमी ह्या पत्रास दुसऱ्या पत्रारू्न उत्तर देर् असे’. [र्तै्रव, पत. १६४.] यापुढे बाबा 
ष्टलष्टहर्ार् : ‘साराशं ह्या ष्टर्न्ही (ज्ञािोदय, प्रभाकर व ज्ञािप्रकाश) पत्राकंडून माली र्ीन प्रकारची 
सुधारणुक लाली, म्हणजे ज्ञािोदयािे माली ष्टिस्र्ी धमाच्या सत्यरे्ष्टवषयी व हहदुधमृ ईश्वराप्रष्टणर् नाही 
याषं्टवषयी खात्री केली. प्रभाकरािे माझ्या मनारं् ब्राह्मणष्टवषयी पूज्यबुद्धी होर्ी र्ी नि केली आष्टण 
ज्ञािप्रकाशिे नाक्स्र्क मर्ाकडे माली प्रवतष्टत्त होऊ ष्टदली नाही’. [र्तै्रव, पत. १६४.] 
 

बाबा पदमनजी पष्टहल्यापासूनच सुधारणेस अनुकूल असणाऱ्या व धमांर्र केलेल्या लोकाचं्या व 
ष्टमत्राचं्या संगर्ीर् होरे्. त्या ष्टमत्राशंी मूर्थर्पूजेसंबंधीं’, जाष्टर्भेदासंबधंी, चचा होई. वादार् ष्टमत्राचंा जय होई. 
ष्टमत्र त्यानंा प्रत्यक्ष ष्टवचाराप्रमाणे आचरण्यास व पाव-ष्टबक्स्कटे खाण्यास भाग पाडीर्. त्या वाेी बाबाचंी ाार 
पचंाईर् होई. पाव-ष्टबक्स्कटे खावी र्र घरी आई रागावले व कदाष्टचर् आपणास घराबाहेर जाव ेलागेल अशी 
धास्र्ी त्यानंा वाटर् असे. त्याचं्या मनार्ल्या या बाबर्ीर्ल्या ाारच संघषाचे ष्टचत्रण त्यानंी केले आहे. [र्तै्रव, 
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पत. १७१–१७२.] लोक आपल्यावर बष्टहष्कार टाकर्ील, आपला अष्टधके्षप करर्ील इत्यादी नाना शकंा-कुशकंा 
त्याचं्या मनार् येर्. र्रीही त्यानें मन सुधारणुकीकडे काले होरे्. पुढे ह्या ष्टमत्रानंी त्यानंा व त्याचं्या मर्ाच्या 
दोघा ष्टर्घा ष्टमत्रास परमहंस मंडाीष्टवषयी सागंून एका रात्री ष्टर्च्या सभेस नेले. जाष्टर्भेद मोडावा, 
ष्टवधवाष्टववाह रूढ करावरे्. मूर्थर्पूजा बदं करावी. हे या सभेचे मुख्यय उिेश्य होरे्. सभेच्या सभासदानंी एक 
हजार सभासद होईपयंर् कमालीची गुप्र्र्ा राखावी असे ठरले होरे्. परंरु् एका र्रुण सभासदाने घेर्लेली 
शपथ मोडली व सभेच्या इष्टर्वतत्ताचा गौप्यस्ाोट केला आष्टण सभासदाचंी यादीच प्रष्टसद्ध केली. हे सभासद 
लौकरच ष्टिश्चन होणार असा बोभाटा सवृत्र लाला. बाबाचं्या सासऱ्यानंाही अशा अथाचे पत्र गेले. या वाेी 
बाबाचें वडील सार्ाऱ्याजवा उडर्ऱ्यास होरे्. त्यानंी बाबानंा एका माणसाबरोबर ‘माली मार्ोश्री ाार 
आजारी आहे व ष्टर्च्याकष्टरर्ा दोन वैद्य वाईहून आणले आहेर्’ अशी ष्टचठ्ठी ष्टलष्टहली. मजकूर वाचून बाबा 
मंुबईहून त्वष्टरर् उडर्ऱ्यास ष्टनघाले. वाटेर्च त्या माणसाकडून बाबानंा खरी हकीकर् समजली. 
उडर्ऱ्यास घरी पोचल्यावर (सप्टेंबर १८५१) त्याचं्या नारे्वाईकास ाार आनंद लाला. त्यानंी महादेवाच्या 
देवाार् बाबानंा नेले व ष्टशवापुढे नारा ठेवण्यास सांष्टगर्ला. बाबानंी नकार ष्टदला. ष्टचडलेल्या वष्टडलाचंा 
साक्त्वक संर्ाप ‘भगं्याचंी टोपली उचलणे व ष्टिश्चन होणे एकच’ या शब्दार् व्यतर् लाला. [र्तै्रव, पत. १८६.] या 
कााार् बाबा पदमनजी घरी जवा जवा दोन मष्टहने होरे्. पण त्याचें राहणे काही सुखासमाधानाचे लाले 
नाही. घरार् शातर्पथंीय व्रर्वैकल्ये व धार्थमक ष्टवधी होर्. त्यार् बरीच उधामाधा होई. बराच खचृ होअी. 
बाबानंा शतर्पथंीय पचं‘म’काराचंा अगदी वीट आला होर्ा. बाबानंा मंुबईस ष्टशकण्यास परर् पाठवायचे 
नाही असे ठरष्टवण्यार् आले होरे्, पण बाबानंी मात्र र्साच हट्ट धरला. त्यानंी वष्टडलाचं्या हयार्ीर् र्री 
ष्टिश्चन धमृ स्वीकरणार नाही अशी नकार् शपथ घेर्ली. मनाची क्स्थर्ी दोलायमान होर्ी. या दोन 
मष्टहन्यार् घरी सणावाराच्या ष्टनष्टमत्ताने बरीच धमृकाये लाली, परंरु् र्ी त्यानंा रुचेनार्. नाईलाजाने त्यानंा 
मंुबईस पाठष्टवण्यार् आले. त्यानंी आपल्या ष्टमत्रमंडाीस व ष्टशक्षकास सार्ाऱ्यास काय काय घडले याचा 
सष्टवस्र्र वतत्तारं् साषं्टगर्ला. बाबानंी र्शी शपथ घ्यावयास नको होर्ी असे सवांचे मर् पडले. काही काााने, 
अशी शपथ घेण्यार् आपण ाार मोठी घोडचूक केली, असे त्यानंी वष्टडलानंा स्पि काष्टवले व आपणास 
शपथेरू्न मुतर् करावे अशी ष्टवनंर्ी केली. 
 

इ. स. १८५१ च्या ष्टडसेंबरमध्ये बाबानंी परर् फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् प्रवेश घेर्ला. रे्थे बाबा व त्याचें 
काही ष्टमत्र हे जणू धमृष्टवचाराने पछाडलेले होरे्. बाबा याष्टवषयी ष्टलष्टहर्ार्, ‘मी मंुबईस सत्य शोधू 
लागल्यापासून बेागावंी जाईपयंर् फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् जी सत्यशोधकाचंी टोाी लाली होर्ी ष्टर्च्यारं् 
ब्राह्मण, परभ,ू सोनार, शणेवी इ, जार्ींची मुले होर्ी’. [र्तै्रव, पत. २०३.] दर रष्टववारी ही मुले प्राथृनेसाठी व 
चचेसाठी एकत्र येर्. रे्थे प्रामुख्ययाने बायबल वाचले जाई. या कााापयंर् वदेान्र् मर्ाचा त्याचं्या मनावर 
पगडा होर्ा, परंरु् डॉ. ष्टवल्सन याचं्या व्याख्ययानाने व त्यानंी केलेल्या भाषारं्राने बाबाचें मर् पालटले. 
वदेाचें ष्टनरुपयोष्टगत्व त्याचं्या मनावर ठसले. वदेप्रणीर् ष्टनसगोपासना, पूजा इत्यादी गोिी मूर्थर्पूजेचेच 
प्रर्ीक आहे असे त्यानंा वाटले. परमेश्वराचा ष्टवचार त्याचं्या मनावर पक्का लाला. धार्थमक व पारमार्थथक 
बाबर्च्या अभ्यासार् त्यानंा ष्टशक्षकाचंी मदर् लाली. गं्रथाचें साहाय्य लाले. त्यामुाे त्याचें घरार्ले वागणे, 
शातर्पथंीय आचार-ष्टवचार हे सवृ पालटले. पापाची त्यानंा घतणा वाटू लागली. पाष्टवत्रय व पुण्याची आवड 
त्याचं्या मनार् उत्पन्न लाली. केवा बौष्टद्धक प्रगर्ी अपुरी वाटू लागली र्र आत्मोद्धार व पश्चार्ाप आष्टण 
श्रद्धा याचंा ष्टवचार रे् करू लागले. ष्टिस्र्ी प्राथृना, पाद्र्ाचंा उपदेश, व ष्टिस्र्धमृ याकडे त्याचंा कल जाऊ 
लागला. आत्म्याच्या मुतर्रे्साठी ष्टिस्र्ी धमृ आवश्यक आहे असे त्यानंा वाटू लागले. 
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बाबा पदमनजींच्या मनार् व वरृ्नार् होर् चाललेला बदल त्याचं्या वष्टडलानंा समजला होर्ाच. 
त्याचे कारण फ्री चचृ ष्टवद्यालय असे त्यानंा वाटले. त्यानंा त्या शााेरू्न बाहेर काढण्याच्या उिेशाने काय 
केले सागंर्ाना बाबा म्हणर्ार् : ‘त्यानंी माझ्या मनाची क्स्थर्ी जाणून मला ष्टमशन स्कुलारूं्न काढण्याचा 
उपाय योजला र्ो असा कीं, मी ग्राटं मेष्टडकल कॉलेजार् जाऊन वैद्यक ष्टशकावें अशी त्यानंी इच्छा 
दशषृ्टवली. ह्या इच्छेस मी आड आलो नाही. मलाही त्या ष्टवदे्यचा अभ्यास कारावासा वाटले आष्टण त्याप्रमाणे 
मी सन १८५२ मध्ये त्या ष्टवद्यालयार् प्रवेश घेर्ला.’ [र्तै्रव, पत. २०९.] मेष्टडकल कॉलेजार् बाबानंी जेमरे्म आठ 
नऊ मष्टहने काढले. त्याचें मन वैद्यकाच्या ष्टवषयार् रमेना. वैद्यकीय अभ्यासक्रमार् रे् आध्याक्त्मक हकवा 
परमेश्वरष्टवषयक माष्टहर्ी शोधू लागले. त्यानंा रे्थे मानष्टसक अस्वास्र्थय वाटू लागले. त्याचं्या मनाचे 
समाधान रे्थे लाले नाही. त्यानंी त्या ष्टवद्यालयारू्न बाहेर ष्टनघण्याचा प्रयत्न केला. शवेटी त्यानंी मेष्टडकल 
कॉलेजला रामराम ठोकला. [Report of the Board of Education, Bombay. 
From May 1, 1852 to April 30, 1853; 30, Bombay. 
Printed at Bombay Education Society Press. (1853 App, B.P. XII). 
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Principal Morhead 

Grant Medical College, 
Bombay.] मेष्टडकल कॉलेजारू्न ष्टनघाल्यावर पुनः फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् बाबा जाऊ लागले. रे्थे त्यानंी 
आपला पूवीचा अभ्यास सुरू केला. 
 

बाबानंी मेष्टडकल कॉलेज सोडले, याबिलचे दुःख एकीकडे व दुसरीकडे बाबाचंा 
ष्टिस्र्ीधमाकडचा ष्टवलक्षण ओढा, यामुाे त्याचं्या वष्टडलानंा लालेले दुःख व त्याचंा ष्टवरोध एका महत्वाच्या 
घटनेमुाे कमी होर् गेला असे ष्टदसरे्. [अरुणोदय, पत. २२४.] ही घटना म्हणजे बाबाचें ष्टवद्यार्थथदशरे्ील 
गं्रथलेखन. सन १८५१ पासून सन १८५४ च्या मध्यापयंर् त्याचंी पाच पुस्र्के प्रष्टसद्धीस आली. त्याहीपूवी 
बेागावार्ील ष्टमशन शााेर् असर्ाना बाबांनी दोन पुस्र्के ष्टलष्टहली होर्ी. [र्तै्रव.] या कााामध्ये 
ष्टनरष्टनराळ्या कष्टमयाकंडून बष्टक्षसे लाष्टवल्यामुाे बाबानंी हौसेने व पोटष्टर्ष्टडकेने हे गं्रथलेखन केलेले 
ष्टदसरे्. त्यार्ील स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं ह्या गं्रथास डॉतटर लीथ याने त्रातट सोसायटीर्ाे १०० रुपयाचें 
बष्टक्षस ष्टदले. या ष्टवषयावर मोठमोठ्या पाच पषं्टडर्ानंी ष्टलष्टहलेल्या गं्रथापेंक्षा बाबानंी ष्टलष्टहलेल्या गं्रथास प्रथम 
बष्टक्षस एकमर्ाने देण्यार् आले आहे. [ज्ञािोदय, १५ माचृ १८५२, पत. ८३.] हहदु लोकाचं्या सणानवषयी निबधं या 
पुस्र्कासही असेच मंुबईर्ील पुस्र्के व ष्टनबधं करणाऱ्या मंडााने १०० रुपयाचें बष्टक्षस ष्टदले. [ज्ञािोदय, २१ 

नोव्हेंबर १८५३, पत. ३३८.] कुटंुबाची सुधारणा व निबधंमाला या दोन पुस्र्कानंा दष्टक्षणा प्राइज कष्टमटीने अनुक्रमे 
१५० व १२५ रुपयाचंी बष्टक्षसे ष्टदली आहेर्. [अरुणोदय, पत. २२४.] व्यनभचारनिषेधकबोध हे पुस्र्क मात्र बाबानंी 
स्वर्ः छापून प्रष्टसद्ध केले आहे व प्रष्टसद्धीसाठी मदर्ीचे आवाहनही जनरे्ला केले आहे. प्रष्टसद्धीपूवृ नोंदणी 
करणाऱ्यानंा बाबानंी सवलर्ीची हकमर्ही अगोदरच जाहीर केली आहे. म्हणजेच सवलर्ीने प्रष्टसद्धीपूवृ 
पुस्र्काची नोंद करण्याचा हा प्रघार् जवा जवा १२५ वष ेइर्का र्री ष्टनष्टश्चर्च जुना आहे. 
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इ. स. १८५४ साली बाबाचं्या वष्टडलाचंी बदली सार्ाऱ्याहून बेागावास लाली. १८५४ च्या एष्टप्रल 
मष्टहन्यार् मंुबई सोडून आपल्या मार्ाष्टपर्राचं्या समागमे समुिाच्या मागाने बाबानंा बेागावास जाव ेलागले. 
रे्थे गेल्यावर बाबाचंा व त्याचं्या आईवष्टडलाचंा बराच वादष्टववाद लाला. बाबानंी सरकारी चाकरी करावी व 
स्थैयृ ष्टमावावे असे त्यानंा वाटे. या उलट बाबानंा वाटे की आपण आपल्या मार्ाष्टपत्यानंा ष्टिस्र्ी सत्याचा 
पष्टरचय करून द्यावा. एकदा घरी एक धमृकत त्य असे ष्टनघाले की बाबाषं्टशवाय अन्य कुणी रे् करून चालणार 
नव्हरे्, पण बाबानंी र्र मनाशी ठरष्टवल्याप्रमाणे ठामपणे त्या गोिीस नकार ष्टदला. कारण मूर्थर्पूजेसंबंधी 
कोणर्ीही गोि करावयाची नाही असा त्याचंा ष्टनश्चय लाला होर्ा. त्यावाेी त्यानंा रातं्रष्टदवस र्ामार् 
रहाव ेलागले. अखेर त्यानंी आपला र्ारक व रक्षणकर्ा याचा स्वीकार करण्याचे ठरष्टवले, रे्व्हा त्याचं्या 
मनास समाधान व शारं्ी लाभली. 
 

त्यानंर्र काही ष्टदवसानंी बाबानंी आपला ष्टनश्चय रे. टेलर यानंा साषं्टगर्ला. टेलरसाहेब 
बेागावासच होरे्. बाबानंी टेलर साहेबाचं्याकडेच आश्रय माष्टगर्ला. रे. टेलर साहेबानंी मंुबईस डॉ. 
ष्टवल्सन यानंा पत्र पाठष्टवले व त्याचंा सल्ला बाबाचं्या संदभार् मागवला. त्याचें पत्र आल्यावरच बाबाचंा 
बाक्प्र्स्मा पार पाडण्याचे ठरष्टवले. र्ोपयंर् बाबानंी टेलर साहेबाचं्या बगंल्यावर राहाव े असे ठरले. १ 
ऑगस्ट १८५४ रोजी रष्टववारी बाबा चचृमध्ये प्राथृना करण्यासाठी गेले व नंर्र टेलर साहेबाचं्या बगंल्यावरच 
गेले. त्यानंा आपल्या ष्टशरावरचे पापचे ओले ऊर्रल्यासारखे वाटले. बाबा या संदभार् ष्टलष्टहर्ार् ׃ ‘मी जरी 
स्वानंदाच्या सम्राज्यार् राहर् होर्ो र्री माले नार्लग ाार ष्टनराश होरे्. दुसऱ्या ष्टदवशी माली आई माझ्या 
भावडंासह मला ष्टर्च्या बरोबर नेण्यासाठी (टेलर साहेबाच्या) बगंल्यावर आली. मी ष्टर्च्या पाठोपाठ जाईन 
अशी ष्टर्ची खात्री होर्ी. ष्टर्ने मला खूप ष्टवनष्टवले. ही आमची भेट ाारच शोकात्मक होर्ी. त्यावाेी केवा 
परमेश्वरानेच मला आधार ष्टदला’. [अरुणोदय, पत. २९८.] बाबाचें मन वावण्याचे सवांचे प्रयत्न ष्टनष्ाा लाले. 
ष्टबचारी आई ष्टवदीण ृअंर्ःकरणाने मोठ्याने शोक करू लागली. र्ी बाबानंा व टेलर साहेबानंा ष्टशव्याशाप 
देऊ लागली. र्ी व्याकुा अंर्ःकरणाने घरी परर्ली. पण चौर्थया ष्टदवशी ष्टर्ने बाबाचें कपडे व काही पैसे 
पाठवनू ष्टदले. र्सेच आणखी काही पैसे पाठष्टवण्याचे आश्वासन पण ष्टर्ने त्यानंा ष्टदले. ष्टजल्ह्याच्या 
ष्टारर्ीवरून वडील परर् आल्यावर रे् बाबानंा भेटले. मग बाबा पण घरी जाऊ लागले. नार्लगानंा भेटू 
लागले. बाबाचें वडील या वाेी ाार समजुर्ीने व धोरणाने वागले असे ष्टदसरे्. 
 

मंुबईहून बाबाचं्या ष्टशक्षकाचंा सल्ला आला. त्यार् डॉ. ष्टवल्सन याचें पत्र महत्त्वाचे होरे्. रे् ष्टलष्टहर्ार् ׃ 
‘रु्म्ही वैचाष्टरक कोषारूं्न, वरृ्मानकालीन संघषांरू्न मुतर् व्हा. हे सत्याष्टवषयीचे करृ्व्य रु्म्हाला व रु्मच्या 
आत्म्यास समाधान देईल.’ [र्तै्रव, पत. ३१४.] अखेर बाबाच्या बाक्प्र्स्म्याचा ष्टदवस नक्की ठरला. ३ सप्टेंबर १८५४ 
रोजी सायंप्राथृनेनंर्र ष्टम. बेनन यानंी उपदेश केला. ष्टम. टेलर यानंी धार्थमक ष्टवधी केला. अशा र्ऱ्हेने बाबा 
पदमनजींचे धमांर्र लाले. आपण धमांर्र का केले याची सष्टवस्र्र कारणे बाबा पदमनजींनी ज्ञािोदयात 
प्रष्टसद्ध केलीच होर्ी. अरुणोदय या आपल्या आत्मचष्टरत्रार् र्ीच कारणे त्यानंी ष्टदली आहेर्. [र्तै्रव, पत. ३६६ व 

३७५.] त्या कााार्ल्या ष्टवष्टवध वतत्तपत्रारू्न बाबाचं्या धमांर्राबिलच्या प्रष्टर्ष्टक्रया व्यतर् लाल्या आहेर्. 
ज्ञानप्रकाशने ष्टलष्टहले : 
 

बाबा पदमनजी कासार. राहाणार मंुबई. यानंी गेल्या २० व े र्ारखेस ष्टिस्र्ी धमृ बेागावास 
स्वीकारला. हे वतत्त सवृ वरृ्मानपत्रारूं्न छापून प्रष्टसद्ध लाले आहे. परंरु् आम्हास एका आमच्या 
ष्टमत्रासं एक घरगुर्ी पत्र आले त्यावरून असे समजरे् की, सदरहू गतहस्थाने आपल्या बायकोस 
समागमे नेण्याष्टवषयी पुष्का यत्न केला. परंरु् ष्टर्ने त्याचं्या गोिीस मान्य केले नाही. बाबा 



 

 

अनुक्रमणिका 

पदमनजी हा इंग्रजी ष्टशकलेला आहे. परंरु् त्याचा कल पुष्का ष्टदवसापासून ष्टिस्र्ी धमाकडेच 
असे. त्याने स्त्री नवद्याभ्यास निबधं, सणानवषयी निबधं, व्यनभचारनिषेधकबोध आष्टद करून पुस्र्के 
मराठीर् केली आहेर्. त्यारं् बैबलारं्ील वातये घार्ली आहेर् व श्रतष्टर्स्मतर्ीसारखी गौरवनू ष्टलष्टहली 
आहेर्. यावरून त्याची श्रद्धा त्या धमावर आहे असे स्पि ष्टदसरे्. [हे ज्ञािप्रकाश मधील वतत्त ज्ञािोदयािे जशचे्या 
र्से उद धतर् केले आहे. १५ सप्टेंबर १८५४, पत. २८७.] 
 
धूमकेरू् ष्टलष्टहर्ो : 
 
बाबा पदमनजीने स्वदस्रु्रचे लाबंलचक पत्रारं् ष्टिस्र्ीधमृ राजीखुषीने व अक्कल हुशारीने त्याने 
कसा स्वीकारला हे वतत्त ष्टलष्टहले आहे. सवृ मनुष्यासं आपापल्या घरी शहाणपणाचा र्ाठा असर्ोच. 
आष्टण हा क्रम दीघृकााापासून चालर् आला आहे. रे्व्हां बाबा पदमनजीने जे ष्टलष्टहले आहे त्याचा 
मोठा हष ृ मानावा असे नाही. परंरु् आपण जे कष्टरर्ो रे्च लोकानंी आचाराव े हे बरीक बोलणे 
हास्यास्पद होय. [अरुणोदय, पत. ३७५–३७६ वरून उद धतर्.] 

 
वतृमािदीनपकेतील याबाबर्चे आणखी हे एक वतत्त पाहा : 
 
गेल्या आठवड्ारं् अशी दाट बार्मी ष्टजकडें ष्टर्कडे उठली होर्ी व र्ी खरी असे आम्हास एका 
ऊत्कत ि आधारावरून समलले आहे की, राजश्री म्हणर्ा येर् नाही, सबब ष्टमस्र्र बाबा पदमनजी 
यानंी बेागावासं रेवरंड टेलर याजपासून ष्टिस्र्ी धमाचा अनुग्रह घेऊन रे् आर्ा स्वगपृंथाच्या 
ष्टदशसे लागले. अष्टलकडच्या कााार् मराठी ष्टलष्टहणारार् बाबा पदमनजी मोठा प्रख्ययार् होर्ा. 
त्यासं इंग्रजीचेही बरें ज्ञान होरे्. अस्रु्. आर्ा ंयेशु ष्टिस्र्ाच्या पष्टवत्र धमाने र्री बाबाचें र्ारण होवो. 
बाीरामासारखा दररोज नवा धमृ न होवो असे आमचे म्हणणे आहे. [ज्ञािोदय, १५ सप्टेंबर १८५४, पत. २८७ 
वरून उद धतर्.] 

 
ही बार्मी वाचल्यावर काही जण वतृमािदीनपकेवर रागावले. त्याचं्यासाठी त्यानंी पुढे आणखी एक 

खुलासा याच संदृभार् प्रष्टसद्ध केला र्ो असा : 
 

गेल्या अंकार् आम्ही ष्टम. बाबा पदमनजींनी ष्टिस्र्ी धमाचा अनुग्रह घेर्ल्यावरून असे ष्टलष्टहले होरे् 
की, ‘आर्ा येशू ष्टिस्र्ाच्या पष्टवत्र धमाने र्री बाबाचें र्ारण होवो. बाीरामासारखा रोज नवा धमृ न 
होवो.’ असे आमचे म्हणणे आहे हे वाचल्यापासून आमच्या ष्टकत्येक ष्टमत्रासं ाार वाईट वाटले, असे 
आमच्या पाहण्यारं् येर्ें. आम्ही खरोखर िेषबुद्धीने ष्टलष्टहले नाही व बाबांचें व आमचें बऱ्याच रीर्ीचे 
ष्टमत्रत्व आहे. परंरु् बाबानें स्वधमृ सोडून परधमाचा स्ववीकार केला हें आम्हासं योग्य ष्टदसर् नाहीं. 
स्वधमाचें र्त्व बाबासं प्राकत र् पुराणे वाचून ष्टकर्पर् कालें  आहे. हें उघडच आहे.र्र आम्हांस असें 
वाटर्ें की, हहदु धमाच्या बाह्यर्ः ष्टदसणाऱ्या गोिी पाहून त्या त्यासं खोया ष्टदसल्या व त्यामुाें  
त्यानंें स्वधमृ सोडला. परंरु् ही गोि चागंली लाली नाहीं म्हणून आम्ही ष्टलष्टहलें , यारं् त्यास वाईट 
वाटलें  असल्यास आमचा उपाय नाही. [र्तै्रव.] 

 
बाबा पदमनजींच्या आगेमागे साऱ्या हहदुस्थानार् ष्टिस्र्ी धमृप्रसारकाचं्या कायामुाे धमांर्राची 

जणू एक लाटच पसरली होर्ी. मंुबईस धनजीभाई नवरोजी [बाबानंी आपले अिुभवसंग्रह (१८९५) हे पुस्र्क यानंाच अपृण 

केले आहे.] या पारशी गतहस्थाचा आष्टण नारायण शषेािी या दाष्टक्षणात्य र्रुणाचा अनुक्रमे १ मे १८३९ व १३ 
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सप्टेंबर १८४३ रोजी बाक्प्र्स्मा लाला होर्ा. त्यापूवीच १८३२ मध्ये बगंालार् कत ष्णमोहन बॅनजी, मोहनचिं 
घोष आष्टण अरुणचिं मुजुमदार यानंी व त्याचं्या मागोमाग लालष्टबहार डे व मायकेल मधुसूदन दत्त यानंी 
ष्टिस्र्ी धमाला कवटााले होरे्. दष्टक्षणेर् ष्टत्रचनापल्लीच्या सत्यनाधन यानंी १८४७ साली व त्याच सुमारास 
मौलवी सफ्दरअल्ली यानंी जबलपुरास व डॉ. इमादुिीन यानंी पेशावरास व काशीच्या नीाकंठशास्त्री गोऱ्हे 
या महाराष्रीय ब्राह्मणाने १८४८ साली ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार केला होर्ा. त्यानंर्र लाहोरचे महाराज 
दुष्टलपहसग यानंी वयाच्या सोााव्या वषी १८५३ मध्ये अगदी स्वचे्छेने ष्टिस्र्ी धमाची दीक्षा घेर्ली होर्ी व 
त्याचं्यानंर्र लगेच कलकत्त्याच्या ज्ञानेंिमोहन टागोर यानंी ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारल्यामुाे सगाीकडे एक 
प्रकारची खाबा माजली होर्ी व हाच एक महत्वाचा असा चचेचा ष्टवषय होऊन गेला होर्ा. [Sketches of 
Indian Christians या मिासच्या नटेशन आष्टण कंपनीने प्रष्टसद्ध केलेल्या पुस्र्कार्ील माष्टहर्ीच्या आधाराने, (The Christian Literature Society 
for India, London & Madras) 1896.] 
 

बाबाचं्या धमांर्राचा सवृदूर पष्टरणाम लालेला ष्टदसर्ो. त्यानंी १८८८ साली ष्टलष्टहलेल्या अरुणोदय 
या आत्मचष्टरत्राचे जगार्ील महत्त्वाच्या भाषार् भाषारं्र लाल्यामुाे या पष्टरणामाची र्ीव्रर्ा वाढणे 
साहष्टजकच होरे्. श.ं बा.ं कुाकणी, कष्टववयृ नारायण वामन ष्टटाक, प.ं रमाबाई इ. धमांर्ष्टरर् 
ष्टिस्र्भतर्ानंा र्र बाबाचें लेखन व कायृ यानंी पे्ररणा ष्टमाालीच, परंरु् महात्मा जोर्ीबा ाुल्यासंारख्यया 
कत्या सुधारकालाही ष्टिस्र्ी मर्ाने ष्टवद्यार्थथदशरे् लपाटले होरे्. जोर्ीबा र्रुणपणी आपले सहकारी 
वाावकेर व पराजंपे याचं्यासह ष्टिस्र्ी धमार् जाण्याच्या ष्टवचारार् होरे्. [धनंजय कीर, महात्मा फुले, मंुबई, १९६८, पत. 

८३.] जोर्ीबानंी प्रत्यक्षपणे ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला नसला र्री त्यांना बाबाचं्या कायापासून स्ाूर्ी ष्टमााली 
होर्ी हे खरे! 
 

हहदुधमार् राहून मनार्ील अज्ञान व अष्टवद्या याचंा नाश करर्ा येर् नाही; सत्यशोधन व 
असत्यमुतर्ी यासाठी ऋष्टषप्रणीर् हहदुधमार्ील वचने उपकारक ठरर् नाहीर्; नाना प्रकारच्या ष्टवद्या व ज्ञान 
यानंी बुद्धीचे समाधान लाले र्री अंर्ःकरणाचे समाधान करण्यास शवेटी धमृच कारणीभरू् होर्ो आष्टण 
आचारास प्राधान्य असलेल्या ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार केल्याने आपल्या अंर्ःकरणाचे समाधान लाले, 
हहदुधमार्ील मूर्थर्पूजा, जाष्टर्भेद, व्रर्वैकल्ये इ. देवाधमाच्या ष्टवपरीर् समजुर्ीर्ील वैय्यथृ लक्षार् येऊन 
भरू्पे्रर्ष्टपशाच्चाष्टदकाचंी पूजा व शकून-ज्योष्टर्षासारख्यया अडाणी लोकभ्रमाचारणार्ील ष्टवलक्षण ढोंग आष्टण 
वदेान्र्ाचा शुष्क कार्थयाकूट ष्टमर्थया असल्याची जाणीव लाल्यानेच आपण ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारल्याचे बाबानंी 
ष्टवस्र्ाराने साषं्टगर्ले आहे. [अरुणोदय, पत. ३६६–७५.] ‘मानवधमृसभा’ हकवा ‘परमहंस मंडाी’ याही बुष्टद्धप्रधानच 
असल्याने भावनेची भकू भागष्टवण्यासाठी बाबा पदमनजीसारख्ययानंा ष्टिस्र्ी धमार् जाव े लागल्याचे 
ष्टप्रयोाकरानंीही म्हटले आहे. [अ. का. ष्टप्रयोाकर, रा. ब. दादोबा पाडुंरंग, मंुबई, १९४७, पत. २७३–७४.] 
 

ष्टिस्र्ी लाल्यानंर्र बाबा पदमनजी मंुबईस गेले व रे्थे त्यानंी फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् ष्टशक्षकाचे काम 
पत्करले व ईश्वरी ष्टवद्या ष्टशकण्याच्या वगार् त्यानंी नावही घार्ले. परंरु् प्रकत र्ी नादुरूस्र् असल्यामुाे 
त्यानंा वग ृसोडावा लागला. पुढे बेागावी त्याचं्या वष्टडलावंर दोन ष्टायादी लाल्याने त्याचं्या मदर्ीसाठी 
बेागावी काही ष्टदवस राहाव ेलागले. [बाबा पदमनजी, अनुभवसंग्रह, मंुबई, १८९५, पत. ७५–७८.] १८५८ च्या सुमारास 
रे्थून रे् मंुबईस गेले; व लवकरच पुण्यास आले. रे्थे रे् सुमारे १६ वष े राष्टहले. पुण्यासच त्याचें पष्टहले 
ष्टिस्र्ी लग्न १८६० साली लाले. या लग्नासाठी बाबाचं्या वष्टडलानंी त्यानंा शभंर रुपये ष्टदले होरे्. बाबाचं्या 
हहदु पत्नीच्या साडी-चोाीची व जेवणाखाण्याची जबाबदारी त्याचं्या वष्टडलानंी अगोदर स्वीकारली होर्ीच. 
स्वर्ःच्या बाक्प्र्स्म्यानंर्र बाबानंी आपल्या हहदू पत्नीस ष्टिस्र्ाचा स्वीकार करण्यासाठी र्यार 
करण्याबाबर् प्रयत्न केलेच होरे्. परंरु् पत्नीच्या वष्टडलाचं्यामुाे रे् प्रयत्न अयशस्वी लाले. त्यामुाे इ. स. 
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१८५७–५८ च्या सुमारास बाबानंा हहदू पत्नीपासून घटस्पोट घ्यावा लागला. घटस्ाोटाच्या खचासाठी 
त्यानंा त्याचं्या यमुिा-पयृटि या ष्टवधवेच्या जीवनावर रचलेल्या कादंबरीमुाे २०० रुपये ष्टमााले. त्यानंर्र 
इ. स. १८६२ साली त्याचंी हहदू पत्नी त्याचं्याकडे परर् येऊ इक्च्छर् होर्ी. पण ष्टिस्र्ी लग्न लाल्यावर व 
ष्टिश्चन धमाप्रमाणे बाबा पदमनजींना ष्टर्चा स्वीकार करर्ा येण्यासारखा नव्हर्ा. बाबा पदमनजींनी ऐन 
ष्टवशी-पचंष्टवशीर् हे धमांर्र केले. यापूवीच त्यानंी पापे न करण्याची शपथ घेर्ली होर्ी. [अरुणोदय, पत. ६०.] 
पाद्र्ाजवा पापाचें उच्चारण (self confession) व पापाबंिल पश्चार्ाप व्यतर् करून आत्मोध्दार करण्याची 
ष्टिस्र्ी धमार् सोय आहे. र्शी हहदुधमार् नाही. कदाष्टचर् यासाठी पण बाबा पदमनजींनी धमांर्र करण्याची 
शतयर्ा होर्ी. प्रख्ययार् चष्टरत्रलेखक धनंजय कीर यानंीही असेच म्हटले आहे. [‘मंुबई येथील ष्टमशनऱ्याच्या 
मागदृशनृामुाे आष्टण उपदेशामुाे त्यानंी ३ सप्टेंबर १८५४ रोजी ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला. डॉ. जॉन ष्टवल्सन याचंा प्रभाव, मतत्यनंूर्रच्या जीवनार्ील 
शारं्र्ा वगैरेसाठी हे धमांर्र असावे.’ धनंजय कीर, महात्मा फुले, मंुबई, १९६८, पत. ६९–७०.] 
 

पुण्यार् असर्ाना बाबानंी बराच काापावरे्ो फ्री चचृच्या ष्टमशन शााेर् ष्टशक्षकाचे काम केले. हे काम 
करीर् असर्ा त्यानंी मेजर कॅन्डीच्या इंग्रजी मराठी कोशाचा संके्षप केला. हे काम बरेच महत्वाचे व 
जाणकारीचे होरे्. प्रकत र्ी अशतर् होर्ी र्रीही श्रमाची पवा न करर्ा त्यानंी हे काम पूण ृकेले. या कााार् 
वरृ्मानपत्रार् लेखन, धमृसमीक्षा, चचा, व्याष्टधग्रस्र्ाचं्या भेटीगाठी, [‘जोष्टर्रावाचं्या आजारपणार् रे. बाबा पदमनजी 

त्याचंी चौकशी करण्यास गेले होरे्. जोष्टर्रावानंा बाबानंी अनेक वेाा सहाय्य केले’ —धनंजय कीर, महात्मा फुले, १९६८, पत. २९३.] धाकया 
सत्यदीनपकेचे संपादन व मुख्यय काम ष्टशक्षकाचे असा त्याचं्या बहुष्टवध उद्योग होर्ा. ही गोि त्याचं्या 
डायरीच्या एका पानावरून स्पि होरे्. [(१) कोशाचे संशोधन सुमारे ३ र्ास. (२) ष्टिष्टश्चयन व्हनातयुलर ष्टलटरेचर सोसायटीकष्टरर्ा 
ष्टर्सऱ्या पुस्र्काचे भाषारं्र करणे. (३) हाय व्हनातयुलर स्कूलच्या हहदू ष्टशक्षकानंा शास्त्र ष्टशकवणे. (४) आणखी एका रोमन कॅथॉष्टलक मुलाला 
शास्त्र ष्टशकवणे. (५) स्वर्ः देवाच्या वचनाचा अभ्यास करणे. (६) र्ोच अभ्यास सायंकााी पत्नीबरोबर इंग्रजी शास्त्रावरून करणे. —अरुणोदय, 
मंुबई, १९६३, आ. ३ री (पुरवणी) पत. २४३.] 
 

दुसऱ्याचं्या गुणाचें कौरु्क करण्यार्, कदर करण्यार् बाबा अष्टर्शय र्त्पर होरे्. १८६६ साली 
अहमदनगर येथे काम करणारे रे. हेनरी बॅलंटैन, त्याचं्या पत्नी व रेव्ह. जॉजृ बोअेन या लोकाचं्या गुणाचें 
कौरु्क करण्याच्या दृिीने त्याचं्या नावाने ष्टशष्यवतत्ती सुरू करण्याचा प्रयत्न बाबाचं्या खटपटीने लाला. [रे. 
हेनरी बॅलंटन–इ. स. १८४२ मध्ये ज्ञािोदय सुरू करणाऱ्यापैंकी एक. सन १८५८ मध्ये संपादक. २० वष े अहमदनगर ष्टमशनचे ष्टचटणीस व 
खष्टजनदार. नव्या कराराचे भाषारं्र १८४५. १८३९ मध्ये अहमदनगरचे शे्रष्ठ ष्टमशनरी लाले. पााक लाले. १८४९ मध्ये प्रकत र्ीच्या कारणाने अमेष्टरका 
गमन. १८५२ मध्ये पुनरागमन. ९–११–१८६५ पोरृु्गालच्या ष्टकनाऱ्यावर ष्टत्रपली बोटीर् मतत्य.ू गोड उपदेशक, मराठीचा अभ्यासक. 
लहानपणापासून हुशार. जन्म १८१३ र् अमेष्टरकेर्. 

 
रे. जॉजृ बोअेन—जन्म अमेष्टरका युनायटेड स्र्ोत्सार् १८१६. प्रथम नाक्स्र्क. पत्नीच्या मतत्यनेू आक्स्र्क लाला. गायन वादन कला ष्टनपुण. जमृन, 
फ्रें च, इंक्ग्लश भाषा येर्. १८५४ पासून मंुबई गार्डडयि चालवले, ष्टवनावेर्न काम. उपदेश व धमृपर पुस्र्क रचना. ५–२–१८८८ मतत्यू. बाबा 
पदमनजी यानंी मरणोत्तर बोअेन ांड जमवला. त्याचा ष्टहशबे पुढीलप्रमाणे ष्टदला आहे : 
 

ग्राटं मेथष्टडस्ट चचृ मारार् रे. 
ष्टम. राष्टबन्स साहेब १० रु. 
ष्टम. मोसेस इष्टलकेला ३ रु. पुणे. 
ष्टमस वेणुर्ाई र्खृडकर २ रु. पुणे. 

बाबा पदमनजी 
९–१२–८९ 

सेके्रटरी प. हह. ऐ. ष्टि. ऐतय प्रदशकृ सभा 
 

—ज्ञािोदय, १२–१२–१८८९, पत. ४०० वरून.] त्यासंबधंीचे त्याचें ज्ञािोदयातलि ष्टवनंर्ीपत्र प्रष्टसद्ध लाले होरे्. 
[बाबा पदमनजींच्या सहीचे ष्टवनंर्ी पत्र ज्ञािोदय पु. २५, अंक ४, ष्टद. १५–२–१८६६ च्या अंकारं् प्रष्टसद्ध लाले. दरमहा १० रु. अशा दोन 
स्कॉलरष्टशप्् बालंटैन व ष्टमसेस बालंटैन याचं्या नावाने सुरू करावयाच्या असे गेल्या वषीच्या सभेर् ठरले होरे्. त्यासाठी २००० रु. जमा व्हावयास 
हवेर्. यासाठी महाराष्र देशार्ील सवृ नेष्टटव ष्टिस्र्ी लोकाचें सहाय्य माष्टगर्ले आहे. २००० रु. व्याजारू्न दरमहा १० रु. च्या दोन स्कॉलरष्टशप्् 
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बालंटैन पष्टर्पत्नीच्या स्मरणाथृ अहमदनगर ष्टमशन शााार् सुरू करण्यासाठी हा ांड होर्ा. या ांड जमा करणाऱ्या मंडाीचे सेके्रटरी बाबा 
पदमनजी होरे्.] पदमनजी माष्टणकजी, शखे दाऊद, ॲडम व्हाईट, नारायण शषेािी व कत ष्णशास्त्री पषं्टडर्, शाहु 
दाजी कुकडे, म. ाुले, जनादृन रामचिं, डॉ. ष्टबसल इत्याष्टदकाचें मतत्युलेख ष्टलष्टहण्याचा बाबावंर प्रसंग 
आला, त्यारू्न बाबाचं्या व्यापक भ्रार्तभावनेचा प्रत्यय येर्ो. 
 

७ एष्टप्रल १८६७ रोजी बाबा पदमनजींची पुणे येथे फ्री चचृ ष्टमशनच्या मंडाीचे पालक म्हणून ष्टदक्षा 
लाली. त्याप्रसंगी मंुबईचे डॉ. ष्टवल्सन हे अध्यक्षपदी होरे्. रे. नायारण शषेािी उपक्स्थर् होरे्. आधल्या वषी, 
म्हणजे इ.स १८६६ साली. बाबा अहमदनगर येथे ष्टम. मकॅासृन यानंा पााकाच्या कामार् मदर् करण्यास 
गेले होरे्. त्यानंर्र त्याचं्या पााकाच्या दीके्षपूवीच्या ष्टजर्तया परीक्षा असर्ील ष्टर्र्तया लवकर घेण्याची 
ष्टशाारस मंुबईच्या पे्र् ष्टबटरीला करण्याचे ठरले. पण पााकपदाची दीक्षा त्या मानाने वगेानेच पार पडली. 
ही एक ईश्वरीयोजना असे त्यानंा वाटले. नंर्र पाचसहा वष ेपााकदाचे काम पूणृ ष्टनष्ठेने व जबादारीने पार 
पाडल्यावर १८७३ साली त्यानंी पााकपदाचा राजीनामा ष्टदला. त्यानंर्र त्यानंी लेखन हाच व्यवसाय 
म्हणून पत्करला. रे् आपल्या लेखणीचा अप्रष्टर्हर् उपयोग करू लागले. कँडी व मोल्सवथृ याचं्या 
शब्दकोशाचं्या संके्षपाची जबाबदारीची कामे त्यानंी यापूवीच पार पाडलेली होर्ी. हौसेने व ष्टिष्टश्चयन 
ष्टलटरेचर सोसायटीकरर्ा त्यानंी अनेक रॅतट् केले व काही ष्टनयर्काष्टलकेही चालष्टवली. राजीनामा 
देण्याच्या अगोदरच बाबाचं्यावर कौटंुष्टबक आपत्ती आली र्ी म्हणजे त्याचंी ष्टिस्र्ी पत्नी सेराबाई ही इ. स. 
१८७२ मध्ये ष्टनधन पावली. [ष्टडसेंबर १३, १८७२ रोजी बाबा पदमनजी याचंी पत्नी मरण पावली. ष्टहला एकूण ७ मुले लाली. शवेटचे 
मतत्युसमयी ४ मष्टहन्याचें आहे. ही ष्टनष्ठावान व पष्टर्व्रर्ा स्त्री होर्ी असे ज्ञािोदयात ष्टर्चे गुणवणृन आहे.—ज्ञािोदय, १–१–१९७३, पत. ९.] 
सेराबाईची बहीण हन्नाबाईने आपल्या बष्टहणीच्या मुलाचं्या प्रीर्ीने बाबाशंी लग्न लावले. र्ी इ. स. १८७९ 
मध्ये नाष्टशकला शरणपूर येथे मरण पावली. [र्ा. १० मीन रोजी ष्टम. बाबा पदमनजी याचंी पत्नी हन्नाबाई ही शरणपूर नाष्टशक येथे 
मरण पावली. र्ी ष्टम. बाबा पदमनजीच्या पष्टहल्या पत्नीची धाकटी बहीण होर्ी. ष्टहची बहीण साराबाई. र्ी वारल्यावर ष्टम. बाबानंी ष्टर्ला वरले. 
ष्टर्च्यामुाे बाबावंर पुष्का संकटे आली. आपल्या व आपल्या बहीणीच्या लेकरावरील प्रीर्ीने ष्टर्ने संकटे सोष्टशली.’ —ज्ञािोदय, १–१–१८७३, पत. 
९; १–७–१८७९, पत. ३४३.] अशा प्रकारे बाबा पदमनजींवर एका मागून एक संकटे येर्च होर्ी. 
 

सन १८७२ साली पुण्यास इन्फ्ल्यएूंलाची साथ आली. त्यावाेी बरेच लोक बाबाचं्या ष्टिस्र्ी 
मंडाीर् आजारी पडले. त्याचं्यासाठी प्राथृना व इर्र गोिी त्यानंी केल्या. पााकपणाचे काम सोडल्यावर 
नऊ वष ेबाबानंी केवा आपल्या लेखणीच्या जोरावरच स्वरं्त्रपणे आपल्या आपल्या कुटंुबाचे पोषण केले. 
िव्यसंपादनाथृ त्यानंी कसोशीने यत्न केलाच नाही. शतयर्ो कजृ न काढणे, याचना न करणे, 
िव्यसंचयाचा प्रयत्न करणे याच गोिींमुाे आपण, आपला वाढर्ा संसार, वाढर्ी महागाई याचं्याशी 
मुकाबला करू शकलो, असे त्याचें मर् होरे्. या कामार् आपणास सर्र् परमेश्वरी साहाय्य होरे् असा 
त्याचंा ष्टवश्वास होर्ा. त्याचं्या कामाचे प्रर्ीक म्हणजेच त्यानंी ष्टलष्टहलेली शभंर सव्वाश े पुस्र्के होर्. 
त्याष्टशवाय त्याचें वतत्तपत्रार्ील लेख, पुस्र्कपरीक्षणे, अग्रलेख, भाषणे व त्याचंा समतद्ध पत्रव्यवहार इ. सवृ 
वाङ् मयसंभार पाहर्ा बाबा पदमनजींच्या उद्योगाची व र्ामाीची कल्पना येरे्. 
 

सन १८७८ मध्ये बाबा पदमनजींनी बायबल सोसायटीच्या व रॅतट सोसायटीच्या संपादनाची 
जबाबदारी स्वीकारली . [‘बैबल सोसायटीकडून जाहीर खबर. मंुबईच्या बैबल सोसायटीस दोन ष्टिस्र्ी कोल पोचृर (पुस्र्क ष्टवके्ररे्) 
पाष्टहजेर्. एकाला मंुबईर् राहावे लागेल व दुसऱ्याला महू येथे जावे लागेल. ष्टवशषे माष्टहर्ी खाली सही करणाराकडे ष्टमाेल. त्यास येऊन भेटावे 
हकवा पत्र पाठवावे. 

 
अप्पर डंकन रोड, मंुबई बाबा पदमनजी, ष्टन. ब.ै सो’ 
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—ज्ञािोदय, ८ मे १८८०, पत. २२८.] त्यापैकी बायबल सोसायटीर् त्याचें काम बायबलचे मराठी भाषारं्र र्पासणे, 
बायबल छापून लालेले भाग पाहणे, पु्राे र्पासणे छपाई व्यवक्स्थर् करून घेणे हे होरे्. [‘मंुबईची बबैल सोसायटी 
१८७९ चा अहवाल व शास्त्राच्या मराठी भाषांर्राची नवी आवतत्ती लौकरच छापावी लागेल. म्हणून या भाषारं्राची र्पासणी रे. बाबा पदमनजी याचं्या 
हारू्न होर् आहे. हे काम कष्टमटीकडूनही होण्याची काही ष्टवषेष र्जवीज केली आहे.’—ज्ञानोदय, २९ एष्टप्रल १८८०, पत. २१४.] ह्याष्टशवाय 
सध्या आपल्याला ष्टवषयानुक्रमे मथाे ष्टदलेले मराठी बायबल ष्टमारे्  .रे् काम बाबा पदम नजींनीच केलेले 
आहे  .त्याच सौसायटीची एक रान्सलेशन कष्टमटी होर्ी .ष्टर्चेही बाबा मेंबर होरे्च .रे्थे बाबानंी इर्के मन 
लावनू काम केले की लवकरच कोणत्याही ष्टशाारशीष्टशवाय ष्टब्रष्टटश अँड ाॉरेन बायबल सोसायटीने त्यानंा 
आपल्या कष्टमटीचे ऑनररी ाॉरेन मेंबर करून घेर्ले . [‘पत्रकत्याचे स्ाुट. रेव्हरंड बाबा पदमनजी यास लंडन बबैल 
सोसायटीने आपल्या संस्थेचे सन्मानाथृ सभासद नेमले हे कावण्यास आम्हाला ाार संर्ोष वाटर्ो. लंडन बैबल सोसायटीचे मुख्यय ऑष्टास 
लंडनमध्ये असून ष्टर्च्या शाखा जगभर पसरल्या आहेर्. बाबासाहेब मंुबई येथील शाखेच्या संबंधार् काम करीर् आहेर्. बाबाचंी मौल्यवान सेवा व 
सोसायटीचे कामाष्टवषयी आस्था व काका लक्षार् आणून सवानुमरे् लंडन बबैल सोसायटीने त्यासं सन्मानाथृ नेष्टमले आहे.” 
 
—ज्ञािोदय, १३–८–१८९६, पत. २५९.] र्सेच बाबा पदमनजींनी जुन्या कराराचे संशोधन पण आपली कन्या एस्र्र 
ष्टहच्या साहाय्याने केले आहे  .हे काम ाार किाचे होरे् .त्यानंर्र बाबाचं्यावर एक महान संकट कोसाले 
आष्टण रे् म्हणजे बाबाचं्या ष्टर्सऱ्या कुटंुबाचे ष्टनधन होय. [बाबा पदमनजी वापरीर् असलेल्या बायबलमध्ये त्याचं्या इंग्रजी 

हस्र्ाक्षरार् त्याचं्या या पत्नीच्या मतत्यचूी नोंद आढारे्. र्ी नोंद अशी : 
 
‘Bombay Ebenzar Vishwas Padmanji born on 24th October 1882. Baptised by Rev. Dhanjibhai Naoroji, Bombay, 4th February 
1883. His dear mother died in Poona on 22nd August 1890. Her last words were “I am saved.” ’] ही घटना इ. स. १८९० 
च्या ऑगस्ट मष्टहन्यार् घडली. २८ ऑगस्ट १८९० च्या ज्ञािोदयात या दुःखद बार्मीचे वतत्त छापलेले 
आढारे्. [‘आम्हास काष्टवण्यास दुःख वाटरे् की रे. बाबा पदमनजी याचंी पत्नी गेल्या शुक्रवारी मरण पावली. (२२ ऑगस्ट १८९०.) प्रभचूी ही 

सेवकीण पुष्का ष्टदवसापंासून आजारी होर्ी.’ —ज्ञािोदय, र्ा. २८ ऑगस्ट १८९० पत. २७४.] बाबाचें हे ष्टर्सरे ष्टिस्र्ी लग्न इ. स. 
१८८१ मध्ये लाले होरे्. 
 

ष्टर्सऱ्या पत्नीच्या मतत्यनंूर्र बाबा ाारच खचले होरे्. शास्रसंशोधन, गं्रथलेखन, या ष्टलखाणाच्या 
कामार् त्यानंा त्याचं्या कन्येची-एस्रे्रची-खूपच मदर् होर् असे. बाबानंा र्ी वतद्धपणी एखाद्या र्ाहार्ाच्या 
ाोडाप्रमाणे जपे. बाबाचंी दृिी मंद लाली र्री कन्येच्या डोळ्यानंी त्याचें अपरंपार साहाय्य केले. [अरुणोदय, 

पत. २३४ रे् २५५.] बाबा आयुष्याच्या अखेरीपयंर् अष्टवश्रारं् वाचर् होरे्, ष्टलहीर् होरे्. त्याचे बरेचसे श्रेय 
एस्रे्रकडेच जारे्. 
 

बाबा पदमनजी ष्टकर्ी र्त्वष्टनि होरे् यासंबधंीची एक दंर्कथा [बाबा पदमनजींच्या मतत्यनंूर्र र्ा. ८–९–१९०६ 
ला ‘एक ष्टिस्र्ी नव्हे’ या सहीने एक पत्र ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध लाले आहे. त्यार् प्रस्रु्र् हकीगर् पत्रकत्याने ष्टदली आहे. प्रस्रु्र् पत्रकर्ा म्हणर्ो, 
बाबाचें वर्ृन ‘बोले रै्सा चाले’ या उतर्ीप्रमाणे होरे्.] सागंर्ार्. एकदा एक ष्टवधवा बाई ष्टबनापरवानगी बाबाचं्या बागेर् 
ाुले र्ोडीर् होर्ी. बाबानंी हे पाष्टहले. बाबानंी ष्टवचारले, ‘ाुले कोणाला ष्टवचारून र्ोडर्ा आहार्? ही ाुले 
रु्म्हाला कशासाठी हवी आहेर्?’ ष्टवधना बाई म्हणाली, ‘देवपूजेसाठी ाुले र्ोडली आहेर्.’ बाबा रागावले 
व उद गारले, ‘देवपूजेसाठी ाुले मुाीच ष्टमाणार नाहीर्. ठेवा र्ी ाुले.’ मूर्थर्पूजेसाठी आपल्या बागेर्ील 
ाुले देणे बाबानंा मंजूर नव्हरे् व र्सेच रे् वागले. त्या बाईच्या राग-लोभाची पवा त्यानंी केली नाही. अशी 
र्त्त्वष्टनष्ठा वाेोवाेी बाबाचं्या जीवनार् ष्टदसली. 
 

बाबा ‘टेंपरन्स युष्टनयन’ म्हणजे दारू वगैरे कैाी पदाथृवजृक मंडाीचे एक सभासद होरे्. [ज्ञािोदय 
१, ाेबु्रवारी १८५४, पत. ३५–३७.] 
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बाबा पदमनजी ष्टभडस्र् स्वभावाचे होरे्. माणुसकीच्या नात्याने रे् लोकाशंी वागर्ाना त्यांना नेहमीच 
त्रास होई. त्याचं्या मुलीच्या लग्नाच्या वेाी त्यांच्या या स्वभावाचा पुरेपूर प्रत्यय आला. ज्ञानोदयकारानंी 
ष्टर्च्या लग्नानंर्र एक स्ाुटच ष्टलष्टहले. रे् पुढीलप्रमाणे : 
 

ष्टमत्रा आमंत्रणावाचून का आलास? एखाद्या सावृजष्टनक आमंत्रण ष्टचठ्या नसर्ार् रे्थे हकवा 
दुसऱ्या सभास आमंत्रणावाचून गेल्यास हरकर् नाही. र्थाष्टप लग्नाच्या मेजवानीस हकवा अशा 
दुसऱ्या स्नेहमेळ्यास कोणाच्या घरी जाणे बरे नाही. रे. बाबा पदमनजी याचं्या कन्येचे लग्न लाले. 
त्यावाेी लग्नाच्या मेजवानीस आमंष्टत्रर्ाखंेरीज दुसरे काही लोक चहा केकावंर हार् मारण्यास 
आले होरे्. सुशीला र्ाराबाईच्या चहा केकाचे खमंग ढेकर देऊन त्या मंडाीने ष्टर्ला आष्टशवाद 
ष्टदले असर्ील व त्याचं्या आष्टशवादाने र्ी आपल्या पष्टर्गतही आर्ा आनंदाने राज्य करीर् असेल ना? 
अशाने यजमानाच्या बेर्ाप्रमाणे आमंष्टत्रर् लोकाचंी योग्य व्यवस्था करण्यास अडचण येरे् व दुसऱ्या 
काही कारणामुाे त्यालंा वाईट वाटरे् म्हणून आगंरु्क लोकानंी असे करू नये हे बरे. यजमान 
सज्जन व ष्टभडस्र् असल्यामुाे कोणास हाकून लावीर् नाही हे खरे, र्थाष्टप ष्टमत्रा आमंत्रणावाचून 
येथे का आलास? असे म्हणून कोणाची मानहानी करीपयंर् हकवा त्याला बाहेर लावीपयंर् असा 
क्रम चालू द्यावा हे बरे नाही. [ज्ञािोदय ३, सप्टेंबर १८९१, पत. २८२.] 

 
याच ष्टभडस्र् स्वभावाने त्यांनी सत्यदीनपकेचे अंक वगृणी न देणाऱ्या वाचकानंा त्याचं्या सज्जनत्वावर 

ष्टवश्वासून पाठष्टवले होरे्. काही ष्टवद्यार्थयांना रे् आर्थथक मदर् करीर्. आपल्या शब्दकोशाची र्र कागद-
नमूना-छपाई याची इत्यंभरू् कल्पना ग्राहकानंा अगोदरच देर्. इर्का साके्षप त्या कााार् ष्टवरााच. 
 

बाबानंा लेखन, वाचन, भाषण याचें जणू व्यसनच लागले होरे्. त्यांनी कापावरील (कँपार्ील) फ्री 
चचृ भजनालयार् स्वच्छर्ा व प्रष्टर्ष्टष्ठर्पणा या ष्टवषयावंर ष्टनबंध वाचल्याचा ज्ञािोदयात उल्लेख आहे. 
[ज्ञािोदय, १५ एष्टप्रल १८७१, पत. १२१.] ष्टमसेस नारायण शषेािी याचं्या आजारापणार् त्यानंा वारंवार जाऊन भेटणे, 
त्याचं्यासाठी प्राथृना करणे, त्यानंा वरचेवर शुभवरृ्मान वाचून दाखवणे, यासारख्यया गोिी त्यानंी मोठ्या 
आत्मीयरे्ने केलेल्या ष्टदसर्ार्. [ज्ञािोदय, २४ नोव्हेंबर १८८७, पत. ७४३] ष्टमस्टर नारायण शषेािी याचं्या मतत्यनंूर्र 
त्याचंा सष्टवस्र्र पष्टरचय, थोरवी व ष्टनधनाचे वतत्त इ. त्यानंी र्त्पररे्ने प्रष्टसध्द केलेल्या आहेर्. [ज्ञािोदय, २० 

ऑगस्ट १८९१, पत. २७५–२७६] आपल्या स्वर्ःच्या वष्टडलाचं्या ष्टनधनानंर्रही बाबानंी ज्ञािोदयात व सत्यदीनपकेत 
लेख ष्टलष्टहले होरे्. [ज्ञािोदय, १० ष्टडसेंबर १८७४, पत. ६१६.] बाबा ष्टवष्टवध प्रसंगानंा अध्यक्ष म्हणून उपक्स्थर् राहर्. 
कधी रे् भाषणे करीर्, कधी उपदेश करीर्, र्र कधी कधी बष्टक्षसे देखील वाटर् असर्. त्याचं्या हस्रे् बष्टक्षस 
समारंभ लाल्याचा पण उल्लेख सापडर्ो. [ज्ञािोदय, १५ जानेवारी १८८०, पत. ३६.] रे् थोडतयार् समयोष्टचर् भाषणे 
करीर्, त्याचंी स्ाूर्ी व पे्ररणा ष्टमाणारी व्याख्ययाने ऐकली की सभा त्याचं्या बाजूची होई. बाबा सहजगत्या 
सभा हजकीर् असर्. [ज्ञािोदय, १२ ाेबु्रवारी १८८०, पत. ७९ व २२ एष्टप्रल १८८०, पत. २०३.] अशी त्याचंी बहुष्टवध कामष्टगरी 
सर्र् चालू असे. 
 

इ. स. १८८७ साली महाराणी क्व्हतटोष्टरया याचं्या ज्युष्टबलीच्या प्रसंगी बाबानंी मनापासून पुष्का 
काम केले. त्यानंी वगणृी जमष्टवण्यार् पुढाकार घेर्ला होर्ा. ष्टवष्टवध सभा घेणे, पैसे जमवणे, जमलेल्या 
पैशाचंा ष्टहशबे देणे इ. काहींचा उल्लेख करर्ा येईल. याचा बोलका पुरावा म्हणून त्यांची जाहीर पोहोच पुढे 
ष्टदलेली आहे : 
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आदरपूवृ स्वीकार 
 

गुजराथ, मंुबई, पुणे, सोलापूर, सार्ारा, कोल्हापूर, बेागावं, रत्नाष्टगरी, मालेगावं, अहमदनगर, 
जालना व इर्र ष्टठकाणें, येथील प्रीय ष्टिस्र्ी भावासं, पष्टश्चम हहदुस्थानारं्ील एष्टर्हाशीय ष्टिस्र्ी ऐतय 
प्रदशनृ सभेचा सलाम. 
 

आपण सभेच्या सूचनेवर आपल्या दयााू महाराणींच्या ज्युष्टबलीच्या प्रसंगी मानपत्र 
पाठष्टवण्याकष्टरर्ा जी वगणृी मोठ्या उदार बुद्धीने आमच्याकडे पाठष्टवली, ष्टर्च्याबिल आम्ही आपले बहुर् 
उपकार मानर्ो. हे मानपत्र र्यार करण्यास एकंदर रु. १०९ लागले. 

 
९ ऑगस्ट १८८७ सभेच्या हुकूमावरून 
 बाबा पदमनजी 
 हत्रबक कमारन, सेके्रटरी. [ज्ञािोदय, र्ा. २५ ाेबु्रवारी 

१८९७, पत. ६०–६१.] 
 

त्याचप्रमाणे जून १८९७ मध्ये महाराणी क्व्हतटोष्टरया राणीच्या राज्यास साठ वष े पूण ृलाली. त्या 
वाेी पण ष्टनधी गोाा करणारापंैकी एक व मानपत्र अपृण करणारापंैकी एक म्हणून त्याचंा केला गेलेला 
उल्लेख लक्षणीय आहे. [ज्ञािोदय, र्ा. २७ मे १८९७, पत. १६४–१६५.] 
 
बाबा पदमनजींचा पत्रव्यवहार ाारच मोठा होर्ा  .त्यानंी आपल्या आयुष्यार् अनेक भषू्टमकावंरून हजारो पते्र 
ष्टलष्टहली  .त्यापैकी रे .ना .वा .ष्टटाक  [ना. वा. ष्टटाक, विवासी फल ल, संपा. देवदत्त नारायण ष्टटाक, आ. ५ वी, अमरावर्ी, १९६२, 

पत. २०, २५ (१०–२–१८९५ च्या डायरीर् रे. ना. वा. ष्टटाक ष्टलष्टहर्ार्, ‘माझ्या बाक्प्र्स्म्याच्या वेाी बाबा पदमनजींनी प्राथृना केली.’)], शं  .बा .
कुलकणी [नवश्रब्ध शारदा/भाग १, संपा. ह. मा. मोटे, मंुबई, १९७२, पत. २२७.], ज्ञािोदयकार [ज्ञािोदय, २८ जून १८८८, पत. २०५ व ८ 

ऑगस्ट १८८९, पत. २५३.] व प्रभाकर इत्यादी ष्टनयर्काष्टलकाशंी पत्रव्यवहार लाले  .ना .वा .ष्टटाक व शं .बा .
कुाकणी यानंा धमांर्रप्रसंगी धीर ष्टदला र्ो बाबा पदमनजींच्या पत्रानंीच  .ष्टवष्णुबुवा ब्रम्हचारी  [ज्ञािोदय, ८ माचृ 
१८८८, पत. ७५ व ७६. 
ज्ञािोदय, ४ माचृ, १८५७, पत. ६९ रे् ७७.] व पषं्टडर्ा रमाबाई [ज्ञािोदय, २८ माचृ १८८९, पत. १०२, १०३. 
ज्ञािोदय, १ एष्टप्रल १८८९, पत. १०९, ११०. 
ज्ञािोदय, १८ एष्टप्रल १८८९, पत. १२५, १२६.] याचं्यावर त्यानंी सडकून टीका केली. बाबा पदमनजींची ही पते्र 
ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध लाली आहेर्. आपले शब्दकोश खपावेर् म्हणून बाबा पदमनजींनी वतद्धपणी डायरेतटर 
ऑा पक्ब्लक इंस्रतशन याचं्याशी केलेला पत्रव्यवहार कारूण्याची छटा असलेला पण पुस्र्कावंर 
असलेल्या त्याचं्या पे्रमाचे द्योर्क आहे. [कत . ष्टभ. कुलकणी, आधुनिक मराठी गद्याची उत्क्रानंत मंुबई, १९५६.पत.१३०. D. P. I. Book 
Depot Vol. 59, 1894–95 (No. Paging). Baba Padmanji, ‘A Comprehensive, Dictionary, English and Marathi’, 1870, प्रस्र्ावना पत. 
१०.] अशा र्ऱ्हेने बाबा पदमनजींचा पत्रव्यवहार समतद्ध प्रभावी व पष्टरणामकारक होर्ा असे म्हणणे युतर् 
ठररे्. 
 

३ सप्टेंबर १८९४ हा ष्टदवस बाबाचं्या जीवनार् अष्टर्शय महत्त्वाचा मानला जार्ो. त्या ष्टदवशी त्याचं्या 
ष्टिस्र्ी ष्टजण्याला चााीस वष े पूणृ होणार होर्ी. त्या ष्टनष्टमत्ताने बाबानंी लोकानंा उिेशून एक ष्टवनंर्ीवजा 
पत्र ष्टलहून आपल्यासाठी परमेश्वराची प्राथृना करण्याची इच्छा प्रकट केली. [ज्ञािोदय, ३० ऑगस्ट १८९४, पत. २७५.] 
ज्ञानोदयानेही लोकाचंी या ष्टदवशीचे करृ्व्य काय याची जाणीव करून ष्टदली व कायृक्रमाची सूचनाही केली. 
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[ज्ञािोदय, ३० ऑगस्ट १८९४, पत. २७५.] प्रत्यक्ष त्या समारंभाच्या कायृक्रमाचा खास वतत्तारं् व ष्टवष्टवध ष्टठकाणी या 
ष्टनष्टमत्ताने लालेले समारंभही त्याने प्रष्टसद्ध केले. बाबा पदमनजी त्या कााार् ष्टिस्र्ी लोकाचं्यार् ष्टकर्ी 
लोकष्टप्रय होरे् याची कल्पना आपणास यावी व अशासारख्यया प्रसंगारू्न येरे्. ज्ञािोदयािे र्र या प्रसंगी 
खालीलप्रमाणे खास गुणगौरवपर स्ाुट लेखच मुिाम प्रष्टसद्ध केला आहे : 
 

रेव्हरंड बाबासाहेब हे त्रातर् आष्टण बबैल ह्या दोन्ही सोसैयाचें एष्टडटर आहेर् हें आमच्या वाचकास 
बहुर्करून माष्टहर् असेलच. गेल्या अंकारं् या दोन्हीही सोसैयाचं्या वार्थषक सभेष्टवषयी आम्ही 
थोडतयारं् ष्टलष्टहलें  आहेच. त्रातर् सोसायटीच्या ष्टरपोटार् ष्टम. बाबा याचं्या कामाचा थोडतयारं् 
उल्लेख आहे. त्यावरून समजरे् कीं, सोसैटीकडे छापण्यासाठी जी पुस्र्कें  येर्ार् र्ी र्पासून पाहून 
त्यावर यासं अष्टभप्राय द्यावा लागर्ो. जुनी व नवी पुस्र्कें  र्पासून छापखान्यार् पाठवण्यास लायक 
करावी लागर्ार्. आष्टण र्ी छापर् असर्ा पु्राेही र्पासावयास लागर्ार्. गर्वषी सोसैटीनें जी 
पुस्र्कें  छापली त्यारं् र्ीन ष्टम. बाबाचंी जुनी आहेर्. र्ी ष्टकर्ी उपयोगी आहेर् हें र्र सागंणें नको 
आहे. दुसऱ्याचंी हस्र्ष्टलष्टखर् पुस्र्कें  र्पासणे, हे काम ाार त्रासदायक आहे. त्यारं् बाबासाहेबाचंा 
बहुरे्क वेा जार्ो. आमचा असा अनुभव आहे कीं दुसऱ्यांचा लेख र्पासण्यास जो वाे लागर्ो 
ष्टर्र्का स्वर्ः त्याच हकवा दुसऱ्या ष्टवषयावर मूाचा लेख ष्टलष्टहण्यास लागर् नाही. याष्टशवाय ष्टम. 
बाबासं मूाच्या लेखकासं वारंवार पत्रें पाठवनू त्याचें स्पिीकरण मागवावे लागरे्. यारं्ही त्याचंा 
वाे जार्ो. ष्टशवाय सोसैयटीच्या जनरल व मराठी सब कष्टमटीचे रे् मेंबर असल्यामुाे सदरहू 
कष्टमटींच्या बैठकीस त्यासं हजर रहाव ेलागरे्. 

 
बबैल सोसैयटीच्या संबधंाने रेव. बाबा पदमनजी साहेब याचं्याकडे अष्टलकडे ष्टवशषे महत्त्वाचें, 
अथार् ाार जोखमाचें काम आले आहे. मराठी शास्त्राची हल्लीची आवतत्ती र्पासण्यासाठी जी एक 
नवीन कष्टमटी नेमली आहे, ष्टर्जपुढें अगोदर सवृ र्यारी करून र्ो र्पासलेला शास्त्र भाग यासं 
सादर करावा लागर्ो आष्टण या कष्टमटीबरोबर त्या र्पासलेल्या शास्त्रभागाची ाेरर्पासणीही करीर् 
बसाव ेलागरे्. 

 
याष्टशवाय अनेक सभा, मंडळ्या व मेाे प्रसंगानुसार साधणे, व ष्टमत्राचं्या भेटी घेणे हे ईश्वरभतर् चुकू 
देर् नाहीर्. बाहेरीलच नव्हे र्र मंुबईर्ील देखील पत्रव्यवहाराचा रगडा यावर आहे. अशा 
अशतर्पणारं् ही सवृ कामे करण्यास प्रभ ु त्यांस शतर्ी पुरवीर् आहे म्हणून त्याची स्रु्ष्टर् केली 
पाष्टहजे आष्टण त्याच्या या सेवकास दीघायू करून बहुर् ष्टदवस आपल्या नावाचे गोरव करून घ्यावे 
म्हणून ज्ञानोदयाच्या सवृ ष्टिस्र्ी वाचकानंी त्या प्रभजूवा प्राथृना करावी अशी आमची त्यासं ष्टवनंर्ी 
आहे. [ज्ञािोदय, २९ माचृ १८९४, पत. ९८.] 

 
बाबाचं्या बाक्प्र्स्म्याच्या ४० व्या वषाच्या समारंभप्रसंगी ‘ऐतयप्रदशकृ सभे’च्या वर्ीने ग्राटं 
रोडवरच्या मेथॉष्टडस्ट ष्टमशनच्या भजनालयार् एक मेाा जमला होर्ा त्याचे अध्यक्ष धनजीभाई 
नवरोजी होरे्. त्यावाेी बाबा पदमनजींनी आपल्या चााीस वषाच्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याचे ष्टवष्टवध अनुभव 
कथन केले. त्यार्ील महत्त्वाच्या अनुभवाचंा गोषवारा ज्ञानोदयाने प्रष्टसद्ध केला होर्ा. त्यानंी 
त्यावाेी आपल्या अनेक ष्टमत्रानंा स्मरणपूवृक उल्लेख केला. याष्टशवाय आपले ष्टिस्र्ी जीवन, 
आपल्या प्रपचंार् ईश्वरी सहाय्य, आपले दुसऱ्यासाठी खपणे, आपली सेवा व करृ्व्य इ. मुद्यावंरून 
लोकानंा उपयुतर् असा अनुभव कथन केला. [ज्ञािोदय, ष्टद. ६ सप्टेंबर १८९४, पत. २८३, २८४.] 
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त्यानंर्र दहा वषांनी बाबाचं्या बाक्प्र्स्म्याच्या ज्युष्टबलीचा समारंभ लाला. या समारंभाच्या प्रीत्यथृ 
इंष्टडयन ष्टिश्चन ॲसोष्टसएशनर्ाे चचृ ष्टमशन हॉलमध्ये सभा भरली होर्ी. बाबानंा ाुलाचंी माा घालण्यार् 
आली होर्ी व मराठी जाड्ा टाइपाचे एक बायबल त्यांना बष्टक्षस देण्यार् आले. भाषणे उपदेश, प्राथृना इ. 
ष्टनत्याचे कायृक्रम लाले. [ज्ञािोदय, ष्टद. १५ सप्टेंबर १९०४, पत. २९१.] अशा प्रकारे बाबाचं्या जीवनार् काही महत्त्वाचे, 
आनंदाचे व कौरु्काचे समारंभ लोकाकंडून साजरे करण्यार् आले. अथार् बाबासाहेबाचं्या जीवनार्ील 
र्पश्चयाच या सवास कारणीभरू् आहे यार् शकंा नाही. 
 

रे. बाबा पदमनजी, पुण्यार्ील मराठी पे्रसष्टबष्टटष्टरयन मंडाीचे माजी पााक, याचं्या बाक्प्र्स्म्याच्या 
ज्युष्टबलीप्रीत्यथृ त्या मंडाीने काढलेले त्यांस पुढीलप्रमाणे मानपत्र ष्टदले आहे : 
 

आपल्या बाक्प्र्स्म्यास नुकर्ीच ५० वष ेलाली म्हणून आम्ही देवाची उपकार स्रु्र्ी कष्टरर्ो. या ५० 
वषांर्ील आपल्या चष्टरत्राचा व त्याच कााार्ील महाराष्रार्ील ष्टिस्र्ी मंडाीच्या इष्टर्हासाचा 
ष्टनकट संबंध आहे असें म्हटलें  असर्ा ं अष्टर्शयोक्तर् होणार नाही. उपदेशक, ष्टशक्षक, लेखक, 
पालक, माष्टसक पत्राचे प्रकाशक व पष्टवत्र शास्राचे भाषारं्राचे संशोधक या नात्यानंी महाराष्रार्ील 
ष्टिस्र्ी समाजावर आपले बहुर् उपकार लाले आहेर्. आपण जे लहान मोठे गं्रथ ष्टलष्टहले आहेर्. 
त्याची संख्यया १०० वर गेली आहे. त्या गं्रथाच्या योगाने शकेडो लोकासं ष्टिस्र्ी धमाचे ज्ञान प्राप्र् 
लाले आहे व ज्यासं आपले दशनृ कधीही घडले नाही रे् देखील आपल्या गं्रथावरून आपणास 
ओाखर्ार् व पूज्य मानर्ार्. 

 
अशा प्रकारें आपण समाजसेवा केली आहे. इर्कें च नव्हे र्र ष्टिस्र्ी मंडाीच्या वतद्धीकरर्ा ं व 
ऐतयाकष्टरर्ा ंआपण अनेक प्रकारानंी पष्टरश्रम केले आहेर्. शकेडो गरजवरं्ानंा आपण उदारपणानें 
व गुप्र्पणानें सहाय्य केले आहे. र्रुण मंडाीस उते्तजन ष्टदले आहे. उत्कत ि ष्टिस्र्ी ष्टजण्याचा 
ष्टकत्ता लोकासं सदोष्टदर् घालून देर् आला आहा. व आपणासं जे योग्य ष्टदसले रे् धरून करण्यास 
आपण कधी भीष्टर् बाागली नाही. आपण काही वषे या मंडाीचे पााक होर्ा. त्यावाेी असलेले 
बहुरे्क भाऊ व बष्टहण आर्ा ंवरील ष्टवसाव्यार् गेली आहेर्. र्री त्या वाेची आपली शारं् वतष्टत्त, 
आपली धार्थमकर्ा, आपली आस्था, आपला कनवााूपणा, याचें आम्हारं्ील ष्टकत्येकासं अद्याप 
स्मरण आहे. आपण आर्ा वतद्ध व अशतर् लाला आहा र्री आपला अष्टवश्रारं् उद्योग चालूच आहे. 
ष्टिस्र्ी समाजाच्या ष्टहर्ाकष्टरर्ा आपण आपला देह ष्टलजवीर् आहा. त्यामुाे आम्ही आपले आभारी 
आहो व त्यावरून आम्ही देवाची स्रु्र्ी कष्टरर्ो. 

 
परमेश्वरानें आपणासं आणखी बहुर् ष्टदवस राखावे. त्याच्या सेवकेष्टरर्ा ं बहुर् सामर्थयृ द्याव े व 
आपल्या उरलेल्या आयुष्यार् आपणासं प्रभ ु ष्टिस्र्ाच्या समागमाच्या हषाचा अष्टधकाष्टधक अनुभव 
घ्यावा असे आमचे त्याच्या जवा मागणे आहे. [ज्ञािोदय, र्ा. १६ माचृ १९०५, पत. ८३.] 

 
बाबा पदमनजींनी अरुणोदय नामक आत्मचष्टरत्र ष्टलष्टहले. त्याला रे. ना. वा. ष्टटाकानंी पुरवणी 

जोडली आहे. त्यारं् रे् म्हणर्ार् : 
 

बाबासाहेबानंी बायबल सोसायटीच्या व रॅतट सोसायटीच्या एष्टडटरचे काम २५ वष े केले. १९०२ 
सालच्या जून मष्टहन्यारं् त्यानंा ह्या संस्थेकडून पेंशन देण्यारं् आले. त्यावाेेस त्याचें वय ७१ वषांचे 
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होरे्. दृष्टि मंद लालेली अशा वाेी बाबाचंी पूवृ सेवा लक्षारं् घेऊन वरील संस्थानंी घेर्लेला हा 
ष्टनणयृ योग्यच होर्ा असें म्हणाव ेलागरे्. बायबल सोसायटीनें पेंशन म्हणून काहंी रक्कम मंजूर केली 
व त्यारं्च रॅतट सोसायटीने काही रक्कम भर म्हणून घार्ली होर्ी. या व्यष्टर्ष्टरतर् बायबल ष्टरक्व्हजन 
सोसायटी यानंा कायृ पडेल र्ेंव्हा बोलावणार होर्ीच. उवृष्टरर् आयुष्यार् प्रभसेुवा, प्रभरुाज्यवतष्टद्ध 
आष्टण स्वदेशकल्याण करण्यासाठी लटण्याचे त्यानंी मनोमन ठरष्टवले होरे्. अथार् ष्टप्रय देशाचें 
कल्याण म्हणजेच प्रभरुाज्याची वतष्टद्ध असें त्याचंें समीकरण होरे्. बाबासाहेबानंी देहष्टवसजृन 
करीपयंर् केवा हीच देशसेवा केली. रे् एकष्टनष्ठ स्वराज्य सेवक होरे्. त्याचं्या लेखणीनें जे कायृ 
केले आहे, पेंशन ष्टमााल्यावर, वतद्धापकााीं सारा देह ष्टशष्टथल लाल्यावर, दृष्टि ष्टनरुपयोगी 
लाल्यावर सुद्धा जें कायृ केले र्ें सुद्धा आश्चयृ वाटण्यासारखे. हा आधुष्टनक मराठी ष्टिस्र्ी 
वाङ्मयाचा जनक, वाङ्मयाची सेवा करीर् असर्ानंा ष्टनधन पावला नाही र्र देहार्ीर् होऊन 
स्वगवृासी लाला. बाबा पदमनजी ४१ व्या गीर्ाच्या पष्टहल्या वातयाचें संशोधन करीर् असर्ाना 
त्याचें देहष्टवसजृन लाले. हहदु असर्ाना व ष्टिस्र्ी लाल्यावरही हा ईश्वर भतर् सत्यानुयायी होर्ा. 
आपणास जे खरें ष्टदसरे् त्याचा आचार प्राणपणाने करावयाचा, हा त्याचंा कत र्संकल्प. त्याचंी 
धमृश्रद्धा, ईश्वरावरचा लेकरासारखा भाव, त्यानंा येणारा दाषं्टभकपणाचा त्वेष व त्याचें ष्टिस्र्ी 
बधुंपे्रम, त्याचंी स्वराज्य सेवेची उत्कंठा. इ. गुण अशार्च होरे् कीं रे् त्याचं्या शत्रलूा सुद्धा कबूल 
कराव ेलागर् व शवेटपयंर् कबूल कराव ेलागर्ील. [अरुणोदय, मंुबई, आ. ३ री, पत. २३४.] असे हे बाबा 
पदमनजी वयाच्या ७५ व्या वषी ष्टद. २९ ऑगस्ट १९०६ रोजी प्रभपुदी ष्टवलीन लाले. [ज्ञािोदय, र्ा. ३० 
ऑगस्ट १९०६, पत. २७५.] 
 
बाबा पदमनजींच्या मतत्यचूी दखल मात्र र्त्कालीन बऱ्याच वतत्तपत्रानंी घेर्लेली ष्टदसरे्. ज्ञािोदयािे 

वतत्त व अग्रलेख ष्टलष्टहला. मंुबईवैभव, ज्ञािप्रकाश, सुधारक व केसरी या पत्रानंी आपापल्या सोयीनुसार 
बाबाचं्या मतत्यूनंर्र त्याचं्याष्टवषयी चार शब्द ष्टलष्टहले. काहीनी बाबांचा अल्प-पष्टरचय प्रष्टसद्ध केला. बाबाचं्या 
मतत्यनंूर्र ज्ञािोदयातील अग्रलेख वाचनीय व सष्टवस्र्र आहे. बाबाचं्या स्वभावार्ील गोडवा, त्याचें 
जाज्वल्य ष्टिस्र्पे्रम, त्याचंी समाजसेवा व ष्टिस्र्सेवा, त्याचं्या लेखणीचा चौाेर ष्टवलास, त्याचें जबरे 
गं्रथलेखन, त्याचंी शोधक बुद्धी, वादष्टवदाची व लेखनाची ष्टवलक्षण हौस, त्याचंी ष्टशस्र्, टापटीप, साऱ्या 
जगभरच्या व्यतर्ींशी त्याचंा दाडंगा पत्रव्यवहार याचंी ष्टवस्र्ाराने माष्टहर्ी देऊन ‘या ष्टप्रय ष्टपत्याच्या 
सहवासास मुकलो’ असे दुःखपूण ृउद गार ज्ञािोदयकारािंी या अग्रलेखार् काढले आहेर्. ज्ञािोदयकारािंी 
याच अग्रलेखार् शवेटी म्हटले आहे : 
 

बाबासाहेब आपले लेख वाऱ्यावर टाकीर् नसर्. स्वर्ःची व इर्राचं्या पुस्र्काचा प्रचार धडातयाने 
रे् करीर्. चागंले पुस्र्क बघर्ाच रे् ष्टवकर् घेर्. इर्रानंा वाचावयास सागंर्. सुट्टीर् लोणावळ्यास 
व खंडाळ्यास, इगर्पुरीस कोठेही गेले र्री रॅतट सोसायटीकडून पुस्र्के मागवीर्. लोकानंा 
वाटीर् व ष्टबल मात्र स्वर्ःच देर् असर्. ष्टिस्र्ी र्रुणासं इंग्रजी ष्टवद्यादान त्यानंी पुष्का केले. 
त्याचं्याकडे दरसाल एक र्री आष्टश्रर् ष्टवद्याथी असे. धार्थमक व याष्टत्रक युरोष्टपयनानंा पते्र ष्टलहून 
मदर् मागवीर् असर् व र्ी ष्टवद्यार्थयांना देर्. त्यार् क्वष्टचर् पदरची भर रे् घालीर्. त्याचं्या मदर्ीवर 
मोठे लालेले आज अनेक ष्टवद्याथी आहेर्. त्याचंी महत्त्वाची व शवेटची सेवा म्हणजे त्याचंी 
बायबलची टीका (र्पासणी). हे ाार श्रमाचे काम होरे्. त्यानंी अनेक टीका व पुस्र्के पाहून रे् 
काम ष्टरक्व्हजन कष्टमटीपुढे ठेवाव.े त्यासाठी रोजचा ठराष्टवक वाे रे् खचृ करीर्. त्याचं्या सेववेरील 
ष्टवश्वासाने त्यानंा लंडन बायबल सोसायटीने आपले सभासद करून घेर्ले होरे्. लंडन 
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सोसायटीने हा बहुमान त्यानंा ष्टदला. रॅतट सोसायटीची पण त्यानंी ष्टवश्वासूपणे सेवा केली. रे् ष्टर्चे 
पुष्का वषे एष्टडटर होरे्. या सवांचे ाा त्यानंा आर्ा त्याचं्या धन्याकडून ष्टमााले असेल. 

 
जगदारण्य प्रवासार् बाबानंी आपली कंबर सत्याने बाधंली. सत्य हेच त्याचें ब्रीद होरे्. त्याला 
अनुसरून त्याचें वरृ्न असे. कोणर्ीही चूक वा उष्टणव रे् पत्र ष्टलहून दाखष्टवर्. ष्टकत्येकाचें रे् शत्रू 
लाले पण खूण जणाचंी खात्री लाली की रे् आपले ष्टमत्र आहेर्. पे्रम, माया व नम्रर्ा हे गुण होरे्. 
साधी राहणी, गोड स्वभाव, हे त्याचें खास उल्लेखनीय ष्टवशषे होरे्. गरीब, श्रीमंर्, ज्ञानी, अज्ञानी 
या सवांशी त्याचें दाणवाण असे. त्याचंी ष्टिस्र्ी धमावर दृढ श्रद्धा होर्ी. सर्र्ोद्योग, ष्टचकाटी, 
शुद्ध मर्ाचा पुरस्कार इ. गोिी त्याचं्या आचारार् ष्टदसून येर्. 

 
ज्ञािोदयकार म्हणर्ार्, बाबाचं्या मतत्यनेू महाराष्राचे नुकसान लाले. ष्टिस्र्ी लोकरत्न हरपले. 
नामाषं्टकर् वीर पुढारी पडला. मसलर्ीचा आधार, गरीबाचंा आश्रय, बहुर्ाचंा खरा पे्रमा ष्टमत्र 
गेला. दोन मुलींस व र्ीन पुत्रासं ‘पपा’ म्हणण्यास ष्टठकाण राष्टहले नाही. पपा महाराष्राचा ‘बाबा’ 
गेला. बाबासंारखी कामे आम्हास करर्ा येणार नाही. दुसरा बाबा होणेच कठीण. ष्टिस्र्ी मंडाीर् 
एकच बाबा होऊन गेला. र्री त्याचं्या ष्टकत्त्यास आम्हास अनुसरर्ा येईल. प्रभ ु बाबाचें अंगवस्त्र 
बहुर्ावंर टाको. बाबानंी पौलाप्रमाणे म्हटले आहे, ‘म्या चागंले युद्ध केले आहे. धावणे संपष्टवले. 
ष्टवधान राखला. आर्ा मजसाठी न्यायीपणाचा मुगुट ठेष्टवला आहे.’ [ज्ञािोदय, र्ा. ६ सप्टेंबर १९०६, पत. २८४–
२८६.] 

 
बाबासाहेबाचं्या मतत्यनंूर्र त्याचं्या संबधंाने एक स्मारक सभा यु. फ्री चचृमध्ये लाली. त्या सभेस डॉ. 

मष्टकान, डॉ. ॲबट व प्रो. वहेलगकर उपक्स्थर् राष्टहले होरे्. त्याचंी भाषणे काकाीची व पोतर् ष्टवचाराची 
होर्ी. प्रो. वहेलगकर म्हणाले, ‘पूज्य व सवृमान्य भाऊ ष्टिस्र्ानें आपणाकडे घेर्ला हा शोककारक प्रसंग. 
याने सारा महाराष्र दुःखार् बुडाला. बाबा ष्टिस्र्ी साके्रटीस होरे्’ [ज्ञािोदय, र्ा. ६ सप्टेंबर १९०६, पत. २८६.] त्यानंर्र 
बाबा पदमनजींच्या मरणोत्तर त्याचं्या स्मरणाथृ एक स्कॉलरष्टशप सुरू करण्याचे ठरष्टवले. र्ा. १५-२-१९०७ 
रे् १५-३-१९०७ या कााार् सुमारे ११०० रुपये जमले, असे स्कॉलरशीप ांडाचे ष्टचटणीस डी. एल. जोशी 
कावर्ार्. त्याचप्रमाणे आणखी १४०० रु. जमल्यास एकूण २५०० रु. होर्ील व मग आणखी एकाच 
माणसाकडून ५०० रु. ष्टमाणार आहेर्. म्हणून इलाख्ययार्ील लोकानंी या कामी मदर् करावी असेही त्यानंी 
सुचष्टवले आहे. [ज्ञािोदय, पु. ६६ वे, अंक १३, २८ माचृ १९०७, पत. १०१.] नंर्र हा ांड जमला. अद्यापही बाबा पदमनजी 
स्कॉलरशीप एस.एस.सी परीके्षस बसणाऱ्या व जास्र् माकृ ष्टमाष्टवणाऱ्या ष्टिश्चन ष्टवद्यार्थयास ष्टमारे्. अशा 
प्रकारे बाबा पदमनजी स्मारक सभा व बाबा पदमनजी स्कॉलरष्टशप ांड दोन्ही गोिी पार पडल्या. बाबा 
पदमनजींचे हे एका अथाने महत्त्वाचे स्मारक होय. 
 

बाबा पदमनजींनी स्वर्ः र्र पुस्र्क लेखन केलेच पण दुसऱ्या लेखकाचंी पुस्र्के पण र्पासून 
देऊन र्ी छापली. निस्तीती मिुष्याचा मरणावर जय नावाचे लहानसे पुस्र्क र्ामीा मूावरून मराठीर् ष्टम. 
वदेनायक यानंी केले असून रे. बाबा पदमनजींनी रे् र्पासून छापले आहे. त्या पुस्र्काचा ष्टवषय असा की 
हल्लीच्या काााला ष्टिस्र्ी मनुष्यास ाार उपयोगाचा असून लहान थोरास समजण्याजोग्या भाषेर् ष्टलष्टहला 
आहे.’ [ज्ञािोदय, २० जानेवारी १८९८, पत. २०.] त्यानंर्र ब्राह्मणाचे कसब या महात्मा ाुले याचं्या गं्रथाला बाबा 
पदमनजींनी प्रस्र्ावना ष्टलष्टहली आहे. म. ाुले याचं्या नशवाजीचा पोवाडा या पुस्र्काची पु्राेही बाबानंी 
र्पासली.’ [धनंजय कीर, महात्मा फुले, मंुबई, १९६८; पत. ११३.] आणखी शास्त्रप्रनतक दशिृ कोश या कोशाची इ. स. 
१८९० च्या आवतत्तीची हस्र्ष्टलष्टखर् प्रर् रे. बाबा पदमनजींनी ाार श्रमाने व कााजीने शोधून पु्राे र्पासली 
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आहेर् असे जी. डब्ल्य.ू सायलर त्याच कोशाच्या प्रस्र्ावनेर् म्हणर्ार्. आणखी एके ष्टठकाणी ज्ञािोदयकार 
बाबाचं्या संदभार् ष्टलष्टहर्ार्, ‘रे. बाबा पदमनजी यानंी या गं्रथाची हस्र्ष्टलष्टखर् प्रर् वाचून त्यार्ील भाषा 
शुद्ध करून व रूढीस अनुसरून असण्याकष्टरर्ा गं्रथार् भाषेच्या संबधंाने बहुर् ष्टठकाणी ाेराार केले 
आहेर्. दुसऱ्याही ष्टकत्येक गोिीष्टवषयी त्यानी मेहरबानी करून सुचना केल्या आहेर्.’ [ज्ञािोदय, १४ जानेवारी 

१८८६, पत. २५.] हे उद गार ज्ञािोदयकारािंी रे. कासम महंमद ढलवाणी व रे. हेन्री जे. ब्रसू याचं्या शास्त्रासंबधंी 
कोश या पुस्र्काच्या परीक्षणार् काढले आहेर्. बाबा पदमनजींनी केलेली पुस्र्काचंी परीक्षणे ष्टमर्ाक्षरी व 
मार्थमक आहेर्. 
 

बाबा पदमनजींचा देह मरणोत्तर मंुबई येथील ष्टशवडीच्या स्मशानभमूीर् दान करण्यार् आला. 
ष्टशवडीच्या सध्याच्या टी. बी. हॉक्स्पटलच्या समोरच ही स्मशानभमूी असून प्लॉट नं. ९ बी १५ मध्ये बाबानंा 
दान करण्यार् आले. प्लॉटची लाबंी रंुदी ६” × ३” अशी असून र्ो प्लॉट पदमनजी कुटंुबाच्या मालकीचा 
आहे. स्मशानशीला हकवा स्मारक समाधी मात्र त्या जागेवर बाधंणे बाबाचं्या नार्लगानंा िव्याभावामुाे 
जमले नसाव.े संकोचामुाे र्से कोणी उघड बोलर् नाहीर् इर्केच. बाबा पदमनजींनी स्मारकष्टशला त्याचं्या 
नार्लगानंी रे्थे बसष्टवणे रास्र् आहे पण बाबा पदमनजींनी ज्या ज्या संस्थार् अनेक वष ेकाबाडकि केले, 
लेखन–संपादन केले त्यानंी, मराठी भाष्टषकानंी जरी या गोिीचा ष्टवचार केला असर्ा र्री चालले असरे्. 
पण मराठीचा हा उपेष्टक्षर् मानकरी त्याच्या ष्टजवरं्पणी उपेष्टक्षर् राष्टहला र्साच मरणोत्तरीही उपेष्टक्षर्च 
राष्टहला. ष्टनदान ष्टशवडीच्या स्मशानभषू्टमर् याचीच जाणीव होरे्. अंर्ःकरणार् ष्टखन्नर्ा पसररे्. [बाबाचंा मुलगा 
ष्टवश्वासराव ऊाृ एब्नायसर. हा ष्टशक्षक होर्ा. बाबाचंा नारू् हेमंर् ष्टवश्वासराव पदमनजी. हेमंर् एस्सो कंपनीर् आहे. र्ो मंुबईच्या ग्रँट रोड 
स्टेशनजवा यशोदा भवुनार् रहार्ो. आजही बाबाचें ष्टनत्यपाठाचे बायबल, त्याचंा गु्रप ाोटो, त्याचें हस्र्ाक्षर इ. गोिी हेमंर्ाकडे पहावयास 
सापडर्ार्.] 
 

*** 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

२ 
 
णनबंधकार बाबा पदमनजी 
 
इंग्रजाचं्या संपकाने आम्हा भारर्ीयाचं्या दृिीकोनार् जी पष्टरवरृ्नक्षमर्ा काही प्रमाणार् ष्टनमाण होऊ 
शकली, त्याचे ाार मोठे श्रेय मुिणकलेच्या शोधाला आष्टण ष्टमशनऱ्याचं्या आष्टण इंग्रज शासकानंी सुरू 
केलेल्या नव्या पद्धर्ीच्या ष्टशक्षणप्रणालीला द्यावे लागेल. बेागावच्या ष्टमशन स्कूलमध्ये ष्टशकर् असर्ाना 
कोवळ्या वयार्ील र्रुण बाबानंा आपल्या वगार्ील एका ब्राह्मण मुलाचे वरृ्न सुधारण्याची पे्ररणा होरे् 
आष्टण त्यासाठी रे् बोधपर पुस्र्क ष्टलहावयास घेर्ार्. बाबाचं्या सवृ हयार्भरच्या कायाचे स्पि प्रष्टर्हबब या 
त्याचं्या पष्टहल्या लेखनकायार्च पडलेले ष्टदसरे्. गंमर् अशी की, या पुस्र्काची हस्र्ष्टलष्टखर् सुवाच्य प्रर् 
ज्या मुलासाठी रे् पुस्र्क ष्टलष्टहले, त्या मुलाकडूनच बाबा ष्टलहून घेर्ार् आष्टण त्याला मोठ्या सूचकरे्ने 
त्याच्या दुष्कत त्याची जाणीव देर्ार्! बाबाचें हे पष्टहले हस्र्ष्टलष्टखर् पुस्र्क पाहून त्याचं्या शााेर्ील टेलर 
नावाचे इंग्रज ष्टशक्षक सहजगत्या उदगारून जार्ार् की, ‘र्ीन गोिींनी मनुष्य पुरा होर्ो, म्हणजे पुस्र्क 
ष्टलष्टहण्याने, घर बाधंल्याने व लग्न केल्याने!’ टेलर याचें हे उद गार नव्या युगार्ील नव्या जाणीवाचें मार्थमक 
ष्टदग्दशनृ करर्ार् यार् शकंा नाही. या नव्या दृिीकोणाने सारे र्त्कालीन करे् पुरुष लपाटलेले ष्टदसर्ार्. 
लेखणीला, पुस्र्क ष्टलष्टहण्याला आष्टण रे्ही व्यावहाष्टरक जीवनाची पूरृ्र्ा म्हणून, एक नवे महत्त्व म्हणून, या 
कााार् प्राप्र् लाले. बाबाचं्या मनार्ील सुप्र् लेखकाला या उद गारानंी ष्टवलक्षण हुरूप आला असल्यास 
नवल नाही! दुदैवाने बाबानंी हे पष्टहले पुस्र्क छापण्याची खटपट केली नसल्याने अप्रष्टसद्ध राष्टहले व 
काााच्या उदरार् गडप लाले. मात्र त्यानंर्र लगेच बाबानी Napolean’s Book of Fate या लोकष्टप्रय अशा 
भष्टवष्यष्टवषयक पुस्र्काचे िेपोनलयि बोिापाटी याची शकुिवतंी या नावाने मोठ्या उत्साहाने भाषारं्र केले 
व ष्टर्र्तयाच कौरु्काने त्याचं्या वष्टडलानंी रे् स्वखचाने छापून त्याच्या हजार प्रर्ी ाुकट वाटण्याची 
व्यवस्था केली. र्त्कालीन अष्टभरुचीचे हे ष्टनदशकृ आहे, असे म्हणण्यास हरकर् नाही. हे दुसरे पुस्र्क 
ष्टलष्टहल्याबिल बाबानंी अष्टर्शय खेद व्यतर् केला आहे व त्याच्याबिल १८८८ साली ष्टलष्टहर्ाना ‘प्रष्टसद्ध 
होऊनही रे् आर्ा कोठे ष्टमार् नाही हे बरे लाले!’ असा समाधानाचा ष्टनःश्वास टाकला आहे. बाबानंी डॉतटर 
भाऊ दाजींसारखे आंग्ल वैद्यकशास्त्रार् पारंगर् व्हाव ेया वष्टडलाचं्या इच्छेला बाबानंी प्रष्टर्साद ष्टदला नाही. 
त्यानंी कशा रीर्ीची पुस्र्के ष्टलहावीर् म्हणजे वष्टडलाचें पुस्र्काचं्या प्रष्टसद्धीसाठी आर्थथक पाठबा राहील, 
हे लक्षार् येऊनही बाबानंी केवा हौस म्हणून व र्त्कालीन जनरे्च्या अष्टभरुचीला खर्पाणी घालाव ेम्हणून 
लेखन केले नाही. रे् ष्टनराळ्याच मागाला लागले. 
 

इंग्रजाचें राज्य या देशार् सुरू लाल्यानंर्र सन १८२० रे् सन १८५० या कालखंडार् भौष्टर्क दृिीने 
आपल्या समाजरचनेचा ष्टवचार करण्याची एक नवी दृिी प्राप्र् लाली. ही दृिी या र्मोयुगार्ील आपल्या 
पराभरू्पणामुाे ष्टवशषेत्वाने र्त्कालीन कत्या पुरुषाचं्या मनाने आत्मसार् करण्यासाठी सुरुवार्ीला जे 
काही प्रयत्न केले त्यारू्नच मराठीर्ल्या स्ाुट ष्टनबधंवाङ् मयाची ष्टनर्थमर्ी लाली. हे ष्टनबधंवाङ् मय 
अष्टभव्यतर्ीच्या दृिीने अगदीच बालबोध हकवा काही समीक्षकानंी म्हटल्याप्रमाणे [ष्टव. ह. कुलकणी, ‘मराठीर्ील 

ष्टनबंध वाङ् मय’, प्रदनिणा, आ. ५, पुणे, १९७२ पत. (१०२)] बाष्टलश स्वरूपाचे वाटाव ेअसे ष्टनष्टश्चर्च आहे. आष्टण रे् र्से 
असाव ेयार् अस्वाभाष्टवक असे काहीच नाही. परंरु् या प्राथष्टमक स्वरूपाच्या स्ाुट ष्टनबधंलेखनारू्न नव्या 
बुष्टद्धवादाची, नव्या र्कृवादाची आष्टण भारर्ीय परंपरेला संमर् नसलेल्या नव्या इहवादाची जी बीजे प्रगट 



 

 

अनुक्रमणिका 

लाली ष्टर्च्यामुाेच आजच्या आघाडीच्या राज्यकत्यांनाही एकोणीसाव ेशर्क हे एक क्राषं्टर्शर्क होरे् असे 
म्हणावसेे वाटरे्. [यशवंर्राव चव्हाण, “पुरस्कार” डॉ. भाऊ दाजी, मंुबई, १९७१, पत. ७.] 
 
णनबंधमाला 
 

अव्वल इंग्रजीर्ल्या सुरुवार्ीच्या कााार्ील मुख्ययर्ः बााशास्त्री जाभेंकर, गोपााराव हरी देशमुख 
ऊाृ लोकष्टहर्वादी आष्टण भाऊ महाजन याचेंच स्ाुट ष्टनबधंलेखन आज ष्टववेचनाच्या दृिीने महत्त्वाचे 
ठररे्. परंरु् हे सारे लेखन वतत्तपत्रारू्न त्यानंी ष्टवभागशः केले आहे. हे त्याचें स्ाुटलेखन वतत्तपत्रीय बाण्याचे 
व आवगेाचे आहे आष्टण रे् पुस्र्करूपाने उत्तरकााार् प्रष्टसद्ध लाले आहे. सुरुवार्ीला र्री रे् काही 
पुस्र्करूपाने प्रष्टसद्ध करण्याच्या हेरू्ने ष्टलष्टहले गेले नाही. बाबाचंी ष्टनबंधलेखनाची पे्ररणा या प्रकारच्या 
ष्टनबधंलेखकाचंी नव्हे! बाबानंी सन १८५१ च्या सुमारास स्वरं्त्ररीत्या काही ष्टनबधं ष्टलहून रे् गं्रथरूपाने 
प्रष्टसद्ध करण्याची महत्वाकाकं्षा बाागलेली ष्टदसरे्. स्ाुट ष्टनबधंलेखनही वतत्तपत्रारूं्न क्रमशः न करर्ा रे् 
स्वर्ःच्या मनाप्रमाणे करून गं्रथरूपाने प्रष्टसद्ध करण्याची ही अशा प्रकारची धडपड हा बाबाचं्या लेखनाचा 
एक ष्टवशषे मानावा लागर्ो. अथार्च र्त्कालीन राज्यकत्यांच्या उदारमर्वादी धोरणामुाे एर्िेशीय 
भाषेरू्न ष्टनरष्टनराळ्या ष्टवषयावंर गं्रथलेखन व्हावे यासाठी ष्टनरष्टनराळ्या प्रकारे बक्षीसाचंी जी प्रलोभने 
दाखष्टवण्यार् येर् होर्ी त्याचंा पुरेपूर उपयोग बाबानंी सुरुवार्ीच्या कााार् आपली लेखनाची ष्टवलक्षण हौस 
भागष्टवण्यासाठी करून घेर्लेला ष्टदसर्ो. परंरु् त्यार्ही प्रलोभनापेक्षाही त्याचंी हौस, त्याचंी ष्टजि व त्याचंी 
र्ामा महत्त्वाची होर्ी हे अनेक उदाहरणावंरून लक्षार् येण्यासारखे आहे. लेखनगुणामुाे बष्टक्षसे 
ष्टमाालेली पुस्र्के वेाेवर छापली गेली नाहीर् म्हणून अनेक प्रसंगी बाबानंी बष्टक्षस परर् करून पुस्र्क 
स्वर्ः छापण्याची इच्छा प्रगट केली आहे. र्सेच व्यनभचारनिषेधकबोध यासारखा स्वावलोकनावर 
आधारलेला ष्टनबधं कोणत्याही बष्टक्षस देणाऱ्या संस्थेकडून छापला जाणार नाही हे लक्षार् घेऊन त्यानंी 
स्वर्ःच छापून लोकाश्रयासाठी जनरे्ला आवाहन केलेले आहे. 
 

बुष्टद्धवाद व ऐष्टहक अष्टभवतद्धी या ष्टवशषेाबंरोबरच अगदी र्रुण मनारं् आष्टवष्कत र् लालेला ज्वलंर् 
धमृष्टवचार त्याचं्या स्ाुट ष्टनबंधारू्न वारंवार डोकावर्ाना ष्टदसर्ो. 
 

इ. स. १८५२ साली ष्टसध्द करून दष्टक्षणा प्राईज कष्टमटीला सादर केलेल्या सवृसंग्रही या 
ष्टनबधंसंग्रहार्ील ष्टवषयाचंी ष्टवष्टवधर्ा र्त्कालीन कोणत्याही एकटाकी लेखकापेक्षा व्यापक स्वरूपाची आहे. 
लोककल्याणासाठी ष्टवष्टवध व उपयुतर् ष्टवषयावंर नाना प्रकारची माष्टहर्ी अगदी साध्या सरा पद्धर्ीने 
देण्याचा प्रयत्न या ष्टनबधंारू्न केलेला आहे. आपल्या देशबाधंवाचें दोष त्यानंा ष्टदसर्ार्. त्याचं्यार्ील 
दुगुणृानंी बाबा व्यष्टथर्ही होर्ार्. परंरु् केवा ष्टवशीर्ील या र्रुणाला याच कााार् पंचष्टवशीचा 
लोकष्टहर्वादी हा र्रुण ज्या आवशेाने स्वबाधंवावंर टीकेचा आसूड ओढीर् होर्ा र्ो आवशे त्याच प्रकारच्या 
काही ष्टनबधंारू्न दाखष्टवर्ा आला नाही. बाबाचं्या र्त्कालीन र्रुण सुधारकापेंक्षा ष्टदसणारा वेगाेपणा या 
पष्टहल्याच संग्रहार् प्रकटलेला आहे. 
 

बाबाचं्या निबंधमाला या संग्रहामध्ये नाना प्रकारच्या धमांचा, उपासनापथंाचंा ष्टवचार केलेला आहे. 
पारशी, मुसलमानी, ष्टिस्र्ी, बौध्द आष्टण हहदुधमृ या ष्टवषयी साके्षपाने ष्टवचार त्यानंी आपल्या ष्टनबधंारू्न 
केलेला आहे. या ष्टनबधंारू्न त्याचं्या मनावर याही कााार् ष्टिस्र्ी धमाचा पगडा जास्र् असल्याचे ष्टदसून 
येरे्. ष्टिस्र्ीशास्त्र, खरे सुख, पापाचा पष्टरणाम इत्यादी ष्टवषयावंर त्यानंी आवजृून ष्टलष्टहले आहे. र्सेच 



 

 

अनुक्रमणिका 

हहदुधमार्ील दोषाचंा ष्टवचार शातर् पंथाच्या अनुषंगाने रे् करर्ार्. त्याचे कारण बहुधा त्याचं्या घरी 
शातर्धमाची असलेली कट्टर उपासना हेच असाव.े र्सेच शााेर् ष्टिस्र्ीधमृपर संस्कार होर् असल्याने व 
ष्टिस्र्ी धर्थमयाचंी उदाहरणे पुढे असल्याने बाबानंी ष्टिस्र्ी धमाचा ष्टवस्र्ाराने ष्टवचार केला असण्याची 
शतयर्ा आहे. 
 

सवृसंग्रही मध्ये ऐष्टहक अष्टभवतद्धीच्या दृिीने बाबानंी अलेक् जाषं्टियार्ील पुस्र्कगतहाचंा नाश, 
ष्टवलायरे्ची लक्ष्मी, यासारख्यया ष्टवषयावंर ष्टलहून त्याचे महत्त्व स्वर्ःस वाटर् असल्याचे ष्टसद्ध केलेले आहे. 
स्तीवदेशप्रीनत हा ष्टनबधं ष्टलहून त्यानंी आपले स्वदेशावरचे पे्रम प्रगट केले आहे. त्याचप्रमाणे ऐष्टर्हाष्टसक 
दृष्या जुना व नवा काा याचंी रु्लना करून व इंग्रजी राज्यारू्न घेण्यासारखे काय आहे हेही साषं्टगर्ले 
आहे. पाव शर्कापूवी नाहीशा लालेल्या मराठ्याचं्या राज्याचा नाश व त्याची कारणे याचा ष्टवचार बाजीराव 
पेशव ेयाचं्या अंमलात मराठी राज्याची व देशाची क्स्तीथती या ष्टनबंधामध्ये बाबानंी केला आहे. र्सेच बाबानंी 
पष्टहल्याप्रथमच स्त्रीष्टशक्षणाचा ष्टवचार माडंला र्ो स्त्रीनवद्याभ्यास या त्याचं्या ष्टनबधंामध्ये. इंग्रज लोक, 
मुसलमान लोक, त्याचें आचारष्टवचार व काल याचंी माष्टहर्ी देर् असर्ाना बाबानंी ज्ञान व मनोरंजन असा 
दुहेरी हेरू् साध्य केला आहे. 
 

पौर्थणमेचीं रात्र, ग्रहणे, चहा, सतिीर्ील गुह्य गोिी इत्यादी ऐष्टहक ष्टवषयाचंा ष्टवचार बाबानंी या स्ाुट 
ष्टनबधंामंध्ये माडूंन आपली ऐष्टहक ष्टवचारसरणीही स्पि केली आहे. 
 

सवृसंग्रही उफृ निबधंमाला ष्टसद्ध करर्ाना बाबानंी र्त्कालीन वतत्तपत्रार्ील र्ाज्या ष्टवषयावंरही 
लेखणी चालष्टवली आष्टण आपले ष्टवचार त्यािारे माडंण्याचा प्रामाष्टणक प्रयत्न केला. लोकसुधारणा व 
लोकानंा उपयुतर् असे ष्टवषय माडूंन लोकाचें लक्ष त्या ष्टवषयावर खेचण्याची कामष्टगरी या ष्टनबधंसंग्रहाने 
केली, असे म्हणाव ेलागेल. 
 

निबधंमालेतील धमृष्टवषयक व स्वोन्नर्ीष्टवषयक र्ामाीने ष्टसद्ध लालेल्या स्वरं्त्र बाण्याच्या 
ष्टनबधंाबंरोबरच शास्त्रीय व माष्टहर्ीपर ष्टनबधंाचं्या माडंणीसाठी बाबानंी इंग्रजीर्ील ष्टवज्ञानपर ष्टवषयाचंा 
अभ्यास केलेला ष्टदसर्ो. र्रुण वयार्च बाबानंा लागलेला चौाेर वाचनाचा नाद व समाजापुढे आपले 
ष्टवचार माडूंन ‘शहाणे करून सोडाव ेसका जन’ याचा त्यानंा लागलेला ध्यास प्रामुख्ययाने जाणवर्ो. 
 

सवृसंग्रहीला उत्तम प्रर्ीचा ष्टनबधंसंग्रह म्हणून दष्टक्षणा प्राईल कष्टमटीने पष्टहले बष्टक्षस देऊनही र्ो 
छापण्यामध्ये ष्टवलंब लावला, हे बाबानंा सहन लाले नाही. त्यानंी बक्षीस परर् करून पुस्र्क छापण्याची 
र्यारी दाखष्टवली रे्व्हा कुठे कष्टमटीने निबधंमाला या नावाने र्ो प्रष्टसद्ध केला. प्रष्टसद्ध करर्ाना मुाार्ील 
काही ष्टनबधं वगाण्यार् आलेले पाहून बाबा अष्टर्शय अस्वस्थ लाल्याची नोंद ज्ञािोदयािे केली आहे. 
(ऑगस्ट १८६०) स्तीपेक्टेटरिेही त्याबिल नापसंर्ी व्यतर् केली आहे. [Oriential Christian Spectator, Bombay, July, 
1860, p. 277., ज्ञानोदय, १ ऑगस्ट १८६०, पत. २९९.] 
 

सवृसंग्रही या नावाऐवजी निबधंमाला या नावाला बाबानंी का संमर्ी ष्टदली आहे असा प्रश्न 
साहष्टजकच मनार् उद भवर्ो. बाबाचें ष्टशक्षक गोहवद नारायण माडगावंकर याचें लेख वाचर्ाना त्याची 
संगर्ी लागरे्. माडगावंकरानंी सवृसंग्रही हा शब्द ज्ञानकोश (encyclopedia) या अथाने उपयोष्टजला आहे. 
[गोहवद िारायण माडगावंकर याचें लेख; खंड १, मंुबई, १९६८, प्रस्र्ावना, पत. ८.] बाबाचंा लेखसंग्रह ज्ञानकोशार्ील लेखानंा 
साजेसा असाच आहे. ज्ञानकोशाला साजेसे लेख ष्टलष्टहण्याची महत्त्वाकाकं्षा बाबानंी या र्रुण वयार् 
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बाागली होर्ी यार् शकंा नाही. पुस्र्क प्रष्टसद्ध करर्ाना ही ष्टजि ओसरली व पुस्र्कार्ील सुटसुटीर् 
ष्टनबधंानंा अनुसरून त्यानंी निबधंमाला हे नाव संग्रहासाठी योजून टाकले. सुरवार्ीला बाबानंा सुचलेले 
सवृसंग्रही हे नाव माधव चिंोबा डुकले याचं्या सवृसंग्रह या ष्टनयर्काष्टलकावरून सुचले होरे्. परंरु् 
प्रष्टसद्धीसमयी त्यानंी ष्टदलेले निबंधमाला हे नाव आपल्या माष्टसकासाठी घेण्याचा मोह ष्टवष्णुशास्त्रयानंा 
लाला. बाबाचंा हा संग्रह कै. ष्टवष्णुशास्त्री ष्टचपाुणकराचं्या निबधंमालेच्या आधी जवा जवा १४-१५ वषे 
प्रष्टसद्ध लाला होर्ा. ष्टनबधंमाला हे नामसादृश्य आष्टण ष्टवष्टवध ष्टवषयावंरचे ष्टनबधं असणे हे साम्य लक्षणीय 
आहे. निबधंमालेतील ष्टनबधं दीघृ स्वरूपाचे होरे्. निबंधमाला हे ष्टनयर्काष्टलकाचे नाव होरे्. र्र बाबाचंी 
निबधंमाला एक ष्टनबंधाचंा संग्रह होर्ा. 
 
कहदुलोकांच्या सिाणिषयी णनबंध 
 

इ. स. १८५२ साली बाबा पदमनजी अवघे २०–२१ वषांचे होरे्. त्या वयार् हहदलंच्या सणानंवषयी 
निबधं यासारखा अभ्यासपूण ृव र्ामाीने युतर् असा ष्टनबंध र्यार केला ही गोि ष्टवचार करण्यासारखी 
आहे. त्याच कााार् रे् मेष्टडकल कॉलेजार् ष्टवद्याथी होरे्. रे्थे त्याचें मन रमर् नसे. कारण त्या 
अभ्यासक्रमार् परमेश्वरष्टवषयक कोणर्ाच ष्टवषय नसे. बाबा पदमनजींनी प्रयत्नपूवृक मेष्टडकल कॉलेज 
सोडले आष्टण फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् प्रवशे घेर्ला. त्यारू्नच त्याचं्या हारू्न अशी महत्त्वपूण ृपुस्र्काची रचना 
लाली. हहदुधमार् आजही जार्ीभेद, कमृकाडं आष्टण रूढींचे प्राबल्य ष्टदसरे्. त्या कााार् र्र रूढी, परंपरा 
याचेंच राज्य होरे्. ष्टशक्षणाचा ाारसा प्रचार नव्हर्ाच. धमाचा पगडा जनमनावर होर्ा. अज्ञान सवृत्र होरे्. 
स्त्रीष्टवद्याभ्यास, ऋण, मद्य, होष्टाका, पुनर्थववाह, खोटी शपथ, लाचलुचपर् याबाबर् ष्टवपरीर् मरे् प्रचष्टलर् 
होर्ी. त्यारू्न समाजाला बाहेर काढणे इि व जरूर होरे्. अल्पस्वल्प ष्टशक्षण लालेल्या माणसाला या गोिी 
त्रस्र् करीर् होत्या. यारू्नच त्या कााार् ऋणनिषेधक बोध, पुिर्डववाह प्रकरण, होळीनवषयी गं्रथ; 
स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं पुस्तीतके ष्टनमाण लाली. क्रारं्ी शस्त्राने होर् नाही र्र गं्रथसते्तने होरे् या भषू्टमकेरू्न बाबा 
पदमनजींच्या हहदुसणानंवषयी निबंध या पुस्र्काची रचना लाली असे म्हणावयास हव.े समाजाची सुधारणा 
हा बाबाचं्या लेखनाचा कणा होर्ा. ‘हहदु लोकाचं्या सणाष्टवषयी गं्रथरचना करावी व त्यारं् पुढील ष्टवषय 
यावरे्’ याबाबर् एक ष्टनवदेन मंुबईच्या रॅतट सोसैयटीने केलेले होरे्. ‘हहदु लोकाचें सण पुष्का आहेर् त्या 
सवांचे वणनृ करणे कठीण म्हणून ष्टनबंध रचणारानें त्यारं्ील आठ हकवा दहा ष्टनवडून त्याचें ष्टववरण कराव.े 
आष्टण होाींच्या सणाष्टवषयीं मराठी भाषेंर् गं्रथ लाले आहेर् म्हणून त्यावर ाार ष्टलहू नये. सणाचे वणनृ 
करर्ाना ह्यासंबधंी ष्टक्रया, कमे व त्यारं्ील ज्या ष्टकत्येक गोिी सद बुद्धीस व सद्धमास ष्टवरुद्ध असर्ील त्या व 
त्याचं्या आचरणाने काय पष्टरणाम होर्ार्, हे सवृ दाखवाव.े या गं्रथाची ६० हकवा ७० पेक्षा पाने अष्टधक असू 
नयेर्.’ [ज्ञािोदय, ९ मे १८५२, पत. १३०.] या अटींप्रमाणे बाबा पदमनजींनी हहदु लोकाचं्या सणाषं्टवषयी ८६ पतष्ठाचंा 
ष्टनबधं ष्टलहून सादर केला. ‘रे्व्हा जेवढे ष्टनबधं आले त्यारू्न फ्री चचृ ष्टमशन शााेर्ील उपगरु बाबा 
पदमनजी याचंा ष्टनबधं पसंर् ठरला व त्यास १०० रु. बक्षीस ष्टमााले. परंरु् त्याच्या खालोखाल दुसरा 
छापण्याजोगा कोणर्ाच ष्टनबंध ष्टनघाला नाही.’ ज्ञािोदयकारािंी या पुस्र्काहवषयी म्हटले आहे. 
 

ह्या पुस्र्कारं् गं्रथकत्थानें सण उत्पन्न होण्याचे कारण दाखवनू नंर्र सण कोणत्या प्रकारचे असावे 
—कोणत्या प्रकारचे नसाव ेत्याष्टवषयीं आपले मर् येणेप्रमाणे दाखष्टवले आहे : 
 

(१) ज्या सणापासून घरारं् ऋण व दाष्टरद्र् ष्टशरर्ें व ज्यापासून शष्टररास दुःख होर्ें, प्रकत ष्टर् 
ष्टबघडर्ीं, शरीरीं आास येर्ो र्ो सण कधी कोणी पााू नये. त्यानंर्र ज्या सणापासून मनास त्रास 
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होर्ो, सदाचरणास कलंक लागर्ो, नीर्ीस भ्रित्व येरे्, अंर्ःकरण मलीन होरे्, र्ो सण कधी पााू 
नये. याष्टशवाय ज्या सणापासून ईश्वराच्या आज्ञा मोडल्या जार्ार्, व लोक पूवीपेक्षा भ्रि होऊन 
कुकमृ करावयास र्यार होर्ार् र्ो सण कधी पााू नये. 

 
र्सेच जो सण ईश्वरस्थाष्टपर् आहे व ज्यापासून त्याचे गौरव दृिीस पडरे् व ज्यापासून त्यावर 
आपली भक्तर् व श्रद्धा अष्टधक नसर्ी, र्ो सण पााावा. 

 
याप्रमाणे आपले योग्य मर् सागंून र्ो त्याप्रमाणे हहदू लोकाचं्या सणाची रु्लना करून पाहर्ो. आष्टण 
हे पुस्र्क कोणी वाचून पाष्टहले असर्ा ं हहदंूच्या सणार् काय बाधक आहे हे साा ध्यानारं् येईल. 
यारं् सवृ सणाषं्टवषयीं ष्टलष्टहले आहे असें नाही पण मुख्यय सणाषं्टवषयी ष्टलष्टहले आहे. [ज्ञािोदय, १ नोव्हेंबर 
१८५३, पत. ३३८.] 

 
गं्रथाच्या अनक्रमष्टणकेवरून असे लक्षार् येरे् की अक्षयर्तर्ीया, वटसाष्टवत्री, महाएकादशी, 

नागपचंमी, नाराी पौर्थणमा व गोकुा अिमी, गणेश चरु्र्थथ, दसरा, ष्टदवााी व होाी इ. सणाचंा ष्टवचार यार् 
केला आहे. हहदू लोकानंा आज सुमारे दोन हजार वषांपासून अज्ञान अंधकारार् गाढ ष्टनिा लागली आहे, 
र्ीरू्न ष्टकत्येकजण आर्ाशा जागतर् होर् आहेर् व आपल्या देशी पूवी अंधःकाराच्या समयार् कोणकोणत्या 
राक्षसानंी व कू्रर पशूनंी येऊन वस्र्ी केली हे पाहून त्यास बाहेर हाकलून लावण्याचे प्रयत्न चालष्टवले 
आहेर्. त्या कामाकष्टरर्ा ष्टकत्येक शूरानंी नवीन शसे्त्र र्यार केली आहेर्, रे्णे करून त्यानंी त्या दुिाबंरोबर 
युद्ध चालष्टवले आहे व ईश्वर सदृश्याने त्यासं पुष्का ष्टमाून रे् यशस्वी होर्ील, हा बाबाचंा ष्टवश्वास आहे. 
गं्रथ हे शस्त्राप्रमाणे असून त्यानंी कोणत्या शत्रवूर हल्ला केला हे बाबा याप्रमाणे थोडतयार् प्रस्र्ावनेर् सागंून 
नंर्र त्याचे ष्टववचेन करर्ार्. 
 
शस्त्र शत्रू 

दारु ष्टपणाऱ्यास सुबोध दारु हा अट्टल चोर 
ऋणष्टनषेधक बोध ऋणाक्ग्न 
होाीष्टवषयी गं्रथ होष्टाका राक्षसीण 
पुनर्थववाह प्रकरण पुनर्थववाह प्रष्टर्बधंक दुि चाल 
खोया शपथेष्टवषयी खोया शपथेचे महापार्क 
लाच न खाण्याष्टवषयी लाच घेण्याची दुि चाल 
सत्यष्टनरुपण असत्य नामक राक्षस 
स्त्री ष्टवद्याभ्यास ष्टस्त्रयासं अज्ञानार् ठेवण्याची समजूर् 
शुष्टचभूरृ्पणा मलीनर्ा नामक अवदसा 
 

स्वदेशीय लोकानंी आपल्या शत्रूंचा नाश करण्यास कोणत्या नव्या शस्त्रास्त्राने ष्टसद्ध लाले पाष्टहजे हे 
बाबानंी साषं्टगर्ले आहे. रे् म्हणर्ार् : 
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या युद्धसंग्रामार् एक ष्टवलक्षण चमत्कार नजरेस पडर्ो, र्ो असा की ज्याचं्या रक्षणाथृ व कल्याणाथृ 
हे सूज्ञ लोक श्रम घेर्ार्, रे्च ह्याचंा िेष व हनदा कष्टरर्ार्. याचे कारण असे की, ज्या दुि पशूचंा हे 
योदे्ध नाश करू पाहर्ार्, रे् पशू बहुरे्कानंी आपल्या घरी जशी गाई म्हैस पााावी र्से बाागून 
ठेष्टवले आहेर् व त्यावर त्याचंा उदरष्टनवाह चालर्ो. दुसऱ्या ष्टकत्येकानंी जे दुि राक्षस आपल्या 
देशार् ष्टशरले आहेर् त्यास आपले धनी करून आपण गुलामाप्रमाणे त्याचं्या स्वाधीन होऊन राष्टहले 
आहेर् म्हणून त्या राक्षसाचंा नाश करण्यास कोणी उद्युतर् लाला असर्ा त्यास मोठा क्रोध येर्ो. 
असो जरी आपल्या लोकापंासून िेष व छावणूक सोसणे प्राप्र् पडले र्री, आपले करृ्व्यकमृ 
आपण सोडू नये, म्हणजे रे् लौकरच शुद्धीवर येऊन उलटे आपले सहाय करू लागर्ील. आर्ा 
आपली शक्तर् थोडी म्हणून उगेच बसू नये, प्रयत्न करावा. मंुगी हा लहान जीव असर्ा त्याचंा मोठा 
समुदाय ष्टमााला म्हणजे मोठ्या सपासही त्या जजृर करून टाष्टकर्ार्. याप्रमाणे आपल्या अल्प 
सामर्थयाचा खेद न कष्टरर्ा पुष्का ष्टमत्र जमवनू उद्योग करून परमेश्वरापासी सहाय मागाव े या 
प्रकारचा ष्टवचार मनार् आणून मी यथामष्टर् हहदू लोकाचं्या सणाष्टवषयी ष्टनबंध रष्टचला आहे. र्र 
यार्ील दूषणाकंडे लक्ष न देर्ा सुज्ञानंी गुण मात्र ग्रहण कराव ेअशी माली प्राथृना आहे. (पत. ६७) 

 
बाबाचंा हा एक महत्त्वाचा व र्त्कालीन उपयोगाचा, सुधारणेस प्रवतत्त करणारा ष्टनबधंगं्रथ आहे. 

 
स्त्रीणिद्याभ्यास णनबंध 
 

स्त्रीसुधारणेस अनुकूल अशा ष्टवषयार् मंुबईच्या पुस्र्के व ष्टनबधं करणाऱ्या मंडाीने एक ष्टनबधं 
मागवला होर्ा. बष्टक्षस होरे् १०० रुपयाचें. बाबानंी स्त्रीनवद्याभ्यास निबंध रचून वरील मंडाीकडे पाठष्टवला. 
त्यानंा बष्टक्षसही ष्टमााले. त्याचप्रमाणे ष्टस्त्रयासं ष्टवद्या ष्टशकवनू त्याचंी सुधारणूक करणे त्यासं त्याचं्या 
योग्यरे्प्रमाणे मान देणे व त्याचं्या कल्याणाची इच्छा बाागणे याला हहदंूचा ष्टवरोध आहे; नव्हे र्ो त्यानंा 
अधमृ वाटर्ो. या ष्टवचारसरणीने ष्टनमाण केलेल्या अनेक वषांच्या अनथृपरंपरेने हहदू धमाचे ष्टकर्ी नुकसान 
लाले आहे याचे ष्टववचेन या पुस्र्कार् केले आहे. स्त्रीस ष्टशक्षण ष्टदल्यास र्ी पुरुषाची सहचरी पत्नी, 
मागदृशकृ, ष्टमत्र होऊ शकरे् हे पटवनू देण्यासाठी प्रस्रु्र् ष्टनबंधरचना लाली. ष्टकत्येकाचंी अशी समजूर् 
असरे् की, ष्टस्त्रयानंी सर्र् दासपणार् वागावे, त्यानंी ष्टवद्या ष्टशकू नये, सुष्टशष्टक्षर् होऊ नये, धमृ जाणू नये, 
परपुरुषासंी बोलू नये, त्याचं्या मंडाीर् जाऊ नये, आपले मर् प्रगट करू नये ही त्याचंी इच्छा असरे्. त्यानंी 
कोणत्याही गोिीर् पुरुषाची बरोबरी करू नये आष्टण या मूखृ समजुर्ीच्या पुिीकरणाथृ रे् ष्टस्त्रयाचंी हनदा 
ज्यार् केली आहे अशी स्मतर्ीर्ील वातये हहदू लोक काढून दाखष्टवर्ार्. म्हणर्ार्, ‘पूवी मोठमोठे ज्ञानसंपन्न 
व ष्टविान ऋषी होऊन गेले. त्यानंी ष्टलष्टहले रे् खोटे की काय?’ या वतथाष्टभमानाने ष्टस्त्रया अज्ञानी राहून देश 
अधोगर्ीस कसा गेला याची बाबा मीमासंा करर्ार्. स्त्री सुखी लाल्यास संर्र्ी उत्तम ज्ञानी सुष्टशष्टक्षर् होईल. 
स्त्री ष्टशक्षणाने सुखी होईल. स्त्रीष्टशक्षणाने ष्टवचारी संसारदक्ष, मुलास वाण लावणारी, संस्कारक्षम, ज्ञानी 
क्वष्टचर् आर्थथक स्वावलंबीही होईल. ‘ष्टजच्या हार्ी पााण्याची दोरी र्ीच जगा उद्धरी’ हे लक्षार् घेऊन 
ष्टस्त्रयानंी सुष्टशष्टक्षर् व्हावे यासाठी बाबाचंा हा प्रयत्न आहे. प्रस्रु्र् ष्टनबधं संवादरूपाने ष्टलष्टहला आहे र्ो केवा 
सुबोधरे्पोटी. पष्टहल्या भागार् ष्टस्त्रयांना ष्टवद्या ष्टशकष्टवण्याष्टवरुद्ध हहदुलोक साधारणर्ः ज्या शकंा उपक्स्थर् 
करर्ार् त्याचें समाधान करण्यार् आलेले आहे व दुसऱ्या भागार् ष्टशक्षणापासून ष्टस्त्रयानंा होणाऱ्या लाभाची 
चचा केली आहे. स्त्रीष्टशक्षणाबिल येणाऱ्या सवृ र्ऱ्हेच्या शकंा, त्याचें बुष्टद्धवादी दृष्टिकोणारू्न केलेले 
खंडणमंडन आष्टण प्रष्टर्पाद्य ष्टवषयाची आवशेपूणृ र्रादारी असे या पुस्र्काचे स्वरूप आहे. केवा 
एर्िेष्टशयावंर ष्टशवराा टीका व ष्टिस्र्ी धमाची अनावर प्रशसंा असा प्रकार नाही. सवृत्र स्त्रीचे दुःख व अज्ञान 
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दूर करण्याकष्टरर्ा त्याचें (लेखकाचे) मन व्याकुा लाल्यासारखे ष्टदसरे्. म्हणून र्ो म्हणर्ो, ‘सापं्रर् 
आपल्यारं् जी अज्ञानाची गाढ ष्टनिा लागली आहे र्ींरू्न ष्टस्त्रयासं जागतर् करण्यास ष्टवद्यारूप घंटा वाजष्टवली 
पाष्टहजे. म्हणजे त्या सावध होर्ील.’ हहदू मारे्चे व ष्टर्च्या अपत्याचे वणनृ रे् करर्ार्, आपल्या देशारं् जेष्ठ 
पुत्राची आई म्हटली कीं, बहुर्करून हकवा अठरा वीस वषाची मुलगी असर्ी, ष्टर्जजवा रे् मूल 
जनावराचं्या बचड्ाप्रमाणें शष्टररानें मात्र वाढरे्. र्ें काहंींसें जाणर्ें लालें  म्हणजे दोन हकवा अडीच वषांचे 
लालें  म्हणजे त्यास हार् उचलावयास, कोणास ष्टछःथू करावयास, लाथ मारायास, र्ी ष्टशकष्टवर्ी. ही काय 
त्या लहान बालकास सुष्टशक्षा म्हणावी? स्त्री अज्ञानी व मुले असंस्कत र् होण्याचे मुख्यय कारण म्हणजे पुरुष 
वगाची वतष्टत्त, त्यास वाटर्ें कीं, ईश्वराने स्त्री हे एक आपणास दोन पायाचें व बोलर्ें जनावरच कि, मसालर् 
करण्यास ष्टदलें  आहे.’ स्त्रीष्टशक्षणाने पुरुषाची सहचरी, कुटंुबाचे पोषण करणारी, सुखदुःखाची वाटेकरीण, 
नवऱ्यावर प्राणापष्टलकडे पे्रम करणारी, ष्टभडस्र्, मयादशील संसाररथाचे दुसरे चक्र होईल, र्ी खरीखुरी 
अधांगी होईल. या ष्टनबधंार् बाबाचें भारर्ीय कुटंुबाचे सूक्ष्म ष्टनरीक्षण, त्याचंा अभ्यास, व्यासंग आष्टण 
ष्टनवदेनकौशल्य व प्रष्टर्पादनाची रोचक हार्ोटी इत्यादी गुण स्पिपणे लक्षार् येर्ार्. ष्टवशषेर्ः या 
ष्टनबधंार्ील संवाद हा वतद्धर्रुण संवाद आहे. त्यार्ील वतद्ध हा जुना मर्ाष्टभमानी असून र्रुण मात्र नव्या 
मर्ाचा पुरस्कर्ा आहे. ष्टस्त्रयानंी ष्टशक्षण घ्याव े याबिल या कााार्ील वतद्धाला ष्टवलक्षण आश्चयृ वाटरे्. 
त्याच्या मर्ाने ष्टशक्षण हे पुरुषाचं्या दृिीनेही मुाीच आवश्यक नसून त्यामुाे शास्त्रीपषं्टडर्ाचें काय महत्त्व 
राष्टहल असा प्रश्न त्याला पडर्ो. त्याने ष्टशक्षणाला इंग्रजी राज्यार्ील एक खूा मानले आहे. वतद्धाने स्त्री 
ष्टशक्षणाष्टवरुद्ध मुख्ययर्ः दोन मुिे उपक्स्थर् केले आहेर्– (१) ष्टशक्षणाने ष्टस्त्रया अमयाद होर्ील व पर्ीची 
अवहेलना करर्ील आष्टण (२) वाचनासाठी कोकशास्त्र, लावण्या इ. चा वापर करून चाष्टरत्र भ्रि होर्ील. 
म्हणून वाचन हे केवा कसष्टबणींचे काम होय. 
 

वतद्धाच्या वरील मुद्यावर र्रुणाने उत्तर पक्ष केला र्ो असा की ज्या ष्टवदे्यने ष्टवनय येर्ो, ईश्वरापयंर् 
व्यापक ज्ञान ष्टमारे् त्या ष्टवदे्यने ष्टस्त्रया व्यष्टभचाष्टरणी होऊन पर्ीशी उद्धटपणे वागर्ील हे कसे शतय आहे? 
वतद्धाने दुसरा मुिा असा उपक्स्थर् केला की, ष्टस्त्रया आहेर् त्या क्स्थर्ीष्टवषयी स्वर्ः कुरकुर करीर् नसर्ाना 
त्या सुखी नाहीर् अशी कल्पना करून घेऊन त्याचं्यार् सुधारणा घडष्टवण्याच्या गोिी करण्यार् येर्ार्. 
यावर र्रुणाचे उत्तर असे की दासीपणापेक्षा ष्टनरााी आपली अवस्था असू शकरे् याची ष्टस्त्रयानंा 
ष्टप्ान ष्टप्ा जखडलेल्या सवयीमुाे कल्पनाच नाही. पण याचा अथृ त्या संरु्ि आहेर् असा नाही. 
 

वतद्धाने आणखी एक शकंा उपक्स्थर् केली की, ष्टस्त्रया ष्टशकल्या र्री सुधारणार नाहीर्. त्या 
मूाच्याच दुि, कपटी व नीच. सापाला दूध पाजले र्री ष्टवषच. यावर र्रुणाने असे उत्तर ष्टदले की, 
सापाच्या अंगार् ष्टवष असरे् म्हणून त्याला पाजलेल्या दुधाचे ष्टवष होरे्. पण स्त्रीला ष्टवदे्यने आणखी जास्र् 
कपटीपणा, नीचपणा येईल असे संभवर् नाही. स्त्री व पुरुष याचं्यार् स्वभाव, बुष्टद्ध, ज्ञान, ष्टवचार, 
कल्पनाशक्तर् इत्यादी बाबर्ींर् परमेश्वराने भेद केलेला नसून त्याचंी समान श्रेष्ठर्ा आहे. स्त्री ही पुरुषाच्या 
पासोाीपासून लालेली म्हणजेच त्याच्याच हाडामासंाची आहे. दोघाचें अन्नपचन सारखेच र्िर् दोघाचं्या 
मनास व आत्म्यास ष्टवद्या, बुष्टद्ध व ज्ञानधमाची सारखीच गरज आहे. ष्टस्त्रया घरकामास योग्य आहेर् र्र 
त्यानंा नोकरी, परं्ोजीपणा इ. साठी आवश्यक ष्टवदे्यची गरज काय असा प्रश्न वतद्धाने ष्टवचारला असर्ा 
र्रुणाने त्याला उत्तर ष्टदले की ष्टवदे्यचा उपयोग केवा पोट भरणे एवढाच नसून जगार् कलाकौशल्ये, 
ष्टवदत्ता, गं्रथ, इष्टर्हासादी गोिींची ष्टवदे्यमुाेच वाढ लाली आहे. 
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शास्त्रार् ष्टनषेध मानलेल्या गोिींपैकी आज ब्राह्मणही ष्टकत्येक गोिी आचरर्ार्. समुियात्रा करून रे् 
खुशाल रामेश्वर, गोकणृ, िारका इत्यादी ष्टठकाणी जार्ार्. क्षिूाची चाकरी ब्राह्मण करीर् आहेर्. 
बाजीरावाच्या काााप्रमाणे आर्ा साहेबाला स्पश ृलाला म्हणजे स्नान करीर् नाहीर्. वाड-वष्टडलाचंा धंदा 
सोडून इर्र धंदे कष्टरर्ार्. अशा प्रकारची उदाहरणे देऊन र्रुणाने असा प्रष्टर्प्रश्न ष्टवचारला आहे की 
वष्टडलाचं्या ष्टवष्टहरीला कठडा नव्हर्ा म्हणून सुरष्टक्षर्रे्साठी आपण र्ो बाधूं नये काय? र्रुणाच्या वरील 
कोहटक्रमावर एका उपाध्येबुवानंी असा आके्षप घेर्ला आहे की पद मपुराणात स्त्रीला पर्ी हाच देव असून 
त्याच्या सेवपेलीकडे ष्टर्ला दुसरा धमृच नाही असे असर्ा पर्ीपेक्षा ष्टर्ला ष्टवद्याप्राप्र्ी करून घेऊन श्रेष्ठ 
होण्याचे काहीही कारण नाही. ष्टशवाय स्तीकंदपुराणात असे म्हटले आहे की स्त्री ही खोटी, सहसी, मूखृ, 
लोभी व दुि असल्याने ष्टर्ला स्वारं्त्रय देऊ नये. ष्टर्जवर ष्टवश्वासही ठेव ूनये. र्ी ष्टशकली र्र पर्ीची गुप्र् 
कागदपते्र पाहून त्याचे हबग ाोडील. उपाध्येबुवानंा र्रुणाने उत्तर ष्टदले की, पर्ीला देव मानल्यास 
हहदुस्थानार्ला प्रत्येक माणूस देव ठरेल. माणसाने गवाने स्वर्ःला देव मानण्याइर्के नीचपणा कोणर्ा? 
दुःख दाष्टरद्र्ाने ष्टपडणारा मनुष्य देव कसा? हा सारा मूखृपणा इर्र धमांर् नाही. एवढा वाद लाल्यानंर्र 
वतद्ध ष्टस्त्रयाचं्या ष्टशक्षणाची गरज कबलू करर्ो पण त्यानंी पुरुषापेंक्षा ज्ञानी व्हाव ेहे मात्र त्याला मान्य नाही. 
शास्त्रकारानंी स्त्रीष्टवषयी एवढी क्षिूबुद्धी का बाागावी हे आपणास समजर् नाही असे वतद्धाने कबूल केले, स्त्री 
ही सवृच बाबर्ीर् पुरुषाची सहचाष्टरणी, कुटंुबाचे पोषण करणारी, सुखदुःखाची वाटेकरीण, नवऱ्यावर 
प्राणापलीडे पे्रम करणारी, हभडस्र् मयादाशील, संसारार्ील सोबर्ीण असल्याने ष्टर्ला पुरुषाने बरोबरीने 
वागष्टवण्यार् पुरुषाला कमीपणा का वाटावा असा प्रश्न र्रुणाने वतद्धाला ष्टवचारला. त्याच्यामध्ये 
शास्त्रकारानंी ष्टस्त्रयानंा अनुदारपणाने वागष्टवले याचे कारण एवढेच असाव ेकी त्याचं्या वाेी अष्टधकाशं ष्टस्त्रया 
अज्ञानी असाव्यार्. शवेटी र्रुणाने असे म्हटले आहे की जुन्या समजुर्ी सोडून पतर्थवीवरील सुधारलेल्या 
देशापं्रमाणे वागणे इि आहे. ष्टस्त्रयासं पशूप्रमाणे वागष्टवल्यामुाे सुधारणा होणे शतय नाही. 
 

पुनः दुसऱ्या भागार् ष्टस्त्रयानंा ष्टशक्षण ष्टदल्याने होणाऱ्या लाभासंंबंधी ष्टवस्र्ाराने चचा घडष्टवण्यार् 
आली आहे. 
 

एकंदष्टरर् स्त्री ष्टशक्षणाचा सागंोपागं ष्टवचार करून हा ष्टनबधं ष्टलष्टहलेला असल्याने त्यार् प्रस्रु्र् 
ष्टवषयाच्या पुरस्काराथृ जेवढे मुिे उपक्स्थर् करर्ा येणे शतय होरे् रे्व्ा साऱ्याचा ष्टवस्र्ारपूवृक 
ष्टवचार केलेला आहे. अथार्च स्त्री ष्टशक्षणापासून धोके कक्ल्पण्याच्या बाबर्ीर् ष्टवरोधकानंी जेवढे 
एकाषं्टर्क धोरण स्वीकारावयाचे दाखष्टवले आहे रे्वढेच अष्टर्रंष्टजर् ष्टचत्रण ष्टशक्षणाने ष्टस्त्रयानंा 
होणाऱ्या लाभाचे करण्यार् आले आहे. असे प्रस्रु्र् ष्टननंध वाचर्ाना सहज लक्षार् येरे्. [गो. मो. रानडे, 
महाराष्रार्ील समाजष्टवचार, नागपूर–पुणे, १९७१, पत. १५८-५९.] 

 
व्यणभचारणनषेध बोध 
 

बाबा पदमनजींचे सुधारणाष्टवषयक आणखी एक पुस्र्क म्हणजे इ. स. १८५४ साली त्यानंी 
ष्टलष्टहलेले व्यनभचारनिषेधक बोध हे होय. व्यष्टभचारकमाचे प्रकार व त्याचं्याष्टवषयी लोकाचें मन, जारकमाचे 
अपराध व त्याचे वाईट पष्टरणाम. आष्टण त्याष्टवषयी प्राचीन कााच्या लोकाचंी दंडनीष्टर्, व्यष्टभचारकमाचा 
आणखी एक प्रकार रंडीबाजी व ष्टर्चे वाईट पष्टरणाम, त्याष्टवषयी इष्टर्हासार्ील प्रमाणे, बठैकी करण्याच्या 
रीर्ी, इष्कबाजीच्या व्यसनार् पडलेली र्रुण पोरे व त्याचें आचरण, त्याचंा हुच्चपणा व त्यामुाे प्राप्र् 
लालेली दशा इत्यादी ष्टवषय पष्टहल्या भागार् आहेर्. दुसऱ्या भागार् व्यष्टभचार, रंडीबाजी व नाचबैठका बदं 
होण्याचे कारण जे परोपकारी ष्टविान गतहस्थ स्वदेशकल्याणाथृ लटर् आहेर् त्याचें महत्त्व, मंुबईर्ील शटे 
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सावकार यासंी भाषण, रंडीबाजीच्या व्यसनार् पडलेल्या र्रुणासं बोध, महाराष्र देशार्ील शास्त्री, पषं्टडर्, 
उपाध्ये व हरदास यासंी संभाषण व पुरवणी या गोिी आहेर्. पुस्र्काचे आवाहन मुख्ययर्ः सवृ ष्टविान व 
स्वदेशकल्याणेच्छू व्यतर्ींस आहे. ह्या भरर्खंडार् ष्टकत्येक गोिी अष्टवचारामुाे हकवा ष्टवचारी लोकाचं्या 
दुलृक्षामुाे कशा ाैलावल्या आहेर् याच्या ष्टववचेनाबरोबर या दुगुणृाशी सामना करणाऱ्या स्वदेशबाधंवाबंिल 
कत र्ज्ञर्ाही आहे. 
 

मनुष्यजार्ीमध्ये जी अनेक दुःखे आपल्या दृिीस पडर्ार् त्यारूं्न बहुरे्क अपष्टरष्टमर् वाछेंपासून 
उत्पन्न होर्ार्. इंष्टियभोग मयादा सोडून भोष्टगले असर्ा शरीराचा नाश कष्टरर्ार्, बुद्धीस क्षीणर्ा 
आणर्ार् आष्टण मनास अस्वास्र्थय देर्ार्. असे असर्ा कोयावधी मनुष्ये आरोग्य ष्टवम्मुख होऊन 
दुराचरणाचे अवलंबन करीर् आहेर्. त्याचंी क्स्थर्ी पाहून ष्टवचार करंू लागले असर्ा आपल्या 
अंर्ःकरणास अष्टर्शय िव होर्ो, आष्टण ईश्वरे आपल्या मनाच्या ठायीं दया म्हणून जी भावना 
ठेष्टवली आहे, र्ी जागतर्ी होर्ी, व ष्टर्च्या सूचनेवरून दुःखार् पडलेला मनुष्यासी आपला कोणर्ा 
धमृ लागर्ो. हे र्ी आपणास सागंर्ी. मनुष्याचें सुख वतहद्धगर् होण्यापेक्षा, त्याचे दुःख ष्टनवारण 
करणे हेच आपले मोठे काम आहे, आष्टण यार्च आपले ष्टवशषे यत्न साल होर्ील... जरी सवृ 
जगाचे दुःख आपल्या हारूं्न पष्टरहार होर् नाहीं, र्री त्याचा ष्टवचार केल्याने आपल्या स्वदेशीय 
लोकाचंी क्स्थष्टर् सुधारण्याचे काहंी उपाय सुचर्ार्. ‘ज्या देशीं ईश्वराने आपणास जन्मास घार्ले 
आहे, रे्थील लोकाचंी र्री दुःखे जाणून र्ी दूर होण्याचे स्वसामर्थयाप्रमाणे उपाय करणे हा सवांचा 
धमृच होय. आर्ा हे उपाय सवांपासी सारखे असर्ार् असें नाही. कोणी परोपकारी पुरुष िव्यिारा 
स्वदेश उच्चावस्थेस आणू पाहार्ार्, आष्टण कोणी ष्टवदे्यच्या प्रसाराने स्वकीय जनाचंी क्स्थर्ी सुधारू 
पाहार्ार्. [व्यष्टभचारष्टनषेधकबोध, मंुबई, १८५४, प्रस्र्ावना, पत. २.] 

 
अशा प्रकारे लोकाचंी ष्टवशषेर्ः स्वदेशार्ील लोकाचें दुःख ष्टनवारण करण्याच्या भषू्टमकेरू्न प्रस्रु्र् 

गं्रथाचा जन्म लाल्याचे ष्टदसरे्. ‘अष्टर् रे्थे मार्ी’ या न्यायाने मनुष्याने लोभारू्न व भोगाच्या अष्टर्रेकारू्न 
दुःख ष्टनमाण केले आहे. व्यष्टभचाराची ष्टनर्थमर्ी भोगाच्या अष्टर्रेकी वासनेरू्नच लाली. र्ीपासून मनुष्य दुःखी 
लाला आहे. या वतत्तीचा ष्टनषेध करण्यासाठी, त्याची माणसाच्या मनार् घतणा ष्टनमाण करण्यासाठी ह्या गं्रथाचा 
प्रपचं त्यानंा करावा लागला. या लहानशा गं्रथार्ील ष्टववेचन सवृस्वी नवे आहे, असे गं्रथकत्यास मुाीच 
म्हणावयाचे नाही. परंरु् ‘बहुर् काााची चाल, अष्टभमान, आग्रह व आवड इत्यादी जीं लोकाचं्या 
अज्ञानामुाें, र्ीं त्याचं्या मनार् ाार खोल जाऊन इर्की सदृढ बसली आहेर् कीं र्ी उपटून टाकण्यास 
त्यासं स्वर्ः सामर्थयृ राष्टहले नाही. या कामास दुसऱ्याकडून प्रयत्न लाला पाष्टहजे.’ या श्रदे्धने हे काम 
गं्रथकत्याने पत्करले आहे. 
 

लग्नाष्टद कायांर् काावंर्ीणीचा नाच करण्याचे चालीवर काहंीं ल्याहावें या हेरू्ने हे पुस्र्क 
ष्टलहावयास घेर्ले असर्ा संपत्तीचा मद, ऐषारामाचा भोगाचा अपष्टरष्टमर्पणा, धमाचे ष्टनष्टमत्त, 
प्रष्टर्ष्ठा व लोकप्रष्टर्ष्ठेची महते्तच्छा या कारणामुंाे मूा ष्टवषय गुंर्ागुंर्ीचा लाला आहे याची त्यानंा 
जाणीव लाली. त्याच्याही पुढे गेल्यानंर्र जुगार, दारू इत्यादी नाना प्रकारच्या कंटक वतक्षाचे 
पााासंी चहूकडे अडकून पसरले आहे, आष्टण र्ी छाटून टाकण्याचा प्रयत्न करर्ाना या मुाांचे 
मोठे प्रचडं असे ‘व्याष्टभचार’ नावाचे एक बहुर् काााचे जुनाट वाढलेले आहे, त्याच्या ऊजव्या 
बाजूस एक मोठी गाठ वाढली आहे. ष्टर्चे नाव रंडीबाजी. र्ी इर्की कठीण व ष्टचवट आहे की, 
ष्टर्ला र्ीक्ष्ण कुऱ्हाडीचे प्रहार केल्याष्टशवाय र्ी रु्टणार नाही”, असे बाबानंा ष्टदसून आले. याप्रमाणे 
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मनुष्याच्या मनार्ील एका दुव्यृसनाच्या मुााचे कारण बारकाव्याने शोधून त्याच्या ष्टनमृूलनाचा 
ष्टवचार यथामष्टर् ष्टसध्द करण्याचा हा बाबाचंा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. याबाबर् लोकानंी काय 
कराव ेहे सागंर्ाना त्यानंी एक संुदर रुपक वापरले आहे. समाजाने ‘आपल्या सवृ ष्टमत्रबाधंवासष्टहर् 
प्रयत्न करून हा व्याष्टभचाररूप वतक्ष जो सहस्त्रावधी वषांपासून जुनावला आहे, र्ो मुाासुध्दा 
ऊपटून टाकण्याचा प्रयत्न करावा. जे बलवान असर्ील त्यानंीं बुधंावर प्रहार करावा, त्यापेक्षा जे 
अशतर् असर्ील त्यानंी त्याच्या ाादं्या र्ोडाव्या, कोणी त्याच्या कोवळ्या डहाळ्या छाटाव्या, व 
ज्यासं अगदीच कमी बा असेल, त्यानंी पाने र्री र्ोडू लागाव.े असे केल्याने त्याची वाढ कमी 
होऊन र्ो उत्तरोत्तर सुकर् जाईल आष्टण त्याच्या मुाावर सदाचरणरूप कुऱ्हाड ष्टजला 
ईश्वरभीर्ीची र्ीक्ष्ण धार असर्ी, ष्टर्चे प्रहार होऊ लागले, आष्टण त्याच्या शेंड्ास ष्टवद्यावतध्दीचा 
लंला मारूर् हेलकाव े देऊ लागला म्हणजे र्ो वतक्ष सहजच उपटला जाईल. असे लाल्यावर 
त्यापासून उत्पन्न होणारी, जी दुःख, रोग, ष्टवपष्टत्त, दाष्टरि, शोक इत्याष्टद कुााे अथार्च नाष्टहसी 
होर्ील, व जे लोक सापं्रर्ही कुााे खाऊन आपला नाश करून घेर् आहेर्, रे् ज्ञान, ष्टवद्या, 
सदाचरण, सुभक्तर्, याचंी सुरस व ष्टमि ााे सेवन करून र्तप्र् व सुखी होर्ील. [र्तै्रव, पत. ४.] 

 
समाजार्ील दुव्यृसने नि व्हावीर् आष्टण कुटंुबसुधारणा व पयायाने समाजसुधारणा घडावी या हेरू्ने 

त्यानंी व्यष्टभचाराची समाजाला लागलेली कीड कशी दूर होईल याचा सखोल ष्टवचार प्रस्रु्र् पुस्र्कार् 
केला आहे. हा अष्टर्शय स्पि व परखड शब्दार् त्यानंी माडंला आहे ‘व्यष्टभचार म्हणजे पुरुषानें स्वस्त्री वजृून 
परस्त्रीसंग करणे अथवा स्त्रीने स्वभ्रर्ार वजृून (त्यजून) परपुरुषासी रर् होणे.’ याचे ष्टभन्न ष्टभन्न प्रकार 
समाजावलोकनावरून त्यानंी उघड केले आहेर्. हे सारे प्रकार त्यानंा शास्त्री, पषं्टडर्, हरदास, र्रुण शटे, 
सावकार व सरदार दरकदार यामंध्ये आढार्ार् त्याचं्याशी संवाद साधणे हाच या पुस्र्काचा हेरू् आहे. 
चटकदार प्रारंभ, आकषृक व पष्टरणामकारक माडंणी व र्साच शवेट असे या ष्टनबधंाच्या पुस्र्काचे वणृन 
करणे योग्य होईल. ष्टवषयाचा सागंोपागं अभ्यास, पुराव,े भरपूर माष्टहर्ी, मुिेसूद रचना इत्यादी ष्टनबधंाची 
अंगोपागें प्रस्रु्र् पुस्र्कार् ष्टदसून येर्ील. आपल्या म्हणण्याचा प्रभाव पाडण्यासाठी उपयुतर् आधार, 
संस्कत र् श्लोक आष्टण पष्टवत्र शास्त्रार्ील वातये याचंा पण उपयोग त्यानंी कुशलर्ने करून घेर्ला आहे. 
व्यनभचारनिषेधबोध या गं्रथावरून ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, ‘प्राचीन कााी व्यष्टभचारकमाष्टवषयी लोकाचंी 
कशी समजूर् होर्ी, व त्यावाेी शासन कसे होरे्’ याची ाार चागंली कल्पना येर् नसल्याने ज्ञानोदयाने 
पुस्र्कार्ील उर्ारेच्या उर्ारे ह्या पुस्र्कावरून उर्रवनू घेऊन आपल्या वाचकाचंी सोय केली आहे. 
[ज्ञानोदय, १५ एष्टप्रल १८५४.] वाचकानंा व्यष्टभचारष्टवषयक साद्यरं् माष्टहर्ी ष्टमाावी आष्टण त्यानंी 
व्यष्टभचारकमापासून दूर रहाव ेएव्ासाठी ज्ञािोदयािे व्यनभचारनिषेध बोधातलि ही माष्टहर्ी उद घतर् केली 
आहे हे उघड आहे. ग्रीस, अथेन्स, पोलंड, रोम, फ्रान्स, इंग्लंड र्सेच ष्टवष्टवध धमार् व्यष्टभचारी स्त्रीपुरुषासं 
कसे शासन करीर् याष्टवषयीची माष्टहर्ी रंजनाबरोबर उद बोधकही आहे. उदा. यहुदी लोक आपल्या 
शासनाप्रमाणे व्यष्टभचारार् सापडलेल्या स्त्रीपुरुषास धोंडमार करीर्. अथेन्समध्ये अशी रीर् होर्ी की 
व्यष्टभचाऱ्यास कोणीही कशीही ष्टशक्षा करावी. रोमन लोकारं् व्यष्टभचारी लोकाचें नाककान इत्यादी छेदीर्. 
लोफ्रीयन लोक यासाठी पुरुषाचे डोाे काढीर्. कास्र्ान ष्टशयारं् व्यष्टभचाऱ्यास गोणपाटारं् गुंडााून समुिार् 
ाेकीर् व जााून टाकीर्. फ्रान्समध्ये अशा स्त्रीपुरुषानंा रस्त्यारू्न नग्न धावर् जाव ेलागे व दंड द्यावा लागे. 
स्पेनमध्ये ष्टशश्नास ष्टखाे ठोकून मरेपयंर् टागंून ठेवीर्. इंग्लंडमध्ये देहारं् शासन होरे्. नंर्र हिपारी व पुढे 
अल्प दंड अशी कमीर् कमी ष्टशक्षा होऊ लागली. महंमदी धमार् स्त्रीपुरुषास वगेवगेळ्या खोलीर् कोंडून 
ठेवीर्. पुढे सजा हलकी लाली. हहदुधमार् स्त्रीस कोठीर् कोंडून ठेवीर्. पुरुषासं दंड होई इत्यादी. 
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कुटंुबाची सुधारिा 
 

कुटंुबाची सुधारणा हा बाबा पदमनजींचा आणखी एक महत्वाचा ष्टनबंधपर गं्रथ होय. ह्या ष्टनबधंास 
बाबानंा दष्टक्षणा पै्रज कष्टमटीचे १५० रु. चे बष्टक्षस ष्टमााले होरे्. त्यार् हहदु लोकाचंी क्स्थर्ी, स्त्रीष्टशक्षण, 
पुनर्थववाह, ष्टवचार, शील, बालष्टववाह इ. ष्टवषयाचंा ष्टवचार केलेला आहे. बाबा या पुस्र्काच्या प्रस्र्ावनेर् 
ष्टलष्टहर्ार् : 
 

जो ष्टनबधं ष्टलहावयास मी हार्ी घेर्ला आहे, र्ो जरी मोठ्या उपयोगाचा आहे र्री त्याची सवृ 
सामग्री मजकडून होणे अशतय आहे, ह्या कामास पुष्का ष्टवद्या, ष्टवचार, बुष्टद्ध व बहुश्रुर्त्व ह्याचें 
प्रयोजन असून हा ष्टनबधं ष्टलष्टहण्यास मी प्रारंभ केला आहे. र्र र्ो ष्टसद्धीस कसा जाईल असे कोणी 
ष्टवचारील र्र त्यास माले ष्टवनययुतर् उत्तर असे आहे की ‘केशराची शरेे् लावावयास पुष्का 
भाडंवल पाष्टहजे, पण त्या शरे्ाची जमीन नागंरावयास ाारसे भाडंवल नको. एक नागंर व बलैाची 
एक जोडी असली म्हणजे पुरे. मग एकदा कुणबी र्ी नागंरून र्यार करर्ो.’ त्याप्रमाणे माला हा 
ष्टनबधं ष्टलष्टहण्याचा प्रयत्न आहे. 

 
लेखकाने पुढील प्रकरणार् आपला ष्टनबधं ष्टवभागला आहे : (१) कुटंुबाष्टवषयी साधारण ष्टवचार, 

(२) हहदु लोकाचं्या ष्टस्त्रयाचंी सापं्रर्ची क्स्थष्टर्, (३) स्त्रीष्टशक्षण, (३) ष्टवधवा ष्टववाह लाभालाभ, (५) मुलास 
ष्टवद्याभ्यास व सुष्टशक्षा, (६) बालष्टववाह, (७) कन्याष्टवक्रय, (८) लहान मुलानंा अलंकार घालणे 
अनथृकारक, (९) हहदू लोकाचें सण. याप्रकारे कुटंुबार्ील घटकाचं्या सुधारणेचा ष्टवचार यार् केलेला 
आहे. कुटंुब म्हणजे काय? संसार असार हे अचूक आहे आष्टण प्रपचंार् गोडी उत्पन्न करून ऐष्टहक जीवन 
कसे आनंदार् घालष्टवर्ा येईल याचा प्रथम ष्टवचार केला. लेखकाची ऐष्टहकरे्वरची ष्टनष्ठा येथे स्पि होरे्. 
मध्यम, कष्टनष्ठ व उत्तम वगार्ील स्त्रीची अवस्था कशी असरे् याचा ष्टवचार नंर्र येवो हा महत्वाचा ष्टवषय 
लेखकाने ष्टवस्र्ारपूवृक माडंला, त्यानंर्र मुलाचं्या ष्टशक्षणाकडे होणारे दुलृक्ष माडंले आहे. मुलानंा 
ष्टशक्षणाची हौस नाही. त्याचं्यावर संस्कार पडर् नाहीर्, याचे र्पशीलवार वणृन आढारे्. लग्नार्ील 
बेसुमार खचृ, कलावरं्ीणीचा नाच, वाजंत्री, जेवणावाी वगैरेचा ष्टवचार लग्नार्ील चालीर् केला आहे. 
शरीरप्रकत र्ीर् ष्टबघाड, ष्टशक्षणार् अडथाा हे बालष्टववाहाचे र्ोटे कथन केले आहेर्, कोणत्याही पष्टरक्स्थर्ीर् 
लहान मुलाचं्या अंगावर अलंकार घालू नये, त्यार् धोकाच आहे. ष्टदवााी व ष्टशमगा हे दोन्ही सण त्याज्यच 
कारण ष्टदवााीर् खचृ होर्ो व ष्टशमग्यार् हीन वतत्तीचे प्रदशनृ करर्ार्. पुनर्थववाहष्टवषयक ष्टवचार अत्यंर् 
महत्वाचा व समाजाच्या ष्टजव्हाळ्याचा होर्ा. कन्याष्टवक्रय चालीर् एका हीन चालीचे प्रदशनृ घडरे्. आपला 
ष्टनबधं कंटाावाणा, एकसुरी होऊ नये म्हणून बाबानंी अधूनमधून संवादाची योजना केलेली आढारे्. 
यार्ील ष्टवषय र्त्कालीन कुटंुबाचं्या दृिीने महत्वाचे व ष्टवचार करण्यासारखे हे आजही पटरे्. कुटंुबाचे 
सुखाकष्टरर्ा उपरोतर् कुटंुबाची सुधारणा आवश्यक खरीच. प्रस्रु्र् गं्रथाचे नाव कुटंुबाची सुधारणा असले 
र्री त्याचे स्वरूप खरोखरच ‘समाजाची सुधारणा’ या शीषकृाला शोभेल असेच आहे. हहदुलोकारं्ील 
लोकभ्रम, अंधश्रद्धा, अडाणीपणा याचं्यावर प्रहार करर्ाना या पुस्र्कार् लोकहीर्वादीच्या शर्पत्रार्ील 
अनेक अवर्रणे घेर्लेली आहेर्. परंरु् एकंदर आवेश लोकष्टहर्वादींच्या मानाने खूपच सौम्य वाटर्ो. 
पुनर्थववाह, संस्कत र्ष्टवद्या, ब्राह्मण इत्यादी ष्टवषयावंरील बाबाचें ष्टवचार म्हणजे लोकष्टहर्वादींचीच वैचाष्टरक 
प्रष्टर्कत र्ी वाटरे्. लोकष्टहर्वादींच्या ष्टवचाराचंी दाट छाया या पुस्र्कार् ष्टजर्की बाबा पदमनजींवर पडलेली 
आढारे् ष्टर्र्की शलैीची आढार् नाही. आपल्या वैचाष्टरक पष्टरवरृ्नास प्रभाकरार्ील लोकष्टहर्वादींची पते्र 
कारणीभरू् लाली, या अथाने उद गार बाबानंी अरुणोदयार् काढले आहेर्च. संयम व मादृव हेच खरे बाबाचें 



 

 

अनुक्रमणिका 

सामर्थयृ. १६ एष्टप्रल १८५६ च्या अंकार् ज्ञानोदयाने इंग्रजीर् अष्टभप्राय देऊन, ‘This book is very much 
useful to Hindus and we trust it may have extensive circulation’ अशी आशा व्यतर् केली होर्ी. 
 

इ. स. १८५४ पयंर्च्या बाबाचं्या ष्टनबधंलेखनाचा आर्ापयंर् जो आढावा घेर्ला त्यार्ील सवृच 
लेखन हे बाबा ष्टिस्र्ी होण्यापूवीच लालेले आहे. अथार्च याही लेखनारू्न बाबाचं्या मनावर असलेला 
ष्टिस्र्ी धमृमर्ाचा पगडा मुख्ययत्वेकरून जाणवर्ो. बायबलमधील वचने, ष्टिस्र्ी धमार्ील नीष्टर्ष्टवषयक 
जाष्टणवा याचं्या या ष्टनबधंारूं्न केलेल्या वारंवार उल्लेखाने ही गोि लक्षार् येरे्. सन १८५४ नंर्र बाबा ष्टिस्र्ी 
लाले असल्यामुाे यापुढच्या त्याचं्या लेखनावर प्रामुख्ययाने ष्टिस्र्ी धमाचाच पष्टरणाम ष्टदसणे साहष्टजकच 
आहे. त्यार्ल्या बहुसंख्यय ष्टनबधंलेखनाचा हेरू् ष्टिस्र्ी-धमृप्रसार हाच आहे. र्सेच यापुढच्या कालखंडार् 
हहदुधमृ व ष्टिस्र्ीधमृ याचें रु्लनात्मक ष्टववचेन करण्यासाठी बाबानंी प्रबधंलेखनाचा आश्रय घेर्लेला आहे. 
त्याचे ष्टववेचन पुढे स्वरं्त्र प्रकरणार् करण्यार् आले आहे. त्याव्यष्टर्ष्टरतर् ष्टनबंधस्वरूपाची जी काही थोडीशी 
रचना उपलब्ध आहे त्यार्ील जानतभेदनवषयक नवचार हे ष्टनबंधात्मक पुस्र्क व काही स्ाुट ष्टनबधं याचंा 
आर्ा थोडतयार् ष्टवचार करणे आवश्यक आहे. 
 
जाणर्भेदणिषयक णिचार 
 

इ. स. १८८१ साली एका स्ाुट लेखार् ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार् : 
रु्म्ही योग्य ष्टवचार करीर् नाही म्हणून रु्म्हासं जाष्टर्भेद चागंला व ईश्वरस्थाष्टपर् वाटर्ो. ष्टवचार 
कराल र्र र्ो मानण्याची व पााण्याची लाज वाटेल. एवढेंच नव्हे र्र हा मोठा दुिपणा आहे, असें 
म्हणून र्ो रु्म्ही काहंीं ष्टवलंब न करर्ा ं सोडाल. अलीकडे रॅतट सोसैयटीनें या ष्टवषयावर एक 
पुस्र्क केले आहे. त्यारं् जाष्टर्भेद सतष्टि, बुद्धी, नीष्टर्, व सद्धमृ याचं्या ष्टवरुद्ध असून त्यापासून ाार 
र्ोटे होर्ार् म्हणून र्ो ईश्वरस्थाष्टपर् नाहीं व र्ो सुज्ञानंी पााू नये असे ष्टसद्ध केले आहे. [ज्ञानोदय, २८ 
जुलै १८८१, पत. ३४९.] 

 
प्रस्रु्र् पुस्र्क म्हणजेच बाबा पदमनजींनी र्यार केलेले जाष्टर्भेदष्टववचेन हे पुस्र्क होय. 

ज्ञानोदयकार अन्य एका ष्टठकाणी म्हणर्ार् : 
 

पूवी ह्या मंडाीकडून जाष्टर्भेदाष्टवषयी दोन पुस्र्के प्रष्टसद्ध लालेली होर्ी. त्यापैकीं एक रे. ष्टम. 
रामकत ष्ण ष्टवनायक मोडक ह्यानंी केले होर्ें, रे् ाार उत्कत ि होरे्. आर्ा ंहे ष्टर्सरे पुस्र्क लालें  आहे 
रे्ष्टह ाार उत्कत ि आहे. त्या पुस्र्काचे दोन भाग केले आहेर्. पष्टहल्या भागार् चार प्रकरणें आहेर् 
र्ी येणेप्रमाणे – (१) जाष्टर्भेद सतिीष्टवरुद्ध आहेर्, (२) जाष्टर्भेद बुष्टद्धष्टवरुद्ध आहेर्, (३) जाष्टर्भेद 
नीष्टर्ष्टवरुद्ध आहेर्, (४) जाष्टर्भेद सद धमृष्टवरुद्ध आहेर्. दुसऱ्या भागार् दोन प्रकरणे आहेर् र्ी 
अशी (१) जाष्टर्भेदापासून र्ोटे व ब्राह्मण जाष्टर्ष्टवषयी ह्या सवृ ष्टवषयाचें ष्टववरण ाार चागंले केले 
आहे. त्याचें स्वरूप आमच्या वाचकाचं्या लक्षार् चागंले याव े म्हणून रे् समग्र पुस्र्कच आमच्या 
पत्रारं् उर्रून घेर्लें  पाष्टहजे. पण स्थलसंकोचामुाे र्से होणे दुरापास्र् आहे म्हणून आमच्या 
वाचकानंी रे् ष्टवकर् घेऊन स्वर्ः वाचून पाहाव.े हाच उत्तम माग.ृ ष्टवचार व शोध करावा आष्टण ष्टवशषे 
करून धमृसंबंधी गोिींचा शोध करीर् जावा, आष्टण आपल्या प्रष्टर्पक्षाचे ष्टवचार कसे काय आहेर् हें 
सुद्धा पाहार् जाव.े हें प्रत्येक मनुष्याचे करृ्व्य आहे. यास्र्व ब्राह्मण वगैरे हहदू लोकानंी मूर्थर्पूजा, 
जाष्टर्भेद, वगैरे गोिीष्टवषयी ष्टिस्र्ी लोकाचें ष्टवचार कसे काय आहेर् हे पाहाण्यास अनमान करू 
नये. अशी आमची त्यास ष्टशाारस आहे. [र्तै्रव, १४ जुलै १८८१, पत. ३३०.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

या ज्ञािोदयकाराचं्या अष्टभप्रायावरून बाबा पदमनजींच्या ष्टनबधंार् जार्ीभेदाचा ष्टवचार ष्टकर्ी 
सखोल व सूक्ष्म लाला आहे हे लक्षार् येरे्. मुिेसूदपणाने ष्टववरण करून जाष्टर्भेदाष्टवषयी आपले मर् परखड 
व प्रामाष्टणकपणे माडूंन आपल्या प्रस्रु्र् ष्टनबधं पुस्र्काची रचना केली आहे. जाष्टर्भेद मोडण्यासाठी आज 
ष्टशक्षणाचा प्रचार लालेला आहे. कै. आगरकर, लोकष्टहर्वादी, माटे इ. चे प्रयत्न याबाबर् खूपच लालेले 
आहेर्. र्रीही आज सवृत्र जाष्टर्भेद पसरलेला ष्टदसर्ो आहे. पण आपल्या समाजाला व पयायाने देशाला व 
धमाला लागलेला हा एक कलंक आहे व स्वदेशष्टहर्ास्र्व जाष्टर्भेद मोडणे हे प्रत्येकाचे करृ्व्य आहे आष्टण 
ष्टवशषेर्ः ब्राम्हणानंी इकडे लक्ष ष्टदले पाष्टहजे हे बाबाचें म्हणणे रास्र् व पटण्यासारखे आहे. त्या कााार् असे 
म्हणणे धोतयाचे व अष्टप्रय होण्याचे लक्षण होरे्. पण सत्याचा पुरस्कार स्पिपणे करणे हे बाबा पदमनजींचे 
वरृ्न होरे्. त्यासाठी ज्याने स्वर्ःचा धमृ बदलण्यास मागे पुढे पाष्टहले नाही, र्ो जार्ीभेदावर आपले स्पि 
मर् माडंण्यास कसचा ष्टभणार? त्या कााार् या ष्टवषयावर पुस्र्क ष्टलहून बाबा पदमनजींनी ही एक प्रकारची 
देशसेवाच केली नाही का? 
 

इ. स. १८६२ मध्ये बाबा पदमनजींनी जानतभेद निणयृ या नावाचे पुस्र्क र्यार केले. जाष्टर्भेदामुाे 
हहदुधमार्ील माणसामाणसारं् नाना भेद पडलेले आहेर् याचे वणनृ करून हहदुधमार्ील दोषाष्टवष्करण 
केलेल आहे. र्सेच बाबाचें जानतभेद नववचेि या नावाचे पुस्र्क जाष्टर्भेद ईश्वरप्रणीर् नाही, र्ो सतिीष्टवरुद्ध 
आहे; जाष्टर्भेद बुष्टद्ध, नीष्टर् सद्धमृ याचं्याही ष्टवरुद्धच आहे. र्सेच जाष्टर्भेदापासून होणारे र्ोटे आष्टण ब्राह्मण 
जार्ीष्टवषयी याचें चागंले ष्टववरण केलेले आहे. सुज्ञानंी जाष्टर्भेद पााू नयेर्, र्ो एक दुिपणा आहे, 
अष्टवचारी लोकासं जाष्टर्भेद चागंला वाटर्ो पण खरा ष्टवचार केल्यास जाष्टर्भेद पााण्याची लाज वाटरे् इ. 
ष्टवचार प्रस्रु्र् ष्टनबधंार् बाबानंी माडंले आहेर्. [ज्ञानोदय, २८ जुलै १८८१, पत.३३०-३३९.] स्वदेशी लोकाचें ष्टहर् 
करण्याचे लेखन करणे हा आपला धमृ आहे असे बाबा म्हणर्. र्ीच गोि बाबानंी या ष्टनबंधार् माडंली आहे. 
र्त्कालीन समाजसुधारणेच्या प्रयत्नारं् सदर ष्टनबंध शोभर्ार्. 
 
अिाचीन गं्रथकत्याच्या अडचिी 
 

बाबा पदमनजी स्वर्ः गं्रथकार होरे्. गं्रथ ष्टलष्टहर्ाना त्यानंी गं्रथकाराच्या अडीअडचणी स्वर्ः 
अनुभवल्या होत्या. त्या बऱ्यावाईट अनुभवाचंा पष्टरणाम त्याचं्या यासंबंधीच्या एका ष्टनबधंावर नक्कीच लालेला 
असणार. इ. स. १८६२ ष्टडसेंबरच्या प्रमोदयाच्या एका अंकार् बाबा पदमनजींचा एक नऊ दहा पानी ष्टनबंध 
‘अवाचीन गं्रथकाराच्या अडचणी’ या नावाने प्रष्टसद्ध लालेला आढार्ो. हा लहानसाच ष्टनबंध असला र्री 
त्यार् अवाचीन गं्रथकाराचं्या अडचणींचा सष्टवस्र्र ष्टवचार केलेला सापडर्ो. प्राचीन गं्रथकार आष्टण 
अवाचीन गं्रथकार याचं्यार्, त्याचं्या अडचणीर् ारक होर्ा असे रे् म्हणर्ार्. पष्टरक्स्थर्ी, मुिणाचा शोध, 
वाचकाचंी संख्यया, प्रकाशन, कागद, छाप, अथृष्टवषयक ष्टववचंना, टीकाकार, ग्राहक, संदभ,ृ राजाश्रय 
इत्यादी अनेक बाबर्ीर् पूवीचे गं्रथकार व आर्ाचे गं्रथकार या दोघामंध्ये ष्टभन्नर्ा आहे. अवाचीन गं्रथकारांस 
अडचणी ाार व त्या मानाने पूवीचे गं्रथकार सुखी असे त्यांचे (लेखकाचे) मर् ष्टदसरे्. उदाहरणाथृ काही 
गोिी पाहा. अवाचीन गं्रथकारानंा एकारं् ष्टमार् नाही. घरे लहान, माणसे जास्र्, घरे ठेंगणी, रे्थेच पाहुणे 
त्यामुाे ष्टबचाऱ्या लेखकास शारं्र्ा व एकारं् ष्टमार् नाही. प्राचीन गं्रथकारास आपला गं्रथ कोणी मान्य 
करील की नाही ही भीष्टर् नव्हर्ी कारण गं्रथ दुर्थमा होरे्. मान्यर्ा आपोआप ष्टमाे. आज गं्रथाचंी गदी 
आहे.मान्यरे्ची धास्र्ी चागंल्या चागंल्या कसलेल्यानंा पण पडरे्. आज मुिणकलेमुाे गं्रथ छापण्याचे प्रमाण 
वाढले. ष्टशक्षणाने गं्रथलेखन पण वाढले. राजाश्रय गेला. लोकाश्रय ष्टमाेल की नाही ही शकंाच असरे्. 
वतत्तपत्रामुाे टीकाकार पण अमाप लाले व रे् गुणदोषग्रहण करून आपल्या गं्रथाचे काय करर्ील ही 



 

 

अनुक्रमणिका 

कााजी प्रत्येक अथाचीन गं्रथकारास असरे्. आपला गं्रथ प्रष्टसद्ध कोण करील, र्ो खपेल का इत्यादी प्रश्न 
आजच्या गं्रथकारापुढे असर्ार्. पूवी गं्रथप्रष्टसद्धीचा खटाटोप नव्हर्ा. आर्ा छापखाना, रे्थील रं्त्र, 
कागद, वाेेवर छपाई, मुष्टिरे् र्पासणे, गं्रथ वाेेवर बाहेर पडणे,छापखान्याची ष्टबले देणे, इत्यादी अनेक 
गोिीचा ष्टवचार गं्रथकारास करावा लागर्ो. आपला गं्रथ इर्राचं्या गं्रथासारखा होईल का? ही पण त्याची 
हचर्ा असरे्. र्ात्पयृ आकार लहान पण ष्टवचाराने महान असे या ष्टनबधंाचे स्वरूप आहे. याष्टशवाय 
गोकुाअिमी, गणेशचरु्थी, नाराी पौर्थणमा, मानवधमृशास्त्र, मुहूरृ्ज्योष्टर्ष, रामनवमी व वदे कोणी 
ष्टलष्टहले? या नावाचे ष्टनबधं बाबा पदमनजींनी सी.बी.इ. सोसायटीकष्टरर्ा छापल्याचे ष्टदसरे्. पुस्र्काच्या 
नावावरून त्या त्या ष्टनबंधाच्या ष्टवषयाची कल्पना येरे्. आपण राहार्ो त्या समाजार्ल्या लोकाचें अज्ञान दूर 
व्हाव,े त्यानंी मूखृपणाच्या चालीरीष्टर् सोडाव्यार्, ष्टवचार करावा, सन्मागास लागावे, आपले दुःख कसे कमी 
होईल असे आचारावे, यासाठी बाबा पदमनजींनी सर्र् ष्टलष्टहले. त्यापैकी ज्याचंी पुस्र्के लाली अशा 
ष्टनबधंाचंा उल्लेख सापडर्ो. जे नुसरे् ष्टनबंधच होरे्–पुस्र्के लाली नाहीर् असे ष्टकत्येक ष्टनबंध काााच्या 
उदरार् नि लाले असर्ील. 
 

बाबा पदमनजींनी केलेले ष्टनबंधस्वरूपाचे ष्टवस्र्तर् लेखन र्त्कालीन कत्या पुरुषामंध्ये ष्टनबंधकार 
म्हणून त्यानंा अगे्रसरत्व देण्यास पुरेसे व व्यापक आहे असे ष्टनःसंशयपणे म्हणावेसे वाटरे्. अगदी र्रुणपणी 
ष्टवद्याथी दशरे् बाबानंी ष्टनबधंलेखनाला सुरुवार् केली त्या वाेी त्याचं्या मनावर बााशास्त्री जाभेंकर, गोहवद 
नारायण माडगावंकर, दादोबा पाडुंरंग, लोकष्टहर्वादी व भाऊ महाजन याचंाच प्रामुख्ययाने प्रभाव होर्ा. इ. 
स. १८३४ सालीच बााशास्त्री जाभेंकर हे स्त्री ष्टशक्षणाचा पुरस्कार करीर् होरे्. या संबंधाने बााशास्त्रयानंी 
ष्टलष्टहलेल्या ष्टनबधंारं्ील युक्तर्वादाचा ष्टवकास बाबाचं्या स्त्रीनवद्याभ्यास निबंध या पुस्र्कार् लालेला 
आढार्ो. गोहवद नारायण माडगावंकर हे र्र बाबाचें मंुबईच्या शााेर्ील ष्टशक्षकच. ‘ऋणष्टनषेधक बोध’ 
(इ.स. १८५०), ‘नीष्टर् संवाद’ (इ.स. १८५०), ‘हहदू लोकाचं्या रीष्टर् सुधारण्याचा बोध’ (इ.स. १८५१), 
‘सत्य ष्टनरुपण’ (इ.स. १८५२), या त्याचं्या ष्टनबधंार्ील ष्टवचारसरणीचा बाबाचं्या ष्टवचारसरणीवर ठायी 
ठायी पष्टरणाम लालेला ष्टदसर्ो. आपल्या या आवडत्या ष्टशक्षकाप्रमाणे ष्टनबधंलेखन कराव े असे बाबाचं्या 
मनाने ष्टनष्टश्चर्पणाने घेर्लेसे ष्टदसरे् यार् शकंा नाही. हकबहुना गोहवद नारायणाचं्यामुाेच शााेर् अष्टलष्टखर् 
असा पष्टहला ष्टनबंध कसा घडून आला त्याची बाबानंी ष्टदलेली अरुणोदयातील पुढील हकीगर् मोठी 
उद बोधक आहे : 
 

ष्टम. नारायण (शषेािी) याचं्या वगार् गेलो रे्व्हा मला र्पष्टकरीचे व्यसन लागले होरे्. आम्ही 
ष्टकत्येक मुलानंी ष्टमाून र्पकीर ष्टवकर् आणण्याचा व डबी एकमेकासं देऊन बाहेर जाऊन र्ी 
ओढण्याचा एक लहानसा तलब केला होर्ा. एके ष्टदवशी ही गोि रा. गोहवदजी नारायण याचं्या 
नजरेस पडली, रे्व्हा त्यानंी र्ी आमच्या मास्र्रासं साषं्टगर्ली. मास्र्रसाहेबानंी वगार्ील मुलासं 
रं्बाखूपासून र्ोटे व हानी काय होरे् यावंर काही ष्टलहून आणावयास साषं्टगर्ले. त्याप्रमाणे 
ष्टकत्येकानंी या व्यसनाला प्रष्टर्कूल व ष्टकत्येकानंी अनुकूल अशा गोिी ष्टलहून आणून वाचून 
दाखष्टवल्या. मी काही ष्टलष्टहले नव्हरे्, परंरु् जेव्हा माली वाचायची पााी आली, रे्व्हा मी उभे राहून 
असे म्हटले की आजपासून मी र्पकीर ओढण्याचे सोडून ष्टदले. हाच माला ष्टनबधं. रे्व्हा रं्बाखूच्या 
ष्टवरुद्ध असणारानंी टाळ्या ष्टपटल्या व गोहवद नारायणसाहेबासं ाार संर्ोष वाटला. [अरुणोदय, पत. 
१२०.] 

 
इ. स. १८५४ पयंर् बाबा जरी हहदू होरे् र्री रे् मनाने ष्टनष्टश्चर्पणाने ष्टिस्र्ी लाले होरे्. त्याचे 

प्रत्यंर्र त्याचं्या धमांर्राने लगोलग आले. हहदू असूनही मनाने ष्टिस्र्ी असल्याबिलचे आरोप डॉ. भाऊ 
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दाजी, दादोबा पाडुंरंग व महात्मा ज्योष्टर्बा ाुले याचं्यावरही लालेले आहेर्. यारं्ील भाऊ दाजींचा 
लेखनष्टवषयक पष्टरणाम बाबाचं्यावर अत्यल्प ष्टदसर्ो. महात्मा ाुले याचें लेखन खूपच उत्तरकालीन 
असल्यामुाे त्याचं्या प्रभावाचा ष्टवचार येथे करण्याची काही गरज नाही. दादोबा पाडुंरंगाचं्या एका 
हस्र्ष्टलष्टखर् पुस्र्काचा बाबाचं्यावर पष्टरणाम ष्टदसर्ो. धमृष्टववचेन या नावाचे पुस्र्क ष्टवद्याथी दशरे् बाबाचं्या 
ष्टमत्रानंी बाबाचंा ष्टिस्र्ी धमाकडचा कल लक्षार् घेऊन त्यानंा मुिाम वाचावयास ष्टदले होरे्, त्यासंबधंीचा 
स्पि उल्लेख आत्मचष्टरत्रार्च आहे. दादोबाचं्या ‘स्वीडन बोगृ याचं्या मर्ाष्टवषयी एका हहदु गतहस्थाचे ष्टवचार’ 
या पत्ररूप दीघृ ष्टनबधंावरून दादोबाचंी ष्टिस्र्ी धमाबिलची ष्टवलक्षण आस्था प्रकट होरे्. याच आस्थेने 
सुरुवार्ीच्या कााार् बाबानंा लपाटले होरे्. 
 

दादोबाचं्या वर उल्लेखलेल्या गं्रथास पिरूप निबधं असे म्हटले आहे. बाबाचं्याही पुस्र्करूपाने 
प्रष्टसद्ध लालेल्या दीघृ ष्टववचेनास बाबानंीच वाेोवाेी ‘ष्टनबधं’ ही संज्ञा ष्टदली आहे. आजच्या ष्टलष्टहल्या जार् 
असलेल्या ‘ष्टनबधं’ या वाङ् मयप्रकारावरून बाबाचं्या ष्टनबंधलेखनासंबंधाने ष्टवचार केल्यास बराचसा घोटााा 
होईल. ‘कोणर्ाही ष्टवषय न्याय रीर्ीने उद घाटून आष्टण त्याची यथाशक्तर्ने जुाणी करून जे वणनृ करणे 
र्ो ष्टनबधं होय’ अशी ज्ञािप्रसारकािे इ. स. १८५० साली ष्टनबधंाची व्याख्यया केली होर्ी. ही व्याख्यया ष्टनबंध 
या संस्कत र्ार्ील धात्वथावर (ष्टनबध्यरे् अक्स्मन इ ष्टर् ष्टन + बन्ध + ल्युट, अष्टधकरणे ष्टनबन्धम ) आधारलेली 
आहे हे स्पि होरे्. डॉ. मा. गो. देशमुख यानंी आपल्या ‘ष्टनबधं आष्टण एसे’ या लेखार् यासंबंधी केलेली चचा 
अष्टर्शय उपकारक ठरेल. [भावगंध, अकोला, १९५५, पत.८५–१०८.] जुन्या संस्कत र् ष्टनबंधकारानंी स्मतर्ीगं्रथार्ील 
एखाद्या ष्टववाद्य मुद्यावर साधक बाधक प्रमाणे देऊन आपल्या ष्टवष्टशि मर्ाचे प्रष्टर्पादन करण्याची जी एक 
धाटणी रूढ केली होर्ी, ष्टर्चा बराच पष्टरणाम अव्वल इंग्रजीर्ील सुरवार्ीच्या ष्टनबधंकारावंर लालेला 
ष्टदसर्ो. ारक इर्काच की पाश्चात्याचं्या संसगाने या ष्टनबधंाचें अंर्रंग मात्र आधुष्टनक पद्धर्ीने ष्टसद्ध लालेले 
ष्टदसरे्. या ष्टवचारसरणीनुसार स्ाुट ष्टनबधंलेखकास ष्टनबधंकार म्हणणे बरेच अवघड जारे्. वाचकाचं्या 
बुष्टद्धला आवाहन करणे आष्टण ष्टर्ला वश करण्यासाठी इष्टर्हास, अनुभव, अवलोकन याचंा आधार घेणे, 
आपल्या ष्टवषयाचे ष्टववरण करणे, कायृकारणसंगर्ी दाखष्टवणे, आके्षप उद भाष्टवर् करून त्याचें खंडन करणे, 
आपल्या मर्ाचें मंडन करणे, रु्लनेने ष्टववचेन करणे इत्याष्टद ष्टवशषेानंी युतर् असलेल्या लेखनास ष्टनबंध 
म्हणाव े अशी दृिी अलीकडच्या डॉ. सहस्त्रबुध्यासंारख्यया ष्टवचारवंर्ानंीही व्यतर् केली आहे. आष्टण या 
दृिीकोणामुाे लोकष्टहर्वादींच्या शर्पत्रारू्न आपल्या अपकषाची कारणमीमासंा व र्त्काष्टलन 
पष्टरक्स्थर्ीच्या हचर्नारू्न ष्टनमाण लालेली ष्टवचारसरणी जरी असली र्री रचनेच्या दृिीने वर उल्लेष्टखलेली 
वैष्टशष्ये त्यार् आढार् नसल्यामुाे लोकष्टहर्वादींना ष्टनबधंकार म्हणर्ा यावयाचे नाही असे डॉ. सहस्त्रबुदे्ध 
यानंा वाटरे्. 
 

इंग्रजीर्ल्या ‘ऐसे’ (essay) या वाङ् मयप्रकारावरून रूढ होर् गेलेल्या ष्टनबधं या वाङ् मयप्रकाराशी 
म्हणूनच बाबाचं्या ष्टनबधंाची रु्लना करणे योग्य होणार नाही. त्याचें स्ाुट ष्टनबधं काय हकवा दीघृ ष्टनबंध 
काय हे दोन्ही प्रकार आजच्या दृिीने, आजच्या रु्लनेने हकवा ष्टचपाूणकर, आगरकर याचं्या रु्लनेने 
प्रकत र्ीने वगेाे वाटर्ील. त्याचें स्वरूप बरेचसे प्राथष्टमक वाटेल. खाडेंकरानंी म्हटल्याप्रमाणे त्याचे स्वरूप 
प्राथष्टमक...., 
 

....वाटण्याची कारणे दोन आहेर्. पेशवाईने ज्या ष्टदवशी डोाे ष्टमटले, त्याच ष्टदवशी महाराष्राच्या 
जनरे्च्या पुढाऱ्याचें डोाे उघडले. आपल्या जेत्याकंडे रे् सूक्ष्म दृिीने पाहू लागले. नवी शासे्त्र, नवी 
यंते्र, नव े ष्टवचार आष्टण नव ेआचार याचं्या उपासनेरू्न इंग्रजाचें सामर्थयृ ष्टनमाण लाले आहे याची 
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त्यानंा जाणीव लाली. या नव्या ज्ञानष्टवज्ञानाचे लहान लहान पाट काढून रे् पाणी समाजमनापयंर् 
नेले र्रच आज ना उद्या ष्टर्थे नव्या आकाकं्षाचें अंकुर ष्टदसू लागर्ील. अशी त्याकााच्या 
समाजसुधारकाचंी धारणा होर्ी. त्याचंी र्ामा र्ीव्र होर्ी. पण त्याचंा हपड कत्या सुधारकाचंा 
होर्ा. त्यार् कलावरं्ाचंी प्रष्टर्भा हकवा साष्टहत्यपे्रमी रष्टसकाची सौंदयृदृिी याचंा भाग ाार थोडा 
होर्ा. १८७४ पूवीच्या बहुरे्क ष्टनबधंकाराच्या दृिीने लेखन हे ज्ञान प्रसाराचे व समाजसुधारणेचे 
एक साधन होरे्. या एकाच दृिीने रे् लेखक ष्टलहीर् गेले. र्लवारीला साधी मूठ असली काय 
हकवा रत्नजष्टडर् मूठ असली काय, शत्रशूी लढर्ाना महत्त्व असरे् रे् ष्टर्च्या धारेचे, अशीच जणू 
काही त्याचंी कल्पना होर्ी. त्यामुाे आपला ष्टवचार नटवनू, सजवनू, ाुलवनू हकवा साष्टहत्यगुणारं् 
घोावनू सागंण्याचा ष्टनबधंकार जवाजवा लालाच नाही असे म्हटले र्री चालेल. [ष्टव. स. खाडेंकर, 
‘मराठीर्ाल ष्टनबधंवाङ् मय’, प्रदष्टक्षणा, आ. ५, १९७२, पत. १२० - २१] 

 
बाबाचें ष्टनबधंलेखन लोकष्टहर्वादींसारखे मुख्ययत्वेकरून स्ाुट स्वरूपाचे नसल्याने त्या कााच्या 

कल्पनेनुसार रे् खरे ‘ष्टनबधंकार’ ठरर्ार् व त्याचें ष्टनबधंलेखन कालसापेक्ष असेच आहे. 
 

* * * 
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३ 
 
यमुनापयृटन : पणहली मराठी कादंबरी 
 

एखाद्या वाङ् मयप्रकारार्ील पष्टहलीवष्टहली कत र्ीच मोठी प्रक्षोभक, वादग्रस्र् आष्टण र्त्कालीन 
समाजार्ील एखाद्या महत्वाच्या ज्वलंर् प्रश्नाचा वधे घेणारी क्वष्टचर्च असरे्. अव्वल इंग्रजीमध्ये 
पाश्चात्याचं्या संसगाने मराठीर् ‘कादंबरी’ या नावाचा जो एक महत्त्वाचा वाङ् मयप्रकार आत्मसार् केला 
त्यार्ील यमुिापयृटि ही पष्टहलीवष्टहली कत र्ी त्या दृिीने अपवादात्मकच म्हणावी लागेल. 
 

पाश्चात्य ष्टशक्षणाने महाराष्रार्ील बुष्टद्धमान व कत्या र्रुणाचं्या मनामध्ये बुष्टद्धवादाची जी बीजे 
रोवली गेली त्यारू्नच समाजसुधारणा ष्टवषयक चावाीचे वारे वाहू लागले.या सुधारणाष्टवषयक प्रश्नामंध्ये 
स्त्रीसुधारणेला अग्रस्थान होरे्. ष्टवधवाचंा प्रश्न आष्टण पुनर्थववाह व षयासंंबधंी र्रुणाचंी मने स्वधमृ आष्टण 
र्त्संबषं्टधर् आचारष्टवचार याचें आत्मपरीक्षण करावयास प्रवतत्त लाली. ष्टवशषेर्ः ष्टवधवाचंा प्रश्न शकेडो 
वषांच्या परंपरेने समाजाने इर्तया अगष्टर्करे्च्या पार्ाीवर नेऊन ठेवला होर्ा की त्यारू्न कसा मागृ 
काढावा हा मोठा प्रश्न होर्ा. ज्या ष्टठकाणाहून माघारी ष्टारर्ा येणार नाही आष्टण ज्याच्या पुढे एक पाऊलही 
टाकर्ा येणार नाही अशा असाध्यरे्च्या काठावर या देशार्ील ष्टवधवा ष्टस्त्रया उभ्या होत्या. त्यारू्न माग ृ
सापडल्याचा एक आवाज उठष्टवण्याच्या हेरू्ने यमुिापयृटि ही मराठीर्ील पष्टहली कादंबरी ष्टलष्टहली गेली. 
हे जर लक्षार् घेर्ले नाही र्र या कादंबरीचे स्वारस्यच हरवल्यासारखे होईल. 
 

पेशवाईच्या कााार् परशुरामभाऊ पटवधृनासंारख्यया मार्बर सरदाराचे मन आपल्या अल्पवयीन 
ष्टवधवा कन्येच्या आक्रोशाने ष्टवद्ध होऊन उठरे् आष्टण ष्टपत्याच्या आंधळ्या पे्रमाने परशुरामभाऊ ष्टर्चा 
पुनर्थववाह व्हावा यासाठी सारे रान उठवर्ार्. रामशास्त्रयासंारख्यया ष्टनस्पतह न्यायाधीशाने ‘अल्पवयी अजाण 
मुलींचा पुनर्थववाह करणे पूणपृणे सशास्त्र आहे. त्यास काही एक प्रत्यवाय नाही’ असा ष्टनणृय देऊनही 
परशुरामभाऊंच्या त्या अभागी मुलीचा पुनर्थववाह होऊ शकला नाही असे इष्टर्हास सागंर्ो. अव्वल इंग्रजीर् 
या प्रश्नाने मोठी उचल खाऊन मुिणकला व वतत्तपत्रष्टवद्या साध्य लाल्यावर अनेक परीने हा प्रश्न 
समाजार्ील उच्चभ्र ूलोकाचं्या मनीमानसी आघार् करू लागर्ो. मंुबईमध्ये इ. स. १८३७ साली एक रे्लंग 
ब्राह्मण व परशुरामके्षत्रस्थ एक ब्राह्मण या दोघानंी ष्टलष्टहलेले या प्रश्नाबिलचे एक छापलेली नकताब या 
नावाचे पुस्र्क त्या कााार् मोठा चचेचा ष्टवषय लाला होर्ा. बााशास्त्री जाभेंकराचं्या दपृण पत्रार् या 
पुस्र्कासंबंधाने सार्त्याने साधकबाधक चचा होऊ लागली. इंदुप्रकाशार्ील यादीवरून इ. स. १८३५–४० 
च्या सुमाराला बाा गंगाधरशास्त्री जाभेंकर व गंगाधरशास्त्री ाडके यानंी ‘पुनर्थववाह’ नावाचे प्रकरण ष्टलष्टहले 
होरे्. आष्टण त्याच सुमारास नागपूरच्या भरंवष्टसक गतहस्थाच्या पदरच्या कोणी मनुष्याने नवधवापुिर्डववाह 
नावाचे पुस्र्क ष्टलष्टहले होरे् व त्याला नागपूरचे रष्टसडेंट मेजर एल . ष्टवल  ष्टकन सन याचंी इंग्रजी प्रस्र्ावनाही 
लाभली होर्ी. मंुबईरू्न प्रष्टसद्ध होणाऱ्या ओनरएन्टल निश्चि स्तीपेक्टेटर या माष्टसकाचा ष्टडसेंबर १८४० च्या 
(पत. ५८२) अंकार् बगंालच्या रायकत ष्ण दे या र्रुणाने मतत्यपूूवी आपल्या ष्टनधनानंर्र आपल्या पत्नीचा 
पुनर्थववाह व्हावा अशी इच्छा आपल्या ष्टमत्राकंडे व्यतर् केली होर्ी, पण र्ी वाया गेली; याबिल खंर् व्यतर् 
करणारे स्ाुट ष्टलष्टहण्यार् आले आहे. इ. स. १८४१ ला र्र प्रष्टसद्ध समाजसुधारक ष्टवष्णुशास्त्री बापट याचें 
पुिर्डववाह प्रकरण या नावाचे अत्यंर् महत्त्वाचे व या ष्टवषयाची धमृशास्त्रार्ील वचनाचं्या आधारे शास्त्रशुद्ध 
चचा करणारे पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाले; आष्टण त्यानंर्र बगंाल, गुजरार्, काशी इत्यादी ष्टठकाणाहूंन या 
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पुनर्थववाहाच्या प्रश्नाची चचा करणाऱ्या पुस्र्काचंा जणू काही ओघच सुरू लालेला ष्टदसर्ो. दलपर्राम 
डायाभाई, पषं्टडर् ईश्वरचिं ष्टवद्यासागर, वदेशास्त्रसंपन्न राजारामशास्त्री कालेकर यांची पुस्र्के इ. स.१८५६ 
पयृर् मोठ्या चचेचा ष्टवषय लालेली ष्टदसर्ार्. वतत्तपत्रारू्न बााशास्त्री जाभेंकर, हष्टर केशवजी पाठारे, गोहवद 
नारायण माडगावकर, दादोबा पाडुंरंग, गोपाा हष्टर देशमुख ऊाृ लोकष्टहर्वादी यानंी या ना त्या र्ऱ्हेने हा 
प्रश्न समाजापुढे रे्वर् ठेवलेला ष्टदसर्ो. या सवृ पाश्वृभषू्टमवर इ. स. १८५६ सालापासून यासंबधंाने आपणही 
काही वैष्टशष्यपूण ृ ष्टलहाव ेया र्ामाीने बाबाचं्या मनाने उचल खाल्लेली ष्टदसरे्. १५ नोव्हेंबर १८५६ च्या 
बॉम्बे गार्थडयन या पत्रार् बाबानंी या आपल्या नव्या पुस्र्कासंबंधाने जे जाष्टहरार्वजा पत्र प्रष्टसद्ध केले आहे 
त्यावरून यापूवीच यमुनापयृटनचे हस्र्ष्टलष्टखर् बाबानंी ष्टसद्ध केले आहे व दादोबा पाडुंरंगासारख्यया 
जाणकारानंा रे् वाचावयास ष्टदले आहे हे लक्षार् येरे्. [अ. का. ष्टप्रयोाकर, रावबहादलर दादोबा पाडुंरंग, मंुबई, १९४७, पत. ३३३ 

वरून उद धतर्.] आष्टण म्हणून बाबानंी ष्टलष्टहलेल्या यमुिापयृटिनवषयी हे पुस्र्क पष्टहल्या ‘बायकोच्या वादापायी 
रुपये दोनश ेबाबासं खचृ आला. र्ो यमुिापयृटि हा गं्रथ ष्टलहून त्याच्या उत्पन्नारू्न बाबानंी भागवला’ हे 
दत्तो वामन पोर्दाराचें मर् [द. वा. पोर्दार, मराठी गद्याचा अवतार, पुणे, १९२५, पत. ९४. पोर्दारासारख्यया मार्बर संशोधकाची ही 
डुलकी मराठी वाङ् मयार् जणू वज्रलेप होऊन बसली आहे! उदा. पहा ׃ १) ष्टव. ह. कुलकणी, ‘मराठी कादंबऱ्या’, अवाचीन मराठी साष्टहत्य, संपा. 
मानेपाटील-जोशी-नेने, बडोदे, १९३५, पत. ६८; २) ल. म. हभगारे, “कथा-कादंबऱ्या”, मराठी वाङ मयाचा इनतहास, खंड ४, संपा. रा. श्री. जोग, 
पुणे, १९६५, पत. २११.] चुकीच्या समजुर्ीरू्न ष्टनमाण लाले आहे, असे म्हटले पाष्टहजे. या संदभार्ला बाबाचंा 
अरुणोदयमधील मजकूर पोर्दारानंी नीट पाष्टहलेला ष्टदसर् नाही. पुस्र्काच्या ष्टवक्रीरू्न आलेले दोनश े
रुपये खटल्याचा ष्टनकाल लागल्यानंर्र ष्टनकालानुसार या खटल्याच्या कामी, व पष्टहल्या पत्नीला पोटगी 
म्हणून द्यावयास उपयोगी पडले, असे बाबानंी म्हटले आहे. [अरुणोदय, पत. ३२१.] त्याचा अथृ खटल्यासाठी पैसे 
उभे करावेर् म्हणून ही कादंबरी ष्टलष्टहली असा होर् नाही, हे उघड आहे. बाबानंी या पुस्र्काची जाष्टहरार् 
बॉम्बे गार्डडयि व ओनरएन्टल निश्चि स्तीपेक्टेटर व ज्ञानोदय या ष्टनयर्काष्टलकारू्न इ. स. १८५६ पासूनच 
केली होर्ी. या वाेी बाबाचं्या पष्टहल्या पत्नीचे प्रकरण कोटार् गेले नव्हरे्. ष्टर्ने ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारून 
आपल्याकडे नादंावयास याव ेयासाठी बाबा प्रयत्नशील होरे्. त्यामुाे र्ी परर् आपल्याकडे येणार नाही वा 
ष्टर्च्या संबधंाने काही कोटृ कचेरीचा प्रश्न उद भवले असे या कादंबरीलेखनाच्या कााार् बाबानंा वाटर् 
नव्हरे्. या कादंबरी लेखनाचा बाबाचं्या आर्थथक अडचणींशी व पयायाने त्याचं्या पूवृपत्नीशी ष्टवनाकारण 
संबधं जोडला आहे, यार् शकंा नाही. 
 

ष्टवधवाचंा हा ज्वलंर् प्रश्न कथारूपाने समाजाच्या समोर माडूंन त्यार्ल्या प्रक्षोभक ष्टचत्रणाने 
समाजाला धक्का र्र द्यावयाचा, परंरु् केवा धक्का देऊन थाबंावयाचे नाही, र्र त्यारू्न सोडवणूक करून 
घ्यावयासाठी स्वर्ःला पटलेला एक नवा धमृमाग ृ सुचवावयाचा, असा दुहेरी हेरू् या कादंबरीलेखनामागे 
आहे. र्ो ष्टकर्पर् यशस्वी होईल याबिल बाबा साशकं ष्टदसर्ार्, कारण त्यानंी आपले ज्येष्ठ ष्टमत्र दादोबा 
पाडुंरंग यानंा या पुस्र्कास या साशकंरे्पोटीच पुरस्कार ष्टलष्टहण्यास प्रवतत्त केले आहे. कथारूपाने 
आष्टवष्कत र् लालेली मराठी कत र्ी ही र्त्कालीन रीर्ीष्टरवाजाप्रमाणे खुशालचेंडू व ष्टरकामटेकड्ा ऐदी 
लोकाचं्या करमणुकीसाठी व रंजनासाठीच ष्टसद्ध व्हावयाची आष्टण त्यामुाे आपला एक महत्वाचा प्रयत्न 
वाया जायचा या भीर्ीनेच दादोबा पाडुंरंगानंा संस्कत र्मध्ये या प्रश्नाची शास्त्रीय चचा पुरस्काराच्या ष्टनष्टमत्ताने 
करण्याचे आवाहन त्यानंी केले आहे. मराठी भाषेर् ष्टलष्टहलेला कोणर्ाही गं्रथ ‘या देशार्ील शास्त्री पषं्टडर् 
ष्टविज्जनास नीरस वाटर्ो व यावरून या गं्रथार्ील ष्टवषयाची गोडी त्यास लाभणार नाही’ असे वाटूनच हा 
गं्रथ ष्टविान लोकासं ग्राह्य व्हावा म्हणून आपण संस्कत र् भाषेर् या ष्टवषयावर काही ष्टलहाव े अशी ष्टवनंर्ी 
बाबानंी केल्याचे या गं्रथार्ील आपल्या प्रस्र्ावनेर् दादोबानंी नमूद केले आहे. [‘ष्टवधवाशु्रमाजृनम’, यमुिापयृटि, 
ष्टनबंधाची स्वरं्त्र पतष्ठे, पत. १.] 
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दादोबानंी या गं्रथासाठी ष्टलष्टहलेला नवधवाश्रुमाजृिम् नावाचा छापील २७ पतष्ठाचंा ष्टनबधं गं्रथाच्या 
सुरुवार्ीला बाबानंी अगत्यपूवृक जोडला आहे. र्ो मराठी वाचकानंा समजेल की नाही या भीर्ीने काही 
शास्त्रयाचं्या मदर्ीने या ष्टनबंधाचा मराठीर् र्जृुमा करून र्ोही साराशंरूपाने सुमारे १८ पतष्ठारं् छापला आहे. 
या ष्टवित्तापूणृ ष्टनबधंामध्ये दादोबानंी आमच्या स्मतर्ी गं्रथाचे आलोचन करून पुनर्थववाहाला अनुकूल अशा 
र्ऱ्हेचे मर् पराकाष्ठेने माडंण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रश्न असा पडर्ो की खरोखरच बाबानंा हा ष्टनबंध 
आपल्या कादंबरीस जोडण्याची आवश्यकर्ा र्री काय होर्ी? कशासाठी त्यानंी एवढा आटाष्टपटा केला 
असावा? कारण बाबाचें प्रष्टर्पाद्य आष्टण दादोबाचें प्रष्टर्पाद्य यार् मूलर्ःच ारक आहे. रूढीप्रामाण्यावर भर 
देऊन समाजार्ील दुि चालींवर मार् करण्यासाठी बााशास्त्री जाभेंकर, दादोबा पाडुंरंग, ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर् 
वगैरे हहदू समाजसुधारक शास्त्रवचनाचंा पाठपुरावा करीर् रूढीवर मार् करण्याचा केष्टवलवाणा प्रयोग 
करीर् होरे्. या त्याचं्या प्रयत्नार्ील वैय्यथृ बाबानंा सुचवायचे होरे् काय? पुनर्थववाहाला अनुकूल व 
प्रष्टर्कूल अशा दोन्ही मर्ारं्ील िंि शास्त्रवचनाचं्या आधाराने यानंर्रही अधशृर्क खेाले जाऊन त्यामध्ये 
ाार मोठ्या प्रमाणार् मोठमोठी कर्ी मंडाी होरपाून ष्टनघाल्याचे ष्टदसरे्. म्हणूनच आपण कादंबरी 
ष्टलहावयाची र्ी मनोरंजनासाठी ष्टलहावयाची नसून ष्टर्चे आवाहन समाजार्ील ष्टवचारवंर्ानंा ठेवावयाचे व 
सवृ मागांनी र्ी त्याचं्यापयंर् पोहचवावयाची हाच हेरू् बाबाचं्या या प्रयत्नामागे होर्ा. हा हेरू् ाार मोठ्या 
प्रमाणार् पूणृरे्ला गेल्याचे ष्टदसरे्. बाबानंी ष्टलष्टहलेल्या वतत्तपत्रारं्ील जाष्टहरार्ी वाचून या कादंबरीच्या 
सुमारे ५०० प्रर्ींची आगाव ूनोंद लाली व र्ी नोंद करण्यामध्ये महाराष्रार्ील लाडून सारे समाजसुधारक 
एकवटलेले आहेर्. त्याचं्यामध्ये र्त्कालीन नामवंर् युरोष्टपयन राज्यकरे् आहेर्, ष्टिस्र्ी धमृगुरु आहेर्, 
आष्टण डॉतटर भाऊ दाजी, दादोबा पाडुंरंग, लोकष्टहर्वादी, महात्मा ाुले, गोहवदनारायण माडगावंकर, 
वदेशास्त्रसंपन्न ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर्, जगन्नाथ शकंरशटे, रावबहादूर रामचिं बााकत ष्ण, धीरजराय 
दलपर्राम, शखे दाऊद गुलाम महंमद, मोरोबा कान्होबा, डॉतटर भाडंारकर, रावबहादूर मंडलीक 
इत्यादी एकापेक्षा एक नामाषं्टकर् मंडाी आहेर्. पुणे, मंुबई, नागपूर, बेागाव,कच्छ, माडंवी, बनारस, 
कराची, कल्याण, ठाणा, सार्ारा, धुाे, नादुग ृइत्यादी महाराष्र व बतहन्महाराष्रार्ील ष्टवचारवरं्ानंी ही 
कादबरंी ष्टवकर् घेऊन वाचली आहे. ह्या गोिीची कल्पना नसल्यामुाे ष्टव. ह.कुलकणी, कुसुमावर्ीबाई 
देशपाडें, नरहर कुरंुदकर इत्यादी टीकाकारानंी या कादंबरीष्टवषयक लेखनार् यमुिापयृटि ही कादंबरी 
ाारशी वाचली न गेल्याचा जो उल्लेख केला आहे र्ोही दत्तो वामन पोर्दाराचं्या वर उल्लेष्टखलेल्या एका 
मर्ाप्रमाणे कसा चुकीचा आहे हे लक्षार् येरे्. खरोखर कादंबरी प्रष्टसद्ध होर्ाच इर्तया मोठ्या प्रमाणार् या 
देशार्ील साऱ्या ष्टवचारवरं्ानंी अहमहष्टमकेने र्ी वाचली गेल्याचे यमुिापयृटिसारखे दुसरे उदाहरण 
मराठीर् क्वष्टचर्च दाखष्टवर्ा येईल. यमुिापयृटि प्रष्टसद्ध लाल्यानंर्र १८५९ साली ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचें 
पुिर्डववाहानवषयी नवचार व १८६५ साली बााकत ष्ण लक्ष्मणशास्त्री बापट याचें नवधवा नववाहखंडण ही दोन 
महत्त्वाची पुस्र्के प्रष्टसद्ध लाली. या पुस्र्कानंी यमुनापयृटनमधल्या ष्टवचाराचंा धोका ओाखून 
शास्त्रवचनाकंडे दुलृक्ष करून पुनर्थववाह सरास व्हावरे्, असे प्रष्टर्पादन केले. बाबाचं्या पुस्र्काचाच हा 
पष्टरणाम होय. पुनर्थववाहाचा प्रश्न महाराष्रार् जोपयंर् रे्वर् होर्ा र्ोपयंर् यमुिापयृटि ही कादंबरी 
वाचली जाणे हे अपष्टरहायृच होरे्. कालारं्राने ष्टवद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमार् ष्टर्चा समावशे लाल्यामुाे र्ी 
सार्त्याने मराठी वाचकासंमोर राष्टहली यार् आश्चयृ रे् कसले? मात्र इष्टर्हासाचायृ राजवाडे यानंी आपल्या 
‘कादंबरी’ या दीघृ लेखार्, हकवा ‘मराठी कथात्मक वाङ् मय’ या लेखरूप आढाव्यार् श्रीपाद कत ष्ण 
कोल्हटकरानंी या कादंबरीचा उल्लेख का करू नये यासंबधंी मनाला एक कोडेच पडरे्. [कुसुमावर्ी देशपाडें यानंी 
‘न्यायमूर्थर् रानडे’ यानंी मराठी वाङ् मयाचा जो आढावा काढला त्यार् यमुिापयृटिचा प्रशसंापूवृक उल्लेख आहे’ असे स्पि ष्टलहूनही (मराठी 
कादंबरी पनहले शतक, मंुबई,१९५३, पत. २३) त्याच्याच आधाराने ष्टलहीर् असर्ाना नरहर कुरंुदकरानंी ‘न्यायमूर्थर् रानडे, इष्टर्हासाचायृ राजवाडे, 
श्रीपाद कत ष्ण कोल्हटकर इत्यादी मंडाींना ही कादंबरी ज्ञार् असल्याचे ष्टदसर् नाही’ असे ष्टलहावे (धार आनण काठ, पुणे १९७१, पत. ८) याचे मोठे 
आश्चयृ वाटरे्!] राजवाड्ाचंा लेख हा र्पशीलपूवृक आढावा घेण्याचा नसल्यामुाे व र्ो र्त्त्वष्टवमषृक 
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असल्यामुाे त्यानंी मुिाम या कादंबरीचा उल्लेख करण्याचे कारण नव्हरे् हे खरेच आहे, परंरु् कोल्हटकरानंी 
मात्र ज्या ज्या ष्टठकाणी बाबाचंा उल्लेख करणे अत्यावश्यक होरे् त्या त्या ष्टठकाणी त्याचें नाव कटाक्षाने का 
गााले आहे हे कार् नाही. अव्वल इंग्रजीर्ील कत्या पुरुषाचंी नावंे रे् नोंदवर्ार् पण नेमके मधले बाबाचें 
नाव रे् गाार्ार्. कदाष्टचर् ष्टिस्र्ी पुस्र्के व ष्टिस्र्ी धमृ याचं्या वादार् आपण पडावयाचे नाही या 
नवनवधज्ञािावस्तीताराच्या मर्ाचा अंष्टगकार केल्यामुाे श्रीपाद कत ष्णानंी यमुनापयृटनचा मुिाम उल्लेख केला 
नसावा असे वाटरे्. [नवनवधज्ञािनवस्तीतार कत्याचे हे मर् माचृ १८६९ च्या अंकार् पत. १४२ वर व्यतर् लाले आहे.] राजवाड्ानंी 
आपल्या ‘कादंबरी’ या ष्टनबधंार् ‘मराठे संस्थाष्टनक, जहाष्टगरदार व इनामदार, वाणी, उदमी व भटष्टभक्षुक 
अशासंारखे बडे, सुखवस्रू्, ऐदी, खुशालचदं आष्टण ष्टनष्काम लोक अद भरु्रम्य कादंबऱ्याचं्या वाचकवगार् 
मोडर् असल्याचे’ ष्टलष्टहले आहे. [ष्टव. का. राजवाडे, ‘कादंबरी’, गं्रथमाला, १९०२, कोल्हापूर, स्वरं्त्र पतष्ठे, पत. १६.] बाबानंा अशा 
वाचकवगासाठी यमुिापयृटि ही कादंबरी ष्टलहावयाची नव्हर्ी. कारण धमृसुधारक म्हणून 
ष्टवधवाष्टववाहाच्या ज्वलंर् प्रश्नानें रे् ष्टवद्ध लाले होरे्. म्हणूनच या कादंबरीचा आवाका र्त्कालीन मराठी 
वाङ् मयाच्या दृिीने ाार मोठा व व्यापक आहे. हकबहुना कुरंुदकारानंी म्हटल्याप्रमाणे ष्टर्ची ‘कक्षा व व्याप 
हष्टरभाऊंच्या पेक्षाही मोठा आहे.’ [नरहर कुरंुदकर, उनि., पत. १४.] या ष्टर्च्या व्यापामुाेच ष्टर्ची साके्षपाने चचा 
व्हावी अशी इच्छा कुसुमावर्ीबाई देशपाडें यानंी व्यतर् केली आहे. [मराठी कादंबरी, उनि., पत. २३.] 
 

यमुिापयृटि हे कादंबरीचे नाव या दृिीने अष्टर्शय अन्वथृक व आकषकृ आहे. हे नाव कदाष्टचर् 
बाबानंा हरी केशव पाठारे यानंी इ. स. १८४१ साली जॉन बन्यन च्या नपलनग्रम्स प्रोगे्रस ह्या इंग्रजी कादंबरीचे 
मराठीर् यानिकक्रमण या नावाने जे भाषारं्र केले होरे् त्यावरून सुचले असाव.े यानिकक्रमणमध्ये 
आत्म्याच्या इहलोकापासून परलोकास केलेल्या प्रवासाचे स्वप्नमय अशा रूपकाथाने केलेले वणनृ आहे. 
बाबानंी यमुिापयृटिमध्ये वास्र्वप्रधान अशा इहलोकावरील यमुनेच्या पष्टर्साष्टन्नध्याने केलेल्या प्रवासामुाे 
ष्टवधवाचं्या दुःखाची र्ीव्रर्ा ष्टर्ला कशी जाणवली याचे वणनृ आहे. या वणनृार्ील ष्टवलक्षण भष्टवर्व्यरे्चा 
(destiny) यमुनेला बसू पाहणारा र्डाखा हरीभाऊंच्या पण लक्षार् कोण घेर्ो? मधील यमूशी नारे् 
सागंणारा आहे. अशा रीर्ीने या कादंबरीर्ील ष्टिस्र्ी धमृमर्ाचा पगडा यानिकक्रमणाकडे लुकणारा र्र 
त्यार्ील वास्र्वरे्चा लपाटा हरीभाऊंसारख्यया युगप्रवरृ्क कादंबरीकाराला लपाटणारा असा दुहेरी 
नात्याचा आहे. 
 

यमुिापयृटिमध्ये हहदू ष्टवधवा ष्टस्त्रयाचं्या दुःक्स्थर्ीची प्राष्टर्ष्टनष्टधक, मोजकी व उच्चवगीय कुटंुबाच्या 
अंर्रंगार् भेदकरे्ने हार् घालणारी अशी ष्टचते्र आहेर्. सुरवार्ीलाच यमुनेच्या सासरच्या शजेारी राहणारी 
गोदावरी आपणाला भेटरे्. पर्ीच्या ष्टनधनाच्या वार्ापत्रानेच खंडू न्हाव्याच्या हारू्न होणाऱ्या पुढील 
ष्टवटंबनेचे भीषण ष्टचत्र पुढे उभे राष्टहल्यामुाे ही गोदावरी मागच्या दाराने परसार्ल्या ष्टवष्टहरीचा आश्रय घेरे्. 
अंगावरच्या सौभाग्य अलंकारासह, केसार्ील चाफ्याच्या ाुलासंह जलसमाधी घेणारी ही गोदावरी बाबानंी 
सूचकरे्ने रंगष्टवली आहे. वैधव्याच्या भयंकर अक्ग्नष्टदव्यारू्न सुटका करणारा मतत्य ू हाच एक ष्टवधवानंा 
ष्टदलासा असर्ो. उमेदीचे आयुष्य सुखासमाधानार् जगण्याचा त्याचंा मागचृ खंुटर्ो आष्टण त्या आत्मघार्ास 
प्रवतत्त होर्ार्. जीवाच्या पे्रमाने आत्मघार्ाच्या मागाने न जार्ा आयुष्य कंठण्याची पााी ज्याचं्या वाटेला येरे् 
त्याचं्या नरकयार्नेचे दाहक ष्टचत्र नागपूरच्या वेणूच्या रूपाने रेखाटले आहे. ष्टर्च्यावरर्ी प्राणापष्टलकडे पे्रम 
करणाऱ्या दमेकरी पर्ीच्या शवेटच्या ष्टदवसार् काही औषधपाणी न करर्ा उपासर्ापास, ाेऱ्या-प्रदष्टक्षणा, 
आष्टण हरकाचा भार् करून गायीच्या शणेाने सारवलेल्या भईुवर र्ो काढून घेऊन ष्टर्ला नुसर्ा अाणी 
खावयास आष्टण गोमूत्रार् ष्टभजवलेली भाकर खावयास लावर्ार्. गोदावरीचा पर्ी ष्टर्च्या संष्टन्नध नसर्ाना 
दूरवर कुठे र्री मरण पावला र्र वेणूचा पर्ी ष्टर्च्यावर समोरच कंठापयंर् धाप लागून कणाकणाने मरर्ाना 
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ष्टदसर्ो. वणेूचे वैधव्यदशरे्ील ष्टर्च्या साऱ्या आशाआकाकं्षानंा मूठमार्ी देणारे साध्या माणुसकीच्या 
जाष्टणवपेासूनही वषं्टचर् लालेले हे मोठे केष्टवलवाणे, कारुण्यपूण ृ आष्टण आपल्या मनाची मोठी ष्टवलक्षण 
कालवाकालव करणारे ष्टचत्र बाबानंी ष्टर्च्या र्ोंडूनच वदवले आहे. या ष्टचत्रानंर्र उच्चकुलीन मरठ्याचं्या 
घरार्ील ष्टवधवाचंी मुस्कटदाबी केल्यामुाे त्याचं्या घरादारारू्न अनाचाराला आलेला ऊर् आष्टण 
ष्टनष्ठूरपणाने घराण्याची लज्जा लाकण्यासाठी म्हणून भ्रणूहत्या, स्त्रीहत्या, इत्यादी अघोरी मागाचा केला जार् 
असलेला अवलंब याचे ष्टचत्र येरे्. या ष्टचत्राच्या अंर्गरृ्च गुरुबाजीमुाे ष्टनमाण होर् असलेली अनथृपरंपरा व 
या भोंदू गुरंुबरोबरच पाून जार् असलेल्या ष्टवधवा याचें एक ष्टचत्र बाबानंी रेखाटले. मराठ्याचं्याप्रमाणेच 
शणेवी जार्ीर्ील लग्न न करर्ा एका ष्टववाष्टहर् पुरुषाबरोबर राष्टहलेल्या अनाचारी ष्टवधवचेे ष्टचत्र सहजगत्या 
एका ओघार् बाबा रेखाटून जार्ार् आष्टण या सवांच्या पेक्षाही वैष्टशष्यपूणृ ष्टवलक्षण धक्का देणारे आष्टण 
कक्ल्पर्ापेक्षा अद भरु् वाटाव े असे पढंरपूरच्या ष्टवधवेचे ष्टचत्र अनेक अंगानंी बाबानंी समथृपणे आष्टण 
ष्टवस्र्ाराने रेखाटले आहे. वैधव्यामागचे भीषण अनाकलनीय भष्टवर्व्य, त्या भष्टवर्व्याला हुलकावणी 
देण्यासाठी एका ष्टवधवनेे धाडसाने लोकमर्ाला न जुमानर्ा आचारलेला मागृ, त्या मागाची ष्टवष्टवध वाणे, 
नैसर्थगक रीत्या प्राप्र् लालेल्या मार्तत्वापोटी स्त्री कोणत्या पल्ल्यापयंर् जाऊ शकरे्, आष्टण आपल्या 
अपत्यपे्रमापोटी ष्टकर्ी ष्टवलक्षण पष्टरक्स्थर्ीरू्न आपली जीवन नौका हाकरे् आष्टण हे सवृ करूनही ष्टर्चे 
अंर्ःकरण ष्टकर्ी पश्चार्ापदग्ध असू शकरे् याचे एक अष्टर्शय भेदक ष्टचत्र बाबानंी पढंरपूरच्या ष्टवधवेच्या 
रूपाने रेखाटले आहे. 
 

पढंरपूरच्या ष्टवधवचेी ही ‘कहाणी बाबानंी कोठल्या र्री वास्र्ष्टवक हकीगर्ीपासून उचलली असावी 
असा माला अंदाज आहे. कारण या कादंबरीर् बाबांना न पेलणाऱ्या वास्र्वाचे अष्टधराज्य आहे’ असे नरहर 
कुरंुदकरानंी म्हटले आहे. [धार आनण काठ, उनि. पत. १२.] खरे पाष्टहले र्र या कादंबरीरू्न सवृच ष्टवधकाचं्या 
कहाण्या र्त्कालीन वास्र्व हकीगर्ीवर आधारलेल्या आहेर्. बाबानंी कादंबरी ष्टलष्टहण्यापूवी आपल्या 
ष्टनवडक ष्टमत्रानंा आपापल्या भागार्ील ष्टवधवाचं्या दुःक्स्थर्ीच्या हकीगर्ी ष्टलहून पाठष्टवण्यास काष्टवले 
आहे. त्यानंी या हकीगर्ी काष्टवल्या म्हणून कत र्ज्ञरे्ने बाबानंी पष्टहल्या आवतत्तीच्या प्रस्र्ावनेर् त्याचें आभार 
मानले आहेर्. [‘प्रस्र्ावना’, यमुिापयृटि, पत. १२.] ष्टमत्रानंी काष्टवलेल्या हकीगर्ींची ष्टनरष्टनराळ्या प्रकारे बाबा 
उपयोग करून घेण्याचा उपयोग करीर् असर्ाना ष्टदसर्ार्. म्हणूनच त्याचं्या कादंबरीमध्ये कुठे पते्र येर्ार्, 
कुठे ष्टमत्राचं्यामध्ये चचा होरे्, कुठे अनुभवकथन असरे्, र्र कुठे लालेल्या वादष्टववादाचें ष्टनवदेन कुणी र्री 
पत्ररूपाने केलेले असरे्. गमर्ीची गोि ही की ज्या कथेमध्ये कुरंुदकरानंा प्रखर वास्र्वाचे रंग ष्टदसर्ार् 
र्ीच कथा र्त्कालीन वाचकानंा पष्टहल्या आवतत्तीच्या वेाी अगदी खोटी व कल्पनारंष्टजर् वाटली याबिल 
बाबानंी दुसऱ्या आवतत्तीच्या प्रस्र्ावनेर् वाचकाचं्या मर्ाचा उल्लेख करून ही कथा व ष्टर्च्या बरोबरच साऱ्याच 
ष्टवधवाचं्या कथा खऱ्या, अगदी खऱ्या आहेर्, त्याचं्या वणनृार् अष्टर्शयोतर्ी नाही अशी ग्वाही ष्टदली आहे. 
[‘प्रस्र्ावना’, यमुिापयृटि, आ. २, पत. १२.] 
 

‘जरी पुस्र्काची रचना व कथाभाग कक्ल्पर् आहेर् र्री त्यारं्ील सवृ गोिींस खरेपणाचा पाया आहे 
आष्टण बहुरे्क र्र खरोखर घडून आलेल्या आहेर्. आर्ां त्यारं्ील सवृ प्रकार एकाच कुटंुबार् हकवा 
एकाच गावार् व एका कााी ष्टदसण्यार् येईल असे नाहीं. परंरु् देशाची साधारण क्स्थष्टर् व बहुर् 
ष्टवधवाचंा जन्मादारभ्य वतत्तारं् ही पाष्टहलीं असर्ां या पुस्र्कारं् कोणत्याही गोिीची अष्टर्शयोक्तर् 
आहे असे ष्टदसणार नाही’. [‘प्रस्र्ावना’, यमुिापयृटि, पत. १०.] 

 
या आपल्या प्रास्र्ाष्टवक मनोगर्ारू्न बाबानंी आपली भषू्टमका अगदी स्पि केलेली आहे. ‘ष्टवधवाचं्या 

क्स्थर्ीचे वणृन करर्ानंा त्याचं्या दुगुणृावर व दोषावंर काळ्या रंगाचा कंुचा ष्टारवला आहे हकवा त्याचं्या 
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सद गुणावंर व सदाचरणावंर मौन्याची छाया पाडली आहे असे नाही. [र्तै्रव.] ह्या वातयार् बाबानंी जणू काही 
आपल्या ष्टनःपक्षपार्ी व र्टस्थ दृिीकोणाचीच ग्वाही ष्टदलेली आहे. कादंबरीच्या दृिीने ष्टकत्येक वास्र्व 
गोिींनाही कक्ल्पर्ाचे रूप द्यावे, नाव े बदलावीर्, प्रत्य़क्ष नावष्टनशीवार उदाहरणे घेऊ नयेर् याचे भान 
बाबानंा ष्टकत्येक वाेा राहार् नाही. कुरंुदवाडकर, ष्टमरजकर, कोल्हापूरकर महाराज याचं्या घरार्ील 
ष्टवधवाचं्या अनाचाराची उदाहरणे बाबानंी ज्या पद्धर्ीने नोंदली आहेर् र्ी पाष्टहली असर्ा केवा प्रखर 
वास्र्वाचाच देखावा उभा करण्याची त्याचंी ष्टजि लक्षार् येरे्. 
 

कुरंुदकरानंी या कादंबरीबिल ष्टलष्टहर्ाना एक ष्टवलक्षण ष्टवधान केले आहे. रे् म्हणर्ार् : बाबा 
पदमनजींची ही कादंबरी आर्थथक दृिीने ाारच यशस्वी म्हणावी लागेल. कारण त्या कााार् ष्टहच्या 
लेखनाबिल बाबानंा २०० रुपये ष्टमााले. आजच्या भावाने ही रक्कम ाारच मोठी ठरणारी वाटणे 
स्वाभाष्टवक आहे. पण हा मोबदला कादंबरीच्या कलागुणाचा नव्हर्ा हकवा ष्टर्च्या शतय खपाच्या 
आधारे योग्य मानधनाचाही नव्हर्ा. या मोबदल्याचे स्वरूप ‘न्य ू चचृ’च्या ष्टिस्र्ी धमृ प्रसाराच्या 
कायार्ील एक साधन र्ाब्यार् घेणे इर्केच ष्टदसरे्. [धार आनण काठ, उनि. पत. ८.] 

 
दत्तो वामन पोर्दाराचं्या चुकीच्या ष्टवधानामुाे एक भ्रामक मर् त्यानंर्रच्या अनेक समीक्षकाचं्या 

लेखनारू्न पुनरावतत्त होर् गेले. र्सेच पोर्दाराचं्या त्याच ष्टववेचनाच्या आधाराने कुरंुदकरानंी आणखी एक 
नव े व ष्टदशाभलू करणारे मर् या वरील ष्टवधानारू्न प्रसतर् केले आहे. वास्र्ष्टवक न्य ू चचृचा व या 
कादंबरीलेखनाचा काहीच संबधं नाही. न्य ूचचृने बाबानंा या कादंबरीरेलेखनासाठी काही पैसा ष्टदला असेही 
नाही; उलट कादंबरी प्रष्टसद्ध करण्यासाठी बाबानंी लोकसमुदायाला आवाहन केले व जाणत्या वाचकानंी 
मोठ्या प्रमाणार् र्ी ष्टवकर् घेर्ल्याने त्यानंा ष्टर्च्यापासून दोनश े रुपये ाायदा लाला. एखादी भलर्ी 
कल्पना पक्की मनार् ठसली की ष्टर्च्यापासून ष्टनमाण होणारी अनुमान परंपरा ष्टकर्ी ष्टवकारग्रस्र् असू शकरे् 
याचा कुरंुदकराचें हे ष्टवधान म्हणजे उत्तम नमुना होय. 
 

बाबानंी ष्टिस्र्ी लाल्यावर ही कादंबरी ष्टलष्टहली व मूा कादंबरीरू्न ष्टवधवाचं्या दुःक्स्थर्ीवर उपाय 
म्हणून ष्टिस्र्ानुकरणाचा माग ृसुचष्टवला त्यामुाेच ष्टकत्येक वाेेला या कादंबरीबिल समालोचकाचं्याकडून 
काहीशा अनादराचे उद गार ष्टनघून भलत्या मुद्यावंर कादंबरीर्ील दोष ष्टदग्दशीर् केले जार्ार्. श्री. ष्टव. ह. 
कुलकणी यानंी र्ी बाटगी ष्टनपजल्याबिल खंर् व्यतर् करणे [अवाचीि मराठी सानहत्य, उनि. पत. ६८.] व इर्र काही 
समीक्षकानंी ष्टर्चे आद्यत्व ष्टहरावनू घेणे, हे या पोटी घडरे्. श्री. नरहर कुरंुदकरानंी यामुाेच कादंबरीर्ील 
काही महत्त्वाच्या प्रसंगवणृनार् बाबाचंा ष्टिस्र्ी धमृप्रचारापोटी ष्टनमाण लालेला अष्टर्रेक ष्टदसर्ो. रे् 
म्हणर्ार् : 
 

कोणरे्ही कारण नसर्ाना या कादंबरीर् त्यानंी दासबोधार्ील रामदासाचंा एक व गुरुचष्टरत्रार्ील 
एक असे दोन उर्ारे घेर्लेले आहेर् व जणू रामदास भीक मागर् जगण्याचे समथृन करणारा आहे 
असे भासवले आहे. ष्टवधवाचें केश वपन करणे ष्टकर्ी रास्र् आहे हे सागंण्यासाठी म्हणून कधी 
हहदंूच्यामध्ये गुरुचष्टरत्र वापरले जारे् काय? त्यासाठी धार्थमक ष्टनणृय देणारे गं्रथ आहेर्. मराठी 
साधूसंर्ाचंी भक्तर्मागी पदे रु्च्छरे्चा ष्टवषय करण्याची बाबानंा गरज नव्हर्ी...हहदुधमार् सुधारणा 
व्हावी आष्टण ष्टवधवाष्टववाह रुढ व्हावरे् यार् बाबानंा ाारसा रस नाही. ष्टवधवानंा श्रद्धा ठेवण्यासाठी 
‘र्ारण’ येशू ष्टिस्र् उपलब्ध असावा यार् त्यानंा रस आहे. सुधारक ष्टवचारसरणीच्या 
लोकष्टहर्वादींच्या ष्टवषयीसुद्धा त्याचं्या मनार् रु्च्छर्ाच आहे. या सवृ ष्टववचेनाचा खरा अथृ हा आहे 
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की ष्टवधवाचंा प्रश्न हा यमुिापयृटिाचा ष्टनष्टमत्तभरू् प्रश्न आहे. ष्टवधवाचं्या प्रश्नाच्या ष्टनष्टमत्ताने 
ष्टिस्र्ीधमृप्रसार हे या हेरू्चे खरे रूप आहे. 

 
प्रा. कुरंुदकराचें कादंबरीबिलचे सारे आके्षप आजच्या वाचकानंा प्राष्टर्ष्टनष्टधक वाटावरे् असेच 

आहेर्. परंरु् त्याचें हे ष्टववचेन कालसापेक्ष नसल्यामुाे कादंबरीकत्याच्या हेरंू्बिल बरेचसे गैरसमज ष्टनमाण 
करणारे आहेर्. बाबानंी कोणत्या पष्टरक्स्थर्ीर्, कोणत्या कााी व कोणत्या भषू्टमकेरू्न ही कादंबरी ष्टलष्टहली 
याचा मागोवा घेर्ला र्र कुरंुदकराचं्या ष्टववेचनार्ील आवशेपूणरेृ्ची अनावश्यकर्ा लक्षार् आल्याखेरीज 
राहर् नाही. ष्टवधवाचं्या प्रश्नावरर्ी इ. स. १८५६ सालापयृर् कत्या पुरुषाचं्यामध्ये जी केवा वैचाष्टरक रणे 
माजली होर्ी त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंर्र १८५६ साली सरकारने केलेला पुनर्थववाहाचा कायदाही 
प्रचष्टलर् रूढीपुढे ष्टनष्प्रभ होईल हे त्याचं्या लक्षार् आले आष्टण नुकरे्च ष्टिस्र्ी लाल्यामुाे र्ारुण्याच्या 
उत्साहाने ष्टवधवादुःखष्टनमृूलनाथृ ष्टिस्र्ीधमृप्रवशे हा एक आपणास नवा माग ृ सुचल्याचे त्यानंा आवजृून 
सागंावयाचे होरे्. हे सागंण्यासाठी त्यानंी कादंबरी हा कथात्मक वाङ् मयप्रकार स्वीकारला. आष्टण प्रत्यक्ष 
कादंबरी ष्टलष्टहली त्यावेाी र्र मराठीर् जॉन बन्यनची यानिकक्रमण हीच एक अनुवादीर् कादंबरी उपलब्ध 
होर्ी. या कादंबरीमध्ये स्वप्नमय यानिकक्रमणात नायकाच्या मनार् ष्टिस्र्संदेश कसा प्रकाशर् गेला हे 
दाखष्टवण्यासाठी कादंबरीकाराने सबधं कादंभरीभर बायबलमधील वचनाचंी साधार पेरणी केली आहे. 
यमुिापयृटि मधील ष्टवनायकराव व यमुना याचं्या मनार् ष्टवधवाचं्या अंर्ःकरण ष्टपावटणाऱ्या देखाव्याने 
वाेोवाेी परमेश्वराची आठवण येरे्, त्या वाेी बायबलमधील त्यानंा ष्टदलासा देणारी अनेक वचने 
आठवर्ार्. असे जे वणनृ येरे् रे् यानिकक्रमणाच्या अनुकरणाने हे लक्षार् घ्याव ेलागरे्. यानिकक्रमणाचे 
ष्टचत्र एका आध्याक्त्मक स्वप्नदशनृाचे आहे र्र बाबानंा यमुिापयृटिमध्ये एक प्रखर वास्र्व उभे करावयाचे 
होरे्, परंरु् रे् उभे करीर् असर्ानंा बाबाचंी आत्यंष्टर्क पारमार्थथक श्रद्धा केवा व्यावहाष्टरकरे्च्या भषू्टमकेवर 
उर्रणे कधीच शतय नव्हरे्. केवा ष्टवधवाचें पुनर्थववाह होऊन हा प्रश्न सुटणार नाही र्र त्यासाठी त्याचें 
ऐष्टहक कल्याणाबरोबर पारमार्थथक कल्याणही व्हाव ेही त्याचंी र्ामा होर्ी. समाजाचे पे्रय् कोणरे् यापेक्षा 
त्याचे श्रेय् काय असावे यार्च बाबाचंी दृिी रमलेली आहे. म्हणूनच साऱ्याच ष्टवधवाचें पुनर्थववाह व्हावरे् 
हकवा साऱ्याच ष्टवधवानंा आध्याक्त्मक श्रेय् ची प्राप्र्ी होईल असे त्यानंा वाटर् नाही. नागपूरच्या ष्टवधवेला 
यमुनेने ष्टिस्र्संदेश पोहोचष्टवण्याचा जरी प्रयत्न केला असला र्री ष्टर्च्या मनापयंर् र्ो पोहोचर्च नाही 
आष्टण ष्टर्ची ओढ केवा साध्यासुध्या अशा र्ारुण्यसुलभ ऐष्टहक सुखप्राप्र्ीकडे कशी आहे हे बाबानंी 
दाखष्टवले आहे. हहदुधमामध्ये यमुनेसारख्यया अत्यंर् साष्टत्त्वक वतत्तीच्या ष्टवधवचेी केशपवनासारख्यया दुि 
चालींनी ष्टवटंबना होरे् र्र अनीर्ीच्या गरे्र् लोाणाऱ्या पढंरपूरच्या ष्टवधवनेे अनेक प्रकारच्या धार्थमक 
संस्थाशंी संबंध असलेल्या सामाष्टजक दृष्या मूधाष्टभष्टषतर् अशा व्यतर्ीशी संबधं येऊनही ष्टर्च्या उद्धाराचा 
हकष्टचर्ही ष्टकरण ष्टर्ला न ष्टदसर्ा, दर वेाी र्ी एका नव्या अनीर्ीच्या गरे्र् लोटली जारे्. यमुनेसारख्यया 
श्रेष्ठ भतर्ानंा व ष्टशवरामच्या आईसारख्यया अनीर्ीच्या कदृमार् लोाणाऱ्या अशा दोघानंाही ऐष्टहक व 
पारलौष्टकक सुखाचा माग ृदाखवण्याचे ष्टिस्र्ी धमाचे सामर्थयृ बाबानंी मोठ्या कलात्मकरे्ने सुचष्टवले आहे. 
एक श्रेष्ठ ष्टिस्र्भतर् म्हणून यमुनेचे ष्टचत्रण रेखाटावयाचे असल्यामुाे बाबानंी अगदी लहानपणापासून 
ष्टमशनरी शााेर् गेल्यामुाे ष्टर्च्या मनावरचे ष्टिस्र्ीधमाचे संस्कार प्रस्थाष्टपर् केले आहेर्. र्त्कालीन 
र्रुणाचं्या मनामध्ये ष्टिस्र्ी धमाबिलचे जे वारे वाहर् होरे् त्याचें ष्टवनायकराव एक प्रर्ीक आहेर्. एका 
अथाने यमुना व ष्टवनायकराव याचें ष्टचत्रण म्हणजे बाबाचं्या धमृवेड्ा मनारू्न ष्टनमाण लालेले एक उत्कट 
स्वप्नरंजनच होय. स्त्रीसुधारणेच्या ध्यासाने अशा र्ऱ्हेचे स्वप्नरंजन जवा जवा पाऊण शर्कभर 
महाराष्रार्ील कत्या पुरुषानंी आपल्या कलाकत र्ीरू्न केले आहे. मराठीर्ील या पष्टहल्या कादंबरीनेच सबधं 
मराठी वाङ् मयाला लपाटून राष्टहलेल्या स्वप्नरंजनाची पायवाट घालून ष्टदली आहे असेच म्हटले पाष्टहजे. 
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पुनर्थववाह प्रकरणी आष्टण केशवपनाचे समथृन करण्याच्या कामी गुरुचष्टरत्रासारख्यया धार्थमक गं्रथाचा उपयोग 
करण्यार् येर् होर्ा का या प्रश्नाचे ऐष्टर्हासक दृष्या उत्तर अक्स्र्पक्षीच द्यावे लागरे्. बाबानंी र्र हे वणनृ 
ष्टमत्राने पत्ररूपाने पुरष्टवलेल्या माष्टहर्ीच्या आधारावरच रेखाटले आहे. र्त्कालीन मध्यमवगीय वाचकाचं्या 
मयादा नीट समाजावनू घेर्ल्या र्र त्याचंी मजल गुरुचनरि, दासबोध, रु्कारामाष्टद संर्ाचें अभगं 
यापलीकडे ाारशी जार् नाही, असे आढाून येईल. यमुिापयृटिमधील यासंबधंीचे उल्लेख म्हणूनच 
र्त्कालीन समाजाचे अंर्रंग स्पि करणारे आहेर्. दासबोधातील ष्टभके्षबिलची वचने ष्टवनायकरावाचं्या 
र्ोंडी बाबानंी घार्ली आहेर् हे खरे आहे पण त्याचबरोबर यमुनेच्या र्ोंडी ‘ष्टभक्षापात्र अवलंबणे, जाो ष्टजणे 
लाष्टजरवाणे’ ही संर् रु्कारामाची उतर्ी टाकली आहे, हे कुरंुदकराचं्या लक्षार् आलेले ष्टदसर् नाही. 
लोकष्टहर्वादींचा कादंबरीर्ला उल्लेख र्र लोकष्टहर्वादींच्या भावी करृु्त्वाच्या दृिीने मला मोठा अथृपूण ृव 
दूरदृिीचा वाटर्ो. लोकष्टहर्वादींच्या प्रभाकरमधील लेखाने ष्टवधवाचं्या मनार् पुनर्थववाहाष्टवषयक जर काही 
आशावाद ष्टनमाण लाला असेल र्र लोकष्टहर्वादींसारख्ययाकंडून कत र्ीची जोड त्याला न ष्टमााल्यामुाे 
ष्टवधवाचंी लालेली दारुण ष्टनराशा इर्तया पष्टरणामकारकरे्ने व सूचकरे्ने मराठीर् क्वष्टचर्च व्यतर् लालेली 
असेल! म्हणूनच बाबाचं्या वणनृार्ील प्रत्येक घटनेमागे काही ना काही एक सुसंगर्ी आहे हे लक्षार् येईल. 
हाबेशास्त्राचं्या रत्िप्रभा या कादंबरीमध्ये पुनर्थववाहाचाच प्रश्न आहे. रे्थेही वार्ावरणष्टनर्थमर्ीसाठी अनेक 
प्रकारच्या ष्टवधवाचं्या व्यष्टभचाराची पाश्वृभषू्टम कादंबरीकाराने भडकपणाने व अष्टर्रेकी वणनृारू्न उभी केली 
आहे. समीक्षकाचें ष्टर्कडे लक्ष जार् नाही. परंरु् बाबाचं्या कादंबरीर्ील त्याच प्रकारची व त्याहून सौम्य अशी 
वणनेृ मात्र अष्टर्रेकाची व प्रचारी वाटर्ार् याचे कारण बाबा ष्टिस्र्ी लाले हेच होय. बाबाचं्या मुलाने 
यमुिापयृटिच्या चवर्थया आवतत्तीच्या प्रस्र्ावनेर् आवजूृन साषं्टगर्ले आहे की : 
 

र्त्कालीन समाजार्ील समाजसुधारणेच्छंूपुढे ष्टवधवाचें अनुकंपनीय, हृदयष्टवदारक, पण ष्टचत्रोपम 
असे दृश्य दाखष्टवणे व त्याचं्या ह्या क्स्थर्ीची समाजाला जाणीव करून देऊन त्याचं्याकडे 
पाहण्याचा दृिीकोण समाजाने बदलणे व त्याचं्या ष्टहर्ाकडे; त्याचं्या नैष्टर्क व मानष्टसक 
सुधारणेकडे व जीवनक्रमाकडे आपले लक्ष लावणे, या ष्टवष्टवध उिेशानंी बाबानंी हे पुस्र्क ष्टलष्टहले 
असावे, अशी माली श्रद्धा आहे. ष्टिस्र्ीधमाचा वारंवार पुरस्कार करून त्याचा जो यार् गौरव केला 
आहे, त्याचा उिेश बाबाचं्या मर्ाने त्या धमार्ील उदारमनस्करे्ची जाणीव, र्त्कालीन सनार्नी या 
नावाखाली खऱ्या मानवी धमाला पराङ् मुख लालेली व मानवी व कोमल मनोवतत्तीची ाारकर् 
लाल्यामुाे आपल्याच समाजार्ील र्रुण, पण असहाय, अनाथ व गाजंलेल्या अशा ष्टवधवाचं्याकडे 
अमानुष व आसुरी वतत्तीने पाहणाऱ्या समाजाला करून द्यावी, हाच होर्ा. रे् स्वर्ः ष्टिस्र्ी 
असल्यामुाे त्यानंा व्यक्तर्शः त्या धमाबिल पे्रम वाटाव े व त्याची त्यानंी महर्ी गावी, हा मानवी 
स्वभाव होय; पण त्यावरून लोकानंी ष्टिस्र्ी व्हावे, असा त्याचंा खरा हेरू् होर्ा, असे जे वारंवार 
उच्चारण्यार् येरे्, रे् खरे नाही, असे मला वाटरे्. [इ. ष्टव. पदमनजी, प्रस्र्ावना–यमुिापयृटि, आ. ४, मंुबई, १९३७, 
पत. ४.] 

 
कादंबरीचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केल्यानंर्र बाबाचं्या ष्टचरंजीवाचें हे मर् अष्टधक साके्षपी व महत्त्वाचे 

वाटरे्. 
 

अकलात्मरे्च्या मुद्यावरून यमुिापयंटिच्या आद्यत्वाचा मान ष्टहरावनू घेण्याच्या प्रयत्नाचाही या 
ष्टठकाणी थोडाबहुर् ष्टवचार करावयास हवा. कादंबरीचे व्यवच्छेदक असे घटक यमुिापयृटिमध्ये सापडर् 
नाहीर्. कादंबरीचा आकारही साधारण मोठ्या गोिीएवढा आहे, म्हणून बापट गोडबोल्यानंी त्यानंर्र चार 
वषांनी प्रष्टसद्ध लालेल्या हाबेशास्त्रयाचं्या मुक्तमाला या कादंबरीला आद्यत्वाचे स्थान ष्टदले आहे. [बापट-
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गोडबोले, मराठी कादंबरी (तंि व नवकास), आ. र. पुणे, १९५७, पत. २००.] रा. श्री. जोगासंारख्यया ष्टवलक्षण समीक्षकाने ‘ष्टर्चे 
लेखन कादंबरीलेखनाच्या जाष्टणवनेे लाले असावे असे वाटर् नाही...त्यादृिीने हाबेशास्त्री याचंी मुक्तमाला 
हीच पष्टहली कादंबरी म्हणावी लागेल’ असे सावध ष्टवधान केले आहे. [मराठी वाङमयाचा इनतहास, खंड ४, पुणे, १९६५, 

पत. ५११.] एखाद्या पष्टहल्यावष्टहल्या कत र्ीरू्न प्रगर् अशा कादंबरीरं्त्राची अपेक्षा करणे व त्या अपेके्षने एका 
महत्त्वाच्या कत र्ीचे आद्यत्व अमान्य करणे या दृिीकोणामागची भषू्टमका अशावेाी समजणे कठीण होऊन 
जारे्. मुक्तामाला ही कादंबरी रचनाकौशल्य व स्वभावदशनृ या बाबर्ीर् यमुिापयृटिहलि सरस आहे असे 
नाही. उलट स्वभावदशनृार् र्र र्ी ष्टहणकसच ठरेल. ‘समाजपष्टरवरृ्नाबिल उत्कट आकाकं्षा, सहृदयर्ा व 
भाषेची अनलंकत र् सरलर्ा या सवृ गोिींर् बाबा पदमनजींची यमुिापयृटि ही कादंबरी म्हणजे हरी नारायण 
आपयाचं्या वाङ् मयकत र्ीचे पूवृष्टचन्ह होय’ [कुसुमावर्ी देशपाडें, मराठी कादंबरीचें पनहले शतक, मंुबई, १९५३, पत. २५.] असा 
कुसुमावर्ीबाई देशपाडें यानंी ष्टनःसंष्टदग्धरे्ने या कादंबरीचे महत्त्व व ष्टर्चे आद्यत्व यासंबधंी ष्टनवााा ष्टदला 
असल्याने त्या बाबर्ीर् यापुढे वाद असण्याचे काही कारण नाही. डॉ. केर्कराचं्या कादंबऱ्याचं्या बाबर्ीर् 
अकलात्मकरे्चा हाच आरोप करण्यार् आला. त्याचे ष्टनरसन करण्यासाठी श्रीमर्ी दुगा भागवर् यानंी 
आपल्या केतकरी कादंबरी या गं्रथाला एक अभ्यासपूणृ प्रस्र्ावना ष्टलष्टहलेली आहे. र्ी बाबाचं्या 
यमुिापयृटि या कादंबरीला जशीच्या र्शी लागू केली असर्ा काही ष्टबघडणार नाही. ‘काल्पष्टनक पाते्र व 
घटना याचंा परामष ृ घेणारा गद्य प्रकार’ या जे. बी. प्रीस्टलेच्या स्थूल कादंबरीच्या व्याख्ययेर् [The English 

Novel, London, 1927, p. 5.] बसणारी कोणर्ीही कत र्ी कादंबरी या संजे्ञस पात्र ठररे्. हकबहुना पाश्चात्य 
कादंबरीचा इष्टर्हास पाष्टहला असर्ा अठराव्या शर्कार्ील फ्लॉबथृपूवीच्या साऱ्या कादंबऱ्याचंी अवस्था 
कलात्मकरे्च्या दृिीने पाहू गेल्यास मोठी केष्टवलवाणी ठररे्. म्हणूनच आनोल्ड बेनटने कादंबरी या 
वाङ् मयप्रकाराची व्याख्यया करण्याऐवजी खरा कादंबरीकार कोणाला म्हणाव ेहे साषं्टगर्ले आहे. र्ो म्हणर्ो : 
‘The novelist...having seen life...Life of course is the basic raw material of all art, but no artist 
is too close to his raw material as the novelist. It is all around him all the time : people, 
incidents, scenes, sense impressions, conversations–anything can arouse his curiosity, his 
excitement, his compulsion to transmit it into language and thus relieve his own feelings and 
communicate them to others.’ [Elizabeth Drew, The Novel, New-York, 1963, p. 13 वरून ऊद धतर्.] 
 

हे बेनेटचे मर् प्रमाण मानले र्र हाबेशास्त्री, ष्टरसबूड यानंा कादंबरीकार कसे म्हणावयाचे असा 
प्रश्न मनार् उभा राहर्ो. मराठीर्ील पष्टहले कादंबरीकार बाबा पदमनजी आष्टण बाबा पदमनजीच होर्. 
आर्ा कोणी अशी शकंा उपक्स्थर् करू शकेल की बाबानंी यमुिापयृटिचा उल्लेख प्रस्र्ावनेर् वा अन्यत्र 
कादंबरी म्हणून का केला नाही? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आष्टण त्याचे उत्तरही देर्ा येरे्. इंग्रजीर्ील 
‘नाव्हेल’ या शब्दास ‘कादंबरी’ हा योजलेला पयाय उत्तरकालीन आहे. बाबाचं्या कााी र्ो मुाीच रूढ 
नव्हर्ा. अगदी १८७२ साली ष्टलष्टहलेल्या आपल्या ष्टनबधंार् रावबहादूर का. बा. मराठे यानंी या 
वाङ् मयप्रकारास ‘नावल’ असेच म्हटले आहे. [पहा : िावल व िाटक याजवरील निबधं, मंुबई, १८६२.] रे्व्हा बाबानंी 
कादंबरी हा शब्द यमुिापयृटि च्या संदभार् इ. स. १८५७ साली वापरला नसल्यास नवल रे् काय? 
 

अथार्च जीवनदशनृाच्या व वास्र्वरे्च्या दृिीने मराठीर्ल्या या पष्टहल्याच कादंबरीचा आवाका 
खूप मोठा असला र्री अष्टभव्यतर्ीच्या दृिीने ष्टर्च्यामध्ये दोषही अनेक आहेर्. कादंबरी वाचर्ाना ष्टकत्येक 
ष्टठकाणी ष्टचत्रमयरे्चा व कथनात्मकरे्चा धागा सुटर्ो व आपण एखाद्या वैचाष्टरक पार्ाीवरचा ष्टनबधं वाचर् 
आहोर् असे वाचकाला वाटू लागरे्. महत्त्वाची व्यतर्ीष्टचत्रणे कादंबरीकार म्हणून पूणृपणे प्रस्थाष्टपर् 
करण्याची खबरदारी बाबानंी घेर्ली नाही. ष्टवशषेर्ः ‘यमुना’ व ‘ष्टवनायकराव’ याचें ष्टिस्र्ीपे्रम व त्याचंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

मानष्टसक अशी ज्वलंर् ष्टिस्र्ष्टनष्ठा बाबानंी पूणपृणे प्रस्थष्टपर् केली नाही. ष्टशवरामसारख्यया एका उडाणटप्पू 
मुलाकडून कादंबरीच्या शवेटी पत्ररूपाने जे दीघृ मनोगर् व्यतर् करण्यार् आले आहे त्यामुाे कादंबरीचा 
बाबानंा अपेष्टक्षर् असलेला पष्टरणाम शबल होर्ो इकडे त्याचें लक्ष राहर् नाही. मुख्ययत्वेकरून कादंबरीचा 
शवेट बाबानंी ज्या पद्धर्ीने केला आहे त्यावरून हा वाङ् मयप्रकार शवेटपयंर् त्यानंा पेलर्ा आला नाही हे 
लक्षार् येरे्. कादंबरीचा शवेट म्हणजे ष्टशवरामच्या मुखारू्न वदवलेला हहदू ष्टवधवाचं्या दुःक्स्थर्ीचा एक 
नीरस असा पाढाच आहे. पष्टहल्यावष्टहल्या कत र्ीर् अशा प्रकारचे दोष क्षम्यच मानावयास हवरे्. 
 

योगायोगाने हष्टरभाऊंच्या नाष्टयकेचे नावही यमुनाच आहे. हष्टरभाऊंनी हे नाव बाबाचं्या नाष्टयकेवरून 
उचलले असेल काय? कोण जाणे? [धार आनण काठ, उनि, पत. ११.] अशा र्ऱ्हेने अनेक प्रश्न कुरंूदकराचं्या मनार् 
उभे राष्टहले आहेर्. हष्टरभाऊंच्या पण लक्षार् कोण घेर्ो? ह्या कादंबरीचा यमुिापयृटिचा ठसा इर्का स्पि 
आहे की खरोखर अशा र्ऱ्हेचा प्रश्न यापुढे ष्टनमाण करण्याची आवश्यकर्ा नाही. या पष्टरणामाचा आणखी 
एक ष्टनणायक पुरावा उपलब्ध आहे. या कादंबरीच्या दुसऱ्या आवतत्तीच्या प्रकाशनाच्या सुमारास मंुबईच्या 
प्राथृनासमाजाच्या ष्टस्त्रयाचं्या सभेर् कोणी सुज्ञ व ष्टवचारवरं् बाईने वाचलेल्या ष्टनबंधार् या कादंबरीसंबधंाने 
काही प्रश्न ष्टनष्पन्न केले होरे्. त्यानंा दुसऱ्या आवतत्तीच्या पष्टरष्टशिार् उत्तर देर्ाना बाबानंी ‘ज्याचे दुःख 
त्याला चागंलें  समजर्ें. ष्टस्त्रयाचं्या क्स्थर्ीचें वणृन ष्टस्त्रयाषं्टशवाय दुसऱ्यास चागंले करर्ा येर् नाही. 
यमुिापयृटि हे पुस्र्क कोणी सुष्टशष्टक्षर् यमुनाबाईनें ष्टलष्टहले असर्ें र्र ाारच उत्तम होऊन त्याची योग्यर्ा 
व उपयोगही त्याच मानानें शर्गुणीर् लाला असर्ा’ असे म्हटले आहे. पण लक्षार् कोण घेर्ो? मध्ये 
हष्टरभाऊंनी आत्मष्टनवदेन पद्धर्ीचा जो उपयोग करून घेर्ला आहे र्ो बाबाचं्या या दुसऱ्या आवतत्तीर्ील 
कल्पनेवरून घेर्ला आहे हे स्पि आहे. 
 

बाबानंी यमुिापयंटिात यमुनेचे ष्टचत्रण एका ष्टवष्टशि पष्टरणामाच्या हेरू्ने ष्टवस्र्ाराने केले आहे. 
र्त्कालीन ष्टस्त्रयाचं्या रु्लनेने सुष्टशष्टक्षर्, सुधारक, सुसंस्काष्टरर् अशी सहचरी दाखष्टवली असून र्ी 
पर्ीसमवरे् प्रवास करर्ाना दाखष्टवली आहे. 
 

गष्टरबी आष्टण ष्टर्च्या वष्टडलाचंा ष्टवनयकरावाचं्या वष्टडलाशंी असलेला स्नेह व शजेार हे ष्टर्ला 
वरदान ठरर्ार्. गष्टरबीमुाे ष्टर्ला ष्टमशनऱ्याचं्या ष्टिस्र्ी शााेर् नादारीने ष्टशकर्ा येरे् व या ष्टशक्षणामुाेच 
ष्टर्च्या मनार्ील सारे लोकभ्रम ष्टवर्ाू लागर्ार्. सत्य बोलणे, परमेश्वरावर श्रद्धा असणे, सहनशील राहणे 
व दुसऱ्याचं्या मदर्ीला सहानुभरू्ीने धावनू जाणे व त्याचं्या दुःखाचंी कारणमीमासंा करून त्यावर इलाज 
शोधणे हा नव्या मनूचा नवा धमृ ष्टर्च्या अंगी पूणृपणाने बाणलेला ष्टदसर्ो. यमुनेच्या रूपाने एक ‘नवी स्त्री’च 
जन्माला आल्याचे बाबानंी दाखष्टवले आहे. र्त्कालीन पष्टरक्स्थर्ीर् हहदू संस्कत र्ीर् अशी स्त्री ष्टदसणे 
अशतयप्राय होरे्. म्हणून ष्टर्ला ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचं्या शााेर् ष्टशकलेली दाखष्टवल्याखेरीज गत्यंर्र नव्हरे्. 
एका दृिीने ष्टर्च्या ष्टनर्थमर्ीमध्ये बाबानंी पन्नास-पाऊणश ेवषांची उडी मारली आहे यार् शकंा नाही. एकीकडे 
ष्टर्च्या नव्या जाष्टणवा आष्टण दुसरीकडे जुनी समाजरचना याचं्या कोंडीर् र्ी सासरी अल्पकाा सापडली 
आहे. त्यारू्न र्ी लवकरच मुतर् होरे् आष्टण एकत्र कुटंुबपद्धर्ीरू्न बाहेर पडून स्वरं्त्र असा स्वर्ःचा संसार 
र्ी पर्ीबरोबर मोकळ्या मनाने उभा कररे्. हे ष्टर्चे सुख काााला ाार काा बघवर् नाही आष्टण 
पष्टर्ष्टनधनामुाे र्ी सनार्न अशा भयंकर वैधव्याच्या खाईर् लोटली जारे्. त्यारू्न र्ी बाहेर पडू शकरे् र्ी 
लहानपणार्ील ष्टर्च्यावरील ष्टिस्र्ी शााेर्ील संस्कारामुाेच, असे दाखवनू बाबानंी ष्टर्च्या साऱ्या 
व्यतर्ीष्टचत्रणार् एक ाार मोठी संगर्ी साधली आहे. 
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यमुनेच्या अगदी बालपणापासूनच्या स्वभाववणनृारू्न ष्टर्चे सत्यवादी व सुसंस्कत र् व्यतर्ीमत्व 
साकारले आहे. ष्टर्चे छापखान्यार्ील अक्षरासारखे सुरेख बााबोध वाणदार अक्षर, रेखीव मोडी लेखन, 
गष्टणर्ासारख्यया ष्टवषयार्ील ष्टर्ची गर्ी, ष्टर्चे आकषृक भरर्काम यानंी र्ी सवांच्यावर छाप पाडरे्. परंरु् 
ष्टशक्षणाने र्त्कालीन समजुर्ीप्रमाणे र्ी वाया गेली नाही. र्र अष्टधक संवदेनक्षम व करृ्व्यदक्ष बनली. 
गष्टरबीमुाे ष्टर्च्या वष्टडलानंी कजृबाजारी होऊन ष्टवनायकरावाशंी ष्टर्चा शरीरसंबंध जोडला. लहानपणीच 
मारे्चे ष्टनधन लाल्यामुाे व कजृबाजारीपणामुाे परागंदा व्हाव ेलागल्यामुाे ष्टववाहानंर्रचा ष्टर्चा माहेरचा 
संबधं कायमचा रु्टर्ो आष्टण ष्टर्च्या समजूर्दार पर्ीचे अंर्ःकरण हेच ष्टर्चे सासर-माहेर ठररे्. ष्टर्च्या 
सत्यवाष्टदत्वामुाे व्यावहाष्टरक दृष्या सासूचा ष्टर्च्यावर रोष ओढवर्ो व पुस्र्कापंासून ष्टर्ला दूर 
करण्यासाठी सासरचे अघोरी मागृ सुरू होर्ार्. त्याचा ष्टर्च्या संवदेनक्षम मनावर ष्टवलक्षण पष्टरणाम होर्ो. 
भयाने, कााजीने ष्टर्च्या व्यतर्ीमत्वाचा कब्जा घेर्ला जार्ो व र्ी अंथरूण धररे्. अशा पष्टरक्स्थर्ीर् ष्टर्ला 
मतत्यचेू स्वप्न पडू लागरे्. सुष्टशष्टक्षर् व सुसंस्कत र् स्त्रीच्या व्यतर्ीमत्वाचा जुन्या रूढीच्या जाचामुाे होणारा 
संकोच हा मतत्यसूम दाखष्टवण्यार् बाबानंी या ष्टठकाणी असाधरण कौशल्य दाखष्टवले आहे. पर्ीच्या 
पे्रमापणाने, आस्थेने, दक्ष औषधयोजनेने ष्टर्ला र्शा प्रसंगीही ष्टदलासा ष्टमार्ो. पण ष्टर्च्या व्यतर्ीमत्वाला 
खऱ्या अथाने धुमारे ाुटर्ार् रे् पर्ीच्या नोकरीच्या ष्टनष्टमत्ताने स्वरं्त्र ष्टबऱ्हाड करून, र्ी नव्या उमेदीचा 
संसार करू लागरे् त्या वेाीच. ष्टर्च्या आशाआकाकं्षा, ष्टर्चे ष्टशक्षणपे्रम, ष्टर्ची ष्टजज्ञासा व ष्टर्ची स्वरं्त्र वतत्ती 
या नव्या स्वरं्त्र संसारार् अनेक अंगानंी ष्टवकष्टसर् होर्ार्. 
 

चूल व मूल हकवा राधंा-वाढा या स्त्रीजन्माच्या कहाणीपेक्षा यमुनेची कहाणी वगेाी व वधेक आहे. 
ष्टर्च्या सासरच्या शजेारची गोदावरी, प्रवासार् भेटलेली वेणू हकवा पढंरपूरकरीण ष्टवधवा यापेक्षा यमुनेचे 
ष्टचत्र बाबानंी ष्टनरााे रेखाटले आहे. यमुना ष्टशकलेली असल्यामुाे ष्टर्ने ष्टर्च्या दृष्टिपथार् आलेल्या अन्य 
ष्टवधवाचं्या वैधव्यदशपेासून योग्य र्ो बोध घेर्ला आष्टण स्वर्ःवर वैधव्याची कुऱ्हाड कोसाली असर्ा र्ी 
बावरली नाही हकवा कक्ल्पर् दुःखाच्या भयाने ष्टर्ने कोणर्ीही प्रत्यक्ष कत र्ी केली नाही. परंरु् सासरी प्रत्यक्ष 
छा सुरू लाल्यावर मात्र र्ी केशवपनाचा बाी लाली नाही. र्र पष्टर्ष्टनधनोत्तर ‘या लोकारं् मला सुखाने 
राहर्ा येणार नाहीं’ अशी ष्टर्ची खात्री होर्ाच, प्रत्यक्ष मारपीट, ष्टशव्याशाप, उपासमार सुरू होर्ाच, मोठ्या 
ष्टनधाराने, ष्टवचारपूवृक पुढली राहण्या-उर्रण्याची सोय लाल्यावरच ष्टर्ने आपले घर सोडलेले बाबानंी 
दाखष्टवले आहे. र्सेच ष्टशवरामाची आई, ष्टशवराम याचं्यासह र्ी आपल्या पर्ीचा स्नेही दाष्टजबा याच्या 
घराचा आश्रय घेरे्. दाष्टजबा हे एक पे्रमा ष्टिस्र्ी आहेर्. त्यानंी ष्टशवरामबरोबर ष्टवनायकाच्या ष्टनधनानंर्र 
सातं्वनपर पत्र पाठष्टवले होरे्. याष्टशवाय यमुनेस ष्टिस्र्ी ष्टमशनच्या शााेर् पे्रमाचा प्रत्यक्ष स्वानुभवच होर्ा. 
त्यामुाे दाष्टजबाचं्या घरी जाण्यास यमुनेस कोणर्ाही धोका वाटला नाही. केशवपनाची जुलुमजबरदस्र्ी 
ष्टर्च्यावर दाष्टजबाचं्या घरी कोणीच करणार नव्हरे्. यमुना व ष्टशवरामच्या आईने ष्टिस्र्ी दाष्टजबाच्या घरचा 
आश्रय घेर्ला ही बार्मी गावार् सवृत्र पसरली. यमुनेच्या उदाहरणाने जणू काही ष्टवधवाचं्या पुढे एक 
आशचेा ष्टकरण चमकू लागला. 
 

हहदू ष्टवधवानंा त्याचं्या दारुण, हृदयिावक व अमानुष अशा हालअपेिारू्न बाहेर पडण्यासाठी 
त्याचं्या पुढे कोणर्ाच माग ृ नव्हर्ा. गोदावरीने परसार्ल्या ष्टवष्टहरीचा आश्रय घेर्ला. वेणू मुतयानेच 
मरणप्राय यार्ना सहन करीर् होर्ी व ष्टशवरामच्या आईने या वैधव्याच्या भयंकर दशरूे्न बाहेर पडण्यासाठी 
कोणर्ीही गोि करण्याचे बाकी ठेवलेले नाही. आपल्यासमोर आलेल्या प्रत्येक संधीचा उपयोग ष्टर्ने या 
संकटारू्न बाहेर पडण्यासाठी केला, हा प्रयत्न केष्टवलवाणा ठरला. ष्टजवाभावाच्या, आईच्या ष्टठकाणी 
असणाऱ्या व माहेरूनच पाठराखीण म्हणून आलेल्या कुणष्टबणीवर ष्टर्ने वैधव्यावस्थेर् ष्टवश्वास ठेवला. पण 
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या बाईनेच ष्टर्चा केसाने गाा कापला. प्रत्यक्ष कंुष्टटणीलाच ष्टर्ने ष्टवकले. प्राप्र् पष्टरक्स्थर्ीर् म्हणून र्ी रे्थे 
वशे्येचे जीवन जगू लागली. हेरू् हा की ष्टनदान वैधव्यदशरे्ील ष्टवटंबना व केशवपनाचा प्रसंग आपल्यावर 
येऊ नये. पण त्याही जीवनार् र्ी रमू शकर् नाही. एका गायनष्टशक्षकाच्या बरोबर र्ी काशीस पाून जारे्. 
रे्थे र्ी त्याची रखेली म्हणून राहरे्. याप्रकारे का होईना, आपणास सुखाने आयुष्य घालष्टवर्ा येईल असा 
भरवसा ष्टर्ला वाटर् असावा. ष्टर्ला रे्थे एक मुलगा होर्ो. कौरु्काने त्याचे ष्टशवराम नाव ठेवण्यार् येरे्. 
परंरु् वैधव्याने जणू या बाईचा पाठलागच चालष्टवला आहे. दुदेवाने ष्टशवरामचा बाप मरर्ो. परर् एकदा 
ष्टशवरामच्या आईच्या जीवनार् परवड सुरूवार् होरे्. काशीर् र्र र्ी ष्टबचारी केशवपनदेखील स्वीकाररे्. 
नंर्र पुण्याच्या सुधारकाचं्या वार्ा ष्टर्च्या कानावर गेल्यामुाे म्हणा हकवा ष्टर्चे दुदेव म्हणा र्ी त्या 
पष्टरक्स्थर्ीरू्न माग ृकाढण्यासाठी मोठ्या भाष्टवकरे्ने पुण्याच्या बेलबागेर् आली. बेलबागेर् पुराणीकबावाचंा 
कावाच ष्टर्च्या दृिोत्पत्तीस आला. ष्टवधवाचं्या जीवनाची ाटाष्टजर्ी टााण्यासाठी र्ी र्ीथृके्षत्राची, 
पढंरपूरची वाट धररे्. ष्टनदान देवाच्या िारी र्री ष्टर्ला नीटपणे जगर्ा याव ेकी नाही? पण रे् देखील भाग्य 
ष्टर्च्या नशीबी नाही. पढंरपूरला र्र प्रत्यक्ष ष्टवठोबाच्या पुजाऱ्याची–बडव्याची रखेली म्हणून ष्टर्ला जगावे 
लागरे्. ष्टशवरामच्या भष्टवर्व्याच्या आशनेे र्ी हा सारा जाच सहन करीर् असरे्. नरक यार्ना भोगीर् असरे्. 
शवेटी कमृधमृसंयोगाने ष्टवनायकराव व यमुना याचंी ष्टर्ला भेट होरे्. शवेटी ष्टवनायकरावच ष्टर्ला कदृमारू्न 
सोडवर्ो. या ष्टशवरामच्या आईने वैधव्यदशरूे्न बाहेर पडण्यासाठी खरोखरच शब्दार्ीर् यार्ना सोसल्या. 
भगीरथ प्रयत्न केले. धमृ जागष्टवणाऱ्याचं्या साष्टन्नध्यार् राहूनही र्ी पापाच्या गरे्रू्न बाहेर येऊ शकली 
नाही. शवेटी र्ी ष्टवनायकरावाचं्या भेटीमुाे या पापाच्या खाईरू्न बाहेर येऊ शकली. र्सेच दाष्टजबासारख्यया 
ष्टिस्र्ी माणसाच्या संगर्ीर् ष्टर्ला सररे्शवेटी का होईना माग ृसापडला. ष्टर्च्यामुाे यमुनेसही नव्या मागाने 
जाण्याचे धाडस लाले. हहदूधमार् राहून व हहदूधमीय लोकाकंडे राहून यमुनेस पष्टर्ष्टनधनोत्तर कोणर्ाच 
खात्रीचा सुखाचा माग ृ नाही हे र्ी खात्रीपूवृक व स्वानुभावाने सागंू शकरे्. यमुनेच्या वायाला आपल्या 
स्वर्ःच्या वायाला आलेला ष्टवषाचा प्याला येऊ नये अशा भावनेपोटी यमुनेस र्ी मदर् कररे्. गोदावरी, 
वणेू व पढंरपूरकरीण ष्टवधवा याचं्या कमृकहाण्यानंी सावध होऊन यमुनेने ष्टिस्र्ी लोक व ष्टिस्र्ी धमृ याचं्या 
आश्रयाने वैधव्यदशरूे्न बाहेर पडण्याचा व सुखासमाधानाने माणूस म्हणून जगण्यासाठी माग ृ शोधल्याचे 
बाबानंी दाखष्टवले आहे. हहदू ष्टवधवाचं्या जाचाचे ष्टनरूपण करून बाबानंी यमुनेचे उदाहरण या समस्येचे 
उत्तर म्हणून सुचष्टवले आहे. यमुनेच्या या कक्ल्पर् कहाणीचा पष्टरणाम इर्का जबरदस्र् ठरला की त्यानंर्र 
एका वषाच्या आर्च पुनर्थववाहाच्या सशास्त्ररे्वर वादष्टववाद लाले. ष्टवधवाष्टववाह सशास्त्र आहे की नाही याचा 
ष्टवचार जोराने आपल्याकडे सुरू लाला. यानंर्रच पष्टहला पुनर्थववाह घडून आला. ष्टवधवाष्टववाहाचा कायदा 
पण याच सुमारास लाला. अशा प्रकारे स्त्रीसुधारणाष्टवषयक एका महत्वाच्या अंगाचा श्रीगणेशा बाबाचं्या या 
कादंबरीने केला असे म्हणावयास हरकर् नाही. 
 

गोदावरी, वणेू व पढंरपूरकरीण ष्टवधवा याचं्या जीवन दशनृाने यमुनेचे ष्टचत्रण एक उत्तर म्हणून 
बाबा पुढे माडंण्याचा प्रामाष्टणक प्रयत्न करर्ार्. यमुिापयृटिात यमुनेचा ष्टनणयृ म्हणजे एक हहदू ष्टवधवानंा 
जाचारू्न, जुलूमारू्न, ष्टवटंबनारू्न बाहेर पडण्याचा माग ृ होय. यमुनेच्या पावलावर पाऊल ठेवनू जर 
हहदुधमार्ील ष्टवधवानंी आचार सुरू केला र्र हा प्रश्न हहदू सनार्न्यानंा भेडसाव ूलागला असणे सहज 
शतय आहे. जणू ‘यमुनेचे उदाहरण’ हा र्त्कालीन हहदुधमाष्टभमान्याना एक धोतयाचा ‘लाल कंदीलच’ 
ठरला असे म्हणर्ा येईल. 
 

बाबा ष्टिस्र्ी लाले होरे्. त्यानंा जो स्वर्ःच्या उद्धाराचा पापमुक्तर्चा माग ृपटला होर्ा र्ो त्यानंी 
ष्टनभयृपणे–पष्टरणामाचंी र्मा न बाागर्ा पत्करला होर्ा. एक प्रकारे बाबानंी स्वर्ःस सुचलेली, पटलेली 
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सुधारणा कत र्ीर् आणली होर्ीच. र्सेच आपणास पटलेला माग ृ त्यानंी यमुिापयृटि ही कादंबरी रचून 
समदुःष्टखर्ानंा, समानशीलानंा कथनात्मक पद्धर्ीने सुचष्टवला होर्ा. या त्याचं्या साहष्टजक कत र्ीने 
र्त्कालीन समाज मात्र जागा होण्यास मदर् लाली. यमुिापयृटिामुळे एक प्रकारे र्त्कालीन ष्टवचारवरं्ानंा 
हालष्टवले. या कादंबरीनंर्र त्यार्ील, सूचक व कक्ल्पर् का होईना, उदाहरणार्ील धोका र्त्कालीन 
ष्टवचारवंर्ानंा पटला आष्टण स्त्रीष्टशक्षण, बालष्टववाह बंदी, अनाथ बाष्टलकाश्रम, ष्टवधवाश्रम, पुनर्थववाहास 
मान्यर्ा, र्द ष्टवषयक कायदा इत्यादी समाजपष्टरवरृ्नात्मक घटना पाठोपाठ घडून येऊ लागल्या. या दृिीने 
यमुिापयृटिचे हे यश ष्टनःसंशय पष्टहल्या प्रर्ीचे आहे. यमुनेचे नाष्टयका या दृिीने महत्त्व व ष्टर्चा त्या 
काााच्या संदभार्ला हा आवाका ाार मोठा ठरर्ो. सुष्टशष्टक्षर्, साहसी, प्रसंगावधानी, सत्यवादी, कनवााू, 
सहृदयी अशी ही मराठी कादंबरीर्ील पष्टहली नाष्टयका समाजपष्टरवरृ्नकर्ी ठररे्. ष्टवधवाचं्या हालानंा ष्टर्ने 
वाचा ाोडली, त्यारू्न बाहेर पडण्याचा माग ृदाखष्टवला. त्या दृिीने बाबाचंी यमुना हष्टरभाऊंच्या यमूपेक्षा 
ष्टकर्ी र्री पुढे गेलेली आहे. ष्टलष्टहर्ा वाचर्ा येणारी, कलाकुसर जाणणारी, ष्टनसगशृ्री अवलोकन करणारी, 
पर्ीशी ष्टहर्गुज करणारी, सुशील, पे्रमा, मनमोकाी व र्त्कालीन सुष्टशष्टक्षर् सुधारक र्रुणाचं्या स्वप्नार् 
शोभणारी अशी सखी, सहचरी असणारी ‘यमुना’ बाबाचं्या पष्टहल्या वष्टहल्या कादंबरीर्ील नाष्टयका आहे. 
बाबानंी आपल्या पष्टहल्याच कादंबरीर्, मराठीर्ील पष्टहल्यावष्टहल्या कादंबरीर् अशी समथृ नाष्टयका रंगवावी 
हे महत्त्वाचे आहे. 
 

बाबाचंी यमुना ही मराठीर्ल्या महत्त्वाच्या नाष्टयकामंध्ये वगेाेपणानेच उठून ष्टदसरे्. र्ी एक समथृ 
नाष्टयका आहे. नाष्टयकाप्रधान कादंबरी हे मराठी कादंबऱ्याचें डोळ्यार् भरण्यासारखे वैष्टशष्य अगदी 
पष्टहल्या कादंबरीपासूनचे आहे. यमुनेचा हा ठसा अगदी बाबाचं्या कााापासून मराठीर्ील बहुरे्क 
कादंबऱ्यारू्न आढाून येर्ो. मराठी कादंबऱ्या नाष्टयकाप्रधान असल्याचे एक कारण यमुिापयृटि ही अगदी 
प्रारंभीची कादंबरी र्शी होर्ी असेही देर्ा येईल. ष्टर्च्याच अनुकरणामुाे पुढील बहुरे्क कादंबऱ्या 
नाष्टयकाप्रधान लाल्या असे म्हणण्यार् ाारसे चुकेल असे वाटर् नाही. 
 

यमुिापयृटिात यमुनेच्या खालोखाल महत्त्वाचे व्यक्तर्ष्टचत्रण ष्टवनायकरावाचें आहे. प्रथमच 
लाजााू ष्टवनायकाचे दशनृ भटजीकरवी आपणास घडरे्. बायकोवरून भटजी ष्टवनायकाची थट्टा करर्ार् 
पण र्ो लाजेने काहीच बोलर् नाही. यमुनेच्या मानाने र्ो कोमल मनाचा नव्हर्ा, पण र्ो अष्टवचारीही 
नव्हर्ा. पत्नीचे म्हणणे र्ो ऐकून घेई. ाावल्या वाेी ष्टर्ला पुस्र्के वाचून देई. यमुना स्वसुखदुःखे 
मोकाेपणाने ष्टवनायकरावासं सागें. र्ो पत्नीचे दुःख दूर करण्यासाठी म्हणर्ो, ‘हे दुःख ष्टनवारण करावयास 
मजपाशीं काहंीं उपाय असला र्र सागं, मी रु्झ्यासाठी आपला प्राण खचृ करण्यासही र्यार आहे.’ पत्नीने 
मरणाच्या गोिी काढर्ाच त्याच्या डोळ्यारू्न अश्रू येर्ार्. पत्नीची कााजी करणारा, धीर देणारा, ष्टर्ने 
आरोग्य सुधाराव ेअसे इक्च्छणारा ष्टवनायक प्रथम आपल्यापुढे येर्ो. नंर्र यमुना व ष्टवनायकराव नागपूरच्या 
प्रवासास बरोबर जार्ार्. प्रवासार् र्ो पत्नीला बरोबरीच्या नात्याने वागष्टवर्ो. ष्टवधवा, त्याचें प्रश्न, त्याचंी 
दुःखे याजंबिल र्ो ष्टर्च्याशी अगदी मोकाेपणाने चचा करर्ो. ष्टर्ला आपले म्हणणे समजावनू देर्ो, ष्टर्चे 
अनुभव आपण समजावनू घेर्ो व ष्टर्च्या बुद्धीमते्तने प्रभाष्टवर् होर्ो. चचेमधून ष्टवधवाचं्या हालारू्न त्याचंी 
सुटका लाली पाष्टहजे असे दोघानंाही वाटरे्. नागपुरास ष्टवनायकास ष्टनकडीच्या उद्योगाने कधी कधी ाार 
उशीर होई. नागपुरास दौलर्राव या र्रुणाची व ष्टवनायकाची मैत्री होरे्. एकदा ष्टारावयास गेले असर्ाना 
सपाच्या दंशापासून रे् वाचर्ार्. सपृ चावला असर्ा र्र यमुनेस वैधव्य आले असरे्, ष्टर्चे ाार हाल लाले 
असरे् अशी त्यास कााजी वाटली. ष्टवधवाचं्या हालाने, जाचाने र्ो ाारच व्याकुा होई. आपणास व पत्नीस 
ज्ञान ष्टमााले याचे त्यास भाग्य वाटरे्. लाखो लोकाचं्या अज्ञानाची त्यास कीव येरे्. लोक उपासर्ापास, 
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नवससायास, जप, र्प, कौल वगैरे करर्ील पण देवाची भतर्ी करणार नाहीर्. याचे त्यास वाईट वाटरे्. 
ष्टवनायकास ष्टशवरामाच्या आईचा संशय येर्ाच त्याने ष्टर्चे प्रकरण उघडकीस आणलेच. परतया बाईशी 
एकाएकी बोलण्याचे त्यास अवघड वाटरे्. त्याने पढंरपूरच्या बाईची सवृ व्यथा सहानुभरू्ीने ऐकून घेर्ली व 
ष्टर्ला मदर् करण्याची र्यारी दशषृ्टवली. बाईने त्याला आपले गुष्टपर् साषं्टगर्ले यार्च त्याच्या स्वभावाचा 
चागुंलपणा व सहृदयर्ा व्यतर् होरे्. र्ो त्या पढंरपूरच्या बाईस व ष्टर्च्या मुलास सन्मागास लावर्ो. 
पापभीरु ष्टवनायक त्या ष्टवधवचे्या दुःखाची आपल्या पत्नीशी चचा कष्टरर्ो. हजारो वषांच्या या दुि चालीवर 
ष्टवचार करर्ो. सष्टक्रय सहानुभषू्टर् असणारा ष्टवनायक ष्टशवरामच्या ष्टशक्षणाची व्यवस्था करर्ो व बाईच्या 
अन्नवस्त्राची सोय लावर्ो. ष्टर्ला आपला स्वयंपाक करण्याची कामष्टगरी देर्ो. श्रद्धााू ष्टवनायक पत्नीकडून 
बाक्प्र्स्मा घेर्ो. स्वमरणोत्तर ष्टर्ला पुनर्थववाह करण्याष्टवषयी सागंर्ो. ष्टवनायकाकडून, त्याच्या ष्टमत्राकंडून 
आपणास अनेक ष्टवधवाचं्या हकीगर्ी समजर्ार्. यमुनेचा पर्ी व ष्टवधवाचंा कैवारी, केशवपनष्टवरोधक, 
ष्टवचारी, सहृदय, पापभीरु अशा ष्टवनायकरावाचें दशनृ आपणासं यमुिापयृटिमध्ये घडरे्. 
 

यमुना आष्टण ष्टवनायकरावयाचं्या अंर्रंगार्, मनार् असलेली खाबा ष्टठकष्टठकाणी व्यतर् लाली 
आहे. ष्टवनायकरावाचं्या मनार् ष्टवधवाषं्टवषयी सहानुभषू्टर् आहे. र्ी त्याच्या बोलण्याचालण्यार्, 
वागण्यासवरण्यार् व्यतर् होरे्. मररे्समयीदेखील र्ो आपल्या पत्नीच्या वैधव्यदशचेी हचर्ा करर्ो. ष्टर्च्या 
भावी केशवपनाचे ष्टर्च्या छााचे ष्टचत्र त्याला अस्वस्थ करणारे आहे. त्याच्या मनार्ले वादा आपणास 
चागंलेच जाणवरे्. 
 

ष्टवनायकरावाच्या मनार् येशू ष्टिस्र्ाष्टवषयी भक्तर्भाव पत्नीच्या–यमुनेच्या सुस्वभावाने व मधुर 
भाषणाने व ष्टर्च्या प्रयत्नाने ष्टनमाण लाला होर्ा. ष्टवनायकराव यमुनेप्रमाणे ष्टिस्र्ी शााेर् गेला नव्हर्ा पण 
पत्नी मनासारखी असल्याने र्ो ष्टर्च्या आवडीष्टनवडीप्रमाणे ष्टर्च्याच इच्छेनुसार ष्टिस्र्ी र्ारणावर ष्टवश्वास 
ठेव ू लागर्ो. त्या देवावर ष्टवश्वास ठेव ू लागर्ो. मरणसमयी र्र आपली आत्मर्ारणाबाबर् लालेली 
ष्टदरंगाईही र्ो यमुनेजवा कबूल करर्ो. र्ो म्हणर्ो, ‘जरी मी सद गुणी व सदाचरणी होर्ो र्री मी देवाचा 
भतर् नव्हर्ो.’ नंर्र र्ो र्ारण व पाप-क्षमा इत्यादींची ष्टवचारपूस करर्ो. यमुना त्यास देवावर ष्टवश्वास 
ठेवावयास सागंरे्. र्ी त्याच्यासाठी प्राथृना कररे्. ष्टवनायकराव उपासनागीर् ऐकर्ो. र्सेच आपल्या 
मरणोत्तर यमुनेस वाटले र्र र्ो ष्टर्ला पुनर्थववाहाची पण परवानगी देऊन ठेवर्ो. ष्टर्च्या सुखाच्या हचरे्र् र्ो 
आपल्या शवेटच्या घटका घालष्टवर्ाना बाबानंी दाखष्टवला आहे. अखेरच्या क्षणी ष्टवनायकराव प्रभनेू आपला 
अंगीकार करावा अशी इच्छा व्यतर् करीर् असर्ाना ष्टदसर्ो. मनासारखी पत्नी ष्टमााली असर्ानंा ष्टर्च्या 
संगर्ीर् मरण देखील ष्टकर्ी उदात्त असरे् हे बाबानंी ष्टवनायकरावाच्या ष्टचत्रणार् दाखष्टवले आहे. एक प्रकारे 
यमुनेचे ष्टचत्रण बाबानंी असे काही केले आहे की ष्टर्च्यामुाे ष्टर्च्या पर्ीलाही आपल्या आत्मोद्धाराचा–
पापमुतर्ीचा माग ृसापडला. त्याला सुखाचे मरण येऊ शकले. एका अथाने ष्टर्च्या साष्टन्नध्यार् ष्टवनायकास 
जीवन र्र सुखाने घालष्टवर्ा आलेच पण प्रत्यक्ष मरणाला देखील सामोरे जाण्याचा, सुखासमाधानाने मरण 
स्वीकारण्याचा माग ृ ष्टवनायकरावास सापडला. हे दाखष्टवण्यार् बाबानंी यमुनेचा प्रभाव वाचकावंर सर्र् 
ठेवण्यार् यश ष्टमाष्टवले आहे. ष्टवनायकरावांचे ष्टचत्रण करर्ानाही यमुनेचा प्रभाव यक्त्कंष्टचर्ही कमी होर् 
नाही. 
 

ष्टवनायकाला अपघार्ी मरण येरे् हा प्रसंग एका अथाने या कादंबरीचा मध्यहबदू आहे. कादंबरीच्या 
कथानकाला या प्रसंगाने एकदम कलाटणी ष्टदली आहे. साऱ्या ष्टवधवाचं्या दुःक्स्थर्ीचे आकलन लाल्यानंर्र 
दुदेवाने यमुनेवरही र्ोच प्रसंग कक्ल्पण्यार् दैवाच्या अर्तयृरे्चा प्रत्यय कादंबरीकाराला घडवावयाचा 
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होर्ा. एक शोकात्म कथा या दृिीने या कलाटणीमुाे कादंबरीला सघनर्ा येरे्. म्हणूनच ष्टवनायकाचा मतत्यू 
ही कादंबरीर् एक अपष्टरहायृ घटना ठररे्. र्ी नेमतया ष्टठकाणी करण्यार् बाबा चुकले असरे् र्र बाबाचं्या 
मनार्ील हेरू्ला आकार देर्ा आला नसर्ा! 
 

यमुना–ष्टवनायकरावाचं्या मुख्यय कथेला उपकथाचंी जी जोड आहे, र्ी मुख्ययत्वकेरून ष्टवधवाचं्या 
दुःक्स्थर्ीचीच आहे. त्याचें स्वरूप थोडतयार् पाहर्ा येरे्. या उपकथानंी यमुनेच्या मनावर केलेल्या 
आघार्ाचंी कल्पना येरे्. 
 

या उपकथार्ील यमुनेच्या शजेारीच रहाणाऱ्या ष्टशवराम गोपााच्या बायकोचे ष्टवष्टहरीर् जीव देणे ही 
एक छोटी कथा आहे. यमुनेच्या शजेारणीने–ष्टशवराम गोपााच्या ष्टवधवनेे गोदावरीने–आपण अपशकुनी व 
आर्ा आपले केशवपन खंडू न्हावी करणार या भीर्ीने परसार्ल्या ष्टवष्टहरीर् जीव ष्टदला. पर्ीच्या ष्टनधनाने 
अगोदरच दुःखी लालेल्या गोदावरीस ष्टर्च्या जावनेे साो की पाो करून सोडले. र्शार्च मामा पत्र आले, 
केशवपनासाठी खंडू न्हावी पण आला व गोदावरीने ष्टवष्टहरीर् जीव ष्टदला. यमुनेला जाणवलेला हा पष्टहला 
धक्का. काहीसा ‘परदुःखशीर्ल’ असा वाटावा या प्रकारचा. 
 

त्यानंर्र पर्ीसमवरे् नागपूरच्या प्रवासार् यमुनेस वेणूची कथा कारे्. वेणूस घरार् सवृ वणेे 
म्हणर्ार्. कपााकरंटी वेणू अश्रुपूण ृनयनानंी आपली व्यथा, पूवृकथा सागंरे्. ही एक बालष्टववाह लालेली 
स्त्री. प्रथम ष्टर्चे लाड होर्. नंर्र ष्टर्चा पर्ी आजारार् वारला. त्यानंर्र वणेूस मोलकरणीसारखे काम 
करावे लागले. ष्टर्ची वस्त्र-पाघंरुणे सासरच्यानंी घेर्ली. दागदाष्टगने घेर्ले. ष्टर्ला नागवले. काबाडकि, 
अपुरे अन्न व अपमानीर् शब्द याष्टशवाय सुख म्हणजे काय हे ष्टर्ला माहीर् नव्हरे्.नंर्र यमुना ष्टर्ला 
स्वर्ःजवाचे काहीवाही देऊ कररे्, पण घरचे लोक मला काही वापरू देणार नाहीर्, असा खुलासा वणेू 
कररे्. मग यमुना ष्टर्ला येशू ष्टिस्र्, त्याची प्राथृना, कत पा इत्यादीष्टवषयी सागंरे्. ष्टर्च्यासाठी यमुना प्राथृना 
कररे्. ष्टर्च्यावर त्याचा ाारसा पष्टरणाम होर् नाही. मात्र पौगंडावस्थेर्ील ष्टर्च्या र्ारुण्यसुलभ 
आशाआकाकं्षा कशा ष्टनष्ठुरपणे पायदाी रु्डष्टवल्या जार्ार् हे पाहून र्ी कलकलरे्. अशी ही वणेूची दुसरी 
कथा यमुनेने नागपुरास जार्ाना वणेूच्या र्ोंडून ऐकली. यारू्नही एका ष्टवधवचे्या ष्टवष्टवध हालअपेिाचें, 
ष्टर्च्या उपेष्टक्षर् जीवनाचे, छााचे व जाचाचे दशनृ घडरे्. यमुनेच्या मनावर हा दुसरा आघार्. 
 

ष्टवनायकाचा नागपूरचा ष्टमत्र दौलर्राव याने आपल्या मामेबष्टहणीची कथा ष्टवनायकरावास कथन 
केली. ही मामेबहीण ष्टवधवा होर्ी पण आईबाप ष्टर्चा चागंला साभंाा करीर्. अन्नवस्त्राची ददार् नव्हर्ी. रे् 
ष्टर्चे लाड करीर्, पण पर्ी नसल्याने र्ी सर्र् दुःखी असे. रडे. त्यामुाेच वडील पण दुःखीच असर्. 
ष्टर्च्या वष्टडलानंा कोणी र्री सल्ला ष्टदला, ‘मुलीला देवा धमाचा नाद लावा.’ त्यासाठी वष्टडलानंी पुराष्टणक 
लावला. र्ो गोपी व कत ष्णाच्या कथा ष्टर्ला ऐकवी. नंर्र त्याच गावार् एक कथेकरी गोसावी आला. त्याची 
ख्ययार्ी गावार् पसरली. र्ी मामेबहीण पण त्याच्या कथास जाऊ लागली. चारु्मासार् देवधमृ वाढले. रात्रौ 
पूजेस उशीर होऊ लागला. वष्टडलानंा वाटले, मुलगी साधूच्या भजनी लागून पावन लाली. पण प्रत्यक्षार् या 
बाबाने कावा करून त्या मुलीसह पलायन केले. बरोबर जार्ाना मुलीने घरार्ील हजार दीड हजाराचंा 
ष्टवत्तष्टवषयही नेला होर्ा. ष्टर्चा पत्ता लागला नाही. या बाबाने अशाच दोन-र्ीन ष्टस्त्रयासं पूवी पाष्टवले होरे् 
ही माष्टहर्ी मात्र नंर्र ष्टमााली. पुनर्थववाह रूढ नसल्याने ही मामेबहीण पााली. मामाचं्या र्ोंडास कााे 
ाासले. ष्टवधवाचं्या व्यष्टभचाराचा हा एक सवृसामान्य मासला. दौलर्रावाने ष्टवधवाचं्या आणखी दोन छोया 
कथा साषं्टगर्ल्या. त्यापैकी एक उच्च कुलार्ली र्रुण ष्टवधवा, शजेारच्या र्रुणाबरोबर ष्टर्ची मैत्री लाली. 
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पोट वाढले. हवा बदलण्यास गेली. बाांर् लाली. पोर कुांब्यास ष्टदले. बरोबर एक मुलगा होर्ा र्ो बोभाटा 
करील म्हणून त्यास ष्टर्ने नदीर् ढकलले व र्ो वाहून गेला असे उठष्टवले. स्वैराचाराची ही पुढची पायरी. 
ष्टर्च्यापुढे भ्रणूहत्येसारखे अघष्टटर् प्रकार म्हणजे काहीच नव्हेर्! मंुबईची एक शणेवी स्त्री एका लग्न 
लालेल्या माणसाबरोबर राही. ष्टर्ची ही सवय मारहाण करूनही गेली नाही. ष्टर्ला लोणच्याच्या खोलीर् 
कोंडली, र्री ष्टर्ने ऐकले नाही. हा मुदाड स्वैराचाराचा नमुना. अशा प्रकारे दौलर्रावानेच ष्टवधवाचं्या र्ीन 
कथा ष्टवनायकरावास ऐकवल्या आहेर्. या कथाचें आघार् सवृसाधारण स्वरूपाचे आहेर्. 
 

खरा मोठा व ष्टवलक्षण आघार् पढंरपूरच्या ष्टवधवेचा. ही ष्टवधवा रात्रीच्या वाेी केसाचा टोप घालून 
जारकमृ कररे् आष्टण रे्ही देवाच्या पुजाऱ्याशी! केवा आपले व आपल्या उनाडटप्पू मुलाचे पोट 
जााण्यासाठी या बाईने हा वाममाग ृ पत्करला. ही मुाची कुलीन होर्ी. परंरु् वैधव्यामुाे र्ी एका दुि 
चक्रार् सापडली होर्ी. प्रथम र्ी वैधव्याच्या हालाच्या कक्ल्पर् वणनृाने घरारू्न पााली. नंर्र ष्टर्ची 
रवानगी नाचगाणी करणाऱ्या कलावरं्ीणीच्याकडे लाली. रे्थून र्ी गाणे ष्टशकवणाऱ्याबरोबर पााली. पण 
र्ोही पुढे ष्टनधन पावला. पोराच्या मंुजीसाठी व पर्ीच्या पे्रर्कमासाठी र्ी ष्टवकेशा लाली. पोटापाण्याचे हाल 
होऊ लागले. र्शी मग र्ी पुण्यास आली. बेलबागेर् ष्टर्ची व ष्टवष्णु पुराष्टणकाची गाठ पडली. पण पुण्यास 
इर्र ष्टवधवाचंी ाष्टजर्ी पाहून र्ी एका कार्थर्कार् बडव्याकडे पढंरपुरास आली. त्याच्याकडे चोरी 
लाल्यामुाे र्ी दुसऱ्या बडव्याकडे स्वयंपाक करी व र्ी केसाचा टोप घालून त्याच्याकडेच रात्री जाई व 
जारकमृ करी. त्याचे कारण र्ो बडवा ष्टर्च्या मुलाचे लग्न करून देणार होर्ा. मंुज र्र त्याने केलीच होर्ी. 
ष्टवनायकाने ह्या बाईची ष्टर्ने कबुलीजबाब ष्टदल्यावर त्या ष्टचखलारू्न सुटका केली. 
 

पुढे प्रत्यक्ष यमुनेवर वैधव्याची कुऱ्हाड कोसारे्. ष्टर्च्यावर पण केशवपनाचा प्रसंग येर्ो, पण र्ी 
ष्टशवरामाच्या मदर्ीने व सासऱ्याच्या सहाय्याने यारू्न वाचरे्. र्ी पुनर्थववाह कररे्. अशा प्रकारे मुख्यय 
कथानक व उपकथानके ष्टवधवाचं्या क्स्थर्ीच्या ष्टनरुपणाची आहेर्. उपकथानकानंी कथेच्या हेरू्स बाकटी 
आणली. कथेर्ील ष्टचत्रण पष्टरणामकारी बनष्टवण्यासाठी बाबानंी आपल्या उपकथानकाचंा उपयोग करून 
घेर्ला. यमुनेच्या कथेच्या सूत्रार् ही उपकथानके गुंालेली आहेर् हे महत्त्वाचे आहे. या उपकथानंी 
यमुनेच्या कथेस बाकटी आणली आहे. ही उपकथानके कथानकाशी एकजीव लालेली नाहीर्; पण 
परस्पराशंी शतखंलाबद्ध खासच आहेर्. गोदावरीची कहाणी आपार्र्ः यमुनेच्या कानावर पडरे्. वणेूची 
कमृकहाणी यमुना प्रयत्नपूवृक ष्टर्च्याचकडून वदवनू घेरे्, पंढरपूरची ष्टवधवा स्वर्ःच्या मुखानेच 
ष्टवनायकरावाला आपली स्वर्ःची ष्टचत्तरकथा सागंरे्. ष्टवनायकरावाचा ष्टमत्र दौलर्राव आपल्या 
मामेबष्टहणीची वैधव्यकथा सागंर्ो. र्र इर्र ष्टमत्राचं्या पत्रव्यवहारारू्न आणखी काही ष्टवधवाचं्या कथा या 
पष्टर्पत्नींना काून येर्ार्. अशा रीर्ीने या उपकथाचं्या ष्टनवदेनपद्धर्ीर् वैष्टचत्रय साधण्यार् आले आहे. या 
सवृ उपकथा एकीरू्न दुसरी जन्म घेरे् अशा प्रकारच्याच आहेर्. त्याचंी गुंाणी कथा ष्टवषयाला बऱ्याच 
प्रमाणार् गर्ी देरे्. 
 

यमुिापयृटि अथवा हहदल नवधवाचं्या क्स्तीथतीचे निरूपण हे नाव प्रस्रु्र् कादंबरीस बाबानंी ष्टदले आहे. 
रे् सवृस्वी योग्य आहे. कारण या गं्रथार् र्त्कालीन हहदंूच्या ष्टवष्टवध ष्टवधवांच्या पष्टरक्स्थर्ीचे यथार्र्थय ष्टचत्रण 
शब्दानंी साकार केलेले आहे. यमुनेने पर्ीबरोबर प्रवास केला रे् ष्टर्चे पयृटन. र्सेच ष्टर्ने ष्टिस्र्ी धमाचा 
स्वीकार केला हा ष्टर्च्या अंर्रंगाचा प्रवास. म्हणून यमुिापयृटि हे नाव पण योग्य आहे. प्रत्यक्ष कादंबरी व 
शीषकृ याचा अन्योन्य संबधं आहे हे उघड आहे. त्यानंर्र प्रत्येक प्रकरणास एक एक शीषकृ ष्टदलेले आहे. 
त्यावरून देखील त्या प्रकरणाच्या अंर्रंगाचा बोध होर्ो. वाचकाचंी ष्टदशाभलू होर् नाही. उदाहरणाथृ, 
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‘लग्न’ प्रकरणार् यमुनेचा व ष्टवनायकरावाचंा ष्टववाह, र्र ‘खंडू न्हावी’ या प्रकरणार् गोदावरीच्या 
केशवपनाचा प्रसंग, ‘वणेू’ या प्रकरणार् यमुनेची शजेारीण वेणू ष्टहची वैधव्यकथा आहे. ‘बावाचा कावा’ 
यामध्ये मामेबष्टहणीस ासवणाऱ्या गोसावी बुवाचे कपट आहे. ‘केशाचा टोप’ यामध्ये ष्टशवरामची आई 
केसाचा टोप स्वैराचाराथृ कसा घाली याची कथा आहे. ष्टर्लाच माहेरी कुांष्टबणीने कशी ासष्टवली ही 
हकीगर् कुांष्टबणींच्या कथेर् ‘भलूथापे’ मध्ये आहे. सुटसुटीर् व साथृ अशी ही शीषकेृ आहेर्. 
 

आपले म्हणणे बाबा साधार माडंर्ार्. त्यासाठी पुराणे, दासबोध, गीरे् वगैरेरू्न पोषक उर्ारे व 
वातये याचंी मदर् रे् घेर्ार्. ष्टवधवाचं्या हकीगर्ी आपण कथन केल्या त्या अष्टर्शयोतर्ीच्या, कक्ल्पर् 
नव्हत्या, एर्दथृ त्या कथानंा पुिी देणाऱ्या पुरवण्या बाबानंी या कादंबरीस जोडल्या आहेर्. आठ पुरवण्या 
जोडून बाबानंी या ष्टवधवाचं्या ष्टनरूपणास वजन आणले आहे. ‘एका ष्टवधवचेे आत्मकथन’, ‘एका बाईचा 
ष्टनबधं’, ‘ष्टवधवा-ष्टववाहास वदेाचंा आधार’, ‘पुनर्थववाहाचंी संख्यया’, ‘न्हावी बाधंवासं सूचना’, ‘केशवपन’, 
‘पढंरपुरार्ील ष्टवधवा’, ‘पुनर्थवहाचा कायदा’ या अि पुरवण्या यमुिापयृटिातील ष्टवषयास भक्कम आधारभरू् 
ठरल्या आहेर्. पष्टहल्या आवतत्तीस मात्र ातर् पष्टहल्या दोनच पुरवण्या होत्या! 
 

याप्रकारे या कादंबरीर् स्वभावरेखाटन व व्यक्तर्ष्टचत्रण यानंी रंग भरला आहे. आत्मष्टनवदेन, 
संवाद, पत्रलेखन, कथनप्रसंग यारू्न हे स्वभावरेखाटन सहजगत्या लालेले आहे. यमुनेचा सासरा, 
वादष्टववाद करणारे शास्त्री, दौलर्राव, त्याच्या मामेबष्टहणी, मोरभट वगैरे इर्र व्यतर्ीष्टचत्रणेही समाजार्ील 
प्राष्टर्ष्टनधीक स्वरूपार्ील व्यतर्ींचीच आहेर्. १९ व्या शर्काच्या मध्य कालार्ील समाजाचे प्रष्टर्हबब जणू या 
कादंबरीर् या व्यतर्ींच्या रूपाने आपणास यमुिापयृटिात आढाून येरे्. 
 

यमुिापयृटि या कादंबरीचे कथानक र्त्कालीन समाजाला अस्वस्थ करण्याइर्के ष्टचत्तवधेक 
आहे. यमुना व ष्टवनायकराव प्रवासास जार्ार्. र्त्पूवी गोदावरी या ष्टवधवेची शोकान्र् कथा, वाटेर् वणेूची 
व्यथा, पढंरपूरच्या ष्टवधवचेी अद भरु्रम्य पण कक्ल्पर्ालाही मागे टाकणारी हृदयिावक कथा, 
दौलर्रावाचं्या मामेबष्टहणीचा बाी इत्यादी उपकथानंी या यमुनेच्या कथानकास बाकटी आणली. यमुना, 
ष्टवनायकराव, वणेू, ष्टशवराम व त्याची आई, दौलर्राव इत्यादी व्यतर्ींची स्वभावरेखाटने यानंी या 
कादंबरीस उठाव आला. पण मूा यमुना व ष्टवनायकराव याचं्या कथानकाने व अनुषंगाने हहदू ष्टवधवाचं्या 
क्स्थर्ीचे ष्टनरूपण बाबानंा करावयाचे होरे्. त्यासाठी यमुनेचे पयृटन आहे. ष्टवष्टवध दृष्यानंी, प्रसंगानंी, 
घटनानंी, ष्टवधवाचें हाल त्यानंी साकार केले. पुनर्थववाहाचे र्त्त्व वाचकाचं्या गाी उर्रष्टवले. यार्ील संघषृ 
हा केवा सनार्नी व सुधारक याचं्यार्ील ढोबा ष्टवरोधावर आधारलेला नाही. त्यापेक्षा र्ो अष्टधक व्यापक 
व सूक्ष्म आहे. 
 

सुि आष्टण दुि पात्रामंध्ये कथानकाची ष्टवभागणी, संकटाचं्या अनेक अर्तयृ प्रसंगारू्न नायक-
नाष्टयकेचा प्रवास व त्यारू्न अद भरू् मागांनी लालेली त्याचंी सुटका, खलपात्राचें आकक्स्मक हृदयपष्टरवरृ्न 
व पश्चात्तापदग्धरे्र् त्यानंी होरपाणे, सुि—दुि पात्रानंा कष्टवरे्र्ील साकेंर्ीक न्याय (poetic justice) देणे 
इत्यादी कत ष्टत्रम वैष्टशष्यानंी मराठी कादंबरी इर्की जखडली गेली आहे की, अद्याष्टपही र्ी त्यामधून बाहेर 
पडली आहे असे नव्हे. यमुिापयृटि ही एक ष्टवशुद्ध व ष्टनखा वास्र्वाचाच वधे घेणारी स्वरं्त्र प्रवतत्तीची 
कादंबरी आहे. 
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प्रा. कुरंुदकरानंी म्हटल्याप्रमाणे रचनेच्या दृिीने या कादंबरीचे काही लक्षणीय ष्टवशषे ष्टवचारार् 
घेण्यासारखे आहेर् : 
 

‘कोणरे्ही ष्टनसगवृणनृ हकवा प्रास्र्ाष्टवक न घेर्ा ाडतयाचं्या आधुष्टनक कादंबरीप्रमाणे पात्राचं्या 
संवादापासून ही कादंबरी सुरू होरे् व कथानकाच्या ओघार्च मागचा इष्टर्हास बाबा सागंून 
जार्ार्. या कादंबरीच्या शवेटच्या प्रकरणापयंर् ‘वाचकहो’ असे वाचकानंा मुिाम आवाहन 
करण्याची गरज बाबानंा वाटली नाही. सामाष्टजक कादंबरीर् सुद्धा वाचकाचंी उत्कंठा 
वाढष्टवण्यासाठी एखादे रहस्य आणण्याची इच्छा लेखकानंा होर् असरे्. र्शी इच्छा बाबानंा 
लालेली नाही. ही कादंबरी ज्या पद्धर्ीने बाबानंी संपष्टवलेली आहे र्ी पद्धर्ी सुद्धा ष्टवचार 
करण्याजोगी आहे. यमुना ष्टिस्र्ी लाली व ष्टर्चा पुनः ष्टववाह लाला असा मुख्यय कथानकाचा बाबा 
पूण ृशवेट करर्ार्. पण सगळ्याच पात्राचंा पष्टरपूण ृशवेट दाखष्टवण्याचा मोह त्यानंी आवरला आहे. 
ष्टशवरामच्या आईचे पुढे काय लाले, ष्टशवरामचे काय लाले, याचा उपसंहार करीर् रे् बसले नाहीर्. 
बाकीची पाते्र कथेप्रमाणे येर्ार् व जार्ार्. त्याचंा उपसंहार करण्याचे कारणच नव्हरे्. जणू त्या 
ष्टवधवाचं्या कहाण्या र्शाच अनुत्तष्टरर् उभ्या आहेर्. त्याचें प्रश्न सुटलेले नाहीर्. कथानक 
माडंणीच्या या पद्धर्ीमुाे यमुिापयृटि हा प्रवाही जीवनार्ला नजरेसमोर आलेला एक रु्कडा 
वाटर्ो. कत ष्टत्रम रीत्या कापून बेर्शीर केलेला ठाकष्टठकीचा नकली आकार वाटर् नाही. केर्कर 
वाचर्ाना जसा त्या ष्टनवेदनाला कलाहीनरे्बरोबर खरेपणाचा जोर जाणवर्ो र्सा खरेपणाचा 
प्रभाव येथेही जाणवर्ो. बाबा पदमनजींचा वास्र्ववाद म्हणजे लीलाचष्टरत्राप्रमाणे शलैीचा 
वास्र्ववाद नाही. प्रचाराने डागाालेला असला, बौष्टद्धक आवातयाने उथा वाटला, आष्टण 
कलात्मकर्ा ाारशी नसली र्री र्ो आशयाचा वास्र्ववाद आहे. नाडलेल्या ष्टवधवा अष्टर्सद गुणी व 
अष्टर्सुंदर दाखष्टवण्याचा मोह त्यानंा होर् नाही. यमुनेचा सासरा र्ी घरारू्न ष्टनघून गेल्यावरही 
अनुकंपाशीलच राहार्ो असे दाखष्टवर्ानंा त्याना हरकर् वाटर् नाही. पष्टहल्याच मराठी कादंबरीर् 
बाबानंी कादंबरीच्या दृिीने जेवढा प्रवास केला आहे त्या प्रवासाचे आजही कौरु्क वाटल्याष्टशवाय 
राहार् नाही. [धार आनण काठ, उनि. पत. १६-१६.] 

 
व्यक्तर्ष्टचत्रणानंर्रचा यमुिापयृटिामधील महत्वाचा ष्टवशषे म्हणजे ठायी ठायी ष्टर्च्यामध्ये 

कादंबरीकाराने योष्टजलेले सहज संवाद. व्यतर्ी, प्रसंग, व्यतर्ींचे समाजार्ील स्थान इत्याष्टदकानुंसार हे 
संवाद वास्र्वरूप घेऊन कादंबरीर् ष्टजवरं्पणा ष्टनमाण करर्ार्. यमुनेचे लग्न ठरल्याची वार्ा घेऊन 
राघोपरं् भटजी येर्ार् आष्टण वधूष्टपर्ा आष्टण भटजी याचं्या संवादानेच कादंबरीला सुरुवार् होरे्. यमुनेच्या 
ष्टववाहानंर्र ष्टर्ची सासू व नणदं याचं्यामधल्या संवादाने ष्टर्च्या सासरचे दशनृ घडरे् आष्टण पष्टहल्या 
प्रकरणाचा शवेटही ष्टवनायक-यमुना या आदश ृदापंत्याच्या पे्रमा वार्ालापाने होर्ो. गोदावरीच्या वैधव्याने 
‘पां् ाऱ्या पायाची अवदसा’ म्हणून शजेारच्या आयाबाया आपापसार् कशा बोलर्ार् आष्टण त्या साऱ्या गोिी 
कानावर पडल्यामुाे यमुना आपल्या पर्ीशी भाबंावलेल्या मनःक्स्थर्ीर् कशी अस्वस्थपणाने बोलरे् याचा 
प्रत्यय पष्टर्पत्नींच्या संवादारू्न येर्ो. नागपूरची बालष्टवधवा वेणू व यमुना याचं्यामधला संवाद म्हणजे 
बालष्टवधवाचंी दुःखे स्त्रीसुलभ अंर्ःकरणारू्न कसे कारुण्यपूण ृरूप धारण करर्ार् याचा उत्तम नमुनाच. 
ष्टर्च्या बालसुलभ आशाआकाकं्षा कशा मारल्या जार्ार् हे ष्टर्च्या र्ोंडून ऐकर्ानंा अंर्ःकरण ष्टपावटरे्. 
ष्टवशषेर्ः ‘मष्टहन्यारू्न र्ीन रात्री एका लुगड्ावरच कोरड्ा भईुवर’ कसे ष्टनजावे लागरे् आष्टण रात्री कशा 
खायला उठर्ार्, याचे ष्टर्चे वणृन म्हणजे साक्षार् अशा एखाद्या ष्टवधवचे्या अंर्ःकरणारू्नच साकारलेले 
आहे, असे वाटायला लागरे्. ष्टवनायकरावाचं्या दोन गड्ामंधला संवाद पत. ७३–७४ वर बाबानंी रंगष्टवला 
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आहे. बोलभाषेचा हा पष्टहलावष्टहला रागंडा आष्टवष्कार अष्टर्शय भेदक व नेमका पष्टरणाम करवनू जाणारा 
आहे. पंढरपूरच्या ष्टवधवेला पूवायुष्यार् ग्वाल्हेरच्या कंुटणखान्यार् ष्टखर्पर् पडावे लागरे्. या 
कंुटणखान्याचे ष्टचत्रही धेडगुजरी हहदी–मराठी संवादारू्न बाबा उभे करर्ार्. शास्त्री–पषं्टडर्ाचें, सनार्नी 
सुधारकाचें वादष्टववाद पुस्र्की पाषं्टडत्याच्या थाटावर वर्थणलेले आहेर्, र्र आकाशार्ील र्ारक बापाबिल 
बोलर्ाना यमुना व ष्टर्चा पर्ी अपष्टरहायृपणे मराठी बायबली वाणाची भाषा बोलर्ार्; आष्टण बोलर्ा 
बोलर्ा ‘स्वसंर्ोष पाखराप्रमाणे माणसाने ष्टमावावा’ असा बोधवादाचा ठसाही त्याचंी भाषा उमटवनू जारे्. 
 

ष्टस्त्रयाचं्या भाषेची ष्टवष्टवध रूपे या संवादारू्नच आष्टवष्कत र् होर्ार्. यमुनेच्या संवादारू्न ष्टर्ची अपार 
सहानुभषू्टर् जाणवरे्, र्र वेणूचे बोलणे अपार करुणा जागतर् कररे्. पढंरपूरच्या ष्टवधवेचे बोलणे म्हणजे 
ष्टर्च्या ष्टवटंबनेच्या जाणीवनेे ष्टनमाण लालेल्या दाहक वाणीचा ष्टवलासच. आपल्या दुदेवाचे दशावर्ार 
वर्थणर्ाना र्ी सहजगत्या उपरोधाने म्हणरे् : 
 

काय रु्म्ही आम्ही ष्टवधवाचें बरे केले आहे? मी पुण्यार् होरे् रे्व्हा रोज संध्याकााी ‘दीपमााीपाशी’ 
ाुलवार्ी करीर् बसले म्हणजे रु्मच्यासाष्टरखे, ज्यानंा रे्थे सुधारलेले म्हणर्ार्, रे् येऊन ष्टनत्य 
कागद वाचीर्, त्यार् ष्टवधवाचंी दुःखे पाहणारा, ष्टवधवाचंा कावाा जाणणारा, अमका र्मका 
याजंकडून आलेली पते्र मोठयाने आसपासच्या लोकानंी ऐकण्याजोगे वाचीर्. त्यार् 
लोकष्टहर्वादींची पते्र मी पुष्का ऐकली. त्याचे नावही मी पाठ करून ठेवले आहे. रे्व्हा मला वाटे 
की आम्हा ष्टवधवाचंा उर्थजर् काा येर् आहे. सरकार हे छापीर् आहे पण त्या गोिीला वषांची वषे 
लोटली र्री कोणीच पुढे पाऊल टाकीर् नाही. रे्व्हा आम्ही कराव ेर्री काय? रे् लोकष्टहर्वादी 
बुवा आर्ा कोठे लपले? पुढे ब्राह्मणाचं्या सभा ष्टमावनू कांही र्री ष्टनणयृ का करीर् नाहीर्? आर्ा 
हार्ार् काकणे घालून चुलीपाशी का बसले आहेर्? केवा कागद शाईचाच मात्र खचृ केला. पण 
ष्टवचाराप्रमाणे आचार काहीच लाला नाही र्र त्यापासून कोणाचे कल्याण होणार आहे? 

 
ष्टवष्टवध पात्रप्रसंगानंा उठाव देणारी भाषा या कादंबरीने चागंली पेलली आहे. त्या काााच्या दृिीने 

हे संवादयोजनेचे व भाषाशलैीचे वैष्टशष्य चागंलेच लक्षार् राहारे्. प्रा. सरदाराचं्या शब्दार् सागंावयाचे र्र : 
‘बाबाचंी भाषा शुद्ध व सुबोध असून ष्टर्च्यार् एक र्ऱ्हेचा पे्रमापणा आहे.’ [ग.ं बा. सरदार, अवाचीि मराठी गद्याची 
पलवृपीनठका, पुणे, १९३७, पत. ६७.] 
 

म. म. दत्तो वामन पोर्दारानंी या कादंबरीच्या संदभार् बाबाचं्या भाषाशलेीची खालील प्रकारे 
महर्ी साषं्टगर्ली आहे : 
 

‘बाबाचंी भाषापद्धर्ी खरोखरच ाार गोड आहे. त्यार् भतर्ीचा ष्टजव्हााा आहे, समाजसुधारणेची 
र्ामा आहे. वातये साधी, शुद्ध, सरस व चटकदार आहेर्. ष्टलष्टहणे गंभीर व प्रौढ आहे. शब्द वेचक आहेर्. 
वाण जरा कोकणी आहे. त्याचंी गोड, संुदर व टापटीपीची भाषा पाहार्ा बाबाचंी गणना उत्तम मराठी 
लेखकारं् केली पाष्टहजे.’ [द. वा. पोर्दार, मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार, पत. ९५.] 
 

‘वाण जरा कोकणी आहे’ या शब्दप्रयोगाने बाबाचं्या मराठी भाषेर्ील बेागावी कोकणीची छाप 
पोर्दारानंी नेमकी ष्टटपली आहे. म्हणजे मराठीर्ल्या या पष्टहल्यावष्टहल्या कादंबरीला काही एक 
प्रादेष्टशकरे्चे वारेही लागले आहे र्र! 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबाचंी ही पष्टहली कादंबरी प्रष्टसद्ध लाली रे्व्हा र्त्कालीन वतत्तपत्रारू्न बरीच उलटसुलट चचा 
लाल्याचे ज्ञािोदयातील परीक्षणावरून व पत्रव्यवहारावरून लक्षार् येरे्. दुदेवाने ही सारी चचा आज 
प्रयत्नारं्ीही उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र ज्ञानोदयारू्न या चचेचे जे प्रष्टर्हबब पडले आहे, त्याचे 
ष्टववचेन करणे या ष्टठकाणी उद बोधक वाटेल असे वाटरे्. 
 

पष्टहली आवतत्ती हार्ी पडल्यानंर्र ज्ञानोदयकारानंी पष्टहली प्रष्टर्ष्टक्रया ही की, ‘या कादंबरीमुाे या 
देशार् पुनर्थववाहाची चाल चालू होण्यास अनुमोदन सहाय्य होईल व या मनोरंजक व लोकोपयोगी गं्रथामुाे 
बाबा पदमनजी याचंी पष्टहल्यापेक्षा अष्टधक वाहवा होईल.’ [ज्ञािोदय, १ जून १८५७, पत. २०१.] 
 

ज्ञािोदयािे या कादंबरीच्या ष्टवस्र्तर् परीक्षणाच्या ष्टनष्टमत्ताने कादंबरीचे कथानकच पुन्हा साषं्टगर्ले 
आहे आष्टण ‘खंडू न्हाव्याचे’ प्रकरण वाचकाचं्या सोयीसाठी जसेच्या र्से उर्रवनू सादर केले आहे. 
 

कादंबरीमुाे जी उलटसुलट चचा लाली, त्याची ष्टिस्र्पे्रष्टमकानंी बाबाचंी घेर्लेली बाजू 
ज्ञािोदयातील त्याचं्या पत्रव्यवहारार् स्पि लाली आहे. ही बाजू खालील प्रकारे प्रगटलेली आहे. 
 

ज्ञािोदयात यमुनापयृटन वाचणारा एक’ या सहीने दोन र्ीन पते्र प्रष्टसद्ध लाली त्यापैकी पष्टहल्या 
पत्रार् र्ो वाचणारा ष्टलष्टहर्ो : 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं...ष्टवनंर्ी ष्टवशषे. महाराज अष्टलकडे राजश्री बाबा पदमनजी यानंी 
यमुिापयृटि या नावाचा जो गं्रथ केला आहे त्याजष्टवषयी इंग्रजी व मराठी वरृ्मानपत्रामंध्ये पुष्का 
वादष्टववाद आले आहेर्. जरी मराठी भाषेमध्ये अशा उत्कत ि प्रकारचा हा पष्टहलाच गं्रथ आहे, र्री 
त्याचा गुणग्रहण करून त्याची प्रशसंा करण्यापेक्षा, र्ो ष्टिस्र्ी मनुष्याने रष्टचला व त्यार् ष्टिस्र्ी 
धमाष्टवषयी पुष्का ष्टलष्टहले आहे एव्ावरून दुराग्रह करून त्याच्या ष्टवरूद्ध ष्टलष्टहणारे असे ाार 
आहेर्. ज्यापक्षी हा गं्रथ एर्िेशीय लोकाकंष्टरर्ा ष्टलष्टहला आहे. त्यापक्षी जे काही इंग्रजी 
वरृ्मानपत्रामंध्ये ष्टलष्टहले गेले रे् मराठी पत्रामंध्येही ष्टलष्टहले असरे् र्र बरे होरे्. असो. या 
गं्रथाष्टवषयी आपणही काही ष्टलहावे असे माझ्या मनार् आल्यावरून ह्या पुढील चार ओाी 
आपणाकंडे पाठष्टवल्या आहेर्. त्यास कत पा करून आपल्या अमूल्य पत्रामध्ये जागा द्यावी’. 

 
असे म्हणून र्ब्बल चार पानी मजकूर त्याने ष्टलष्टहला आहे. [ज्ञािोदय, १५ ऑगस्ट १८५७, पत. २५१-५४.] 
र्ोच पत्रलेखक पुढे ष्टलष्टहर्ो : 

 
या पुस्र्काची प्रस्र्ावना ाारच सुरस आहे. ष्टर्जमध्ये आमच्या देशामधील सापं्रर्च्या 
सुधारणुकीच्या ष्टवराट स्वरूपाचे जे वणनृ केले आहे रे् शब्दशः यथाथ ृआहे, असे जे ष्टनःपक्षपार्ाने 
ष्टवचार करून पाहर्ील त्यासं ष्टदसून आल्याष्टशवाय राहणार नाही. 
 
त्यानंर्र पत्रलेखकाने स्त्रीष्टशक्षण, पुनर्थववाह, जाष्टर्भेद, बालष्टवहाह, ष्टवधवाष्टववाह, 

मूर्ीपूजाष्टवषयक अज्ञान या बाबर्ीर् एर्िेशीय लोक करे् सुधारकत्व दाखवीर् नाहीर्; केवा लेख 
ष्टलष्टहर्ार्, पत्रके काढर्ार् याबिल असंर्ोष व्यतर् करून बोलतया सुधारकापेंक्षा कत्या सुधारकाचंी 
आवश्यकर्ा प्रष्टर्पादन करून शवेटी र्ो पत्रलेखक म्हणर्ो : 



 

 

अनुक्रमणिका 

यमुिापयृटिच्या ष्टवरूद्ध ष्टलष्टहल्याने याचें हेरू् ष्टसद्धीस जार्ील काय? ष्टमस्र्र बाबा पदमनजी यानंी 
हा गं्रथ जो ष्टलष्टहला आहे र्ो काय सुधारलेल्या लोकाचं्या प्रयत्नास ष्टवघ्न करण्याकष्टरर्ा ष्टलष्टहला 
आहे काय? नाही नाही. त्यार् ष्टिस्र्ी धमृसंबधंी मरे् आहेर् एव्ा वरून कोणी असे बाेच बोलू 
लागेल र्र लागो. मला र्र असे अगदी वाटर् नाही. रे्णेकरून बाबानंी एवढेच दाखष्टवले आहे की 
ज्या प्रकारचे उद्योग रु्म्ही चालष्टवले आहेर् त्यासष्टहकरून रु्मचे हेरू् ष्टसद्धीस जाणे कठीण आहे. 
ष्टिस्र्ी धमृ जसा रु्मच्या कामास अनुकूल होईल र्सा दुसरा कोणर्ाही धमृ हकवा कोणरे्ही मर् 
होणार नाही. आष्टण हे खरेच आहे. जेव्हा जेव्हा मी आपल्या देशार्ील सापं्रर्च्या सुधारणुकीष्टवषयी 
आष्टण आपल्या र्रुण ष्टविान देशबधंूंच्या प्रयत्नाषं्टवषयी ष्टवचार कष्टरर्ो, रे्व्हा रे्व्हा ‘ष्टिस्र्ी 
धमृष्टवरष्टहर् जी सुधारणुक र्ी रानटी अवस्था होय’ अशी जी इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे ष्टर्ची नेहमी 
आठवण होर्ी. वास्र्ष्टवक सुधारणुक म्हणून ष्टजला म्हणर्ार् र्ी ष्टिस्र्ी धमावाचून होणे दुघृट... 

 
एकंदरीर् या पत्रव्यवहारार् यमुिापयृटिात जो काही ष्टिस्र्ी धमृ आला त्याचे मंडन केलेले 

ष्टदसरे्. हाच वाचणारा आणखी दुसऱ्या एका पत्रार् ष्टलष्टहर्ो : 
 

यमुिापयृटिाच्या प्रारंभी, अहमदनगर येथील डेप्युटी कलेतटर व मषॅ्टजस्रेट रावबहादूर दादोबा 
पाडुंरंग यानंी ष्टवधवाचं्या पुनर्थववाहाष्टवषयी संस्कत र् भाषेर् रष्टचलेला ष्टनबधं प्राकत र् भाषारं्रासह 
वरृ्मान छाष्टपला आहे. मला संस्कत र् भाषेचे ज्ञान नाही म्हणून हा ष्टनबंध वाचून पाहून र्ो कसा आहे 
हे सागंवर् नाही. त्याच्या मराठी भाषारं्रावरून सागंाव े र्र आपण आपल्या पत्रार् मागे असे 
ष्टलष्टहले होरे् की, हे भाषारं्र दादासाहेबानंी केले नाही, कोणी दुसऱ्यानेच केले आहे, आष्टण मलाही 
असेच वाटरे् कारण मी रे् वाचू लागलो रे्व्हा रे् संपण्यापूवीच मला त्याचा कंटााा आला. पण जरी 
भाषारं्र वाईट असेल र्री मूा ष्टनबंधार्ील ष्टवचार त्यावरून समजण्याला काही अडचण पडणार 
नाही असे मनार् आणून म्या र्ो सवृ वाचला...ह्या ष्टवबधंाचा जो मुख्यय ष्टवषय त्याष्टवषयी त्याच्या 
उत्तराधार् काही ष्टलष्टहले आहे आष्टण पूवाधार् र्र हहदुशास्त्राचंा परस्पर ष्टवरोध कसा आहे हे 
दाखष्टवण्याकष्टरर्ा श्राद्धाष्टद ष्टवष्टधसंबंधी पुष्का मजकूर उर्रून घेर्ला आहे. त्यावरून जरी हहदू 
शास्त्राचंा परस्पर ष्टवरोध पाहून ाार हसू येरे् आष्टण कोणी म्हणर्ो की ‘श्राद्धास ब्राह्मण बोलावणे 
लाले र्र खरेदी करर्ाना जशी घोड्ाचं्या अंगावरील खोडी वगैरे पाहून परीक्षा करून मग त्यास 
आमंत्रण द्यावे’ व कोण म्हणर्ो ‘ब्राह्मण कसाही असला र्री भस्मार् पुरून ठेष्टवलेल्या अग्नीचे रे्ज 
कमी होर् नाही, असे समजून त्याची परीक्षा न करर्ा त्याला आमंत्रण द्यावे.’ हे पाहून हहदू 
शास्त्रार्ील पोरकटपणाष्टवषयी पुष्का माष्टहर्ी होर्ी. र्थाष्टप हा ष्टनबंधाचा मुख्यय ष्टवषय नाही, म्हणून 
इर्की जागा न अडवर्ा ही उदाहरणे थोडतयार् द्यावयाची होर्ी. [ज्ञािोदय, २ नोव्हेंबर १८५७, पत. ३२१.] 

 
एकूण मुख्यय ष्टवषय बाजूला ठेवनू त्याची प्रस्र्ावनाच ाार मोठी केली असे दादोबाचं्या ष्टनबधंाबाबर् 

या पत्रकत्याचे म्हणणे आहे. घरापेक्षा दपेडी मोठी आष्टण नाकापेक्षा मोर्ी जड ही म्हण वापरून ही प्रस्र्ावना 
या ष्टवषयास अगदी शोभर् नाही असे र्ो एक वाचणारा म्हणर्ो. हा एक वाचणारा पुढे ष्टलहीर्ो : 
 

हा ष्टनबधं ष्टलष्टहण्याचा मुख्यय उिेश मराठी भाषारं्रामंध्ये येणेप्रमाणे दाखष्टवला आहे– ‘ष्टवधवा 
ष्टस्त्रयासं आपल्या पर्ीच्या मरणापासून जी दुःसह दुःखे प्राप्र् होर्ार् त्याष्टवषयी बाबा पदमनजींनी 
सुसंवाद रूपाने प्राकत र् भाषेर् हा पुढील गं्रथ रष्टचला आहे. परंरु् र्ी भाषा या देशार्ील शास्त्री 
पषं्टडर्ास ष्टनरस वाटरे्. यावरून या गं्रथार्ील ष्टवषयाची गोडी त्यास लागणार नाही असे या 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथकत्यास वाटून त्याने मला ष्टवनंर्ी केली की त्याचा गं्रथ ष्टविान लोकासं ग्राह्य व्हावा म्हणून 
आपण संस्कत र् भाषेर् ह्या ष्टवषयावर काही ष्टलहाव ेयावरून मी हा लहानसा ष्टनबधं ष्टलष्टहला आहे.’ 

 
प्रस्रु्र् उिेश चागंला आहे असे त्या पत्रकत्याचे मर् असून ष्टनबंधामुाे सनार्न्यानंा सुधारणाषं्टवषयी 

समजेल व सुधारकानंा आचरण्याचे धैयृ येईल असे त्याला वाटरे्. भटाष्टभक्षकुाचं्या मनार् याष्टवषयी संस्कत र् 
भाषेर्ील ष्टनबंधाने आस्था उत्पन्न होईल असे त्याचे म्हणणे आहे. त्यानंर्र शवेटी हा पत्रकर्ा म्हणर्ो : 
 

‘ज्ञानोदयकरे् महाराज, काही ष्टदवसामंागे आपण आपल्या पत्री असे म्हटले होरे् की, जरी 
ष्टनबधंकत्याने पुनर्थववाह शास्त्रोतर् आहे असे ष्टसद्ध केले की र्ो करण्याची मोठी आवश्यकर्ा आहे व 
र्ो करण्यास काही बाधा नाही. परंरु् मला र्र असे ष्टदसून आले की ष्टनबंधकत्याने पुनर्थववाह 
शास्त्रोतर् आहे असे ष्टसद्ध करून दाखष्टवले आहे. आष्टण हहदंूच्या गं्रथार् पुनर्थववाहाच्या ष्टवरूद्ध ज्या 
उतत्या आहेर् त्याचें खंडन सयुक्तर्क ष्टवचार करून उत्तम प्रकारे केले आहे. यावरून आपण असे 
अनुमान काढाव ेकी, जे ब्राह्मण व दुसरे हहदू पुनर्थववाहास प्रष्टर्कूल होऊन आपापल्या जार्ींर्ील 
ष्टवधवासं हाकनाक वैधव्यरूप दुःखाणवृार् लोटून देर्ार् त्याचें ष्टनदृय आचरण त्याचं्याच शास्त्राच्या 
ष्टवरूद्ध आहे व म्हणून रे् ब्राह्मण हकवा हहदू या संजे्ञस अपात्र आहेर्. रे् आपल्या मनार् कदाष्टचर् 
असे समजर्ील की दादोबा पाडुंरंग यानंा हहदू शास्त्राची काय माष्टहर्ी आहे? पण त्याचें हे म्हणणे 
खोटे आहे. मला वाटरे् की हहदू शास्त्राची माष्टहर्ी जशी दादोबास आहे, र्शी भटष्टभक्षकुाहद 
घोटाळ्यारू्न देष्टखल ाार थोडतयासं असेल, मग खुदा ष्टवकण्यार् व कायदा ष्टशकण्यार् ज्याचें 
आयुष्य जारे् त्याचंी र्र गोि बोलायलाच नको. ज्यास अशी हकवा इजहून चागंली माष्टहर्ी असर्ी 
रे् त्यार्ील परस्परष्टवरोधी त्यानंी ष्टवचार केला असार्ा जी मरे् त्यानंा नापसंर् वाटण्याजोगी आहेर् 
र्ी सरसकट सवृच कबूल कष्टरर्ार् पण त्याष्टवषयी कधी इर्के र्ारर्म्य पाहर् नाहीर्. जर एखादा 
वज्र हृदयाचा कठोर मनुष्य ष्टनःपक्षपार्ाने हा ष्टनबधं व यमुिापयृटि वाचून पाष्टहल र्र र्ोष्टह आपले 
मर् बदलून ष्टवधवाचंा पुनर्थववाह चालू करण्यास प्रवतत्त प्रवतत्त होईल. र्थाष्टप आमचे ‘दष्टक्षणा 
साबडणारे मंडा’ ष्टनदृयरे्च्या इर्तया पष्टरसीमेस जाऊन पोहोचले आहे की येणे करून त्याचं्या 
अंर्ःकरणास यक्त्कंष्टचर्ष्टह िव घेणारा नाही. आष्टण यावरून मला असे वाटरे् की, या ष्टनबधंाचा हेरू् 
कदाष्टचर् ष्टसद्धीस जाणार नाही. र्री ष्टनबधंकत्याने आपल्याकडून जेवढे व्हावयाचे रे्वढे केले. 
लाले. र्री सुधारलेल्या लोकाचं्या म्हणण्याप्रमाणे पुनर्थववहास हहदू शास्त्राची जसी संमर्ी असावी 
र्सी आहे असे ष्टदसर् नाही. यास्र्व सुधारलेल्या लोकासं माले असे सागंणे आहे की, भटाचं्या 
र्ोंडाकडे पाहण्यार् काही लाभ नाही. रु्म्ही मनावर धरून बगंाल्यार्ील सुधारलेल्या लोकापं्रमाणे 
काही कराल र्र मात्र ष्टवधवा सधवा होर्ील. नाही र्र वतथा बडबड करणे र्री सोडून द्या. जरी 
दादोबानंी आपल्या बुष्टद्धकौशल्याच्या योगाने पुनर्थववाहास हहदु शास्त्राचंा आधार आहे असे दाखष्टवले 
आहे, र्री ही शासे्त्र ष्टवधवासं खष्टचर् अपंगर्ील अशी आशा अगदी धरू नका. सवृ प्रकारे ष्टवनधवाचें 
कुशलहचर्क असे काय रे् एक ष्टिस्र्ी शास्त्रच आहे हे पके्क समजा. 

 
ज्ञािोदयकते महाराज, आर्पावरे्ो सुधारलेले लोक हहदू शास्त्राच्या भ्रमावर भारी उड्ा मारीर् 
होरे्. यास्र्व पुनर्थववाहास शास्त्राची ष्टकर्पर् संमर्ी आहे याचा ष्टनणृय काावा असी माली मोठी 
इच्छा होर्ी. सबब पत्रष्टवस्र्ार ाार लाला याची क्षमा असावी. ही ष्टवनंर्ी. 
 

यमुिापयृटि वाचणारा एक [र्तै्रव, पत. ३२९.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकारे यमुिापयृटि वाचून ‘एका वाचणाराचे’ मर् त्या कााार् लाले होरे्. पष्टहल्या पत्रार् 
पुनर्थववाह व सुधारलेले लोक व दुसऱ्या पत्रार् ष्टवधवा आष्टण हहदू शासे्त्र या संदभार् यमुिापयृटिच्या 
अनुषंगाने त्याने आपले ष्टवचार प्रगट केले आहेर्. त्यानंर्र याच पत्रकत्याने यमुिापयृटिवरचे 
दोषारोपखंडन केले आहे. एव्ाने त्याचे समाधान लाले नाही. र्ो आणखी एका पत्रार् ष्टलष्टहर्ो : 
 

ज्ञानोदयाचे करे् यासं .. ष्टवनंर्ी ष्टवशषे. महाराज, म्या आपल्या पत्री असे ष्टलष्टहले होरे् की मराठी 
भाषेर् अशा प्रकारचा उत्कत ि गं्रथ हा पष्टहलाच आहे. असे म्हणण्याचे कारण हे की गं्रथपठनाने हकवा 
हहदूलोकाशंी संगठन ठेवल्याने त्याचं्या ज्या ज्या चालींची माष्टहर्ी गोऱ्या लोकासं आष्टण ज्या 
एर्िेशीय ष्टिस्र्ी लोकाचंा हहदू धमार् जन्म लाला नाही त्यास होण्याजोगी नाही. त्याचें ज्ञान या 
गं्रथावरून त्यास प्राप्र् होईल. एवढेच नाही र्र त्या चाली ज्यासं चागंल्या माष्टहर् आहेर् त्यासं 
देखील, त्यापासून काय पष्टरणाम होण्यासाष्टरखे आहेर् हे पूवीपेक्षा ाार चागंल्या रीर्ीने समजून 
येईल. यात्स्र्व ज्यासं या गं्रथापासून पुष्का नवीन गोिी समजून आल्या त्यानंी त्याचंी र्ारीा 
करावी हे योग्य आहे. र्सेच पुनर्थववाह चालू लाल्याने ज्या भटास आपली पोटगी बुडण्याचे भय 
आहे त्यानंी आष्टण मंुबई ग्यालेटाचं्या कत्यासाष्टरखे ज्यासं हा गं्रथ प्रारंभापासून समाप्र्ीपयंर् स्वर्ः 
वाचून पाहण्याचे साधन नसून दुसऱ्यानंी इकडील ष्टर्कडील एकदोन प्रकरणाचें इंग्रजी भाषारं्र 
पाठवनू िेषबुद्धीने पाढंऱ्याचे कााे करून भासवले त्यानंी त्याचं्या ष्टवरुद्ध व्हाव ेयार् काही आश्चयृ 
नाही. [ज्ञािोदय, पु. १६, १ ष्टडसेंबर १८५७, पत. ३५३ रे् ३५८.] 

 
या पत्रलेखकाने सुधारलेल्या लोकाचें या गं्रथापासून काही एक नुकसान नाही, अशी ग्वाही देऊन, 

नाही नाही रे् आरोप करावेर् याबिल खंर् व्यतर् केली आहे. त्याच्या मरे् बाबा पदमनजींनी सुधारकाचंी 
अमयादा केली आष्टण म्हणून त्यानंी बाबा पदमनजींच्या गं्रथावर दोषारोप केले. यमुिापयृटिवर 
टीकाकारानंी कोणरे् आरोप केले हे या पत्रलेखकाने स्पि केले आहे. रे् म्हणजे (१) त्याची भाषा चागंली 
नाही. (२) त्यार्ील ष्टकत्येक गोिी ष्टनराधार व असंभव आहेर्. (३) त्यार्ील ष्टकत्येक गोिी इर्तया बीभत्स 
आहेर् की रे्णे करून वाचणाऱ्याचं्या मनार् ाारच वाईट भावना उत्पन्न होर्ार्, आष्टण (४) त्यार् ष्टिस्र्ी 
धमाष्टवषयी पुष्का ष्टलहून आमचा ष्टवश्वासघार् केला व आमचा पैसाही लूटून घेर्ला. पत्रकत्याने हे 
दोषारोप कसे ष्टनष्ाा आहेर् हे दाखष्टवले आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे बाबा पदमनजींनी सवास सुलभ 
अशा मराठीर् गं्रथ रचला आहे. र्से पाष्टहले र्र लोकष्टहर्वादींची भाषा देखील वाईट आहे. पण र्से कोणी 
म्हणर् नाहीर्. छापणाऱ्याच्या हारू्न, गं्रथकत्याच्या हस्र्दोषाने हकवा नजरचुकीने काही चुका 
यमुिापयृटिात सापडर्ार्ही. परंरु् रे्व्ावरूनच गं्रथाची भाषा सवृ चागंली नाही असे म्हणून र्ो आपल्या 
उिेशास अनुकूल असर्ाही अव्हेरावा हे शोभर् नाही. आपण स्वर्ः व ष्टमत्रानंी यमुिापयृटि वाष्टचले रे्व्हा 
त्यार्ील एखादी गोि असंमभाव्य हकवा वाढवनू ष्टलष्टहलेली असेल असे आम्हास अगदी वाटले नाही, असे 
र्ो म्हणर्ो. हेच मर् ष्टिस्रे्र्राचें असल्याचा ष्टनवााा र्ो देर्ो. मुख्यय यमुनेची कथा व इर्र कथा कक्ल्पर् 
नाहीर्. याप्रमाणे यमुिापयृटिात घडलेले सवृ प्रकार हहदू लोकार् घडर्ार्. याचा पुरावा देर्ा येईल. 
त्यानंर्र पुस्र्कार्ील बीभत्स गोिींष्टवषयी र्ो म्हणर्ो की, संदभाष्टशवाय काही वणनेृ यार्ील वाचल्यास र्ी 
ष्टबभत्स वाटर्ार्, पण संदभाने त्याचे वाचन ष्टबभत्स ठरर् नाही. संदभाष्टशवाय वाचल्यास ष्टकत्येक गोिी 
ष्टबभत्स ठरणे शतय असरे्. अगदी पष्टवत्र शास्त्रार्ही अशा प्रकारे काही गोिी ष्टबभत्स ठरर्ील. त्याचप्रमाणे 
यमुिापयृटिात निस्तीतधमानवषयी ष्टलष्टहले आहे याबाबर् र्ो म्हणर्ो की “लेखक ष्टिस्र्ी धमाचा आहे 
त्यामुाे त्याच्या लेखनार् अल्प स्वल्प ष्टिस्र्ी भाषा, ष्टिस्र्ी धमृ येणारच. र्ो दोष गं्रथास लावण्यार् काहीच 
अथृ नाही.” अशाप्रकारे यमुिापयृटि वाचणाऱ्या एकाने त्यावरील र्त्कालीन दोषारोपाचे मंडन केले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याच्या मर्ाने यमुनापयृटन हा गं्रथ उत्कत ि आहे व ष्टिस्र्ी धमाष्टशवाय खरी सुधारणा व या देशाचे कल्याण 
होणार नाही असेही त्याचे मर् या पत्रार् व्यतर् लाले आहे. [ज्ञािोदय, १ ष्टडसेंबर १८५७, पत. ३५३ रे् ३५८.] 
 

यमुिापयृटि या गं्रथाची दुसरी आवतत्ती इ. स. १८८२ साली प्रष्टसद्ध लाली. ष्टर्चे परीक्षण 
ज्ञािोदयकारािंी पुढीलप्रमाणे केले आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार् : 
 

यमुिापयृटि अथवा हहदंूच्या ष्टवधवाचं्या क्स्थर्ीचे ष्टनरूपण हा गं्रथ रे. बाबा पदमनजी यानंी सुमारे 
२५ वषांमागे ष्टलष्टहला होर्ा रे्व्हा र्ो लोकानंी घेऊन वाचला व त्यावरून बराच गवगवा लाला 
होर्ा. त्यार् हहदू लोकाचं्या ऊंच म्हटलेल्या जार्ींर्ील ष्टवधवाचं्या दुःखाचे ाार चागंले वणनृ केले 
आहे. त्यावरून सुधारणा पक्षाच्या हहदु लोकासं र्ो चागंला वाटला. परंरु् जुन्या पक्षाच्या लोकासं 
र्ो चागंला वाटला नाही. बहुदा असा ष्टनयमच आहे की, जो गं्रथ हकवा जी गोि अयोग्य पक्षाच्या 
लोकासं नापसंर् वाटली र्ी वास्र्ष्टवक चागंली असर्ी त्याप्रमाणे ह्या गं्रथाची गोि होर्ी. असो. पुढे 
या गं्रथाच्या सवृ प्रष्टर् ष्टमाेनाशा लाल्यावरून बहुर्ाशंी अशी इच्छा होर्ी की हा गं्रथ पुनः छापला 
जाईल र्र बरे होईल. [ज्ञािोदय, २३ ाेबु्रवारी १८८२, पत. ९४,९५.] 

 
बाबानंी त्याप्रमाणे ही दुसरी आवतत्ती र्यार केली याबिल आनंद व्यतर् करून ज्ञािोदयकार 

ष्टलष्टहर्ार् : 
 

ह्या गं्रथाची भाषा चागंली रसाा असून वणनृशलैी मनोवधेक आहे. आर्ा हे पुस्र्क चागंले र्पासले 
आहे आष्टण जरी गं्रथ वाढष्टवला नाही र्री भाषेच्या व ष्टवषयाच्या संबंधाने ष्टकत्येक ाेराार केले 
आहेर् आष्टण शवेटी पुरवणीर् सहा वेचे घेर्ले आहेर्. र्र बहुरे्क ाार चागंले व उपयुतर् आहेर्. 
ष्टवशषेकरून ष्टस्त्रयाचं्या सभेर् वाचलेला ष्टनबधं ‘केशवपन’, ‘पढंरपुरार्ील ष्टवधवा’ हे ाार उत्कत ि 
आहेर्. र्साच शवेटी पुनर्थववाहासंबधंी कायदा उर्रून घेर्ले आहे रे् ठीक केले. सरकारने र्ो 
कायदा ष्टवधवाचं्या व ष्टवधवासं दुःखमुतर् करू इक्च्छणाराचं्या सहाय्याथृ केला आहे. र्री त्याची 
माष्टहर्ी ाार थोड्ा लोकासं आहे. या गं्रथाची प्रथमावतष्टत्त प्रष्टसद्ध लाली रे्व्हा ष्टवधवाचें पुनर्थववाह 
होर् नव्हरे्. रे् करण्यास ष्टस्त्रया व पुरुष धजर् नसर्. आष्टण अडचणी व प्रष्टर्बधंक ाार होरे्. आर्ा 
क्स्थर्ी ाार ष्टनरााी लाली आहे. अलीकडे बहुर् पुनर्थववाह लाले असून लोकाचं्या मनारू्न 
जाष्टर्बष्टहष्काराची व शकंराचायांच्या कोपाची भीष्टर् कमी लाली. र्री अजून ष्टकत्येक न्यूनर्ा 
आहेर्. त्याष्टवषयी पाचव्या पुरवणींर् ज्या सूचना केल्या आहेर् त्याकडे पुनर्थववाहोते्तजक मंडाीने 
पुररे् लक्ष द्याव.े [ज्ञािोदय, २३ ाेबु्रवारी १८८२, पत. ९४,९५.] 

 
याच गं्रथाची ष्टर्सरी आवतत्ती इ.स.१८९० मध्ये लाली. या गं्रथाचा हेरू् सागंर् असर्ाना दुसऱ्या 

आवतत्तीच्या प्रस्र्ावनेर्ील पुढील उर्ारा ष्टदला आहे र्ो असा : 
 

ह्याचा उिेश हहदू ष्टवधवाचंी व ष्टवशषेकरून महाराष्र देशार्ील ब्राह्मणाचं्या ष्टवधवांची क्स्थर्ी कशी 
आहे हे दाखष्टवण्याचा व ष्टवधवा ष्टववाहास जी अनुकूल काये चालर् आहेर् त्यासं यथासामर्थयृ 
सहाय्य करण्याचा आहे. ष्टवधवाचंी दुःखे ष्टनवारण्याचा केवा एकच उपाय म्हणजे त्याचंा पुनर्थववाह 
करणे हाच आहे, असे नाही. सवृच ष्टवधवा ष्टववाह करण्यास योग्य आहेर् असे नाही. र्र त्याचंी जी 
दुःखे आहेर् व त्याचें शमन हकवा ष्टनवारण करण्यास जे अनेक उपाय योजले पाष्टहजेर्, रे् सवृ जरी 
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या पुस्कार् दशषृ्टवले नाहीर्. र्री जे वाचकाचं्या मनार् सहज उत्पन्न होर्ील अशा प्रकारे ष्टवधवा 
दुःख वणनृ करण्याचा यार् प्रयत्न केला आहे. कुटंुबार् व लोकारं् ष्टवधवाचा जो अपमान होर्ो र्ो न 
व्हावा, त्यास इर्र ष्टस्त्रयापं्रमाणे अन्नवस्त्र ष्टमाावे, त्यासं करमणुकीची व मनोरंजनाची साधने 
असावीर्, ज्या अनाथ ष्टवधवा आहेर् त्यासं अन्नवस्त्राची सोय व्हावी, त्यासं सुष्टशष्टक्षर् करून 
लोकोपयोगी करावे, व त्यासं पारमार्थथक ज्ञानाची ष्टशक्षा देऊन ईश्वरभजनी लावावे, ही जी आमची 
त्यासंबधंी करृ्व्ये आहेर् र्ी केवा र्रुण ष्टवधवाचंी लग्ने केल्याने बजावली जार्ार् असे नव्हे... 

 
शवेटी ह्या पुस्र्ककत्याची स्वदेश बाधंवासं हीच प्राथृना आहे की, आपल्या देशार् ष्टवधवाचंी संख्यया 

वाढू नये अशी जर त्याचंी इच्छा असली र्र त्यानंी बालष्टववाहाची चाल मोडण्याचा लटून प्रयत्न करावा. 
दुसरे त्यासं हे सागंणे आहे की ष्टवधवाष्टववाहासाठी हहदू शास्त्राचा आधार पाहार् बसू नये. अशाप्रकारे 
गं्रथकाराने स्वर्ः आपल्या पुस्र्काचा हेरू् ष्टवशद केला आहे. प्रस्रु्र् कादंबरीच्या मुखपतष्ठावरच ‘ष्टवधवेला 
जाचू नको’ व ‘ष्टवधवेची दाद लावा’ ही दोन बोधवातये ष्टदली आहेर्. त्यावरून पुस्र्काच्या अंर्भागाची 
कल्पना त्वष्टरर् वाचकास यावी असा त्याचा–गं्रथकत्याचा–हेरू् लक्षार् येर्ो. 
 

ज्ञािोदयातील दोन्ही आवतत्त्याचंी परीक्षणे आष्टण एका वाचकाच्या पत्रव्यवहारारू्न र्त्कालीन 
वतत्तपत्रार्ील टीकेचे स्वरूप पाष्टहल्यानंर्र श्रीपाद कत ष्ण कोल्हाटकरानंी केलेल्या ह. ना. आपटे याचं्या पण 
लक्ष्यार् कोण घेर्ो या कादंबरीच्या परीक्षणलेखनाची आठवण होरे्. [कोल्हटकराचंा लेखसंग्रह, मंुबई, १९३२, पत. ३७–

५९.] चोवीस पतष्ठाचं्या या परीक्षणलेखार् ातर् एकाद दुसरे पतष्ठ कादंबरी म्हणून ष्टवचार करणारे आहे. र्र 
बाकी सवृ पतष्ठे सामाष्टजक सुधारणेची ष्टवशषेर्ः केशवपनाच्या चालीची चचा करणारी! 
 

सुदैवाने १९३७ सालानंर्र मंुबई ष्टवद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमार् यमुिापयृटिचा समावशे लाल्यानंर्र 
ष्टर्ची चौथी आवतत्ती प्रष्टसद्ध लाली [ही चवथी आवतत्ती बाबाचें ष्टचरंजीव इब्नायलर ष्टवश्वासराव पदमनजी यानंी १९३७ साली मंुबईस 
प्रष्टसद्ध केली.] व त्यानंर्र ह्या कादंबरीची समीक्षकाकंडून सार्त्याने दखल घेर्ली गेली. त्यानंर्र ष्टर्च्या 
आद्यत्वाबिल आके्षप घेण्यार् आले असले, क्वष्टचर् कुठे ष्टर्ला ‘कादंबरी’ म्हणावी की नाही असा सूर 
ष्टनघाला, र्री म. वा. धोंड यानंी ष्टनःसंष्टदग्धपणे ष्टर्ला ‘पष्टहली मानाचे स्थान असलेली कादंबरी’ म्हणाव ेव 
बाबानंी ‘र्ी केवा कादंबरी म्हणून ष्टलष्टहली नाही’...र्र या शब्दारं् ष्टर्चे ष्टववेचन करावे, आष्टण डॉ. 
केर्कराचं्या कादंबरीशी ष्टर्चे नारे् जोडावे, [ज्ञािोदय, सप्टेंबर, १९७१, पत. ८.] यार्च आपल्या बदललेल्या 
स्वागर्ाहृ दृष्टिकोणाचे प्रत्यंर्र येरे्, असे म्हटले पाष्टहजे. 
 

*** 
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४ 
 
णशक्षिणिषयक पुस्र्के 
 

बाबा पदमनजींनी धमांर्र केले व लवकरच रे् पुण्यास गेले. रे्थे फ्री चचृ ष्टमशनच्या शााेर् रे् 
ष्टशक्षक म्हणून काम करीर् होरे्. प्रत्यक्ष शााेर् ष्टशकवणे, ष्टशक्षणासाठी पुस्र्के र्यार करणे, मुलासंाठी व 
ष्टस्त्रयासंाठी कोशरचना करणे, कालोपयोगी धमृष्टशक्षणाचा पुरस्कार करणे अशी ष्टवष्टवध स्वरूपाची कामष्टगरी 
बाबानंी केलेली आढारे्. स्त्रीष्टशक्षण हा त्या कााार्ील एक ष्टवशषे होय. त्या दृिीने केवा ष्टस्त्रयासंाठी 
उपयुतर् अशी गं्रथरचना बाबानंी केलेली आहे र्ी पुढीलप्रमाणे : 
 
स्त्रीणिद्याभ्यास णनबंध 
 

इ. स. १८५२ मध्ये बाबानंी स्त्रीनवद्याभ्यास निबंध या नावाच्या पुस्र्काची रचना केलेली आहे. 
मुलींना ष्टशकवण्याबाबर् ज्या शकंा आहेर् त्या दूर करण्यासाठी व त्यानंा ष्टशकष्टवण्यार् काय लाभ आहे रे् 
संवादाच्या माध्यमारू्न या पुस्र्कार् माडंण्यार् आले आहे. ष्टस्त्रयास ष्टवद्या ष्टशकवनू त्यास त्याच्या 
योग्यरे्प्रमाणे मान देणे, त्याचं्या कल्याणाची कााजी बाागणे, याचंा हहदू संस्कत र्ीर्ील अभाव लक्षार् 
येऊन हरएक प्रयत्न करून त्यासं ष्टवद्या ष्टशकष्टवली पाष्टहजे, र्रच त्याचें अज्ञान दूर होऊन त्या आपल्या 
पर्ीच्या सहायकत्या होर्ील; आपल्या मुलास उत्तम बोध व ष्टशक्षा करर्ील व आपला संसार दक्षरे्ने 
चालष्टवर्ील असा उिेश पुढे ठेवनूच या पुस्र्काची रचना लालेली आहे. ‘आपल्या देशार्ील ज्येष्ठ पुत्राची 
आई म्हटली की बहुर् करून अठरा हकवा वीस वषांच्या वयाची मुलगी असरे्. ष्टर्जजवा रे् मूल 
जनावराच्या बछड्ाप्रमाणे शरीराने मात्र वाढरे्. रे् काहीसे जाणरे् म्हणजे दोन हकवा अडीच वषांचे लाले 
नाही र्ो त्यास हार् उचलावयास, कोणास ष्टछः थू करावयास, लाथ मारावयास र्ी ष्टशकष्टवर्ी. ही काय त्या 
लहान बााकास सुष्टशक्षा म्हणावयाची?’ या प्रश्नाने व्यष्टथर् होऊन ष्टलष्टहलेले हे पुस्र्क त्याच्या 
उपयुतर्रे्मुाे लोकष्टप्रय लालेले ष्टदसरे्. एका स्त्रीने प्रस्रु्र् पुस्र्कार्ील वातयेच्या वातये आपल्या आपल्या 
लेखार् उर्रवनू घेर्ल्याची र्क्रार एका पत्रलेखकाने केली आहे. [ज्ञािोदय, पु. १६, अं. १, १ जानेवारी १८५७, पत. १०.] 
हीच गोि ज्ञानप्रकाशार् याच ष्टवषयावर छापलेल्या भाषणाच्या बाबर्ीर् लाली. भाषणामध्ये अण्णासाहेब 
हवचूरकरानंी बाबाचं्या या ष्टनबधंार्ील वातयेच्या वातये स्वर्ःची म्हणून वापरली. [र्तै्रव.] 
 

या ष्टनबंधार् प्रथम स्त्रीष्टशक्षणावरील आके्षपाचंा परामश ृ घेर्ला आहे. स्त्रीष्टशक्षण म्हणजे कलीची 
ष्टनशाणी, धमृ बडाल्याचे रे् लक्षण, ष्टस्त्रया ष्टशकल्यावर पंष्टडर्ानंी काय करावयाचे, ष्टशक्षणाने ष्टस्त्रया व्यष्टभचारी 
होर्ील, अमयाद होर्ील व पर्ीची अवहेलना करर्ील, लावण्या, कोकशास्त्रादी पुस्र्के वाचून त्या 
चाष्टरत्रयभ्रि होर्ील वगैरे शकंा कुशकंा प्रस्रु्र् ष्टनबंधार् कल्पून त्याची उत्तरे ष्टदली आहेर्. बालसंगोपन, 
संसारदक्षर्ा, आर्थथक स्वावलंबन, मुलावंर संस्कार करणे, पर्ीची खऱ्या अथाने सहधमृचाष्टरणी बनणे व 
पुरुषाच्या खादं्याला खादंा लावनू संसारभार हलका करणे इत्यादी गोिी स्त्री ष्टशक्षणाने होर्ील असा प्रपचं 
लेखकाने माडंला आहे. स्त्रीष्टशक्षणास ष्टवरोध करणे मूखृपणाचे असून आत्मघार्ाचे आहे. ष्टस्त्रयाचें अज्ञान दूर 
होण्यासाठी स्त्रीष्टशक्षण ष्टदलेच पाष्टहजे असे बाबाचें म्हणणे आहे. स्त्रीला दासी म्हणून वागष्टवण्यापेक्षा ष्टर्ला 
पुरुषाप्रमाणे ष्टशक्षण देणे ष्टवचारीपणाचे लक्षण आहे. पुरुषास वाटरे् की स्त्री म्हणजे आपणास ईश्वराने एक 
जनावरच कि उपसण्यास व मसलर् करण्यास ष्टदले आहे! पण रे् चूक आहे. पुरुषास जसे हार्, पाय, 
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डोके, पाचनशतर्ी इ. ष्टदले आहे र्सेच स्त्रीसही ष्टदले आहे. मग पुरुषास ष्टशक्षण हव ेव स्त्रीस मात्र ष्टशक्षण 
नको असे का? रे्व्हा स्त्रीस ष्टशक्षण न देणे हा पुरुषाचा स्वाथृ व स्त्रीवर जुलूम आहे. पुरुषाची खऱ्या अथाने 
सहचरी, साहसी, संस्कारक्षम, संसारदक्ष, ष्टभडस्र्, मयादशील व संसारकुशल अधांगी होण्यासाठी स्त्रीस 
ष्टशकष्टवले पाष्टहजे, हे या पुस्र्कार् मनावर ठसष्टवण्यार् आले आहे. 
 
स्त्रीकंठभूषि 
 

इ. स. १८६८ साली बाबानंी स्त्रीष्टशक्षणास उपयुतर् असे आणखी एक पुस्र्क रष्टचले. त्याचे नाव 
स्त्रीकंठभलषण. हे पुस्र्क कसे ष्टशकवावे याबाबर् सुरवार्ीस ष्टशक्षकास सूचना देण्यार् आल्या आहेर्. ह्या 
पुस्र्काचे मष्टहन्याचा एक भाग असे सहा भाग केले आहेर्. र्ीन आठवड्ाकष्टरर्ा नवे धडे आहेर्. चवर्थया 
आठवड्ार् उजाणी करावयाची आहे. धमृसंबंधी व नीर्ीसंबधंीं ष्टवषयाचे धडे सोमवारी व बुधवारी यावे 
अशी व्यवस्था केली आहे. आरोग्य या ष्टवषयीचे धडे मंगावारी येर्ील...ष्टवदे्यच्या ष्टवषयाचे धडे शुक्रवारी. 
पुष्का धड्ार् शास्त्रार्ील ओव्या आहेर्. हे पुस्र्क बायकास ष्टशक्षकावाचून समजाव ेम्हणून होईल ष्टर्र्तया 
श्रमाने ाार सोप्या भाषेर् इंग्रजीवरून उर्रले आहे हे बाबानंी पुस्र्काच्या प्रास्र्ावनेर् स्पि केले आहे. 
ष्टस्त्रयाचं्या दैनंष्टदन जीवनार्ील ष्टवषयानंा या पुस्र्कार् बरेच प्राधान्य देण्यार् आले होरे्. ष्टवदे्यचा उपयोग, 
आरसा, वाईट बोलणे, कैदाष्टशणी बायका, शकुन, मुहूरृ्, मंत्र, र्ाईर्, लग्नाच्या चाली, पष्टर्व्रर्ा धमृ, 
शजेारधमृ, बायकाचें वजन, जुनी व नवी घरे, याप्रकारे ष्टवष्टवध व उपयुतर् ष्टवषयावंर पाठ आहेर्. मुलाचं्या 
आरोग्याचा ष्टवचार ष्टस्त्रयानंा समजावा म्हणून ‘आरोग्यर्ा व रोगीपणा, दोन लोपड्ारं्ील अंर्र, ष्टशवण व 
धुणें, देवी काढणें, स्नान करणें, स्वच्छर्ा, स्वच्छ हवा, जंर्, खरूज, गोवर, डागं्या खोकला, थंडी, र्ाप, 
अष्टर्सार व पटकी इ. माष्टहर्ी व त्यावर इलाज, स्वच्छर्ा वगैरे माष्टहर्ी’ पाठार् ष्टदली आहे. धमृ व 
नीर्ीसंबधंी प्रकरणार् आजे्ञपेक्षा ष्टकत्ता बरा, आज्ञापालन, लेकरासं रडावयास कसे ष्टशकवावे, मुलासं बष्टक्षस 
देणे, ष्टशक्षा करणे, ष्टजव्हेची पापे, चागंले व वाईट सोबर्ी, उद्योग या ष्टवषयावंर पाठ आहेर्. ष्टस्त्रयाचं्या 
जीवनार् उपयोगी पडणारे पाठ अभ्यासक्रमार्, पुस्र्कार् टाकणे हे बाबा पदमनजींचे वैष्टशष्य आपणास या 
पुस्र्कार् प्रत्ययास येरे्. स्त्रीष्टशक्षण हाच या पुस्र्काचा उिेश आहे हे उघड. ज्ञािोदयकार या पुस्र्काबाबर् 
म्हणर्ार् : 
 

हे पुस्र्क ष्टस्त्रयासंाठी केले म्हणून याची भाषा सरस व सुलभ आहे. हे सागंणे नलगे...यारं् 
एर्िेशीय ष्टस्त्रयासं व मुलींस ज्या गोिींचे ज्ञान बरोबर नसरे् व ज्या गोिीची माष्टहर्ी त्यासं लाल्याने 
त्याची सुधारणा होईल, त्याचंी ष्टवचारशतर्ी वाढेल, मने प्रकाष्टशर् होर्ील, त्यासं आपल्या 
घरारं्ील, संसारार्ील कामें योग्य प्रकारे करर्ा येर्ील, मुलाचंा संभाा करून त्यासं सुष्टशक्षा 
लावर्ा ंयेईल, अशा गोिीष्टवषयी उत्कत ि बोध केले आहेर्...प्रस्रु्र् पुस्र्क नावाप्रमाणेच ष्टस्त्रयाचं्या 
कंठारं्ील भषूणासारखे आहे. एखाद्या कथाकादंबरीसारखे हे रोचक व मनोरंजक पुस्र्क असून 
वाचावयास घेर्ले की ष्टस्त्रया हार्ारूं्न रे् अगदीखाली ठेवर् नाहीर्. [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८६८, पत. २९२.] 

 
पुस्र्कार्ील ष्टवष्टवध ष्टवषय, त्याचंा ष्टवस्र्ार व स्त्रीजीवनार्ील त्याचंी ष्टनत्य उपयुतर्र्ा पाहर्ा हे खरे वाटरे्. 
बाबा पदमनजींच्या जन्मापूवी इ. स. १८२४ च्या माचृ मष्टहन्यार् प्रथमच अमेष्टरकन ष्टमशनच्या वर्ीने मंुबईला 
पष्टहली मुलींची शााा ष्टनघाली. त्यानंर्र केवा मुलींसाठी, ष्टस्त्रयासंाठी पुस्र्करचना करण्याचा बाबा 
पदमनजींचा हा प्रयत्न ष्टवशषे महत्वाचा वाटर्ो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोशरचना 
 

याच संदभार् बाबानंी रचलेल्या स्त्रीयोपयोगी व गतहोपयोगी संकत र्-मराठी शब्दकोशाची आठवण 
होरे्. दैनंष्टदन जीवनार् घरार् बायकामुले संस्कत र् व संस्कत र्ोत्पक मराठी शब्द मोठ्या प्रमाणार् वापरर्ार्. 
पण त्याचा अचूक अथृ त्यानंा अवगर् नसर्ो. त्यानंी ‘साथृ बोलावे’ या दृिीने बाबानंी या शब्दकोशाची रचना 
केली आहे. या कोशार् जे मराठी भाषेर् रूढ व व्यावहाष्टरक संस्कत र् शब्द येर्ार् त्याचंा संग्रह केला आहे. 
उदाहरणाथृ : 
 

आप्र्ः आप्र् व ष्टमावलेला, लब्ध २, ष्टवश्वास ठेवण्याजोगा, सप्रमाण, ३ खरा ४ शहाणपणाचा, 
समपृक ष्टमत्र, २ सोयरा, संबधंी वातय ष्टवश्वासू, ष्टवश्वास ठेवण्याजोगे वचन प्रमाणभरू् वचन २ 
प्रचाराने ठरष्टवलेली उतर्ी. (पत. ४१) 

 
करः कर हार्, २ ष्टकरण ३ करणारा (प्रकाश-सुखकर) ४ सरकार देणे, पट्टी. ५ हत्तीची सोंड-र्ल 
र्ाहार्-ष्टभक्षा घरोघर जा न जे कोणी अन्न देर्ील रे् रे्थेच घेऊन खावे अशा ष्टनयमाची ष्टभक्षा, 
र्लामल (र्ा हार्ावर क्स्थर् जो आवाा.) २ ला ज्याचे यक्त्कंष्टचर् अंगीही अज्ञान नाही, 
डोळ्यापुढे मूर्थर्मंर् उभाच आहे काय, असा ष्टवद्याष्टद ष्टवषय त्यास आरोपष्टन–पल्लव हार् २ हार्ाचे 
बोट. ३ हार्ने खुणावणे–भार खंडणी (पत. ६५) 

 
अशा प्रकारचे पुस्र्क मराठी भाषेर् नवीनच आहे असे बाबा प्रस्र्ावनेर् म्हणर्ार् रे् खरेच आहे. या 

कोशाप्रमाणेच बाबानंी शब्दरत्िावली नामक एक नावीन्यपूण ृकोश मराठीर् रचला आहे. त्याच्या प्रस्र्ावनेर् 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

जी मुले महाराष्र भाषा ष्टशकर्ार् अथवा जे र्रुण ष्टवद्याथी त्या भाषेर् ष्टनबधं व गं्रथ ष्टलष्टहर्ार् त्यांस 
अष्टर् उपयोगी असे शब्द व ष्टवषय कोठून ष्टमाणार व त्याचं्या कामास सहाय कोठून होणार? र्र 
र्रुण ष्टवद्यार्थयांर्ही पाकष्टक्रया ष्टशकष्टवण्याच्या स्रु्त्य व उपयुतर् कामास जे लागले आहेर् व ज्यासं 
आपल्या स्वदेशीय बाधंवाचं्या भोजनाथृ अनेक प्रकारंची पुिीकारक अने्न ष्टसद्ध करावी लागर्ार् त्या 
सवृ ष्टविान गुरंुस, ष्टशक्षकासं व गद्यपद्याष्टद गं्रथकारासं हा अनेक िव्यमुतर् बाल कोश समपृण केला 
आहे. 

 
या कोशाची उपयुतर्र्ा पटण्यासाठी पुढील शब्द त्यार् कसे ष्टदले आहेर् रे् पाष्टहले असर्ा काेल. 

 
यम : (आठ) यम, ष्टनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाष्टध. 
युगे : (चार) कत र्, तै्रर्ा, िापार, कष्टल. 
अथृ : (४ पुरूषाथृ) धमृ, अथ,ृ काम, मोक्ष, 
झोप : ष्टनिा, नीज, शयन, सुक्प्र्, सुप्र्, स्वाप, सवेक्न्िव्यापार-अघोरी ष्टनिा, असूरी ष्टनिा, असूरी, 

गाढमूढ ष्टनिा–काालोप, साकर लोप, सुषुक्प्र्. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकारे कोणर्ाही शब्द पाहर्ाक्षणीच वरील मूा शब्द, उपशब्द व सापं्रदाष्टयक शब्द इ. 
ष्टवद्यार्थयांच्या नजरेखालून जार्ार् व त्याचे ष्टशक्षण न कार् होरे्. म्हणून हा कोश शकै्षष्टणक दृष्या 
महत्त्वाचा आहे. 
 

शवेटी अनुक्रमष्टणका आहेर्. पष्टहली अनुक्रमष्टणका मराठी शब्द व त्याचें इंग्रजी भाषारं्र अशी र्र 
दुसरी अनुक्रमष्टणका प्रथम इंग्रजी शब्द व त्याचा मराठी अथृ अशी ष्टदली आहे. यामुाे कोशाची उपयुतर्र्ा 
वाढली आहे यार् शकंा नाही. एव्ा छोया पुस्र्कार् इर्का साके्षप क्वष्टचर्च आढार्ो. 
 

याचप्रमाणे मोल्सवथृकत र् मराठी-इंग्रजी कोशाचा संके्षप व तयाडंीकत र् इंग्रजी-मराठी कोशाचा संके्षप 
करणे हे कायृ पण बाबा पदमनजीचे एक मोठे शकै्षष्टणक कायृ ठररे्. मोल्सवथृचा हकवा कँडीचा शब्दकोश 
हार्ााावयास सुलभ नव्हर्ा, ष्टवद्यार्थयांना र्ो नुसर्ा उचलणे देखील दुरापास्र्च होय. मग त्यारू्न शब्द 
पाहणे र्र दूरचीच गोि. ष्टवद्यार्थयांना त्यारू्न हवा र्ो शब्द चटकन ष्टमाणे कठीणच होरे्. ष्टवद्यार्थयांची ही 
अडचण ओाखून बाबानंी त्यानंा पेलर्ील व पाहर्ा येर्ील असे शब्दकोशाचें संके्षप र्यार करून एक 
अभरू्पूवृ शकै्षष्टणक कायृच केले असे म्हणावसेे वाटरे्. मोल्सवथृच्या कोशाच्या संके्षपाच्या कोशाच्या 
प्रस्र्ावनेर् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, ‘जे ष्टवदे्यच्या व्यासंगार् गुंर्ले आहेर्, जे प्रपचंाला धन व परमाथाला वैराग्य 
प्राप्र्ीच्या उद्योगास लागले आहेर्, त्या सवांस ह्या गं्रथापासून थोडे बहुर् सहाय ष्टमााल्यावाचून राहणार 
नाही. [A Compendium of Molesworth’s Marathi and English Dictionary, Ed. Baba Padmanji, Bombay, 1863, pp. x, xi.] यावत् 
महाराष्र व इंक्ग्लश भाषाचंा अभ्यास लोक करर्ील र्ावत् या कोशाचा उपयोग लोकासं होणारच. बाबानंी 
तयाडंीकत र् इंग्रजी-मराठी कोशाचा संके्षप इ. स. १८६० सालीच केला. त्याची जाष्टहरार् ज्ञािोदयात 
‘शााेर्ील ष्टवद्याथी व हाष्टपसार्ील लोक याचं्या उपयोगाथृ’ अशी आली आहे. [ज्ञािोदय, १५ ाेबु्रवारी १८५९, पत. 

५८.] त्यावरून त्याचे स्वरूप त्व शकै्षष्टणक महत्व लक्षार् येईल. कोशरचना व शकै्षष्टणक के्षत्र या दोहोंचा 
अन्योन्य संबंध आहे. दीघृ पष्टरश्रमाचे हे किसाध्य कायृ ष्टवद्याथी व ष्टशक्षकाचंा आधार असरे्. रे् बाबानंी 
त्याचं्या कुवर्ीप्रमाणे र्न-मन-धन लावनू केले. बाबाचं्या चारही कोशाचंी सष्टवस्र्र चचा कोशरचनाकार 
बाबा पदमनजी या प्रकरणार् केली आहे. 
 
णशक्षकांना मागृदशृन 
 

बाबा पदमनजींच्या नावावर ष्टशक्षा पद्धर्ी भाग १, २ या नावाचे एक पुस्र्क आहे. रे् प्रत्यक्ष 
पाहावयास सापडले नाही, पण ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध लालेल्या अष्टभप्रायावरून त्या ष्टवषयी काही अंदाज 
बाधंर्ा येर्ो. ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार् : 
 

शााेर्ील ष्टशक्षण योग्य प्रकारे चालाव ेव ष्टवद्याथी चागंले हुशार व्हाव ेम्हणून ष्टशक्षकानंी काय केले 
पाष्टहजे हे या पुस्र्कार् साषं्टगर्ले आहे. यार् पाच प्रकरणे आहेर्. ष्टशके्षचे प्रकार, व्यवस्था, प्रश्न 
ष्टवचारणे, वाचन, वणरृचना व लेखन इ. ष्टवषयावर यार् लेखन केले आहे. ष्टवद्यार्थयास पढष्टवण्यास 
बहुर् पुस्र्के होर्ार् पण पंर्ोजीस पढष्टवण्यासाठी थोडीच पुस्र्के होर्ार्. अशा पुस्र्काची गरज 
होर्ी. आर्ा हे लाले आहे ाार उपयोगी पडेल. परं्ोजी लोक याप्रमाणे आपली कामे चालष्टवर्ील 
र्र त्याचं्या हारू्न मुले सुष्टशष्टक्षर् होर्ील. [ज्ञािोदय, १६ ष्टडसेंबर १८६१, पत. ३७२.] 
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ष्टशक्षक हा घटक ष्टशक्षणार् महत्वाचा असर्ो. त्यास मागदृशनृ हव.े ष्टवशषेर्ः ष्टवद्यार्थयांना ष्टशकष्टवर्ाना ष्टशक्षा 
व बष्टक्षसे महत्वाची ठरर्ार्. वगवृ्यवस्थापन, वाचन, लेखनाचे ष्टशक्षण याबाबर् काही मागदृशनृ ष्टशक्षकानंा 
उपयुतर् ठररे्. ही ष्टशक्षणके्षत्रार्ील गरज ओाखून बाबानंी ही रचना केली असावी. 
 
शालेय इणर्हास रचना 
 

शालेय ष्टशक्षणार् इष्टर्हासाच्या पुस्र्काचें महत्त्व अनन्यसाधारण असरे्. इष्टर्हासाने मुलाचं्या मनार् 
पराक्रमाची पे्ररणा ष्टनमाण होरे्. आत्मष्टवश्वास वाढीस लागर्ो. मनोरंजन, कुरु्हलपूर्ी इत्यादी गोिी 
इष्टर्हासाने साधर्ा येर्ार्. स्वारं्त्रयाची ज्योर् यामुाे जागतर् होरे्. त्या दृिीने इष्टर्हासाची पुस्र्के ष्टनमाण 
करणे ष्टशक्षणके्षत्रार् एक महत्वाचे कायृ आहे. बाबाचं्या कााी या ष्टवषयावरची मराठीर् दोनच पुस्र्के शालेय 
अभ्यासक्रमार् प्रचष्टलर् होर्ी. एक म्हणजे मराठ्ाचंी थोरली बखर व दुसरे म्हणजे मराठ्ाचंी संनिप्त 
बखर. थोरली बखर ाारच मोठी व ष्टर्ची हकमर्ही जास्र् होर्ी. त्यामुाे सवृत्रासं र्ी ष्टवकर् घेऊन वाचर्ा 
येर् नसे. संष्टक्षप्र् बखर लहान होर्ी, त्यामुाे त्या पुस्र्कावरून चागंली माष्टहर्ी ष्टमार् नसे. सबब एखादे 
मध्यम पुस्र्क या ष्टवषयावरचे आवश्यक होरे्. र्ी गरज बाबाचं्या महाराष्र देशाचा संनिप्त इनतहास या 
पुस्र्काने भागष्टवली. ‘स्वदेशाच्या इष्टर्हासाचे ज्ञान इक्च्छणाऱ्या सवृ मनुष्यानंी हे पुस्र्क घेऊन वाचावे’ अशी 
ष्टशाारस ज्ञािोदयकारािंी त्या कााार् केलेली सापडरे्. [ज्ञािोदय, १ सप्टेंबर १८६६, पत. २६२.] 
 

प्रस्रु्र् पुस्र्कार् एकूण दहा प्रकरणे आहेर्. प्रथम प्राचीन वतत्तारं्ार् इष्टर्हास ष्टशकण्याचे अगत्य, 
देशमयादा, प्राचीन आयृ बौद्धाष्टद लोक, ग्रीस, ष्टमस्त्री आदीकरून लोकाचं्या स्वाऱ्या, शाष्टलवाहनाचा शक ही 
माष्टहर्ी ष्टदली आहे. त्यानंर्र महाराष्र देशार्ील मुसलमानी राज्ये, मराठ्याचंा म्हणजे सार्ारच्या राज्याचा 
इष्टर्हास हा ष्टवषय आला आहे. शवेटी पेशव्याचंा इष्टर्हास आष्टण उपसंहार. यार् पूवीची राज्ये व त्याचंी 
राज्यनीर्ी, त्यापासून लाभ, हे सरकार इर्के कशाने चागंले लाले आष्टण त्याचा धमृ व इथला धमृ इर्तया 
गोिींचा ष्टवचार करण्यार् आला आहे. ज्ञािोदयकाराचं्या मर्ाप्रमाणे, ‘प्रस्रु्र् पुस्र्कार् बाबाचें सूक्ष्मपणाचे व 
पोतर् ष्टवचार सुरस व प्रष्टर्ष्टष्ठर् भाषेर् सापडर्ार्.’ [ज्ञािोदय, १ सप्टेंबर १८६६, पत. २६२.] इष्टर्हास ष्टशकल्याने ईश्वरी 
सूत्राचा माग ृबराच स्पि ष्टदसर्ो. ही बाबाचंी धार्थमक भषू्टमका या पुस्र्कामागे आहे. [कत . ष्टभ. कुलकणी, आधुनिक 
मराठी गद्याची उत्क्रानंत, मंुबई १९५६, पत. ३३६.] 
 

इष्टर्हास या ष्टवषयावर त्या कााार् ष्टमशनऱ्याचंी अशी पुस्र्के लाली नव्हर्ी. शााा पुस्र्क 
मंडाीर्ाे र्यार लालेल्या कुशाबा ष्टलमये याचें महाराष्र देशाचे वणिृ आनण इनतहास याचा 
प्रश्नोत्तरावलीरूप गं्रथ, हेच पुस्र्क ष्टमशनरी शााामंधून वापरले जाई. इष्टर्हास या ष्टवषयासाठी ष्टमसेस 
ष्टवल्सन याचंी आशुरी आनण बाबेली लोकाचे वततातं कथि, गै्रकी लोकाचें वतत्तांत कथि, मेदी आनण पाशी 
लोकाचें वतत्तातं कथि, ही पुस्र्के शााार् उपयोगारं् आणली जार्. [कत . ष्टभ. कुलकणी, आधुनिक मराठी गद्याची 

उत्क्रानंत, मंुबई १९५६, पत. ३३६.] याप्रकारे र्त्कालीन शालेय ष्टशक्षणार्ील इष्टर्हास या ष्टवषयाच्या गं्रथसंपत्तीर् 
बाबानंी वरील पुस्र्क ष्टलहून एक मोलाची भर घार्ली हे ष्टनष्टश्चर्. ष्टिस्र्ी धमाचे महत्व पटष्टवण्याचा प्रयत्न 
यारू्न जर वगाला र्र हे पुस्र्क एक उत्तम इष्टर्हासाचे पुस्र्क ठरले असरे्. प्रस्रु्र् पुस्र्कार्ील एखादा 
उर्ारा त्यार्ील ऐष्टर्हाष्टसक मूल्य स्पि होण्याच्या दृिीने पाहणे उद बोधक ठरेल. उदा. 
 

महाराष्र देशास प्राचीन कााीं ष्टर्सरा एक वाष्टरस उत्पन्न लाला होर्ा असे ष्टदसरे्. ष्टिस्र्ी शकाच्या 
ष्टर्सऱ्या शर्कार् मागध देशार् अशोक नामक एक महापराक्रमी व नामवरं् राजा राज्य करीर् 
होर्ा. र्ो बौद्ध मर्ानुसारी होर्ा. त्याला सम्राट म्हणजे सवृ देशावर राज्य करणारा असे म्हटले 
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आहे. त्याचे राज्य महाराष्र देशावर होरे् यार् संशय नाही. त्याने बौद्ध धमृ ष्टशकण्यास 
महाधमराष्टकर्ो यास महाराष्र देशार् पाठष्टवले. त्या असद्धमाच्या पे्रष्टषर्ास ८४,००० ष्टशष्य होरे् व 
त्यारू्न त्याने १३,००० स महाराष्रदेशार् उपदेशकाचंी दीक्षा ष्टदली असे महावसंो नामक 
बौद्धधमाच्या गं्रथार् ष्टलष्टहले आहे. जैन हकवा बौद्ध याचं्या धमांचे लोक सापं्रर् या देशार् आहेर् 
इर्केच नाही र्र त्याचं्या पूवीच्या सते्तच्या व धमाच्या वैभवाच्या खुणाही अद्याप इथें दृिीस पडर्ार्. 
काराी वगैरे ष्टठकाणची डोंगरार् खोदलेली लेणीं व मोठाल्या शहरार् बस्र्ी, या नावाचंी देवाेही 
त्याच्या गर्श्रीची छाया दशषृ्टवर्ार्. पढंरपूर, कोल्हापूर ही के्षते्र पूवी त्याचंी होर्ी. ष्टशवाय मराठी 
भाषेची उत्पत्ती मागधी भाषेपासून आहे. हकवा पूवीची मराठी हल्लीच्या मागधी भाषेसारखीच 
असावी, असें व्याकरणवते्याचें मर् आहे. 

 
अशा प्रकारे सम्राट अशोकाचा इष्टर्हास व र्त्कालीन क्स्थर्ी याचे थोडतयार् कथन प्रस्रु्र् 

पुस्र्कार् सापडरे्. उपलब्ध साधनाचंा बारकाईने अभ्यास करून त्याची सुलभ माडंणी करण्याकडे 
असलेले बाबाचें लक्ष या एका उर्ाऱ्यावरूनही लक्षार् येरे्. ज्ञानोदयाने या इष्टर्हासाच्या पुस्र्कावर 
सष्टवस्र्र अष्टभप्राय ष्टदला व वाचकासंाठी काही उर्ारेच ष्टदले होरे्. [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८६६, पत. २९९.] 
त्यावरूनही त्याचे त्या कााार्ील महत्व लक्षार् येरे्. 
 
इणर्हासाचे आिखी एक पुस्र्क 
 

बाबानंी आणखी एक इष्टर्हासाचे पुस्र्क ष्टलष्टहले. त्याचे नाव वदेधमी लोकाचंा वतत्तातं. प्रस्रु्र् 
पुस्र्क रेव्ह. डॉ. ष्टवल्सनसाहेब यानंी केलेल्या तीि हजार वषामागचे हहदुस्तीथाि या पुस्र्काच्या आधाराने 
केले आहे. अथार् अन्य काही गं्रथाचंी मदर्ही लेखकाने घेर्ली आहे. ‘हहदुस्थानच्या प्राचीन इष्टर्हासाची 
माष्टहर्ी करून देणारे उत्तम पुस्र्क’ असा गौरव ज्ञानोदयकारानंी प्रस्रु्र् लेखकाचा केला आहे. [ज्ञािोदय, १ 

जानेवारी १८६२, पत. ६.] त्या कााार्ील ष्टमशन शााार्ील ष्टशक्षणक्रमार् सदर पुस्र्काचा अंर्भाव करून उत्तर 
अभ्यास करणारानंा हे पुस्र्क बष्टक्षस देण्याचा पण उपक्रम आखलेला होर्ा. 
 

या पुस्र्कावरून असे जाणवरे् की, वदेाचंा अथृ होर् नाही हे खोटे आहे, र्सेच वेद अनाष्टद हे पण 
खरे नाही, वेद ईश्वरप्रणीर् नाहीर् कारण त्यार् ईश्वरभक्तर् व र्ारणोपाय नाही, प्राचीन वदेामंध्ये 
वदेारं् मर् नाही म्हणून वदेारं्ास वदेाधार नाही, रे् मागून मनुष्याचे मर् भ्रि करण्यास लाले, वदे 
खोटे म्हणून त्याचे सार खरे नाही, आर्ाच्या हहदंूनी आपला पूवीचा धमृ सोडला यास्र्व त्यार्ला 
कोणी अन्य धमार् गेल्यास त्यानंी त्यास हनदू नये, हहदूचा पौराष्टणक धमृ, शास्त्रीय धमृ, वदेधमृ 
यारू्न कोणरे्च क्स्थर नाही, हे सवृ चचंल होर्. मनुष्याच्या कल्पनेचे बुडबुडे व त्यामुाे वदेामंध्येच 
ष्टवपरीर् ज्ञानाचा कोंब ाुटला, त्याचे ाा म्हणजे अज्ञान व सवृनाश. 

 
अशा प्रकारे ज्ञािोदयकारािंी त्या कााी प्रस्रु्र् पुस्र्कावरचा आपला अष्टभप्राय व्यतर् केला आहे. 

वदेावंरची ही परखड टीका वदेाचंी दुसरी बाजू समजण्यास उपयोगी आहे. वदेधमी लोकाचंा वतर्ारं् 
सागंर्ाना प्रथम बाबानंी देशमयादा, कालमयादा, व आयृलोक याचंा ष्टवचार केला आहे. त्यानंर्र आयृ 
लोक परदेशारू्न भरर्खंडार् आले, ह्याष्टवषयी प्रोाेसर ष्टवल्सन याचं्या ष्टवचाराचा परामश ृ घेर्ला आहे. 
आयृ हसधू नदीच्या काठी होरे् यास प्रमाणे ष्टदली आहेर्. आयांचा मध्यहहदुस्थानार् संचार, दष्टक्षणेर् संचार, 
आयांचा उद्योग, क्स्थर्ी व रीर्ी, त्याचंी ष्टवद्या, याचंा ष्टवचार करून वदे, वदेाचंी उत्पत्ती हा ष्टवचार केलेला 
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आहे. पुढे संस्कत र् भाषेचा युरोपार्ील भाषाशंी संबधं, आयांचा ष्टब्रष्टटश लोकाशंी संबधं ही गोि स्पि केली 
आहे. वदेधमी लोक जाष्टर्भेद मानीर् नव्हरे्, ब्राह्मण हे पूवी जार्ीचे नव्हरे्—धंद्याचे होरे्. वदेाचें करे् 
आपल्या उद्योगासाठी प्राथनृा करर्ार्. ऋषींचा क्षष्टत्रयाष्टदकाशंी शरीरसंबधं होर् असे. क्षष्टत्रय शब्दाचंा 
वदेार्ील अथृ पराक्रमी असा होर्ा. वैश्याचंा अथृ गतहस्थ व शूिाचे र्र नावही वेदार् नाही. वदेार्ील ब्रह्म 
म्हणजे अग्नी होय. वदेार् सोवळ्याओवळ्याचा ष्टवष्टधष्टनषेध नाही. वेदार् मनुष्य व पशू याचं्या जार्ींचा संकर 
केलेला नाही. वदेधमी लोक पशुयज्ञ व मासंाहार करीर्. अनेक जन्ममरणाचे मर् आयांस ठाऊक नव्हरे्. 
सर्ीची ष्टक्रया वदेोतर् नाही. नरमेध, लेकराचंी लग्ने करण्याची चाल आयृ लोकार् नव्हर्ी. अिैर्मर् वदेार् 
नव्हरे्, र्सेच प्राचीन आयृ मूर्थर्पूजक नव्हरे्. अशा प्रकारे प्राचीन वदेकालाचे ष्टदग्दशनृ या पुस्र्कार् 
करण्यार् आले आहे. अनेक प्रकारच्या पुरवण्यानंी पुस्र्क उपयुतर् करण्यार् आले आहे. 
 
क्रणमक पुस्र्कांची रचना 
 

बाबाचं्या पूवी ष्टिस्र्ी धमोपदेशकानंी ष्टशक्षा मंडाी अगर सरकारी ष्टवद्या खारे् याचं्याप्रमाणेच 
शााार् वापरण्यासाठी बहुरे्क ष्टवषयावंरील पुस्र्के र्यार केली होर्ी. ही सवृ पुस्र्के अभ्यासकानंा आज 
प्रत्यक्ष पहावयास ष्टमार् नाहीर्. सरकारी ष्टवद्या खात्यार्ाे इ. स. १८५७ रे् इ. स. १८६५ या कााार् काही 
क्रष्टमक पुस्र्के मेजर तयाडंी र्यार करीर् होरे् आष्टण पुढच्या कााार् ष्टिश्चन व्हनातयुलर एज्युकेशन 
सोसायटीर्ाे ष्टिस्र्ी शााार्ील मुलासंाठी क्रष्टमक पुस्र्के र्यार करण्याचे काम बाबा पदमनजींनीच 
मुख्ययत्वे करून केले. त्याचं्या मुलाकनरता ं चौथे पुस्तीतक याची ‘भाषा ाार सोपी व ष्टवषयाचंी योजना व 
ष्टववरणही ाार सुज्ञपणाने केले आहे...हे सागंणे नको. अशा प्रकारची पुस्र्के शााामंध्ये चालू केल्याने ाार 
ाायदे होर्ार्. मकल्लकत र् पुस्र्के सरकारी इंक्ग्लश शााेरू्न बंद लाल्याने एर्िेशीय ष्टवद्यार्थयांचा जो ाायदा 
बुडाला र्ो या चौर्थया पुस्र्कासाष्टरख्यया गं्रथाचं्या योगाने मराठी ष्टवद्यार्थयांस र्री प्राप्र् होईल.’ अशी 
ष्टशाारस ज्ञािोदयािे केली आहे. [ज्ञािोदय, २ माचृ १८६२, पत. ६६, ५७.] त्याचं्या मुलाकंष्टरर्ा पष्टहल्या पुस्र्काच्या 
नव्या माडंणीचे ज्ञानोदयाने असेच कौरु्क केले आहे. 
 

नलपी धारा, लेकराची पनहली पोथी, बालाभ्यासाचे पनहले पुस्तीतक वगैरे पुस्र्कार् मुााक्षरारं् पुढे 
बाराखड्ा असर्ार्, र्शा या पुस्र्कार् नाहीर् ही गोि कदाष्टचर् चागंली असा प्रत्यय येईल, कारण 
मूााक्षरानंर्र बाराखड्ा ष्टशकण्यार् मुलाचंा बराच काा खचृ होर्ो. त्यापेक्षा व्यंजनास स्वर कसे लागर्ार् 
व जोडाक्षरे कशी र्यार होर्ार् याची थोडतयार् अटका दाखवनू एकदम वाचन ष्टशकष्टवण्यास आरंभ करणे 
ाार चागंले. बाराखड्ाकंडून जे काय व्हायचे रे् या नव्या पद्धर्ीच्या रचनेने सुलभ रीर्ीने होईल. 
 

नव्या माडंणीचे कौरु्क करीर् असर्ानाच, पष्टहल्याच धड्ापासून कठीण शब्द आढार्ार्. 
जाष्टर्भेद, मेघ, लागवड, (पत. १३ या पाठार् काही कठीण वातयेही आहेर्.) प्रष्टर् ष्टदवशी (पत. १६), 
सत्यवादी (पत. १८), जीष्टवत्व, संरक्षण, अंर्ःकरणापासून (पत. १९), त्याग, स्नेहाने, अष्टधकाराखाली (पत. 
३०) इ. शब्द मोठ्या माणसास व ष्टशक्षकास अवघड नाहीर् पण पष्टहल्या पुस्र्काचा अभ्यास करणाऱ्या 
ष्टवद्यार्थयांना मात्र रे् जड व भारी वाटर्ार्. 
 

असा शरेा ज्ञािोदयािे मारला आहे. [ज्ञािोदय, पु. २०, अं. २४, १६ ष्टडसेंबर १८६१, पत. ३७०.] मुलाकंष्टरर्ा चौथे 
पुस्र्क यार् १८० पाठ आहेर् व रे् ष्टवद्या, शासे्त्र, इष्टर्हास, नीष्टर्, धमृ इत्यादी ष्टवषयावंर आहेर्. अनेक 
प्रकारच्या बोधपर कष्टवर्ाही यार् घेर्ल्या आहेर्. काही पाठ व कष्टवर्ा ज्ञािोदयावरूि व दुसऱ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुस्र्कावरून घेर्ल्या आहेर्. इ. स. १८६२ मध्ये मुलाकंष्टरर्ा पनहले पुस्तीतक, दुसरे पुस्तीतक आष्टण नतसरे 
पुस्तीतक अशी पुस्र्के र्यार लाली. चौथे पुस्तीतक इ. स. १८६५ मध्ये रचले गेले. या पुस्र्काचं्या 
प्रथमावतत्तीच्या प्रर्ी पहावयास ष्टमार् नाहीर्, परंरु् त्याचं्या पुढील आवतत्याचं्या प्रर्ींवरून मूा पुस्र्काचंी 
कल्पना येरे्, असे डॉ. कत . ष्टभ. कुलकणी यानंी म्हटले आहे. [कत . ष्टभ. कुाकणी, आधुनिक मराठी गद्याची उत्क्रानंत, मंुबई, 
१९५६, पत. ३३०, ३१.] 
 

ष्टिस्र्ी ष्टमशनच्या शााेर् ष्टशकष्टवण्यासाठी बाबानंी ही पुस्र्के र्यार केली असल्याने त्याचंी रचना 
ष्टमशनच्या कायाला उपयुतर् अशीच आहे. उदा. पढंरी या नावाने त्याचं्या क्रष्टमक पुस्र्कार्ील खालील 
उर्ारा पाहाण्यासारखा आहे. [मुलाकंष्टरर्ा ंदुसरे पुस्र्क, आ. ५, १८७२, पत. ७३.] 
 

जाऊं म्हणर्ाची पढंरी नरकराज हष ृकरी १ 
धष्टरर्ा ंपढंरीची वाट जरी मरी घेई पाठ २ 
कष्टरर्ा ंचिंभागा स्नान देहमाा पडे हान ३ 
होर्ा ंपाडुंरंग दशनृ पडे दृिीसी पाषाण ४ 
दास म्हणे रे केशवा आम्हा नको रे रु्ली सेवा ५ 

 
या उर्ाऱ्यामागची ष्टमशनरी वतष्टत्त अगदी स्पि आहे. ष्टर्च्यावर अष्टधक भाष्य करण्याची गरज नाही. 
 

बाबा पदमनजींनी र्यार केलेल्या या क्रष्टमक वाचन पुस्र्कापंैकी पुष्काशी पहावयास सापडली 
नाहीर् परंरु् ज्ञािोदयार्ील त्या पुस्र्काचं्या अष्टभप्रायावरून त्यासंबधंी काही माष्टहर्ी ष्टमारे् र्ी अशी : 
 

उत्तर हहदुस्थानारं् बंड लाल्यावर ष्टवलायरे्मध्ये ष्टिक्स्र्यन वणाकूलर एज्युकेशन सोसायटी ाॉर 
इंष्टडया (हहदुस्थानार्ील लोकासं त्याचं्या जन्मभाषाचं्या िारें ष्टिस्र्ी सुष्टशक्षा देणारी मंडाी) 
स्थाष्टपर् लाली. हें आमच्या वाचणाऱ्यासं ठाऊक आहेच. या मंडाीस इकडे शााा घालण्याची 
सध्या ं सोय नाही, म्हणून सध्या ं पुस्र्कें  र्यार करण्याचे काम चालष्टवलें  आहे. जीं पुस्र्कें  या 
मंडाींच्या मााृर् मंुबईस होर्ार् र्ीं आपल्या त्रातट सोसैटीच्या देखरेखीनें छापलीं जार्ार्. या 
वषाच्या प्रारंभापासून सत्यदीनपका म्हणून लहानसें माष्टसक मराठी पत्र इकडील मुलासंाठीं चालंू 
लालें . नंर्र त्याच मंडाींकडून मुलाकंनरता ं पनहले पुस्तीतक, मुलाकंनरता दुसरे पुस्तीतक व 
मुलाकंनरता ंनतसरे पुस्तीतक ही पुस्र्के छापून लाली आहेर्. हीं पुस्र्कें  सदरहू मंडाी पुढे या देशारं् 
ज्या शााा स्थापणार आहे त्यारं् मुलासं ष्टशकष्टवण्याकष्टरर्ा ंकेलीं आहेर्, आष्टण र्ीं या कामासाठीं 
जशी असावीं र्शीच आहेर्. यारं्ील ष्टवषय चागंले व उपयोगी असून रे् ष्टशकून मुलें  शहाणी, 
प्रामाष्टणक, नीष्टर्मान व देवकीस होर्ील अशी आशा आहे. मुलानंीं शााेंर् जावें, धडे ष्टशकावे, 
आईबापें व परं्ोजी याचं्या आज्ञा पाााव्या, दुसऱ्यासी कसें वागावें इ. गोिींष्टवषयी चागंला बोध केला 
आहे. कागद, धारू्, लाडें, घरें, दगड, नद्या, पर्थवी, चंि, सूय, र्ारे वगैरे जे जे पदाथृ मुलाचं्या 
पाहाण्यारं् येर् असर्ार्, त्याचं्या उपयोगाष्टवषयीं व उत्पत्तीष्टवषयीं लहान ष्टवद्यार्थयांस जे सागंर्ा 
येईल रे् बहुर् करून सुलभ रीर्ीनें चागंलें  साषं्टगर्लें  आहे. त्याचप्रमाणे ईश्वराष्टवषयीं, त्याच्या 
गुणाष्टवषयीं, त्याचा न्याय, दया, आज्ञा, शास्त्र, मनुष्याची पापावस्था, ष्टिस्र्ाने केलेला र्ारणोपाय, 
जाष्टर्भेद, खऱ्या देवाला सोडून ष्टनजीव मूर्थर् व जनावरें यास भजणें वाईट आहे वगैरे अगत्याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोिीष्टवषयींही बालबोध रीर्ीनें ष्टलष्टहले आहे. [ज्ञािोदय, १६ ष्टडसेंबर १८६१. पत. ३७०.] महाराष्रार् इंग्रजी 
सत्ता दृढमूल लाल्यावर परकी सते्तने एर्िेष्टशयाचं्या मदर्ीने ष्टशक्षणप्रसाराचे कायृ सुरू करून 
त्यासाठी आवश्यक र्ी शालेय पुस्र्के मराठी भाषेर् रचली गेली. त्यार्ला एक मोठा प्रयत्न म्हणजे 
बाबा पदमनजींची क्रष्टमक पुस्र्के होर् असे म्हणावसेे वाटरे्. मराठी शालेय पुस्र्के रचून मुलाचं्या 
मनावर ष्टिस्र्ी धमाची महर्ी हबबवणे हाच एक उत्कत ि माग ृपुष्काशा धमोपदेशकासंमोर होर्ा. 
त्याचाच अवलंब बाबानंी पण केला यार् आश्चयृ नाही. वरील गोि ष्टसद्ध करण्यासाठी बाबांच्या 
ष्टर्सऱ्या पुस्र्कार् ‘दाहा आजे्ञ’ष्टवषयी एक अभगं आहे. र्ो पुढीलप्रमाणे : 

 
ऐका सवृ खरे भतर् दाहा आज्ञा ईश्वरोतर् १ 
देव रु्ला नसो दूजा नको करु मूर्थर्पूजा २ 
व्यथृ घेऊ नको नाम ष्टवश्रामवारीं नसो काम ३ 
मानी माय बापा ंलागी नरहत्या सवृ त्यागी ४ 
होऊं नको व्यष्टभचारी कधी करू नको चोरी ५ 
देऊ नको खोटी साक्ष ठेव ूनको लोभ कक्ष ६ 

 
या अभगंावरून बाबाचं्या क्रष्टमक पुस्र्कार् जाणर्ा अजाणर्ा ष्टिस्र्ी धमृप्रसार होर्ा हे स्पि होरे्. 

अथार् ष्टमशनरी लोकाचं्या शााेर्ील अभ्यासक्रमार् ष्टिस्र्ी धमृप्रसार असणे स्वाभाष्टवकही होरे्! 
 
सिृसंग्रही र्ृ णनबंधमाला 
 

इ. स. १८५२ मध्ये बाबानंी सवृसंग्रही या नावाचे एक पुस्र्क रचले. त्याचेच पुढे निबधंमाला असे 
नामकरण लाले. प्रस्रु्र् गं्रथार् ष्टवष्टवध ष्टवषयावंर ष्टनबंधलेखन केले असून या पुस्र्कास दष्टक्षणा कष्टमटीचे 
बष्टक्षसही ष्टमााले होरे्. [ज्ञािोदय, २ माचृ १८६२, पत, ६६.] अलेतजाषं्टिया शहरार्ील पुस्र्कसंग्रहाचा नाश, अधी 
सोडून सगाीला धाऊ नको, इंग्रजी लोक, कोंबडीच्या ष्टपलाच्या उत्पत्तीष्टवषयी, स्त्रीष्टवद्याभ्यास, मुसलमान 
लोक, मुसलमानी राज्यकत र्ी, पूर्थणमेच्या रात्रीवर ष्टवचार, सतिीर्ील गुह्य गोिी, चहा, स्वदेशप्रीष्टर्, पारशी 
लोक, ष्टनरष्टनराळ्या लोकाचें शक, ष्टवलायरे्ची लक्ष्मी, बाजीराव पेशव ेयाचं्या अमलार्ील मराठी राज्याची 
व देशाची क्स्थर्ी’ इत्यादी ष्टवषयावंर त्याचप्रमाणे ष्टनर्ी व धमृसंबधंी ष्टवषयावंर ष्टनबंधरचना बाबानंी या गं्रथार् 
केलेली आहे. ष्टवरामष्टचन्हाचंा पष्टरणामकारक वापर प्रथमच या लेखनार् बाबांनी केला आहे. अधून मधून 
ष्टदलेली संवादाची व मार्थमक सुभाष्टषर्ाचंी जोड यामुंाे या संग्रहाचा वगेाेपणा लक्षार् येर्ो. स्पिीकरणाथृ 
ष्टजथेष्टर्थे र्ाष्टटपा ष्टदलेल्या आहेर्. ष्टनबंधलेखन कसे कराव े यासंबधंीच्या मागृदशनृाचे कायृ बाबाचं्या 
निबधंमालेिे साधले आहे. असे म्हटले असर्ा अष्टर्शयोक्तर् होणार नाही. ष्टवष्टवध असे पन्नास एक ष्टवषय 
ष्टनवडून त्यावर मुिेसूद व शलैीदार लेखन या गं्रथार् बाबानंी करून जणू ष्टवद्यार्थयांच्या पुढे ष्टनबंधलेखनाचा 
आदश ृठेवला आहे. ज्ञािोदयािे ष्टवशषे करून बाबाचं्या या गं्रथाचे कौरु्क केले आहे. [ज्ञािोदय, १ ऑगस्ट १८६०, 
पत. २९९.] 
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िाचनपाठािली 
 

इ. स. १८५४ मध्ये बाबानंी वाचिपाठावली नामक एक वचे्याचंा संग्रह प्रष्टसद्ध केलेला आढार्ो. 
ज्ञानोदयाच्या जुन्या अंकारू्न जवाजवा पन्नास उर्ारे बाबानंी वरील पुस्र्कार् संग्रष्टहर् केले आहेर्. 
बाबानंी ष्टनवडलेल्या ष्टवषयास उत्तर सदरे (शीषकेृ) घार्ली. काहींचे स्वरूप वरृ्मानपत्रार्ील उर्ाऱ्याचें 
होरे्, त्यानंा पुस्र्कार्ील लेखाचें स्वरूप ष्टदले. धमृ, नीर्ी, रीर्ी, लोक सुधारणा वगैरे गोिींर् ाेराार व 
बतद्धी कशी होर् आहे हे त्या उर्ाऱ्यावंरून लक्षार् येरे्. हे पुस्र्क कुटंुब व ष्टशक्षण देणाऱ्या शााार् उपयुतर् 
आहे असे ज्ञािोदयकार म्हणर्ार्. [ज्ञािोदय, ५ जून १८८४, पत. २६१.] हा गं्रथ वाचणारास बहुर् बोध व ज्ञान होईल 
असे प्रस्र्ावनेर् म्हटले आहे. ब्राह्मणधमाची अवाचीन उत्पष्टत्त, यात्रा व जरीमरी, गुरु कत पेची हकमर्, 
गुजराथी लोकाचें महाराज, माहीमची गंगा, सर्ीष्टवषयी, हहदु लोकाचें नवनेवे देव, भष्टवष्य कसोटी, र्ामस 
पण याचे वणृन, रेवााेश्वर, बाा गंगाधर शास्त्री, मोर, चोर धरण्याची युक्तर्, राममोहनराय, सौम्यर्ा, वगैरे 
ष्टवषयाचं्या नावावंरून या वचे्यार्ील ष्टवष्टवधरे्ची कल्पना येरे्. ष्टवद्यार्थयांचे रंजन करर्ा करर्ा त्यानंा 
ज्ञानदान करणे अशा वचे्याचं्या संग्रहाने सहज शतय होरे्. वाचनाचा व्यासंग वाढष्टवण्याच्या दृिीने ही अशा 
प्रकारच्या वाचनपाठावली उपयुतर्च होर्. ष्टवष्टवध लेखक, ष्टवष्टवध प्रकारचे वाङ्मय व ष्टवष्टवध 
कालखंडार्ील लेखन ष्टवद्यार्थयांच्या, वाचकाचं्या पुढे ठेवण्याच्या दृिीने सदर पुस्र्क ाारउपयुतर् ठररे्. 
ष्टशक्षणके्षत्रार् ष्टवष्टवध वचे्याचें संग्रह मुिाम अभ्यासाथृ लावलेले असर्ार्. त्याचंा जो शकै्षष्टणक उपयोग र्ोच 
या वाचनपाठावलीचा असे थोडतयार् म्हणर्ा येईल. भाषा, शलैी, ष्टवचारधन, वाङ्मयप्रकार या सवृच 
दृिींनी वाचिपाठावलीत ष्टवष्टवधर्ा आलेली असल्याने पाठ्यपुस्र्क या दृिीने त्यार् रोचकर्ा ष्टनमाण होरे्. 
ष्टवद्यार्थयांना अशी पुस्र्के वाचण्याचा कंटााा येर् नाही. आपणहून ष्टजज्ञासेने मुले असे संग्रह वाचर्ार्, असा 
या पुस्र्काचंा त्या कााी लौष्टकक होर्ा. 
 
सुभाणषर्िजा संग्रह 
 

बाबानंी इ. स. १८७६ मध्ये सानहत्य शतक या नावाची एक रचना केली. या पुस्र्कार् अलंकार, 
चारु्यृ, धमृ, नीष्टर्, परमाथृ, प्रपचं, व्यवहार, ष्टवज्ञान वगैरे शभंर ष्टवषयावंर संस्कत र्, प्राकत र् गं्रथारं्रीचे 
वचे्याचंा संग्रह आहे. ष्टशक्षणार् सुभाष्टषर्ाचंा जो उपयोग व मूल्ये रे्च या साष्टहत्य शर्काचे आहे. 
स्मरणशतर्ीची जोपासना, पाठारं्राची सवय लावणे, हजरजबाबीपणा बाणवणे, उच्चार व 
आचारशुद्धरे्ष्टवषयी मुलाचं्या मनार् आवड उत्पन्न करणे इ. गोिी या साष्टहत्य शर्काने ष्टवद्यार्थयांच्या अंगी 
बणवर्ा येर्ील. सत्याचे मंडण व असत्याचे खंडण प्रस्रु्र् संग्रहार्ील वचे्यावंरून होईल असे लेखकास 
वाटरे्. [सानहत्य शतक, मंुबई, १८७६, प्रस्र्ावना, पत. २, ३.] उपदेशक, कष्टव, कीरृ्नकार, गं्रथकार, पााक, वादक 
(वाद करणारा), ष्टशक्षक व ष्टवद्याथी आष्टण संभाषणकरे् इत्याष्टदकानंा हे साष्टहत्य शर्क उपयोगी आहे. 
त्यामुाे लेखकाने त्यानंाच रे् समपृण केले आहे. त्यार्ील ष्टवषयष्टनवडीर् श्रम, सूक्ष्मपणा, संशोधन कराव े
लागले आहे असे ज्ञािोदयकार मुिाम सागंर्ार्. [ज्ञािोदय, ११ जानेवारी १८७७, पत. १८.] अंगार् येणे, जाष्टर्भेद, 
लोक सत्य इत्यादी ष्टवषयाचें ष्टववचेन या पुस्र्कार् आहे. उदा. अंगार् येणे या ष्टवषयावर पुढे ष्टदलेल्या पतंर्ी 
आहेर् : 
 

जोशी वाढवुनी केश – भरु्ें आष्टणर्ी अंगास 
र्री नव्हर्ी रे् संर्जन – रे्थें नाही आत्मसुख... 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पत. १३ वर जार्ीभेद हा ष्टवषय आहे त्यापुढे पुढील ओवी आहे : 
जो माझ्या नामी – मी नेणें मागं अथवा धेड चाभंारु... 
बाेच ष्टनघे त्याचे धरु – भतर् आपला म्हणुनी... 

 
पत. ३५ वर लोकाचें वणनृ आहे रे् असे : 

गर्ानुगष्टर्को लोको न लोकः परमार्थथकः 
वालुका हलग माते्रण गरं् मे र्ाम्र भाजनं. 

 
अशा प्रकारे ष्टवष्टवध शभंर ष्टवषयावंर संस्कत र् व प्राकत र् गं्रथारं्रीचे वेचे या संग्रहार् एकष्टत्रर् केले 

आहेर्. ‘सवृ मानवी धमांमध्ये कमीजास्र् सत्याशं आहेर्च, रे् ाुलारं्ील मधुहबदुप्रमाणे ज्ञात्यानंीं शोधून 
काढाव ेव आपल्या कामास लागावे’ असा या गं्रथलेखनाचा उिेश्य प्रस्र्ावनेर् साषं्टगर्ला आहे र्ो साल 
लाला आहे. 
 
अनेक णनबंध, भाषिे ि लेख 
 

पुस्र्के, कोश, क्रष्टमक पुस्र्के, वचेे इत्यादीप्रमाणे बाबानंी अनेक छोया पुक्स्र्का व ष्टनबंध 
ष्टशक्षणाच्या दृिीकोणारू्न ष्टलष्टहले आहेर्. त्यार् केवा शााेर्ील मुलाचं्या ष्टशक्षणाचा दृष्टिकोण होर्ा असे 
जरी नाही र्र एकूण समाजष्टशक्षण–लोकसुधारणा हा उिेश्य त्यापाठीमागे होर्ा यार् शकंा नाही. 
हहदुलोकाचं्या सणाषं्टवषयी ष्टनबधं, ष्टिस्र्ी लोकानंी छापखान्याचा उपयोग कसा करावा?, ष्टिस्र्ी लोकानंी 
देवाार् कसे वागावे?, होाी, रामनवमी, श्रावणी व नाराी पौर्थणमा, गणपर्ी, गोकुा अिमी, 
व्यष्टभचारष्टनषेधक बोध, बोधपर ष्टनबधं, ष्टस्त्रयाकंष्टरर्ा दाखले व गोिी, प्राचीन कााच्या कथा, ष्टचत्रासुंद्धा 
शास्त्रारं्ील कथा अशा अनेक छोया मोठ्या पुस्र्काचंा उल्लेख या संदभार् करणे योग्य होईल. याष्टशवाय इ. 
स. १८६१ रे् इ. स. १८७३ या १३ वषार् प्रत्येक मष्टहन्यास एक अंक याप्रमाणे धाकटी सत्यदीनपका केवा 
लहान मुलासंाठी बाबा पदमनजींनी चालष्टवली. स्वर्ःच्या खचाने व ष्टजिीने केवा लहान मुलासंाठी एकादे 
ष्टनयर्काष्टलक शभंर वषांपूवी चालवणे हे बाबा पदमनजींचे सवार् महत्वाचे कायृ आहे. एक ष्टशक्षक ष्टकर्ी 
प्रकारे या के्षत्रार् काम करू शकर्ो याचे हे उदाहरण आहे. या सवृ व्यापावंरून बाबा पदमनजी एक खरे 
ष्टशक्षक होरे्, हाडाचे ष्टजवरं् ष्टशक्षक होरे् हेच पटरे्, मनाला वारंवार जाणवरे्. 
 

* * * 
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५ 
 
बाबानंी संपादलेली णनयर्काणलके 
 

बाबाचं्या जन्मानंर्र एका वषाच्या आर्च मराठीर्ील वतत्तपत्रसतिीचा जन्म लाला. बाबाचंा जन्म 
१८३१ चा र्र मराठीचे पष्टहले वतत्तपत्र दपृण हे बााशास्त्री जाभेंकर याचं्या संपादकत्वाखाली १८३२ पासून 
ष्टनघू लागले. दपृणमध्ये मराठी मजकूर ष्टलष्टहण्यासाठी भाऊ महाजन हे सहकारी त्यानंा लाभले. 
जाभेंकरानंी दपृणनंर्र पाच वषांनी म्हणजे १८३७ मध्ये नदग्दशिृ नावाचे ष्टनयर्काष्टलक सुरू केले. हे 
मराठीर्ले पष्टहले ष्टनयर्कालीक. भाऊ महाजनानंी जाभेंकराचं्या पावलावर पाऊल टाकून १८४१ मध्ये 
प्रभाकर हे साप्र्ाष्टहक व १८५४ मध्ये ज्ञािदशिृ हे तै्रमाष्टसक सुरु केले. 
 

भाऊंच्या प्रभाकरमध्ये पचंष्टवशीर्ल्या गोपाा हष्टर देशमुख या र्रुणाने लोकनहतवादी? या नावाने 
जी पते्र ष्टलष्टहली, र्ी लोकनहतवादीची शतपिे या नावाने आज ओाखली जार्ार्. १८४९ साली पुणे येथे 
ज्ञािप्रकाश हे साप्र्ाष्टहक सुरू लाले. याच्या संपादन कायार् सुरुवार्ीला लोकष्टहर्वादी याचंा मोठा वाटा 
होर्ा. जाभेंकर, महाजन, देशमुख या उमेदीर्ल्या र्रुणानंी आपल्या समाजाला जागे करण्यासाठी आष्टण 
इंग्रजानंी आणलेली ष्टवज्ञानष्टनष्ठा समाजाच्या ठायी प्रष्टर्हबष्टबर् करण्यासाठी वतत्तपत्राचें व ष्टनयर्काष्टलकाचें 
एक नव ेव्रर्, एक नव ेष्टनष्ठेचे जागरण सुरू केले आष्टण र्त्कालीन महत्वाकाकं्षी र्रुण लेखक व करे् पुरुष 
या जागरणार् साष्टमल लाले. बाबासंारखा लेखणीबहािर त्यार् सामील न लाल्यासच नवल! 
 

१८४१ हे वष ृमराठी वतत्तपत्रसतिीमध्ये महत्त्वाचे मानले पाष्टहजे, कारण याच वषी भाऊ महाजनाचें 
जसे प्रभाकर हे साप्र्ाष्टहक सुरू लाले, र्सेच ष्टिस्र्ी धमाचा प्रसार करण्यासाठी ष्टमशनऱ्यानंी याच वषी 
आपले ज्ञािोदय हे महत्त्वाचे साप्र्ाष्टहक सुरू केले. 
 

प्रभाकरच्या रूपाने नव्या ष्टवचाराच्या सुष्टशष्टक्षर्ाचंा आष्टण ज्ञानोदयाच्या रूपाने ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचंा 
असा दुहेरी मारा हहदु समाज आष्टण संस्कत र्ीवर सुरू लाला. हहदु संस्कत र्ीर्ील लोकभ्रमावर आष्टण 
सनार्नी, रूष्टढष्टप्रय ष्टवचारसरणीवर नव्या ष्टवचाराच्या र्रुणानंी ष्टकर्ीही र्ाशरेे लाडले र्री ष्टिस्र्ी 
ष्टमशनऱ्याचंा हहदुधमृष्टवरोधी प्रचार त्यानंा सहन होण्यासारखा नव्हर्ा, त्यामुाे भाऊ महाजन यानंी १८४४ 
मध्ये सुरू केलेल्या उपदेशचनंिका या वतत्तपत्रापासून एक नव्या संघषाला सुरुवार् लाली. १८५२ मध्ये 
नवचारलहरी हे वतत्तपत्र काढून कत ष्णशास्त्री ष्टचपाूनकरानंी ष्टिस्र्ी धमृप्रसारष्टवरोधी जोरदार आघाडीच 
उघडली. याखेरीज मोरभट दाडेंकर, ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचेंही कायृ सुरू होरे्च. बाबा सुरुवार्ीपासूनच 
या संघषाच्या ष्टिस्र्ी धमृप्रसाराच्या बाजूने उभे राष्टहले व त्यानंी काढलेल्या ष्टनयर्काष्टलकारू्न हयार्भर 
ष्टिस्र्ी धमृमर्ाचा ष्टनष्ठेने प्रचार व प्रसार करण्यार्च धन्यर्ा मानली. 
 

बाबानंा लेखनाची लहानपणापासूनच हौस. मंुबईर् आल्यावर १८४७ सालीच भाऊ महाजनाचं्या 
प्रभाकरमध्ये दस्रु्री संबधंाने पत्रव्यवहार करावयास सुरुवार् केली. त्यापूवी बेागावास असर्ानाच बाबानंा 
प्रभाकर, ज्ञािोदय व ज्ञािप्रकाश ही वतत्तपते्र ष्टनयष्टमर्पणे वाचण्याची गोडी लागली होर्ी. या र्ीन पत्राचं्या 
वाचनाकडून मला धमृ व नीष्टर्संबधंी गोिींचा जो लाभ लाला र्ो पुररे्पणी सागंर्ा येर् नाही, असे बाबा 
म्हणर्ार्. [अरुणोदय, पत. १६०, ६१.] या ष्टर्न्ही पत्रार् र्रुणपणी बाबानंी ष्टलष्टहलेले अनेक ष्टनबंध वारंवार प्रष्टसद्ध 
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होर्. [र्तै्रव, पत. १६४.] बाबाचें स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं हे पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाल्यावर ज्ञािप्रकाशिे त्याचे कौरु्क 
करून एक चमी जोडा व ष्टपर्ाेची वाटी बष्टक्षसादाखल पाठष्टवली होर्ी. [र्तै्रव, पत. १६४.] 
 

नवचार लहरीतील सडेर्ोड मजकुराने बाबा अस्वस्थ होर्. त्यार्ील ष्टवचार ाारच हलकट व 
पोरकट होरे्, या शब्दार् त्याचंी प्रष्टर्ष्टक्रया व्यतर् लाली आहे. [र्तै्रव, पत. १६३.] 
 

ष्टिस्र्ी धमाष्टवरुद्ध हहदुधमृमर्ाष्टभमान्यानंी चालष्टवलेल्या चावाीकडे बाबाचें चागंलेच लक्ष होरे्. 
ही सवृ वतत्तपते्र रे् कााजीपूवृक वाचीर् असर्. ष्टिस्र्ी धमृष्टवरोधी व्याख्ययानानंाही रे् हजर राहार्. १८५२ 
च्या सप्टेंबर मष्टहन्यार् ठाकुरिारी व.े शा. सं. कत ष्णशास्त्री साठे याचंी ष्टिस्र्ी धमृष्टवरोधी व्याख्ययाने सुरू 
लाली. त्यानंा बाबा ष्टनयष्टमर्पणे हजर राहून त्याचें वतर्ारं् ष्टलहून ज्ञािोदयास पाठव ूलागले. अशी बाबाचंी 
सुमारे २५ वतते्त इंग्रजी भाषारं्रासह ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध लाली आहेर्. [र्तै्रव, पत. १६५.] बाबाचें हे सवृ कायृ 
त्याचं्या धमांर्रापूवीचे आहे, हे लक्षार् घेण्यासारखे आहे. त्यामुाे धमांर्रानंर्र बाबानंी स्वर्ः या 
ष्टनयर्काष्टलकाचं्या के्षत्रार् उडी घेणे क्रमप्राप्र्च होरे्. 
 

ज्ञािोदयाचे संपादक रेव्ह. ह्यमू हे होरे्. ‘ह्यमूसाहेबाचंी आपल्याशी केवा कोरडी ओाख नव्हर्ी, 
रे् मजवर ाार लोभ करीर्. त्याचं्या छापखान्यार् जी संुदर व उपयुतर् मराठी पुस्र्के छापली जार्, त्याचंी 
एक प्रर् रे् मला कत पा करून देर्, ष्टशवाय ज्ञािोदयाचे उत्तम बाधंणीचे पुस्र्क दरवषी देर्’, असे बाबानंी 
म्हटले आहे. [र्तै्रव, पत. १६२.] याच कााार् मंुबईस ष्टवल्सनसाहेबाचं्या संपादकत्वाखाली ओनरएंटल नकश्चि 
स्तीपेक्टॅटर हे इंग्रजी माष्टसक जोरार् चालू होरे्. त्या माष्टसकाचे एजंट म्हणून गोहवद नारायण माडगवकर हे 
काम करीर्. गोहवदजी नारायण काही ष्टिस्र्ी लाले नव्हरे्. परंरु् र्रीही ष्टिस्र्ी माष्टसकाचे काम करण्यार् 
रे् धन्यर्ा मानीर्. र्ीच गोि हष्टर केशवजी क्षष्टत्रय पाठारे याचंी. त्यानंी १८५० पासून तारका–प्रसारक हे 
माष्टसक काढले होरे् व ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक लेख मोठ्या ष्टनष्ठेने प्रष्टसद्ध करीर्. रे्ही ष्टिस्र्ी लाले नव्हरे्. हष्टर 
केशवजी, डॉ. ष्टवल्सन याचं्याशी बाबाचें पुढे घष्टनष्ठ संबधं आले. गोहवदजी नारायण हे र्र बाबाचें ष्टशक्षकच 
होरे्. र्सेच धमांर्र केलेले रे. नारायण शषेािी हेही त्याचें ष्टशक्षक होरे्. 
 
उदयप्रभा ि प्रभोदय 
 

धमांर्र केल्यानंर्र आपण एखादे ष्टनयर्काष्टलक काढावे, असे बाबानंा र्ीव्ररे्ने वाटू लागले व 
१८५६ साली त्यानंी उदयप्रभा नावाचे माष्टसक पत्र सुरू केले. याच वषी त्याचें ष्टशक्षक नारायण शषेािी याचें 
प्रभोदय नावाचे माष्टसक सुरू होरे्. १८५६ च्या जानेवारीर् पष्टहला अंक ष्टनघाला. “The Rising of Light’ या 
इंग्रजी शब्दाचा पयाय म्हणून उदयप्रभा हे नाव घेण्यार् आले आहे, याची पष्टहल्याच अंकावर नोंद आहे. 
ज्ञािोदयकारािंी पष्टहला अंक ष्टनघाल्यावर ष्टलष्टहले की, ‘चालत्या वषाच्या आरंभापासून उदयप्रभा या 
नावाचे एक नव ेपत्र ष्टनघू लागले आहे. हे ज्ञािोदयाएवढे असून प्रष्टर् मष्टहन्यास एकदा ष्टनघणार आहे. याचे 
ष्टलष्टहणारे नेष्टटव्ह ष्टिस्र्ी आहेर्. आष्टण त्याचं्या उपयोगाकष्टरर्ाच काष्टढले आहे.’ [ज्ञािोदय, १ ाेबु्रवारी १८५६, पत. 

४५.] ष्टशाा छापावर हे छापले जाई. घेणारास सुलभ जाव े म्हणून त्याची ठेष्टवलेली अल्प हकमर्, सुबोध 
मराठी भाषा, बायबलमधील व ष्टिस्र्ी वाङ्मयार्ील उत्तमोत्तम उर्ाऱ्याचें भाषारं्र करून छापण्याचा बेर् 
वगैरे या माष्टसकाबाबार्च्या वैष्टशष्यपूणृ बाबींचा उल्लेख ज्ञािोदयािे केला आहे. त्या कााार्ही बरेच 
वगणृीदार या माष्टसकास लाभले होरे्. इ. स. १८५८ साली हे माष्टसक बदं पडले. [ज्ञािोदय, १५ एष्टप्रल १८५९, पत. 
११२.] 
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उदयप्रभा माष्टसकार् इंग्रजी पत्र नब्रनटश मेसेंजर वरून घेर्लेली ‘भयंकर स्वप्न’ या नावाची एक 
सुर्ाराची गोि छापलेली आहे. र्ी सत्यकथा असावी असा ष्टनदेश ज्ञािोदयकारानंी केला आहे. मनुष्य 
आपल्या दुव्यृसनाने कसा नाश पावर्ो, दारू ष्टपणे ष्टकर्ी घार्क आहे, दारू न ष्टपर्ा परमेश्वरावर, येशूवर 
कसा ष्टवश्वास ठेवावा हा सद भाव वाचकाचं्या मनार् ष्टनमाण व्हावा म्हणून उदयप्रभेत छापलेली सुर्ाराची 
कथा ज्ञािोदयािे पुनः छापली आहे. [ज्ञािोदय, १५ ाेबु्रवारी १८५६, पत. ७१.] इ. स. १८५९ मध्ये ज्ञािोदयात या 
उदयप्रभेच्या अस्र्ाच्या संदभार् पुढील वतत्त छापले आहे. त्यावरून नव्या ष्टनयर्काष्टलकाच्या आगमनाची 
कल्पना येरे्. 
 

सन १८५६ च्या जानेवारीपासून उदयप्रभा या नावाचे माष्टसक पत्र चालू लाले होरे्. हे आमच्या 
वाचकास माष्टहर्ी आहेच. रे् दोन वषेपयंर् चालले. पण ष्टर्सऱ्या वषी म्हणजे सन १८५८ साली 
ष्टकत्येक कारणावरून रे् अगदी मोडकाीस आले होरे्. त्याचा ष्टशााछाप बरोबर उमटर् नसे व 
दुसऱ्या काही कारणावाचून त्याचे जे नाना प्रकारचे वाचणारे होरे् त्यासं त्याचा कंटााा येर् चालला 
होर्ा. आष्टण त्याचा छापणारा हहदू होर्ा. त्याने हे ष्टिस्र्ी पत्र छापण्याचे सोडून ष्टदले. त्यामुाे पत्र 
अगदी बुडाले असरे् पण मंुबई इलाख्ययार्ील उदार ष्टिस्र्ी गतहस्थानंी सुसमयी प्रत्याश्रय ष्टदला. 
रे्णेकरून रे् र्ीन मास ष्टनिा घेऊन आर्ा रूपारं्र व नामारं्र पावनू जागतर् लाले, माचृ 
मष्टहन्यापासून पुनः मागकृ्रमण करू लागले. [ज्ञािोदय, १५ एष्टप्रल १८५९, पत. ११२.] 

 
र्ात्पयृ प्रभोदय या माष्टसकाचा पूवावर्ार उदयप्रभा हा होय. र्ीन वष ेउदयप्रभा बाबानंी मोठ्या 

अडचणीर् चालवली. या कामी बाबानंा जो आर्थथक र्ाण पडर् होर्ा र्ो पाहून ज्ञािोदयकारािंी इ.स. 
१८५७ मध्ये ‘बाबा पदमनजी हे ष्टविान, अनुभवी व पोतर् ष्टवचाराचें आहेर्. त्यानंी आजवर बहुर् उपयुतर् 
गं्रथ रचले व पत्रकत्याचे कामही केले आहे...परंरु् त्याचं्या ष्टनयर्काष्टलकाचे खचाचे ओले कोणी र्री 
अंगावर घ्यावे व ातर् पत्रकत्याचे काम म्हणजे ष्टवषय पुरष्टवण्याची जबाबदारी ष्टम. बाबाकंडे राहू द्यावी’, 
अशी काकाीची सूचना केली होर्ी. [ज्ञािोदय, १३ ष्टडसेंबर १८७७, पत. ५९४.] नव्या अंकाच्या सुरूवार्ीला बाबानंी 
ष्टलष्टहले, ‘आमच्या वाचणारापुढे उदयप्रभा नवे नाव व नव ेरुप धारण करून आली आहे. पूवी उदयप्रभा 
ष्टशाेवर छापर् असे आर्ा टाईपावर छापर् आहे. गेल्या वषी र्ीन मष्टहने या माष्टसकाला ग्रहण लागले होरे्.’ 
[प्रभोदय, वषृ ४, अंक १, पत. ४.] ईश्वराचे ज्ञान व उपयुतर् ष्टवचार ह्याचंा लाभ व्हावा म्हणून ह्या पुस्र्काचा हेरू् 
आहे’. [प्रभोदय, ऑगस्ट १८५९, मलपतष्ठावरून.] असे बाबानंी माष्टसकाच्या मलपतष्ठावरच स्पि केले आहे. प्रभोदय या 
नावाला साजेसेच त्यार्ील लेखाचें स्वरूप आहे. हहदुधमार्ील अनेक संस्काराचंा परामश ृबाबा न चुकर्ा 
घेर्ार्. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचं्यासारख्यया हहदुधमाष्टभमान्याशंी ष्टमशनऱ्यानंी जो संघष ृ चालष्टवला होर्ा, 
त्याचे प्रष्टर्हबब अंकार् सवृत्र पडले आहे. त्याखेरीज अनेक प्रकारच्या उपयुतर् ष्टवषयाचंी चचा चालू आहेच. 
ज्ञािोदयाच्या ष्टवष्टवध अंकार् प्रभोदयार्ील ष्टनरष्टनरााी वतते्त पुनः प्रष्टसद्ध केलेली सापडर्ार्. उदा. काही 
उल्लेखनीय पुढीलप्रमाणे आहे. ‘दातर्र भाऊ दाजी यानंी थोड्ा ष्टदवसावंर मोठ्या कुशलरे्ने एका सार् 
वषाच्या मुलाचा मुर्खडा काष्टढला. त्याचे वजन र्ीन र्ोाे होरे्.’ [ज्ञािोदय, १ माचृ १८६०, पत. ८०.] प्रभाकरादी 
वतत्तपतं्रप्रमाणे लोकष्टहर्ाची नवी नवी वतते्त छापणे, काही रंजक, रोचक व माष्टहर्ीपूण ृवतत्त प्रष्टसद्ध करणे हा 
उद्योग प्रभोदय करीर् होर्ा. ज्ञािोदयािे प्रभोदयावरून या सदराखाली अनेक वतते्त प्रष्टसद्ध केली आहेर्. 
प्रभोदयार्ील वतत्ताचं्या लोकष्टहरै्षी दृिीमुाे ज्ञािोदयास र्ी वतते्त जशीच्या र्शी घेण्याचा मोह होर्ो. 
संपादकाजवा लोकक्स्थर्ीचे ष्टनरीक्षण, ष्टनवड, लोकमर्ाचा अभ्यास लागर्ो, र्ो बाबाचं्या अंगी होर्ा आष्टण 
त्यामुाेच ज्ञािोदयािे प्रभोदयातील वतर्ानंा पुनः प्रष्टसद्धी ष्टदली. हा जणू बाबाचं्या संपादकीय कायाचा 
ज्ञािोदयािे सन्मानच केला असे म्हणावयास हव.े बाबाचंी चरु्रस्त्र दृिी प्रगट करणारी प्रभोदयावरून 



 

 

अनुक्रमणिका 

घेर्लेली अनेक प्रकराची जी वतरे् ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध लाली आहेर्, त्यावरून बाबानंा र्रुणपणापासून 
ज्ञािोदयाशी राखलेला ऋणानुबधं त्यामुाे दृढ होण्यास मदर् लाली आहे यार् शकंा नाही. अगदी सामान्य 
वाटाव्या परंरु् मनोरंजकरे्मुाे लक्षार् राहाव्या, अशा अनेक वतत्तारं्ानंा ज्ञािोदयािे पुन्हापुन्हा प्रभोदयाचा 
उल्लेख करून प्रष्टसद्धी ष्टदली आहे. पुण्यार्ील फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् चारश ेमुले इंक्ग्लश ष्टवद्या व ष्टिस्र्ी धमृ 
ष्टशकर्ार्, हहदुस्थानार्ील शााा व पाठशााा यामंध्ये ष्टखस्र्ी शास्त्र ष्टशकष्टवण्याष्टवषयी वादष्टववाद 
पालृमेंटमध्ये लाला, ष्टवलायरे्र् सरजम शटेजीची मालमत्ता १,७०,००० रुपयाचंी आहे, अशा साध्या 
बार्म्याही [ज्ञािोदय, १५ ष्टडसेंबर १८६०, पत. ३८४.] लक्षवधेी आहेर्. ज्ञान व मनोरंजन व लोकष्टहर् हा ष्टत्रवणेी संगम 
बाबाचं्या संपादकत्वाखाली चालणाऱ्या प्रभोदयात लाला होर्ा. 
 
सत्यदीणपका (धाकटी) 
 

बाबा पदमनजींनी इ. स. १८६१ मध्ये सत्यदीनपका (धाकटी) या नावाचे लहान मुलासंाठी माष्टसक 
सुरू केले. आकार, हकमर् या सवृच दृिीनी प्रस्रु्र् माष्टसक लहान होरे् आष्टण त्यार्ील ष्टवषयदेखील केवा 
लहान मुलानंा उपयुतर् असे होरे्. या ष्टनयर्काष्टलकाच्या पष्टहल्या अंकाच्या ष्टनष्टमत्ताने ज्ञािोदयािे त्याचे 
स्वरूप, त्याचा हेरू्, त्याच्या कायाचा अष्टधकार यासंबंधाने ष्टवस्र्ाराने ष्टलष्टहले आहे. [ज्ञािोदय, १ माचृ १८६१, पत. 

७१.] इंग्लंडमधील ‘ष्टिक्स्र्यन वणातयुलर एज्युकेशन सोसैर्ी’ या नावाच्या परोपकारी मंडाीच्या खचाने हे 
माष्टसक चालू लाले होरे् आष्टण येथील पुस्र्के व ष्टनबधं करणाऱ्या मंडाींकडे त्याची देखरेख करण्याचे व 
बाबा पदमनजींकडे त्याच्या कत्याचे काम सोपष्टवण्यार् आले होरे्. बालकाकंष्टरर्ा जी पुस्र्के व 
ष्टनयर्काष्टलके यरूोप व अमेष्टरकेर् ष्टनघर्ार्, त्याचा उपयोग त्यार्ल्या बहुर् नव्या, उपयोगी व ष्टहर्ावह 
माष्टहर्ीमुाे प्रौढानंाही होर्ो. अशा प्रकारचे बाल व प्रौढ या दोघानंाही उपयुतर् ठरेल असा सत्यदीनपकेचा 
अंक ष्टनघाल्याचे ज्ञािोदयािे म्हटले आहे. त्याचा १६ पतष्ठाचंा अंक आकषकृ र्र होर्ाच परंरु् त्यार् ष्टवषयही 
चागंले होरे्, लाभदायक होरे् व सुरस भाषेने ष्टलष्टहलेले हे पुस्र्क सवांना घेर्ा याव ेम्हणून त्याची हकमर्ही 
थोडीच, म्हणजे आगाऊ ष्टदल्यास साष्टलना चार आणे व दर अंकास एक ाद्या व चार पैसे, इर्कीच ठेवली 
होर्ी. लहान मुलावंर संस्कार करण्याचे सत्यदीनपकेच्या कत्याचे सामर्थयृ व त्याचा अष्टधकार याबिल 
ज्ञािोदयाप्रमाणेच अनेकाचंी खात्री होर्ी. [रे. नारायण शषेािी यानंी ष्टलष्टहले आहे, ‘आम्हासं अनुभवावरून असे ठाऊक आहे की, 
ष्टमस्र्र बाबा लहान लेकरावंर ष्टवशषे पे्रम करर्ार् म्हणून हे जे काम त्याजंवर सोपष्टवले आहे रे् आनंदाने व हषाने रे् करर्ील.’ ज्ञािोदय, १ माचृ 
१८६१, पत. ७१.] या माष्टसकासुाे आजची मुले उद्या ष्टवद्याचार प्रवतत्तीर् येर्ील, रे् समजण्यास समथृ होऊन 
त्यावरून त्यास आनंद व लाभ होईल आष्टण आपल्या देशबाधंवाचं्या कल्याणासाठी जो प्रयत्न करण्याची 
आवश्यकर्ा आहे, र्ो करण्यासही रे् लायक होर्ील. र्ी सापं्रर्कााच्या भट्टाचं्या व कुणब्याचं्या मुलापं्रमाणे 
अडाणी राहाणार नाहीर्. म्हणून या देशार्ील मुलानंी हे पुस्र्क अवश्य घ्यावे व त्याचं्या आईबापानंीही 
त्यानंा रे् घेण्याचें व वाचण्याचें उते्तजन द्याव ेअशी सूचना प्रथमाकंाच्या ष्टनष्टमत्ताने ज्ञानोदयाने मुिाम केली 
आहे. [ज्ञािोदय, १ माचृ १८६१, पत. ७१.] 
 

ज्ञािोदयाच्या या सूचनेर्ील ‘भट्टाचंी मुलेही कुणब्याचं्या मुलासंारखी अडाणी’ असल्याची माष्टहर्ी 
र्त्त्कालीन सामाष्टजक पष्टरक्स्थर्ीच्या संदभार् ाार महत्वाची आहे. केवा ब्राह्मण जार्ीर् जन्माला येणे हे 
ष्टवद्याचार प्रवतत्तीचे लक्षण नव्हे, म्हणून लोकष्टहर्वादींसारख्ययानंी ब्राह्मण व भट याचं्यावर जे कोरडे ओढले 
होरे्, त्याची या प्रसंगी आठवण येरे्. बाबाचं्या सत्यदीष्टपकेसारख्यया माष्टसकाचें यश त्याचं्या धमृ प्रचाराच्या 
दृिीबरोबरच व्यापक ज्ञानप्रवतत्तीर् व संस्कारसंपन्नरे्र् होरे्. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रथमदशनृी त्याचे बष्टहरंग ष्टवद्यार्थयांना, लहान मुलानंा आवडेल असे होरे्. मुखपतष्ठ व मलपतष्ठ रंगीर् 
असे. मलपतष्ठावर हे पुस्र्क लहान मुले व मुली यासंाठी मष्टहन्यारू्न एकदा ष्टनघर् असरे् अशी सूचना असून 
पुढे माष्टसकाच्या हकमर्ी व त्यार्ील सवलर्ी ष्टदल्या आहेर्. माष्टसकाचा आकार ५½” × ४” असा होर्ा. 
थोडतयार्, रंगीर् कव्हर, खाऊच्या पैशारू्नही ष्टवकर् घेण्यासारखे व सहज ष्टखशार् ठेवण्यासारखे आष्टण 
ष्टचत्रानंी युतर् असे हे माष्टसक पुस्र्क मुलाचं्या मनाची मशागर् योग्य प्रकारे करीर् असर्ाना ष्टदसरे्. 
 

सत्यदीनपकेच्या ऑतटोबर १८६३ च्या अंकार् ‘प्रथम वनस्पर्ीष्टवद्या पाठ’ या लेखार् पानाचंी 
माष्टहर्ी ष्टदली आहे. ब्राह्मणभोजनाष्टवषयीचा संवाद देऊन त्यार् अष्टर्भोजनाचे र्ोटे ष्टवशद केले आहेर्. 
ब्राह्मणभोजने घालण्यार् पुण्य नाही, र्ोच पैसा शााा वगैरे चालष्टवण्यासाठी वापरर्ा येईल, हा ष्टवचार 
मुलाचं्या मनावर हबबष्टवण्याचा उिेश ष्टदसर्ो. अशा भोजनामुाे आाशीपणा वाढर्ो, असा पण सूर या 
लेखाचा आहे. मुलाचं्या मनार् श्रमाचे महत्त्व हबबवणे, त्यानंा चागंली सवय लावणे हा हेरू् व लहान मुलाचं्या 
मनावर चागंला संस्कार यामुाे घडावा अशी या पाठीमागची संपादकीय इच्छा आहे. हा लेख संभाषणात्मक 
असून थोडतयार् ष्टलष्टहलेला आहे. ष्टर्सरा लेख ‘Light of Mercy–दयाप्रकाश’ असा आहे. ही एक कथा 
असून त्यार् चोराचं्या र्डाख्ययार् सापडलेल्या माणसाला प्रभ ूकशी दया दाखष्टवर्ो हे स्पि केले आहे. ष्टवशषे 
म्हणजे ही कथा गंगाजमनी हहदीर् असून ‘आमच्या लहान वाचणारासं हहदी भाषेची माष्टहर्ी व्हावी’ म्हणून 
र्ी ष्टदली आहे व ‘ज्या शब्दाचंा अथृ समजर् नसेल र्ो ष्टशक्षकासं हकवा ज्यास हहदी भाषा येर्ी त्यास 
ष्टवचारावा’ अशी सूचना ष्टदली आहे. मराठी मुलानंा हहदी भाषा यावी हा या माष्टसकाचा दिीकोण पाष्टहला र्र 
राष्रभाषेच्या प्रश्नाची मराठीर्ील या पष्टहल्यावष्टहल्या प्रयत्नाची दखल घेणे आवश्यक ठररे्. ‘मुलाचें 
खाजे–Children’s food’ या मथळ्याखाली – (१) हे ष्टप्रय मुला रू् पाप कष्टरर्ोस रे्व्हा रु्ला दुःख होरे् 
काय? (२) पापामुाे दुःख लाले असर्ा रू् येशु ष्टिस्र्ाची प्राथृना कष्टरर्ोस काय? (३) प्राथृना केल्यावर 
(उत्तर ष्टमाेल) असा ष्टवश्वास धष्टरर्ोस काय? ष्टवश्वास धष्टरल्यावर रु्ला नम्रर्ा व आज्ञाषं्टकर्पणा ही येर्ार् 
काय? –अशी प्रश्नमाष्टलका ष्टदली आहे. ष्टर्चा हेरू् उघडच आहे. हहदू सणार्ील दोषष्टदग्दशनृही आहेच. 
याच अंकार् गौरी सणाची माष्टहर्ी देऊन त्या सणामुाे मुलींना ष्टशव्या देण्याचे पाठ ष्टमाून त्यावर आईबापच 
कुसंस्कार कसा कष्टरर्ार् हे स्पि केले आहे. प्रारंभी गौरी सणाचे नदीकाठचे ष्टचत्र ष्टदले आहे. मुलानंा ष्टचते्र 
व रंग याचें आकषणृ असरे् व म्हणून ष्टचत्राचंा व रंगाचंा उपयोग सत्यदीनपका कत्यांनी मोठ्या कौशल्याने 
करून घेर्लेला ष्टदसर्ो. त्यानंर्र ‘रे्रा गोिी’ मध्ये १३ असभ्य गोिी कथन केल्या आहेर् त्या अशा ׃ (१) 
मोठ्याने हसणे, (२) दुसरे बोलर् असर्ा वाचणे, (३) चौघार् दार्ाने, चाकूने नखे काढणे अथवा 
कुरर्डणे, (४) सभा उठण्यापूवी उठून जाणे, (५) परकी मनुष्यास बसावयास जागा देण्यापूवी त्याला 
सोडून जाणे, (६) आपल्याहून थोराचंा सन्मान न करणे, (७) साषं्टगर्ल्यावाचून मंडाीर् मोठ्याने वाचणे, 
(८) कोणी काही ष्टदले असर्ा त्याचा उपकार मानण्याची ष्टचन्हे दशषृ्टवल्यावाचून रे् घेणे, (९) दुसऱ्याच्या 
चुकीला हसणे, (१०) आपल्यापेक्षा वडील, ष्टवशषेर्ः आईबापाचंी चूक नीट करणे, (११) दुसऱ्याचे बोलणे 
संपण्यापूवी मध्येच बोलू लागणे, (१२) दुसऱ्यास ष्टवचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देणे, (१३) पात्रावर बसर्ाच 
जेवावयास लागणे, अशा प्रकारे ज्या गोिी मुलानंी करू नयेर् त्या रे्रा गोिींची नुसर्ी यादी देऊन त्या 
असभ्य एवढेच साषं्टगर्ले आहेर्. पण रु्म्ही या गोिी करू नका असे मुिाम साषं्टगर्ले नाही याचे कारण 
कदाष्टचर् हे असावे की करू नका साषं्टगर्ल्यावर मुले मुिाम र्ी गोि करू पाहार्ार्. मुलाचं्या वरृ्नाचा 
मानसशास्त्रीय ष्टवचार लक्षार् घेऊन त्याचंा ष्टवकास घडष्टवण्याचे उत्तम कायृ सत्यदीनपकेिे स्वीकारले होरे् 
त्याचा हा पुरावाच होय. ‘मुलाचंी बुद्धी’ या शवेटच्या चुटतयार् खालील प्रकारे एक गमर्ीशीर घटना कथन 
करून त्यावर मार्थमक भाष्य एका वातयार्च केले आहे. 
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शष्टनवारवाडा बाधंर्ानंा पायाच्या नारााचा प्रसाद मुलानंा टााून वाटला. मुलें  पेशव्याकंडें गेलीं व 
म्हणालीं मुलानंा टाकून प्रसाद वाटला र्सा ष्टचपा गााून वाडा बाधंा. अशी मुलाचंी बुद्धी कधी कधी 
मोठी असर्ी. 

 
असे सत्यनदनपका (धाकटी) चे अंर्बाह्य स्वरूप होरे्. सत्यदीनपका माष्टसकार्ील ष्टवषयाकंडे जरा 

बारकाईने पाष्टहल्यास त्यार्ील ष्टवष्टवधर्ा, कल्पकर्ा व उपयुतर्र्ा सहज लक्षार् येरे्. ष्टवद्यार्थयांचे मनोरंजन 
करर्ा करर्ा त्याचं्या पदरार् ज्ञानाचे माप टाकणारे हे ष्टवषय ष्टदसर्ार्. लहानमोठ्या कथा, छोया छोया 
कष्टवर्ा, अल्प स्वल्प ष्टनबधं, शास्त्रीय लेख, मुलाचें खाजे, मुलाचें जुगदान, यासारखी अद भरू् वा 
आश्चयृकारक माष्टहर्ी देणारी सदरे, वनस्पष्टर्ष्टवद्यापाठ, ष्टवष्टवध ष्टवषयावंरचे संवाद; संभाषणे, पत्रव्यवहार, 
म्हणी, उखाणे, सुभाष्टषरे्, सुष्टवचार, जाष्टहरार्ी, पुस्र्कपष्टरचय व परीक्षणे इ. ष्टवष्टवध सदरे या माष्टसकार् 
होर्ी. इंग्लंड, फ्रान्स, अबीष्टसष्टनया, स्पॅष्टनअडृ, जमृन इत्यादी देशाचंी माष्टहर्ी ष्टदली असून, लूथर, दुसरा 
हेन्री, क्स्टान्स, बाब ू केशवचदं सेन, इत्यादींचा अल्पपष्टरचय सत्यदीनपकेिे करून ष्टदला आहे. 
वनस्पष्टर्ष्टवद्या पाठ या सदरामधून पाने, खोड, लाड अशी लाडाचं्या ष्टवष्टवध भागाचंी शास्त्रीय माष्टहर्ी ष्टदली 
आहे. याच सदरारू्न अंष्टजराच्या लाडाची संपूणृ माष्टहर्ी प्राप्र् होरे्. ‘धुराचें ष्टदवे’ हा छोटा लेख अशा 
पद्धर्ीने ष्टलष्टहला आहे, [सत्यदीनपका (धाकटी) पु. ३ अं. १०, ऑतटोबर १८६३, पत. १५१-१५३.] की त्यारू्न लेखनार्ील चुका 
कोणत्या व शुद्ध व चागंले लेखन कोणरे् हे कााव.े 
 

मुलाचें जुगदाि या सदरार् आश्चयृकारक घटनाचंी माष्टहर्ी येर् असे. ‘ष्टप्रन्स ऑा वले्स’ चे लग्न 
लाले. त्या मंगलकायाच्या स्मरणाथृ मंुबईर् मे मष्टहन्याच्या पष्टहल्या र्ारखेस शााेर् जाणाऱ्या सवृ 
मुलासं (मुलगे व मुलग्या) रे्थील बड्ा लोकानंी बडी मेजवानी केली. त्या प्रसंगी आठ हजार 
र्ीनश ेमुले, वाजर् गाजर् मोठ्या गजराने बावटे ष्टमरवीर् एके ष्टठकाणी जमली होर्ी. त्यार् २२०० 
ष्टिस्र्ी मुले होर्ी व ६१०० हहदु व पारशी याचंी होर्ी. त्यास नाना प्रकारची मेवा ष्टमठाई, चहा, 
कॉाी वगैरे करावयास व चिंज्योष्टर्, नाे वगैरै दारु जााून दाखष्टवण्यास एकंदर खचृ ११५७५ 
रुपये आला. 

 
पतर्थवी प्रदष्टक्षणा, मुलाचंी बुद्धी, पतर्थवीवरील भाषाचंी संख्यया वगैरे गोिी या सदरार् साषं्टगर्लेल्या 

असर्. करमणूक व ज्ञान याचंा संगम प्रस्रु्र् सदरार् लालेला ष्टदसून येर्ो. याच सदरार् काही ष्टठकाणी 
पुढीलप्रमाणे गंमर्ीशीर म्हणी ष्टदल्या आहेर् : (१) माळ्याचा माा कोल्ह्याचे भाडंण, (२) मोठा कुला ष्टर्कडे 
जग भला, (३) मोठा डौल घराला नाही कौल, (४) महाराचे लाडके गळ्यार् हडके, इत्यादी. [उनि पु. १३, अं. 

२, ाेबु्रवारी १८७३, पत. ३०.] ‘ज्ञानाची वचने’ (wise sayings) या सदरार् पुढीलप्रमाणे सुभाष्टषरे् आहेर् ׃ (१) जो 
गष्टरबास देर्ो त्याला उणे पडणार नाही, (२) वाईटापासून आपली जीभ साभंाा, (३) सुज्ञ मनुष्य मूखृ 
मनुष्याशी वाद कष्टरर्ी व र्ो चडकडर्ो व हसर्ो व शाषं्टर् पावर् नाही, (४) दगड जड व वााू भारी आहे, 
परंरु् हेव्यापुढे कोण उभा राहील. याच अंकार् िवीि पुस्तीतके या सदरार् पुस्र्काचंा थोडतयार् मार्थमक व 
सडेर्ोड पष्टरचय करून ष्टदला जार् असे. त्यामध्ये ज्ञानष्टनष्ठेचे, स्त्रीष्टशक्षणाचे, सुबोध भाषेचे कौरु्क असे. 
उलट गोिीवर सडकून टीका असे. उदा. : 
 

स्त्रीकंठ भलषण बायकाकंष्टरर्ाच म्हणून ष्टशकायाची हकवा वाचायाची मराठींर् ाार थोडी पुस्र्कें  
आहेर्. रे्व्हा ं त्याचं्याकष्टरर्ा जे काहंी नवें पुस्र्क र्यार होरे् रे् पाहून स्त्री ष्टशक्षणाची वतद्धी 
इक्च्छणारास आनंद लाला पाष्टहजे. सदरहू पुस्र्क ष्टिश्चन वनातयुलर एज्युकेशन सोसायटीने 
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छाष्टपले आहे. त्यार्ील ष्टवषय सवोत्कत ि असून ष्टस्त्रयाचं्या घरकारभारारं् व कुटंुबाच्या सुधारणुकीर् 
उपयोगी पडण्याजोगे आहेर्. या पुस्र्कारं् एकंदर ९० धडे आहेर्. व याची पतष्ठे सुमारे १५० आहेर्. 
याची भाषा ाारच सुलभ आहे. नवनवधज्ञािनवस्तीतार पुस्र्क १ ले याचे परीक्षण पुढीलप्रमाणे आहे : 

 
ह्या पुस्र्काचे प्रथम वष ृ पुरे होऊन दुसऱ्या वषास आरंभ लाला. यावरून आम्हास ाार संर्ोष 
वाटर्ो. यार्ही बायकाकंष्टरर्ा ष्टवषय येर् असर्ार्. परंरु् त्यारं् संस्कत र् शब्द ाार कष्टठण असर्ार् 
ही मोठी चूक आहे. स्त्रीष्टशक्षणाचा आमच्या देशार् नुकर्ाच आरंभ आहे. आष्टण त्यासाठी कष्टठण 
संस्कत र् शब्दानंी भरलेली पुस्र्के ष्टलष्टहणे हे दार् न आलेल्या मुलास बदाम व खारका खावयास 
ष्टदल्याप्रमाणे आहे. नवनवधज्ञािनवस्तीतार याचं्या अंकार् आरोग्यरक्षणावर ाार चागंले, अष्टर्उपयोगी 
ष्टवषय येर् चालले आहेर्, परंरु् त्याची भाषा ष्टवनाकारण कष्टठण केली आहे. रे्णेकरून त्याचंा अधा 
उपयोगही होणें कष्टठण आहे. जसी सडकेवरील खडी पायास रुर्रे् र्से हे संस्कत र् शब्द त्या 
पुस्र्काच्या कोमल वाचकासं रुर्र्ार्. उदा. जर प्रसूष्टर्का (बाांर्) ाारच ग्लान लाली असली 
र्र...ज्यानंा मासंाचा प्रष्टर्बंध नसेल त्यानंी त्यानंा कुकु्कट हकवा अजा मासंरस द्यावा. 

 
अशा परखड परीक्षणारू्न अधूनमधून सत्यदीनपकेिे भाडंणे ओढवनू घेर्लेली ष्टदसर्ार्. 

नवनवधज्ञािनवस्तीताराच्या पष्टहल्या अंकावरच्या या वरील टीकेकडे नवनवधज्ञािनवस्तीतारािे मुिाम दुलृक्ष केले 
होरे्. कारण ष्टिस्र्ी धमृप्रचारात्मक वाङ् मयाकडे लक्ष देण्याची आपणास गरज नाही अशी त्याचंी भषू्टमका 
होर्ी. [नवनवधज्ञािनवस्तीतार, पु.२, अं.९,माचृ १८६९, पत. १४२.] परंरु् सत्यदीनपकेच्या माचृ १८६९ च्या अंकार् 
सन्मागपृ्रकाशक नावाच्या पुस्र्काचे परीक्षण करर्ाना बाबानंी ष्टलष्टहले की, 
 

नवनवधज्ञािनवस्तीतारातील मोचनगडासारख्यया गोिी न ष्टलष्टहर्ा ं त्यानंी इंग्लंड देशार्ील प्रख्ययार् 
प्रख्ययार् लोकाचंी चष्टरत्रें ष्टलहावींर्, कारण कक्ल्पर् गोिींची संख्यया हल्ली पुष्का लाली आहे. 

 
या बाबाचं्या अनाठायी उपदेशाने आपली पूवीची भषू्टमका काहीशी सोडून नवनवधज्ञािनवस्तीतारिे 

सत्यदीनपकेचा समाचार घेर्ला आहे. नवस्तीतार म्हणर्ो की, 
 

मंुबईमध्ये सत्यदीनपका म्हणून एक ष्टिस्र्ी मर्ाचे लहानसे पुस्र्क प्रष्टसद्ध होर् असरे्; हे 
ष्टकत्येकास ठाऊक असेल. ज्या हेरू्ने रे् पुस्र्क ष्टनघरे्, त्या हेरू्कडे, व त्याच्या योग्यायोग्य 
ष्टवचाराकडे, आम्हास लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण आमचा ष्टवषय वगेाा पडला. असे असर्ा 
आमचा नवनवधज्ञािनवस्तीतार ष्टनघंू लागल्यापासून त्या सत्यदीनपकेस सवष्टर्मत्सरासारखी काहंींशी 
व्यथा उत्पन्न लाली आहे. याचे कारण काय असेल रे् असो एकदोनदा ष्टर्च्या कत्याने 
नवनवधज्ञािनवस्तीतारानवषयी आपले खुजट खुजट ष्टवचार प्रगट करून आपला मोठेपणा दाखष्टवला 
होर्ा. परंरु् त्याकडे लक्ष देणे अयोग्य वाटले म्हणून आम्ही ष्टदले नाही. हल्ली चालत्या मष्टहन्याच्या 
अंकामध्ये त्यानंी आपली ष्टवशषे ष्टवित्ता व उपदेशकर्ा दाखष्टवली आहे म्हणून ष्टर्कडे लक्ष देणे 
अवश्य लाले आहे. आम्ही असे ऐकले आहे की आमच्या पुस्र्काच्या मस्र्कावरील “श्री” हे अक्षर 
पाष्टहल्याबरोबर त्याचें मस्र्क उठरे्. हे खरे असेल र्र ाारच दुःखकारक गोि खरी. महाराष्र 
देशाच्या व भाषेच्या सुधारणेला जर महाराष्र देशार्ील लोकाचें देशाचार व कुलाचार, त्याचं्यार्ील 
ऐकीव कथा, इष्टर्हास इत्याष्टद गोिी केवा ष्टनरुपयोगी, व ातर् इंग्लंडारं्ील मोठ्या लोकाचंीं 
चष्टरत्रेंच काय र्ीं उपयोगी, असें जर याचंें म्हणणे आहे, र्र त्यापेक्षा ंचागंली गोि आम्ही सुचष्टवर्ो 
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र्ी ही, की जगाच्या जीवनाकष्टरर्ा सर्र् लटण्याचा बाणा बाागणारे जे लोक त्याचं्या ज्ञानामतर्ाची 
चव घेऊन, त्याच्याप्रमाणेंच महाराष्र देशाच्या जीवनाकष्टरर्ा ंसर्र् लटण्याचा बाणा बाागणारे जे 
सत्यदीनपकाकते त्याचेंच चष्टरत्र कोणी ष्टलष्टहलें  र्र त्यापासून उपयोग होईल. [र्तै्रव.] 

 
पाश्चात्याचं्या चष्टरत्राचंा बाबाचंा सोस व एर्िेष्टशयाचं्या चष्टरत्राकंडे त्याचें असलेले काहीसे दुलृक्ष 

यावंर वरील लेखार् नेमके बोट ठेष्टवण्यार् आले आहे. 
 

साधारणर्ः प्रत्येक वषी कोणकोणत्या महत्त्वाच्या घटना घडल्या त्याची यादी एखाद्या अंकार् 
देऊन वाचकानंा त्याचंा संग्रह करण्याचा लोभ उत्पन्न करणे, जागरुक करणे सत्यदीनपका करीर् असे. इ. 
स. १८६६ मधील महत्त्वाच्या पुढील घटना ष्टदल्या आहेर् त्या अशा : (१) ओष्टरसा वगैरे प्रारं्ार् मोठा 
दुष्काा, (२) हसधू नदीस महापूर–मनुष्य, जनावरे व मालमते्तची हानी, (३) मिासचा दुष्काा व रे्थील 
गव्हनृरची जार्ीने पहाणी, (४) आग्रा व पुणे येथील दरबार, (५) मोठा उल्कापार्, (६) बगंालमधील ब्राह्मो 
समाजार् दोन र्ट, (७) दुष्काा, व्यापारी व पे्ाचंी मंुबईर् ष्टदवााी, (८) महाराष्रार् पाटबंधारे बाधूंन 
जमीन हशपण्याचे काम, (९) ष्टमस कारपेंटर व आष्टलतलाडंार या ष्टस्त्रया इथले स्त्रीष्टशक्षण प्रसारार् आल्या, 
(१०) ष्टवद्यावतद्धीच्या कामार् युष्टनव्हर्थसटीच्या परीके्षर् ष्टकत्येक र्रुण पसार (पास), (११) मध्य आष्टशयार् 
रष्टशयन लोकाचंा पगडा...अशा प्रकारे त्या वषार्ील ठाक घटना स्मरणार् राहाव्यार् म्हणून एकत्र करून 
ष्टदल्या आहेर्. ही वाचकाचंी ाारच मोठी सोय सत्यदीनपकेिे केली हे स्पि आहे. [सत्यदीनपका (थोरली) पु. ८, अं. 

२, ाेबु्रवारी १८६८, पत. ३१.] धमृ ष्टवचाराची जडणघडण करणे, मुलानंा ज्ञानप्राप्र्ीसाठी प्रवतत्त करणे, त्यानंा 
वाचनासाठी उद्युतर् करणे, त्यानंा सत्प्रवतत्त करणे, त्याचंी अष्टभरूची संपन्न करणे, सामान्यज्ञान वाढष्टवणे, 
शास्त्रीय ज्ञानाची आवड उत्पन्न करणे, त्याचंी भाषा संपन्न करून त्यानंा इर्र भाषाचंी गोडी लावणे इत्यादी 
अनेक उिीिे बाबाचं्या सत्यदीनपका माष्टसकाने आपल्यासमोर ठेवनू त्यानुसार ष्टवषयाचंी माडंणी केली होर्ी 
असे म्हणावेसे वाटरे्. बाबा पदमनजी ष्टशक्षक व संपादक अशा दुहेरी भषू्टमकेरू्न काम करीर् होरे्. त्यामुाेच 
अशी चौाेर दृिी त्याचं्या माष्टसकार् आढारे्. सत्यदीनपका (धाकटी) या माष्टसकाने सर्र् १३ वष ेलहान 
मुलानंा मागृदशनृ केले. त्याचंी करमणूक केली. मुलाचं्या सवांष्टगण ष्टवकासास मदर् केली. मराठी 
ष्टनयर्काष्टलकाचं्या इष्टर्हासाचा मागोवा घेर् असर्ा हा असा प्रयत्न या माष्टसकाचाच पष्टहला ठरर्ो. 
सत्यदीनपका हे केवा लहान मुलाचं्यासाठी चालष्टवलेले माष्टसक होरे्, ही गोि मान्य करावी लागरे्. याच्या 
अगोदर दोन वष े केवा मुलींसाठी चालष्टवलेले सुनमि नावाचे माष्टसक होरे् पण केवा लहान मुलासंाठी 
चालष्टवलेले माष्टसक म्हणर्ा येणार नाही. र्सेच नवचारदपृण आष्टण एलनफन्स्तीटि स्तीकल ल पेपर ही दोन 
ष्टनयर्काष्टलके इ. स. १८६१ च्या पूवी होर्ी पण त्यार्ील मयादा लक्षार् घेर्ा र्ीही लहान मुलाचंी माष्टसके 
ठरर् नाहीर्. त्यामुाे इ. स. १८६१ साली सुरू लालेले सत्यदीष्टपका हेच केवा लहान मुलासंाठी 
चालष्टवलेले पष्टहले माष्टसक ठररे्. इ. स. १८६१ रे् इ. स. १८७३ पैकी पष्टहली पाच वष ेसत्यदीनपकेस 
ष्टिश्चन व्हनातयुलर एज्युकेशन सोसायटीची मदर् ष्टमाे. पण पुढे ही मदर् बदं लाली. त्यानंर्र बाबानंी 
स्वखचाने व स्वर्ःच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर इ. स. १८७३ पयंर् लहान मुलानंा खाऊ इर्केच ष्टप्रय असणारे 
हे माष्टसक चालू ठेवले. इ. स. १८७३ च्या सत्यदीनपकेच्या ाेबु्रवारीच्या अंकार् एक अत्यंर् करुण व दुःखद 
वार्ा प्रष्टसद्ध लाली. र्ी अशी : 
 

सूचना. आम्हास काष्टवण्यास अष्टर्शय दुःख होर् आहे की ही सत्यदीनपका पुढले मष्टहन्यापासून 
बदं होईल. ष्टहला िव्यापत्ती नामक क्षयाची भावना लाली होर्ी हें आम्हास समजले नाही. ष्टर्च्या 
वैद्याने थोडे ष्टदवसामंागे ष्टर्ची नाडी परीक्षा करून साषं्टगर्ले की ही एका मष्टहन्याचे वर वाचणार 
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नाही. अशी ही आमची बारा वषांची ष्टप्रय कन्या व आमच्या वाचकाचंी ष्टप्रय बष्टहण मतत्युपथंास 
लागली. ष्टहला नुकर्ाच एक भाऊ लाला व ष्टहचा काा आला...ह्या जुन्या सत्यदीनपकेच्या सूज्ञ व 
ष्टप्रय आश्रयदात्यासं व वाचकासं आमचा हा शवेटचा सलाम. 

 
सत्यदीनपकेला लालेला भाऊ म्हणजे ज्ञानोदयाने आपल्या या अंकार् सत्यदीनपका बदं होणार 

म्हणून सुरु केलेला बालष्टवभाग. सत्यदीनपकेची पे्ररणाच त्यास कारणीभरू् लाली. 
 
सत्यदीणपका थोरली 
 

मुलासंाठी चालष्टवलेली सत्यदीनपका बदं पडण्याची वेा आली र्री ष्टनयर्काष्टलकाचं्या संपादनाचे 
व्यसन बाबानंा गप्प बसू थोडेच देणार होरे्.? धाकया सत्यदीष्टपकेच्या मावात्या अंकार् त्यानंी थोरल्या 
सत्यदीनपकेची कल्पना जाहीरच करून टाकली आहे. धाकट्या सत्यदीनपकेच्या दुप्पट मोठे, अिपत्री 
साच्याचे, स्वरं्त्र ष्टवचाराचे, प्रौढ वाचकानंा उद बोधक ठराव ेअसे आष्टण छापखान्याचा व टपालाचा खचृ 
भागेल इर्की मााक व अल्प हकमर् इ. या नव्या माष्टसकाची वैष्टशष्ये त्यानंी अगोदरच सागंून ठेवली 
आहेर्. [सत्यदीनपका, फेबु्रवारी १८७३, पत. ३१, ३२.] 
 

१८७४ रे् १८७६ या काार्ील सत्यदीनपकेचे अंक उपलब्ध लाले आहेर्, त्यावरून बाबानंी 
आश्वाष्टसलेल्या वैष्टशष्याष्टनशी हे नव ेमाष्टसक मोठ्या उमेदीने व कर्तृत्वाने चालष्टवल्याचे ष्टदसरे्. उदा. मे 
१८७५ च्या अंकार् प्रथम ‘The reformation of the offender is not the ‘primary’ object of 
punishment’ हा इंग्रजी भाषेर्ला महत्त्वाचा लेख आहे. ष्टशक्षा व गुन्हेगाराची सुधारणा या संदभार् हा ष्टनबधं 
ाारच उपयुतर् मागदृशनृपर आहे. ‘पाण्यास अनंर् काष्टलक ष्टशक्षा’ या लेखार् सुबोधपनिकेच्या कत्यावर 
टीका लाली असून त्याच्या मर्ाचे खंडन आढारे्. नंर्र कबीरपथंाची माष्टहर्ी ष्टदली असून नवीन पुस्र्क 
या सदरार् रा. ष्टभ. गुंजीकराचं्या लाधवीनलनप या पुस्र्काचे थोडतयार् परीक्षण केले आहे. ‘वतत्त व अष्टभप्राय’ 
या मथळ्याखाली र्त्त्कालीन काही महत्त्वाच्या घटना व त्यावर मष्टल्लनाथी केलेली सापडरे्. सार्ारची राणी 
मरण पावली, म्हणून र्त्त्कालीन वरृ्मान पत्राचंी ओरड व त्यावर टीका या सदरार् आहे. शवेटी स्ाुट 
ष्टवषयार् ‘पाकशास्त्र’ या सदराखाली ष्टवष्टवधपाककत र्ी कशा कराव्यार् ह्या ष्टवषयी अल्प माष्टहर्ी ष्टदलेली 
असून त्यार् श्रीखंड, दुधाची खीर, भरीर्, धीवर, केशरीभार् इत्यादी पाककत र्ी ष्टदल्या आहेर्. नंर्र 
शर्मूखांची काही लक्षणे ष्टदलेली आढार्ार्. जून १८७४ च्या अंकार् ‘The Family’ नावाचा इंग्रजी ष्टनबंध 
छापलेला आहे. नंर्र आष्टफ्रकेर्ील रानटी जमार्ीच्या ष्टवलक्षण चालींचे वणनृ केले आहे. ष्टर्सरा ष्टनबंध 
जाष्टर्भेदासंबधंाने आहे. पुढे हहदु लग्नसमारंभाचे वणनृ असून त्यार् वाङ् ष्टनश्चय, लग्न, सप्र्पदी वगैरे लग्न 
समारंभार्ील प्रसंगाचें खोचक व भाष्ययुतर् वणनृ आहे. ‘ब्राह्मणउपाध्यारष्टहर् लग्न’ यार् सत्यशोधक 
समाजामााृर् लागलेल्या एका लग्नाची हकीगर् आहे. प्रस्रु्र् वतत्त या सदरार् इंक्ग्लश सरकारष्टवरुद्ध 
आरडाओरडा करणाऱ्या ग. वा. जोशी याचंी चागंलीच हजेरी घेर्ली आहे. शवेटी सत्यशोधक समाजाच्या 
सभासदाचंी यादी ष्टदली आहे. यादीर् काही ष्टठकाणी नुसरे्च क्रमाकं आहेर्. ‘रे्थील सभासद काही 
कारणाने आपली नावे प्रकट करू शकले नाहीर्’ अशी सत्यदीनपकाकत्यािे टीप मारली आहे र्ी लक्षार् 
घेण्यासारखी आहे. 
 

धाकट्या सत्यदीनपकेिे नवनवधज्ञािनवस्तीताराची जशी आगाीक काढली होर्ी, र्शीच थोरलीिे 
दंभहारक व निबधंमाला यानंा वाेोवाेी ष्टडवचले होरे् व ह्या दोन्ही पत्रानंी सत्यदीनपकेचे पुरेपूर वाभाडे 
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काढले होरे्. ष्टवशषेर्ः दंभहारकाशी सत्यदीनपकेचे वारंवार खटके उडर् रे् बाबानंी त्याच्याशी वारंवार दोन 
हार् करण्याची सुरसुरी दाखष्टवली म्हणूनच. बाबाचं्या यासंबधंीच्या उपरोधपूण ृलेखनाचा जून १८७६ च्या 
अंकार्ील पुढील नमुना लक्षार् राहाण्यासारखा आहे : 
 

दंभहारक आम्हाला र्ीनचार मष्टहन्यापंासून येर् नाही. ह्या आमच्या बधूंची प्रकत र्ी ष्टबघडली आहे 
हकवा त्याने मतत्यलूोकाची वस्र्ी सोडली आहे हे काहीच समजर् नाही. आम्हास आमचा बंधू 
दंभहारक काही मष्टहन्याने भेटला नाही, म्हणून आम्ही त्याच्या समाचारास एक दूर् पाठष्टवला 
होर्ा. रे्व्हा आम्हास अशी खबर लागली की त्याने मागेच ‘राम’ म्हटला. हे ऐकून आम्हासं दुःख 
वाटले. कारण जरी आमचा बंधू सत्याच्या पक्षाचा नव्हर्ा, बोध करण्याष्टवषयी आासी असून 
मोठ्या शोधकाचा दंभ ष्टमरवणारा होर्ा आष्टण वाद करण्याच्या कामी पक्षपार्ी, दुराग्रही, वाचाा व 
ष्टशवरा होर्ा, र्री त्याच्या योगाने लोकारं् धमृ संबंधी गोिींची थोडी र्री चचा होर् असे आष्टण 
आम्हासं व आमच्या दुसऱ्या ष्टिस्र्ी बंधूस ष्टिस्र्ी धमाच्या पक्षाने उत्तर व प्रमाण देण्याचे प्रसंग 
वारंवार ष्टमार् असर्. म्हणून हा ष्टवरोधी बधूं गर् लाल्यावरून आम्हास वाईट वाटरे्. र्थाष्टप र्ो 
काही ष्टदवसानंी दुसरा जन्म धारण करून पुनः ह्या मतत्यलूोकी काही काा वस्र्ी करून आपले माप 
भरण्याकष्टरर्ा येणार आहे, ही दुःखार् एक समाधान मानण्यासारखी गोि आहे. र्ी आम्ही आमच्या 
पुणेकर ष्टप्रय बंधूस काष्टवण्याची त्वरा करर्ो. 

 
सत्यदीनपकेिे निबधंमालाकाराशंी जो सामना केला, त्याचे प्रष्टर्हबब मालाकाराचं्या र्ीक्ष्ण 

शरसंधानार् ाार चागंल्या रीर्ीने पडले आहे. [निबंधमाला, वष ृ३, अंक ३६. (ष्टचत्रशााा प्रकाष्टशर् ३ री आवतत्ती, १९३६, पत. ६४९-

५९ पाहा).] सत्यदीनपकेिे जानेवारी १८७४ च्या अंकार् ष्टिस्र्ी धमृ शास्त्राच्या मालाकाराचं्या अभ्यासाभावाचे 
ष्टचत्र रंगष्टवले होरे्. ‘युष्टनव्हर्थसटीच्या परीके्षच्या वाेी मालाकारािंी ऊंटाच्या ओझ्याची पुस्र्के जरी वाचली 
र्री त्याच्या योगाने त्यासं ष्टिस्र्ी मंडाीच्या १८०० वषांच्या इष्टर्हासाचे ज्ञान प्राप्र् लाले असेल असे नाही’ 
असा मालाकारािंा टोमणा मारला होर्ा. याच अंकार् सत्यदीनपकेिे निबंधमालाकाराचं्या राजष्टनष्ठेच्या 
अभावाचे भाडंवल करून आपली सरकारष्टनष्ठा प्रगट करण्याची संधी या ष्टनष्टमत्ताने घेर्ली होर्ी. ‘एक 
पुणेकर हहदु ष्टमत्रा’चे या संबधंाचे त्यानंी इंग्रजी पत्रही याच अंकार् छापले आहे. बॉम्बे गझेॅट या इंग्रजी 
पत्रार् २९ सप्टेंबर १८७६ साली ‘एष्टलाास’ या सहीने प्रष्टसद्ध लालेले पत्र बरेच गाजलेले आहे. र्शाच 
प्रकारचे पत्र त्यापूवी दीड वष ेसत्यदीनपकेमध्ये प्रष्टसद्ध लाले होरे्, हे लक्षार् घेण्यासारखे आहे. त्यानंर्र 
बाबानंी निबंधमालाकाराचं्या ष्टिस्र्िेषावर वारंवार ष्टलष्टहले असले र्री आपल्या नोव्हेंबर १८७६ च्या 
अंकामध्ये त्यानंी निबंधमालाकाराचं्या अंगी पक्षपाष्टर्त्व ष्टकर्ी पूणपृणे हबबून गेले आहे हे स्पि करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे ष्टदली आहेर् : 
 

(१) इंग्रजी भाषेर् जो गं्रथसंग्रह आहे त्याष्टवषयी सागंर्ाना ज्याचं्या योगाने र्ी भाषा इर्तया उत्तम 
दशपे्रर् येऊन पोचली आहे असे जे धमृसंबधंी गद्यपद्यात्मक गं्रथ त्याचंा र्र मुाीच कोठे उल्लेख 
ष्टदसर् नाही. ह्यमू, ष्टगबन, जॉन स्टुअटृ ष्टमल्ल इ. ची नाव े दृिीस पडर्ार्. परंरु् कौप, बष्टनयन, 
पेली, व्हेटली वॉटस, जॉन न्युटन चामसृ, रॉबटृ हॉल, बटलर इ. जे नामाषं्टकर् गं्रथकार व वतरे् 
लाले व ज्याचं्या गं्रथाकंडून इंक्ग्लश भाषेला मार्बरी व माधुयृ आले त्याचंी ह्या ष्टन. क. स कशी 
माष्टहर्ी नाही? र्सेच ष्टिस्र्ी मर्ाच्या मंडनाथृ व नाक्स्र्क मर्ाच्या खंडनाथृ जी शकेडो पुस्र्के 
इंग्रजी भाषेर् आहेर् त्यारूं्न काही र्री सागंायची होर्ी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

(२) चॉसर, ष्टमल्टन वगैरे दोन चार धमृसंबधंी गं्रथकाराचंी नाव ेष्टलष्टहली आहेर्. परंरु् त्याचें गं्रथाचें 
ष्टवषय काय होरे् व धमाच्या योगाने इंक्ग्लश कष्टवरे्ला केवढे साह्य लाले आहे हे काहीच साषं्टगर्ले 
नाही. 

 
सत्यदीनपकाकाराचं्या या सवृ आगष्टाकेला एकदाच परंरु् अष्टर्शय खोचऱ्या व बोचऱ्या प्रभावी 

लेखन शलैीर् मालाकारानंी जे सणसणीर् उत्तर ष्टदले आहे रे् मुाारू्नच पाहाण्यासारखे आहे. [र्तै्रव. पत. ६४९-
५० पाहा.] 
 

बाबानंी ष्टजिीने, आत्मष्टवश्वासाने व आपल्या लेखनगुणाच्या बाावर सत्यदीनपका चालष्टवली 
असली, आष्टण ज्ञानोदयाने ष्टलष्टहल्याप्रमाणे ‘त्याचंी ष्टलष्टहण्याची शलैी ाार उत्कत ि, ष्टवषय प्रष्टर्पादन 
करण्याची व प्रमाण देण्याची त्याचंी हार्ोटी उत्तम प्रकारची आहे. व त्याचें गं्रथ व वरृ्मानपते्र लोकासं ाार 
मनोरंजक व ज्ञानकारक, लाभकारक होर्ार्’. [ज्ञािोदय, २३ ष्टडसेंबर १८७७, पत. ५९४.] हे जरी खरे असले र्री 
आर्थथक हानीमुाे बाबानंा हे माष्टसक बंद कराव ेलागले. ष्टडसेंबर १८७७ च्या अंकार् बाबा ष्टलष्टहर्ार् : 
 

ह्या पुस्र्काचा खचृ भागवण्यापुररे् जरी वगणृीदार आहेर् र्री त्याजकडून वाेच्या वाेेस पैसा येर् 
नसल्यामुाे छापखान्याचे ष्टबल दरमहा देणे ष्टदवसान ष्टदवस कष्टठण पडर् चालले आहे. आष्टण ष्टभक्षा 
मागून हे पुस्र्क चालष्टवण्याची आमची अगदी इच्छा नाही...त्यापेक्षा आपले पुस्र्क बदं कराव ेहाच 
आम्हास हल्लीच्या क्स्थर्ीर् उत्तम माग ृ ष्टदसर्ो...पुण्यार् असर्ाना स्वखचाने माष्टसक चालष्टवणे 
शतय होरे्. मंुबईच्या वस्र्ीर् र्ोटा सोसून माष्टसक चालष्टवणे अशतय आहे. 

 
आपल्या सवृ वाचकाचंा पे्रमा व दुःखी अंर्ःकरणाने ह्याच अंकार् त्यानंी ष्टनरोप घेर्ला. परंरु् 

ष्टनराशाजनक पष्टरक्स्थर्ीमुाे बाबाचें धैयृ खचले नाही. माष्टसक बदं पडले र्री अन्य मागाने आपण 
स्वदेशष्टहर् व लोकसेवा यार् अंर्र पडू देणार नाही असे आवजृून कथन केले. त्याचं्या मनार् काही 
ष्टवचारचक्र चालूच होरे्. व त्यारू्नच इ. स. १८८२ मध्ये त्याचें नवे माष्टसक सुरू लाले. 
 
सत्यिादी (पाणक्षक) 
 

इ. स. १८८२ मध्ये जे ष्टनयर्काष्टलक बाबानंी सुरू केले रे् एक पाष्टक्षक होरे्. त्याचे नाव सत्यवादी. 
केवा एक रुपया वगृणीर् ज्ञािोदयाच्या आकाराची आठ पतष्ठे देण्याचे ठरवनू बाबा पुन्हा या व्यवसायार् 
पडले. मात्र हे पाष्टक्षक केवा ‘ष्टिस्र्ी लोकासंाठी’ होरे् व अंकार् ष्टकरकोा वरृ्मानाचंी भरर्ी केली जाणार 
नाही ही भषू्टमका होर्ी. सत्यदीनपका (थोरली) इ. स. १८७७ ला बंद पडली. पण बाबानंी नव्या दमाने व 
उमेदीने हे नवीन पाष्टक्षक पाच वषानंर्र का होईना परर् चालू केले. त्याचंी संपादकीय ष्टजि प्रशसंनीय होय. 
सत्यवादीचे अंक पाहावयास ष्टमााले नाहीर्. 
 
कुटंुबणमत्र 
 

इ. स. १८८४ साली बाबा पदमनजींनी कुटंुबनमि या नावाचे माष्टसक सुरू केले. याचा साचा 
चरु्ष्पत्री असून प्रत्येक अंकार् २४ पतष्ठे होर्ी. ष्टनणयृसागर छापखान्यार् छापले जाऊ लागल्याने छपाई ही 
आकषकृ होर्ी. वगणृी साष्टलना दीड रुपया व दर अंकास दोन आणे ठेवण्यार् आली होर्ी. कुटंुबनमि 
माष्टसकाचा उिेश असा होर्ा की माष्टसक पुस्र्काचंा प्रसार व्हावा व मराठी वाचकास नाना ष्टिस्र्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

धमृष्टवषयक ष्टवशयाचें ज्ञान प्राप्र् व्हाव.े त्याचप्रमाणे या माष्टसकार् प्रष्टसद्ध स्त्रीपुरुषाचंी चष्टरते्र, प्राचीन 
रीर्ीभार्ी, सापं्रर्कााच्या लोकाचें ष्टरवाज, पदाथृ ष्टवज्ञानशास्त्र व शाब्बाथ शााास उपयुतर् वाचनपाठ, 
गोिी, चुटके वगैरे असे त्याचे स्वरूप राहील असे ज्ञािोदयािे अगोदरच सागंून ठेवले होरे्. [ज्ञािोदय, २६ 

जानेवारी १८८२, पत. ६८.] कुटंुबनमिचेही अंक पाहावयास ष्टमााले नाहीर्. मात्र ज्ञािोदयावरूि रे् १८८७ मध्ये बंद 
पडल्याचे लक्षार् येरे्. ‘पनवेल येथील काही हकीगर्’ या मथळ्याखाली ज्ञािोदयात एक पत्र छापले गेले 
आहे. [ज्ञािोदय, ३ ाेबु्रवारी १८८७, पत. ७३, ७४.] प्रस्रु्र् पत्र म्हणजे एक ष्टनबधंच आहे. हा ष्टनबधं कुटंुबनमिकडे 
प्रष्टसद्धीसाठी पाठष्टवण्यार् आला होर्ा. पण कुटंुबनमि माष्टसक बदं पडल्याने ज्ञािोदयािे हा ष्टनबधं प्रष्टसद्ध 
केला व म्हटले की, 
 

हा ष्टनबधं कुटंुबनमिाचे करे् याजंकडे गेल्या वषाच्या शवेटच्या मष्टहन्यार् पाठष्टवला होर्ा, परंरु् रे् 
पत्र ज्यानुअेरीपासून मरणार व सन १८८६ हे त्या माष्टसक पुस्र्काचे शवेटचे वषृ होणार हे त्या 
ष्टनबधंकारास माहीर् नव्हरे्. परंरु् रे् मेले असे जेव्हा त्याला समजले रे्व्हा त्यानंी र्ो ष्टनबधं 
आम्हाकंडे पाठष्टवला. र्ो आम्ही त्या माष्टसक पुस्र्काच्या सदरासुद्धा र्साच छापला आहे....त्या 
उपयुतर् माष्टसकाच्या मरणाने ष्टिस्र्ी वाचक अश्रू ढाार्ील. पण त्यास आमचा उपाय नाही. ज्या 
सोसैटीच्या हार्ी त्याची देखरेख होर्ी त्यानंी जर त्याची योग्य ष्टनगा करण्याची र्जवीज केली 
असर्ी र्र रे् कदाष्टचर् मेले नसरे्, असे आम्हास वाटरे्. लेकरू आजारी पडले. ाार रडरे्. दुःसह 
त्रास देरे् म्हणून जर आई त्याला केजी वगैरे पाजण्याची हयगय कष्टररे् हकवा त्याला लवकर 
आराम पडर् नाही म्हणून दातर्र त्याला औषध देणे बंद कष्टरर्ो अगर असानेकचा एक डोस देऊन 
त्याचे प्रकरण आटोपर्ो र्र त्या आईला व दातर्रला काय म्हणावे? ज्या पुस्र्कावरून सोसैटीला 
नका (िव्य) होर् नाही उलट खचृ पडर्ो, र्ी मराठी पुस्र्के बदं करावी असा जर क्रम ठेवला र्र 
आज मराठीच्या िारे चालणारे धमृसंबधंी पुष्का लेखन बदं कराव ेलागेल. जरी त्या माष्टसकाचा 
खचृ दुःसह असला र्री असहाय होर्ा असे आम्हास वाटर् नाही. चागंले दूध पाजले असरे् 
(अष्टधक वगृणीदार ष्टमाष्टवण्याची काका बाागून प्रयत्न केले असरे्) र्र इर्र लेकरापेंक्षा 
(मराठी पुस्र्कापेंक्षा) याचा भार अष्टधक न वाटर्ा, हे अष्टधक वाचले (चालले) नसरे् काय? [र्तै्रव, 
पत. ७४, ७५.] 

 
बाबा पदमनजींचा संपादकीय आवाका, ष्टजि व प्रयत्न ज्ञािोदयकारािंा माहीर् होरे्. म्हणून रे् या 

दुदैवी घटनेबिल हाहार्ाना ष्टदसर्ार्. 
 
ऐक्यप्रदशृक पणत्रका 
 

बाबानंी एक ष्टनयर्काष्टलक सुरू केले. त्याचे नाव होरे् ऐक्यप्रदशकृ पष्टत्रका. या माष्टसकाच्या 
जन्मापूवी ज्ञािोदयात एक जाष्टहरार् आली र्ी अशी : ‘ऐक्यप्रदशिृ पनिका नामक एक माष्टसकपत्र येत्या 
जानेवारीर् ष्टनघणार आहे. हकमर् दर अंकास अधा आणा. ह्या पत्राची एजन्सी ष्टिस्र्ाप्रीत्यथृ ज्यास 
पत्करण्याची ईच्छा असेल त्यानंी त्याच्या एष्टडटरास “मुसा ष्टबक्ल्डंग ग्रँट रोड मंुबई” ह्या पत्त्यावर ष्टलहून 
पाठवावे’. [ज्ञािोदय, २२ ष्टडसेंबर १८९२, पत. ४१६.] एष्टडटरचा पत्ता हा बाबा पदमनजींचाच पत्ता होय. यावरून प्रस्रु्र् 
माष्टसक बाबानंी सुरू करण्याचा घाट घार्ला हे उघड होय. दुदैवाने या ऐक्यप्रदशकृ पनिकेचे अंक उपलब्ध 
लाले नाहीर्. मराठी ष्टनयर्काष्टलकाचं्या सूष्टचर्ही प्रस्रु्र् माष्टसकाचा ातर् उल्लेख येर्ो. परंरु् ज्ञािोदयात 
मात्र पुढील जाष्टहरार्वजा सूचना प्रष्टसद्ध लाली आहे. र्ी अशी ׃ ‘ज्या ष्टमत्राकंडे ऐक्यप्रदशकृ पनिकेच्या 
पष्टहल्या अंकाच्या प्रष्टर् गेल्या आहेर् त्यासं पुढील अंकापासून ष्टकर्ी प्रर्ी लागर्ील हे कत पा करून वाेेवर 



 

 

अनुक्रमणिका 

कावाव.े ऐक्यप्रदशकृ पष्टत्रकेचे सेके्रटरी.’ यावरून प्रस्रु्र् माष्टसक सुरू लाले व त्याचे एष्टडटर बाबा 
पदमनजी होरे् व त्याचे स्वरूप धार्थमक स्वरूपाचे असावे असे म्हणर्ा येरे्, कारण याच्या संदभार् 
ष्टिस्र्ाप्रीत्यथृ एजन्सी स्वीकारण्याची ष्टवनंर्ी करण्यार् आली होर्ी. 
 
र्ात्पयृ 
 

थोडतयार् असे म्हणर्ा येईल, की बाबा पदमनजींनी सुमारे र्ीस पस्र्ीस वषार् पाच-सार् 
ष्टनयर्काष्टलके प्रयत्नपूवृक चालष्टवलेली ष्टदसर्ार्. त्यार् काही माष्टसके, काही पाष्टक्षके आहेर्. काहींचा 
आकार लहान र्र काहींची हकमर् अल्प. काहीर् केवा लहान मुलाचें ष्टवषय, र्र काहीर् ष्टस्त्रया व प्रौढ 
माणसानंा उपयुतर् ष्टवषय आढार्ार्. समाजष्टहर्, चालरीर्, धमृज्ञान व मनोरंजन इ. संबंधी लेख त्याचं्या 
ष्टनयर्काष्टलकार् सापडर्ार्. शास्त्रीय ज्ञान, ष्टनबधंलेखन, कथा, चुटके, म्हणी, उखाणे, सुभाष्टषरे्, कष्टवर्ा 
असे ष्टवष्टवध वाङ् मयप्रकार त्यार् सापडर्ार्. ही ष्टनयर्काष्टलके सवांगसुंदर व समतद्ध वाटर्ार् कारण त्या 
पाठीमागे बाबाचंी संपादकीय शतर्ी उभी होर्ी. यापैकी काही दहाबारा वष ेचालली, र्र काही अल्पायू 
ठरली. काहींना संस्थानंी मदर् ष्टदली, र्र काही बाबानंी कजृ काढून चालष्टवली. प्रत्येक ष्टनयर्काष्टलकाचे 
काही उष्टिि होरे्. काही ब्रीद होरे्. ही ष्टनयर्काष्टलके चालष्टवण्यार् बाबाचा आशावादी, यत्नवादी दृष्टिकोण 
ष्टदसर्ो. त्यावरून त्याचंा प्रामाष्टणकपणा, ज्ञानलालसा, श्रद्धााूपणा, श्रमाचंी आवड, सेवकेडे कल, 
जीवनाची ष्टशस्र् इत्यादी गुणाचंी ओाख होरे्. त्यानंी सर्र् र्ीसपस्र्ीस वषे हा उद्योग चालष्टवला बाबानंी 
एखाद्या आवडत्या छंदासारखी या उद्योगाची जोपासना केलेली ष्टदसरे्. ष्टनयर्काष्टलक सुरू करावे, रे् बंद 
पडल्यास दुसरे सुरू करावे. त्यार् काही नवपेणा आणावा, नव ेनवे प्रयोग कराव ेहे जणू बाबानंा व्यसनच 
जडले होरे्! आयुष्याचा मोठा काा त्यानंी या व्यसनाची धंुदी चाखली. 
 

*** 
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६ 
 
कोशरचनाकार बाबा पदमनजी 
 
पणरश्रमपूिृक केलेली रचना : एक िार्ा 
 

‘प्रष्टसद्ध ष्टडतशनरीकरे् रेव्ह. बाबा पदमनजी हे गेल्या मंगावारी रात्रौ १२ वाजर्ा ष्टिस्र्वासी लाले 
हे काष्टवण्यास ष्टदलष्टगरी वाटरे्. त्याचें इंग्रजी व मराठी शब्दाचें कोश प्रष्टसद्ध लालेले असून सवृमान्य 
लालेले आहेर्.’ प्रस्रु्र् वतत्त सयाजी नवजय या पत्रार् प्रष्टसद्ध लाले होरे् व ज्ञािोदयािे रे् वतत्त पुनः छापले 
आहे. [ज्ञािोदय, ६ सप्टेंबर १९०६, पत. २९४.] त्याचप्रमाणे ष्टद. ८ सप्टेंबर १९०६ चा दीिबधंल ष्टलष्टहर्ो, ‘बाबानंी 
पष्टरश्रमपूवृक कोश र्ायार केले रे् उपयुतर् आहेर्. योग्य अथाचा अचूक शब्द व योग्य शब्द पाहण्यास लोक 
बाबाचें कोश वापरर्ार्. त्याचं्या कोशारं् ष्टवनासायास व ष्टबनचूक शब्द ष्टमार्ार्.’ सदर दीिबंधलतील वतत्त 
देखील ज्ञािोदयािेच प्रष्टसद्ध केले आहे. [र्तै्रव.] बाबा पदमनजींच्या मतत्यनंूर्रच्या लेखार् त्याच्या 
जीवनार्ील महत्त्वाचे कायृ, उपयुतर् कायृ म्हणून त्याची ष्टवरष्टचलेल्या कोशाचंा उल्लेख वतत्तपत्रानंी केला 
आहे. बाबा पदमनजींनी ष्टवष्टवध व ष्टवपुल वाङ् मयष्टनर्थमर्ी केली र्री त्याचं्या कोशरचनेच्या कायाचा ठसाच 
समाजमनावर मोठ्या प्रमाणावर ठसलेला आहे. कारण त्याचें कोश घरोघरी जाऊन सवांना मोठे उपयुतर् 
ठरले होरे्. म्हणूनच बाबानंी हे कोश ज्या उिेशाने केले, ज्याचं्यासाठी रे् रष्टचले इत्यादी गोिी लक्षार् घेऊन 
र्त्त्कालीन पाश्वृभमूीवर त्याचं्या कोशाचंा सापेक्ष ष्टवचार करणे अगत्याचे आहे. 
 
भारर्ीय कोशपरंपरा 
 

भाषेच्या समतद्धीबरोबरच व्याकरण व कोश या प्रकारच्या गं्रथाची आवश्यकर्ा भासू लागरे्. 
संस्कत र्मध्ये ‘शब्दानुशासन’ व ‘ष्टनघंटु’ या शब्दप्रयोगाने प्राचीन कााापासून या र्ऱ्हेचे वाङ् मय ष्टनमाण होर् 
असल्याचे ष्टदसरे्. या दोन्ही प्रकारच्या वाङ् मयास वदेागंार् स्थान ष्टमाून त्याचें महत्त्व व त्याचंी प्रष्टर्ष्ठा ही 
अपरंपार मानली गेली आहे. ‘ष्टनघंटु’ हकवा ‘कोश’ या नावाने संस्कत र्मधील शब्दसंग्रहाचंा व्यापार ाार 
मोठा असला र्री आजच्या शास्त्रीय दृिीकोणाने ष्टसद्ध होर् असलेल्या, वणानुक्रमे रचलेल्या 
कोशवाङ् मयाशी त्याचंी रु्लना होऊ शकणार नाही. त्याचें स्वरूप मूलर्ः ष्टवषयानुरूप वगीकरणाच्या 
र्त्त्वावर ष्टनमाण लालेल्या शब्दसंग्रहाचें, र्सेच शब्दाचें अनेक पयाय एकत्र माडंणाऱ्या गं्रथाचें, म्हणजे 
एकभाषीय, एकाथृवाची, पयायशब्दसंग्रहाचे, इंग्रजीर् ज्याला समानाथी शब्दकोश (thesaurus) म्हणर्ार् 
र्से आहे. 
 

वदेार्ील दुबोध होर् असलेल्या शब्दाचंा अथृ सागंण्यासाठी यास्काचायांनी साषं्टगर्लेले निरूक्त, 
ऋग्वदेसंनहतेवरील महर्थष कश्यपाचंा निघंटु हे संस्कत र्ार्ील या प्रकारचे महत्त्वाचे आद्य कोशगं्रथ होर्. 
इ.स.पूवृ कााार् ष्टनमाण लालेल्या अशा प्रकारच्या सवृ प्रकारच्या कोशगं्रथाचंा साकल्याने ष्टवचार करून 
ष्टनमाण लालेला इ.सनाचाच्या ष्टर्सऱ्या चौर्थया शर्कार्ील अमरहसहाचा अनुिुभ् छंदार् रचलेला 
िाभहलगािुशासि हकवा अमरकोश हा संस्कत र् कोशगं्रथार्ील महत्त्वाचा कोशगं्रथ मानावा लागेल. 
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मध्ययुगीन मराठी कोशरचना 
 

मराठीमध्ये संस्कत र्च्या रु्लनेने कोशगं्रथाचंा प्रपंच बराच अव्यवक्स्थर् व क्षीण आहे असे म्हटले 
पाष्टहजे. उपलब्ध असलेल्या महानुभावीय गं्रथाचें शब्दसंग्रह टीपगं्रथ या नावाने ओाखले जार्ार्. या 
टीपगं्रथाचंा शब्दकोश या दृिीने ष्टवचार केला र्र त्याचंा अव्यवक्स्थर्पणाच लक्षार् राहर्ो. 
ज्ञािेश्वरीसारख्या महत्त्वाच्या गं्रथार्ील शब्दाचें अथृ स्पि करण्यासाठी ष्टनमाण लालेले ष्टटपणगं्रथ हकवा 
जमाखचाच्या आवश्यकरे्रू्न ष्टनमाण लालेली मेस्र्के, ष्टशवाजी महाराजाचं्या आजे्ञवरून र्यार लालेला 
राज्यव्यवहारकोश इत्यादी कोशगं्रथाचें स्वरूप भाषेच्या अभ्यासाच्या दृिीने व्यापक नसून मयादीर्च आहे. 
एकभाष्टषक शब्दाथृकोश म्हणून भाषाप्रकाश व अकारादी प्राकत त भाषेचा निघंटुकोश इत्यादी जी कोशरचना 
उपलब्ध लाली आहे त्याचंी रचना अशीच मयाष्टदर् स्वरूपाची आहे. भाषाप्रकाश मुख्यत्वेकरूि लहान 
मुलास ष्टशकष्टवण्यासाठी व अकारादी निघंटु रं्जावरसारख्यया िाष्टवड प्रारं्ार् राहणाऱ्या मराठी भाष्टषकानंा 
उपयोगी पडावा यासाठी रचलेला आहे. 
 
शास्त्रीय बैठकीची जोड 
 

म्हणूनच कोशरचनेचा शास्त्रीय दृिीकोणारू्न ष्टवचार करावा लागर्ो र्ो पाश्चात्याचं्या भारर्ार्ील 
आगमनानंर्रच. अठराव्या शर्कार् भारर्ार् आलेल्या ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्यानंा व अभ्यासकानंा संस्कत र् व 
प्राकत र् भाषा अनेक कारणामुंाे अभ्यासाव्या लागल्या. एर्िेष्टशयाचं्या भाषा व संस्कत र्ी चागंल्या रीर्ीने 
आत्मसार् केल्याखेरीज त्याचं्यावर न्यायाने व नीर्ीने राज्य करर्ा येणार नाही असे त्यानंा वाटले. या 
अभ्यासारू्नच या देशार् ष्टिस्र्संदेश व ष्टिस्र्ाचे राज्य सुरू होईल या प्रबा ष्टवश्वासापोटीच कोश व 
व्याकरणरचनेचे प्रचंड कायृ त्यानंी या देशार् केले असले र्री यंत्रयुगाच्या उदयामुाे सोााव्या 
शर्कापासून पाश्चात्य राष्रार् जी एक ष्टवलक्षण ज्ञानलालसा जन्माला आली होर्ी ष्टर्च्यारू्नच त्यांनी भाषा 
व व्याकरण याचं्या अभ्यासाचे एक अष्टभनव पवृ सुरू केले. शास्त्रीय अभ्यासाचा काही शर्काचंा पष्टरपाक 
त्याचं्या हहदुस्थानार्ील कोशरचनेच्या कायामागे उभा होर्ा. त्यामुाे सुमारे ३०–४० वषार्च मराठी 
कोशरचनेचा एक प्रचडं उद्योग त्यानंी महाराष्रार् केला. त्यापाठीमागची शास्त्रीय दृिी, ष्टजि, ईष्या, 
ष्टजज्ञासा इर्की मोठी आहे की त्यानंर्रच्या १००–१२५ वषांर् त्यानंी केलेल्या कामाचे स्थूल संक्षपीकरण, 
अनुकरण यावरर्ीच आपल्या कर्तृत्वाची इष्टर्श्री होर् असर्ाना ष्टदसरे्. 
 
अव्िल इंग्रजीर्ील सुरिार्ीचे प्रयत्न 
 

मराठी भाषेच्या कोशवाङ् मयाची सुरूवार् महाराष्राबाहेर लाली. कलकत्त्याजवा सेरामपूरजवा 
राहणाऱ्या डॉतटर ष्टवल्यम कॅरे या ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याने इ.स. १८१० मध्ये मराठी भाषेचा पष्टहला कोश रचला. 
र्ो छापण्यासाठी त्याला देवनागरी टाईप उपलब्ध न लाल्याने त्याने र्ो मोडीर् छापला आहे. 
हहदूस्थानार्ल्या प्रचष्टलर् असलेल्या भाषा समजण्यासाठी संस्कत र् भाषेची आवश्यकर्ा आहे अशी त्याची 
धारणा होर्ी त्यामुाे त्याने आपल्या कोशार् संस्कत र् शब्दानंा प्राधान्य ष्टदले. हा कोश रचर्ाना कॅरेला 
नागपूरकडच्या ष्टवद्यानाथ हकवा वैजनाथ पषं्टडर् नावाच्या मराठी गतहस्थाचंी मदर् लाली होर्ी. कॅरेची मराठी 
भाषेबिलची अनष्टभज्ञर्ा, कलकत्त्यासारख्यया दूरच्या ष्टठकाणी त्याचे वास्र्व्य, यामुाे त्याच्या कोशार् मराठी 
लोकाचं्या बोलण्यार् न येणारे अनेक शब्द आले आहेर् व त्याबिल त्याला नंर्रच्या कोशकारानंी दोषही 
ष्टदला आहे. [ श्री. म. हपगे, युरोनपयिाचंा मराठीचा अभ्यास व सेवा, मंुबई, १९६०, पत. ७४, ७५.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

यानंर्र कॅप्टन केपन याने एक मराठी-इंग्रजी कोश र्यार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्याने 
रजा व मदर्ही माष्टगर्ली होर्ी. व्यापक प्रमाणावर, सवृ प्रकारच्या उपयोगासाठी सवृ प्रकारच्या लोकाशंी 
संबधं आणून कोश र्यार करण्याची त्याची योजना होर्ी. भाषा समजून घेऊन शब्द गोाा करून कोश 
र्यार करण्यास त्यास रजा हवी होर्ी. पण सरकारने त्याची योजना उचलून धरली नाही व अन्य सहकायृ 
ष्टमााले नाही. त्यामुाे हा कोश र्यार लाला नाही. [कत . ष्टभ. कुलकणी, आधुनिक मराठी गद्याची उत्क्रानंत, मंुबई, १९५६, पत. 
११६.] 
 

कॅप्टन केपनपूवी ष्टदपनायगम नावाच्या एका इसमाने इ. स. १८१३ पासून डॉ. जॉन्सनच्या इंग्रजी 
कोशाचे मराठीर् भाषारं्र केले होरे्. सुमारे वीस हजार शब्दाचंी त्याची योजना होर्ी. मालवण शहरार् 
त्याचे काम सुरू होरे्. सरकारकडून काही मदर् ष्टमाावी म्हणून त्याने आपल्या कोशाचा काही भाग 
अवलोकनाथृ इ. स. १८२४ मध्ये पाठष्टवला. सरकारी र्ज्ज्ञानंी र्ो कोश सदोष ठरष्टवला. पुढील कोशरचना 
सोपी होईल म्हणून र्ो कोश ष्टवकर् घेण्यास सरकार र्यार होरे्. र्ज्ज्ञाचं्या मर्ाप्रमाणे कोशकत्याचे इंग्रजी 
व मराठी पके्क नसल्याने कोशार्ील शब्द, म्हणी, वाक् प्रचार याचें अचूक अथृ ष्टदले नव्हरे्. शब्दाचंी ष्टनवड 
असमंजस, काही ष्टनत्याच्या वापरार्ले र्र काही क्वष्टचर् वापरार्ले, र्सेच अथृ देर्ाना पद्धर् व अथृ 
शहाण्यानंा शोभणारा नव्हर्ा. म्हणी, वाक् प्रचार याचंा इंग्रजी अथृ अचूक नव्हर्ा. शब्दाथृ अचूक देणे हे 
शब्दकोशाचे कायृ उपरोतर् कोश पूणृ करू शकर् नव्हर्ा हा मष्टर्र्ाथृ. शब्दकोशकत्याचे इंग्रजी व मराठीचे 
ज्ञान प्रभतु्व आलेले नाही म्हणून प्रस्रु्र् कोश छापला गेला नाही. [र्तै्रव, पत. ११६–११७ वरून.] 
 

इ. स. १८१५ साली कॅप्टन हष्टचन्सन याने एक इंग्रजी-मराठी कोश रचण्याचा प्रयत्न केलेला 
ष्टदसर्ो. त्याने युद्धार् सेनापर्ीचा दुभाषी म्हणून काम केले होरे्. त्यावाेी त्यास मराठी भाषेच्या ज्ञानाचा 
खूपच उपयोग लाला होर्ा. महाराष्रार् पेशव े राज्य करीर् होरे्. पेशव्याचें व इंग्रजाचेंमध्ये युद्धजन्य 
पष्टरक्स्थर्ी ष्टनमाण लाली होर्ी. त्यामुाे हष्टचन्सच्या कोशरचनेची आवश्यकर्ा ष्टनमाण लाली होर्ी. 
त्याचप्रमाणे मराठी भाषा ष्टवस्र्तर् प्रदेशार् बोलली जार् होर्ी व मराठ्याशंी इंग्रजाचें राजकीय संबधं वाढर् 
होरे्. त्यामुाे मराठी भाषेच्या सुलभ ज्ञानप्राप्र्ीसाठी असा कोश रचण्याचे हष्टचन्सनच्या मनार् आले. 
आपल्या सैन्यार्ील नोकरीर्ील कामार् त्याला मराठी भाषेचा पुष्का अनुभव आला होर्ा. त्याचा उपयोग 
करुन घेऊन जॉन्सनच्या कोशाप्रमाणे आपल्या कोशाची रचना करावी असे त्याने ठरष्टवले होरे्. 
ष्टवज्ञानष्टवषयक पाष्टरभाष्टषक शब्दानंा मराठीर् प्रष्टर्शब्द नाहीर् म्हणून रे्वढे शब्द वगाून वरीलप्रमाणे हा 
कोश त्यास रचावयाचा होर्ा. असा शब्दकोश चागंला व उपयुतर् होईल अशी त्याची खात्री होर्ी. या 
शब्दकोशाचा नमुना त्याने मंुबई सरकारच्या परीक्षणाथृ पाठष्टवला. देखील. सरकारने त्यावर अष्टभप्राय 
ष्टमाावा म्हणून एक ष्टत्रसदस्य सष्टमर्ीकडे र्ो पाठष्टवला. आर. टी. गुडष्टवन, जॉन टेलर व एफ्. बाडृन हे 
ष्टर्घेजण सष्टमर्ीर् होरे्. इंग्रजी-मराठी शब्दकोशाप्रमाणेच मराठी-इंग्रजी शब्दकोश र्यार करण्याचा ष्टवचार 
हष्टचन्सन करीर् होर्ा. त्या कोशार् ५० हजार शब्द, म्हणी व वाक् संप्रदाय अंर्भूरृ् करण्याची त्याची योजना 
होर्ी. यासाठी खचाचा अंदाज ७५,००० रुपये त्याने बाधंला होर्ा. त्यासाठी ईस्ट इंष्टडया कंपनीने आर्थथक 
मदर् करावी हकवा वगणृी काढून संष्टक्षप्र् छापावा अशा त्याच्या काही कल्पना या कोशाबाबर् होत्या. 
हष्टचन्सनने सरकारला सवृ कावनूही प्रस्रु्र् कोश प्रष्टसद्ध लाला नाही. सरकारने या कोशाच्या दोनश ेप्रर्ी 
घेण्याचे सष्टमर्ीच्या सल्ल्याने मान्य केले होरे्. ष्टशवाय प्रर्ींची ष्टवक्रीची हकमर् पण अगाऊ देण्यार् येणार 
होर्ी. हष्टचन्सन इ.स.१८२४ मध्ये ष्टनधन पावला. त्याच्या हारू्न या शब्दकोशाचे काम लाले नाही. [श्री. म. 
हपगे, अष्टन. पत. १४०–४५ वरून.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यानंर्र व्हॅन्स केनेडी याने मराठी-इंग्रजी व इंग्रजी-मराठी हा जोडकोश इ. स. १८२४ मध्ये र्यार 
करून सरकारकडे पाठष्टवला. या कोशाबिल सरकारने केनेडीस धन्यवाद व १५,००० रुपये बक्षीस ष्टदले. 
कोशाच्या एक हजार प्रर्ी छापष्टवल्या. प्रत्येक प्रर्ीची हकमर् अकरा रुपये ठेवण्यार् आली होर्ी. प्रस्रु्र् 
कोशार् आठ हजार शब्द असून त्यार् देवाचंी नावे, धार्थमक चालीरीर्ी इत्यादी देखील आले आहेर्. 
ऑक्स्कृन कॉकचा शब्दसंग्रह, ष्टवल्सनचा संस्कत र् भाषेचा कोश, अमरकोशाच्या मराठी भाषारं्राचा कोश 
वगैरेच्या मदर्ीने प्रस्रु्र् कोश करण्यार् आला. सुष्टशष्टक्षर् एर्िेष्टशयाचं्या बोलण्यार् असलेल्या मराठी 
भाषेचा हा शब्दकोश आहे. यार् संस्कत र् शब्द कमी र्र अरबी, ाारशी व हहदी शब्दाचंा प्रभाव जास्र् ष्टदसून 
येर्ो. परभ ूया शब्दाचा अथृ केनेडीने आपल्या कोशार् ‘A name assumed by the men of the Shenava 
caste whose general occupation is that of clerks. They Consider themselves to be brahmin’ 
असा ष्टदला आहे. त्या कााी या अथाबिल काही लोकानंी आके्षप घेर्ला. पण सरकारने त्याची दाद घेर्ली 
नाही. [श्री. म. हपगे, उष्टन, पत. १५३.] केनेडीच्या या कोशाचे आधारगं्रथ म्हणजे सरकारी कागदपत्रारू्न व अजृ 
वगैरेरू्न त्यास आढाून आलेले शब्द. याष्टशवाय ऑक्स्कृन कॉकच्या जवाचे त्याच्या मुन्शीनी र्यार केलेले 
हस्र्लेख होरे्. केनेडी यास मराठी भाषेचे ाारसे ज्ञान नव्हरे् कारण कोशाच्या प्रस्र्ावनेर्च त्याने म्हटले 
आहे की, मराठी ‘नुसर्ी बोली आहे; र्ीर् गद्यपद्य गं्रथ मुाीच नाहीर् व ही बोलणारे लोक शरे्करी 
असल्याने शास्त्र, धमृ इ. च्या कल्पना दुसऱ्या भाषेर्ील उसन्या आहेर्!’ याला ज्ञानेश्वर, मुकंुदराज, 
रामदास, एकनाथ वगैरे मागील कााार्ील कवी जरी ठाऊक नसले र्री होनाजी, ष्टनदान त्याच्या वाेी 
ष्टजवरं् असलेला शाहीर प्रभाकर हा सुद्धा माहीर् नसावा हे मोठे आश्चयृ आहे! त्याच्या कोशार् घोडागाडी, 
शरे्वाडी, नोकरचाकर असले सामाष्टसक शब्द आढार् नाहीर्. कारण ‘मराठी भाषेर् एकही सामाष्टसक 
शब्द नाही’ अशी त्याची धारणा होर्ी. या कोशावर, त्याच्या अपुरेपणावर स्टीव्हनसन याने टीका केली. 
त्याच्या म्हणण्याचा आशय असा की प्रस्रु्र् कोश मराठी भाषेच्या अभ्यासकाचंी शब्दाथंाची भकू भागष्टवण्यास 
अपूरा आहे. प्रचारार्ील व अनेक उपयुतर् शब्दाचंा अथृ त्याने ष्टदलेला नाही. 
 
शास्त्रीमंडळींचा कोश 
 

सुरवार्ीच्या या प्रयत्नानंर्र या देशार्ील शास्त्रीमंडाींनी र्यार केलेला पष्टहला अष्टर्शय महत्वाचा 
असा महाराष्र भाषेचा कोश या नावाचा एकभाषीय कोश जन्माला आला. ‘१९ व्या शर्कापासून 
आजर्ागायर् कोश या प्रौढ नावाला शोभणारा असा हा कोश आहे.’ [कोशरचनाशास्त्र व कोशवाङ् मय, मराठी शब्दकोश, 

खंड १,सं. दारे्-कवे, पुणे, १९३३, पत. ५२.] या कोशाचा प्रथम भाग (अ रे् न) इ.स.१८२९ मध्ये मंुबई ष्टशक्षण मंडाीच्या 
ष्टशाा छापखान्यार् छापला आहे. जगन्नाथशास्त्री क्रमवरं्, बााशास्त्री घगव,े गंगाधरशास्त्री ाडके, 
रामचिंशास्त्री जानवकेर, सखाराम जोशी, दाजीशास्त्री शुतल आष्टण परशुरामशास्त्री गोडबोले यानंी ष्टशक्षा 
मंडाीच्या आजे्ञवरून हा कोश रचला. या कोशाला आधारभरू् गं्रथ ष्टदले नाहीर्. ‘महाराष्र भाषा म्हणजे 
महाराष्र प्रदेशी राहाणारे जे देशस्थ ब्राह्मणाष्टदक लोक त्याचंी बोलावयाची प्राकत र् भाषा’ याप्रमाणे 
कोशकारानंी मराठी भाषेची व्याख्यया केली आहे. ‘आजपयंर् ह्या भाषेवर कोश, व्याकरण करावयास कोणी 
प्रवतत्त लाला नाही हे मनार् आणून सवृ लोकाचें कल्याणाथृ राजकायृ धुरंधर प्रजापालनैकरर् हानरबल मौंट 
स्त्युवरृ् एलहास्र्नसाहेब पात्रण आष्टण गवनृर यानंी मंुबईर्ील ष्टशक्षा शााामंडाीस आज्ञा करून हा गं्रथ 
आरंष्टभला. जनरल ष्टसरजान मालकमसाहेब याचं्या हारू्न शवेटास नेला’, अशी सुरवार्ीसच भषू्टमका ष्टदली 
आहे. लोकव्यवहारार् आढार् असलेल्या शब्दाचंी जोड या कोशार् मोठ्या कसोशीने व जाणकारीने केली 
आहे प्रमाणभाषा व बोलीभाषा यार्ील शब्दाचें वगेाेपण याचे त्यानंा चागंले ज्ञान आहे. पुणे व पुण्याच्या 
आसपास बोलली जाणारी मराठी ही साधारणर्ः प्रमाणभाषा मानण्यार् आली आहे व बाकीच्या प्राषं्टर्क 



 

 

अनुक्रमणिका 

भाषार् आढाणाऱ्या वगेाेपणाची नोंद केली आहे. ाारशी, अरबी वगैरे भाषाशब्दावंर त्याचंा ष्टवशषे कटाक्ष 
आहे. राजकीय व्यवहार म्हणून रे् मराठी भाषेर् आले असले र्री पण प्रौढभाषेर् अयोग्य म्हणून रे् 
वगाण्यार् आले आहेर्. कोकणी, राजापुरी, वाडी या र्ीन पोटभाषार्ील शब्द, म्हणजे पयायाने आज 
ज्याला कोकणी म्हणर्ो त्याच्यार्ील शब्द ाारच थोडे घेर्ले आहेर्, र्सेच वनस्पर्ी, खाद्य, प्राणी 
इत्यादीबिलचे ाार थोडे शब्द यार् आले आहेर्. प्राचीन काव्यार्ील रु्राक शब्द यार् आढार्ार्. 
व्युत्पत्ती र्र जवा जवा नाही. र्सेच अवर्रणे, ऐष्टर्हाष्टसक व इंग्रजीरूढ शब्द घेर्लेले नाहीर्. शब्दाचें 
अथृ व्याख्ययारूपाने पषं्टडर्ी भाषेर् ष्टदलेले असल्याने रे् क्तलि व बोजड लाले आहेर्. युरोष्टपयन पषं्टडर्ाचं्या 
उपयोगासाठी हा कोश लाल्याने व अशा प्रकारचा र्ो पष्टहलावष्टहला असल्याने हे वरील दोष ष्टनमाण होणे 
साहष्टजकच आहे. इ. स. १८३१ मध्ये या कोशाला पुरवणी खंड जोडण्यार् आला. हा कोश अत्यंर् ष्टवस्र्तर् 
असून त्यार् महाराष्राच्या सवृ भागार् प्रचष्टलर् असलेले अष्टधकार् अष्टधक शब्द समाष्टवि करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. या कोशासंबंधी र्त्कालीन वाङ् मयार् अनेक गैरवापर उल्लेख आढार्ार्. याची प्रस्र्ावना प्रौढ 
व मार्थमक आहे’. [ग.ं बा. सरदार, अवाचीि मराठी गद्याची पलवृपीनठका, पुणे, १९३७, पत. २४४.] 
 
मोल्सिथृचा अनुल्लंघ्य मानदंड 
 

त्यानंर्रचा महाराष्रार्ील कोशवाङ् मयाचा सवार् लक्षणीय प्रयत्न म्हणजे मोल्सवथृचा होय. A 
Dictionary Marathi and English ही र्ी रचना. याचे संपादन जे. टी. मोल्सवथृ यानी केले. त्याचे 
मदर्नीस मेजर कँडी होरे्. र्ो कोश बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीने इ. स. १८३१ मध्ये प्रष्टसद्ध केला. प्रस्रु्र् 
कोश व शास्त्रयाचंा कोश बरोबरच र्यार होर् होरे्. पण शास्त्रयाचंा मराठी-मराठी कोश अगोदरच इ. स. 
१८२९ ला बाहेर आला. मोल्सवथृने आपल्या कोशरचनेस पुढील गं्रथाचंा आधार घेर्ला होर्ा. 
 

(१) ष्टवल्सनकत र् संस्तीकत त-इंग्रजी कोश, (२) एल  . डी. रीडकत र् कोंकणी शब्द (हस्र्ष्टलष्टखर्), (३) 
डॉ. कॅरेचा कोश, (४) बापुदेव याचे ज्योष्टर्षष्टवषयक संस्कत र् शब्द (५) गणेश मनोहरचे वाक् प्रचार 
व म्हणी, साईतस व वनस्पष्टर् शब्द, स्टीव्हन्सनचे शरे्की शब्द इ. इ. 

 
मोल्सवथृला पष्टहल्या आवतत्तीचे काम करण्यास सहा वष े लागली. सरकारी मदर् होर्ी म्हणून 

खेड्ापाड्ारू्न सरकारी शब्द जमष्टवण्यार् आले. याही कोशार् शास्त्रीमंडाींप्रमाणे प्राचीन काव्यार्ील 
ाारसे शब्द घेण्यार् आले नाहीर्. मात्र शास्त्रीमंडाींचे मराठी भाषेचे ज्ञान व मोल्सवथृ-कँडी यांचे 
कोशष्टवज्ञान याचंा ष्टवलक्षण पष्टरणामकारक संयोग या कायार् लाला आहे. शास्त्रयानंी साषं्टगर्लेले शब्द 
आत्मसार् करून त्याचे नेमके इंग्रजी पयाय देण्याच्या कामी मोल्सवथृच्या भाषाज्ञानाचे खरे सामर्थयृ या 
ष्टठकाणी पणास लागले आहे. 
 

मोल्सवथृ हा लष्करार् भाषापषं्टडर् (linguist) काम करीर् असे. हॉन्स केनेडीच्या कोशार्ील 
अपुरेपणा लक्षार् घेऊन अष्टर्शय व्यापक बैठकीवर कोशरचना करण्याचे त्याने ठरष्टवले व आपल्या योजनेचा 
ष्टवस्र्तर् आराखडा त्याने शासनाला सादर केला. त्याच्या अष्टवरर् प्रयत्नाने शासनाने अखेर र्ो संमर् केला 
व त्याच्यावर ही प्रचडं कामष्टगरी ष्टवश्वासाने सोपष्टवली. कामाचा व्याप इर्का प्रचडं आष्टण र्ो अचुक अशा 
शास्त्रीय पद्धर्ीने माडंण्याची त्याची ष्टजिही अशी ष्टवलक्षण, की त्याच्या हार्ी काम करणाऱ्या शास्त्रीमंडाींना 
र्ो लेपेनासा लाला, म्हणून त्याच्या ष्टवनंर्ीनुसार शासनाने थॉमस कँडी याची त्याच्या हार्ाखाली नेमणूक 
केली. मोल्सवथृबरोबर काम करर्ा करर्ा कँडीही आजारी पडला व प्रकत ष्टर्स्वास्र्थयासाठी त्याला 
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ष्टवलायरे्स जाव ेलागले, रे्व्हा शासनाने मोल्सवथृच्या ष्टवनंर्ीनुसार जॉजृ कँडी यास मदर्ीस ष्टदले. अशा 
भगीरथ प्रयत्नाने हा कोश एकदाचा ष्टसद्ध लाला. र्ो मोल्सवथृला हव्या त्या स्वरूपार् मुष्टिर् करणे हे 
त्यापुढचे सगळ्यार् मोठे ष्टदव्य होरे्. मराठी-मुिणकलेच्या इष्टर्हासार्ील एक चमत्कार असे त्याचे आज 
वणनृ करावे लागरे्. कै. अ. का. ष्टप्रयोाकर याचं्याशी या कोशाबाबर् त्याचं्या मतत्यपूूवी बोलण्याचा प्रसंग 
आला होर्ा. मोल्सवथृच्या कोशाचे पुनमृुिण करण्यासंबधंी त्यानंा ष्टवचारण्यार् आले असर्ा मोल्सवथृने र्ो 
ष्टजर्का शुद्ध छापून घेर्ला आहे ष्टर्र्का आज छापला जाईल, याची त्यानंा शाश्वर्ी वाटर् नव्हर्ी. म्हणूनच 
हा कोश यथामूल पद्धर्ीने छापण्याची व्यवस्था आर्ा पुण्याच्या ‘सारस्वर्’ प्रकाशनाने हार्ी घेर्ली आहे. 
मोल्सवथृ हा मराठी भाषेर् चागंला मुरलेला होर्ा व त्याच्याबरोबर त्यास ‘संस्कत र्, हहदुस्थानी, ाारशी, 
ग्रीक, लॅटीन इ. भाषा चागंल्या अवगर् होत्या’ [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८७६, पत. २९६.] व इंग्रजी भाषेचा व 
जॉन्सनच्याकोशरचनेचा त्याचा अभ्यास अष्टर्शय सूक्ष्म होर्ा, म्हणूनच एवढे मोठे कायृ र्ो करू शकला. 
मोल्सवथृने हा कोश र्यार करण्यासाठी एवढे श्रम घेर्ले होरे् की त्यास नंर्र प्रकत र्ी सुधारण्यासाठी सहा 
मष्टहन्याचंी रजा काढावी लागली. 
 

या कोशार् साष्टधर् शब्द, शब्दाचे वाक् प्रचार, म्हणी, त्या त्या शब्दाखाली ष्टदले आहेर्. 
व्युत्पष्टत्तदशकृ अरबी, ाारसी, उदृू, हहदी शब्द कंसार् ाारसी ष्टलपीर् ष्टलहून पुढे अथृ इंग्रजीर् 
ष्टदला आहे. दुसऱ्या आवतत्तीर् प्राषं्टर्क पोटभाषेर्ील व देशी शब्दाचंा भरणा पष्टहल्यापेक्षा थोडा जास्र् 
आहे. यार् अवर्रणे थोडी असून गं्रथार्ील अवर्रणाचंा स्थलोल्लेख नाही. दुसरीमध्ये पष्टहलीर्ील 
अनावश्यक संस्कत र् शब्द गााले आहेर्. दुसरी आवतत्ती इ. स. १८५७ मध्ये प्रष्टसद्ध लाली असून 
र्ीर्ील शब्दसंख्यया ६० हजार आहे. पष्टहलीर् ४० हजार शब्द होरे्. इंग्रजी अपभ्रि शब्द जे पुष्का 
प्रचारार् होरे् त्यापैकी काही घेर्ले आहेर्; पण रैटर, सक्रटारी, प्रभसुर, कलकटर असे सोडले 
आहेर्. व्युत्पष्टत्त जेथे सहज आढाली रे्थे ष्टदली आहे. अष्टशि शब्दही ष्टदले आहेर्. कारण 
खालच्या वगार्ील लोकाचं्या र्ोंडी रे् पुष्का आढार्ार्. शब्दाचा अथृ देर्ाना प्रथम धात्वथृ आष्टण 
जुना अथृ व मग त्याचे लाक्षष्टणक वगैरे इर्र अथृ ष्टदले आहेर्. मराठी मूा शब्द २० हजार असावेर् 
व मग साधारणर्ः पुढे साष्टधर्रूपाने हकवा लाक्षष्टणक रूपाने त्याचंा पुष्का ष्टवस्र्ार लाला असावा. 
असल्याप्रकारचे ष्टजर्के जमष्टवले ष्टर्र्के शब्द ष्टदले आहेर्. महाराष्रार् ष्टठकष्टठकाणी ब्राह्मण लोक 
नेमून त्याचं्याकडून त्या त्या ष्टठकाणचे शब्द गोाा केले, रे् पुष्का होरे्. त्यार्ील ष्टिरूतर्ीचे, 
ष्टबनकामाचे इ. शब्द गााून एकंदर २५ हजार लाले. नंर्र त्यावर ष्टनरष्टनरााे संस्कार होऊन 
(ष्टक्रयापदे, ष्टवशषेणे, साष्टधर् शब्द, सामाष्टजक शब्द इ.) त्याचंी संख्यया ४० हजार लाली. ही संख्यया 
पष्टहल्या आवतत्तीर् होर्ी. र्पासण्यासाठी ३ वाेा शब्दाची छाननी होई. प्रथम शब्दाचे व्याकरण, 
अथृ, प्रारं् वगैरे ठरवीर्; नंर्र त्याचे आधार, अवर्रणे, म्हणी, वाक् प्रचार घेर् आष्टण शवेटी सवृ 
प्रकारचा मजकूर जुावनू जेथील रे्थे ष्टलहून काढीर्. यासाठी संपादकाचें र्ीन वग ृकेले होरे्. हा 
अवाढव्य कोश रचण्याचा खरा हेरू् ष्टिस्र्ी धमृप्रचार (प्रोपेगेशन ऑा ष्टद गॉस्पेल) असून र्ो 
लपष्टवलेला नाही. [दारे्-कवे, उष्टन. पत. ५९.] 

 
मोल्सवथृच्या या कोशाची पष्टहली आवतत्ती संपल्यानंर्र त्याच्या दुसऱ्या आवतत्तीच्या पष्टरष्करणासाठी 

मोल्सवथृला सरकारने पुन्हा भारर्ार् बोलष्टवले. [ज्ञािोदय, १ सप्टेंबर १८५७, पत. २६३.] त्यानंर्र मोठ्या प्रमाणार् 
पष्टरष्करण करून मोल्सवथृने पुन्हा ष्टर्र्तयाच शुद्ध रीर्ीने ह्या कोशाची दुसरी आवतत्ती इ. स. १८५७ मध्ये 
गव्हनृमेंट छापखान्यार् छापली. मोल्सवथृने त्यार् पूवीपेक्षा पुष्का ाेराार केला आहे. याच्या आरंभी 
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डॉतटर ष्टवल्सन याचंा अष्टभप्राय आहे. मोल्सवथृचे हे कोशरचनाकायृ त्याची ष्टकर्ी भरर्खंडार् अक्षय 
ठेवणारे राहील असा साथृ ष्टवश्वास ज्ञािोदयािे व्यतर् केला आहे. [र्तै्रव.] 
 
मोल्सिथृकडून कँडीकडे 
 

मोल्सवथृच्या हार्ाखाली कोशकायार् र्यार लालेल्या थॉमस कँडीला स्वरं्त्र रीर्ीने कोशसंपादन 
करण्याची एक महत्त्वाची संधी ष्टमााली व त्या संधीरू्न आणखी एक महत्त्वाचा कोशगं्रथ साकार लाला. 
र्ोच कँडीचा इंग्रजी मराठी कोश होय. या शब्दकोशाची योजना मोल्सवथृनेच केली होर्ी व शब्दकोश र्यार 
करण्यास कँडी त्यास सहाय्य करीर् होर्ा. परंरु् पुढे मोल्सवथृ आजारी पडल्याने या शब्दकोशाचे काम 
र्सेच अपूरे राष्टहले. अखेर मंुबई सरकारने र्ो पुरा करण्याचे काम कँडीवरच सोपष्टवले. कँडीने या 
शब्दकोशाचे काम सुरू केल्यानंर्र र्ो पूण ृकरण्यास त्यास सार् वष ेलागली. अशारीर्ीने मोल्सवथृच्या 
नादुरूस्र् प्रकत र्ीमुाे अपुरा राष्टहलेला हा कोश कँडीने पुरा केल्यावर सरकारमााृर् र्ो इ. स. १८४७ मध्ये 
प्रष्टसद्ध लाला. आपल्या दृिीपुढे या देशार्ील इंग्रजी भाषा ष्टशकणारे एर्िेशीय लोक व मराठी भाषा 
ष्टशकणारे युरोष्टपयन लोक ठेवनूच कँडीने त्याची रचना केली आहे. इंग्रजी भाषेर्ील ााे, ाुले, पशु व पक्षी 
या गोिी मराठी भाषेर् नाहीर् व ज्या शब्दानंा मराठी भाषेर् प्रष्टर्शब्द नाहीर् असे शब्द या शब्दकोशारू्न 
कँडीने गााले आहेर्. टॉडकत र् जॉन्सनचा इंग्रजी कोश, प्रथम उर्रवनू त्यापुढे मोल्सवथृने आपल्या 
मराठी-इंग्रजी कोशार्ील मराठी शब्द ष्टनवडून र्ो जॉन्सनच्या शब्दापुढे ठेवण्याची मोल्सवथृची मूा योजना 
होर्ी; र्ीच कायम ठेवनू कँडीने हे काम पुरे केले. त्यामुाे ष्टक्रयापदाच्या ष्टवष्टवध रूपाचंी माडंणी जॉन्सनच्या 
धर्ीवर आहे. ‘समानाथृक शब्दापंैकी जे ष्टवशषे प्रचारार् आहेर् त्या ष्टठकाणी सवृ ष्टनरष्टनराळ्या र्ऱ्हेचे अथृ 
देऊन पुढील ष्टनरष्टनराळ्या समानाथृक शब्दाचंा अथृ देर्ाना त्या पष्टहल्या शब्दाचा संदभ ृ ष्टदलेला आहे. 
त्यामुाे जागा बरीच वाचली. इंग्रजी भाषेर् मराठी भाषेर्ल्या पुष्काशा वाक् प्रचारानंा व बोलीर्ील शब्दानंा 
समानाथृक वाक् प्रचार व शब्द मुाार्च आढार् नाहीर्. परंरु् मराठी भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या इंग्रज 
ष्टवद्यार्थयांना या मराठीर्ील खाचाखोचाचंा पूणृ पष्टरचय व्हावा म्हणून त्याचंी इंग्रजीर् भाषारं्र करून सोय 
केली आहे. मोल्सवथृच्या मनार् प्रथम ष्टथसॉरस (समानाथृक शब्दकोश) च्या धर्ीवर प्रस्रु्र् कोश 
रचावयाचा होर्ा परंरु् रे् न जमल्याने सापं्रर्च्या स्वरूपार् कोश र्यार केला. पण कोशाचे बरेचसे स्वरूप 
ष्टथसॉरसच्या धर्ीवर राष्टहले. त्यामुाे ज्या इंग्रजाला मराठीचे थोडेाार ज्ञान असेल त्यालाच या कोशाचा 
उपयोग होण्याची शतयर्ा आहे. [दारे्-कवे, उष्टन., पत. ६॰.] कँडीच्या या कोशाच्या १,४०० प्रर्ी छापल्या होत्या. 
त्यापैकी १८५२ सालापयंर् १,०१३ प्रर्ी खपल्या व ३८७ प्रर्ी ष्टशल्लक राष्टहल्या रे्व्हा या कोशाची नवी 
आवतत्ती काढण्याचा सरकारने ष्टवचार सुरू केला. पण नंर्र शालेय कोशच करावा व त्याची हकमर् १ 
रुपयाहून अष्टधक नसावी असे ठरले. 
 
र्ळेकरांचा कोश 
 

इ. स. १८५८ मध्ये ष्टवद्याखात्याच्या प्रमुखाने मेजर कँडीकडे कलकत्त्याला छापलेला एक इंग्रजी-
उदृू कोश पाठवनू ष्टदला व त्या धर्ीवर ष्टवद्यार्थयोपयोगी एक कोश र्यार करण्यास साषं्टगर्ले. त्याप्रमाणे 
कँडीने श्रीकत ष्ण रघुनाथ र्ाेकर याचं्याकडून एक कोश र्यार करवनू घेर्ला आष्टण र्ो इंक्ग्लश व मराठी 
कोश या नावाने इ. स. १८६१ मध्ये छापला या कोशार् र्त्त्कालीन इंग्रजी शााामंधून वापरल्या जाणाऱ्या 
सवृ इंग्रजी पुस्र्कार्ील सवृ शब्द यावरे् अशी कााजी कोशकत्याने घेर्ली. त्यासाठी कँडी, मोल्सवथृ, 
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वबे्स्टर वगैरेच्या कोशाचंा र्ाेकरानंी उपयोग करून घेर्ला. शतय ष्टर्र्के संस्कत र् शब्द टााून इंग्रजी 
शब्दास जास्र् सुटसुटीर् असे मराठी पयाय देण्याची धडपड र्ाेकरानंी केली आहे. 
 
बाबांचा पणहला कोश 
 

र्ाेकराचंा कोश एकीकडे र्यार होर् असर्ानाच बाबाचं्या मनार् कँडीच्या धर्ीवर परंरु् 
सवृसामान्यानंा परवडेल अशा पद्धर्ीने कोशरचना करण्याचे घाटर् होरे्. कँडीशी घष्टनष्ठ संबधं असलेला 
लक्षार् घेऊन कँडीच्याच कोशाचा संके्षप करावा, या भषू्टमकेने त्यानंी आपल्या कामाला सुरूवार् केली व 
ज्ञािोदयात पुढीलप्रमाणे जाष्टहरार्ही ष्टदली. 
 

या कोशारं् २२,००० पेक्षा ंअष्टधक इंक्ग्लश शब्द आहेर्. म्हणजे मूा गं्रथापैकी केवा एक अिमाशं 
इर्के मात्र सोडले आहेर्. इंक्ग्लश शब्दाचें सवृ अथृ मराठीर् साषं्टगर्ले आहेर्. मराठी उपशब्द हकवा 
पयायशब्द उपयोगी पडण्याजोगे ष्टनवडून घेर्ले आहेर्. 

 
हकमर् रुपये 
आगाऊ देणारास ३॥ 
मागाहून ष्टवकर् घेणारास ४ 
 

आगाऊ पैसा देणारास पुस्र्काचे टपाल हशील पडणार नाही. हा शब्दकोश ष्टम. थॉमस ग्राहम 
याच्या नामाषं्टकर् छापखान्यार् र्यार होर् आहे. [ज्ञािोदय १५ ाेबु्रवारी १८५९, पत. ५८.] 

 
कँडीच्या कोशाचे संके्षपीकरण करीर् आहोर्. असे सोयीसाठी बाबानंी म्हटले असले र्री त्यानंी हा 

कोश रचर्ाना कँडीबरोबरच मोल्सवथृ, वबे्टर, रीड, तलाकृ, ष्टरचडृसन कोश, बायबल, इंग्रजी भाषेर्ील 
ष्टवष्टवध शास्त्रीय गं्रथ याचंा भरपूर उपयोग करून घेर्ला होर्ा. या कायार् त्यानंा ष्टकर्ी प्रयास पडले व 
मनःस्र्ाप लाला हे त्यानंी प्रस्र्ावनेर् खालील प्रकारे नमूद केले आहे. 
 

गं्रथकत्यापाशी बहुर् ष्टवद्या नाही. जे अल्पस्वल्प ष्टवद्याधन व बुष्टद्धधन त्याजपाशी आहे त्याच्या 
भाडंवलावर लोकष्टहर्ाथृ हा व्यापार केला आहे. त्याला कोणी ष्टविानंानंी या कायार् सहाय्य केले 
नाही. गं्रथाच्या आरंभी असे सहाय्य ष्टमााव ेम्हणून पैसा खचृ करून वरृ्मानपत्रार् जाष्टहरार्ी ष्टदल्या 
होत्या. परंरु् त्याजकडे कोणी लक्ष ष्टदले नाही. त्यामुाे जे काही करावयाचे होरे् रे् एकयानेच 
पुस्र्काच्या सहाय्याने व स्वर्ःच्या शोधाने करावे लागले. र्थाष्टप गं्रथकत्याने आपल्याकडून 
होर्ील ष्टर्र्के श्रम व शोध करण्यारं् काही कसर केली नाही. [‘Introduction’, A Comprehensive 
Dictionary English-Marathi, Bombay, 1800, p.10.] 

 
र्सेच बाबानंी या संदभार् प्रस्र्ावनेर्च 
 

“भग्न पति कष्टट ग्रीव स्र्ब्ध दृष्टिरधोमुखं 
किेन ष्टलष्टखरं् गं्रथं यत्नेन प्रष्टर्पालयेत्” 
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हा श्लोक देऊन आपली व्यथा व भषू्टमका स्पि केली आहे. 
 

या कोशाची पष्टहली आवतत्ती इ. स. १८६० मध्ये र्यार लाली. [ज्ञािोदय पत. १९ अंक १४ (१५ ज्यु. १८६॰) पत. 
२२४ पाहा. र्ा. क. तयाडंीकत र् इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संके्षप ह्या पुस्र्काच्या प्रष्टर् अजून ष्टमार्ार्. हकमर् रु. ४ ष्टशवाय टपाल खचृ.] 
त्यानंर्र सुधारून वाढष्टवलेली आवतत्ती (दुसरी आवतत्ती) र्यार करण्यासाठी बाबा पदमनजींनी पुढील 
जाष्टहरार् ज्ञािोदयात ष्टदली. त्यावरून दुसऱ्या आवतत्तीचा ष्टवशषे लक्षार् येर्ो. 
 

Compendium of the English and Marathi Dictionary : Notice 
इंग्ललश आणि मराठी कोशाचा संके्षप 

 
ह्या पुस्र्काची दुसरी आवतत्ती पुष्का सुधारून व वाढवनू र्यार होर् आहे. र्री ष्टर्च्या कत्याची सवृ 
ष्टविज्जनास अशी ष्टवनंर्ी आहे की, त्याचं्या ष्टवद्याभ्यास क्रमारं् अथवा वाचन क्रमारं् त्यासं 
सापंडलेले, जे अनेक ष्टवषयाचें पाष्टरभाष्टषक शब्द त्याचं्या संग्रहास असर्ील व जे आजपयंर् छापून 
प्रष्टसद्ध लालेल्या कोणत्याष्टह इंक्ग्लश व मराठी कोशारं् नसर्ील रे् (इंक्ग्लश व मराठी अथृसष्टहर्) 
त्याजकडून कत पा करून पाठवनू द्याव ेम्हणजे त्याचंा समावशे या आवतत्तीर् केला जाईल. सूचनाथृ 
ष्टकत्येक ष्टवषयाचंी नाव ेष्टलष्टहर्ो. वैद्यकशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोल, कत ष्टषकमृ, शारीरमनोधमृशास्त्र, 
पशुपक्ष्याचंी नावंे, कायदेप्रकरणी शब्द इत्यादी. याबिल पत्र पाठष्टवणे लाल्यास ष्टर्कीट लावनू 
खाली सही करणारास इंदापूर येथे पाठवाव.े ज्यान्युअेरी सन १८६५. बाबा पदमनजी. [ज्ञािोदय १५ 
ाेबु्रवारी १८६५, पत. ६४.] 

 
या जाष्टहरार्ीवरून बाबा पदमनजी आपला हा कोश र्यार करर्ाना ष्टकर्ी दक्ष होरे् व कोशार् अद्यावर्पणा 
यावा म्हणून ष्टकर्ी प्रयत्नशील होरे् हे ष्टदसून येईल. दुसरी आवतत्ती प्रष्टसद्ध होण्यापूवी वेाोवाेी त्यासंबधंाने 
ज्ञानोदयार् माष्टहर्ी प्रष्टसद्ध होर् असे. १ ऑतटोबर १८६८ च्या ज्ञानोदयार् दुसऱ्या आवतत्तीची सष्टवस्र्र 
माष्टहर्ी आली आहे. १८६९ मध्ये ‘इंक्ग्लश आष्टण मराठी कोश छापण्याचे काम ¾ लाले आहे. बाकीचे काम 
पूरे होण्यास सुमारे दोन मष्टहने लागर्ील’ असे म्हटले आहे. [ज्ञािोदय १५ नोव्हेंबर १८६९, पत. ३५२.] इ. स. १८७० 
च्या एष्टप्रल मष्टहन्यार् या दुसऱ्या आवतत्तीचे ज्ञािोदयात परीक्षण आले होरे्. ज्ञािोदयकार म्हणर्ार्, 
 

हा गं्रथ आम्ही लक्ष्यपूवृक पाष्टहला. त्यावरून आम्हासं आनंद लाला. आम्हास वाटरे् की, आजवर 
या प्रकारचे जे गं्रथ लाले त्यारं् सवांर् हा उत्तम आहे. या कोशाची रचना अशी उत्कत ि केली आहे 
की, रे्णेकरून थोडतयामध्ये पुष्का शब्द वगैरेच समावेशा करर्ा आला. र्री छाप इर्का स्वच्छ व 
मोकाा आहे आष्टण मुख्यय शब्द असे ठाक आहेर् की पष्टहजे र्ो शब्द व पाष्टहजे र्ी व्याख्यया पटकन 
सापडर्ी. गं्रथकत्याने घेववेल ष्टर्र्तया गं्रथाचें सहाय्य घेर्ले व कोश केला. हे ाार चागंले केले. 
त्यानंी वबे्स्टरकत र् थोरल्या अमेष्टरकन इंक्ग्लश कोशाची शवेटची आवतत्ती व अलीकडेस लालेले 
दुसरे कोश वगैरे गं्रथ याचंी यथेच्छ मदर् घेर्ली, यावरून शब्दाचे अथृ व व्याख्यया भरपूर उत्तम 
प्रकारच्या लाल्या आहेर्. र्री पण दुसऱ्या गं्रथारूं्न उर्ारे घेऊन यारं् भरणा केला आहे, असे 
अगदी नाही. एकंदरीने पहार्ां, हा गं्रथ नूर्नच आहे, असे म्हणावयास हरकर् नाही. कारण 
दुसऱ्या गं्रथावरून ष्टमाालेल्या माष्टहर्ीखेरीज गं्रथकत्याने पुष्का श्रम व शोध करून व ष्टवचार 
करून नवीन शब्द व शब्दाथृ घार्ले आहेर् असे प्रत्येक पतष्ठावरून ष्टदसून येरे्. जे एर्िेशीय लोक 
इंक्ग्लश भाषेचा अभ्यास करर्ार्, त्यासं आष्टण ज्या युरोष्टपयन लोकासं इंग्रजीवरून मराठीर् 
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भाषारं्र करावयाचे आहे त्यास हा कोश जसा उपयोगी पडेल र्सा आजपयंर् प्रष्टसद्ध लालेल्यापैकी 
कोणर्ाही पडणार नाही असे आम्हास वाटरे्. [ज्ञािोदय १ एष्टप्रल १८७॰, पत. १॰४.] 

 
‘याची हकमर् ाार थोडी म्हणजे केवा ५ रुपये व पतष्ठे ६८० व सवृ ष्टमाून सार्श ेआहेर्... गं्रथ ष्टकर्ी 
उपयोगी व र्ो करण्याकष्टरर्ा ष्टकर्ी श्रम घेर्ले व र्ो इर्का स्वस्र् ष्टमार्ो’ याबिल ज्ञािोदयािे त्याचे 
कौरु्क केले आहे. दुसऱ्या आवतत्तीच्या प्रस्र्ावनेर् जनरे्ने उत्स्ाुरृ्पणे आपल्या पष्टहल्या आवतत्तीचे जे 
स्वागर् केले त्याबिल बाबानंी धन्योद गार काढले आहेर्. कोशाची उपयुतर्र्ा त्या वाेी लोकानंा पटली 
असावी असे ष्टदसरे्. दुसऱ्या आवतत्तीर् बरेच ाेराार करण्यार् आले आहेर्. प्रथम सोपी व्याख्यया व सोपा 
शब्द ष्टदला आहे. ज्याची स्वभाषा मराठी नाही अशा ष्टशकणाऱ्यास सुलभ पडण्याकष्टरर्ा पष्टहली योजना 
आहे. आणखी एक ष्टवशषे म्हणजे भाषारं्र करणारे गं्रथ व गं्रथलेखन करणाऱ्यानंा प्रसंगी सहाय्य ष्टमाावे 
म्हणून जेथे मराठी उपशब्द ष्टमााला नाही रे्थे संस्कत र् शब्द व जेथे र्ोही ष्टमााला नाही रे्थे हहदुस्थानी 
शब्द घार्ला आहे. ‘कोशरचनेर् र्ाष्टत्त्वक वा र्ाषं्टत्रक गोिीपेक्षा (दृिीपेक्षा) व्यावहाष्टरक दृिी बाबानंी कशी 
ठेवली होर्ी याचा हा कोश एक उत्तम पुरावा आहे’, असे डॉ. प्र. न. जोशी या कोशाची माष्टहर्ी देर्ाना 
म्हणर्ार्. [‘प्रस्तीताविा’, आदश ृमराठी कोश पुणे, १९७१, पत. १९.] 
 

या कोशाची ष्टर्सरी आवतत्ती १८८९ साली प्रष्टसद्ध लाली. ही आवतत्ती एज्युकेशन सोसायटीच्या 
छापखान्यार् छापली. हकमर् कमी करून र्ी १२ आणे ठेवण्यार् आली आहे. गं्रथकत्याने ही आवतत्ती 
उइलसन कॉलेजचे ष्टप्रक्न्सपल व मंुबई युष्टनव्हर्थसटीचे व्हैस चनॅ्सेलर रे. डॉ. मकीकन यास परमादराने 
समर्थपली आहे. ज्ञािोदयािे या ष्टर्सऱ्या आवतत्तीचे सष्टवस्र्र समीक्षण केले आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

या कोशाची दुसरी आवृत्ती र्पासून ही ष्टर्सरी आवतत्ती प्रष्टसद्ध केली आहे. ही र्पासणी काही वर वर 
केली आहे असे नाही र्र नवीन नवीन शब्दाचंा भरणा अष्टधक घालणे, पूवीच्या शब्दाचें अष्टधक अथृ, 
नवीन अथृ व स्पिीकरणे देणे वगैरे पुष्का नवीन सुधारणा करून पूवीपेक्षा प्रचुरर्र माष्टहर्ी ष्टदली 
आहे. 

 
या आवतत्तीचे ष्टवशषे खालीलप्रमाणे आहेर् : (१) शब्दाचा अथृ देर्ाना त्याच्या व्युत्पत्तीकडे अष्टधक 

लक्ष देऊन व्यवस्था केली आहे. उदा. lock म्ह. कुलूप व lock म्हणजे लुलूप, याचंी व्युत्पत्ती काही ष्टभन्न 
असल्यामुाे रे् शब्द ष्टभन्न केले आहेर्. (२) शब्दाची व्युत्पत्ती ष्टदली आहे. म्हणजे अमुक शब्दाचा अमुक अथृ 
इर्केच साषं्टगर्ले असे नाही र्र त्याचा अथृ असा होण्याचा प्रघार् कसा पडला हेष्टह साषं्टगर्ले आहे. उदा. 
lazar म्हणजे कोडी. हा अथृ नव्या करारार्ील एका मनुष्याच्या नावावरून प्रचारार् आला आहे असे 
साषं्टगर्ले आहे व ज्या ष्टठकाणी र्ो शब्द आढार्ो त्या ष्टठकाणचा हवालाही ष्टदला आहे. (३) एका शब्दाचा 
अनेक अथृ होर्ार् रे् देर्ाना त्या अथाचा प्रयोग गं्रथार् ज्या ष्टठकाणी आढार्ो रे् ष्टठकाण दशषृ्टवले आहे. 
उदा. light म्हणजे ष्टदवस job xxiv 14, light म्ह. सुख is lviii 6, hight म्हणजे ष्टवजयी Ex xiv 8 इ. (१४) 
प्रसंगी त्या त्या अथाचा प्रयोग ज्या वातयारं् केला आहे र्ी वातयेही गं्रथारू्न ष्टदली आहेर्. उदा. kiss याचा 
एक अथृ हाूच ममरे्ने स्पश ृकरणे. ‘When the sweet wind did gently kiss the tress’ हे शतेसष्टपअरचे 
वातय ष्टदले आहे. (५) शब्दाचा अथृ देर्ाना काही म्हणी देऊन त्याच्या अथाची मराठी म्हणही ष्टदली आहे. 
उदा. Penny wise and pound foolish : इडा मोडून ष्टखाा करणे. (६) एका शब्दाखाली मोडणारे अनेक 
शब्द हकवा संयुतर् शब्द त्या त्या शब्दाखालीच ष्टदले आहेर्. उदा. high शब्दाखाली hign-noon (ऐन दोन 
प्रहर), high-colour गष्टहरा रंग, high-heat कडक उन (आग), high-relief उध्वृस्थ, high-treason 
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राजिोह, high-antiquity, high-day, high-life, high-mass, high-priest, high-tide, high-church, 
असे पुष्का शब्दाथृ ष्टदले आहेर्. (७) परंरु् गं्रथष्टवस्र्ार होऊ नये म्हणून त्या मुख्यय शब्दाच्या स्पेहलगची 
पुनरावतत्ती न करर्ा केवा त्याचे पष्टहले अक्षर ष्टलहून पुढे दुसरा शब्द ष्टलष्टहला आहे. उदा. वरील 
उदाहरणार् h-noon म्हणजे high-noon होय. (८) र्री र्ोच शब्द जर ष्टदलेल्या उदाहरणार् हकवा 
म्हणीर् बहुवचनी येर् असेल र्र, हकवा काहंी दुसरा प्रत्यय लागर् असला र्र त्याचा प्रयोग स्पि 
समजण्याकष्टरर्ा त्याचे सवृ रूप ष्टदले आहे. उदा. day या शब्दाखालील now-a-d असे न ष्टलष्टहर्ा now-
a-days असे ष्टलष्टहले आहे. गं्रथकत्याने गं्रथष्टवस्र्ार न करर्ा अल्प स्थाार् बव्हथृ देण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. ज्ञािोदय म्हणर्ो, 
 

ष्टर्सऱ्या आवतत्तीपेक्षा (दुसऱ्या आवतत्तीपेक्षा असे हवे) या आवतत्तीचा साचा, टैप, व्यवस्था छापणावा 
वगैरे ाार सोईचे आहे. ष्टवद्यार्थयाला व गतहस्थाला हा गं्रथ सारखाच उपयोगी पडून वापरणाऱ्यास 
हकवा शले्ाावर ठेवण्यास ाारच सुबक आहे. या कोशाचे अवलोकन करून, इर्र कोशाशंी हा 
र्ाडून पाष्टहला असर्ा असे ष्टदसून येरे् की, शब्दाचंी व शब्दाथांची जी व्यवस्था व योजना यार् केली 
आहे र्ो ाार सूक्ष्म आहे. हे काम थोरल्या कोशारू्न कोणरे् शब्द घ्यावरे् व कोणरे् न घ्यावरे् या 
सारखेच हकबहुना त्यापेक्षा कष्टठण आहे. र्थाष्टप महाराष्र देशार् बाबाचंा कोश सुप्रष्टसद्ध आहे 
म्हणून या आवतत्तीष्टवषयी नव्याने ष्टलष्टहण्याचे प्रयोजन नाही. सरकारने याही आवतत्तीस उदार आश्रय 
ष्टदला आहे. यावरून संर्ोष वाटर्ो, डैरेतटर ऑा पक्ब्लक इक्न्स्रतशन मेहेरबान चाटष्टाल्दसाहेब 
यानंी या आवतत्तीच्या सवृ प्रर्ी ष्टवकर् घेर्ल्या आहेर्. इंग्रजी व मराठी जाणू इक्च्छणाऱ्या प्रत्येक 
गतहस्थाच्या संग्रहास, प्रत्येक इंग्रजी शााेर् रेारन्सकष्टरर्ा व चवथीपासून सार्व्या इयते्तचा 
अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक ष्टवद्यार्थयाच्या हार्ाशी हे गतहरत्न असणे इि आहे. [ज्ञािोदय, २८ माचृ १८८९ पत. 
९९-१००.] 

 
शब्दरत्नािली : अणभनि स्िरं्त्र कोश 
 

कँडीच्या कोशाचे संष्टक्षप्र्ीकरण करर्ा करर्ाच बाबानंी एका अष्टभनव अशा छोया स्वरं्त्र कोशाची 
ष्टनर्थमर्ी केली. शब्दरत्िावली या नावाने हा कोश स्वरं्त्रष्टरत्या इ. स. १८६० मध्येच प्रष्टसद्ध लाला. 
इंग्रजीर्ल्या प्रष्टसद्ध रॉजेट नथसॉरसच्या धर्ीवर या शब्दकोशाची माडंणी करण्यार् आली आहे. कोशाच्या 
मुखपतष्ठावरच प्रथम ‘Help to Marathi students and authors’ असे छापले आहे. मलपतष्ठावर याच 
कोशकत्याच्या अन्य पुस्र्काची एक एक यादी ष्टदली आहे. त्यार् इंक्ग्लश मराठी कोशाचा संके्षप कत्याने 
स्वरं्त्रपणे छापल्याची नोंद आहे. यावरून कँडीच्या कोशाचा संके्षप म्हणजे शब्दरत्िवाली हा कोश नव्हे. पण 
म. म. दत्तो वामन पोर्दार मात्र म्हणर्ार् की, ‘इ. स. १८६० मध्ये कँडीच्या इंग्रजी-मराठी कोशाचा संके्षप 
शब्दरत्िावली नावाचा केला’. [मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार, पुणे, १९२२, पत. ९५.] हे अथार्च बरोबर नाही. 
शब्दरत्िावलीच्या प्रस्र्ावनेर् लेखक स्वर्ःच ष्टलष्टहर्ार्, 
 

तयाडंीकत र् इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संके्षप कष्टरर्ानंा मला त्या शब्दसमुिाच्या संपूणृ प्रदेशारू्न 
पयृटन करीर् जाव े लागले. रे्व्हा ं महाराष्र भाषेर्ील शब्दरूप रत्नाची जी बेटे जागोजागी 
आढाली, र्ी पाहून ष्टचत्तास बहुर् आनंद व आश्चयृ वाटू लागले. आष्टण अशी ही आपली मार्बर 
भाषा आपल्याच लोकासं माहीर् नसावी, आष्टण ष्टर्चा इंक्ग्लश लोकानंी शोध करावा व इंक्ग्लश 
ष्टशकणारास मात्र ष्टर्चा लाभ व्हावा म्हणून दुःखही वाटरे्. पुढे इंक्ग्लश कोषाचे काम लाल्यावर 
अवकाशानुसार मोलस्वथृकत र् महाराष्र व इंक्ग्लश कोशाच्या दुसऱ्या आवतत्तीचे अवलोकन करू 
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लागलो, र्ीर्ही अनेक प्रकारचे शब्द व अनेक ष्टवषय व त्याचंी उत्पत्ती व व्याख्यया ही दृिीस पडू 
लागलीं. रे् सवृ शब्द जर कोणी इर्र ष्टठकाणी शोधू लागला र्र त्यास शकेडो गं्रथ 
ष्टमाष्टवण्याष्टशवाय व शकेडो मनुष्यास ष्टवचारपूस केल्याष्टशवाय सापडणार नाहीर् असे आहेर्. 
अशाचंा संग्रह त्या महागं्रथार् त्याच्या महाष्टविान कत्याने केला आहे. ह्या शब्दाचंाही वर 
साषं्टगर्ल्याप्रमाणेच सवृ लोकासं लाभ होणे दुलृभ आहे. मुाीं इंक्ग्लश भाषा सवृ महाराष्र लोकासं 
येर् नाही, आष्टण ज्यासं र्ी येर्ी त्यारू्न स्वभाषेवर भक्तर् ठेवणारे असे ाार थोडे, आष्टण त्यार्ही 
ज्यास स्वभाषेची अष्टभरूची आहे त्यारूं्न तयाडंीकत र् व मोलस्वथृकत र् कोश घेण्यास समथृ ष्टकर्ी 
थोडे ष्टनघर्ील! हजारारूं्न एकापाशीही हे भारर्प्राय गं्रथ ष्टमाणे कठीण. रे्व्हा अशा कारणाने जी 
मुलें  महाराष्र भाषा ष्टशकर्ार् अथवा जे र्रुण ष्टवद्याथी त्या भाषेर् ष्टनबधं व गं्रथ ष्टलष्टहर्ार् त्यास 
अष्टर्उपयोगी असे शब्द व ष्टवषय कोठून ष्टमाणार व त्याचं्या कामास सहाय कोठून होणार! हा 
ष्टवचार मनार् आणून पूवोतर् दोन्ही गं्रथार् जे सहस्त्रावष्टध महाराष्र शब्द आहेर् त्यार्ील ष्टकत्येक 
ष्टनवडून एक लहानशी शब्दरत्िावली नामक वही केली आहे. 

 
रॉजेटचा णथसॉरस 
 

शब्दरत्िावली हा कोश रॉजेट नथसॉरसच्या धर्ीवर असल्यामुाे याच ष्टठकाणी रॉजेट नथसारसच्या 
शब्दकोशाचा थोडासा ष्टवचार करणे उपयुतर् ठरेल. इंग्रजी शब्द व भाषणसंग्रह व भाषणसंप्रदाय याचंा 
संग्रह करणारा पीटर रॉजेट याचा ष्टथसॉरस कोश सुष्टवख्ययार् असून १८२१ पयंर् त्याच्या २९ आवतष्टत्त 
ष्टनघात्या. मराठीर् याचे राजकोश नावाचे रूपारं्र चालू होरे्. पण संपादकाच्या मतत्यमुूाे रे् बंद पडले. 
रॉजेटसारखा दुसरा कॅ्रबचा इंग्रजी समानाथृक शब्दाचंा कोश इ. स. १८८२ मधील आहे. पीटर माकृ रॉजेट 
हा एक इंग्रजी वैद्य होर्ा. त्याचा जन्म सन १७७९ मध्ये व मतत्य ूसन १८६९ मध्ये लाला. त्याने छंद म्हणून 
शब्दलेखन केले. शब्द ष्टलष्टहर्ा ष्टलष्टहर्ा र्ो समानाथृक, ष्टवरुद्धाथाचे व परस्परसंबषं्टधर् शब्दाचें गुच्छ र्यार 
करी. उदा. illegal, unlawful, असे समानाथी, peaceful व warlike असे ष्टवरुद्धाथी व परस्परसंबषं्टधर्–
एकाच्या स्मतर्ीने दुसऱ्याची स्मतर्ी होईल असे उदा. father, mother या सवांचे एकत्रीकरण करून 
सररे्शवेटी रॉजेटने अशा प्रकारे हजारापयंर् शब्दष्टवभाग पाडले. त्याला ज्ञार् प्रत्येक शब्द, ष्टडतशनरीर् 
आढाणारा प्रत्येक शब्द र्ो वरील शब्द ष्टवभागार् घालू शकला. इ. स. १८५२ मध्ये रॉजेटच्या शब्दाचंी 
यादी प्रष्टसद्ध लाली. त्याने आपल्या संग्रहाचे नाव नथसॉरस हकवा ‘शब्दाचंा खष्टजना’ असे ठेष्टवले. रॉजेटच्या 
प्रथम शब्दसंग्रहार् शब्दाचंा भरणा सध्याच्या ष्टथसॉरसइर्का नव्हर्ा परंरु् त्याचा कोश हा समानाथी, 
ष्टवरुद्धाथी, व परस्परसंबषं्टधर् शब्दाचंा पष्टहला शब्दसंग्रह होर्ा. लेखकानंाच नव्हे र्र इर्रानंाही र्ो 
उपयुतर् ठरला. आर्ापयंर् रॉजेटच्या ष्टचरंजीवानंी व इर्र दहाबारा संपादकानंी मूा ष्टथसॉरसची सुधारून 
आवतत्ती काढली आहे. नवीन शब्दाचंी भर घालून त्याचे स्वरूप अद्यावर् ठेवण्यार् आले आहे. (रॉजेटच्या 
ष्टथसॉरसमधले बरेच शब्द आर्ा कालबाह्य ठरले आहे व अनेक शब्द आर्ा त्यार् आढाणार नाहीर्.) 
प्रत्येक आवतत्तीस अद्यापही रॉजेट् ष्टथसॉरस असेच नाव देर्ार् कारण त्याने ही कल्पना प्रथम अमलार् 
आणली . त्याची स्मतर्ी म्हणून असे करर्ार्. या शब्दकोशार् समानाथी, ष्टवरुद्धाथी, व परस्परसंबषं्टधर् शब्द 
एकत्र सापडर्ार्. अशा प्रकारे एक शब्द पाहार्ा पाहर्ा पाच पन्नास शब्द पाष्टहले जार्ार् व ज्ञानार् सहज 
भर पडरे्. केवा शब्दाथृ देण्यासाठी या कोशाचा जन्म लालेला नाही र्र समानाथी, ष्टवरुद्धाथी व संबषं्टधर् 
अशा शब्दाचंा एकष्टत्रर् साठा या कोशामुाे ष्टजज्ञासंूना व अभ्यासकानंा उपलब्ध होर्ो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा प्रकारच्या रचनेर् एक शब्द पाहर्ा पाहर्ा श–ेपन्नास शब्द पाष्टहले जार्ार्, रे्ही नकार्. 
पुनरावतत्ती टाार्ा येरे्. एकारू्न दुसरा या क्रमाने अनेक शब्द क्रमाने सहजगत्या पाष्टहले 
जार्ार्.‘ष्टथसॉरस’ची जाष्टहरार्च त्याचे वैष्टशष्य दाखष्टवण्यास पुरेशी आहे. वरील रॉजेटच्या कॉलेज 
ष्टथसॉरसच्या मलपतष्ठावर ही पुढील अथाची जाष्टहरार् आहे : 
 

चागंले बोला, चागंले ष्टलहा, योग्य वाेी योग्य शब्द वापरून हे जमेल दी न्यल अमेनरकि रॉजेट 
कॉलेज ष्टथसॉरस हे एकमेव पुस्र्क असे आहे की, ज्यावर कटाक्ष टाकर्ाच रु्म्हाला योग्य शब्द, 
वाक् प्रचार, म्हणी, रु्म्हाला रु्मची नेमकी कल्पना माडंण्यास सापडर्ील. अचूक व प्रभावीपणाने 
कल्पना माडंण्यास ष्टथसॉरस आहे. येथे समानाथी व ष्टवरुद्धाथी शब्दाचें माहेरघर सापडेल. 
सोष्टयस्कर वणानुसारी रचना आहे. रु्मचे शब्दसामर्थयृ वाढष्टवण्यास शब्दावंर प्रभतु्व ष्टमाष्टवण्यास, 
आत्माष्टवष्कार सामर्थयृ ष्टमाष्टवण्यास हा रॉजेट कॉलेज ष्टथसॉरस वापरा. [The New American College The 
Saurus, Ed. Albert H., 52nd Printing, 1956-62, New York and Toronto Last page-Advertisement (स्वैर भाषारं्र).] 

 
ही जाहीरार् मोठी बोलकी आष्टण ष्टथसॉरसचे स्वरूप स्पि करणारी आहे. याच धर्ीवर बाबा 

पदमनजींनी आपली शब्दरत्िावली र्यार केली. 
 
मसाल्याच्या थैलीप्रमािे उपयोग 
 

शब्दरत्िावलीचा उपयोग काय व कोणास हे सागंर्ाना बाबा पदमनजी म्हणर्ार्, 
ह्या दोन्ही भागारं्ील शब्दाचंी गरज महाराष्र भाषा ष्टशकणारासं, व महाराष्र गं्रथ व कवन 
करणारासं ष्टकर्ी आहे हें येथे सागंावयास नको. त्यासं त्या लहानशा चोपडींर् बहुर् ष्टवषयाचंा संग्रह 
व बहुर् शब्दाचंा भरणा सापंडेल, व जर त्यानंीं कुशलरे्ने त्याचंा अुपयोग केला र्र त्याचं्या लेखास 
रस, लाष्टलत्य, चेर्ना इत्यादी गुणाचंी शोभा येअील. ष्टवशषे काय सागंावें, ही चोपडी अनेक 
प्रकारच्या मसाल्याच्या व ष्टकराण्याच्या थैलीप्रमाणें आहे. ही जर कुशल स्वयंपातयाच्या हार्ीं 
पडली र्र र्ो परोपरीचीं अन्नें ष्टसद्ध करण्यारं् जे ष्टजन्नस पाष्टहजेर् रे्च पष्टरष्टमर् मानानें घेऊन 
आपल्या पाकास सुवास, रुष्टच, माधुयृ व पुिर्ा आणील. परंरु् ज्यास ही अन्नष्टसद्धी कशी करावी हें 
माष्टहर् नाही त्याच्या हार्ी ही चोपडी गेली असर्ा र्ो कसा काला करील हे सागंावयास नको. र्र 
र्रुण ष्टवद्यार्थयांस ही पाकष्टक्रया ष्टशकष्टवण्याच्या स्रु्त्य व उपयुतर् कामास जे लागले आहेर्, व 
ज्यासं आपल्या स्वदेशीय बाधंवाच्या भोजनाथृ अनेक प्रकारची पुष्टिकारक अन्नें ष्टसद्ध करावीं 
लागर्ार् त्या सवृ ष्टविान गुरंुस, ष्टशक्षकासं व गद्यपद्याष्टद गं्रथकारास हा अनेक िव्ययुतर् बालकोश 
समपृण केला आहे...सवृ ष्टवद्यावतद्धीच्छू लोकासंही अशी ष्टवनंर्ी आहे कीं, जर त्यानंी ह्या त्याच्या 
प्रयत्नरूप अंकुरास आपल्या आश्रयाचें पाणी घार्लें  र्र लवकरच एक मोठा वतक्ष त्याचं्या दृिीस 
पडेल आष्टण त्याचीं ााें त्यासं बारमाही ष्टमार्ील. [‘प्रस्तीताविा’, शद्वरत्िावली, मंुबई, १८६०, पत. ४, ५.] 

 
शब्दरत्नािलीचे स्िरूपाणिष्करि 
 

शब्दरत्िावलीचे एकूण र्ीन भाग आहेर्. त्यार्ील पष्टहले दोन ाार महत्वाचे आहेर्, पष्टहल्या 
भागार् मोल्सवथृच्या महासागरासम कोशार्ील ष्टवखुरलेल्या काही ष्टवशषे प्रकारच्या पाष्टरभाष्टषक संज्ञा 
त्याचं्या साऱ्या संकेर्ासह मोठ्या पष्टरश्रमाने व साके्षपाने एकत्र केल्या आहेर्. असे मूा पाष्टरभाष्टषक शब्द 
३५८ असून त्याचें अथृष्टवस्र्ारप्रदशकृ शब्द ४८५३ आहेर्. दुसऱ्या भागार् मुख्ययत्वकेरून कँडीच्या कोशार् 



 

 

अनुक्रमणिका 

असलेल्या पयायवाचक शब्दाचंा संग्रह केला आहे. दुसऱ्या भागार् मूा शब्द २६५ आहेर् व त्याचें उपशब्द व 
पयायवाचक शब्द ष्टमाून ६,८५२ आहेर्. असे एकंदर शब्द १३,००० आहेर्. 

 
या दोन्ही भागाचं्या शवेटी दोन र्ऱ्हेच्या साथृ सूची हकवा अनुक्रमष्टणका ष्टदल्या आहेर्. त्यारं्ील 

पष्टहल्या सूचीर् सवृ शब्दाचें इंग्रजी अथृ स्पि केले आहेर् व दुसरीर् इंग्रजी शब्दावरून पुस्र्कार्ील पयायी 
शब्दाचे मूा पाहर्ा यावे, अशी सोय, इंग्रजी भाषेवरून मराठीचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुतर् व्हावी, 
यासाठी करण्यार् आली आहे. ज्ञािोदयकार म्हणर्ार्, 
 

शब्दरत्िावली हें पुस्र्क ष्टकर्ी ष्टनमृल व संुदर रीर्ीनें छापले आहे व त्याची बाधंणी ष्टकर्ी चागंली 
आहे हे सागंणे नको. या प्रकारे जर सवृ मराठी पुस्र्के होऊ लागलीं र्र एक मोठीच सुधारणूक 
होईल. या पुस्र्काची हकमर् अमा ाार आहे, खरी पण ष्टवचार करून पाष्टहले असर्ा ं र्ी ाार 
म्हणायची नाहीं. कारण हेंच पुस्र्क मोठ्या अक्षरानंी छाष्टपलें  असर्ें र्र या हकमर्ीस शोभण्याएवढें 
लालें  असर्ें पण त्यारं् शब्दाचंा भरणा ज्यास्र्ी लाला असर्ा ंअसें अगदीं नाहीं. यास्र्व सूज्ञजनानंी 
पुस्र्काच्या जाडी पार्ाीकडे पाहंू नये, आंर्ील ष्टवषय लाभदायक आहे हकवा नाही हे पाहावें. 
[ज्ञािोदय, १ ऑगस्ट १८६०, पत. ३०२.] 

 
केवा १०० पानाचें हे पुस्र्क माष्टहर्ीच्या दृिीने भरगच्च, छपाअीच्या दृिीने नमुनेदार व सूचीसह 
पष्टरपूण ृआहे. 

 
शब्दरत्िावलीच्या आवतत्या ष्टनघालेल्या ष्टदसर् नाहीर्, यावरून र्त्कालीन समाजाला त्याचे महत्त्व 

काले नाही, असेच म्हटले पाष्टहजे. ‘ही केवा पुढे उभारावयाच्या एका मोठ्या इमारर्ीची भषू्टमका हकवा 
पाया आहे, असेच समजावे’ [‘प्रस्र्ावना’, उनि. पत. ५.] या शब्दारं् भावी कााार् अशा प्रकारचा कोश मोठ्या 
स्वरूपार् र्यार करण्याची बाबाचंी मनीषा साकारलेली ष्टदसर् नाही. त्याचं्या इर्र कोशापं्रमाणेच याही 
कोशाला प्रोत्साहन ष्टमारे् र्र एक मोठे व महत्त्वाचे कायृ शभंर वषापूवीच होऊन गेले असरे्, असे वाटरे्. 
 

शब्दरत्िावलीचे स्वरूप स्पि होण्यासाठी वानगीदाखल काही नमुने पाहण्यासारखे आहेर्. 
 

भाग पणहला 
 
अलंकार 
 
प्र ) .पुरुषाचे (अंगठी , कंठी, कडें, कलगी, गेठा, गाठा, गौरीशकंर, चौकडा, ष्टजगा, रु्रा, र्ोडा, दंडपेटी, 
पष्टवत्रक, पोंहची, ष्टभकबााी, गोप, ष्टशरपेंच, र्ोंगल, लवगं, (ष्टस्त्रयाचें  (अडकण , अनुवट कंठा, कणाूृल, 
कमरपट्टा, काकंण, काचंी, काडंोाें, काप, कारलें , कुईरी, कुरडंू, केर्क, केवडा, खड गपात्र, खपट, खटंू, 
गासरी, गेंद, गुाखी, गोट, गोप, घोंसबााी, चिंकोर, चिंहार, चादंणी, हचचपेटी, ष्टचरं्ग, ष्टचर्ागं, 
चुकटी, चुडा, छंद, जवा, जुगणी, जोडवें, ठुशी, र्कट, र्ादंाीपोर्, र्ानवड, र्ायर्ाें, ष्टर्दाणें, र्ोडा, 
र्ोरडी, र्ााेबंदी, थुशी, दडकडी, नग, नथ, नाग, पाटली, पायष्टजमी, पैंजण, पोर्, पोल्हार, ाूल, भरैव, 
बागंडी, बाजूबदं, बााी, ष्टबजबरा, हबदी, ष्टबरी, बुगडी, बुलाक, भागंसा, मंगासूत्र, मासोाी, माा, 
मुखडा, मूद, राखडी, लाा, वज्रटीक, वाकंी, वााा, ष्टवरचाी, ष्टवरवधी, ष्टशसाूल, समर्ी, साकंाी, सरी, 
हार. 
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खोर्िेठ 
 
बा. वरंडीगवर्, पानपेंढा, शाकारणी माणूस, रवाी, पाठी, सूप, हशपली, हवसा, वाढवण, हार्री, र्टया, 
हार्र, नागरजोर्, भाऱ्यालाकंडें, मानसंबधंें, नारा सुपारी, बाबभाडें, अधेली ष्टर्धेली. 
 
चौचाकी पांढर 
 
देशमुख, देशपाडं्ा, कुाकरणी, पाटील. २ सूयृ, कंुभाराचें चाक, मोटेचें चाक, गाड्ाचें चाक. ३ सरकार, 
पाटील, कुाकरणी, देशपाडं्ा, देशमुख, ष्टमरासदार, शरे्करी, बलुरे्दार. 
 
पंचद्रणिड 
 
रै्लंग, िाष्टवड, कनाटक, महाराष्र, कोंकण. २ िाष्टवड, महाराष्र, रै्लंग, कनाटक, गुजृर. 
 
ब्राह्मि 
 
(गोत्र) कष्टप कौंष्टडन्य, कौष्टशक, भारिाज, गाग्यृ, बाभ्रव्य, काश्यप, शाषं्टडल्य ष्टनत्युंदन, वत्स, अष्टत्र, वष्टसष्ठ, 
ष्टवष्णु, वध्दृन, जामदग्न्य; (शाखा) वाजसनी, रे्ष्टर्री, शाकल, बाष्का, यजुवेदी अ. यजुशाखी, अपस्रं्भ, 
(जार्ी) करवर्, कऱ्हाडा, कुडाा देशकर, कोकणस्थ अ. ष्टचत्तपावन अ. ष्टचपाुणा, गौड, चौवा, जवा, 
ष्टर्रगूा, रु्ावा, रे्लंग, देवरुखा, देशस्थ, गुजृर, मध्यष्टदन अ. माध्यजन, ष्टमश्र, मतै्रायणी, मोर्ााा, 
सवाशा, सारस्वर्, गोाक, पाशा, (अुपनाम) गिे, वैशपंायन, देव, रानडे, महाजन, ाडके, कााे, 
भडभडे, खरे, नेने, थते्त, दार्ाडें, रास्रे्, पराजंपे, जाभेंकर, ष्टबवलकर, आठवले, नाटेकर, गोखले, ओक, 
गोडबोले. 
 
णििाहोत्सि 
 
(र्त्संबधंी काये) नवरीकडील – आगर्ी, कन्याशुल्क, जाणवसा, जाणवसघर, देज, ष्टिरागमन, परर्वण 
पाट पासोडा, पाठराख्यया, पावण, पावर्ा, भागंसाअी, मंगासूत्र, माघारपण, माघारी, माघारीण, 
मुहूरृ्मणी, मूऱ्हााी, मूऱ्हााीपान, मूा, लग्नचुडा, लाह्याचंा मान वधूप्रवशे, वधूवस्त्र, वीध, सुनमुख, 
हार्पाणी, शुल्क, करवली. नवऱ्याकडील नवरदेव, जाणवसा, वरस्थान, वरबाप, मंुडावा, अ. मंडावाी, 
वरधावा, वरमाय, सीमारं्पूजन, वरपक्ष, वरदष्टक्षणा, लाडाचा र्ाबं्या, भेटबकरा, वरघोडा, पाल, छत्र, 
वरार्, घरभरणी, वरष्टनष्टश्चर् करणे, करवला. 
 
स्नान 
 
(प्र.) अंगस्नान, ष्टशरस्नान, कष्टटस्नान, कंठस्नान, पादप्रक्षालन, मुखप्रक्षालन, प्रार्ःस्नान, र्ीथृस्नान, 
समुिस्नान, अभ्यंगस्नान, नाहाण, मानसस्नान, मतष्टत्तकास्नान, गोमयस्नान मंत्रस्नान भस्मस्नान गणस्नान 
— भडुभडुगंगा, दंडस्नान, मुसलस्नान शास्त्रास स्नान, धुपटस्नान, नावास स्नान, म्हणायास स्नान. 
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भाग दुसरा 
 
अलंकार 
 
भषूण, वस्र्, डाष्टगना, दाष्टगना, नग, नगोटे, आमरण. 
 
आक्रोश करिे 
 
रडणें, ओरडणें, आकारं् करणें, दा – ढाला – भाभा – भाभाा ं– खाखा – घाघा – टच 
टचून रडणें, डचाचून, पाणी डोळ्यारं् येणे, गाया पाण्यावर – नदीवर आणणे – अुतशा बुतसी रडणे, चा 
घेणे, चेकाणे, रडण्याची टक लावणे, रडण्याचा टाहो – लाहो घेणे, रडून आकारं् – अनथृ – दंगा 
करणें, रड – रडे घेणें – माडंणें – लावणें – अुससणें, स्ांुदणें, हूडके घेऊन – काढून – उमासे येऊन – 
उमाडे काढून रडणे – (मुलाचे) कें कणें, याहा याहा – टेंटें – रडंूरडंू करणे, कोकलणे, ष्टकरकरणें, 
ष्टपरंगणें, कुसमुसणें, ाुसाुस करणें, ष्टकर्थकरणें, ष्टपरपरणें, ष्टमणष्टमणणें, ष्टपठपटणें, कन्हेरागाणें, टाहो 
करणें – जनावराचें) आरडणें, पुकारणें, बोहणें शब्द करणें, ष्टककाणें, ष्टककाी ाोडणें रोराण करणें, 
भोकणें, म्याऊ म्याऊ करणें, ष्टहसणें, गजृन करणें, डुरकी ाोडणें, ठूडू करणें, चूचकरणें, चूाचूक करणें, 
हूक घालणें, शऊेा घालणें – (पक्ष्याचें) ष्टकलष्टबलणें, आरवणें, ष्टकरकरणें. 
 
कपाळकरंटा 
 
दैवाचा भोपाा, आकाबाईचा बंधु – भाऊ – वडील – भाऊ, आकाबाईचे कूा, ाुटतया दैवाचा, ाुटतया 
कापाााचा, कपाााुटका, अिकपाळ्या, हाडकपाळ्या, भि कपाााचा, भऱ्द्या, रवानाथाचे का, शखं्यया, 
बाभिा हर्भाग्य, काजार्ोंड्ा, काार्ोंड्ा, बोंबीलष्टभतया, पाढंरेपायाचंा, खुरंटपायाचा, अपेशी, 
ाते्तलस्कर, कमबख्यर्ा, हलाख, जगत् सेट, घरनादार आष्टण देवाींष्टबऱ्हाड, खैशा, जन्मकरंटा, 
खापरर्ोंड्ा, करंटा, दलभजंन, रंक, खरखर मंुडा, भणगंष्टभकारी, पालथाजन्मला, उर्ाणा पडलेला, 
घाले धन्याचंा लेंक, ष्टबचारा, लाचार, दग्धहस्र्, दग्धहस्र्ी, ष्टनखोरडा, शुद्धस्ाष्टटक, शुद्धबुद्ध. 
 
खारकनदक 
 
भा. सं. खादहनदक, गाईचा गोहोरा, अस्र्नींर्ला साप, खाल्या घरचे वासे मोजणारा, खाल्या अन्नावर 
उठणारा, खाल्या अन्नावर मार्ी घालणारा, बारा वष ेखादं्यावर वागष्टवलें  असर्ा अस्रे् उर्ार, दूध ष्टपऊन 
ष्टवष ओकणारा, पोसल्या पोरा काय करशील- र्र म्हार्रीचे डोाे काढशील, ज्याचा मंत्र त्याच्या 
मस्र्कावर हार् ठेवणारा, जेथें खाल- रे्थें हगाल, वााूवर मुर्ल्याने ाेस ना पाणी, ओली ना खोली, 
आईच्या खाटल्यावर चढणारा, माय न ओाखी र्ो गाय काय ओाखी, बापास बाप म्हणर् नाही र्ो 
चुलत्यास काका कोठून म्हणणार. 
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गारूड 
 
गौडबगंाल, भानामर्ी, भानामर्ीचा खा, बाजेगरी, नजरबदंी, दृष्टिबधंन, दृष्टिबदं, इंिजाल, छाछूं, 
जंर्रमंर्र, हार्चलाखीचा खेा, हस्र्लाघव, माया, बुचदृिी. 
 
ढपळििी 
 
ष्टबरष्टबटी, ष्टथरष्टबटी, पेजवणी, ाजीर्ा, गंजवणी, घुमंडगुावणी, पाकवणी, लुाकवणी, गरगट, 
डुाकवणी, काकावणी, शखंवणी, 
 
धास्र्ी 
 
वचक, बाज, अपधाक, घोसरा, हैबर्, भेदरा, आर्, धडर्ी, धपका, दचका, दचक, त्रास, ष्टवत्रास–
गात्रभगं, अंडत्रास, ते्रधा ष्टर्रपीट, ष्टर्ऱ्हड, भयभाग्य, घोरभय, धैयृभगं, ष्टनके्षप, वैष्टचत्य, (धरणें) भा. सं. 
अंडब्रह्माडंास अथवा कपााीं जाणे, मुलींचे लाड भेटणें, देवाऱ्यारं् देव नाहींसे होणें, गभगृष्टार् होणें, धाबे 
दणाणणें, गाडं ााटणें, मलमूत्र होणें, मतर्प्राय होणें, गर्प्राण होणें, लेंडी गााणें, हगूट लावणें, हावंहरी 
होणें, पाचंावर धारण बसणें, हगमूर् लागणें– सुटणे, र्जावजा, होणें, प्राण कालवणें, चकली गुंग होणें, 
चकरभकर भलुणें, हार्ापायाचें ढीग होणें, बावरणें, कावराबावरा होणें, कहावणें. 
 
पािचट 
 
पचपचीर् ााााीर्, ष्टाका, ष्टाकट, गागाीर्, काकाीर्, खाखाीर्, पाणवल, ष्टबरष्टबरीर्, 
मचमचीर्, मामाीर्, मुामुाीर्, डुाडुाीर्, लबलबीर्, कवकवीर्, वाहवरा, ऊंबला. 
 
मुशा्री बार्ा 
 
सार्हार् र्वसें नवहार् बी, सागंासागंी वडाला वागंी, सार् हार् लाकूड, नऊ हार् ढल्पी, नीानासली, 
ष्टनाीचा रंग नासला, त्वा लंका पाष्टहलीस र्र काय लालें  म्या पडलंका पाष्टहली. 
 
शरीर 
 
अंग, देह, काय, कुड, कुडी, र्नु, र्न, कलेवर, हपड, वपु, मूर्थर्भूरृ्ात्मा, धाम, के्षत्र, पजंर, ष्टवग्रह, लाड, 
भोगायर्न, रोगभ,ू प्राणसप्न, इंष्टियायर्न, इंष्टियग्राम, भरू्ग्राम, कायापूर, अहंकाराशय, अहंकारास्पद, 
जायजणेंघर, जायजणीवस्रु्, मुरकंुडी, गोाा, मोधागोाा, मोट, गठडी, लोट. 
 
मराठी इंललीश कोश 
 

वरील दोन्ही कोशाचें काम हार्ावगेाे केल्यानंर्र बाबानंी मोल्सवथृच्या मराठी–इंग्रजी कोशाचा 
संके्षप करण्याचे काम हार्ी घ्याव े हे साहष्टजकच होरे्. कँडीच्या कोशाचा संके्षप करण्यापेक्षा हे काम ाार 
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कठीण व ष्टजिीचे होरे्. याची कल्पना बाबास होर्ीच. ‘It was a comparatively easy task for the Editor 
to prepare an abridgement of the admirable work of MAJOR CANDY, but to prepare this 
Compendium was by no means a light labour’ असे बाबानंीच म्हटले आहे. [‘Preface’ Compendium of 
Molesworth’s Marathi and English Dictionary, Bombay, 1863.] 
 

या कोशासंबधंाने जून १८६३ च्या ज्ञानोदयार् प्रष्टसद्धीपूवी पुढील बार्मी आली होर्ी : 
 

मराठी ि इंग्ललश कोश : मोल्सवथृकत र् मराठी व इंग्लीश कोशाचा संके्षप बाबा पदमनजी र्यार 
करीर् आहेर् हे आमच्या वाचणाऱ्याचं्या लक्षार् असेलच. या संष्टक्षप्र् कोशाचें काम कोठवर आले 
आहे असे बहुर् ष्टवचारर्ार्. सबब आम्हास ष्टम. बाबानंी असे जाहीर करण्याष्टवषयी ष्टवनंर्ी केली 
आहे कीं, सदरहू कोश सुमारे अेका मष्टहन्यानें र्यार होअील. [ज्ञािोदय, १ जून १८६३, पत. १७६.] या 
बार्मीनंर्र एका मष्टहन्याने १८६३ साली A Compendium of Molesworth Marathi and 
English Dictionary या नावाने हा कोश प्रष्टसद्ध लाला. याची १८७५ मध्ये दुसरी सुधारून 
वाढष्टवलेली आवतत्ती प्रष्टसद्ध लाली. सुबोध पष्टत्रकाकार या आवतत्तीबाबर् ष्टलष्टहर्ार्, 

 
या कोशाची उपयुतर्र्ा आहे म्हणूनच दुसरी आवतत्ती ष्टनघाली. यार् त्यांनी अष्टधक श्रम, उपयुतर् 
सुधारणा, अष्टधक शब्दसंग्रह, व अष्टधक चागंले ष्टटकाअू सामान याचंा वापर केला. पूवीच्या 
आवतत्तीर्ील शब्दाचंी ष्टवनाखी करून अप्रष्टसद्ध व अनुपयुतर् शब्द गााून मराठी शब्दाच्या इंग्रजी 
लाबं लाबं व्याख्यया कमी करून श्रमाने शब्द अष्टधक घार्ले. त्यानंी लोकोपयोगाथृ हे काम केले व 
त्यानंा ष्टवशषे िव्यलाभ लाला नाही. [सुबोध पनिका, मंुबई, २ मे १८७५.] 

 
त्याचप्रमाणे नोव्हेम्बर १८८२ मध्ये या कोशाची ष्टर्सरी आवतत्ती प्रष्टसद्ध लाली. 
 
ज्ञािोदयािे या कोशावर आपला मोठा अष्टभप्राय ष्टलष्टहला आहे. ज्ञानोदयकार म्हणर्ार्, ष्टम. बाबा 
पदमनजी यानंी मोल्सस्वथृकत र् मराठी व इंक्ग्लश कोश या प्रख्ययार् व थोरल्या पुस्र्काचा संके्षप 
करून हा लघुकोश र्यार केला र्ो नुकर्ाच छापून प्रष्टसद्ध लाला आहे. याची अिपत्री पतष्ठे सुमारे 
५०० आहेर्. हा एज्युकेशन सोसायटीच्या छापखान्यार् छाष्टपला आहे. छाप ष्टनमृल, ठाक व 
बहुर्करून ष्टबनचूक आहे. हा गं्रथ त्याच्या कत्याने रे. दा. मरे ष्टमचल यासं नजर केला आहे. हा 
गं्रथ दोन प्रर्ींच्या कागदावर छापला आहे. संुदर जाड कागदावर छापलेल्या दर प्रर्ीस ६ रु. 
आष्टण साधारण पार्ा कागदावर छापलेल्या दर प्रर्ीस ५ रु. हकमर् ठेष्टवली आहे. ह्या कोशार् मूा 
कोशार्ील शब्दसंख्ययेच्या सुमारे अधोअध ृ शब्द आहेर् व शब्दाथृ बहुर्करून सवृ ष्टदल्हे आहेर्, 
क्वष्टचर् अेखादा उपयोग व अथृ गााला आहे. यावत् लोक मराठीचा अभ्यास करर्ील र्ावत् त्यास 
मोल्सवथृ या नामाष्टभधानाचें ष्टवस्मरण होणार नाही. अस्रु्. अशा महाशब्दाणवृार् र्ीन वष ेसंचार 
करून त्यार्ील पूण ृसाठ सहस्त्र शब्दाचें व त्याच्या चरु्गुृष्टणर् अथाचे मंथन करून हे नवनीर् काढले 
आहे. त्याच्या दोषाकंडे लक्ष न देर्ा सुज्ञानंी गुणग्रहण कराव.े [ज्ञािोदय, १५ सप्टेंबर १८६३, पत. २७८.] 

 
बाबानंी या कोषार् शरे्ीवाडी, उदीम व्यापार, वसूल वासलार्, देवघेव इ. व्यवहारार्ील उपयोगी 

ष्टवषयाचें शब्द ष्टनवडले आहेर्. ‘या देशार्ील महाराष्र भाषा बोलणारी प्रजा व ष्टर्जवर राज्य करणारे 
इंक्ग्लश सरकार यामध्ये परस्पर सख्ययत्वाची वतष्टद्ध होण्यास व ज्यारं् अक्षय जीवनाचे शब्द आहेर् असे जे 



 

 

अनुक्रमणिका 

पष्टवत्रशास्त्र त्याचा या देशारं् प्रसार होण्यास हा लहान गं्रथ काहंी अंशी कारणीभरू् होवो’ या शब्दार् बाबानंी 
आपल्या मनार्ला हेरू् ष्टवशद केला आहे. [मोल्सवथृकत त मराठी–इंग्रजी कोशाचा संिेप, मंुबई, १८६३, प्रस्र्ावना, पत. ११.] 
 

प्रस्रु्र् शब्दकोशाचे रसग्रहण करर्ाना ज्ञािोदयकारािंी त्यार्ील काही दोषाचंा उल्लेख केला आहे, 
र्ो असा, 
 

या लघुकोशाच्या योगानें बहुर् अडचणी दूर होर्ील, र्री कधीं कधीं असेंही होईंल की, बहुर् शब्द 
व ष्टकत्येकाचें काहंीं काहंी अथृ सापंडणार नाहींर्, त्यामुाें  थोडी अडचण वाटेल. कोठें कोठें काहंीं 
चुकाही ष्टवस्मतर्ीने राष्टहल्या आहेर् असें ष्टदसून येईल. उदाहरणाथृ ाक्कड हा शब्द काढून पाहा. 
रे्थें ाकड हा शब्द पाहावयास साषं्टगर्ला आहे. पण ाकड हा शब्द मुाीं सापंडर् नाहीं. अशा 
आणखीही काहंीं चुका आढार्ील. 

 
पुढे ज्ञािोदयकार म्हणर्ार्, 
 

कोणर्ेंही काम पूण ृनसर्ें. आष्टण प्रस्र्ावनेर् गं्रथकत्यानें जी ष्टवज्ञक्प्र् केली आहे, ष्टर्कडेही लक्ष 
द्यावें. र्सेंच हें काम ष्टकर्ी मेहनर्ीचें आहे हेही पाष्टहलें  पाष्टहजे. ष्टम. बाबा यासं आपली दुसरी बहुर् 
ष्टनकडीचीं कामे करून हें काम करावे लागलें . त्यारं् महाराष्र शब्दाचंें परभाषेंर् स्पिीकरण 
करावयाचें र्ें थोडतयारं् असून शुद्ध व गोड उर्रणें ही सामान्य गोि नव्हे. या कोशांर् २९ 
हजाराहूंन जास्र् शब्द आहेर्. अशा लहान व स्वस्त्या कोशाची गरज ष्टकर्ी आहे हे सवांस माहीर् 
आहे. जे अेर्िेशीय ष्टवद्याथी इंक्ग्लश भाषेचा अभ्यास करर्ार् व जे भाषारं्राचे काम करर्ार्, 
त्यारूं्न बहुरे्क गरीब असल्यामुाे त्याचं्यानें मोत्सवथृकत र् मराठी–इंक्ग्लश, ३६ रुपये हकमर्ीचा 
थोरला कोश घेववर् नाही, म्हणून त्यासं ाार अडचण पडर्ी. ज्या थोड्ा लोकानंा व मराठी भाषा 
ष्टशकणाऱ्या साहेब लोकानंा सामर्थयृ आहे त्यानंी जरी र्ो थोरला कोश घेर्ला आहे र्री र्ो मनस्वी 
जड असल्यामुाे त्यास र्ो वापरण्याचा ाार त्रास वाटर्ो असे सवृ लोक आपल्या लघुकोशाची 
मागपृ्रर्ीक्षा करीर् होरे्, आष्टण ष्टमस्टर बाबा हे असला कोश र्यार करणार असे अैकले रे्व्हा त्यासं 
(लोकासं) मोठा हष ृ वाटला आष्टण बहुर्ानंी वगणृीदार होऊन दर प्रर्ीस ४ रुपयेप्रमाणें पैसा 
भरला, अेवढेंच नव्हे र्र, आगाऊ पैसा देण्याची मुदर् सरल्यावर ५ रुपये पडू लागले र्री देखील 
कोणी कोणी ष्टदल्हे. हा गं्रथ र्यार होवनू आमच्या हार्ीं केव्हां येईल असे जे आज वष ृसव्वा वषृ 
चार्काप्रमाणे वाट पहार् होरे् र्ी त्याचंी इच्छा आर्ा पूणृ लाली आहे. इंक्ग्लश आष्टण मराठी 
कोशाचा संके्षप करर्ाना त्याच्या कत्याने अशी आशा बााष्टगली होर्ी कीं, जर हे पुस्र्क लोकमान्य 
व लोकोपयोगी लाले र्र मराठी व इंक्ग्लश कोशाचाही संके्षप करण्याचें काम हार्ीं घ्यावें. ही त्याची 
आशा व्यथृ गेली नाहीं म्हणून र्ो आर्ा ंईश्वराचें आनंदाने मनःपूवृक आभार मानर्ो. मराठी भाषेंर् व 
इर्र भाषारं् ष्टविान पुरुषानंीं जे महाकोश केले आहेर् त्याचंा संके्षप करून लोकाचं्या हार्ीं 
लघुकोश देण्याचें केवढें अगत्य आहे हें अष्टभव्यतर्च आहे. ह्या पुस्र्ककत्याचा पष्टहला लघुकोश 
प्रष्टसद्धीस आल्यापासून आर्ापयंर् महाराष्र व गुजराथी भाषारं् ष्टमाून चार लघुकोश र्यार लाले हे 
एक ष्टवद्यावतद्धीचें सुष्टचन्हच मानलें  पाष्टहजें. कोणी एका गं्रथकाराने भाषेला सेरू्ची उपमा ष्टदली आहे 
आष्टण र्ी खरोखर अथृदशकृ व अनुरूप आहे. ज्या देशार् पुष्का पूल बाधंावयाचे काम दृिीस पडर्ें 
रे्थे व्यापाराची वतद्धी होण्याचा संभव असर्ो. त्याचप्रमाणें ष्टवदे्यच्या प्रदेशार् सेरंू्ची संख्यया वाढर् 
चालली असर्ा ज्ञानाची अभीवतद्धी होणार नाही काय? [ज्ञािोदय, १५ सप्टेंबर १८६३, पत. २७८.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्या कोशासंबंधाने काही महत्त्वाची माष्टहर्ी डॉ. कत . ष्टभ. कुलकणी यानंी ष्टदली आहे : 
मोल्सवथृच्या कोशाच्या आधारे पण त्याच्यापेक्षा लहान असा हा कोश होर्ा. या कोशास काही 
सरकारी मदर् ष्टमााल्याचे प्रस्र्ावनेवरून लक्षार् येरे्. कोशासारखा गं्रथ धार्थमक म्हणर्ा येणार 
नाही. म्हणूनच बाबानंी पष्टवत्र शास्त्रप्रसाराची इच्छा व्यतर् केली असर्ाही सरकारने या कोशाच्या 
५० प्रर्ी ष्टवकर् घेर्ल्या व बाबाचं्या इच्छेनुसार अडीचश ेप्रर्ी सरकारी दप्र्रखान्यार् ष्टवक्रीसाठी 
ठेवल्या. र्सेच र्त्त्कालीन दष्टक्षणा प्राईज कष्टमटीने देखील मदर्ीचा हार् पुढे केला होर्ा. 
स्वर्ःच्या यापूवीच्या कोशानी त्यानंा प्रस्रु्र् कोशरचना करण्यास स्ाूर्ी ष्टमााली होर्ी. आपल्या 
वतद्धापकााार् बाबानंा आपल्या दोन्ही कोशाचं्या सुधारणेचे व पुनमृुिणाचे काम करणे शाष्टररीक व 
आर्थथक दृष्या अशतय लाले. म्हणून इ. स. १८९० मध्ये त्यानंी ष्टवद्याखात्याकडे आपल्या शारीष्टरक 
व मानष्टसक दुबृलरे्ची कहाणी काष्टवली. रे् म्हणर्ार्, ‘डोळ्यार् मोर्ीहबदू पडले आहेर्. 
स्मरणशतर्ी क्षीण लाली आहे. बुष्टद्धमादं्य आले आहे. ‘इत्यादी’ कथन करून दोन्ही कोश 
ष्टवद्याखात्याने सहा हजार रुपयासं ष्टवकर् घ्यावरे् व आपणास मुतर् कराव े अशा अथाचा अजृ 
केला. त्याच अजार् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, ‘My great desire is to see these two children of mine 
settled as it were in home like Government Educational Department and to continue 
with more vigour to carry on their course of fruitful activity and usefulness for the 
generation to come.’ या बाबानंी केलेल्या ष्टवनंर्ीचा उपयोग लाला की नाही हे समजर् नाही. 
[आधुनिक मराठी गद्याची उत्क्रानंत, मंुबई, १९५६, पत. १३२.] 

 
इ. स. १८९० पयंर् मोल्सवथृकत र् मराठी इंग्रजी कोशाच्या चार आवतत्या ष्टनघाल्या होत्या. इंग्रजी-

मराठी व मराठी-इंग्रजी हे बाबाचें संष्टक्षप्र् र्रीही मोठेच कोश होरे्. त्याचें रचनाकायृ व पुनमृुिणाचे कायृ 
श्रमाचे, दीघोद्योगाचे, किाचे, ष्टचकाटीचेच होरे्. ष्टशवाय बाबा आर्ा साठीर् प्रवशे कररे् लाले होरे्. त्यामुाे 
बाबा वरीलप्रमाणे त्या कोशाचं्या व्यापारू्न मुतर् होण्याच्या प्रयत्नार् असर्ाना ष्टदसर्ार्. पण र्रीदेखील 
त्याचंा हा कोशरचनेचा छंद सुटला होर्ा असे नाही. बाबा हाडाचे ष्टशक्षक होरे्. मुलासंाठी, ष्टवद्यार्थयांसाठी व 
ष्टस्त्रयाचं्या ष्टशक्षणाच्या र्ामाीने बाबानंी इ. स. १८९१ मध्ये एक आणखी छोटासा शब्दकोश र्यार केला. 
त्या कोशाचे नाव संस्तीकत त-मराठी कोश होय. 
 
संस्कत र्-मराठी कोश 
 

माचृ १८९१ मध्ये ज्ञािोदयात पुढील वतत्त स्ाुट ष्टवषयार् प्रष्टसद्ध लालेले आढारे् : 
 
निीन कोश : प्रचारार् येणाऱ्या संस्कत र् शब्दाचा एक नवीन कोश, रे. बाबा पदमनजी यानंी र्यार 
केला आहे. र्ो लवकरच छापून प्रष्टसद्ध होईल. त्यानंी छापलेली काहंी पतष्ठे आम्ही पाष्टहली आहेर्. 
त्यावरून कारे् की, या शालोपयोगी कोशाने मराठीच्याच िारे मराठी भाषा ष्टशकणाऱ्याचंी एक 
मोठी उणीव भरून काढली जाईल. [ज्ञािोदय, २६ माचृ १८९१, पत. ९८.] 

 
त्याप्रमाणे बाबा बदमनजींनी इ  .स .१८९१ मध्ये शालोपयोगी व गतहोपयोगी संस्तीकत त -मराठी कोश ष्टसद्ध 
केला  .मंुबईच्या ष्टनणयृसागर पे्रसने र्ो छापला असून लेखकाने सवृ हक्क स्वाधीन ठेवले आहेर्  .आकाराने 
पॉॉकेट साईज असून हकमर् १२ आणे ष्टदली आहे  .पाने १४   +३४० असून पानाचा आकार ४· ५” × ३·५” 
असा आहे  .प्रत्येक पानारं् अंदाजे १५ शब्द असून सवृ शब्दाचंी संख्यया ५ ,००० च्या आसपास आहे  .अशा 

प्रकारचा कोश मराठीर् नवीनच आहे .हा बहुर् ष्टवचाराने , श्रमाने व कााजीने र्यार केला आहे  .ह्यार् 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनेक कारणानंी दोष पडले असर्ील, रे् वाचकानंी कत्यास काष्टवले असर्ा त्याचे उपकार मानून ‘दुसऱ्या 
आवतत्तीर् नीट केले जार्ील’ असे प्रस्र्ावनेर् ष्टलहून शवेटी बाबा म्हणर्ार्, 
 

कत पााू परमेश्वराने गं्रथकत्यास हे काम ष्टसद्धीस नेण्यास आयुष्य, आरोग्य व बुद्धी ष्टदली म्हणून र्ो 
त्याची भक्तर्पुरःसर उपकार स्रु्ष्टर् करर्ो. ह्या उद्योगाच्या योगे प्रभचूा मष्टहमा वाढो व त्याच्या 
शुभवरृ्मानाच्या प्रसाराथृ हा अत्यंर् लघुप्रयत्न हकष्टचर् र्री सहाय्यभरू् होवो. [संस्तीकत त-मराठी कोश, 
मंुबई, १८९१, पत. ८.] 

 
प्रस्रु्र् कोश करर्ाना कोणकोणत्या कोशाचें साहाय्य आपणास लाले याचा स्पि उल्लेख बाबा 

पदमनजींनी केला आहे. त्याचप्रमाणे कोशाची व्यवस्था, कोशार् कोणत्या ष्टचन्हाचंा वापर कशासाठी केला 
आहे हे पण प्रथमच स्पि केले आहे. 
 

ज्ञािोदयात या संस्तीकत त-मराठी कोशावर पुढीलप्रमाणे पष्टरचयवजा पष्टरक्षण आले होरे् : 
 

निीन पुस्र्के : नवीन संस्तीकत त-मराठी कोश रेवरंड बाबा पदमनजीकत र्. हकमर् १२ आणे. शब्दाचं्या 
लाबं लाबं व ष्टवद्यार्थयांस समजण्यास कष्टठण अशा व्याख्यया ष्टदल्याने कोश मोठा व दुगमृ होर्ो. या 
कोशार् अशा व्याख्यया मुाीच ष्टदल्या नाहीर्. प्रथम संस्कत र् शब्द घेऊन, त्याचे ष्टनरष्टनरााे मराठीर् 
अथृ ष्टदले आहेर्. इंग्रजी वगैरे भाषेच्या िारे मराठीचा अभ्यास न करर्ा मराठीच्याच िारे मराठीचा 
अभ्यास करण्याकष्टरर्ा हा कोश ाार उपयोगी पडण्याजोगा आहे. कष्टवरे्चा अथृ करर्ाना, संस्कत र् 
शब्दाचंा अथृ समजण्याच्या कामी, त्याचप्रमाणे वरृ्मानपत्रारू्न जे संस्कत र् शब्द येर्ार् त्याचंा अथृ 
समजण्यास या कोशाचा उपयोग चागंला होईल. अलीकडे मराठी भाषा वाढष्टवण्याष्टवषयी 
वरृ्मानपत्रारूं्न पुष्का चचा चालली आहे. अशा लोकानंी अवश्य या कोशाचा आश्रय घ्यावा. 
शााारूं्न ष्टवद्यार्थयांस जी पुस्र्के बष्टक्षसाऐवजी ष्टदली जार्ार्, त्याचं्या यादीर् हा कोश दाखल 
करावा अशी दैरेतर्रसाहेबानंी मंजूरी ष्टदली आहे. हा कोश ष्टनणयृसागर छापखान्यार् उत्तम प्रकारे 
छापला असून हकमर्ही ाार नाही. म्हणून ष्टवद्यार्थयांस अगर ष्टशक्षकासं संग्रही ठेवण्यास र्ो कठीण 
पडू नये. अशा प्रकारचा कोश असावा अशी बाबाचंी पुष्का ष्टदवसापंासून इच्छा होर्ी. र्ी पूणृ 
करण्यास परमेश्वराने त्यासं शक्तर् पुरवली यावरून संर्ोष वाटर्ो. [ज्ञािोदय, २९ ऑतटोबर १८९१, पत. 
३४८.] 

 
या कोशाच्या मुखपतष्ठावर ‘शालोपयोगी व गतहोपयोगी’ असे मुिाम छापले आहे. त्यावरून मुलाचं्या व 

घरार्ील ष्टस्त्रयाचं्यासाठी हा कोश आवजृून र्यार केला आहे, हे लक्षार् येरे्. रोजच्या व्यवहारार् आपण 
अनेक संस्कत र् शब्द मराठी बोलर्ाना, ष्टलष्टहर्ाना व वाचर्ाना येर्ार्. त्याचा चटकन अथृ या लहानशा 
कोशार् सापडर्ो व र्ो कोश पाहून अडचण दूर होरे्. कोशरचनेर् व्यवहारार् र्ो कसा उपयोगी ठरेल 
याकडे बाबा नेहमीच लक्ष देर्ार्. मोल्सवथृ व कँडी याचं्या कोशाचंा संके्षप करर्ाना ही दृिी त्यानंी ठेष्टवली 
होर्ी हे आपण पाष्टहलेच आहे. प्रस्रु्र् कोश बाबानंी सुप्रष्टसद्ध ष्टनणृयसागर छापखान्यार् छापला आहे . हे 
त्याचें महत्त्वाचे वैष्टशष्य आहे. कारण संस्कत र्ार् शुद्धरे्ला महत्व आहे. आपल्या कोशार् अचूकर्ा यावी, 
त्याची छपाई संुदर व सुरेख असावी या दृिीने उज्वल परंपरा लाभलेल्या ष्टनणृयसागर छापखान्यार् ही 
छपाई त्यानंी केली. त्यासाठी त्यानंा ष्टनणयृसागरमधील शास्त्रयाचें सहाय्य ष्टमााले. बाबा पदमनजींनी 
अपल्या कोशरचनेर् छपाई, (टाईप) मुिा व कोशरचनाशास्त्र या सवांचा ाार चागंला उपयोग करून घेर्ला 
आहे असे ष्टदसून येरे्. या कोशार् मराठी भाषेर् जे रूढ व व्यावहाष्टरक शब्द येर्ार् त्याचंा संग्रह केला आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रथम त्याचें सवृ व्यावहाष्टरक अथृ ष्टदले आहेर्. नंर्र ातर् संस्कत र्ार् मात्र आहेर् रे्ही ष्टकत्येक स्थाी ष्टदले 
आहेर्. उदाहणाथृः जय ाते्त ष्टवजय (२ संबोधनवाचक शब्द) जय देव. ३ हजकणे (वाद,खेा) – घोष 
ध्वष्टन शब्द – जयाचा शब्द – जयकार. ईश्वर, राजा इ. ची वाखाणणी, दंुदुभी, जयवाद्य. २ ढोल वाजवनू 
जयाची जाष्टहरार् देणे – पत्र (न.) ष्टवजयी, ष्टजर्पत्र – जयवान – जयवरं् – जयप्रद – ष्टहर्कारक – 
जयंष्टर् – रामकत ष्णाष्टद अवर्ाराचंा जन्मष्टदवस. 
 

बाबानंी म्हटल्याप्रमाणे अशा प्रकारचा कोश मराठीर्च नवीन आहे. कारण मराठीर् बाबानंी 
लेखनपद्धर्ी, कोशरचना इत्यादीची काही ष्टशस्र् आणली आहे. व्यवहारार् उपयोगी शालेय व गतहोपयोगी 
या शब्दाचंा ष्टवचार या कोशार् त्यानंी केला याचा प्रत्यय कोशार्ील कोणर्ाही शब्द पाहर्ा येर्ो. उदा. िव, 
अष्टसपत्रवन, स्वगीय, भोग, जय, रु्च्छ इ.ष्टनत्य पष्टरष्टचर् शब्दाचें अथृ कसे व ष्टकर्ी आहेर् ही कल्पना 
प्रत्यक्ष शब्द पाष्टहल्यानंर्रच येरे्. त्याप्रमाणेच स्वल्पष्टवराम, अधषृ्टवराम, अपसरणष्टचन्ह, गोल कंस, चौकोनी 
कंस, अवर्रणे, उदाहरणे व शब्दाचंा गुच्छार् संग्रह करणे या कोशाचे आणखी एक महत्वाचे वैष्टशष्य आहे. 
 

या शब्दकोशाची काही वैष्टशष्ये पुढीलप्रमाणे आढार्ार् : 
 

१) सवृ मुख्यय शब्द जाड काळ्या टाइपार् ष्टदले आहेर्. उदा. जय, िव, िवीकरण, िावक, 
िावण, िाव्य पत. १२८. 
 

२) बहुरे्क सवृ अथृभेद अंकानंी ष्टचक्न्हर् केले आहेर्. ष्टकत्येक अथाच्या मध्ये अधषृ्टवराम (;) 
ष्टचन्ह मात्र घार्ले आहे. अथाचे बारीक पोटभेद अथवा एकदा नामवाचक अथृ अंकभेदाने दशषृ्टवल्यावर 
त्याच्या ष्टवशषेणाचें रे्च अथृ अधषृ्टवराम ष्टचन्हाने दाखष्टवले आहेर्. उदा : पत. १९८ वर भोग शब्द पुढीलप्रमाणे 
दशषृ्टवला आहे. भोग : सुखःदुःखाचा अनुभव; सुख; दुःख; २ उपभोग, मुक्तर्, ३ सुख दुःख भोगण्याचा 
ष्टवषय. ४ दैवदशा, पााी, भोतर्तत्व, (भोग ष्टारे व वैद्य भेटे, भोग असेल ष्टर्र्का भोगून सरला पाष्टहजे) ५ 
संभोग, अंगसुख, ष्टवषयसुख. ६ भरणे, पूण ृकरणे (सूयृ प्रायः ष्टदवसार् एका राष्टशचा भोग कष्टरर्ो) ७ नैवेद्य 
– भषू्टम, – स्वग ृलोक. भोतर्ा भोगणारा, वष्टहवाटणारा. २ खाण्याष्टपण्याचे सुख घेणारा, भक्षावयाष्टवषयी 
ज्याला शरीर प्रकत ष्टर् अनुकूल असरे् र्ो पोटबाबू, स्वादुनंदन. ३ गुणग्राहक भोगर्व्य व भोगण्यास योग्य, 
भक्षणास योग्य अनुभवण्यास योग्य असे जे सुख दुःख अथवा त्यापासून होणारा पष्टरणाम. भोतर्तत्व n 
सुखदुःखाचा वाटा. २ भोगणे, सोसणे, अनुभवणे. भोगी व भोगणारा, वष्टहवाटणारा, व सुखदुःखाष्टद 
भोगणारा. ३ चैनी, ष्टवलासी, शोकी. 
 

र्सेच ‘ष्टथसॉरस’ पद्धर्ीची रचना, f, m, n या इंग्रजी अक्षराचंा हलगष्टवशषे, वचनष्टवशषे वा 
शब्दष्टवशषे दाखष्टवण्यासाठी उपयोग, अपसरण, कंस ष्टवसगृ, गोल इ. खुणाचंा वापर या कोशार् 
ष्टदसून येर्ो. पष्टरस्ाुटरे्साठी उदाहरणे ष्टदली आहेर्. वातयार् उपयोग करून दाखष्टवले आहेर्. 
उदा. पत. २०८ राजा दुि लाला आर्ा येथे राहण्याचे भान राष्टहले नाही वगैरे वगैरे. ‘धमृप्रसार, 
शुभवरृ्मान प्रसार या कोशाने होवो’ असे लेखक प्रस्र्ावनेर् म्हणर्ो परंरु् र्सा खास प्रयत्न कोठे 
आढार् नाही. स्वगृ, नरक, पाप, पष्टवत्र, परमेश्वर, लेकरू, आकाशार्ील बाप, येशू, र्ारक, 
भाकर इत्यादी शब्द मुिाम कोठे वापरलेले ष्टदसर् नाहीर्. त्यामुाे धार्थमकरे्चा छाप यावर मारर्ा 
येणार नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रस्रु्र् कोशाची रचना कशी लाली हे सागंर्ाना बाबा पदमनजी या कोशाच्या प्रस्र्ावनेर् म्हणर्ार्, 
 

It was my great desire for the last sixteen years to compile a purely Marathi dictionary 
for the use of schools and families. But various circumstances prevented me from the 
undertaking the work. The desire, however, was not given up; it only assumed 
different form. Considering the exegencies of the marathi student and the inroads 
which Sanskrit vocables are daily making upon the domain of the Marathi language I 
was led and urged by friends to compile a practical and popular Sanskrit Marathi 
Dictionary. 

 
यावरून कोशाच्या पाठीमागची र्ामा व र्पश्चया लक्षार् येरे्. बाबा पदमनजींचे हे स्वष्टनवदेन. पण लोकही 
त्याचं्याकडून असलीच अपेक्षा करीर् होरे्. हे आपणांस पुढील वतत्तावरून समजून येरे्. हे वतत्त म्हणजे एका 
सूज्ञ वतत्तपत्रकाराचा अष्टभप्राय आहे. 
 

बाबानंी मराठी भाषेचा नवीन कोश करावा. ष्टवद्यार्थयांस, मराठी गं्रथ ष्टलष्टहणारास, माष्टसक पुस्र्के, 
वरृ्मानपत्रकरे् यासं उपयुतर् होईल अशा कोशाची आज अडचण आहे. र्ो कोश जॉन्सनच्या 
पॉकेट ष्टडतशनरीच्या घाटाचा हवा. मोल्सवथृच्या कोशाचा आधार घेऊन उद्योगधंदे, सरकारी कामे 
वगैरे संबंधाच्या शब्दाचंा संग्रह त्यार् करून बारीक टैपानंी लहान साच्याचा कोश र्यार करावा ही 
त्यानंा (बाबानंा) सूचना. [सुबोध पनिका, २ मे १८७५.] 

 
अशा प्रकारच्या वाचकाचं्या आकाकं्षानंा १५–१६ वष े खपून बाबानंी मूरृ् रूप ष्टदले आहे. 
नवनवधज्ञािनवस्तीतारात म्हटल्याप्रमाणे, 

 
तयाडंीकत र् व मोल्सवथृकत र् कोश जरी छापले हकवा सुधारले र्री मराठी लोकानंा ज्या प्रकारचे 
कोश पाष्टहजेर् त्या प्रकारचे होऊं शकर् नाहीर्. त्यापासून सरकारला व प्रथमर्ः चागंले इंग्रजी 
समजणाराला उपयोग. कँडीच्या कोशारं् इंग्रजी शब्दापुढे मराठी व मोल्सवथृच्या कोशारं् 
मराठीपुढे इंग्रजी शब्द ष्टलष्टहले आहेर्. मराठी हकवा इंग्रजी भाषा चागंली अवगर् असल्याष्टशवाय 
त्याचंा ाारसा उपयोग नाही. [नवनवधज्ञािनवस्तीतार, पु. ५ अं. ४, १८७०.] 

 
ही उणीव बाबानंी दूर केली यार् शकंा नाही. बाबानंी मोल्सवथृ व तयाडंी याचं्या कोशाचेंच संष्टक्षप्र् कोश असे 
दोन कोश रष्टचले पण शब्दरत्िावली व संस्तीकत त मराठी कोश मात्र स्वरं्त्रपणे रचले आहेर्. या सवृ कोशाचंा 
मराठी अभ्यासकानंी पुरेपूर उपयोग करून घेर्ला आहे. 
 

भाषेच्या दृिीने बाबा पदमनजींची आणखी महत्वाची कामष्टगरी म्हणजे त्याचंी कोशरचना. मोल्सवथृ 
आष्टण कँडी याचें कोश सवृसामान्य अभ्यासकाचं्या आवातयाबाहेरचे होरे्. म्हणून त्याचं्या आधाराने 
बाबा पदमनजींनी मराठी इंग्रजी व इंग्रजी मराठी असे दोन आटोपशीर कोश र्यार केले. याष्टशवाय 
त्यानंी संस्तीकत त मराठी कोश रचला आष्टण शब्दरत्िावली या पुस्र्कार् शद्बाखाली ष्टभन्न ष्टभन्न गटाचें 
ष्टदग्दशनृ केले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

हे प्रा. गं. बा. सरदारांचे उद गार बाबाचं्या कोशरचनेच्या कायाचे यथायोग्य मूल्यमापन करणारे 
आहेर्. [गं. बा. सरदार याचें ‘बाबा पदमनजी’ हे आकाशवाणीवरील भाषण, १९५५ (१२ जानेवारी), पत. ५.] 

 
बाबाचें हे कोश रचनेचे कायृ मोल्सवथृ–कँडी याचं्या रु्लनेने दुय्यम दजाचे आहे, परंरु् बाबाचं्या 

इर्काही साके्षप त्याचं्यानंर्र प्रष्टसद्ध लालेल्या मराठी-इंग्रजी कोशारं् ष्टदसर् नाही, हे लक्षार् घेण्यासारखे 
आहे. 
 

*** 
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७ 
 
आधुणनक मराठी णिस्र्ी िाङ मयाचे जनक : १ – नव्या करारािर टीका 
 
रे. ना. वा. ष्टटाक बाबा पदमनजींना ‘ष्टिस्र्ी मराठी वाङ् मयाचे जनक’ असे संबोधर्ार्. [अरुणोदय, २ री 

आवतत्ती, मंुबई, १९०८, पत. २४८.] त्याचप्रमाणे श्री. भास्करराव उलगरे त्यानंा ‘ष्टिस्र्ी वाङ् मयाचे भीष्माचायृ’ 
म्हणर्ार्. [मराठी निस्तीती वाङ मयाचा इनतहास, सासवड, १९३१, पत. २३.] या दोघाचं्या म्हणण्यार् बरेचसे र्र्थय आहे. 
कारण की बाबा पदमनजींच्या सवृ लेखनापाठीमागची प्रमुख पे्ररणा ष्टिस्र्ी धमृ हीच आहे. कोशासारख्यया 
गं्रथामध्ये धमृप्रसार हकवा धमृप्रचार असणे ाारसे शतय नसरे् रे्थेही बाबा पदमनजी ष्टलष्टहर्ार्. 
 

ज्यारं् अक्षय जीवनाचे शब्द आहेर् असे जें पष्टवत्रशास्त्र त्याचा ह्या देशार् प्रचार होण्यास हा 
लहानसा गं्रथ काहंीं अंशी कारणीभरू् होवो. [Baba Padmanji, Compendium of Molesworth’s Marathi English Dictionary, 
Bombay, 1863, Preface, P. XI.] 
 
बाबा पदमनजींच्या प्रत्येक पुस्र्कार् पाहाणारास ष्टिस्र्पे्रम आढाल्याष्टशवाय राहणार नाही. र्थाष्टप केवा 
ष्टिस्र्ी धमाचाच ष्टवचार ज्या पुस्र्कार् प्रामुख्ययाने केलेला आहे अशा त्याचं्या पुस्र्काचंा येथे ष्टवचार अष्टभपे्रर् 
आहे. त्याचंी अगदी प्रारंभीची स्त्रीनवद्याभ्यास निबधंादी पाच पुस्र्के अप्रत्यक्षपणे ष्टिस्र्ी धमाकडे कल 
असलेली ष्टदसर्ार्. व्यनभचारनिषेधक बोध या पुस्र्कार् र्र काही ष्टठकाणी बायबलमधील वातये उद्घतर् 
केलेली आढार्ार्. [पण द. ष्टश. कुलकणी यानंी मात्र ‘व्याष्टभचारष्टनषेधक बोध यार् ष्टिस्र्ी धमाचा प्रत्यक्ष प्रचार कोठेही नाही’ असा शरेा 
मारला आहे. मराठी वाङ मयाचा इनतहास खंड ४, पुणे, १९६५, पत. ४३९.] बाबाचं्या पूवी बायबलमधील काही भागाचंी रूपारं्रे 
परकीय ष्टमशनऱ्यानंी केली आहेर्. परंरु् भाषेच्या दृिीने र्ी अगदीच बेंगरुा आहेर्. उत्तम मराठीरू्न 
साके्षपाने व उत्कटरे्ने ष्टलष्टहणारे बाबा हे महाराष्रार्ील पष्टहले ष्टिस्र्सेवक होर्. गुणवत्ता व ष्टवपुलर्ा या 
दोन्ही बाबर्ींर् बाबानंा अद्यापपयंर् कोणीच मागे टाकू शकले नाही. 
 

लंडनमधील रॅतट सोसायटीने प्रष्टसद्ध केलेल्या कराराचंा पष्टरचय मराठीर् करून देण्याच्या 
ष्टनष्टमत्ताने बाबानंी िव्या करारावर टीका या नावाच्या गं्रथलेखनाला सुरुवार् केली. र्ो ष्टलष्टहर्ाना 
साहष्टजकच त्याचं्या ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक सूक्ष्म अभ्यासाचा पष्टरपाक त्याचं्या लेखनार् उर्रर् गेला व दोन 
भाग ष्टमाून सुमारे १४०० पतष्ठाचंा हा गं्रथराज मराठीर् साकारला. याचा पष्टहला भाग इ. स. १८७४ मध्ये 
आष्टण दुसरा भाग इ. स. १८७७ मध्ये प्रष्टसद्ध लाला. बाबाचं्या ष्टिस्र्ी धमाष्टवषयक सवृ गं्रथार् हा गं्रथ 
अनन्यसाधारण आहे म्हणूनच त्याचा पष्टरचय काहीशा ष्टवस्र्ाराने या प्रकरणार् करून देण्यार् येर् आहे. 
 
बायबल ि नव्या कराराचे स्िरूप 
 

पष्टवत्र शास्त्र अथार् बायबल हा गं्रथ म्हणजे अनेक पुस्र्काचंा एक संग्रहच होय. सामान्यर्ः 
बायबलचे दोन महत्त्वाचे भाग पाडण्यार् आले आहेर्. त्यास अनुक्रमे जुना करार व नवा करार असे 
म्हणर्ार्. जुन्या करारार् ३९ र्र नव्या करारार् २७ पुस्र्के आढार्ार्. सवृसामान्य इब्रींचे (ष्टहब्रूंचे) 
धार्थमक जीवन व त्याचें अनुभव जुन्या करारार् अंर्भूरृ् आहेर्, र्र नव्या करारार् ष्टिस्र्पूवृ लोकाचं्या 
हालचाली, मनुष्य व परमेश्वर याचं्यार्ील दुवा येशूष्टिस्र् व त्याचे जीवन याबाबर्ची माष्टहर्ी आहे. जुन्या 
कराराच्या ३९ पुस्र्काचंी चरु्र्थवध ष्टवभागणी पुढीलप्रमाणे केलेली ष्टदसरे् : (१) कायदा, (२) इष्टर्हास, (३) 
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काव्य, (४) भष्टवष्य. त्याचप्रमाणे नव्या करारारं्ील २७ पुस्र्काचंी पुढीलप्रमाणे ष्टत्रष्टवध ष्टवभागणी केलेली 
ष्टदसरे् : (१) ऐष्टर्हाष्टसक हकवा चार शुभवरृ्माने, (२) पते्र, (३) प्रगटष्टवणे. अशा प्रकारे बायबल या गं्रथाचे 
स्वरूप ष्टदसून येरे्. बायबल हा ष्टिस्र्ीधमामध्ये अत्यंर् पष्टवत्र गं्रथ मानण्यार् येर्ो. त्यार् लोक-इष्टर्हास व 
लोक-वाङ् मय याचंा समावेश आहे. त्या त्या काााचा इष्टर्हास, धमृ हा बायबलातील ष्टवष्टवध पुस्र्कार् 
आढार्ो. प्रत्येक पुस्र्काला र्त्त्कालीन संदभाचे महत्त्व आहे. बायबलमध्ये एक सावृकाष्टलक सत्य असरे् 
अशी ष्टिस्र्ीधर्थमयाचंी श्रद्धा आहे. पूवी परमेश्वराने जे माणसासाठी केले रे् र्ो आजही करील ही भावना 
आहे. ‘पष्टवत्र शास्त्र’ म्हणून बायबलचे महत्व अनन्यसाधारण असून प्राचीन भाषा व ऐष्टर्हाष्टसक संदभृ 
यासाठी या गं्रथावर अनेक टीकागं्रथ लाले आहेर्. त्यापैकी मराठीर्ील एक महत्त्वाचा टीकागं्रथ म्हणजे 
बाबा पदमनजींची िव्या करारावरील टीका हा होय. या गं्रथार् बाबानंी नव्या कराराचें संपूण ृ स्वरूप 
उलगडून दाखष्टवले आहे. रे् उलगडून दाखष्टवर्ाना जुन्या कराराची पाश्वृभषू्टम सुरुवार्ीस नेमकी ष्टवशद 
केली आहे. ष्टिस्र्ाचा प्रत्यक्ष जन्म होण्यापूवी ईश्वराचा संदेश पे्रष्टषर्ाचं्या संदेियाचं्या उतर्ीकत र्ीरू्न 
मनुष्यजाष्टर्पयंर् कसा पोचला, याबिलचे जुन्या करारार्ील भाव साधार ष्टववषे्टचल्यानंर्र बाबा नव्या 
कराराचें अनेक गं्रथाधारे ष्टवस्र्तर् प्रमाणार् ष्टववचेन करर्ार्. बायबलचे ष्टववचेन करावयाचे र्र त्याचं्यासमोर 
असलेल्या बायबलच्या भाषारं्राचाच त्यानंा उपयोग करावा लागर्ो. साष्टहष्टजकच या सवृ ष्टववचेनावर 
भाषेच्या दृिीने अनेक बधंने पडर्ार्. र्ी सवृ स्वीकारून बाबा आपल्या साऱ्या अभ्यासाचा जणू पष्टरपाकच या 
गं्रथार् सादर करर्ार्. बाबाचं्या ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक लेखनार् हा प्रयत्न सवार् मोठा आष्टण बाबाचं्या 
गं्रथलेखन कर्तृत्वाला एकदम उठाव देणारा असा आहे. 
 

पष्टवत्र शास्त्राचा हा भाग (नवा करार) ष्टवशषे करून येशू ष्टिस्र्ाचेच प्रगटष्टवणे आहे. पष्टवत्र आत्म्याने 
प्रकाष्टशर् लालेल्या जुन्या कराराच्या वाचकास कोणी एक महापुरुष इस्त्राएलाचंा राजा व जगाचा 
र्ारणारा होऊन येणार आहे असें जागोजाग दृिीस पडर् असे खरे, परंरु् त्याचे दशनृ केवा 
अंर्ःपटारू्न लाल्यासारखे होरे्. आर्ा नव्या करारार् र्ोच ष्टदव्य पुरुष पूणृ रे्जाने प्रगट लाला 
आहे. इथे र्ो पष्टर्र् लालेल्या मानवजार्ीला जसा र्ारणारा पाष्टहजे व ज्याच्या येण्याची ष्टसद्धर्ा 
ईश्वरप्रीर्ीने व ज्ञानाने इर्का दीघृकाा करीर् होर्ा र्साच प्रगट होर्ो. त्याने जगार् येऊन मानव 
राजनीष्टर्, मानवधमृशास्त्र, ज्ञान व कलाकौशल्य याचं्याने व ईश्वरदत्त नेमशास्त्र याच्याने देखील जे 
करवले नाही रे् ष्टसद्धीस नेले. जे पापार् मेले आहेर् रे् त्याचें र्ो जीवन लाला आहे. जे अपराधी 
आहेर् त्यासं पुनः र्ो ईश्वरकत पेचा सुखानुभव घ्यावयास पात्र करर्ो. प्रत्येक मनुष्याचे आत्म्यास 
ष्टिजत्व देऊन पावन कष्टरर्ो, आष्टण लोकाचं्या मंडाीला शुद्ध करून सुदृढ करर्ो. र्ोच सत्य आहे. 
मनुष्याच्या मनार् ज्या पारमार्थथक वस्रू्संबधंी पतच्छा उत्पन्न होर्ार् त्याचें समाधान र्ो करर्ो व 
आणखी पतच्छा करावयास उते्तजनही देर्ो. अशा पतच्छकास र्ो ईश्वराचा व आपला स्वभाव प्रगट 
कष्टरर्ो, ईश्वराने मनुष्याच्या पापाची क्षमा कष्टरर्ानंा आपला न्याय व दया उभय गुणाचंा कसा 
ष्टमलाा केला हे दाखष्टवली. सापं्रर्कााच्या जगाच्या कामारं् ज्या गोिी आम्हास गूढ अशा वाटर्ार् 
त्याचें र्ो स्पिीकरण करर्ो व पुढील काााष्टवषयी जीवन, अमरत्व ही प्रकाष्टशर् करर्ो. 

 
या ष्टनर्ारं् श्रदे्धने बाबानंी हा ‘करार’ उभा केला आहे. याला ‘करार’ म्हणण्यार्ले औष्टचत्य कोणरे्? 

आष्टण ‘नवा करार’ असे का म्हणावयाचे? र्र, 
 

जी नवीन ईश्वरी धमृव्यवस्था प्रभ ुप्रवतत्त करावयास आला होर्ा ष्टर्ला त्यानेच स्वर्ः ‘करार’ असे 
नाव ष्टदले आहे. (मात्थी २६, २८ व टी. पा.) आष्टण जसे शुभवरृ्मान हे नाव त्याच्या पुस्र्कास 
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पडले, र्से ज्या पुस्र्कार् ईश्वरी पे्ररणेने ह्या व्यवस्थेचे ष्टनरूपण केले आहे. त्याला करार हे नाव 
पडले. देवाने पूवी ष्टदलेल्या शास्त्रारं् पुढे होणारी गोि प्रष्टर्हबबानी व भष्टवष्यानंी दशषृ्टवल्या होत्या व 
म्हणून रे् अपूण ृहोरे्, रे् ह्या नव्या शास्त्राकडून अंशर्ः पष्टरपूण ृलाले, हे मात्थीचे शुभवरृ्मान व इष्टब्र 
यासं पत्र यारं् ाार स्पि रीर्ीने दशषृ्टवले आहे. र्सेच त्या प्राचीन शास्त्रारं् ईश्वरी ज्ञान व मनुष्याचंी 
करृ्व्ये व परमाथृ या ष्टवषयींच्या सवृ गोिी प्रगट केल्या नव्हत्या. त्या ह्या नवीन शास्त्रारं् पूण ृकेल्या 
आहेर्. हे मोशचेे धमृशास्त्र व प्रभ ु येशूने त्याच्या पे्रष्टषर्ानंा लावनू ष्टदलेल्या आज्ञा व ष्टवष्टध याचंी 
रु्लना करून पाष्टहली असर्ा ंस्पि ध्यानारं् येईल. आष्टण जुन्या करारारं् पुढे ईश्वर आणखी ष्टवशषे 
ज्ञान मनुष्यास ष्टशकवील अशी अपेक्षा बाागण्यास जशी जागा ठेवली होर्ी र्शी नव्या करारार् 
अगदी नाही...संपूण ृनवा करार मुाी ग्रीक भाषेर् ष्टलष्टहला गेला, व र्ो सवृ गद्यात्मक आहे. कोठे 
कोठे मात्र ईब्री कष्टवरे्प्रमाणे काही स्थाे आहेर्. त्यारं् जी पुस्र्के आहेर् र्ी सवृ ष्टिस्र्ी शर्काच्या 
पष्टहल्या शर्काच्या आंर् ष्टलष्टहली गेली व त्याचें लेखन माकृ व लुक खेरीज करून येशूचे पे्रष्टषर् 
होरे्. या पुस्र्काचे दोन मुख्यय भाग आहेर्. (१) ऐष्टर्हाष्टसक, यार् चार शुभवरृ्माने, व २ पे्रष्टषर्ाचंी 
कत त्येही आहेर्. (२) उपदेशपर, यार् १) पौलाचंी पते्र २) याकोब, पेत्रस, यहुदा व थोहान्न याचंी 
पते्र आष्टण (३) थोहान्नाचे प्रगटष्टवणे नामक जो नव्या करारार्ील मोठा भष्टवष्य गं्रथ र्ो आहे. 

 
अशा प्रकारे बाबानंी नव्या कराराचे स्वरूप थोडतयार् ष्टवशद करून (पत. ७-१०) पष्टवत्र गं्रथ, 

ऐष्टर्हाष्टसक गं्रथ, परमेश्वर व त्यावरील ष्टवश्वास, र्सेच असा परमेश्वर की जो प्रत्यक्षार् इष्टर्हासार् होऊन 
गेला, त्यावरील ष्टवश्वास व र्त्त्कालीन धार्थमक चावा याचें प्रष्टर्हबब नव्या करारार् कसे पाहावयास 
सापडरे् याची मीमासंा केली आहे. 
 
शुभिरृ्मान 
 

नव्या कराराचे स्पिीकरण केल्यानंर्र रे् शुभवरृ्मानाकडे वार्ार्. रे् म्हणर्ार्, शुभवरृ्मान याचा 
मूा अथृ व्यतर्च आहे. दुसरा अथृ असा कीं पापी मनुष्यावर देवाने िीस्र्ाच्या िारे जी दया केली, 
त्या दयेचा जो ष्टनरोप त्याला ष्टिस्र्ी शास्त्रांर् ‘शुभवरृ्मान’ म्हटले आहे. (माकृ १·१५ रो. १·१) ह्या 
शब्दाचा प्रयोग कााे करून ज्या ईश्वर पे्रष्टरर् पुस्र्कार् हा दयेचा ष्टनरोप ष्टलहून ठेष्टवला त्यारं् व 
ष्टवशषे करून ज्यार् िीस्र्ाचें सवृ जन्मदारभ्य चष्टरत्र, त्याचे मरण व पुन्हा उठणे ह्या गोिी 
ष्टलष्टहल्या आहेर् त्याच्या नावाकडे होऊ लागला. म्हणजे मात्थी, माकृ इ.कानंी ष्टलष्टहलेल्या 
पुस्र्कारं् शुभवरृ्मान म्हणू लागले. शुभवरृ्मानाची चार पुस्र्के आहेर्. र्थाष्टप त्या प्रत्येकारं् हकवा 
सवार् येशू ष्टिस्र्ीचे सवृ चष्टरत्र, व त्याचें सवृ चमत्कार आहेर् असे नाहीं. येशू ष्टिस्र्ाचे संवाद, 
अनेक कामें, त्यानंी कथन केली नाहीर्. शुभवरृ्मानाचे लेख प्रामाष्टणक व खरे आहेर् व ईश्वरी 
पे्ररणेनें ष्टलष्टखर् आहेर्. शुभवरृ्मानाच्या चारही लेखकानंी जर गं्रथ स्वचे्छेनें ष्टलष्टहले असरे् र्र गं्रथ 
लोकष्टप्रय व्हाव ेव कीर्थर्प्रद व्हाव े म्हणून व लोकासं चमत्काष्टरक कथा सागंून त्यांचे रंजन करावे 
म्हणून ष्टकर्ीएक खऱ्या व खोया गोिी त्यानंी अवश्य ष्टलष्टहल्या असत्या. र्सें त्यानंीं केलें  नाहीं. 
ष्टिस्र्ाष्टवषयी आवश्यक र्ो सवृ भाग त्यानंी कथन केला आहे. र्ो कोण व कोठून आला, त्याचे गुण 
व कमे काय होर्ी, त्याच्या उपदेशाचे बीज काय होर्ें, त्याने मनुष्याकष्टरर्ा काय केले ह्या सवृ 
गोिींचा त्यानंी आपल्या गं्रथी सप्रमाण संग्रह केला आहे. बाकी ईश्वरी सूत्रानें लुप्र् होऊ ष्टदल्या. 
याष्टशवाय आपले गं्रथ वाचून पुण्य प्राप्र् होईल असे रे् म्हणर् नाहींर्. कथा माहात्म्य व स्वमाहात्म्य 
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रे् सागंर् नाहींर्. केवा प्रभ ू येशूचा मष्टहमा वाढावा म्हणून स्वर्ः पडद्यारं् राहून येशूला मात्र रे् 
सवांच्या पुढे ठेवर्ार्. (पत. ११) 

 
मूा गं्रथाचे ष्टववचेन करर्ाना बाबा अधूनमधून हहदू धमृकथाकंडे वार्ार्. रे् म्हणर्ार्, हहदू 
लोकाचं्या ईश्वरप्रणीर् गं्रथारं् म्हणजे पुराणार् देवकथा आढार्ार् (ष्टव. पु. स्कं. ६ ४. ८) त्याचें 
करे् कोणाचा र्री पक्ष धष्टरर्ार्. ष्टवरोधकाचंी हनदा, पुण्याचें आष्टमष दाखष्टवर्ार्, र्सें 
शुभवरृ्मानाच्या बाबर्ीर् म्हणर्ा येर् नाहीं. ष्टिस्र्ाचें चष्टरत्र चौघाजणानंी चार ष्टनरष्टनराळ्या गं्रथार् 
ष्टलष्टहले आहे. ह्यापैकी मात्थी व योहान्न हे दोघेजण आपण पाष्टहलेल्या गोिी ष्टलष्टहर्ार् आष्टण जे 
ष्टिस्र्ाचे संवादन त्यानंीं ऐकले रे्च सागंर्ार्. बाकीचे दोघे लेखक म्हणजे माकृ व लुक ह्यानंी जे 
ष्टशष्य िीस्र्ाच्या संगर्ीं होरे् व ज्यानंीं त्याची कामे स्वर्ः डोळ्यानंी पाष्टहलीं होर्ीं व ष्टलहून ठेष्टवलीं 
होर्ीं, त्याचं्या र्ोंडच्या गोिी हकवा त्याचें गं्रथ अवलोकन करून आपले गं्रथ रष्टचले आहेर्. पष्टहलीं 
र्ीन शुभवरृ्मानें चौर्थया शुभवरृ्मानापेक्षा ं बऱ्याच गोिींनी ष्टनरााी आहेर्. चौर्थयाचे ष्टवषय व 
लेखनशलैी ष्टनरााी वाटरे्. पष्टहलीं र्ीन मात्र बऱ्याच अंशीं परस्पराशंीं ष्टमार्ी जुार्ी आहेर्. 
ष्टकत्येक ष्टठकाणीं र्र वातय, शब्दरचना जुार्ार्. यावरून र्कृ करर्ा ंयेर्ो कीं ह्या ष्टलष्टहणारानंीं 
प्रथम पे्रष्टषर्ाच्या र्ोंडच्या ज्या गोिी ऐकल्या त्याच त्यानंी ष्टवश्वासूपणे ष्टलष्टहल्या. त्यारं् जो भेद आहे 
त्यावरून असे म्हणर्ा येईल कीं त्यानंी परस्पराचं्या गं्रथावरून उर्ारे घेर्ले. नाहींर्. त्या सवांचा 
ष्टशक्षक व पे्ररक पष्टवत्र आत्मा होर्ा. त्या गं्रथाच्या लेखारं् जो र्ााा ष्टदसर्ो त्यावरून असे ष्टदसरे् 
कीं या र्ीन गं्रथकाराचंा पे्रष्टषर्ाशंी संबंध होर्ा आष्टण त्यानंीं दंर्कथावंर आधाष्टरर् लेखन केलें  नाहीं. 
र्ात्पयृ या चार गं्रथारं् सुमेा आहे र्सा भेदही आहे. 

 
या गं्रथारं्ील ष्टवपयासाचंा आपण केवा मेा घार्ला आहे असे बाबा म्हणर्ार्. जेथे मेा नाही रे्थे 

गं्रथकारानंी मुाार्च र्ी गोि थोडतयार् कथन केली असे समजाव ेहकवा व्यतर्ी ष्टर्र्तया प्रकत र्ी या न्यायाने 
या चार जणाचं्या गं्रथार् ारक असणारच हे लक्षार् घ्यावे, असे प्रष्टर्पाष्टदले आहे. (पत. १३) 
 
मात्थीचे शुभिरृ्मान 
 

मात्थीच्या शुभवरृ्मानासंबंधी बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
पष्टहल्या शुभवरृ्मानाचा ष्टलष्टहणारा मात्थी होर्ा असें पूवीपासून यावत् ष्टिस्र्ी मंडाी मानीर् आली 
आहे. ही गोि आम्ही खात्रीनें सागंर् नाही. म्हणून कोणास आश्चयृ वाटू नये. सवृ प्राचीन गं्रथाच्या 
ष्टवषयीं परंपरागर् चालर् आलेल्या लोकाष्टभप्रयावरच ष्टवश्वास ठेष्टवला पाष्टहजे. रामायण वाक्ल्मकीने 
ष्टलष्टहलें  हकवा भारर् व्यासानें कष्टथलें  ह्याला दंर्कथे ष्टशवाय दुसरें काय प्रमाण आहे? 

 
मात्थीची थोडतयार् माष्टहर्ी प्रस्रु्र् नव्या कराराच्या टीकेर् बाबानंी ष्टदली आहे. त्याचे सार असे 

की, मात्थी हा जकार्दार होर्ा. स्वभावाने नम्र, येशूने माझ्यामागे ये असे म्हणर्ाच जाणारा, सवृत्याग 
करणारा, ष्टिस्र्ाकष्टरर्ा त्याने मेजवानी केली. साधारणर्ः यरुशालेमचा नाश होण्ययापूवी सन ३७ मध्ये हे 
शुभवरृ्मान ष्टलष्टहलेले असाव.े मात्थीचे शुभवरृ्माचा लेखक ष्टिस्र्ी लालेला यहुदी होर्ा. त्याला शास्त्राची 
माष्टहर्ी होर्ी व त्याचा अथृ ज्ञार् होर्ा. नाजरेथ येथील अवमाष्टनर् उपदेशक हाच खरोखर इस्त्राएलचा 
वचनदत्त व दीघृकालापेष्टक्षर् राजा आहे हे स्थाष्टपर् करण्याच्या मुख्यय हेरू्ने त्याने येशूचे चष्टरत्र ष्टलष्टहले 
आहे. दाष्टवदाच्या गादीचा खरा वाष्टरस गालीलार्ील एका खेड्ारं्ील गरीब सुर्ार शााेर् त्याला सापडर्ो, 
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आष्टण योसेाच्या मानलेल्या मुलामंध्ये इशायाने भष्टवष्यरूपाने कथलेल्या इमानुवलेाची मूर्थर् त्याच्या दृिीस 
पडर्ी. येशूच्या चष्टरत्रार् त्याने ज्या ष्टकत्येक गोिी साषं्टगर्ल्या आहेर् त्या इर्र सुवार्थर्काचं्या लेखार् 
सापडर् नाहीर्. येशूला बालपणार् जे मोठे संकट प्राप्र् लाले व त्याचे बाल्यापासून कसे रक्षण लाले ह्या 
गोिीर् मत्थीला भष्टवष्यवाद्यानंी जे साषं्टगर्ले होरे् त्याची प्रष्टचर्ी ष्टदसून आली. येशूच्या उपदेशार् त्याने 
इस्त्राएलाच्या राजाच्या प्राचीन व्यवस्थेची पष्टरपूर्थर् पाष्टहली, आष्टण त्याचे उद्योग व चमत्कार, आष्टण त्याचे 
दुःख भोगणे, व मरण ह्या संबधंी सवृ गोिी याकंडून दाष्टवदाच्या पुत्राष्टवषयीच्या भष्टवष्याचंी पष्टरपूणृर्ा होर्ी. 
असे र्ो स्थाष्टपर्ो. ष्टिस्र्ाने जी भष्टवष्ये साषं्टगर्ली आहेर् त्यापैकी यहुदी लोकाकंडून त्याच्या ष्टशष्याचंी जी 
छाणूक व यरुशालेमचा नाश ह्या संबंधाने जी होर्ी र्ी मात्र त्याने आपल्या गं्रथार् रक्षण करून ठेष्टवली 
आहेर्, कारण इस्त्राएलच्या आक्त्मकराज्याच्या स्थापनेशी या गोिीचा संबधं प्राचीन भष्टवष्यवाद्यानंी 
जोडलेला आहे. (अ २४ व यशा अ ६६ र्ा. पा.) यास्र्व ह्या शुभवरृ्मानास (जे बहुधा पष्टहल्यानेच ष्टलष्टहले 
असावे) नव्या करारार् जे आद्य स्थान ष्टदले आहे रे् योग्यच आहे, कारण रे् जुना व नवा करार याचंा संबधं 
अगदी पूणृरे्ने प्रगट कररे्. ह्याष्टशवाय रे् इब्री लोकाचं्या उपयोग पडाव ेअसे होरे्, व त्याचं्याच कष्टरर्ा रे् 
प्रथम ष्टलष्टहले असाव.े (पत. ३८-४०). 
 
माकृसचे शुभिरृ्मान 
 

माकृसच्या शुभवरृ्मानाचा पष्टरचय अगदी थोडतयार् आहे. उदा. : 
पे्र. १२. १२, २५ यारं् साषं्टगर्लेला योहान्न हा दुसऱ्या शुभवरृ्मानाचा लेखक हा बाणबृा होर्ा. त्याचें 
उपनाम माकृस होरे् असे पूवीपासून ष्टिस्र्ी मंडााचे मर् आहे. याच्या धार्थमक नार्लगाचा पुत्र. र्ो 
पे्रत्रसाच्या उपदेशकाकडून ष्टिस्र्ी लाला असावा. कारण पेत्रसाचा त्याच्या आईच्या घरी वारंवार 
जाण्याचा पष्टरपाठ असे (पे्र. १२. १२) असे ष्टदसरे्. र्ो पौल व बाणृबा याचं्या संगर्ीने 
यरूशालेमाहून अंत्योखास जाऊन (पे्र. १२. २५) रे्थून त्याच्याबरोबर गावोगावं शुभवरृ्मानाचा 
उपदेश करीर् ष्टारावयास ष्टनघाला, परंरु् मध्येच त्याने त्यास सोडले. (पे्र. १३. ५, १३) यामुाे पुढे 
सहा वषांनी पौलसानें त्याला पुनः आपल्याबरोबर ाेरीर् येण्यास नाकबूल केले. मग र्ो 
बाणबृाबरोबर कुप्रसास गेला. (पे्र. १५. ३८ ३९) परंरु् पूनः र्ो पौल रोमारं् बषं्टदवान असर्ा ंत्याचा 
सोबर्ी लाला आष्टण त्याष्टवषयी पौलाने जे ष्टलष्टहले आहे त्यावरून त्याची प्रीष्टर्ही त्याजवर बसली 
असे ष्टदसरे्. (कल ४. १०-२) र्ो एकदा पेत्रसाबरोबर होर्ा असा लेख आढार्ो. (१ पेत्र ५. १३) 
प्राचीन कााचे िीस्र्ी गं्रथकार असे म्हणर्ार् की, र्ो पे्रष्टषर्ाबरोबर त्याच्या लौष्टकक कामारं् बराच 
काा होर्ा, व त्या उभयर्ाचें ाार सख्यय जमले होरे्, आष्टण र्ो त्याच्या हुन्नाप्पाचे हकवा ष्टचटष्टणसाचे 
काम करीर् असे व शवेटी र्ो स्वर्ः ष्टमसर देशारं् काम करीर् असर्ा ंसत्याच्या साक्षीकष्टरर्ा मरण 
पावला. (पत. २२३) 

 
पष्टरचय थोडतयार् असला र्री या शुभवरृ्मानावरची टीका महत्त्वाची आहे. 
 

‘माकृसने आपला गं्रथ रचरे् वाेी मात्थीच्या गं्रथाचे अवलोकन केले असाव ेकाय?’ (असा प्रश्न 
उपक्स्थर् करून बाबा म्हणर्ार्,) त्याने त्याचे उर्ारे घेर्ले हकवा गं्रथाचा साराशं काढला असे 
म्हणर्ा येर् नाही. र्ो यरूशालेमार्ील पष्टहल्या ष्टिस्र्ी लोकामंध्ये राहर् होर्ा म्हणून त्याला 
पे्रष्टषर्ाकंडून पुष्का माष्टहर्ी लाली असेल, व कदाष्टचर् मात्थीचे शुभवरृ्मानही त्याच्या पाहण्यारं् 
आले असेल. त्याची व पेत्रसाची मोठी मैत्री असल्याने त्यानेही त्याला प्रभ ु येशूच्या पुष्का गोिी 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टवस्र्ाराने साषं्टगर्ल्या असर्ील आष्टण त्या सागंर्ाना आपल्या महत्त्वाच्या सवृ गोिी त्याने गााल्या 
आहेर्. एवढाच काय र्ो पेत्रसाचा व ह्या गं्रथाचा संबधं ष्टदसर्ो. बाकी र्ो कोणी सवृ स्वरं्त्र 
कत्याच्या हार्चा आहे यार् संशय नाही. ष्टकत्येकाचं्या मर्ाप्रमाणे जर र्ो पेत्रसाच्या सागंण्यावरून 
अथवा त्याचं्या देखरेखीखाली ष्टलष्टहला असर्ा र्र मात्थीच्या गं्रथाप्रमाणे त्याची रचना लाली 
नसर्ी, पण योहान्नाच्या शुभवरृ्मानारं् जशा नव्या गोिी सापडर्ार् र्शा पेत्रसाच्या माष्टहर्ीर्ील 
पुष्का नव्या गोिी त्यारं् आढाल्या असत्या. 

 
हा गं्रथ केव्हा व कोठे ष्टलष्टहला याचा ष्टनश्चय होर् नाही. परंरु् त्याचा काा सन इ. ४८ पासून ६५ ह्या 
वषांच्या मध्ये असावा व त्याचे स्था रोम, कायसष्टरया, अंत्योख हकवा आलेग्लाषं्टिया यारूं्न कोणरे् 
र्री एखादे असाव.े...ह्यार् प्रभ ू येशूच्या उपदेशापैंकी ाार थोडाभाग साषं्टगर्ला आहे आष्टण जे 
काही ष्टलष्टहले आहे रे् ाार संष्टक्षप्र् आहे असे ष्टदसरे्. परंरु् ज्या चमत्काष्टरक कत त्यावंरून नालरेथ 
येथील येशू हा देवाचा पुत्र होर्ा असे ष्टसद्ध होरे् त्याचे ष्टवस्र्ाराने कथन केले आहे. ह्यारं्ील 
जन्मवतत्तारं् जरी संष्टक्षप्र् आहे र्री ज्याचा र्ो आहे र्ो कोणी अपार सामर्थयाचा, अश्रारं् उद्योगाचा व 
अनंर् दयेचा पुरुष होर्ा असे ष्टदसून येरे्. 

 
लूकाचे शुभिरृ्मान 
 

लुक नामक गं्रथकाराची साद्यरं् माष्टहर्ी बाबा देर्ार् : 
 
ह्या शुभवरृ्मानाचा व पे्रष्टषर्ाचंी कत त्यें नामक गं्रथाचा लूक हा पौल पे्रष्टषर्ाचा काही काा पयंर् 
सोबर्ीचा कामकरी व प्रवासी होर्ा. पे्रष्टषर्ाचं्या इष्टर्हासामध्ये त्याचे नाव त्रौवास येथल्या कथेर् 
आढारे्. रे्थून र्ो पौलासंगर्ी ष्टाष्टलपै येथे जाऊन (पे्र. १६. १०, १७) रे्थे नव ेलालेल्या ष्टिस्र्ी 
लोकासं उपदेश करावयास राष्टहला असे ष्टदसरे्. नंर्र सार् वषांनी पुनः र्ो रे्थेच येर्ो, आष्टण रे्थून 
पौलाबरोबर आष्टशया व पालस्टौन ह्या प्रारं्ांर् जार्ो व शवेटी रोम शहरास जार्ो. (२०. ५-२८. 
१६) रे्थे र्ो पौलाच्या मरणाअगोदर थोडे ष्टदवस होर्ा. (२ ष्टर्. ४, ११) कल ४.१४ यारं् 
साषं्टगर्लेला ष्टप्रय वैद्य र्ो हाच होर्ा असे सवृसाधारण मर् आहे. ह्याचे आईबाप ष्टवदेशी होरे् असे 
ष्टदसरे्, कारण कल ४. ११, १४ यारं् र्ो ‘जे संुरे्चे’ त्याहूंन वगेाा दशषृ्टवला आहे. ष्टकत्येकाचें असे 
मर् आहे की र्ो ष्टमष्टरया प्रारं्ार्ील अंत्योख गावंी राहर् होर्ा, आष्टण ह्या मर्ाला त्याच्या गं्रथार्ील 
ष्टकत्येक लेखावंरून बकाटी येरे्. त्याच्या नावंावरून व त्याच्या वैद्यकीच्या धंद्यावरून असा र्कृ 
ष्टनघर्ो की, र्ो कोणी धनवान रोमी गतहस्थाच्या मुतर् लालेल्या दासापंैकी असावा. परंरु् त्याला 
यहुदी धमाची इर्की बाष्टरक साष्टरक माष्टहर्ी असल्यावरून र्ो ष्टिस्र्ी होण्यापूवी त्या मर्ानुसारी 
असावा असेही अनुमान ष्टनघरे्. त्याचे वैद्यकीचे ज्ञान त्याने जे आपल्या गं्रथार् रोगाचें वणनृ वगैरे 
केले आहे त्यावरून व ष्टिस्र्ाने व त्याच्या ष्टशष्यानंी रोग बरे केल्याचे जे वतत्त ष्टलष्टहले आहे त्यावरून 
ष्टदसून येरे्. इर्र शुभवरृ्मानामंध्ये ह्याच गोिी साधारण रीर्ीने वर्थणल्या आहेर्, परंरु् लूका 
ष्टशकलेल्या वैद्याप्रमाणे त्याष्टवषयी ष्टलष्टहर्ो, आष्टण त्याच्या भाषेच्या शलैीवरूनही र्ो सुष्टशष्टक्षर् होर्ा 
असे ष्टदसरे्. (पत. २९०) लूका त्याच्या गं्रथारं्रीच्या गोिीचा स्वर्ः साक्षी नव्हर्ा र्र त्याने येशूला 
पाष्टहले होरे्. जे त्याला ओाखर् होरे् त्याचं्या साक्षीवरून त्याने शोध करून प्रस्रु्र् गं्रथलेखन केले 
ही गोि त्याच्या प्रस्र्ावनेवरून समजरे्. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

(अ. १. १-४) बाबानंी लूकाचा पष्टरचय र्कृशास्त्रास धरून चागंल्या प्रकारे करून ष्टदला आहे. 
आपल्या ष्टसद्धान्र्ास प्रमाणे देऊन गं्रथलेखकाचा पष्टरचय करून देण्याचा हा गुण बाबाचं्या या नव्या 
करारावरील टीकेर् सवृत्र आढाून येर्ो. आपल्या म्हणण्यास आधार काय, दंर्कथा कोणत्या, अनुमाने 
कोणर्ी इ. सवृ काही त्यानंी स्पिपणे ष्टलष्टहले आहे. भाष्यकाराला आवश्यक असा रु्लनात्मक दृष्टिकोण 
बाबाचं्या ष्टठकाणी कसा होर्ा याचा प्रत्यय आपणास प्रस्रु्र् टीकेर् जागोजागी येर्ो. लूकाच्या 
शुभवरृ्मानार् आहेर् पण अन्य शुभवरृ्मानार् नाहीर् अशा काही गोिी बाबानंी ष्टनर्थदि केल्या आहेर्. 
त्यापैकी मुख्यय येणेप्रमाणे असे म्हणून बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

(१) येशूच्या जन्मकालापूवी व जन्मकााी घडलेल्या गोिी ह्याचा वतत्तारं् ष्टलष्टहर्ानंा लुकाला एका 
दस्र्ऐवजाचे सहाय्य ष्टमााले असावे असे ष्टदसरे्, व हा दस्र्ऐवज कदाष्टचत् येशूची आई मारया 
ष्टहजपासून ष्टमााला असेल, कारण र्ीच मात्र ह्या गोिी र्पशीलवार सागंण्यास लायक होर्ी. (२) 
प्रभ ूयेशूचे संवाद व वचने ही अ. ९. ५१-१८. १५ यारं् आहेर् व र्ी त्याने गलील सोडल्या वेाेपासून 
त्याचा यरूशालेमास शवेटला वल्हाडंण येईपयंर्च्या मधल्या कााारं्ील असावीर् असे ष्टदसरे्, 
आष्टण (३) प्रभ ुमरून उठल्यावरच्या ष्टकत्येक सष्टवस्र्र गोिी व त्याच्या स्वगारोहणाचा वतर्ारं्. (पत. 
२९०) 

 
अशा प्रकारे र्ौलष्टनक अभ्यास करून प्रस्रु्र्ाचा वगेाेपणा बाबा त्याचं्या या टीकेर् जागजागी ष्टसद्ध 
करर्ार्. 

 
लुकाच्या शुभवरृ्मानाचा इष्टर्हास देर्ाना बाबानंी प्रत्येक ष्टठकाणी आपले म्हणणे स्पिपणे साधार 

नोंदष्टवले आहे. उदा. : 
 

हे शुभवरृ्मान पे्रष्टषर्ाचं्या कत त्याच्या पूवी ष्टलष्टहले आहे यारं् शकंा नाही. (पे्र. १·१ पहा.) ह्याची ष्टमर्ी 
सन इ. ५०–५८ सालाच्या मध्ये आहे. लुकानें प्रथमर्ः आपला गं्रथ थूयाष्टपलस नामक आपल्या 
एका ष्टमत्राकष्टरर्ा ं ष्टलष्टहला. (अ १·३ पाहा.) र्री पुढे त्याचा सदोष्टदर् व सवृत्र उपयोग व्हावा 
असाही त्याचा हेरू् ष्टदसून येर्ो. त्याने प्रभ ू येशूची वशंावाी मनुष्य जार्ीचा मूा पुरुष जो आदाम 
त्यापयंर् नेऊन पोचष्टवली आहे, आष्टण त्यावरून यहुदी व ष्टवदेशी याचंा भेद न कष्टरर्ा िीस्र् हा 
जगाचा र्ारणारा आहे असे दशषृ्टवले आहे. देवाच्या पुत्राचा आमच्या मनुष्य स्वभावाशी ज्या 
गोिीकडून ष्टनकट संबंध येर्ो त्या गोिी त्याने ाार पूणृरे्ने वर्थणल्या आहेर्. याकष्टरर्ा त्याने 
देवाच्या पुत्राचे ईश्वरी रे्ज व महत्त्व यासं मलीनर्ा न येऊ देर्ा ं त्याने प्रभचूा जन्म, त्याची 
बालपणीची वाढ, त्याची मानवी वशंावाी, त्याचा ष्टनत्य प्राथृना करण्याचा पष्टरपाठ, त्याला 
दूर्ाकंडून प्रसंगोपार् ष्टमाालेले सहाय्य, आष्टण त्याच्या मनार् मनुष्याचे सुखदुःख जाणून उत्पन्न 
होणारा कावाा, इ. ष्टवषयाचे कथन केले आहे. ह्या ष्टवषयाचे व येशूच्या दृिान्र्ाचें कथन करर्ानंा 
त्यारं् असा रस भरला आहे की वाचणाराचे ष्टचत्त मोहून जारे्. (अ. २. ४०–५२, ४.१६–२२, ७. 
११–१७, १०. ३०–३७ इ. इ. पाहा.) 

 
ह्या साधारण ष्टववचेनामुाे दुहेरी कायृ साधरे्. पष्टहले म्हणजे, ‘नवा करार’ मूा स्वरूपार् वाचकानंा 

उपलब्ध होर्ो, बाबासंारख्यया खंद्या मराठी लेखकाने र्ो ष्टलष्टहल्यामुाे भाषेच्या दृिीने र्ो नमुनेदार ठरर्ो व 
दुसरे म्हणजे ‘नवा करार’ टीकेच्या स्वरूपार् अष्टधकाष्टधक स्पि होर् जार्ो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

लुकाच्या शुभवरृ्मानाचे आणखी वैष्टशष्य सागंर्ाना बाबा आपल्या टीकेर् म्हणर्ार्, 
लुकाच्या शुभवरृ्मानारं् ऐष्टर्हाष्टसक गोिींची पूणरृ्ा इर्र शुभवार्थर्काचं्या लेखाहून ष्टवशषे ष्टदसून 
येर्ी. त्याने आपल्या लेखास योहान्न बाक्प्र्स्मा करणाराच्या जन्माच्या गोिीपासून जो आरंभ केला 
आहे र्ो िीस्र्ाच्या स्वगारोहणाची कथा सागंून त्याची समाप्र्ी केली आहे. त्याने ज्या मुख्यय गोिी 
साषं्टगर्ल्या आहेर् त्याचंा त्याने परस्पराशंी संबधं दाखष्टवला आहे आष्टण त्यारं् त्याच्या कााच्या 
बाहेरील बहुर् ऐष्टर्हाष्टसक गोिींचे अंग दशषृ्टवले आहे. ह्याष्टशवाय आणखीही ष्टकत्येक अगत्याच्या 
गोिी त्याने साषं्टगर्ल्या आहेर्. ह्यामुाे त्याचा गं्रथ ष्टवशषे मोलवान लाला आहे. र्ो प्रभ ू येशूने 
कारणपरत्व े केलेली चचा व त्याच्या मुखारूं्न प्रसंगोपार् ष्टनघालेलीं वातये ाार स्पि रीर्ीने 
सागंर्ो, ज्या प्रसंगी र्ी उत्पन्न लाली रे् प्रसंग व रे्थे ष्टवद्यमान असणाऱ्या लोकाचंी उत्तरे ह्याचेंही र्ो 
वणनृ ष्टलष्टहर्ो. परंरु् त्याचे कथाष्टनरूपण सवृ ष्टठकाणी सारखे ष्टवस्र्तर् नाही, कोठे कोठे र्ो ाार 
संके्षपाने एखादी गोि सागंर्ो व कोठे कोठे ाार र्पष्टसलवार ष्टलष्टहर्ो, आष्टण माकाप्रमाणे 
स्वरूपबोधक वणनृ कष्टरर्ो. (पत. २९१) 

 
याप्रमाणे ष्टवश्लेषक वतत्तीने बाबानंी या शुभवरृ्मानावर ष्टलष्टहले आहे. ष्टवषयाचा नीट अभ्यास करून 

त्याचा उलगडा करण्याची बाबाचंी दृिी या ष्टठकाणी ष्टदसरे्. 
 
योहान्नाचे शुभिरृ्मान 
 

योहान्ना हा याकोबाचा भाऊ पे्रष्टषर्ाच्या कामार्ील सोबर्ी. त्याच्या आईचे नाव सालोमी. र्ो 
वष्टडलाबंरोबर गाष्टललार् बेयसायदा गावी गेन्नसेरेथ सरोवरार् मासेमारी करी. कुटंुब सुखी कारण घरी 
मोलकरी होरे्. त्याची आई येशूची िव्याने सेवा करी. योहान्नाचंी व मुख्यय याचकाची ओाख पण होर्ी. 
येशूच्या आंियस या प्रारंभीच्या ष्टशष्याबरोबरचा एक योहान प्रथम बाक्प्र्स्मा करणारा योहान्न याचा ष्टशष्य 
होर्ा. त्यानेच त्याला येशूची ओाख करून ष्टदली. रे्व्हापासून र्ो त्याचा एकष्टनष्ठ ष्टशष्य लाला. योहान्न, 
याकोब व पेत्रस यानंा येशूने ाार जवाचे केले. सवृ गंभीर कामाचंा साक्षीदार म्हणून ष्टनवडले. येशूला 
ष्टशपायानंी धरले रे्व्हा हा पााला खरा, पण त्याने धैयृ सावरले. र्ो येशूच्या मरणसमयी त्याच्या जवा 
होर्ा. येशूने, स्वमारे्ची जबाबदारी पण याच्यावरच सोपष्टवली. शुभवरृ्मानाच्या इष्टर्हासार् योहानाचे नाव 
येरे्. पुढे नाही. पेत्रसाच्या समागमे रे् असरे्. पौल ष्टिस्र्ी लाल्यावर जेव्हा यरूशालेमास आला रे्व्हा 
योहान्न रे्थे नव्हर्ा. पुढे भेटला. र्ो मारयेच्या मरणापयंर् यरूशालेमास राष्टहला. पौलानंर्र आष्टशया मनैर 
येथे योहान प्रभचेू काम करावयास गेला. त्याचे राहण्याचे मुख्यय स्थान एकस होरे्. त्या देशार् त्याने अनेक 
मंडळ्या स्थाष्टपल्या. रोमन बादशहाच्या कााी ष्टिस्र्ी लोकाचं्या छावणूकीर् योहान्नला पारमसबरोबर 
पाठवले गेले. रे्थे त्याला दृिान्र् लाले. रे् त्याने आपल्या प्रगटष्टवणे नामक पुस्र्कार् ष्टलष्टहले आहेर्. नंर्र 
र्ो सुटल्यावर एकदम येथे आला. रे्थेच मरणापयंर् त्याने आपले काम चालष्टवले. इ. स. च्या ३०० व्या वषी 
र्ो मरण पावला. त्याचे वय रे्वढेच होरे्. स्वभाव प्रथम र्लाख होर्ा. प्रभचू्या ष्टशक्षणाची गरज त्यास 
वारंवार पडे. ष्टशष्यार् ााी करावी, एक ााी चालवावी असा त्याचा कल होर्ा. सुष्टशक्षा ष्टमाून र्ो 
प्रीर्ीपात्र व ममर्ााू लाला. पापष्टनषेधाथृ आग्रहाने र्ो क्षीण लाला नाही. प्रभचेू त्यावर ष्टवशषे पे्रम होरे्. र्ो 
स्वर्ः र्से म्हणर्ो. त्याचे मन ष्टवचारशील, ध्यानस्थ होरे्. येशूचे संवाद व कत त्ये र्ल्लीनरे्ने ष्टलष्टहली आहेर्. 
एकस येथे यरूशालेमचा नाश लाल्यावर बहुर् काााने सन ९७ सालच्या सुमारास योहान्नने आपले 
शुभवरृ्मान ष्टलष्टहले असे प्राचीन ष्टिस्र्ी साक्षीने ष्टदसरे्. याच्या गं्रथार् येशूने साषं्टगर्लेले 



 

 

अनुक्रमणिका 

येरूशालेमाष्टवषयीचे भष्टवष्य व यहुद्याचं्या याजकाष्टवषयीचे भष्टवष्य ष्टमार् नाही. कारण योहान्नच्या 
गं्रथलेखनसमयी या गोिी घडलेल्या होत्या. 
 

त्याने आपला गं्रथ पालस्रै्न देशाच्या बाहेर ष्टलष्टहला. रे्व्हा यहुदी राज्य व व्यवस्था नि लाली 
होर्ी. ष्टिस्र्ी धमार् ष्टवदेशी आले होरे्. म्हणून यहुदी भाषेर्ील शब्द, रीर्भार् व स्था याचंा प्रसंगानुरूप 
र्ो अथृ सागंर्ो. यहुद्यांच्या सणाचंा उल्लेख कष्टरर्ो. (पत. ४१८–१९) योहान्नाच्या शुभवरृ्मानाचे आगाेपण 
दाखवर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

योहान्नाला दुसऱ्या शुभवरृ्मानाचंी माष्टहर्ी होर्ी यार् संशय नाही. आपल्या गं्रथाची वाचकासं प्रभ ु
येशूच्या चष्टरत्रार्ील मुख्यय गोिींची पूवीच माष्टहर्ी आहे असे कल्पून र्ो ष्टलष्टहर्ो असे त्याच्या 
लेखावरून ष्टदसरे्. मात्थी वगैरे सुवार्थर्कानंी ष्टलष्टहलेलेल्या गोिींची र्ो जागोजाग सूचना मात्र 
कष्टरर्ो, परंरु् त्याच गोिी पुनः क्वष्टचर् सागंर्ो, व जेव्हा त्या सागंर्ो, रे्व्हा आपल्या गं्रथाच्या मुख्यय 
उिेशाच्या संबंधाने मात्र सागंर्ो. र्ो येशूने केलेल्या चमत्कारापंैकी साहा चमत्कार सागंर्ो, त्यारू्न 
पाच र्र केवा त्याच्याच गं्रथार् ष्टमार्ार्. येशूने साषं्टगर्लेले सवृ दाखले व डोंगरावरील उपदेश व 
भष्टवष्यात्मक संवाद रे् सवृ त्याने सोडले आहेर्. याप्रमाणे त्याच्या गं्रथाचे दोन र्तष्टर्याशं अगदी नवे 
आहेर् आष्टण दुसऱ्या शुभवरृ्मानारं् ष्टमार्ार् अशा ज्या ष्टकत्येक गोिी ष्टमार्ार् त्या त्याने ष्टलष्टहल्या 
आहेर्. (पत. ४१९) नव्या कराराच्या पष्टहल्या भागार् अशा रीर्ीने बायबलमधील चारी 
शुभवरृ्मानाचंा अल्प व साधार पष्टरचय, शुभवरृ्मानकाराचंा स्थलकाल वगैरे उल्लेख, शुभवरृ्मानाचे 
स्वरूप, त्याचे इर्रापेंक्षा ष्टनरााेपण, त्याचा इष्टर्हास व त्या शुभवरृ्मानाचे वैष्टशष्य काय आहे 
इत्याष्टदचा बाष्टरक साष्टरक र्पशील बाबा पदमनजी देर्ार्. सूक्ष्म अभ्यास, इर्र गं्रथाचंी मदर्, 
संदभांचा उल्लेख, थोडतयार् पण महत्त्वाची माष्टहर्ी देणे, स्पिीकरणाला ष्टटपणे देणे इ. गोिी 
बाबाचं्या खास होत्या. त्या सवांचे एक मनोहारी दशनृ येथे स्पिपणे ष्टदसून येरे्. हे श्रमाचे, किाचे व 
अभ्यासाचे काम होरे् आष्टण बाबाचं्या प्रचडं उद्योगाची ालश्रुर्ी या गं्रथार् ष्टदसरे्. 

 
िव्या करारावर टीका भा. १ हे पुस्र्क १८७४ साली प्रष्टसद्ध लाले. ज्ञािोदयािे त्याचे महत्त्व स्पि 

करणारे परीक्षण र्ात्काा प्रष्टसद्ध केले. र्ो म्हणर्ो, 
 

िव्या करारावर टीका हे पुस्र्क लंडन येथाल त्रातट सौसैयटीने छापून प्रष्टसद्ध केलेल्या एका 
इंक्ग्लश गं्रथावरून रे. ष्टम. बाबा पदमनजींनी केले आहे, र्री हे त्या गं्रथाचे अक्षरशः भाषारं्र आहे, 
असे नाही, र्र स्वर्ःचे ष्टवचार व दुसऱ्या नामाषं्टकर् टीकाकाराचें ष्टवचार घालून मुाापेक्षा ं कमी 
जास्र् केले आहेर्. जेथे मूा टीका ाारच संष्टक्षप्र् होर्ी, रे्थे ष्टवस्र्ार केला. ज्या गोिी इकडील 
वाचकासं ष्टवशषे लाभदायक होण्यासारख्यया नाहीर् त्या सोडून ष्टदल्या. जेथे शास्त्रारं् वर्थणलेल्या 
लोकाचं्या रीष्टर्भार्ी व संप्रदाय, हहदू लोकाचं्या रीष्टर् व संप्रदाय यासंी ष्टमार्ार् रे्थे उदाहरणानंी 
स्पि दाखष्टवले आहे, ष्टिस्र्ीशास्त्र व हहदुशासे्त्र याचं्या ष्टसध्दान्र्ाचंा ष्टकर्पर् मेा व अंर्र हे 
दाखष्टवले आहे, ष्टिस्र्ी शास्त्रारं्ील बोध व ष्टनषेध ही स्पि करण्याकष्टरर्ा ंहहदु कवींच्या गं्रथारूं्न वेचे 
घेर्ले आहेर्, आष्टण योग्य ष्टदसले रे्थे उपयतर् सूचना केल्या आहेर्. या गं्रथाची भाषा सुलभ आहे. 
ष्टकत्येक लोकासं ऊंच व कठीण भाषा ष्टलष्टहण्यारं् भषूण वाटरे्, र्सी नाही, र्शा भाषेने ही टीका 
ष्टलष्टहली असर्ी र्र ष्टविान पषं्टडर्ासं मात्र ष्टर्चा उपयोग कष्टरर्ा आला असर्ां, साधारण लोकासं 
काही समजली नसर्ी. त्यासं समजण्याकष्टरर्ा या ंटीकेवर एक उपटीका ष्टलहावी लागली असर्ी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

[ज्ञािोदय, ९ जुलै १८७४, पत. ३३५.]... हा गं्रथ ाार उत्कत ि आहे. याचे आणखी असे दोन भाग व्हायचे 
आहेर्, रे्ही लौकर होर्ील असी आम्ही आशा कष्टरर्ो. हा गं्रथ ष्टकत्येक ष्टिस्र्ी मनुष्यापंासी व 
ष्टवशषे करून प्रत्येक ष्टिस्र्ी उपदेशक, पंर्ोजी व ष्टवद्याथी यापंासी असला पाष्टहजे. म्हणजे त्यासं 
पष्टवत्रशास्त्राचा अभ्यास करावयास मोठे सहाय्य होईल. त्याचप्रमाणे ज्यासं ष्टिस्र्ी धमाचे ज्ञान 
नाही, त्यानंी व ष्टवशषे करून ज्यासं सत्याचा शोध करण्याची आवड आहे, त्यानंी हे पुस्र्क अवश्य 
घेऊन पठण कराव.े म्हणजे त्यासंही मोठे सहाय्य होईल. त्याचप्रमाणे जे ष्टिस्र्ी धमाच्या ष्टवरूद्ध 
ष्टलष्टहर् व बोलर् असर्ार्, त्यानंींही ही टीका हकवा इंक्ग्लश भाषेर् ज्या टीका आहेर् त्यारूं्न 
एखादी घेऊन वाचावी आष्टण ष्टिस्र्ी शास्त्रारं्ील ज्या गोिी ष्टवरूद्ध हकवा ष्टसद्धारं्ाष्टवरूद्ध आपण 
ष्टलष्टहणार त्याचा वास्र्ष्टवक अथृ काय आहे हे पाहून मग लेखणीस हार् घालीर् जावा म्हणजे माजी 
ष्टवचार ष्टलष्टहणारापं्रमाणे दंभहारक व सुबोधपष्टत्रका आष्टदकरून पत्रारं्ील ष्टलष्टहणाराचें ष्टिस्र्ी 
धमृष्टवषयी जसे अज्ञान ष्टदसून येरे् र्से त्याचें ष्टदसून येणार नाही. [ज्ञािोदय, ९ जुलै १८७४, पत. ३३५, ३३६.] 

 
इ. स. १८९४ साली या नव्या करारावरील टीकेच्या पुस्र्काची दुसरी आवतत्ती अद्याप ष्टनघाली नाही 

म्हणून ज्ञािोदयािे दुःख व्यतर् केले आहे. एका पााकास या टीकेचा कसा उपयोग लाला व त्याने टीका 
दुप्पट हकमर् देऊन कशी ष्टवकर् घेर्ली होर्ी याचा पण खुलासा याच लेखार् आहे. ज्यासं इंग्रजी येर् नाही 
त्यानंा नव्या कराराचा अभ्यास करण्यास ाार उपयोगी अशी ही बाबाचंी नव्या करारावरील टीका आहे या 
ज्ञािोदयाच्या अष्टभप्रायाने ष्टर्ची उपयुतर्र्ा लक्षार् येरे्. 
 
भाग दुसरा 
 
िव्या करारावर टीका भा. २ मध्ये पे्रष्टषर्ाचंी कत त्ये प्रगटष्टवणे हा ष्टवषय आहे. प्रस्रु्र् गं्रथार् पष्टहल्या भागापेक्षा 
जास्र् गं्रथाचें सहाय्य घेर्ले व सूष्टचपत्र ष्टवशषे ष्टवस्र्ीण ृ व ष्टवषयप्रचुर आहे असे गं्रथकार प्रस्र्ावनेर् 
म्हणर्ार्. गं्रथार्ील ष्टववचेनाथृ बायबलच्या १८५७, १८७२ व १८७३ साली लालेल्या मराठी भाषारं्राचंा 
उपयोग करण्यार् आला आहे. 
 

पे्रष्टषर्ाचंी कत त्ये या पुस्र्काचा कर्ा लूक. अंर्गरृ् पुराव्याची छाननी करून रे् सन ६३ मध्ये ष्टलष्टहले 
असाव ेहे बाबाचें अनुमान आहे. यार् पे्रष्टषर्ाचंी सवृ कत त्ये नाहीर्. खूप गोिी गााल्या आहेर्. उदाहरणाथृ 
पेत्रस कैदेरू्न सुटल्यावर यरूशालेमाच्या मंडाीचा काहीच इष्टर्हास यार् नाही. र्सेच रोम शहरार् ष्टिस्र्ी 
धमाचा प्रवशे प्रथम कोणाकडून लाला या ष्टवषयी व पौलाच्या बहुरे्क कामाषं्टवषयी दुःख भोगण्याष्टवषयी 
काही लेख आढार् नाही. त्यावरून बाबानंा गं्रथकत्याचा उिेश असा ष्टदसर्ो की, ‘ष्टिस्र्ी मंडाीची प्रथम 
स्थापना ष्टर्चे आष्टदपीठ जे यरूशालेम व अंत्योखी येथे व यहुदी व ष्टवदेशी लोकामंध्ये कशी लाली व पुढे 
रे्थून र्ो धमृ सवृत्र कसा पसरला गेला हे संके्षपाने सागंाव.े’ ह्या बेर्ावरून सवृ गं्रथाचे स्वभावर्ः दोन मुख्यय 
भाग होर्ार्. पष्टहल्या भागार् यहुदी लोकार् पेत्रसाच्या श्रमाने मंडाीची स्थापना व वतद्धी कशी लाली (अ 
१–१२) आष्टण दुसऱ्यार् ष्टवदेशी लोकामंध्ये पौलाच्या श्रमाने स्थापना कशी लाली (ख १३–२८) हे ष्टवषय 
आहेर्. दोन्ही भागार्ील पे्रष्टषर्ाचं्या कत त्याचा संष्टक्षप्र् पष्टरचय करून ष्टदल्यावर बाबा आपल्या प्रस्रु्र् गं्रथार् 
यरूशालेमाचा नाश होईपयंर् घडलेल्या गोिींचा थोडतयार् वतत्तारं् देर्ार्. त्यानंर्र ‘पे्रष्टषर्ाचं्या पत्रावर 
साधारण ष्टवचार’ या सदरार् नव्या करारार्ील एकवीस पत्राचंा थोडतयार् पष्टरचय करून देर्ार्. रे् 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पे्रष्टषर्ानंी ष्टिस्र्ी मंडळ्यासं ईश्वरी पे्ररणेने जो उपदेश केला व जे ज्ञान कष्टथले रे् त्याचं्या दंर्कथेर् 
ष्टमसाून भ्रि न व्हाव ेअथवा काााच्या ओघारं् वाहून जाऊन लयाप्रर् न पोहोचाव े म्हणन त्याच 
पे्ररणेने त्यारूं्न ष्टकत्येकानंी रे् पत्ररूपाने ष्टलहून ठेष्टवले. ही पते्र र्ीन प्रकारची आहेर्, म्हणजे 
ष्टिस्र्ी मनुष्यासं पाठष्टवलेली, अमुक एका मंडाास ष्टलष्टहलेली, सवृसाधारण ष्टिस्र्ी लोकांस 
ष्टलष्टहलेली आहेर् व काही यहुदी लोकासं आहेर्. त्या पष्टवत्र पत्रारं् र्ारणोपाय संबधंी ईश्वरी 
संकल्पाचा शवेटला स्पि बोध आहे. त्यारं् पूवी ज्या गोिी गूढ होत्या त्याचे स्पिीकरण केले आहे व 
ज्या अपूवृ रीर्ीने समजर् होत्या त्या पुररे्पणी ष्टशकष्टवल्या आहेर्. त्यापैकी (१) प्रभ ु येशच्या 
राज्याचे रक्षण, ही एक गोि आहे. हे राज्य ऐष्टहक वैभवाने व डामडौलाने स्थाष्टपर् होईल असे 
पे्रष्टषर् व त्याचें देशबाधंव समजर् होरे्, परंरू् या पत्रारं् रे् केवा पारमार्थथक व आकाशीय आहे, असे 
दशषृ्टवलेले आहे. 

 
(२) दुसरी गोि ष्टिस्र्ाचे दुःख भोगणे, मरण व पुनरुत्थान याचा अथृ पे्रष्टषर्ासं समजण्यास ाार 
कठीण पडर् असे. त्याष्टवषयी इथे असा उलगडा केला आहे की, मनुष्य जार्ीच्या र्ारणाची आशा 
केवा यावरच अवलंबनू आहे. ह्या पत्रार् या गोिींच्या संबंधाने असे साषं्टगर्ले आहे की, िीस्र् 
आमच्या अपराधाकंष्टरर्ा मरण पावला आष्टण आम्हाला न्यायी ठरष्टवण्याकष्टरर्ा पुनः उठला, आष्टण 
यामुाे मनुष्यास आपल्या ष्टवषयवासना हजकून सवृ कमांर् ष्टिस्र्ी सदाचाराने वागण्यास परम 
उत्कत ि हेरू् उत्पन्न होर्ार्, असे ष्टसद्ध केले आहे. (उदाहरणाथृ कल ३. १–५ पाहा.) (३) ष्टर्सरी 
गोि, ष्टवदेशी लोकासं ष्टिस्र्ाच्या मंडाींर् बोलवणे ही पते्र पे्रष्टषर्ाचं्या कत त्याचें पुस्र्काचा संबंध 
धरून वाचून पाष्टहली असर्ा ंष्टवदेशी लोक ष्टिस्र्ामध्ये सुवारे्च्या योगे यहुद्याचं्या संगर्ीने वाष्टरस व 
एका शष्टरराचे सहभागी व्हाव े म्हणून बोलाष्टवले आहेर् असे स्पि समजरे्. ह्या गोिीष्टवषयी पौल 
पे्रष्टषर् असे म्हणर्ो कीं, (एफ् ३. ३–६) प्राचीन भष्टवष्यवाद्याचं्या गं्रथारं् व प्रभचू्या संवादारं् जरी 
ष्टहची सूचना होर्ी र्री र्ी पष्टवत्र आत्म्याकडून नवीन प्रगट लाली आहे. (४) या पत्रारं् प्रभचू्या 
दुसऱ्या येण्याष्टवषयी अनेक भष्टवष्ये आहेर् आष्टण जशी त्याचे पष्टहले येण्यावर त्याच्या लोकाचंी आशा 
होर्ी र्सी या येण्याची त्याचं्या सापं्रर् कााच्या लोकासं अपेक्षा आहे, असे साषं्टगर्ले आहे. (५) 
आष्टण शवेटी या पत्रारं् नीष्टर्संबंधी करृ्व्यें आचरण्याष्टवषयी जागोजाग महादगरमाच्या उपयुतर् 
आज्ञा व बोध आहेर्, ही करृ्व्यें मनुष्याच्या स्वकीय आचरणसंबंधी व इर्रासं अनुलक्षनू आहेर् याचे 
ष्टववचेन इर्के स्पि व पष्टरपूण ृआहे कीं पूवांच्या शास्त्रभागारं् र्से सापंडर् नाही. आष्टण रे्णेकरून 
संपूण ृष्टिस्र्ी नीष्टर्शास्त्राचा संग्रह त्यारं् लाला आहे. (पत. १५९) 

 
बाबाचं्या मरे् ही पते्र संष्टक्षप्र् आहेर् म्हणूनच चटकन लक्षार् राहर्ार्. र्ी ष्टिस्र्ीशकाच्या 

पष्टहल्याच शर्कार् सवृमान्य होर्ी. नव्या करारार् एकूण एकवीस पते्र, आहेर्, पैकी रे्रा पौलाची, कारण 
त्यावर त्याचे नाव आहे. उवृष्टरर् सार्ापंैकी दोन पेत्रसाची, एक यरूशालेमाच्या मंडाीच्या पालकाचे, र्ीन 
योहान्नाची व एक यहुद्याचे. या प्रत्येक पत्रकत्याची माष्टहर्ी, त्याचा स्वभाव, गुण, चष्टरत्र व पत्रष्टवषय, 
पत्राष्टवषयीचे प्रास्र्ाष्टवक इ. बाबानंी आपल्या टीकेर् ष्टदले आहे. 
 

शवेटी बाबानंी ‘प्रगटष्टवणे’ या ष्टवषयासंबंधी भाष्य केले आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
‘प्रगटष्टवणे’ म्हणजे गुप्र् हकवा लाकंलेल्या गोिी उघड्ा करणे. (रो. १६. २५, २६) ह्या पुस्र्कारं् 
प्रभ ूयेशू िीस्र्ाने योहान्न पे्रष्टषर्ास प्रगट केलेल्या गोिी आहेर्. म्हणन ह्याला ‘प्रगटष्टवणे’ असे नावं 
ष्टदले आहे. हे प्रगटष्टवणे योहान्न ईज्यन समुिारं्ील पार्मस नामक बेटामंध्ये असर्ानंा लाले. रे्थे 
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त्याला दोष्टमश्यन बादशहाने देशबष्टहष्काराची (ष्टनकालाची) ष्टशक्षा भोगण्याकष्टरर्ा पाठष्टवले होरे्. 
इ. स. ९४ हकवा ९५. (पत. ७४२) 

 
संकटकााार् व दुःखार् व छा होर् असर्ाना ष्टिस्र्ी लोकाचें धैयृ ष्टटकष्टवण्यासाठी या पुस्र्काचा 

उपयोग ाार होर्ो, असे बाबा टीकेर् सागंर्ार्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, ‘ह्या भष्टवष्यगं्रथार् काााच्या समाप्र्ीपयंर् 
होणाऱ्या गोिी प्रगट केल्या आहेर्.’ त्यामुाे नवीन ‘प्रगटष्टवणे’ ची आशा नाही व देवाचा मनुष्याला हा 
शवेटचा ष्टनरोप आहे. प्रगटष्टवण्याच्या पुस्र्कार्ील दृिारं्, त्याचें स्था, काा, गोिी व माणसे याबाबर् 
टीकाकारारं् कसे भेद आहेर् हे स्पि केल्यानंर्र लेखक म्हणर्ो, ‘प्रगटष्टवणे ह्या गं्रथाचे स्वरूप, हेरू् व 
त्यापासूनचे ष्टशक्षण याबाबर् मात्र अनेक टीकाकारारं् एकमर् आहे.’ ह्या पुस्र्कार् ईश्वरी र्ारणारा प्रभ ूयेशू 
िीस्र् याचे र्ारणसंबधंी कायृ व त्याचे स्वकीय गुण, याचें ष्टवशषेकरून प्रदशनृ केले आहे. र्ो सनार्न, 
स्वयंभ ूपरमेश्वर असून मत्यृ मानव लाला, आष्टण अल्पकाल मरणाधीन होऊन मरणावर जय ष्टम वर्ा लाला, 
आष्टण आपल्या मष्टहमा पावलेल्या ष्टदव्य मानवी स्वभाव ेकरून मंडाीच्या स्वाष्टमत्वाच्या श्रेष्ठ अष्टधकाराची 
ष्टचन्हे धारण करीर् आहे, व आपले सनार्नत्व, सवृसमथृर्ा व सावृभौमत्व हा स्थापन व प्रगट करीर् आहे. 
व सवृ सुबुद्ध प्राणी त्याचे भजन करीर् आहेर्, असा वर्थणलेला आहे. (पत. ७४४) नवा करार पद्यात्मक 
नसल्यामुाे जुन्या कारारार्ील भष्टवष्यगं्रथाप्रमाणेच र्ो कसा काव्यात्म आहे, यार् आरंभापासून अंर्ापयंर् 
यथाक्रम अनुसंधान असून ष्टवषयाचें संष्टवधान उत्तरोत्तर कसे ष्टवकष्टसर् पावरे् हे सागंण्यार् आले आहे. 
 

नव्या कराराचेही मुख्यय दोन भाग आहेर्. त्यार्ील (१) प्रथम खंडार् (अ १–३) आरंभक हकवा 
प्रस्र्ावनारूप दृिान्र् आहेर्. यार् मंडाीच्या पर्ीचे दैवी गुण व त्याचा मनुष्याष्टवषयीचा कावाा याचें 
प्रदशनृ केल्यावर त्या कााार्ील मंडळ्यापंैकी सार् मंडळ्यासं पते्र आहेर्. (२) ष्टिर्ीय खंडार् 
भष्टवष्यष्टवषयक दृिान्र्माला आहेर्. त्यारं् मुख्यय र्ीन श्रेणी आहेर्. त्यारं्ील ष्टवषय देवाच्या व त्याच्या 
शत्रवूरील गजब आहेर्. रे् सार् ष्टशके्क उघडणे, सार् करणे, वाजणे, व सार् प्याले ओर्णे याचं्याशी जोडले 
आहेर्. यारूं्न प्रत्येक सरणीच्या पूवी हकवा नंर्र दुसरे दृिान्र् आहेर्. त्यार् देवाच्या राज्याची व मंडाीच्या 
सापं्रर्च्या दास्यावस्थेची व दुःखावस्थेची हकवा ष्टर्च्या भावी (पुढच्या) नयावस्थेची व मष्टहने ष्टचन्हे दशषृ्टवली 
आहेर्. (अ ४–२०) आष्टण गं्रथसमाप्र्ीस जो ष्टवषय आहे त्यार् ष्टिस्र्ी मंडाीच्या शवेटच्या व पष्टरपूणृ 
अवस्थेचे लाक्षष्टणक वणनृ आहे. (अ २१–२२) नव्या कराराच्या टीकेच्या या दुसऱ्या भागार् हे दृिारं्, पते्र, 
व्यंजनात्मकर्ा रूपकात्मकर्ा सगाी उलगडली आहे व अशा रीर्ीने नवा करार सामान्य वाचकासं या 
गं्रथार् उत्तम रीर्ीने समजावनू साषं्टगर्ला आहे. 
 

नव्या कराराच्या पष्टहल्या भागार् चार शुभवरृ्माने आहेर्. दुसऱ्यार् पे्रष्टषर्ाचं्या कत त्यापासून 
प्रगटष्टवण्यापयंर् पुस्र्के आहेर्. रचना एका ष्टवष्टशि पद्धर्ीची असून प्रथम प्रस्र्ावना, नंर्र नव्या 
करारासंबधंी प्रस्र्ावनारूप ष्टनवदेन, म्हणजे उपोद घार् आहे. त्यानंर्र दोन उपयुतर् कोिके आहेर्. 
त्यापैकी एकार् इष्टर्हासार्ील गोिींचा कालानुक्रम आष्टण रोमन राज्यार् घडलेल्या समकालीन गोिी 
ष्टदल्या आहेर्. दुसऱ्या कोिकार् शुभवरृ्मानाचं्या इष्टर्हासाचा कालानुक्रम व चारी शुभवरृ्मानाचंा सुमेा 
दशषृ्टवला आहे. त्यानंर्र टीका आहे. टीकेर्ही प्रत्येक पुस्र्काच्या आरंभी त्या त्या पुस्र्काची प्रस्र्ावना 
ष्टदली आहे. पुढे प्रत्येक पतष्ठावर मूाशास्त्र, त्याच्या खाली रु्ल्याथृदशकृ शास्त्रवचनाचंी ष्टठकाणे व त्याचं्या 
खाली टीका, आष्टण प्रत्येक अध्यायाच्या आरंभी त्या अध्यायार्ील ष्टवषयाचें ष्टटपण व शवेटी त्यावरून 
उपयुतर् सूचना ष्टदल्या आहेर्. उदाहरणाथृ : 
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मात्थीने केलेले शुभरृ्मान 
 

(१) अध्याय–अब्राहमचा पुत्र दाष्टवद, याचा पुत्र येशू िीस्र्, [बाबा ‘ष्टिस्र्’ हा शब्द ‘िीस्र्’ असा (बहुरे्क 

ष्टठकाणी) ष्टलष्टहर्ार्.] याचंी वशंावाी... व १२·३ व २२·१८ गाल ३:१६ मार् २२·४२–४५ गीर् ९·३ 
येशूची राजकीय वशंावाी ओ. १–१७ व येशू िीस्र् याची वंशावाी. यहुदी लोकाचंा मूा पुरुष 
अब्राहम याच्या कुाार् िीस्र्ाचा जन्म होईल असे ाार प्राचीन कााी देवाने वचन ष्टदले होरे्. 
(अल्प १२ १–३, २१,१२ इष्टब्र ११·१८ गाल ३·१६ ‘दाष्टवद’ हा अब्राहमाच्या वशंार्ला होर्ा. आष्टण 
त्याच्या कुाार् मशीहा िीस्र् येईल असेही वचन होरे्. (इमृ २३·५ गी १३२–१० ११) अब्राहम हा 
िीस्र्ाच्या पूवी १९०० वष ेहोर्ा व दाष्टवद सुमारे १००० वष ेहोर्ा, आष्टण यहुदी लोक ह्या भष्टवष्य-
वातयाची पष्टरपूर्ी होण्याची वाट पाहर् होरे्. ह्या कारणामुाे मात्थीने िीस्र् ह्या दोघाचं्याही कुाार् 
जन्मला असे प्रमाण दाखष्टवले आहे. 

 
‘पुत्र’, वशंज–वशंार्ला जसे राम हा दशरथाचा पुत्र असर्ा ंत्याला रघुनंदन (रघूचा पुत्र) म्हटले 
आहे, र्सेच येथे समाजाने–‘येशू’ ग्री. श., इष्टब्र भाषेर् ‘यहोशवा’, व. अ. ‘यहोवा र्ाष्टरर्ो’, म्ह. 
र्ारणारा ष्टवशषेनामाचंी असीं रूपारं्रे अन्य भाषेर्ही होर्ार्. यशोदा, यमुना, अयोध्या याचें ष्टब्रज 
भाषेर् जशुदा, जमुना, अजुध्या असे रूप आहे. मुसलमान लोक येशूला ‘ईसा’ त्यारं् देवाचा आत्मा 
होर्ा म्हणून ‘रूढ अल्ला’ असे म्हणर्ार्. कु. २·८१ – िीस्र् हाही ग्रीक श. आहे. इ. ष्टब्र. भा. र् 
मशीहा, म्ह. अष्टभष्टषतर्. आमच्या प्रभलूा अष्टधकार परत्व े हकवा हुद्यावरून नाव ष्टमााले आहे. 
(योहा. १, २०, ४१ पाहा.) ओ. १७ वाबेलाचा प्रवास, बाबेलचा राजा नेबुखदनेज्जार याने यरूशालेम 
घेऊन (ष्टि. पू. ५८८) यहुदी लोकासं पाडाव करून आपल्या देशी नेले त्या वाेी त्यासं घडलेला 
प्रवास. (२ का ३६) (पत. ४१) अशा प्रकारे मूा शास्त्राचा अथृ अनेक उदाहरणानंी ष्टवशद करण्याचा 
उत्तम प्रयत्न नव्या करारार् केलेला आहे असे ष्टदसून येरे्. 

 
नव्या कराराचा मूा आधार ‘लंदन येथील त्रातट सोसायटी’ने प्रष्टसद्ध केलेली नव्या कराराची 

इंक्ग्लश टीका. बाबाचं्या मरे् र्ी सवोत्कत ि आहे, कारण ‘ष्टर्च्या रचणाराने अनेक महान व नामाषं्टकर् ष्टिस्र्ी 
गं्रथकाराचें सहाय्य घेर्ले आहे. इर्केच नाही र्र ष्टर्च्या रचण्यारं् स्वर्ःचे ज्ञान, ष्टवचार व ष्टवद्या याचंा 
सद व्यय केला केला आहे. ही टीका जरी संष्टक्षप्र् आहे र्री बहुसंग्रही असून शास्त्राभ्यासी मनास बहुसूचक 
आहे.’ महाराष्र देशाच्या लोकासं ष्टर्चा ष्टवशषे उपयोग व्हावा म्हणन भाषारं्रकत्याने त्यार् जो ाेराार 
केला आहे र्ो अथवा ज्या गोिीकडे ष्टवशषे लक्ष ष्टदले आहे त्या गोिी पुढीलप्रमाणे : 
 

‘मुाार्ील अष्टर्संष्टक्षप्र् टीकेचा इर्र गं्रथाधारे ष्टवस्र्ार, महाराष्रीयासं अनुपयुतर् वाद व गुणावगुण 
दशनृ याचंा समाहार केलेला आहे. त्याचप्रमाणे शास्त्रार् वर्थणलेल्या लोकाचं्या रीष्टर्भार्ी, धमृसंप्रदाय जेथे 
हहदू लोकाचं्या रीष्टर्भार्ींशी व धमृसंप्रदायाशी ष्टमार्ार् रे्थे उदाहरणानंी प्रकाष्टशर् केले आहेर्.’ 
 

ष्टिस्र्ीशास्त्र व हहदुशास्त्र याचं्या ष्टसद्धारं्ामधील साम्य व वैषम्य वणृन केले आहे. ष्टिस्र्ीशास्त्रार्ील 
बोध हकवा ष्टनषेध याचं्या प्रकाशनाथृ हहदू कवींच्या गं्रथारू्न ष्टकत्येक ष्टठकाणी उर्ारे घेर्ले आहेर्, अशी 
आपल्या टीकेची वैष्टशष्ये त्यानंी कथन केली आहेर्. टीपार् ष्टकत्येक ष्टठकाणी वदेोपनिषदे, गीता, 
महाभारत, पुराणे, स्तीमतती, ज्ञािेश्वरी, तुकारामाचें अभगं, दासबोध यार्ील समानाथृक वा ष्टवरोधी उर्ारेही 
ष्टदले आहेर्. उदाहरणाथृ, ‘मीजे रु्म्हास अंधारारं् म्हणर्ो रे् उजेडार् आणा आष्टण जे मी रु्मच्या कानारं् 
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साषं्टगर्ले रे् धाब्यावरून गाजवा.’ या वचनाशी ष्टवरोधी म्हणून त्यानंी गीरे्र्ील, ‘इदं रे् नार्पस्काय 
नाभतर्ाय कदाचन’ हे वचन उद धतर् केले आहे. ‘सवृव कडूपण व आवशे व राग बडबडणे व हनदा ही 
अवघ्या दुिपणा सुद्धा ंरु्म्हांपासून दूर होवोर्’ या वचनाखाली, ‘हनदा हे भोजन जेवण जयासी । जोड घरी 
राशी पार्काच्या’ या रु्कारामाच्या पकं्तर् उद धतर् करून, ‘र्थाष्टप अमंगल भाषणाच्या माापासून रु्कारामही 
सुटला नव्हर्ा’ असा खोचक शरेा मारला आहे. 
 

‘जो माझ्यापेक्षा बापावर हकवा आईवर प्रीष्टर् करर्ो र्ो मला योग्य नाही. आष्टण जो माझ्यापेक्षा 
पुत्रावर हकवा कन्येवर प्रीष्टर् करर्ो र्ो मला योग्य नाही.’ या शास्त्रवचनाचा अथृ बाबाचं्या टीकेर् 
पुढीलप्रमाणे ष्टदला आहे. : 
 

काही र्री हानी सोसल्यावाचून कोणीही िीस्र्ाचा ष्टशष्य होर् नाही. िीस्र् हाच सद गुरू आहे, व 
पुढील ओव्या त्यालाच मात्र अपृण करणे योग्य आहे. (पत. ९६–९७) 

 
आपुलीया गुणाचंी लेणी । करीन गुरुसेवे स्वाष्टमणी ॥ 
हे असो होईन गवसणी । गुरु भक्तर्सी ॥ 
गुरु स्नेहा ष्टचते्र वतष्टि । मी पतर्थवी होईन र्ावटी ॥ 
ऐष्टशया मनोरथाचंी सतष्टि । अनंर्ष्टरची ॥ 
र्ाट मी काढीन । शजे मी लाडीन ॥ 
चरण संवाहन । मीच करीन ॥ 
हसहासन होईन आपण । 
वरी गुरु करी आरोहण । ओईन पुरेपण । वेगाेचे ॥ 
गुरु के्षत्र । गुरु देवर्ा । गुरु मार्ा । गुरु ष्टपर्ा ॥ 

ज्ञािेश्वरी अ. १३·४, १३–१५, २४–२५ 
 

जगका अजब र्डाखाबे – रंू् तया जाने लडकाबे – बडे ष्टमजाजी कठडे बठेै. र्तया ष्टबछायर् साजा 
– मार लपेटकर जम लेजाव ेजैसा खबुर्र बलूा... १ नवबी मरगय दसबी मरगय–मरगय सहस्त्र 
अव्याशी – रे्हर्ीस कोटी देवर्ा मरगय – पडे कालकी ााशी... २ 
पीर मर गय, पैगंबर मरगय – मरगय जींदा जोगी – जपीर्पी संन्याशी मरगय – मरगय हकीम 
रोगी... ३ कबीर 
अशा प्रकारे नव्या करारार् ‘मतत्य’ूचे स्पिीकरण केलेले आढारे्. 

 
इर्र गं्रथाच्या आधारे स्पष्टीकरि 
 

‘मी आपली मंडाी रचीन व ष्टर्जवर नरकाच्या दरवाज्याचे बा चालणार नाही’ या वचनावरची 
टीका पुढीलप्रमाणे आहे : ‘अधोलीकीचे दरवाजे, हे दीस म्ह. मतर्लोक याला इथें नरक म्हटले आहे. ह्या 
जगार् जे काहंी पराक्रमी व वैभवयुतर् आहे रे् सवृ मतत्यचू्या दाढेर् पडरे्. (इशा. १४. ३–२०) ‘दरवाजे’ 
म्हणजे वेस. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मतत्य ूकोण कोणास नेर्ो त्याष्टवषयी रामदासाने व कबीराने चागंले वणृन केले आहे. त्यारूं्न ष्टिस्र्ी 
उपदेशकाच्या उपयोगासाठी काही ओव्या इथे उर्रून घेर्ल्या आहेर्. 
 

मतत्य ूकाा काठी ष्टनकी । बसेै बष्टायाचे मस्र्की 
महाराज बष्टकये लोकी । राहो न शकर्ी ॥ 
मतत्यु न म्हणे ष्टवख्ययार् । मतत्यु न म्हणे हा श्रीमंर् । 
मतत्यु न म्हणे हा अद भरु् । पराक्रमी ॥ 
मतत्यु न म्हणे हा भषू्टप । मतत्यु न म्हणे हा चक्रवर्ी । 
मतत्यु न म्हणे करामर्ी । कैवाड जाणे ॥ 
मतत्यु न म्हणे ब्रह्मचारी । मतत्यु न म्हणे जटाधारी ॥ 
मतत्यु न म्हणे ष्टनराहारी । योगेश्वर ॥ 
मतत्यु न म्हणे हा पुण्य पुरुष । मतत्यु न म्हणे हष्टरदास । 
मतत्यु न म्हणे ष्टवशषे । सुंकत ष्टर् नर ॥ 
गेले बहुर् वैभवाचे । गेले बहुर् आयुष्याचे । 
गेले अगाध मष्टहमेचे । मतत्युपंथे ॥ 

दासबोध द. ३ समा. ९. 
 

‘जे पाहार् नाहीर् त्यानंी पाहाव ेव जे पाहार्ार् त्यानंी आंधाे व्हावे’ याचे स्पिीकरण टीकेर् असे, 
आहे ‘माझ्या येण्याने जे आत्म्याने आंधाे आहेर्, त्यास दृिी प्राप्र् लाली व जे आपणासं ज्ञानचक्ष ूआहेर् 
असा अष्टभमान धरर् होरे् त्यासं अंधत्व प्राप्र् लाले.’ (पत. ४६६-६७) 
 

याकोबाचे पत्रार् असे म्हटले आहे. ५ रु्म्ही पतर्थवीवर चैनबाजी केली. आष्टण ष्टवषयभोग केला आहे, 
रु्म्ही जसे बघण्याच्या ष्टदवसार् र्शी आपली अंर्ःकरणे पुि केली आहेर्. न्यायी याला रु्न्ही अन्यायी 
ठरवनू घार् केला. र्ो रु्म्हास आठवीर् नाही. याचा टीकेर् अथृ व स्पिीकरण (भाष्य) पुढीलप्रमाणे केले 
आहे. ५ पतथ्वीवर चैिबाजी : ही चैनबाजी जुलमाने ष्टमाष्टवलेल्या धनावर होर्ी. 
 

अंर्ःकरिे पुष्ट केली आहेर् : रु्म्ही आपल्या देहवासना र्तप्र् केल्या आहेर्. लू. २१. ३४ पे्र. १४. १७ 
रु्म्ही, जी जनावरे कापायाच्या ष्टदवशी देखील अधाशासारखी खूप खाऊन आपल्या कुशी भरर्ार्, 
त्याप्रमाणे आहार्. 

 
ष्टवषयलुब्ध धनवान लोक ष्टवषयाचा कसा उपभोग घेर्ार् व खाण्याष्टणण्याच्या घमंडीर् कसे 
राहार्ार् आष्टण आपली अंर्ःकरणे पुि कशी करर्ार् ह्याचे नुकरे्च एक उदाहरण बाहेर पडले 
आहे. रु्कृस्थानच्या सुलर्ानाच्या ष्टनत्याच्या भोजनार् ९४ प्रकारचे पदाथृ करून पुढे ठेवावे 
लागर्ार्. त्याच्या जनानखान्यार् ७०० ष्टस्त्रया आहेर्, त्यावर पहारा करणारे ३५० खवास आहेर्. 
त्याचं्या खुराकासाठी ४०,००० बलै साष्टलना मारर्ार्. ष्टशवाय बकरी, बदके, कोंबडी याचंी र्र 
संख्ययाच नाही. इर्का खचृ चालष्टवण्यास र्ो रयरे्ला गाजूंन िव्य उत्पन्न करर्ो. (हे ष्टनघून 
गल्यावर ह्या ष्टवषय लंपट राजाला त्याच्या प्रजेने पदच्युर् केले व र्ो आत्महत्या करून मरण 
पावला.) 
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(पत. ६५२) या प्रकारे बाबानंी आपल्या भाष्यर् ष्टवषयाची ाोड सोदाहरण केलेली असल्याने हयार् 
सोपेपणा लाला, रंजकर्ा आली आष्टण अवघड हकवा कठीण गोिीचे स्पिीकरण लाले. 
 

माकृ १२ – ओ. ३८ ‘आष्टण र्ो उपदेश कष्टरर्ानंा त्यास म्हणाला, शास्त्रयाषं्टवषयी जपा कारण की 
लगे घालून ष्टारणे आष्टण चवाद्यार् मुजरे घेणे, ३९ आष्टण सभा स्थानारं् मुख्यय आसने जेवणामध्ये मुख्यय 
बठैकी त्यास आवडर्ार्. ४० रे् ष्टवधवाचंी घरे खाऊन टाकर्ार् व ढोंगाने लाबं लाबं प्राथृना करर्ार्. रे् 
अष्टधक दंड पावर्ील...’ या मूा नव्या करारार्ील वचनावंर बाबानंी आपल्या टीकेर् पुढील भाष्य केले आहे 
: 
 

येशू शास्त्रयाषं्टवषयी जपायास सागंर्ो, आष्टण ष्टवधवचे्या अपृणाची प्रशसंा कष्टरर्ो. ओ. ३८–४४. 
ओ. ३८. ३९. मात्थी अ २३ मधील या ष्टवषयाचा ह्या ओव्यारं् केवा अष्टर्संष्टक्षप्र् रीर्ीने उल्लेख केला 
आहे. 

 
४० ष्टवधवाचंी घरे इ. रे् मानकवी भतर्ीचे पोम दाखवन ष्टनराष्टश्रर् व भोाे लोकाचंा ष्टवश्वास 
आपणावर बसवनू घेर् आष्टण आपला लोभी व परिव्याष्टभलाषी संकल्प ष्टसद्धीस नेर्. ह्या देशार् 
अशा प्रर्ीचे गुरू बहुर् आहेर् : 

 
गुरु म्या ंकेला घरवासी । माझ्या चुकल्या दोन म्हैशी ॥१॥ 
आपली बुट बुट घ्यावी । माली परर्ा परर् द्यावी ॥२॥ 
रु्ला मंत्र घेर्ा कानी । माझ्या पेवार् ष्टशरले पाणी ॥३॥ 
गुरु म्या भाग्यासाठी केला । काहंी ाााशी नाही आला ॥४॥ 
रु्ला मंत्र नव्हे बरा । माला बैल चुकला मोरा ॥५॥ 

तुकाराम 
 

त्या ष्टठकाणी रु्कारामाचा अभगं देऊन भारर्ार्ील ढोंगीगु रंुचे रु्कारामाने केलेले वणनृ 
स्पिीकरणाथृ घेर्ले आहे. (पत. २७३) नव्या करारावरची टीका एर्िेष्टशयानंा उपयुतर् आहे र्ी अशी. 
 

‘३ रे्व्हा र्ो दाखले देऊन त्यास गोिी सागंू’ लागला. की पाहा, कोणी पेरणारा पेरावयास 
गेला...परंरु् माणसे लोपेर् असर्ानंा त्याचा वैरी आला, आष्टण हनदण पेरून गेला.’ याचे स्पिीकरण 
बाबानंी आपल्या टीकेर् केले आहे, की, 

 
दाखले दाखला म्हणजे नीष्टर्संबधंी हकवा धमृसंबंधी उपदेशाचे एकाद्या प्रापंष्टचक गोिीवरून 
प्रकाशन ही कथा बहुरे्क कक्ल्पर् असर्ी. परंरु् ष्टकत्येक प्रसंगी खरोखर घडलेली गोि हो असर्ी, 
आष्टण जेव्हा ष्टर्चा असा उपयोग कष्टरर्ार् रे्व्हा ष्टर्ला उपमा हकवा रूपक म्हणर्ार्. लोपेर् 
असर्ानंा म्हणजे रात्री – हनदण ह्याचे मोड गव्हासारखे ष्टदसर्ार्. कोणाच्या शरे्ाचा नाश 
करायाचा असला र्र त्यार् हनदण पेरण्याची चाल पालस्रै्न वगैरे देशार् अद्यापही आहे. 

 
ष्टिस्र्ी गोधूमरूपी सद भतर्ाचं्या मंडाीर्ील हनदणरूपी अभतर्ासं पुढील वणनृ (पत. ११३, १५) 
शब्दशः लागू आहे : 
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ष्टमााला राजहंसाचा मेाा । 
रे्थ आला डोंब कावाा 
लक्षोष्टनया ंष्टवष्ठेचा गोाा । हंस म्हणवी ॥ 
रै्से सज्जनाचे संगर्ी । 
ष्टवषयी सज्जन म्हणष्टवर्ी ॥ 
ष्टवषय आशा हचत्ती । गेलीच नाही ॥ 

दासबोध दश. ५ 
 

शास्त्राचे स्पिीकरण करर्ाना ष्टवष्टवध गं्रथार्ील उर्ारे घेणे हा बाबाचंा ष्टवशषे आहे. त्याचमुाे त्यानंी 
काही ष्टठकाणी भगवद गीरे्र्ील संस्कत र् श्लोकाचंाही उपयोग केला आहे. उदाहरणाथृ, 
 

‘येशू ष्टिस्र्ाचे रूप त्याचं्या देखर्ा पालटले आष्टण त्याचे र्ोंड सूयासारखे रे्जस्वी लाले. आष्टण 
त्याची वसे्त्र उजेडासारखी पाढंरी लाली.’ (पत. १३८) या वचनाचे स्पिीकरणाथृ कत ष्णाच्या ष्टवश्वरूप दशनृाचे 
स्पिीकरण या संस्कत र् श्लोकाने केले. ‘दंष्राकारालाष्टन च रे् मुखाष्टन िष्ि  वै कालानलसंष्टनभाष्टन । ष्टदशो न 
जाने न. लभेच शमृ प्रसीद प्रसीद देवशे जगष्टन्नवास ॥ʼ गीता अ. ११·२५ 
 

नव्या करारावरील टीकेच्या संदभार् आपणास असे ष्टनष्टश्चर्पणे म्हणर्ा येईल की प्रस्रु्र् टीकेर् 
शास्त्राचे केवा भाषारं्र नसून स्वर्ःचे ष्टवचार, दुसऱ्या नामाषं्टकर् टीकाकाराचे ष्टवचार याचंा मेा करून 
प्रस्रु्र् टीकागं्रथ र्यार केला आहे. लेखकाचे श्रम या पुस्र्काच्या पानापानावर ष्टदसून येर्ार्. मुाार् अत्यंर् 
संष्टक्षप्र् ष्टवचार होरे्. त्याचें स्पिीकरण ष्टवस्र्ाराने केलेले आहे. हहदु शास्त्र व ष्टिस्र्ी शास्त्र याचं्यार्ील 
साम्यभेद सोदाहरण स्पि करून ष्टिस्र्ी शास्त्रार्ील बोध व ष्टनषेध ष्टवस्र्ारपूवृक कथन केली आहेर्. क्वष्टचर् 
हहदू कवींच्या गं्रथारू्न उर्ारे घेवनू यावर भाष्य केले आहे. गं्रथाची भाषा सुलभ आहे. या गं्रथार् ष्टिस्र्ी 
शास्त्राष्टवषयी थोडतयार् चागंली माष्टहर्ी ष्टदली आहे. प्रथम सवृ नव्या कराराष्टवषयी प्रस्र्ावनारूप ष्टववचेन 
आहे, पुढे चारही शुभवरृ्मानाषं्टवषयी साधारण सूचना आहेर्. पुढे नव्या करारार्ील इष्टर्हासाच्या गोिींचा 
‘कालानुक्रम’ आष्टण रोमराज्यार् घडलेल्या समकालीन गोिी याचें कोिक, त्यानंर्र चाऱ्ही शुभवरृ्मानाचंा 
सुमेा याचे र्पशीलवार कोिक आष्टण प्रत्येक शुभवरृ्मानाची ओाख, पत्राचंा पष्टरचय आष्टण 
प्रगटष्टवण्याष्टवषयी माष्टहर्ी इत्यादी गोिी आहेर्. टीकेर् शास्त्राचे अथृ थोडतयार् पण चागंल्या रीर्ीने स्पि 
केले आहेर्. गं्रथाचं्या शवेटी मुख्यय ष्टवषयाचंी वणानुक्रमष्टणका देऊन अभ्यासकाचंी उत्तम सोय केली आहे. 
ष्टवष्टवध प्रस्र्ावनार् व टीकेर् जागजागी असणाऱ्या टीपा अष्टधक माष्टहर्ी देणाऱ्या, योग्य प्रत्यंर्रे देणाऱ्या 
आहेर्. बायबलच्या अभ्यासकास एक उत्तम मागदृशकृ म्हणून हा गं्रथ मूल्यवान खराच. 

*** 
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८ 
 
आधुणनक मराठी णिस्र्ी िाङ मयाचे जनक : २ – चणरते्र ि मतत्युलेख 
 
न व्या करारावरच्या बाबाचं्या टीकेखेरीज त्याचंी ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक अनेक छोटीमोठी पुस्र्के प्रष्टसद्ध 
आहेर्. त्यामंध्ये अथार्च त्यानंी ष्टलष्टहलेल्या ष्टिस्र्चष्टरत्रास आद्यस्थान द्यावे लागेल. या प्रकरणार् या 
ष्टिस्र्चष्टरत्राचा व त्याचं्या इर्र चष्टरत्रगं्रथाचा व चष्टरत्रात्मक मतत्युलेखाचा थोडतयार् पष्टरचय करून देण्यार् 
येर् आहे. 
 
येशू णिस्र्ाचे चणरत्र [बाबा ‘ष्टिस्र्’ शब्द बहुरे्क सगाीकडे ‘िीस्र्’ असा ष्टलष्टहर्ार्. ह्याचा उल्लेख मागच्या प्रकरणार् करण्यार् आला 
आहेच.] 
 

हे चष्टरत्र इ. स. १८८३ साली बाबानंी एकूण सार् खंडार् ष्टलष्टहले आहे. येशू ष्टिस्र्ाबिल बाबाचं्या 
मनार् ष्टनर्ारं् श्रद्धा असली र्री हयार्भर ष्टिस्र्ाचे हचर्न, मनन व ष्टनष्टदध्यासन केल्यानंर्र मनाच्या 
पष्टरपक्व अवस्थेर् शोधक बुष्टद्धने त्यानंी हे चष्टरत्र ष्टलष्टहले आहे. रे् ष्टलष्टहर्ाना आपल्या मयादा, सामर्थयृ, 
र्त्त्कालीन वाचकाचं्या गरजा याचंी त्यानंा चागंली जाणीव होर्ी. रे् म्हणर्ार्, 
 

प्रभ ूयेशू ष्टिस्र्ाचे चष्टरत्राचा कोणर्ाही केवा मनुष्यष्टलष्टखर् गं्रथ पूण ृहकवा ष्टनदोष आहे असे नाही. 
अशा प्रकारचे ष्टकर्ीही गं्रथ ष्टलष्टहले र्री नव्या गं्रथास जागा राहणार नाही असे कधीही होणार 
नाही. त्याचे कारण उघडच आहे. देवाच्या पुत्राच्या अवर्ाराचे यथाथृ वणनृ करावयास श्रेष्ठ बुद्धीचे 
जे दूर् रे् देखील असमथृ आहेर्. रे्व्हा त्याचं्यापुढे अल्प बुद्धीच्या मानवांचा काय पाड? मनुष्याच्या 
र्ारणाचा जो अनाष्टदकाष्टलक ईश्वरीसंकल्प त्याचे पूणृ रहस्य ईश्वरावाचून कोणाला समजणार 
आहे? आष्टण जेव्हा हा परमपष्टवत्र ईश्वरी र्ारणारा जगार् आला रे्व्हा त्याची गुणकमे, त्याचे हेरू् व 
त्याचे संकल्प हे पापी मनुष्यासं समजले नाहीर्. जे त्याचे ष्टनवडक ष्टशष्य होरे् व ज्यासं त्याने 
आपल्या जवा सुमारे र्ीन वष ेठेवनू धमृ ष्टशक्षण ष्टदले व आपली गुणकमे राखवनू आपला अवर्ार 
घेण्याचा उिेश्य काष्टवला त्यासं देखील त्याच्या सवृ गोिी एकाच कााी समजल्या नाहीर्. इर्र 
धमार् जे अवर्ारी पुरुष नादंले आहेर् त्याचें चष्टरत्र ष्टलष्टहणे ाार सोपे होरे्. कारण रे् केवा मनुष्य 
असून त्याचंी गुणकमे पापी मनुष्यासं आवडर्ील अशी होर्ी. र्शार् त्याचं्या चष्टरत्रलेखकानंी 
वाचकाचं्या मनरंजनाथृ व यजमानाचं्या खुशामर्ीसाठी आपले गं्रथ रचले. ष्टिस्र् चष्टरत्रलेखकानंी 
असे काही केले नाही. त्यानंी ज्या गोिी डोळ्यानंी स्वर्ः पाष्टहल्या हकवा ज्या प्रत्यक्ष पाहाणाऱ्याचं्या 
मुखाने ऐकल्या त्याच ष्टलष्टहल्या व त्याचं्या ष्टलष्टहण्यार् चूक होऊ नये व येशूची प्रष्टर्मा त्याचं्या 
लेखावर यथामोल उठावी म्हणून त्यास ईश्वराच्या आत्म्याचे साह्य होरे्. या साह्याष्टशवाय त्यास 
आपल्या ईश्वरी गुरंुचे जीवनचष्टरत्र कधीच ष्टलष्टहर्ा आले नसरे्. [‘प्रस्र्ावना’, येशल िीस्तीताचे चनरि, मंुबई, 
१८८३, पत. १.] 

 
असे चष्टरत्र म्हणजे शुभवरृ्मानार्ील चष्टरत्र होय. बाबानंी यापूवीच नव्या कराराच्या ष्टनष्टमत्ताने 
शुभवरृ्मानार्ील येशू ष्टिस्र्ाचे चष्टरत्र स्पि केले होरे्. ‘शुभवरृ्मानारं् प्रभचूा जो वतत्तारं् आहे र्ो जरी सवृ 
र्र्थय आहे र्री त्याचं्या लेखकानंी आपापल्या धोरणाप्रमाणे र्ो ष्टलष्टहला असल्यामुाे त्यार् ष्टकत्येक गोिींचा 
अन्वय सुटून त्या परस्पराशंी ष्टवरुद्ध ष्टदसर्ार् व ष्टकत्येक गोिी कालानुक्रमाच्या संबधंाने मागेपुढे लाल्या 
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आहेर्. हा ष्टवपयास दूर करून आरंभापासून अंर्ापयंर् एक संबधं व संकष्टलर् इष्टर्हास वाचनार् 
येण्याकष्टरर्ा अशा प्रकारच्या गं्रथाची गरज आहे’ असे बाबानंा वाटले. र्सेच ‘ष्टिस्र्ाच्या चष्टरत्रार्ील गोिी 
म्हणजे त्याची करणी, त्याचा उपदेश, दृिारं् इ. स्पि रीर्ीने समजण्यासाठी ज्या देशार् व ज्या कााार् त्या 
घडल्या त्यार्ील स्थाे, राज्यधमृ, लोकाचार, इत्याष्टदकाचें ज्ञान लाले पाष्टहजे. ही कारणे लक्षार् ठेवनू 
इंक्ग्लश, फ्रें च, जमृनी इ. भाषारं् ष्टिस्र्चष्टरत्राचें अनेक गं्रथ मोठमोठ्या ष्टविानानंी रचले आहेर्. त्यारं् 
ष्टकत्येक र्र ाार उत्तम आहेर्. त्यांर् गं्रथकत्यांचे अध्ययन, शोधकबुद्धी, बहुर्श्रुर्पणा, र्कृशक्तर् याचंी 
पराकाष्ठा ष्टदसून येरे्. अशापंैकी चार प्रष्टसद्ध गं्रथाचें व चार शुभवरृ्मानाचें साहाय्य घेऊन हे ष्टिस्र्चष्टरत्र 
ष्टलष्टहण्याचा उद्योग’ बाबानंी केला आहे. [चार गं्रथाचंी नावे संके्षपाने येणेप्रमाणे आहेर् : Farrar’s Life of Christ; Geikic’s Life and 
Words of Christ, Pressenese’s Jesus Christ; His Times & Works; Andrew’s Bible Students’ Life of Our Lord. याष्टशवाय 
Robinson’s Harmony of the Gospel आष्टण Andrew’s Life of Christ या पुस्र्काचें लेखकाने अवलोकन केले होरे्.] त्यामुाे 
कालष्टवपयास, स्थलष्टवपयास, व्यक्तर्ष्टवपयास इ. टााण्याचा त्याचंा प्रामाष्टणक प्रयत्न या चष्टरत्रार् ष्टदसून 
येईल. शोधक बुद्धी, बहुश्रुर्पणा व र्कृशक्तर् हा र्र या चष्टरत्राचा आधारच आहे आष्टण चष्टरत्रमंथनार् 
दंर्कथा वगेळ्या करून चष्टरत्र जसे घडले र्से देण्याची त्याचंी खटपट आपणास आढाून येरे्. चष्टरत्र 
ष्टलष्टहर्ाना येशूच्या जीवनार्ील काही महत्त्वाच्या घटनाचंी, प्रसंगाची व व्यतर्ींची ष्टचते्र देऊन वाचकानंा 
कंटााा येणार नाही असे त्यानंी पाष्टहले. ष्टवषय आकलन व्हावे व रुची ष्टनमाण व्हावी हा बाबा पदमनजींचा 
प्रयत्न वाखाणण्यासारखा आहे. संपूण ृचष्टरत्र ष्टवष्टवध खंडार् ष्टवभागलेले असून प्रत्येक पानावर शीषकृ देऊन 
वाचकाचंी सोय पण त्यानंी पाष्टहलेली आहेच. शीषकेृ क्वष्टचर् दीघृ पण आकषकृ व यथाथृ आहेर्. 
स्पिीकरणात्मक टीपा देणे, दंर्कथा व अष्टवश्वसनीय माष्टहर्ी ष्टनरााी काढणे इत्यादी ष्टनवडाष्टनवडी 
करण्याचे काम त्यानंी या गं्रथार् केलेले ष्टदसरे्. उदा. याच चष्टरत्रार्ील एक उर्ारा त्या दृिीने 
पाहाण्यासारखा आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

यरुशालेमार्ील मंष्टदराच्या पूवोत्तर कोनास बेथेसदा नावाचे र्ाे होरे्. त्याच्या पाण्यार् काही रोग 
बरे करण्याचा गुण होर्ा, म्हणून रे्थे पुष्का रोगी येर् असर्. र्ळ्याच्या काठी लोकासं राहाण्याचे 
सोयीकष्टरर्ा मेहराबीच्या आकाराचे मंडप बाधंले होरे्.’ हे पाणी दूर् हलवीर् असे’ अशा अथानी जी 
ओवी योहान्नच्या शुभवरृ्मानार् आहे र्ी नव्या कराराच्या ाार प्राचीन हस्र्ष्टलष्टखर् प्रर्ींर् ष्टमार् 
नाही, यावरून र्ी कोणी आर् घुसडली असावी असा पुष्का ष्टविानाचंा अष्टभप्राय आहे. र्र अशी 
ष्टकत्येक उन्हााी हकवा गंधकाच्या पाण्याची कंुडे असर्ार् र्शा प्रकारचे रे् होरे्, व त्यार् एकाच 
वाेी स्नान केल्याने सवृ रोग बरे होर् असर्ील असे वाटर् नाही, र्र वारंवार अंग धुण्याने गुण येर् 
असेल. आणखी जो त्या पाण्यार् गुणकारी ग्यास हकवा वायू होर्ा र्ो कमी जास्र् होर् असेल 
असेही अनुमान होरे्, जेव्हा र्ो जास्र् होई रे्व्हा पाणी हलवनू त्याला ऊर् येर् असेल, व त्याचा बरे 
करण्याचा गुण अष्टधक व त्वरीर् होई. अशा कारणाने जे पाणी हले रे् दूर् हलवीर् असे व त्याच 
वाेेस स्नान केले असर्ा रोग बरा होर्ो अशी लोकाचंी समजूर् होर्ी. (पत. १००) 

 
याप्रकारे ष्टचष्टकत्सक बुद्धीने प्रष्टक्षप्र् भाग कोणर्ा, अद भरु्र्ा कोणर्ी, दंर्कथा कोणत्या व प्रत्यक्ष 

सत्य काय इ. गोिी येशूच्या चष्टरत्रार् त्यानंी स्पिपणे, प्रामाष्टणकपणे माडंलेल्या आहेर्. ष्टनसगाचे वणृन 
क्वष्टचर् सौंदयृदृिी आष्टण रसाा वणनृ याचा प्रत्यय आणून देणारे आहे. त्याचं्या या गं्रथार्ील पुढील वणनृ 
पहा, 
 

ष्टसरीया देशार्ील र्ो सायंकाा ाार संुदर होर्ा. वसंर्ऋरंू्र् हष्टरर् पीर्वण ृ कोमल र्तण 
पुष्पाष्टदकाचंी शोभा आसपास मारर् होर्ी. त्याच्या भोवर्ी जवाच्या खोऱ्याचें काळ्या रंगाची लाक 
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छान उठली होर्ी व दूरचे डोंगर अस्र्ास जाणाऱ्या सूयाच्या प्रकाशार् स्नान करीर् होरे्. रे्थे मंद, 
शीर्ा व संुवाष्टसक वाय ू लुालुाा वाहर् होर्ा. ह्या सवृ सतष्टिसौंदयार् ज्याला सतष्टि ही एक 
उघडलेल्या पुस्र्काप्रमाणे होर्ी, त्याला त्याच्या प्रत्येक पतष्ठावर आपल्या ष्टपत्याचे नाम दृिीस 
पडरे्. (पत. ३४९–५०) 

 
दृिान्र् हकवा दाखले देऊन बाबा मुख्यय ष्टवषय सुलभ करर्ार्. परमेश्वर भावाचा भकेुलेला असर्ो हे 
सागंण्यासाठी ष्टवधवेच्या दमडीची कथा दृिारं्वजा रे् देर्ार्. 

 
भाडंारार् ष्टवधवचे्या दमडीचे मोल जास्र् कारण ष्टर्ने होरे् रे् सवृ ष्टदले होरे्. बाकीचे 

श्रीमंर् होरे् व त्यापैकी काही रे् देर् होरे्. अशाच प्रकारे धनवानाच्या ष्टवपुल दानानंी ष्टिस्र्ी 
परोपकाराची धमृप्रसाराची व धमृष्टशक्षणाची कामे चालर्ार् असे नाही. र्र ष्टवधवचे्या दोन दोन 
दमडयानंी ष्टिस्र्ी भाडंारे भरर् र्ी शवेटपयंर् र्शीच भरर्ील. यरुशलेमास जाण्यापूवी प्रभनेू 
यहुद्याचं्या अष्टधकाऱ्यासं व यहुदी लोकासं मेंढपाााचा दाखला ष्टदला आहे. एका ष्टभकाऱ्याने 
न्यायाष्टधशाला केलेल्या उपदेशाला उिेशून शकंराचायाला जर एखाद्या अंत्यजाने उपदेश केला र्र 
जसा त्याला क्रोध येईल र्सा या उपदेशाचा पष्टरणाम लाला. 

 
अशा प्रकारचे उदाहरण ष्टदले आहे. (पत. २४४) या पुस्र्काबाबर् ज्ञािोदयात पुढील मजकूर ष्टलहून आला 
र्ो स्वर्ःच बोलका असल्याने जशाच्या र्सा वाचकासंाठी देर् आहे. 
 
या गं्रथाची भाषा ाार साधी, सरा, सुलभ, र्री प्रष्टर्ष्टष्ठर् व रष्टसक आहे. सवृ चष्टरत्रामंध्ये जे हे उत्तम चष्टरत्र 
त्यार्ील ष्टनरष्टनराळ्या कथाभागाचें ष्टववरण ाार संष्टक्षप्र् नाही, ाार सष्टवस्र्र नाही, अशा नेमस्र् रीर्ीने 
केले आहे. र्री त्याची ३८३ अिपत्री पतष्ठे लाली आहेर्. जर रे् ष्टवस्र्ारपूवृक ष्टलष्टहले असरे् र्र सहज ५०० 
हकवा ६०० पतष्ठे भरली असर्ी. अशा व यापेक्षाही ाार ष्टवस्र्ाराने ष्टलष्टहलेले िीस्र्चष्टरत्र गं्रथ इंग्रजीर् व 
जमृन भाषेर् बहुर् आहेर्. येशू ष्टिस्र्ाच्या चष्टरत्राचे एक पुस्र्क मागे बालबोध व मोडी लीपीमध्ये लाले 
होरे्. रे्ही आमच्या रॅतट सोसायटीनेच प्रष्टसद्ध केले होरे्, असे आम्हास वाटरे्. परंरु् रे् एवढे मोठे व इर्के 
चागंले होरे् असे वाटर् नाही. या देशार्ील ाार मोठ्या लोकासं जगद गुरू प्रभ ुयेशु ष्टिस्र् याचं्या चष्टरत्राची 
माष्टहर्ी आहे. बाकी बहुरे्क लोकासं त्याचे काहीच ज्ञान नाही. म्हणूनच रे् त्याच्या नावाचा कंटााा 
कष्टरर्ार्. रे् नाव कानी पडर्ाच त्याचें मस्र्क ठणकरे्. दुसरे जे संभाष्टवर् व सौम्य वतत्तीचे लोक आहेर् रे् या 
मंगल नामाचा ष्टर्रस्कार करीर् नाहीर्, र्री असे म्हणर्ार् की, जसे आम्हामध्ये राम, कत ष्ण, ज्ञानोबा, 
नामदेव, रु्काराम, एकनाथ, चैर्न्य, नानक, कबीर, जररु्स्र्, महंमद वगैरे अवर्ारी पुरुष व साधू संर् व 
पैगंबर होऊन गेले असाच हा येशू ष्टिस्र् रु्म्हा ष्टिस्र्ी लोकामंध्ये होऊन गेला, त्याचा ष्टर्रस्कार हकवा 
हनदा करणार नाही, कारण जसे आमच्या लोकारं् होऊन गेलेले महापुरुष आम्हासं पूज्य आहेर् र्साच हा 
रु्म्हासं पूज्य आहे. आष्टण कोणी कोणी र्र म्हणर्ार् की येशू ष्टिस्र् ाार चागंला व सदाचारी होर्ा. त्याने 
आमच्या अवर्ारी व साधू पुरुषापेंक्षा उत्तम आचरण केले व उत्तम माग ृ दाखष्टवला. परंरु् र्ो ईश्वराचा 
अवर्ार होर्ा व र्ो ईश्वरापाशी आम्हासंाठी मध्यक्स्थ करर्ो व र्ो त्यावर ष्टवश्वास ठेष्टवल्याष्टशवाय कोणाचे 
र्ारण व्हावयाचे नाही असे बोलणे मात्र आम्हासं बरे वाटर् नाही. या सवांची ही मरे् गैर माष्टहर्ीची ााे 
होर्. जर हे लोक हे चष्टरत्र घेऊन लक्षपूवृक वाचून पाहर्ील आष्टण र्शाच गोिी शुभवरृ्मानार् म्हणजे 
ष्टिस्र्ी शास्त्रार् ष्टलष्टहल्याप्रमाणे आहेर् हकवा नाहीर् हे पाहून त्याचं्या खरेपणाष्टवषयी शोध करर्ील व प्रत्येक 
गोिीवरून येशू ष्टिस्र्ाचे ज्ञान, सामर्थयृ, पष्टवत्रर्ा, प्रीष्टर् इ. गुण कसे ष्टदसून येर्ार् हे पाहर्ील, र्र त्याचं्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टवषयी ष्टिस्र्ी लोकाचें जे मर् आहे रे्च खरे व यथाथृ आहे अशी त्याचं्या मर्ाची खात्री होईल. यास्र्व 
त्यानंी या अलौष्टकक व अष्टिर्ीय सद गुरंुची माष्टहर्ी करून घेण्याची ही उत्कत ि संष्टध दवडू नये, अशी त्यासं 
आमची ष्टवनयपूवृक सूचना आहे. त्याचप्रमाणे ष्टिस्र्ी लोकानंाही हा प्रभ ु येशूच्या चष्टरत्राचा गं्रथ घेऊन 
मनःपूवृक साद्यरं् वाचावा, आष्टण त्यार् जे उत्तम प्रकारचे शोध व सूचना केल्या आहेर् त्या स्मरणरूप वहीवर 
छापून टाकाव्यार्. जर आम्ही ष्टिस्र्ाच्या चष्टरत्राष्टवषयीच्या सवृ गोिीष्टवषयी व त्यावरून येणाऱ्या 
अनुग्रहाष्टवषयी ष्टनपुण होऊ र्र आम्ही एकमेकासं व आपल्या ष्टनधमी ष्टमत्रास उद्धारप्राप्र्ीष्टवषयी व सत्याचा 
शोध करण्याष्टवषयी संबोध्य व सहाय्य करण्यास अष्टधक योग्य होऊ. कोणास काही बष्टक्षस देणे वा नजर 
करणे लाल्यास आम्ही हे स्वस्र् हकमर्ीचे मौल्यवान पुस्र्क देर् जाऊ र्र ाार बरे होईल. हे मुला ंलेकरासं 
ष्टिस्र्ी भावा बष्टहणीस, वतद्ध भतर्ासं ष्टवधमी ष्टमत्रासं व ष्टवरोध्यासं देखील ाार ष्टहर्कारक होईल. [ज्ञािोदय, 
३१ मे १८८३, पत. २५७.] 
 
व्हैट साहेब चणरत्र 
 

पुरंधर तालुक्यातंील समस्तीत लोकासं उदे्दशलि एक पि या नावाचे एक पत्र स्वरूपाचे हे छोटेखानी 
चष्टरत्र आहे. पुरंधर र्ालुतयार्ील ष्टमशनरी ष्टम. व्हैटसाहेब याने पटकीच्या व वाख्ययाच्या साथीच्या ष्टदवसार् 
रे्थील लोकाचंी सेवा शुश्रूषा केली. हा ष्टमशनरी शुभवरृ्मानाचा प्रसार करण्यासाठी आपला देश स्कॉटलंड 
सोडून आला होर्ा. हवा, पाणी, देश, पष्टरक्स्थर्ी, इ. सवृ ष्टभन्न असर्ाना व्हैट साहेबाने आपला देश सोडून 
गोरगष्टरबाचंी सेवा केली, कि केले, हाल सोसले व आपल्या ष्टिस्र्ी धमाचे पालन करून त्याचा प्रचार 
केला. पुरंधर–सासवडच्या लोकामंध्ये त्याने कायृ केले. स्वर्ःचा जीव धोतयार् घालून साथीच्या रोगार् 
पुरंधर र्ालतयार्ील लोकार् काम केले, औषधपाणी केले व स्वर्ः मरण पत्करले. कारण याच वाेी १० 
जुलै १८६४ रोजी र्ो पटकीच्या व व्याख्ययाच्या रोगाने मरण पावला. आष्टण म्हणून येथील समस्र् लोकानंी 
ष्टम. व्हैट साहेबाचं्या धमाकडे म्हणजेच ष्टिश्चन धमाकडे मनःपूवृक लक्ष द्यावे असे जाहीर आव्हान बाबानंी या 
पुक्स्र्केर् केले आहे. हे पुस्र्क पत्ररूपाने अगोदर ज्ञािोदयात छापले गेले होरे्. [ज्ञािोदय, १५ जुलै १८६४, पत. १०–
१३.] 
 
नीणसमा र्ृ जपानी देशभक्र् 
 

बाबा पदमनजींनी इ. स. १८९३ मध्ये खरा जपािी देशभक्त िीनसमा याचे चनरि हे पुस्र्क ष्टलष्टहले. 
हहदुस्थानार्ील ष्टशष्टक्षर्जनासं अनुकरणीय असे त्या पुस्र्काच्या मुखपतष्ठावरच ष्टलष्टहलेले आहे. प्रस्रु्र् 
चष्टरत्रार् नीष्टसमाचा जन्म आष्टण बाापण,नीष्टसमा अमेष्टरकेस पाून जार्ो, नीष्टसमाचा अमेष्टरकेर्ील 
रष्टहवास, नीष्टसमा युरोपास जार्ो, नीष्टसमा जपानास जार्ो, नीष्टसमाचा जपानार्ील कामास आरंभ, ष्टिस्र्ी 
युष्टनव्हर्थसटी स्थापण्याष्टवषयी करृ्व्य सूचना, नीष्टसमाची शवेटची वष ेआष्टण मतत्य ूव शवेटी हहदुस्थाना र्ील 
लोकानंी नीष्टसमाचा ष्टकत्ता का वावावा याष्टवषयीचे स्वल्प ष्टदग्दशनृ इत्यादी भाग या पुस्र्कार् आलेला 
आहे. या पुस्र्कार्ील प्रकरणार् आकषकृ शीषकेृ असून त्यार् थोडतयार् नीष्टसमाचे चष्टरत्र कथन केले 
आहे. शवेटच्या प्रकरणार् या पुस्र्काचा उिेश्य स्पिपणे व्यतर् केला आहे. भाषारं्रकार बाबा पदमनजींनी 
‘नीष्टसमा’ याचे ष्टवशषे पुढील साषं्टगर्ले : (१) त्याचा खोया स्वदेशाष्टभमानापासून खऱ्या स्वदेशाष्टभमानाकडे 
पालट स्वदेशाष्टभमानाबरोबर स्वदेशप्रीष्टर्ही योग्य प्रकारची असल्यास ाार स्रु्त्य आहे. स्वदेशाष्टभमानी 
लोक परदेशाचे ाार िेिे असर्ार्. प्राचीन रोमन भाषेर् होक्स्टंसचा अथृ परदेशी असा होर्ा. परंरु् पुढे 
त्याचा अथृ शत्र ूअसा लाला व प्रत्येक परतयास रे् शत्रू मानू लागले. (२) जपानच्या बादशहाचे चाकर 
होण्यापेक्षा त्याने ष्टिस्र्ाचे चाकर होणे पसंर् केले. (३) र्ारुण्यार् त्याने देशाची संपत्ती वाढष्टवण्याचा 
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ष्टवचार केला. कारखाने, काच कारखाने, गोद्या वगैरे पाष्टहल्या. पण प्रामुख्ययाने नीर्ी जी जपान्यास 
आवश्यक होर्ी र्ी पाष्टहली. व्यावहाष्टरक ष्टशक्षण, ज्ञान याचें पष्टरणाम आश्वासनदायक नव्हरे् असे त्याचे मर् 
होरे्. त्याचप्रमाणे ष्टशक्षक बुद्धी व अंर्ःकरण या दोहोंचे असाव,े ष्टिस्र्ी युष्टनव्हर्थसटीची स्थापना 
शुभवरृ्मानाचा उपदेश करणारे ष्टनमाण होण्यासाठी, देशबाधंवाचें कल्याण, इत्यादी नीष्टसमावरून ष्टशकर्ा 
येरे्. प्रबा महत्त्वाकाकें्षमुाे अशतर् नीष्टसमा स्वदेशकल्याण करू शकला. ही शतर्ी ष्टनष्टसमाला येशू 
ष्टिस्र्ाच्या िारे जे र्ारण ाुकट ष्टमारे् रे् ग्रहण केल्याने ष्टमााली. त्याने आपल्या स्वगसृ्थ ष्टपत्याचा मान 
राखला, त्याच्या नजरेखाली र्ो चालला आष्टण त्याजपासून त्याला आपले करृ्व्य करावयास शतर्ी 
ष्टमााली. (पत. ८१) अशा प्रकारे ‘नीष्टसमा’ याचे चष्टरत्र देऊन र्ो कसा एकष्टनष्ठ व प्रयत्नशील ष्टिस्र्ी होर्ा हे 
लेखकाने दाखष्टवले आहे. एके ष्टठकाणी लेखक ष्टलष्टहर्ो, 
 

नीष्टसमा र्रुण स्वदेशाष्टभमानी होर्ा. स्वदेशार्ील सवृ गोिी त्यास ष्टनदोष वाटर्. परदेशीय रानटी 
लोकाचंा र्ो ष्टधःकार करी. पण त्याने पष्टश्चमेकडील लढाऊ जहाज जपानी जहाजापेक्षा श्रेष्ठ हे प्रथम 
पाष्टहले. नंर्र युनैटेड स्टेट समधील कायद्याचे जपानी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठत्त्व त्याच्या लक्षार् आले. 
स्वदेशकीयानंी परदेशीय उत्तमाचा स्वीकार करावा हे त्याने उत्कंठेने जाणले. (पत. ७७) 

 
या चष्टरत्राने नीष्टसमा हा कोण होर्ा व त्याने काय केले याचे स्पि ष्टचत्र आपल्यासमोर उभे राहरे्. 

 
सदारोगी सदाउद्योगी 
 

इ. स. १८९० मध्ये बाबा पदमनजी यानंी सदारोगी व सदा उद्योगी हकवा नरचडृ ब्यॉकस्तीटर याचा 
काळ व चनरि या नावाने पुस्र्क ष्टलष्टहले. त्या आधी काही ष्टदवसापूंवी अमेष्टरकन ष्टमशन मंडाीच्या वार्थषक 
सभेर् रे. बाबा पदमनजी यानंी ‘ष्टरचडृ बॅक् स्टर याचंा काा व जीवन चष्टरत्र’ यावर एक व्याख्ययान ष्टदले. 
ष्टरचयृ बतॅस्टर याला काही प्रकारचा ष्टवकार होर्ा. त्याच्या शष्टरराची साहष्टजक वाढ खंुटली न खुटंली 
इर्तयार् त्याला रोगाने पछाडले. र्ो क्षयरोगाने मरेल असे दोन वषेपयंर् त्याच्या ष्टमत्रास भय पडले होरे्. 
आष्टण जरी त्याप्रमाणे र्ो मरण पावला नाही र्री रोगाने त्याला कधी सोडले असे नाही. र्ो शवेटपयंर् हार् 
धुवनू त्याच्या पाठीमागेस लागला. त्याला आरोग्याचा म्हणून एक ष्टदवसही भोगावयास ष्टमााला नाही. र्ो 
सदा रुग्णावस्थेर् असे. त्याचे नेहमीचे दुखणे अशा प्रकारचे होरे् की, रे्णेकरून त्याचे शरीर वााून किवर् 
लाले होरे्. परंरु् हा सदारोगी पुरुष सदा उद्योगी असे. गं्रथकारामंध्ये त्याची मोठी प्रष्टसद्धी होर्ी. 
ईश्वरीष्टवदे्यसंबंधीचे आजपयंर् जे महागं्रथकार लाले त्यारं् त्याचा हार् धरील असा कोणी नाही. त्याने लहान 
मोठी १६० पुस्र्के ष्टलष्टहली. जगप्रष्टसद्ध ज्ञानोपकारी, सुज्ञ व थोर असे जे ‘उइलबर ाोसृ रे् ह्याष्टवषयी असे 
म्हणर्ार् की त्याचे धमृसंबंधी गं्रथ म्हणजे ष्टिस्र्ी ज्ञानाचे भाडंारच आहे’ 
 

असा सदारोगी पुरुष सदाउद्योगी कसा लाला असा प्रश्न उत्पन्न होर्ो. र्र या प्रश्नाचे उत्तर असे 
की त्याच्या ‘उद्योगीपणाची ष्टकल्ली प्रभजुवा’ आहे, या र्ीन शब्दाचं्या लहान पण महावातयार् होरे् असे 
समजून येरे्. या ष्टकल्लीच्या योगे त्यानंी आपले उद्योगरूप यंत्र ष्टाररे् ठेष्टवले होरे्. 
 

वैशाखमासी (मे मष्टहन्यार्) उन्हाच्या प्रखर र्ापाने व्याकुा लालेल्या पाथंस्थाचा जसा एखाद्या 
छायावतक्षाखाली बसल्याने श्रमपष्टरहार होऊन त्याला सुखानुभव प्राप्र् होर्ो त्याप्रमाणे धन, सुर्, दारा, 
लौष्टकक, कीर्ी, मान इत्याष्टदकारं् ष्टनमग्न लालेल्या हकवा पाखंड मरे् हकवा पोका व्याख्ययाने व 



 

 

अनुक्रमणिका 

भाकडकथा यानंी पाशबद्ध व तलेष्टशर् लालेल्या ज्या कोणास या इहलोकाच्या दृश्य व अष्टनत्य वस्रू्च्या 
तलेशापासून व र्ापापासून हकष्टचर् ष्टवश्रारं्ी व समाधान पाष्टहजे आहे त्याने बॅतस्टर साहेबाचें असे चष्टरत्र व 
त्यानंी ष्टलष्टहलेली ष्टकत्येक पुस्र्के वाचली पाष्टहजेर्, असे लेखकाला वाटरे्. एके वेाी कोणी एक उमरावाने 
बतॅस्टर साहेबाला अदृश्य वस्रू्चे ष्टवश्वासाच्या योगे ज्ञान लाल्यामुाे आनंद वाटर्ो काय असे 
ष्टवचारल्यावरून र्ो म्हणाला, ‘र्र मग ष्टिस्र् धमृ कशाकष्टरर्ा आहे म्हणून रु्म्हास वाटरे्? ईश्वराष्टवषयीचा 
ष्टवचार, त्याच्या रे्जाचा व मोठेपणाचा ष्टवचार आमच्या कल्पनेबाहेर आहे. परंरु् त्याचा जो पुत्र आमचा धारण 
करून आला त्याचे हचर्न केल्याने व ज्या ईश्वरभतर्ास आपण येथे ओाखर् होर्ो त्याचें स्मरण केल्याने 
स्वगसुृख ष्टकर्ी गोड व आपल्या पष्टरचयार्ले आहे हे समजरे्.’ ज्ञािोदयािे वाचकासंाठी बाबाचं्या या 
पुस्र्कार्ील ष्टरचडृ बतॅस्टरच्या गुणस्वभावाचा पष्टरचय करून देणारा खालील उर्ारा ष्टदला आहे : 
 

ष्टबशप रॉयल असे म्हणर्ार् की ब्यॅक् स्टर हा अष्टर्शय पष्टवत्र पुरुष होर्ा. जगामध्ये पन्नास साठ वष े
वागून त्याच्यासारखी ष्टनष्कलंक कीर्ी ज्यानंी मागे ठेष्टवली अशी थोडीच मनुष्ये सापडर्ील. जरी 
लोक त्याचा िेष व छा करीर् र्री धमाच्या बाबर्ीखेरीज करून त्याच्या वरृ्नार् त्यासं काही दोष 
ठेवावयास जागा ष्टमााली नाही. संसाराच्या सवृ संबधंार् र्ो पष्टवत्र होर्ा, म्हणजे र्ो पष्टवत्र पुत्र, 
पष्टवत्र पष्टर्, पष्टवत्र ष्टपर्ा, पष्टवत्र ष्टमत्र असा होर्ा. आष्टण धमाच्या प्रकरणार् पष्टवत्र उपदेशक होर्ा. 
सुखार् व दुःखार्, रोगार् व आरोग्यार्, र्ारुण्यार् व वतद्धापकााार् र्ो पष्टवत्र होर्ा. दुसरा एक 
गं्रथकार त्याष्टवषयी असे ष्टलष्टहर्ो की, र्ो अमानुष मनुष्य होर्ा. र्ो देवाच्या व ष्टिस्र्ाच्या समागमार् 
राहर् असे. स्वगृ, मतत्य ू व अनंर् काा ही ष्टनरंर्र त्याच्या दृिीससमोर असर्. जगार्ील 
बहुमानाच्या पदव्या व ष्टमाकर्ीच्या जागा याची त्याने कधीच पवा केली नाही. र्ो जगाचे वैर व 
मनुष्याचा राग यासं जुमानीर् नसे. आपल्यावर लोकाचंी गैरमजी होईल ह्या भीर्ीने अथवा मजी 
व्हावी या इच्छेने त्याने आपल्या करृ्व्यार् र्सूभरही अंर्र पडू ष्टदले नाही. क्रामवले अथवा चालृस 
राजा व त्याचे ष्टबशप याचं्यासमोर र्ो हसहासारखा धैयाने उभा राही. र्री गरीब लोकासं र्ारणाचा 
माग ृदाखष्टवर्ाना र्ो मेंढरासाष्टरखा सौम्य असे. सवृ पंथाच्या ष्टिस्र्ी लोकाशंी र्ो प्रीर्ीने वागे व जो 
ष्टिस्र्ावर ष्टनष्कपट भावाने प्रीर्ी करील त्यावर त्याची प्रीर्ी असे. र्ो खरोखर नम्र मनुष्य होर्ा. 
एकदा कोणी एकाने त्याच्या गुणाचंी वाखाणणूक करून त्याला एक पत्र ष्टलष्टहले. त्यास त्याने असे 
उत्तर ष्टदले की, ज्याला रु्म्ही ओाखर् नाही त्याची रु्म्ही स्रु्ष्टर् करर्ा, ओाख लाल्यावर भ्रम 
जाईल. र्ो ष्टिस्र्ाचे स्वच्छ ष्टलष्टहलेले पत्र होर्ा. हा त्याचा पष्टवत्रपणाचा गुण आम्हा सवांस घेर्ा 
येण्याजोगा आहे. कारण र्ो आमच्या साष्टरखाच सुखदुःख भोगणारा प्राणी होर्ा. त्याचे उदाहरण 
आम्हासं प्रोत्साहनदायक असाव.े ब्यॅक् स्टरचा देव बदलर् नाही. [ज्ञािोदय, १० एष्टप्रल १८९०, पत. ११७.] 

 
त्याच्या उपदेश करण्याच्या सामर्थयाष्टवषयी दुसरा एक गं्रथकार असे म्हणर्ो की,जशा मधमाशा मधाच्या 
पोळ्यास ष्टचकटून राहर्ार् त्याप्रमाणे लोक त्याचा उपदेश ऐकावयास देवाार् ष्टचकटून बसर्. 
ष्टकडरष्टमनस्टर येथील देवााच्या इमारर्ीर् लोकासं बसण्याकष्टरर्ा पाच गॅलऱ्या (सज्जे) बाधंाव्या लागल्या. 
लंडनार् त्याच्या उपदेशाच्या वाेी इर्की गदी होर् असे की रे्थे जाणे मोठे जोखमीचे होरे्. 
 

एकदा असे लाले की र्ो उपदेश करीर् असर्ा देवााच्या ष्टशखराची एक वीट आर् पडली. 
रे्व्ावरून सगाे देऊा कोसाून पडर् आहे अशी लोकानंी हूल उठष्टवली. रे्व्हा एकच धादंल 
होऊन पुष्का माणसे दाराशी जमली व जे जागा धरून बसले होरे् रे् ाारच घाबरे लाले. अशा 
प्रसंगी ब्यॅक् स्टर शारं् व क्स्थर राष्टहला, त्याने आपली जागा सोडली नाही, आष्टण जेव्हा शारं्र्ा 



 

 

अनुक्रमणिका 

होऊन लोक आपापल्या जागी येऊन बसले रे्व्हा र्ो आसनावरून उठून असे म्हणाला की, जेव्हा 
पतर्थवी ष्टवरघाून जाईल रे्व्हा आपण ष्टनभयृ असाव े म्हणून र्यारी कष्टरर्ा आपण येथे देवाची सेवा 
करावयास आलो आहोर्. [र्तै्रव, पत. १११–११३.] 

 
लूथरचा इणर्हास 
 
या नावाचे पुस्र्क कोणा परदेशी गतहस्थाकडून ष्टलहून घेऊन रॅतट सोसायटीने १८५० साली प्रष्टसद्ध केले 
होरे्. १८९१ साली हेच चष्टरत्र बाबानंी आकषकृ रीर्ीने पुन्हा ष्टलहून रॅतट सोसायटीर्ाे प्रष्टसद्ध केले. 
धमृसुधारक म्हणून लूथरने केलेल्या कायाचा पष्टरचय या पुस्र्कार् आहेच, परंरु् भर आहे र्ो लूथरच्या 
धमृष्टनष्ठेवर, त्याच्या सुधारणेच्या खऱ्या र्त्त्वावर आष्टण सुधारणेच्या त्याने वापरलेल्या खऱ्या साधनावंर. 
मार्थटन लूथरने सुधारणा केली खरी पण र्त्पूवीच्या अनेकाचं्या मनार् ही कल्पना होर्ीच. पाल्हो, योहान्न, 
ष्टवष्टबल्य, हस इत्यादींनी ष्टिस्र्ी मंडाीच्या शुद्धीसाठी वरृ्नशुद्धी इ. प्रयत्न केलेच. दान-धमृ, स्नेहवरृ्न, 
शास्त्रार्ील न्यनूाष्टधक काढणे, इ. प्रकारची कामे व ही शुद्धर्ा होर्ी. लूथरने सुधारणेच्या कामास प्रारंभ 
केला रे्व्हा पूवीच बरेच अनुकूल वार्ावरण यूरोपार् होरे्. अनुकूल मदर्नीस होरे्. वरकड ष्टिस्र्ी लोक 
सुधारणेस प्रष्टर्कूल होरे्. त्यावरून अनुमान ष्टनघरे् की लूथरकडून सुधारणेचे काम देवानेच करवनू घेर्ले. 
अज्ञानाधंकार परमेश्वर दूर करीर्च असर्ो. लूथरप्रमाणेच देवाचे काम आपण करावे, ष्टिस्र्ी शास्त्राप्रमाणे 
वरृ्न करावे, देवावर भरवसा ठेवावा इत्यादी बोध लूथरच्या इष्टर्हासावरून केला आहे. 
 
स्िपत्नीचे अत्यल्प चणरत्र 
 

रे. बाबा पदमनजींनी इ. स. १८९० मध्ये आपल्या ‘पत्नीच्या शवेटल्या र्ीन ष्टदवसाचें वतत्त’ ाुकट 
वाटण्यासाठी छापून प्रष्टसद्ध केले. त्या संदभार् ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, 
 

त्यावरून ष्टमष्टसस बाबाचं्या अंर्ःकााचा अनुभव स्पि रीर्ीने काून येर्ो. बायबलात 
परलोकाष्टवषयी जे साषं्टगर्ले आहे त्यावर आम्हा ष्टिस्र्ी लोकाचंा ष्टवश्वास र्र आहेच, र्री ष्टिस्र्ी 
भतर्ाचं्या अंर्ःकााचा अनुभव जाणण्याची आमची ाार इच्छा असरे्. त्यावरून नवीन बोध व 
अनुभव प्राप्र् होर्ो. जे लोक बायबलवर ष्टवश्वास ठेवीर् नाहीर् व असे म्हणर्ार् की, परलोकच्या 
गोिी कोण पाहून आला आहे, मेले म्हणजे लाले, पुढे काय होणार कोणास ठाऊक? हकवा जे लोक 
म्हणर्ार्, परलोक आहे, आक्त्मक सतिी आहे, ष्टर्जष्टवषयीचे ज्ञान होणे इि आहे. अशा लोकांस 
अंर्ःकााचे वतत्त ाार अगत्याचे आहे. [ज्ञािोदय, ९ ऑतटोबर १८९०, पत. ३२४.] 

 
बाबाचं्या पत्नीस मतत्युच्छायेच्या खोऱ्यारू्न कसे जावे लागले, त्यासं बेउल देशाचे कसे दशनृ लाले 

व शवेटी आपल्या ष्टप्रय प्रभचूा हार् धरून त्या थर्थदन नदी उर्रून वरील खनानार् कशा सुखरूप गेल्या याचे 
आध्याक्त्मक स्वरूपाचे वणनृ या लहानशा पुस्र्कार् केले आहे. बाबाचं्या मनाला लागलेला पष्टवत्र शास्त्राचा 
ध्यास यारू्न लक्षार् येर्ो. उदा. या पुस्र्कार् शवेटी असे म्हटले आहे की, 
 

माझ्या ष्टप्रय पत्नीचा अमर व ष्टिस्र् रतर्ाने न्यायी ठरष्टवलेला व पष्टवत्र आत्म्याच्या धुण्याने (पष्टत्र) 
पष्टवत्र केलेला आत्मा आपले सवृ शरीर पुनरूत्थानाच्या ष्टदवसापयंर् मतत्यूष्टशपायाच्या व शवनरे्च्या 
र्ाब्यार् देऊन यर्थदनच्या महापूरारू्न कोरड्ा पायी पैलष्टर्री जार्ा लाला. रे्थे त्याला ष्टदव्यदूर् 



 

 

अनुक्रमणिका 

भेटले. त्यानंी त्याला महािारारू्न मोठ्या उत्साहाने ष्टदव्य नगरार् नेऊन आपल्या राजाच्या 
आसनासमोर उभे केले. (लू. १६:२२ प्रग ७·१५) रे् समयी त्याचं्या मागून मी आर् पाहू लागलो र्ो 
रे् नगर सूयासारखे प्रकाशमय आहे. रे्थील माग ृसुवणृरष्टचर् आहे, व त्यानंी मुगुट मस्र्की धारण 
केले आहेर् व हार्ी ष्टवजयध्वज व प्रभचूी स्रु्र्ी करण्याकष्टरर्ा सुवणृमय सारंग्या घेर्ल्या आहेर्. 
नंर्र पाहर्ो र्ो दरवाजा बदं लाला. रे् समयी त्याच्या बरोबर असाव ेअसे मला वाटू लागले. 

 
(याष्टत्र क्र.) एक आध्याक्त्मक अनुभव व अद भरु् असे पत्नीच्या शवेटच्या र्ीन ष्टदवसाचें वतत्त बाबानंी ष्टदले 
आहे. हा प्रकार नवा आहे यार् शकंा नाही. 
 

पत्नीच्या अंर्कााचे त्यानंी केलेले वणनृही असेच धमृष्टनष्ठ आहे. 
 
बुधवारी (र्ा.२० ऑगस्ट १८९०) सवृ काही बदलले. प्रार्ःकााीच ष्टर्ची मुखचया पालटली. ष्टर्चे 
लापड आलेले डोाे जे ष्टनस्रे्ज होरे् रे् टवटवीर् होऊन त्यावर रे्ज चमकू लागले. मुखावर 
आरोग्याची रु्करु्की आली. शष्टरराच्या सवृ व्यथा एकदम थाबंल्या. जुलाबही बंद लाले. सकााी 
थोडासा चहा वगैरे उपहार घेर्ल्यावर ष्टर्ने इंग्रजी शास्त्राच्या मोठ्या अक्षराचे पुस्र्क मागवनू 
योहान्नाच्या शुभवरृ्मानाचा १४ वा अध्याय वाचला. नंर्र आमचा मुलगा यास दाष्टवदाचे २३ वे गीर् 
वाचावयास साषं्टगर्ले. मग मुखावाटे शास्त्रवचने व आनंदाचे उद गार व अनुभवाच्या गोिी 
एकसारख्यया ष्टनघू लागल्या. पष्टहले वातय जे मी ऐकले रे् ‘ष्टकर्ी ष्टनरााे, ष्टकर्ी ष्टनरााे’ असे होरे्. 
दुसरे वातय असे ऐकले की ‘देवाने जगावर एवढी प्रीर्ी केली की त्याने आपला एकुलर्ा एक पुत्र 
ष्टदला, अशासाठी की जो कोणी त्याजवर ष्टवश्वास ठेवर्ो त्याचा नाश होऊ नये.’ ष्टिस्र्ी धमाचे हे 
महावातय त्या ष्टदवशी ष्टिस्र्ाच्या कन्येच्या मुखारू्न ष्टकर्ी वेाा ष्टनघाले असेल हे सागंवर् नाही. 
शास्त्रवचनाच्या खालोखाल आनंदप्रदशकृ उद गार पुष्कादा ष्टनघाले, ‘ष्टकर्ी आनंद ष्टकर्ी हष ृ
मला. केवढा आनंद लाला आहे हे रु्म्हासं सागंवर् नाही...हे या लोकासं समजर् नाही ह्या 
महानंदार् ष्टर्ची भकू र्हान ष्टनवारली. पेज पाणी घेण्यास साषं्टगर्ले असर्ा ष्टर्ने म्हणावे, ‘आर्ा मी 
स्वगार् आहे. मला हे कशास पाष्टहजे? हे र्ारणाऱ्या मजबरोबर राहा. होय र्ो माझ्या संगर्ी आहे. 
माझ्या बहुर् पापाचंी क्षमा लाली आहे. म्हणून हष ृ वाटर्ो...ष्टर्ने माले नाव जे आवडीने ष्टनत्य 
घ्यायचे (ष्टडयर ष्टप्रया) रे् न घेर्ा ‘बाबा पदमनजी’ असे घेर्ले यावरून जणु काय ष्टर्च्या त्या ष्टदव्य 
आक्त्मक क्स्थर्ीर् पष्टर्पत्नी संबंध सुटला असे दशषृ्टवरे्. 

 
पष्टर्पत्नीमधले उत्कट पे्रम व ष्टर्र्कीच उत्कट धार्थमक श्रद्धा यारू्न प्रर्ीर् होर्ार्. बाबानंी पक्त्नष्टनधनाच्या 
ष्टनष्टमत्ताने ष्टलष्टहलेल्या या पुस्र्काचे स्वरूप मूलर्ः मतत्युलेखाचे आहे. त्याचें आणखी काही मतत्युलेख 
उपलब्ध आहेर्. त्याचंी माष्टहर्ी खाली ष्टदली आहे. 
 
णिष्िुशास्त्री पंणडर् 
 

जून १८७६ च्या सत्यदीनपकेच्या अंकार् बाबा पदमनजींनी एका छोया लेखार् इंदुप्रकाश पत्राचे व 
छापखान्याचे मालक ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर् याचं्या ष्टनधनानंर्र मतत्युलेख ष्टलष्टहला आहे. त्यानंी एकूण त्याचें 
ष्टचत्र उभे केले आहे रे् असे. 
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‘गेल्या मष्टहन्यार् महाराष्र देशार् एक ाार मोठी दुःखाची गोि घडली. व.े शा. सं. रा. रा. 
ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर् हे मरण पावले.’ या लेखार् धमृसुधारक म्हणून पषं्टडर्ाचं्या कायाचा यथाथृ गौरव बाबानंी 
केला आहे. ‘पषं्टडर्ाच्या मरणाने देशसुधारकाचं्या इमारर्ीचा एक खाबं पडला.’ असे बाबानंी म्हटले आहे. 
पषं्टडर्ाचं्या कायार्ील वदेानुवादाचे काम बाबानंा महत्त्वाचे वाटले. रे् म्हणर्ार्, 
 

धमाच्या संबंधाने परमपष्टवत्र, परमपूज्य मानलेले, व परमगुप्र् ठेवलेले जे वदे, त्याचें मंत्र प्रथम 
याचं्याच पत्रार् प्रथमर्ः लोकाचं्या दृिीस पडू लागले. हे सामान्य धैयाचे काम नव्हरे्. 
ष्टशखानिाचं्या कानी वदेवाणी पडू नये इर्केच नाही र्र सापं्रर्च्या कााार् ब्राह्मणावं्यष्टर्ष्टरतर् अन्य 
जार्ीस वदेपठन करण्याचा अष्टधकार नाही, असा जुन्या समजूर्ीच्या लोकाचंा शास्त्रसुधारयुतर् 
मोठा दुराग्रह असर्ा, म्लें च्छ, यवन, महार, चाभंार याचं्या हार्ी जाणारे जे प्राकत र् वरृ्मानपत्र, 
त्यार् वदेमंत्र छापणे व त्यावर टीका चचा करणे हे हलके काम नव्हरे्, र्थाष्टप ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर् 
यानंी रे् चालू केले व शवेटी वदेाथृप्रयत्नाच्या प्रष्टसद्धीर् त्याचा कास केला. (पत. ५२) 

 
सुधारक पषं्टडर्ाचें मोठेपण बाबानंी खालीलप्रमाणे ाार चागंल्या रीर्ीने साषं्टगर्ले आहे : 
 
ह्या गतहस्थाच्या मरणाने ष्टवधवाष्टववाहाच्या कामाला सध्या मोठा धक्का बसला आहे. पुनर्थववाहोते्तजक 
मंडाीचे हे पुरुष आरंभापासून खरे ष्टमत्र व पुरस्करे् होरे्. रे् ष्टर्चा ष्टजव्हाााच होरे् असे म्हटले 
असर्ा चालेल. ष्टवधवाष्टववाह करणे हे देशकल्याणास आवश्यक आहे इर्के चौघार् म्हणण्यापुररे् 
याजंपाशी धैयृ होरे् असे नाही, र्र र्ो सशास्त्र आहे असे ष्टविज्जनाचं्या सभेर् प्रष्टर्पादन करण्यापुरर्ी 
याजंपाशी ष्टवद्या व हहमर् होर्ी. मागल्या एका वदेशास्त्र अथृशून्य शकंराचायाने पुण्यार् जी ष्टविान 
शास्त्रयाचंी सभा केली होर्ी र्ीर् ह्या शास्त्रीबाबानंी वाद करून यश ष्टमाष्टवले आष्टण पुढे त्याजवर 
प्रसंग गुदरला रे्व्हा त्यानंी स्वर्ः एका ष्टवधवा बाईशी लग्न लावनू आपल्या पक्षाला 
कोष्टटशास्त्राथाकडून जी बाकटी ष्टमााली नसर्ी र्ी आष्टणली. ह्या पुनर्थववाहाच्या युद्धार् बहुरे्क 
शूरानंी शत्रसू पाठ दाखष्टवली, ष्टकत्येकानंी आपला लेंडा सोडून शत्रचू्या गोटार् आश्रय धष्टरला, 
ष्टकत्येकानंी ष्टवश्वासघार् केला, ष्टारू्र केला. पण शास्त्रीबाबाचें धैयृ खचले नाही, रे् आपल्या 
थोडतया ष्टवश्वासू सेने सहवरृ्मान शत्रूशी टक्कर देर् राष्टहले व त्याची ष्टकत्येक ठाणीही त्यानंी 
हस्र्गर् केली.(पत. ५३) 

 
पषं्टडर्ाचं्या सरकारष्टवरोधी टीकेने बाबा अस्वस्थ होर्, त्याचे प्रष्टर्हबब या लेखार्ही पडले आहे. 

उदा. : 
 

देशकल्याणाचा इर्र कायाकडेही त्या गतहस्थाचे बरेच लक्ष्य असे. याचंी व्यापार संबधंाने कीरृ्ने 
बहुर्ानंी ऐकली आहेर्. त्यारं् इंक्ग्लश राज्यावर याचंा बहुर् कटाक्ष होर्ा, म्हणजे इंक्ग्लश राज्य 
जाव े हकवा वाईट आहे असे त्याचें मर् नव्हरे्, र्री त्या राज्यापासून देश अष्टर्शय दैन्यावस्थेर् 
पावला आहे. असे रे् आपल्या श्रोत्यासं भासवीर् असर् व देशक्स्थर्ीच्या वणृनार् अष्टर्शयोतर्ी 
करीर् ही त्याचंी मोठी चूक होर्ी. र्थाष्टप एकंदरीर् याचें सवृ लोककल्याणाचे उद्योग, याचंी 
ष्टनस्पतहर्ा, याचें धैयृ व धाष्टरि, यानंी ष्टवरूद्ध पक्षाकडून जो छा व हनदा सोसली व बोलण्याप्रमाणे 
चालण्याचा जो ष्टकत्ता घालून ष्टदला र्ो महत्त्वाचा होय. (पत. ५३) 
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पदमनजी माणिकजी 
 

बाबानंी आपल्या वष्टडलाचं्या मतत्यूनंर्र ज्ञािोदयात त्याचंा अल्प पष्टरचय करून ष्टदला आहे. 
धमांर्रानंर्र बाबानंा त्याचं्या वष्टडलाकंडून जी सहानुभषू्टर् प्राप्र् लाली ष्टर्चा ष्टवशषेत्वाने त्यानंी उल्लेख केला 
आहे. पाल्हाा न लावर्ा थोडतयार् त्यानंी वष्टडलाचें ष्टचत्र आपणासंमोर उभे केले आहे. वष्टडलाचें ष्टशक्षण, 
नोकरी, त्याचें कलाकौशल्य, पे्रमा वरृ्णूक, त्याचंी वागण्याची पद्धर् वगैरे गोिींचा मुिाम उल्लेख बाबानंी 
केला आहे. वष्टडलाचं्या स्वभावावर प्रकाश टाकणारी बाबानंी ष्टदलेली खालील हकीकर् उद बोधक आहे. 
 

एखादा ष्टविान ब्राह्मण त्याचं्याकडे आला र्र मुिाम त्याजपाशी आपल्या ष्टिस्र्ी मुलाची गोि न 
लाजर्ा काढावी, व प्रसंग असला र्र त्याची त्यास भेट करून द्यावी, व उभयर्ासं धमृसंबंधी भाषण 
करावयास सागंाव.े त्याचंा मुलगा ष्टिस्र्ी लाल्यावरून त्याचं्या स्नेहार् व ममरे्र् त्यानंी हकष्टचर् 
अंर्र पडू ष्टदले नाही. उलटी त्या उभयर्ाचं्या प्रीर्ीची वतद्धीच लाली, त्यानंी त्याच्या अनुमर्ीवाचून 
कोणरे्ही महत्त्वाचे व आगत्याचे काम केले नाही, व संसाराच्या गोिीर् त्यानंी सवृदा त्याच्या 
मसलर्ीने वागावे, त्याच्या सवृ कुटंुबावर त्याचें अष्टर्शय पे्रम असे आष्टण त्याचं्या योगाने त्यासं 
ष्टजर्तया ष्टिस्र्ी लोकाचंी ओाख पडली होर्ी त्याच्याशंी त्यानंी मोठ्या स्नेहभावाने वागाव.े याचं्या 
शवेटच्या दुखण्यार् त्याचंा ष्टिस्र्ी मुलगा त्याचं्याजवा होर्ा. त्याच्या मरणाच्या पूवृ ष्टदवशी त्याने 
त्यासं ष्टिस्र्ी धमाची मूार्त्व े म्हणजे मनुष्य पापी आहे व ष्टिस्र्ीकडूनच मात्र र्ारण होरे्, असे 
साषं्टगर्ले व त्याचं्याकष्टरर्ा प्राथृना केली. रे्व्हा त्यासं ाार आनंद लाला. प्राथृनेच्या पूवी रे् म्हणाले 
की, माझ्याने उभे राहवर् नाही, परंरु् उठून बसेन, आष्टण हार् जोडून नमस्कार केला व आपल्या 
जवाच्या धाकया मुलास र्से करावयास साषं्टगर्ले. मरणाच्या रात्री त्यानंी होऊन आपल्या 
ष्टिस्र्ी प्राथृना करावयास साषं्टगर्ली, आष्टण माझ्या अंर्ःकरणार् ाार शारं्ी आहे असे म्हटले. 
त्याने त्यासं आकाश लोकष्टवषयी व रे्थे जाण्यास ज्या र्ारकाचे पुण्य पाष्टहजे त्याष्टवषयी साषं्टगर्ले. 
[ज्ञािोदय, १० ष्टडसेंबर १८६४, पत. ६१६, ६१७.] 

 
बाबानंी संपादन केलेल्या सत्यदीनपका माष्टसकावरून ज्ञािोदयािे मोल्सवथृ व काष्टशनाथ ष्टवश्वनाथ 

याचंी अल्पचष्टरते्र पुन्हा छापली आहेर्. त्यांपैकी काष्टशनाथ ष्टवश्वनाथ याचंी माष्टहर्ी अगदी नवीन असल्याने 
मुिाम उर्रून घेर्ली आहे. 
 
काणशनाथ णिश्वनाथ यांचा मतत्य ूअथिा देहािर जय 
 

सत्यदीनपकेचे मंुबईर्ील बहुरे्क ष्टिस्र्ी व हहदु वाचणारे पुण्यार्ील ष्टकत्येक ष्टमत्र यासं ष्टम. 
काष्टशनाथ ष्टवश्वनाथ हे नावाने ठाऊक असर्ील इर्केच नाही, पण त्यासं त्याचंी चागंली ओाखही 
असेल. त्याचं्या मरणाचे दुःखकारक वरृ्मानष्टह त्यासं समजले असेल व त्यावरून जसे आम्हासं 
दुःख लाले आहे र्से बहुर्ासं वाटले असेल यार् संशय नाही. 

 
हा आमचा र्रुण ष्टमत्र पूवी हहदू होर्ा रे्व्हापासून त्याची आमची ओाख होर्ी. र्ो बारा रे्रा वषाचा 
मुलगा असर्ा मंुबईर्ील फ्री चचृ इंक्ग्लश ष्टवद्यालयार् ष्टशकायास येऊ लागला. रे्व्हा त्याचे संुदर 
रूप, गौरवणृ, हास्यमुख, ष्टभडस्र् स्वभाव व मधूर भाषण पाहून त्याची आमची प्रीर्ी लवकरच 
जमली व त्याच्या वगार्ली मुलेही त्याच्या स्नेहाची आवड धरू लागली...सन १८५५ र् 
काष्टशनाथचा बाक्प्र्स्मा रेव. नारायण शषेािी याचं्या हारू्न लाला. काष्टशनाथने प्रभ ू येशूकष्टरर्ा 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपली म्हार्ारी ष्टवधवा आई व दोघे भाऊ यासं सोष्टडले. त्यावंर त्याची प्रीर्ी ाार होर्ी. पण 
त्याहूंन ष्टवशषे प्रीष्टर् त्याने आपल्या र्ारणावर केली आष्टण त्याच्या आईलाष्टह पुढे समजले की माला 
मुलगा सुपुत्र आहे. र्ो यथाशक्तर् ष्टर्चे सहाय्य करीर् असे. र्ो सोनार जार्ीचा होर्ा म्हणून 
मंुबईच्या ष्टकत्येक सोनार लोकानंी त्याचा बाक्प्र्स्मा होण्यापूवी रेव. ष्टनसबीट साहेबाचं्या 
बगंल्याभोवर्ी गदी केली व रे. नारायण शषेािी याचं्या घरून र्ो शााेर् जार् असर्ा एके ष्टदवशी 
त्याला जबरीने धरून नेऊन मारहाण केली, व कोंडून ठेष्टवले. पण सोनार जार्ीचे मुख्यय मयर् 
आनरेबल जगन्नाथ शकंरशटे याचं्या सागंण्यावरून त्यानंी त्याला सोडून ष्टदले. 

 
काष्टशनाथने ष्टिस्र्ी लाल्यावर फ्री चचृ ष्टमशनाच्या इंक्ग्लश ष्टवद्यालयार् उत्तम प्रकारे ष्टवद्याभ्यास 
केला व ष्टशक्षकाचे कामही केले. पुढे काही ष्टदवस त्याने त्याच ष्टमशनाच्या बोष्टडंग शााेर् ष्टशक्षकाचे 
काम चालष्टवले. 

 
काष्टशनाथास रतर्ष्टपर्ीचा दुि रोग लागला होर्ा. र्ो ष्टिस्र्ी होण्यापूवीच त्याच्या रमणीय व 
कोमल मुखावर लाल चटे्ट ष्टदसू लागले होरे्. पुढे काही वषांनी र्ो रोग बाावला. त्याने त्यासाठी 
पुष्का औषधउपाय केले व नाना देव पाष्टहले. शवेटी त्याला समजले की ह्या रोगाकडूनच आपण 
र्ारणाराची सेवा व गौरव कराव ेअशी ईश्वरेच्छा आहे. मग त्याने सवृ उपाय करणे सोडले. त्याचा 
एक हहदू भाऊ याच रोगाने मेला. आष्टण याला जेव्हा वाटले की, आपणासंही असेच मरण येईल 
रे्व्हा त्याला अष्टर्शय आनंद व्हावा. त्याने म्हणावे की आर्ा मी हे नासके शरीर टाकून ष्टदव्य 
लोकार् जाईन, व रे्थे प्रभ ूसंगर्ी सवृ कााच्या सुखार् राहीन. त्याचे दुखणे ाार कठीण होरे्. 
कधी कधी त्याला ष्टबछान्यावरून उठण्याची शतर्ी राहर् नसे. 

 
आमच्या ष्टप्रय बधूंचे शरीर आर्ा मार्ीर् पुरले आहे, पण रे् शवेटच्या ष्टदवशी दूर्ाच्या नाही, येशूच्या 
शरीराप्रमाणे गौरवयुतर् होऊन उठेल आष्टण त्याचा आत्मा र्र आर्ाच आकाशार् अष्टनवाच्च सुख 
भोगीर् आहे. त्या सुखाचे वणनृ कोणाच्याने करवले? 

 
हा वतत्तारं् वाचून आमच्या वाचणारारूं्न जे आपल्या आत्म्याष्टवषयी ष्टनष्कााजीने वागर् असर्ील 
त्यारूं्न कोणी जागतर् होर्ील काय? आष्टण जगाचे भय व जगाची भकू सोडून प्रभ ू येशूला शरण 
जाऊन स्वगृसुखाचे वाष्टरस होर्ील काय? सवांच्या आत्म्यास पापरूप रतर्ष्टपर्ीचा रोग लागला 
आहे, आष्टण र्ो जाण्याचा केवा एकच उपाय आहे. प्रभ ूयेशूचे रतर् आम्हासं सवृ पापापंासून शूद्ध 
कष्टररे्. [ज्ञािोदय, ५ जून १८६६, पत. १८४–१८६.] 

 
बाबानंी आपल्या सत्यदीनपका माष्टसकाच्या वाचकासंाठी प्रष्टसद्ध कोशकार मोल्सवथृ साहेबाचा 

त्याच्या ष्टनधनोत्तर एक अल्पपष्टरचय प्रष्टसद्ध केला. ज्ञािोदया ने र्ो सत्यदीनपकेतील पष्टरचय उदधतर् केला 
आहे. बाबा पदमनजींचे लेखन हे असे उपयुतर् होरे्. मोल्सवथृचे स्मरण मराठी भाष्टषकास सदैव राष्टहल. 
मराठी इंग्रजी कोश ही त्याची देणगी अमोल आहे. त्याच्या मरणोत्तर त्याचा अल्पपष्टरचय देणे औष्टचत्यपूणृ 
होरे्. बाबानंी रे् काम चोख बजावले. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णसद्दापा याचे मरि 
 

एक ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर्ासंंबंधीचा मतत्युलेख सोडला र्र बाकीचे सारे मतत्युलेख ष्टिस्र्ी धर्थमयाचें व 
बाबाचं्या नारे्वाईकाचेंच आहेर्. पत्ररूपाने बाबानंी ष्टलष्टहलेला आणखी एक मतत्युलेख उपलब्ध आहे र्ो 
असा : 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टवनंर्ी ष्टवशषे –बेागावंजवा शाहापूर नावाचा सागंष्टलकराचंा एक गाव आहे. रे्थे र्ीन 
मष्टहन्यामागे एक हलगाईर् जार्ीचा र्रुण मनुष्य मरण पावला. त्याची हकीकर् आपणाकडे ष्टलहून 
पाठष्टवली आहे. र्ी कत पा करून आपल्या संुदर पत्री प्रष्टसद्ध करावी. 

 
ष्टसिापा हकवा ष्टसिराय हा र्रुण हलगाईर् सुमारे दाहा वषापासून ष्टिस्र्ी धमाचा शोध 

करीर् होर्ा व एक वेा त्याचे मन त्याकडे इर्के वाले होरे् की, र्ो आपल्या एका ष्टमत्रासह 
वरृ्मान बेागावं येथील ष्टमशनेरी साहेबापाशी बाक्प्र्स्मा मागावयास आला होर्ा. परंरु् जेव्हा 
त्याच्या नार्लगानंी व जार्ीच्या लोकानंी या कारणास्र्व त्याचा छा आरंष्टभला रे्व्हा रे् उभयर्ाहंी 
परर् गेले. नंर्र ष्टसिापास परर् नेण्यास त्याचा ष्टमत्रच कारण लाला. पुढे रे् दोघेजण काही 
वषपेयंर् देवाचे शास्त्र एका ष्टठकाणी वाचीर् व प्राथृना करीर् असर्. ष्टिस्र्ी भजनालयार् उपदेश 
ऐकायास जाणे, व ष्टिस्र्ी लोकाचंी संगर्ही ष्टसिापाने र्र शवेटपयंर् सोष्टडली नाही. परंरु् त्याचा 
ष्टमत्र एक दोन वषांमागे एकाएकी मरण पावला. रे्व्हापासून र्र त्याच्या मनार् धमाष्टवषयी आणखी 
ष्टवशषे ष्टवचार उत्पन्न होऊ लागले. र्री उघडपणी ष्टिस्र्ी होण्याचा त्याचा ष्टनश्चय होईना. र्ो 
आपल्या ष्टमत्राष्टवषयी म्हणर् असे की, र्ो ष्टिस्र्ीवर ष्टवश्वास ठेवनू मरण पावला. 

 
नंर्र ष्टसिपा मरण पावला. त्याच्या पे्रर्याते्रच्या बरोबर सुमारे दोनश ेलोक गेले होरे्. कारण र्ो 
आपल्या जार्ीर् पाटील होर्ा. त्यासंगर्ी ष्टकत्येक ष्टिस्र्ी उपदेशकही गेले होरे्, त्यानंी वाटेर् 
त्याच्या मरणावरून लोकासं बहुर् उपदेश केला, आष्टण बहुर् लोकानंी कबूल केले की ष्टसिापास 
ष्टिस्र्ी धमाकडूनच मरण कामी शारं्ी ष्टमााली. 

 
ष्टसिपाच्या रोगाष्टवषयी व त्याच्या लोकाचं्या अष्टर् अज्ञानाष्टवषयी थोडेसे साषं्टगर्ले पाष्टहजे. त्याला 
प्रारंभी मलावरोध लाला. र्ो त्याने रेचक घेऊन दूर करावा र्से न कष्टरर्ा त्याची उपेक्षा केली. हेच 
प्रथम कारण लाले. नंर्र त्याच्या शष्टररास इर्की व्यथा होऊ लागली की, चार ष्टदवसार् 
ष्टबछान्यावरून उठण्यास त्यास शतर्ी राष्टहली नाही. त्यास डाकर्राचे औषध देण्यास त्याच्या 
ष्टिस्र्ी ष्टमत्रानंी पराकाष्ठा केली, पण त्याच्या लोकानंी रे् घेऊ ष्टदल्हे नाही. त्यानंी त्यास भलभलर्ी 
गावठी औषधे चाष्टरली व पष्टजली व त्याचे मरण जवा आष्टणले. पण आम्ही साषं्टगर्लेले उपाय 
त्यानंी अगदी केले नाहीर्. आमच्या र्ोंडावर त्यानंी होय होय म्हणावे, पण मागून भलर्ीच औषधे 
त्यास द्यावी. याप्रमाणे बेागावकडील हलगाईर् अडाणी व अज्ञानी आहेर्. त्यास पुष्काप्रकारे 
समजावनू त्या रोग्याला पाहाण्याकष्टरर्ा एक इंक्ग्लश डाकर्र त्याच्या घरी त्याच्या ष्टिस्र्ी ष्टमत्रानंी 
नेला. पण रे्व्हा र्ो मतत्युपथंास लागला होर्ा. म्हणून त्याच्याने काही करष्टवले नाही. गरीब ष्टबचारा 
ष्टसिापा म्हणे की, मला ष्टिस्र्ी लोकाचें औषध घेऊ द्या, पण त्यानंी त्याचे ऐष्टकले नाही. असे रे् 
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कठोर मनाचे लोक होरे्. जर र्ो इंक्ग्लश सरकारच्या अंमलार् असर्ा र्र म्या त्या लोकासं ष्टशक्षा 
लावष्टवली असर्ी, पण काय करावे, र्ो परराज्यार् पडला म्हणून आमचा उपाय चालला नाही. या 
गोिीवरून ष्टदसून येरे् की जेथे सत्याने मूा धष्टरले आहे रे्थे रे् शवेटी जय पावलेच. आर्ा शवेटी 
आमच्या पत्र वाचणाऱ्यासं एवढेच सागंणे आहे की, रु्म्ही आपल्या शष्टरराच्या रोगाची उपेक्षा करू 
नका. रोग आरंभी लहान ष्टदसर्ो. पण र्ो उपेष्टक्षर् असर्ा प्राणघार्क होर्ो. आष्टण दुसरा रोग रु्म्हा 
सवांस आहे त्याची जर उपेक्षा कराल र्र सवृ काष्टलक मरण म्हणजे नरकवास हाच त्याचा पष्टरणाम 
आहे. र्र र्ो लहान म्हणून त्याची अगदी उपेक्षा करू नका. कोणरे्ष्टह पाप लहान नाही. त्याच्यार् 
मरणाचे बीज आहे. र्र रे् उपटून टाकण्याकष्टरर्ा आर्ाच, या क्षणीच प्रभ ु येशूला शरण गेले 
पाष्टहजे. ष्टसिापा साष्टरखी कोणी मरणकााीच्या पश्चार्ापाची वाट पाहू नये, त्याला देवाने जात्या 
घरारू्न ओढून काष्टढले, परंरु् त्याप्रमाणे हजारारू्न एक ष्टनघर्ो. साधारण ष्टनयम असा आहे की, जे 
बहुर् ष्टदवस सत्य जाणर् असर्ा त्याप्रमाणे चालर् नाहीर् त्याचें मन कष्टठण होर् जारे्. व शवेटी रे् 
क्षमा पावल्यावाचून आपल्या पापार् मरर्ार्. आणखी असा ष्टवचार करा की, आपल्या उत्पन्न 
कत्याची व र्ारणकत्याची आपण जन्मभर सेवा करून मराव ेहे बरे हकवा बुष्टद्ध व शरीर ही ष्टनबृल 
लाल्यावर मग त्याचे नाव घेऊन मराव ेहे बरे? 

 
असा ष्टबनर्ोड प्रश्न उत्पन्न करून बाबानंी हे चष्टरत्र संपष्टवले आहे. 
 

रोगाची उपेक्षा करू नये, जुन्या रूढी व अपसमज सोडून द्यावरे् व वेाीच परमेश्वराची भक्तर् 
करावी – येशूचा स्वीकार करावा असा बोध ष्टसिप्पाच्या मरणकथेच्या िारे बाबानंी केला आहे. ष्टसिप्पाचे 
संपूण ृचष्टरत्र न देर्ाही त्यार्ील महत्त्वाचा व मुद्याचा भाग बाबानंी ष्टदला आहे. 
 

अशा प्रकारे रे. नायायण शषेाष्टि, ष्टमसेस नारायण शषेाष्टि, महात्मा जोर्ीबा ाुले 
इत्याष्टदकाचं्याबिलचे मतत्युलेख बाबानंी ष्टलष्टहले आहेर्. ष्टिस्र्ी धमावर श्रद्धा असणारे वा ष्टिस्र्ी धमाबिल 
आस्था असणारे याचंीच चष्टरते्र बाबा ष्टलष्टहर्ार् हे लक्षार् घेण्यासारखे आहे. 
 

*** 
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९ 
 
आधुणनक मराठी णिस्र्ी िाङ्मयाचे जनक : ३–स््ुट गं्रथरचना 
 
बा बानंी ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक बरीच स्ाुट गं्रथरचना केलेली आढारे्. त्यापैकी उपलब्ध गं्रथाचा पष्टरचय 
यापुढे करून देण्यार् आला आहे. बाबाचं्या नावावर असलेली सवृच स्ाुट गं्रथरचना उपलब्ध होर् नाही. 
 
आत्मारामपंर् ि मतत्यणूशपाई यांचा संिाद 
 

बाबानंी धमांर्रानंर्र ष्टलष्टहलेले इ. स. १८५५ मधील त्याचें आत्मारामपतं व मतत्यलनशपाई याचंा 
संवाद हे पुस्र्क मनोरंजक व संवादात्मक आहे. रे् एकनाथाचं्या हहदल-तुकृ संवादाच्या धाटणीवर असून 
र्सेच रूपकात्मक आहे. त्यार् ष्टिस्र्ी धमार्ील खरेपणा स्वीकारण्याचे र्त्त्व गोवलेले आहे. एक धनवान 
मनुष्य मरणाला भीर् असे. पण खरेपणा स्वीकारल्यावर त्याच्या मनोभावनेचा कसा पालट लाला हे या 
पुस्र्कार् साषं्टगर्ले आहे. 
 
णनःशास्त्रिाद परीक्षा (१८५८) 
 

ईश्वराने शास्त्र ष्टदले नाही व देण्याची गरजही नाही, अशा मर्ाचे लोक आजकाल ाार लाले 
आहेर्. आष्टण या मर्ाच्यामुाे आपल्या येथल्या र्रुणाचंी क्स्थर्ी ाार वाईट होर् चालली आहे. त्याचं्या 
मर्ाचा खोटेपणा दाखवनू त्यास त्यारू्न बाहेर काढले नाही र्र त्याचंा व इर्राचंा नाश होईल हे स्पि 
करण्यासाठी या पुस्र्काचा प्रपचं आहे. Examinations of the Claims of Deism या इंग्रजी पुस्र्काचा 
आधार येथे घेण्यार् आला आहे. सतष्टिजन्य ज्ञानापररे् दुसरे शास्त्र नाही व नको, मनुष्याला ईश्वराष्टवषयी, 
आपणाष्टवषयी आष्टण आपल्या संपूण ृकमाकमाष्टवषयी जे काही समजणे आवश्यक आहे रे् सवृ या ज्ञानावरून 
समजरे् असे मानणाऱ्या बुष्टद्धवाद्याचं्या ष्टवचाराचे यार् सावशे खंडन करण्यार् आले आहे. 
 

सतिीवरून आमचे सवृ काहंी होईल असे आम्ही म्हणर्ो पण वास्र्ष्टवक र्से नाही. कारण ष्टर्जवरून 
ईश्वराच्या अक्स्र्त्वाचा प्रकार, त्याचे गुण व इच्छा याजष्टवषयी संशय धरण्यास जागा राहाणार 
नाही, इर्तया ष्टनष्टश्चर्पणाने काहंी समजर् नाही. जगाच्या इष्टर्हासावरून पाहावे र्र ईश्वराने 
मनुष्यास शास्त्र ष्टदल्हे असे मानाव ेनाही र्र सवृ इष्टर्हास केवा भाकड कथा आहे असे म्हणावे, 
अशी पचंाईर् पडली. मनुष्याच्या बुष्टद्धवरून सवृ करृ्व्ये समजर्ील म्हणावे, र्र आजवर प्राचीन 
आष्टण अवाचीन ज्ञान्यानंी आपल्या बुष्टद्धवरून ष्टवचार करून हजारो प्रकारची मरे् काढून इर्की 
घाण केली आहे की, त्यारू्न कोणाचे मर् खरे म्हणाव े हे कार् नाही. इर्केच नाही र्र ज्या 
वास्र्ष्टवक ज्ञानाची गरज आहे रे् सवृ बुष्टद्ध आष्टण सतष्टि यावंरून प्राप्र् होणे मुाीं संभाव्य आहे हकवा 
नाही, हेच समजर् नाही, या आमच्या मर्ाची ााे आजपावरे्ो ाार दुःखकारक लाली. रे् ज्यानंी 
माष्टनले त्याचंी वरृ्णुक वाईट होर्ी व रे्णेकरून हजारो मनुष्याचंा घार्ही लाला आमचे आचरण 
र्री कोणरे् चागंले आहे? आष्टण येणे करून आमच्या देशाचे काय कल्याण होणार आहे? असे 
ष्टनःशास्त्रवाद्यासं वाटाव.े [ज्ञािोदय, १ सप्टेंबर १८५७, पत. २५०.] 
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अशा शब्दारं् ज्ञािोदयकार प्रस्रु्र् गं्रथाच्या ष्टवषयासंबंधी ष्टलष्टहर्ार्. प्रस्रु्र् गं्रथ पत्रात्मक आहे. 
पष्टहले एका ष्टिस्र्ी मनुष्याचे त्याच्या ष्टनःशास्त्रवादी ष्टमत्रास पत्र (त्याने धमासंबंधी ष्टवषयावर पत्रिारे 
व्यवहार ठेवण्यास वचन ष्टदले होरे्) देण्यार् आले आहे. दुसऱ्या पत्रार् ष्टनःशास्त्रवादी याच्या मर्ाची परीक्षा 
केली आहे. ही परीक्षा दोन रे् चार या र्ीन पत्रार् केली आहे. पाचव्या रे् आठव्या पत्रार् इष्टर्हाससंबंधी 
गोिींवरून ष्टनःशास्त्रवादाची परीक्षा आष्टण ईश्वररोतर् शास्त्रास प्रमाणे ष्टदली आहेर्. नवव्या पत्रार् प्राचीन 
कालचे ज्ञानी लोकाचंी ईश्वरष्टवषयक व नीष्टर्ष्टवषयक मर्ावंरून प्रमाणे ष्टदली असून दहाव्या पत्रार् अवाचीन 
सूज्ञाचंी मरे् ष्टदली आहेर्. अकराव ेपत्र ष्टनःशास्त्रवादाची ााे दशषृ्टवरे् र्र बाराव्या पत्रार् जागतर् लालेल्या 
अंर्ःकरणाचे समाधान बुद्धीशास्त्राकडून होर् नाही हे दाखष्टवले आहे. रे्राव्या पत्राचा ष्टवषय आहे. 
ष्टनःशास्त्रवादाच्या योगाने देव पापाची क्षमा करील अशी खार्री होर् नाही, र्र, ष्टनःशास्त्रवाद ईश्वरापासून 
नाही हे त्याच्या गुणकमावरून ष्टदसरे्, हा चवदाव्या पत्राचा ष्टवषय आहे. बाबाचंा हा दहावा गं्रथ असल्याचे 
ज्ञािोदयािे म्हटले आहे. [ज्ञािोदय, ऊष्टन., पत. २५०.] 
 
शंकाणनितणत्त 
 

हे पुस्र्क रॅतट स्वरूपाचे आहे. त्यार् हहदंूच्या ष्टिस्र्ी धमाबाबर् अठरा शकंा ष्टदल्या असून त्याचंी 
उत्तरे पण ष्टदली आहेर्. ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा धमृप्रचार पुक्स्र्का असे त्याचे स्वरूप आहे. पष्टहली शकंा 
अशी ׃ हहदु लोक असे म्हणर्ार् की वष्टडलाचंी चाल सोडू नये, वडील जसे चालर् आले र्से आपण 
चालावे, आमच्या धमार् बहुर् गुरु आहेर् मग पुन्हा आम्हास येशू ष्टिस्र् कशास पाष्टहजे? उत्तर म्हणून रु्मचे 
गुरू लोभी आहेर्. दष्टक्षणा घेर्ार्, उपदेश देर् नाहीर्, र्ारणाष्टशवाय ष्टनष्कााजी आहेर्. त्याचं्या मंत्रार् दम 
नाही. गुरु केल्यावरही कमृ सुटर् नाही. र्तप्र्ी नाही. पण येशू ष्टशष्याच्या सवृ गरजा पुरष्टवर्ो म्हणून र्ो 
सद गुरू करावा असे साषं्टगर्ले आहे. सवृ पुक्स्र्का याच स्वरूपाची आहे. या पुक्स्र्केची सहावी आवतत्ती 
१८५९ साली ष्टनघाली होर्ी. पष्टहली आवतत्ती केव्हा ष्टनघाली होर्ी रे् कार् नाही. 
 
णिस्र्ी लोकांचे करृ्व्यसार (१८५९) 
 

ष्टिस्र्ी लोकानंी कसे वागाव े हे यार् साषं्टगर्ले आहे. ष्टिस्र्ी लोकानंी आईबापाशंी कसे वागाव े हे 
प्रथम कथन केले आहे. त्यानंर्र ष्टिस्र्ी माणसाने कुटंुबाशंी कसे वागाव ेयाचा ष्टवचार आहे. संसार, िव्य, 
खचृ, मुलाचें ष्टशक्षण, धमृ याबाबर् ष्टिस्र्ी व्यतर्ीच्या करृ्व्यावर येथे प्रकाश टाकला आहे. नार्लग, दुःखे, 
दुःखप्रसंगी कसे वागावे, रोग, मरण, दुःख, सातं्वन इत्यादी प्रसंगी ष्टिस्र्ी कसा वागर्ो याचे ष्टदग्दशनृ नंर्र 
केले आहे. ईश्वरभजन, त्याचे लाभ, परमेश्वराचे स्मरण, त्याची भतर्ी, चालणे, वागणे, बोलणे इ. 
लोकरीर्ीर् ष्टिस्र्ी आपल्या करृ्व्याने कसा वगेाा याचे ष्टनवदेन लेखक या पुस्र्कार् करर्ो. नंर्र 
जाष्टर्भेदाचा ष्टवचार करून त्याच्या ष्टनमूृलनाचा ष्टवषय माडंला आहे. एर्िेशीय व परदेशी ष्टिस्र्ी याचें पे्रम, 
धमृ भाषा याबाबर् वरृ्न कसे हवे, धमांर्र करणाराने स्वदेशप्रीर्ी सोडणे इि कसे नाही, स्वदेशप्रीर्ी व 
स्वदेशसुधारणा कशी करर्ा येईल, आत्मोद्धार व ष्टिस्र्पे्रम, पापमुतर्ी, देवाची संगर्ी इ. ष्टवष्टवध 
ष्टिस्र्ीजीवनावर ष्टवचार करून ष्टिस्र्ी माणसाने कसे वागाव ेहे साररूपाने कथन केले आहे. प्रस्रु्र् पुस्र्क 
वाचर्ाना हहदू लोकानंा व ष्टिस्र्ी लोकानंा ष्टभन्न ष्टभन्न सूचना लेखक देर्ो. ष्टिस्र्ी वाचकासं सूचना आहे 
की, 
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ह्या पुस्र्कार् ष्टिस्र्ी लोकाचंी सवृ करृ्व्यकमे साषं्टगर्ली आहेर् असे नाही, आष्टण जी ष्टलष्टहली 
आहेर् र्ी संष्टक्षप्र् असून सापं्रर्कालास अनुसरून व ज्याचंा बाहेरील वरृ्णुकीशी ष्टवशषे संबंध आहे 
अशी आहेर्. यावरून असे समजले पाष्टहजे की ष्टिस्र्ी लोकाचं्या करृ्व्यकमाचे दोन प्रकार आहेर्. 
म्हणून जो ष्टवशषे प्रकार आत्मसंबधंी वरृ्णुकीकडे लागू आहे र्ो या पुस्र्कारं् नाही. 

 
बष्टहवृरृ्न आत्मसंबधंी वागणुकीच्या पायावर आधाष्टरर् असरे् त्यामुाे आत्मवरृ्नाथृ दुसरे पुस्र्कच 

ष्टलष्टहण्याचा संकल्प बाबानंी या ष्टठकाणी सोडला आहे. हहदू वाचकानंा सुचष्टवर्ानंा लेखक ष्टलष्टहर्ो, 
 

जर रु्म्ही ष्टनष्पक्षपार्ाने पाहाल र्र मला ह्या पुस्र्काष्टवषयी जे वाटरे् रे्च रु्म्हास वाटेल. (मी इथे 
बढाई मारीर् नाही) प्रारंभापासून शवेटापयंर् या पुस्र्काचा पाया ष्टिस्र्ी शास्त्रावंर रचला आहे. 
याच्या इमारर्ीचे दगड ष्टिस्र्ी शास्त्रारं्ील वातयरूप मसालेदार चुन्याचे गच्च बसष्टवले आहेर्. 
ह्याच्या ष्टखडतया व दारे ह्यासह ईश्वरी शास्त्रारं्ील मर्ाचे अडसर व कडी कोयंडे लाष्टवले आहेर्. 
आष्टण ह्या अशा सुदृढ व सुखदायक घरार् सवांनी येऊन रहावे, म्हणजे त्यारं्ील करृ्व्यकमे सबांनी 
आपल्या मनापासून करावी अशी माली इच्छा आहे. 

 
याप्रकारे सूचना करून शवेटी ईश्वरी ज्ञान सवृश्रेष्ठ असून प्रत्येकाने रे् प्राप्र् करून धन्य व्हावे असे 

त्यानंी प्रस्र्ावार् म्हटले आहे. परमेश्वरास प्राप्र् करण्याचे माग ृकठीण आहेर्. क्तलि आहेर्. परमेश्वर 
पे्रमस्वरूप आहे म्हणूनच र्ो माणसावर क्वष्टचर् कोपर्ो पण त्या कोपार् मानवपे्रम आहे. माणसावरील 
पे्रमापोटी त्याच्या र्ारणासाठी परमेश्वराने आपला पुत्र ष्टदला, शुद्ध कल्याणकारक धमृ ष्टदला. हहदंूच्या 
वष्टडलोपार्थजर् धमाने त्याचं्या कुटंुबार् आक्त्मक सुख व आनंद नाही. देहास कि व मनास कााजी 
त्यामुाेच वाटरे्. अर्ःसुखप्राप्र्ी साठी र्ारणावर ष्टवश्वास ठेवा, अशा प्रकारचा ष्टिस्र्ी धमोपदेशकार 
उपयुतर् असा ष्टवचार या पुस्र्कार् ष्टदला आहे. 
 
आमची भक्र्ीसंबंधी पापे िाहिारा उपाध्या (१८६२) 
 

हे बाबाचें एक रूपारं्रीर् पुस्र्क आहे. ज्ञािोदयाच्या भाषेर् सागंावयाचे म्हणजे, 
हे पुस्र्क एर्िेशीय ष्टिस्र्ी लोकासं ाार उपयुतर् आहे. यांर् आमच्या भतर्ीसंबधंी कमाष्टवषयी 
ाार बारीक ष्टवचार केला आहे. यावरून असे ष्टदसरे् की, ज्या कमास आम्ही पष्टवत्र मानर्ो त्यार् 
देखील बहुर् दोष होर्ार्, त्याची आम्हास क्षमा लाली पाष्टहजे. आष्टण हे आमचे भक्तर्संबंधी दोष 
हकवा पापे येशू ष्टिस्र् कसा वाहर्ो व त्याचंी आम्हास कसी क्षमा होईल, हे दाखष्टवले आहे. ष्टिस्र् 
आमचा भष्टवष्यवादी, उपाध्या व राजा आहे. त्यारूं्न दुसरा जो अष्टधकार म्हणजे उपाध्यापण 
त्याच्यासंबधंाने देवापुढे र्ो आम्हांकष्टरर्ा जे एक ष्टवशषे काम करर्ो त्याचा पष्टरस्ाोट यारं् केला 
आहे. [ज्ञािोदय, २ माचृ १८६३, पत. ६८–६९.] 

 
यावरून या पुस्र्कार् ष्टिस्र्ी धमार्ील एका महत्त्वाच्या गोिीचे स्पिीकरण असल्याचे ष्टदसून येरे्. 

अंर्ःकरणाची शुद्धर्ा हहदू धमार् नसून र्ी ष्टिस्र्ी धमार् आहे. हे या पुस्र्काचे प्रष्टर्पाद्य. हहदुधमार्ील 
कमृकाडं व मूर्थर्पूजा यावर या पुस्र्कार् कटाक्ष ष्टदसर्ो. देव र्सा भतर्, देवच जर अपष्टवत्र र्र भतर् पष्टवत्र 
कोठून होईल? असा प्रश्न उपक्स्थर् करून घेऊन ष्टिस्र् हा पष्टवत्र देव म्हणून त्याचे भतर्ही पष्टवत्र हा या 
पुस्र्काचा पष्टवत्रा आहे. 
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पंढरीचा िारकरी (१८६३) 
 

या पुस्र्कार् बाबानंी एक ष्टिस्र्ी गतहस्थ व पंढरीचा याते्रकरू याचंा संवाद ष्टलष्टहलेला असून त्यार् 
पढंरीच्या याते्रचे व ष्टवठोबाचे दशनृाचे माहात्म्य व त्यापासून होणारे लाभ याष्टवषयी वारकरी वगैरे 
ष्टवठ्ठलभतर्ाचं्या ज्या समजुर्ी आहेर् त्याचें खंडन केले आहे. 
 
नाणसक के्षत्राची यात्रा (१८६३) 
 

हे पुस्र्क म्हणजे एक ष्टनबंध होय. यार् संवाद असून पष्टवत्र मानलेल्या र्ीथांच्या ष्टठकाणी यात्रा 
करण्यास जाण्याष्टवषयी जुने भाष्टवक हहदु लोक ज्याप्रमाणे सागंर्ार् र्ी घेऊन त्याचे खंडन करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. पष्टवत्र मानल्या गेलें ल्या नद्यार् स्नान केल्याने पार्क दूर होर् नाही र्र देवाने नेमलेला 
खरा जगद गुरू येशू ष्टिस्र् यावर अनन्यभाव े ष्टवश्वास ठेवल्याने सवृ पापाचंी क्षमा होरे्, हा या पुस्र्काचा 
आशय आहे. 
 
सुप्रभार् (१८६४) 
 

इ. स. १८६४ मध्ये बाबानंी सुप्रभात हकवा नब्रटिदेशी निस्तीती धमाचा उदय या नावाच्या एक इंग्रजी 
गं्रथावरून मराठीर् भाषारं्र केले. हहदुस्थान देशाप्रमाणे ष्टब्रटन देशही मूर्थर्पूजक होर्ा. रे्थे ष्टिस्र्ी धमाचा 
प्रवशे कसा लाला व मनुष्याच्या मनार् ष्टिस्र्ी धमाची ष्टकरणे कशी प्रवशे करर्ार् य हे या पुस्र्कार् 
साषं्टगर्ले आहे. ज्ञािोदयकाराचं्या मरे् हा गं्रथ ‘ष्टिस्र्ी व अष्टिस्र्ी मनुष्यास सारखाच उपयुतर् आहे.’ 
[ज्ञािोदय, ५ ऑतटोबर, १८९३, पत. ३१७.] 
 
पहारेकऱ्याची िािी (१८६५) 
 

हे पुस्र्क The Watchmans Voice या इंग्रजी पुस्र्कावरून रचण्यार् आले आहे. यहुदी लोकाचंा 
अज्ञानाधंःकार व त्याचं्या जुन्या धमार्ील ष्टमर्थया गोिी समाजास काून त्यानंी नीर्ीच्या मागावर याव ेम्हणून 
प्रस्रु्र् रचना बाबानंी केली आहे. अब्राहम, इलाक, याकोब व त्याचे वशंजाचे र्ारण करण्यासाठी प्राथृना 
करणाराचे भाषण, मशीहाचे जगार् येणे, त्याचे दुःख सोसणे, मरणे, मशीहाचे देवपण, ष्टिस्र्ी धमाची 
सत्यर्ा, अवाचीन यहुदी लोकाकंडून जुन्या करारार् लालेली भेाष्टमसा इत्यादी ष्टवषय या पुस्र्कार् 
आहेर्. ष्टिस्र्ी धमाचा प्रचार एर्िेशीय हहदूर् जसा रे् ष्टहरीरीने करर्ार् र्साच मुसलमानार् पण करण्याचा 
हा लेखकाचा प्रयत्न येथे स्पि ष्टदसर्ो. 
 
उत्पणत्त ह्यािर टीका (१८६६) 
 

पष्टवत्र शास्त्रार्ील पष्टहले पुस्र्क म्हणजे उत्पष्टत्त ह्यावर टीका हे होय. हे पुस्र्क डॉ. आर. जेमसन, 
याचं्या उत्पष्टत्तवरील टीकेचे भाषारं्र होय. बाबानंी त्याचे मराठीर् भाषारं्र करून ातर् मराठी जाणणाऱ्या 
ष्टिस्र्ी माणसाची मोठी सोय केली. पष्टवत्र शास्त्रावर मात्थीच्या शुभवरृ्नाखेरीज अन्य टीका उपलब्ध जेव्हा 
नव्हर्ी त्यावेाी बाबानंी हा यत्न केला. पष्टवत्र शास्त्र समजण्यास टीकेची अत्यंर् आवश्यकर्ा असरे्. 
टीकेष्टशवाय शास्त्राथृ ष्टवपरीर् लावला जार्ो. सनार्नी ष्टवचार, मरे्, ष्टशक्षण यामुाे पष्टवत्र शास्त्राचा अथृ 
क्वष्टचर् उलट लावला जार्ो. शास्त्रार्ील स्थल, काल उल्लेख व व्यतर्ी इत्यादींचे उल्लेख याचंी माष्टहर्ी 
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टीकेरू्न देर्ा येरे्. या माष्टहर्ीने शास्त्र वाचणारास आवड ष्टनमाण होरे्. या पुस्र्काचे भाषारं्र करर्ाना 
बाबानंी धमृशास्त्र, पुराणे यारू्न दाखले घेऊन मूाच्या रीर्ीभार्ी कायदेकानू व मूा ष्टवषय स्पि केला आहे. 
 
णसद्ांर्रत्नमाला (१८६६) 
 

या पुस्र्कार् थोडतयार् पष्टवत्र शास्त्रार्ील ष्टनवडक ष्टसद्धारं्ाची ओाख करून ष्टदलेली आहे. पष्टवत्र 
शास्त्र हीच सवृ ईश्वरी ज्ञानाची एक खाण आहे. ‘नसद्ातंरत्िमालेर्ील ष्टसध्दारं् शास्त्रार् शोधून पडर्ााून 
पाहा’ ही पुस्र्काच्या मुखपतष्ठावरची सूचना महत्त्वाची आहे. हे ष्टसद्धारं् लोकास समजावरे् म्हणून प्रस्रु्र् 
नसद्ान्तरत्िमाला बाबा पदमनजींनी गुंालेली आहे. रे् प्रस्र्ावनेर् म्हणर्ार्, 
 

ज्यास शास्त्रावाचूनही ष्टशकष्टवणाराची गरज भासरे् अशा ष्टिस्र्ी लोकासंाठी व ष्टशकष्टवणारासंाठी 
प्रस्रु्र् पुस्र्क रचले आहे. ह्या देशार् ज्या ष्टिस्र्ी मंडळ्या जमर्ार् व जे लोक ष्टिस्र्ी होर्ार् 
त्याचं्या धमाचे ष्टसद्धारं् शुद्ध सशास्त्र व ष्टनमृा असण्याचे ाार अगत्य आहे. कारण इर्र 
देशार्ल्याप्रमाणे इथेही पाखंडे व अशुद्ध उपदेश व असत् मरे् उत्पन्न होण्याचे भय आहे. यास्र्व 
सापं्रर्कााच्या एर्िेशीय ष्टिस्र्ी लोकानंी व ष्टिस्र्ी होणाऱ्यानंी आपल्या मंडाीचा पाया 
शास्त्रार्ील शुद्ध ष्टसद्धारं्ावर रचावा व आपल्या पुढे होणाऱ्या संर्र्ीस साक्ष देण्याकष्टरर्ा रे् ष्टसद्धारं् 
पुस्र्कार् संग्रह करून ठेवावे, हा हेरू् मनार् धरून हे लहानसे पुस्र्क रचले आहे. 

 
पश्चात्ताप, प्राथृना, पष्टवत्र शास्त्र, र्ारण, येशूष्टिस्र्, सैर्ान, पष्टवत्र आत्मा, प्रभ ुभोजन, शाब्बाथ, ष्टवश्वास, 
आकाशाष्टवषयी, नरक, पुनः उठणे व न्याय आष्टण आत्म ष्टनवेदन इत्यादी प्रकरण–शीषकृावरूनच 
नसद्ान्तरत्िमालेच्या अंर्रंगाष्टवषयी स्पि कल्पना येरे्. ष्टिस्र्ी धमार् वरील ष्टवषयाचें महत्त्व ाार आहे 
आष्टण प्रत्येक ष्टिस्र्ी माणसास त्याष्टवषयी माष्टहर्ी असणे अत्यंर् आवश्यक आहे. 
 
आदामा रू् कोठे आहेस? (१८७६) 
 

बाबा पदमनजींनी इ. स. १८७६ मध्ये आदामा तल कोठे आहेस? या नावाचे उपदेशात्मक भाषण 
अहमदनगर येथील अमेष्टरकन ष्टमशनमध्ये केले होरे्. [सत्यदीनपका, पु. ३ अं. १२, २ ाेबु्र. १८७६, पत. १७९ रे् १८८.] 
त्यार्ील कल्पना अशी की आदामाप्रमाणे प्रभ ूप्रत्येक माणसास रू् कोठे आहेस असा प्रश्न ष्टवचारणार. त्याला 
योग्य उत्तर आपणापाशी हव.े प्रस्रु्र् ष्टनबंध सत्यदीनपकेत प्रष्टसद्ध लाला होर्ा. याचेच पुढे पुस्र्क लाले. 
 
उद्ारमागृणिज्ञान (१८७८) 
 

हे आणखी एक रूपारं्रीर् पुस्र्क. या मूा गं्रथाचा कर्ा नाक्स्र्क होर्ा. त्याचा परमेश्वरावर 
ष्टवश्वास नव्हर्ा. ष्टमत्राच्या सूचनेवरून र्ो ष्टिस्र्ी धमाचा अभ्यास करू लागला. आष्टण त्यानंर्र ष्टिस्र्ी 
शास्त्राभ्यासाने त्याची पक्की खात्री लाली की ष्टिस्र्ी धमृ ईश्वरदत्त आहे. नंर्र त्याने आपल्या ष्टमत्रास 
यासंबधंी पते्र ष्टलष्टहली. त्या पत्राचंा संग्रह म्हणजेच प्रस्रु्र् पुस्र्क होय. ह्या मराठी भाषारं्रार् मूा 
गं्रथार्ील ष्टकत्येक गोिी गााल्या आहेर् व हकत्येक ष्टठकाणी त्याचा संके्षप केला आहे. र्थाष्टप ष्टवषयाचे 
अनुसंधान व वादकोटीची श्रेणी याचंा भगं न होण्याचा भाषारं्रकत्याने यत्न केला आहे. 
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जगर्शेटाचा पुत्र नरनायक याचे चणरत्र (१८७९) 
 

बायबलमधील प्रख्ययार् प्रॉष्टडगल सनची कथा बाबांनी या पुस्र्कार् खुलवनू व रूपारं्ष्टरर् स्वरूपार् 
साषं्टगर्ली आहे. रूपारं्र पाहण्यासारखे आहे. 
 
श्री येशूणिस्र्कत र् शांणर्कल्यािदायक सुखसंिाद (१८७९) 
 

Beatitudes of the Kingdm या इंग्रजी पुस्र्काचे हे मराठी भाषारं्र आहे. आत्म्याचे दैन्य, शोक, 
नम्रर्ा, न्यायीपणाची भकू, दया, शुद्धर्ा, समेट व पाठलाग या अि ष्टवषयाचंी आशीवृचने या पुस्र्कार् 
आहेर्. त्याचें ष्टववचेन सामान्यानंा समजेल अशा छोया वातयारू्न सुबोध रीर्ीने करण्यार् आले आहे. 
 
उपदेशरत्नमाला (१८८०) 
 

हा गं्रथ बाबानंी भाषारं्ष्टरर् केलेला आहे. पुस्र्कार् एकून बारा उपदेश आहेर्. त्यार् पष्टहला 
उपदेश ‘समेट कर’ या शीषकृाचा आहे. त्यानंर्र ष्टिस्र्ाचे पुनरुत्थान, स्वगारोहण, यावर उपदेश आहे. 
प्रपचंाची ष्टनवड व ष्टर्चा पष्टरणाम, ईश्वर आमचा वाटा, ष्टिस्र्ाची आपल्या ष्टशष्याकरर्ा प्राथृना, सोयीची 
वाे व पदरी न घेर्लेल्या पापाचे भय, असे आठ उपदेश सवांकष्टरर्ा आहेर्. त्यानंर्र चार उपदेश 
अगत्याचा प्रश्न, आज्ञाधारक मनुष्य, आज्ञाभजंक स्त्री, आमचा बाप, हे मुलाकंष्टरर्ा आहेर्. प्रस्रु्र् उपदेश 
म्हणजे मात्थी, लूक, गीर्, योहान्न पे्रष्टषर् वगैरे धमृष्टवषयक शास्त्राच्या पुस्र्कार्ील वातयावंरून केलेले 
ष्टववचेन आहे. वातयाचा अथृ, स्पिीकरण, उदाहरणे, वगैरेंच्या साह्याने ष्टववचेन केले आहे. 
 
सत्यिेदांर् काय आहे? (१८८०) 
 

या पुस्र्काचे दोन भाग असून त्यार् सत्यवदे म्हणजे ईश्वरी शास्त्र म्हणजे ष्टिस्र्ी शास्त्र असे 
प्रष्टर्पाष्टदले आहे. ष्टिस्र्ी शास्त्र हकवा सत्यवदे, ईश्वर व त्याचे गुणस्वभाव, सतिीची उत्पत्ती, मनुष्याची 
उत्पत्ती, पाप, मनुष्याची पष्टर्र्ावस्था, पापाचा पष्टरणाम या प्रत्येकाष्टवषयी प्रथम ष्टिस्र्ी शास्त्रारू्न ष्टकत्येक 
वचने उर्रून घेऊन मग त्यावर व्याख्यया केली आहे. ज्ञािोदयकार म्हणर्ार् की, 
 

काही ष्टदवसामागे वदेारं् काय आहे या नावाचे पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाले हे आमच्या वाचकास स्मरर् 
असेलच. रे् हहदू लोकाचं्या वदेाषं्टवषयी होरे्. हहदूच्या वदेारं्ील बहुरे्क गोिी खऱ्या व ईश्वरप्रणीर् 
नाहीर् असे त्यारं् ष्टसद्ध केले आहे. त्यावरून वाचकाचं्या मनार् सहज अशी पतच्छा उत्पन्न होर्ी की, 
‘र्र खरा वदे कोणर्ा व त्यार् काय साषं्टगर्ले आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर या पुस्र्कारं् ष्टदलें  आहे. 
[ज्ञािोदय, २० मे १८८०, पत. २४३.] 

 
ष्टिस्र्ी शास्त्राला ‘सत्यवदे’ म्हणावयाचे कारण गं्रथकत्याने असे ष्टदले आहे की, त्यार् ईश्वर व मनुष्य या 
ष्टवषयी सत्यज्ञान आहे. त्यार् कक्ल्पर् ज्ञान हकवा कक्ल्पर् गोिी व भाकड कथा नाहीर्. ह्याला पष्टवत्र शास्त्र 
म्हटले आहे कारण ह्यार् ईश्वराष्टवषयी जे काही साषं्टगर्ले आहे रे् सवृ शुद्ध आहे, आष्टण याच्या अभ्यासाने व 
आचरणाने मनुष्य पष्टवत्र होर्ो. याचे सवृ धोरण मनुष्याला पष्टवत्र करून पष्टवत्र देवाच्या समागमार् राहण्यास 
योग्य कराव ेअसे आहे. या पुस्र्काच्या प्रस्र्ावनेर् लेखक म्हणर्ो, ‘हहदू लोकारं् जो कोणी ष्टिस्र्ी शास्त्र न 
वाचर्ा त्याचा ष्टधःकार करर्ार् त्यानंी हे लहानसे पुस्र्क र्री अवश्य वाचून पहाव.े म्हणजे त्या शास्त्रार् 
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काय आहे त्याष्टवषयी त्याचंी योग्य समजूर् होईल.’ यार् मनुष्याची मूा क्स्थर्ी, पर्न वगैरे अष्टर्प्राचीन 
ऐष्टर्हाष्टसक गोिी, यहुदी लोकाचंा वतत्तारं्, भष्टवष्यवादी व भष्टवष्यवाद, चमत्कार, शुभवरृ्मान; हकवा र्ारण, 
र्ारणारा, मनुष्याच्या र्ारणोपायार् आत्म्याचे काम, ष्टिस्र्ी ष्टजणे, स्वगृ, नरक, मेलेल्याचें पुनरुत्पादन व 
सावृजष्टनक न्याय या महत्त्वाच्या ष्टवषयाचें ष्टववरण १३-१४ प्रकरणार् केले आहे. ज्ञािोदयकार या 
पुस्र्काच्या संदभार् ष्टलष्टहर्ार्, ‘खरा वदे म्हणजे खरे ईश्वरदत्त शास्त्र कोणरे् या प्रश्नाचे उत्तर ह्या दोन 
भागारं् ष्टदले आहे, रे् असे की ष्टिस्र्ी शास्त्र हे ईश्वरप्रणीर् शास्त्र आहे, म्हणून जरी त्याला वदे अशी संज्ञा 
ष्टदलेली नाही र्री त्यास ‘सत्यवदे’ म्हणणे योग्य आहे. [ज्ञािोदय, २६ ऑगस्ट १८८०, पत. ४१६.] या पुस्र्कारू्न 
ष्टितर्ी शास्त्रार्ील मुख्यय मुख्यय ष्टवषयाचें शास्त्राधारे वणृन केले आहे. प्रथम प्रत्येक ष्टवषयाच्या प्रष्टर्पादनाथृ 
शास्त्रवचने ष्टदली आहेर्, नंर्र त्या ष्टवषयाची व्याख्यया या सदराखाली ाोड केली आहे. र्ीर्ही शास्त्राधार 
दाखष्टवला आहे. उदा. ‘ष्टिस्र्ी शास्त्र हाच सत्यवदे आहे. यापुढे जे हे शास्त्र मी आज रु्म्हापंुढे ठेष्टवर्ो त्या 
सवांसाष्टरखे यथाथृ नेम व नीष्टर् ज्याला आहेर् असे कोणरे् मोठे राष्र आहे.’ (अन. ४·८) ‘रु्झ्या सवृ आज्ञा 
सत्यर्ाच आहेर्. रु्ले वचन अत्यंर् स्वच्छ आहे. रु्ले शास्त्र सत्यच आहे. रु्ले सवृ सत्य न्याय सनार्न आहे.’ 
(गीर् ११९, ८६, १४०, १५१, १६०) हे आधार नमूद केले आहेर्. 
 
णिस्र्िरृ्न (१८८३) 
 

या पुस्र्काष्टवषयीचा ज्ञािोदयात आलेला अष्टभप्राय बोलका असून पुस्र्काचे स्वरूप प्रकट करणारा 
आहे. ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, 
 

बुशनेल साहेब म्हणून अमेष्टरकेर् एक मोठा ष्टविान उपदेशक होर्ा. त्याने ‘नेचर व सुपरनॅचरल’ 
म्हणजे ‘सतष्टिक्रम व अद भरु् गोिी’ या ष्टवषयावर एक उत्कत ि र्त्त्वज्ञानीय गं्रथ केला आहे. त्याच्या 
एका भागार् येशू ष्टिस्र्ाची गुणलक्षणे व वरृ्न याषं्टवषयी जे ष्टलष्टहलेले आहे त्याचे हे संष्टक्षप्र् 
भाषारं्र आहे. हे रे. ष्टम. बाबा पदमनजी यानंी केले आहे. याची भाषा चागंली प्रौढ असून ष्टवषयाचे 
प्रष्टर्पादन उत्कत ि रीर्ीने केले आहे. ष्टवषय कोणर्ा म्हणाल र्र प्रभ ु येशू ष्टिस्र्ाची गुणलक्षणे, 
स्वभाव, बाल्यावस्था, र्ारुण्य, बोल, आचरण, कामे, योग्यर्ा ही सवृ अलौष्टकक आहेर्. [ज्ञािोदय, 
२५ ऑतटोबर १८८३, पत. ५१५.] 

 
ष्टिस्र् मानव नव्हर्ा. आकाशारू्न उर्रला हे ष्टसद्ध करण्यास त्याचा स्वभाव व वरृ्न पुरेशी आहेर्. 
ज्याप्रमाणे सूयृ प्रकाशणारा आहे हे त्याच्या प्रकाशाने ष्टसद्ध होरे् र्सेच ष्टिस्र् मानव नव्हे हे त्याच्या वरृ्नाने, 
स्वभावाने व चमत्कारानी ष्टसद्ध होरे्, असा या पुस्र्काचा थोडतयार् आशय सागंर्ा येईल. 
 
िाचन पाठािली (१८८४) 
 

हा वेच्याचंा एक संग्रह आहे. या संग्रहार् ज्ञािोदयाच्या ष्टकत्येक जुन्या पुस्र्कारू्न काढलेले ५० वेचे 
आहेर्. असे पुस्र्क काढण्याष्टवषयी प्रथमर्ः डॉ. मजृक यानी येथील रॅतट सोसायटीस सुचष्टवले. नंर्र 
रॅतट सोसायटीच्या ष्टवनंर्ीवरून अहमदनगर येथील रे. डॉ. ष्टबसल साहेब व रे. रामकत ष्ण ष्टवनायक मोडक 
यानंी बहुरे्क वचे्याचंी ष्टनवड केली, आष्टण बाकीचे ष्टवषय सदरील मंडाीचे एष्टडटर बाबा पदमनजी यानंी 
ष्टनवडून घेर्ले. [ज्ञािोदय, ५ जून १८८४, पत. २६१.] त्यानंी ष्टकत्येक ष्टवषयास नवीन सदरे घार्ली, ष्टकत्येकार् 
वरृ्मानपत्रार्ील ष्टनबंधाचे स्वरूप बदलून पुस्र्कार्ील लेखाचे स्वरूप ष्टदले. ष्टकत्येक ष्टवषयाचंी भाषा 
सुधारावी लागली, परंरु् बहुरे्काचंी भाषासरणी जुन्या चालीचा नमुना दाखष्टवण्याकष्टरर्ा र्शीच ठेष्टवली 
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आहे व ष्टकत्येक ष्टवषयाचंा काल ष्टनदेष्टशला आहे व ष्टकत्येकाचें ष्टवशषे स्पिीकरण करण्याकष्टरर्ा अथवा 
प्रस्रु्र् काली त्याचं्या संबंधाने लोकक्स्थर्ी कशी आहे हे दाखष्टवण्याकष्टरर्ा कंुडलीर् (म्हणजे कंसार्) अल्प 
टीपा ष्टदल्या. ह्या वचे्याचंा ष्टवषयानुसार क्रम लाष्टवला नाही र्थाष्टप वाचणाऱ्याच्या ध्यानार् र्ो सहज येईल 
अशी त्याची माडंणी आहे एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील महाराष्रार्ील धमृ, नीर्ी, रीर्ीभार्ी, लोकसुधारणा 
इत्यादी गोिीर् कसकसा ाेराार व वतद्धी होर् चालली आहे, त्याकााचे ष्टिस्र्ी ष्टमशनरी व इर्र की व 
सुधारलेले लोक याचें ष्टवचार कसे होरे् हे यावरून समजरे्. ह्या वचेार् ष्टकत्येक ष्टविान व सुधारलेले हहदू व 
एर्िेशीय ष्टिस्र्ी ह्याचंा संष्टक्षप्र् वतत्तारं् आहे. कुटंुबार् व शााार् उपयोगी पडण्यासाठी या वचे्याचंी माडंणी 
आहे. 
 
पणहल्या र्ीन शर्कार्ील णिस्र्ी मंडळींच्या अंर्गंर् इणर्हासाची णकत्येक अंगे (१८९२) 
 

हे पुस्र्क म्हणजे बाबाचें एक भाषण आहे. यार् ष्टिस्र्ी मंडाीचा इष्टर्हास ष्टदला आहे. त्यार् 
ष्टकत्येर् चमत्काष्टरक, मनोरंजक व बोधक भाग आला आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

िीस्र्ी मंडाींचा स्थापक प्रभ ू येशू िीस्र् होर्ा,हे ष्टिस्र्ी सभेस सागंावयास नको. प्रथमारंभी 
ष्टर्च्यामध्ये पे्रष्टषर् म्हटले की बारा मनुष्ये होर्ी. ही मंडाी िीस्र्ाच्या स्वगारोहणानंर्र मोठी 
वाढल्यावर काही काा यरुशालेमार् होर्ी म्हणून पष्टहली िीस्र्ी मंडाी यरुशालेमाचीच होय. 

 
असा प्रारंभ या इष्टर्हासाचा केला आहे. पुढे त्याचंी धमृमरे् व धमृष्टशक्षण, गतहक्स्थर्ी, ष्टिस्र्ी कुटंुब 

व गरीब लोक हकवा ष्टिस्र्ी दानधमृ, कुटंुबार्ील ईश्वर भतर्ी, मंडाीर्ील प्राथृना, भजनालये, इत्यादी, 
नाटके व सकृस व शवेटी साराशं या अंगाचंी इत्थंभरू् माष्टहर्ी बाबानंी या गं्रथार् ग्रष्टथर् केली आहे. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, ‘ष्टप्रय ष्टमत्र हो याप्रमाणे िीस्र्ी मंडाीच्या अत्यंर् प्राचीन क्स्थर्ीचे संष्टक्षप्र् ष्टनरुपण रु्म्हास केले 
आहे. िीस्र्ी धमाची स्थापना जागष्टर्क घडामोडीर् एक आश्चयृकारक घटना आहे.’ ष्टिस्र्ी धमाचा प्रसार 
ज्या ज्या मागाने करर्ा येईल त्या त्या मागाने बाबा करीर् असर्ाना ष्टदसर्ार्. कधी भाषण, र्र कधी 
उपदेश, कधी लेख, कधी पुस्र्क रचना, प्रस्रु्र् भाषण त्यानंीपुढे पुस्र्क म्हणून प्रष्टसद्ध केले. स्वर्ःस जो 
धमृ पटला, र्ो इर्रानंा पटावा व इर्राचें उद्धरण–र्ारण व्हावे, यासाठी बाबाचंी खटपट आहे. 
 

लाभालाभ (१८९४) बाबा पदमनजींचे इ. स. १८९४ र्ील एक पुस्र्क लाभालाभ या नावाने आहे. 
लाभालाभ म्हणजे ब्राह्मण धमािे हहदुस्तीथािकनरता काय केले आनण निस्तीती धमृ त्याकनरता काय करील असे 
भले मोठे शीषकृ या पुस्र्काचे आहे. याचे दोन भाग असून पष्टहल्या भागार् हहदुधमार्ील दोष कथन केले 
आहेर्. हहदुस्थानार्ील लोकानंी ष्टिस्र्ी धमाचा खऱ्या मनाने स्वीकार केल्यास त्यास कोणकोणर्ी सुखे 
प्राप्र् होर्ील हे थोडतयार् या पुस्र्कार् कथन केले आहे. आरोग्य आष्टण दीघायुष्य ही वाढर्ील, सुज्ञानाचा 
प्रसार होईल, हहदुस्थान जगार्ील राष्रामध्ये ऊंचपद पावले, लोकास सामाष्टजक व धमांसंबधंी स्वरं्त्ररे्चा 
उपभोग घेण्यास ष्टमाेल. मनुष्य जार्ीचे बंधुत्व कबूल केले जाईल. मनुष्यामंध्ये न्यायाची वतद्धी होईल, 
सामाष्टजक सुधारणेसाठी होणारे अडथाे बदं होर्ील, मनुष्य जार्ीचे दुःख कमी होऊन सुख वाढेल, 
ष्टस्त्रयास त्याचे योग्य पद प्राप्र् होईल. मूर्थर्पूजा व भतर्ीचे दुसरे नीचत्व आणणारे सवृ प्रकार लयास 
जार्ील, परमपूज्य असा जो एकच देव त्याचीच मात्र भतर्ी चालू होईल. पापाची खरी क्षमा प्राप्र् होईल, 
पष्टवत्र आचरणाची वतद्धी होईल, जन्मभर जी ष्टमर्थया भये बाागावी लागर्ार् त्यापासून सुटका होऊन 
अंर्ःकााची गौरव आशा प्राप्र् होईल. खरे ष्टिस्र्ी सकल जगर्ाच्या प्रभचेू दत्तक पुत्र व कन्या होऊन 
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उत्तरोत्तर त्यासाष्टरखे होर् जाऊन त्याच्या ष्टचरकालीन सुखाचे ष्टवभागी होर्ील. थोडतयार् ष्टिस्र्ी 
धमाकडून हहदू लोकाचें इहलोकी व परलोकी कल्याण होईल. परंरु् त्याचं्या स्वधमाचे ाा ह्या सवृ 
गोिीच्या ष्टवरुद्ध आहे असे मर् प्रष्टर्पादन या गं्रथार् आहे हहदूधमार् रोग, दाष्टरद्र्, राष्रीय अज्ञान, बुष्टद्धचे 
दाष्टरद्र्, जार्, स्त्रीअसष्टहष्णुर्ा, पशुभतर्ी, मूर्थर्पूजा, अिैर्मर्, लूट, खून, नरयज्ञ इत्यादीष्टवषयी धमाची 
मंजूरी, नीष्टर् अनीष्टर्, पापपुण्य. धमाधमृ याचं्यार्ील अनादी ष्टसद्ध भेदाचा इन्कार, पापक्षमेचे ष्टनरथृक 
उपाय, धमाचरण नाही, पापाचें वतथा भय व व्याकुार्ा, मरणसमयाची खोटी आशा, दुबृा देव, वगैरे र्ोटे 
असणाऱ्या गोिींनी ब्राह्मणधमृ म्हणजे हहदूधमृ भरलेला आहे म्हणून त्यापासून लाभ काही नाही, अशी 
ष्टवचारसरणी लेखकाने प्रस्रु्र् ‘लाभालाभात’ माडंलेली आहे. या पुस्र्काच्या शवेटी गं्रथकत्याने जी प्राथृना 
केली आहे र्ी पुढीलप्रमाणे— 
 

“हे परमेश्वरा ज्या त्वा पतर्थवीवर राहण्याकष्टरर्ा सवृ मनुष्ये एका रतर्ाची उत्पत्ती केलीस आष्टण जे 
जवाचे व दूरचे त्यास शारं्ीचा उपदेश करण्यास आपला पुत्र रू् पाठष्टवलास, र्ो रू् असे कर की, 
ह्या देशार्ील सवृ लोकानंी रु्ला शोधावे व रु्ला पावाव ेआष्टण हे स्वगीय ष्टपत्या रु्ले वचन पूणृ 
करण्याष्टवषयी त्वरा कर, म्हणजे सवृ मनुष्यजार्ीवर रु्ला आत्मा ओर्, आमचा र्ारणारा प्रभ ुयेशू 
िीस्र् त्याच्या नावाने हे मागर्ो. आमेन.” 

 
ज्ञाननीणर् बोध संग्रह (१८९९) 
 

पष्टवत्र शास्त्रार् जे नीर्ीचे पुस्र्क आहे त्यार्ील ष्टनवडक ष्टवषयावंर उपदेशपर टीकेचा इंग्रजी 
गं्रथाधारे ज्या पुस्र्कार् संग्रह केला आहे असे हे पुस्र्क. यार् ईश्वरभतर्ी, ईश्वरी सूते्र, मनुष्याची करृ्व्ये, 
सदाचाराचा सुपष्टरणाम, दुराचाराचा दुष्पष्टरणाम, धार्थमक व अधार्थमक याचंी गुणलक्षणे व वरृ्ने, सद गुण 
प्रशसंा, दुगुणृाचंा ष्टनषेध इत्यादी १२३ ष्टवषय आहेर्. ज्ञािोदयकार या पुस्र्काष्टवषयी ष्टलष्टहर्ाना म्हणर्ार्, 
 

गं्रथकरे् रे. बाबा पदमनजी यानंी आपल्या वतद्धापकााी व प्लेग व दुष्काा याचं्या कााजीर् असर्ा 
हे ष्टलष्टहले आहे. र्शार् वयपरत्व े त्याचं्या एका नेत्रास अंधत्व व दुसऱ्यास दृष्टिमंदत्व आल्यामुाे 
त्याचं्याच्यानी स्वर्ः हा गं्रथ ष्टलहष्टवला नाही. र्र त्याचंी कन्या एस्रे्रबाई ष्टहच्या सहाय्याने हे 
गं्रथरूपी जहाज मोठ्या किाने सुरष्टक्षर् बंदरी पोहोचवले. [ज्ञािोदय, ९ नोव्हेंबर १८९९, पत. ३५५.] 

 
स्रे नोट स् िा कअडरल्यडू बायबलची णटपिे (१९००) 
 

बाबाचें एक स्तीरे िोट्स् या नावाचे इंग्रजी पुस्र्क उपलब्ध आहे. मूा व ष्टनवडलेल्या टीपा असे त्याचें 
स्वरूप असून ओल्ड टेस्टामेंट म्हणजेच जुन्या करारावरच्या ह्या टीपा आहेर्. ज्या बायबलच्या प्रस्रु्र् टीपा 
आहेर् रे् बायबलचे पुस्र्क बाबानंा प्रष्टसद्ध ष्टमशनरी रे. ष्टम. व्हाईट यानंी ष्टदले होरे्. त्यानंी बायबल 
ष्टशकष्टवण्याचा एक वगहृी चालष्टवला होर्ा. त्या वगास बाबा स्वर्ः ष्टवद्याथी म्हणून जार् असर्. त्या वगार्च 
बाबानंा उपरोतर् बायबल व्हाईट साहेबानंी ष्टदले होरे्. त्या बायबलमध्ये कोरी पाने होर्ी. ‘जणू र्ी पाने 
आपणास ष्टटपणे करावयास आमंत्रणच देर् होर्ी’ असे बाबा म्हणर्ार्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

त्या बायबलमधील कोऱ्या पानावंरचा मजकूर माझ्या वैयक्तर्क खाजगी बाबींचा होर्ा. माले 
धमृष्टशक्षण, सुधारणा व ष्टशक्षण याबाबर् र्ो मजकूर मी वयोमानाने अंध होईपयंर्चा आहे. बरीच वषे 
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ही ष्टटपणे मी र्यार करीर् होर्ो. हे कायृ इ. स.१८५७ रे् इ.स.१८८७ पयंर्चे आहे असे का 
म्हणाना. परंरु् कालारं्राने मला असे ष्टदसले की अगोदर ष्टलष्टहलेल्या मजकुराची शाई ष्टाकी होर् 
आहे व कागद पण जीणृ-शीण ृहोऊ लागला आहे. त्याची स्वरं्त्र नक्कल करावी अशी कल्पना मला 
सुचली पण रे् कायृ ष्टकर्ी कठीण आहे याची पण कल्पना आली. १० वषांचा काा यार् गेला. 
मरणसमय नजीक वाटू लागला आष्टण आपल्या मतत्युनंर्र या ष्टटपणाचें काय होणार ही ष्टक्षर्ी वाटू 
लागली. त्यार्च हे काम पष्टवत्र आत्म्याचे आहे असा त्रास होऊ लागला. अन्याचं्या उपयोगी आपले 
अनुभव पडावेर् या जाणीवेने र्ी ष्टटपणे प्रष्टसद्ध करण्याचे ठरष्टवले. 
पुढे रे् ष्टलष्टहर्ार्, 

 
I shall not weary the reader with the details of the editing for the press. I shall content 
myself by mentioning but one important. Short headings have been placed to the 
most important subjects, these will be found in the form of the initial words of the 
verse, or the name of the subject treated under the Note, every possible care has 
been bestowed to render the whole matter accurate and acceptable. 

 
आपण खाजगी बाबी, प्राथृना, अनुभव, पापाचंा पाढा (कबूली), ध्यान वगैरे मजकूर वगाून हे 

ष्टटपण पुस्र्क र्यार केले आहे असे बाबा म्हणर्ार्. ही ष्टटपणे संपूण ृ व सलग नाहीर्. नावाप्रमाणेच 
ष्टवखुरलेली (स्रे नोट ्  ) अशी ही ष्टटपणे आहेर्. दुर्थमा व किसाध्य असे त्याचें स्वरूप आहे. र्ी 
रु्लनात्मक, ष्टवश्लेषणात्मक व माष्टहर्ीपूणृ, अचूक व सुबक व्हावीर् अशी त्यानंी कााजी घेर्ली. शवेटी 
बाबानंी त्याचं्या श्रद्धा, ष्टवश्वास, अनुभव इत्यादींनी या ष्टटपणाचं्या प्रष्टसद्धीच्या कायाच्या वाेी ष्टिस्र्कत पेची 
कशी सागंड ष्टमााली हा इष्टर्हास कथन केला आहे. पष्टवत्र शास्त्र, अथार् जुना करार, या ष्टवषयावरच्या 
इर्स्र्र्ः टीपा र्यार करून त्या प्रष्टसद्ध केल्या आष्टण बाबानंी स्वानुभवाची ही ष्टशदोरी पुढीलाचं्या हार्ी 
ष्टदली. ष्टिस्र्ी लोकानंा प्रस्रु्र् ष्टटपणे अष्टधक मोलाची वाटल्याष्टशवाय राहणार नाहीर्. पुस्र्काचं्या अंर्ी 
बाबानंी संदभसूृची व स्वगं्रथसूची र्यार करून ष्टदली आहे. थोडतयार् हे पुस्र्क इंग्रजीर् असून मराठी 
गं्रथकाराने केलेले आहे हे लक्षार् घ्यावयास हव.े या पुस्र्काच्या रचनेने बाबाचं्या इंग्रजी लेखनकौशल्याचे 
दशनृ घडरे् असे म्हणावसेे वाटरे्. 
 
णपत्याकडे जािे (१९०४) 
 

‘प्रोाेसर हेन्री ड्रमंड या प्रष्टसद्ध गतहस्थाचे नाव इंग्रजी जाणणाऱ्या सवृ लोकासं ठाऊक आहे. त्याचे 
लेख मार्थमक व आत्म्याला ाायदा करून देणारे आहेर्. आयनडयल लाइफ या नावाचा त्यानी एक मोठा 
गं्रथ केला. त्याआधारे नपत्याकडे जाणे हे पुस्र्क ष्टम. बाबा यानंी करून प्रष्टसद्ध केले आहे. या लहान 
पुस्र्काचा ष्टिस्र्ी समाजाने उपयोग केला र्र ड्रमंड साहेबाचें आणखीही काही लेखाचें भाषारं्र करून 
प्रष्टसद्ध करण्याचा ष्टम. बाबाचंा इरादा आहे.’ [ज्ञािोदय, १० माचृ १९०४, पत. ७५.] प्रस्रु्र् माष्टहर्ी ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध 
लाली होर्ी. त्यावरूनच या पुस्र्काष्टवषयी माष्टहर्ी कारे्. 
 
णिस्र् आमचा त्रार्ा, णकत्ता (१९०४) 
 

हे पुस्र्क पाहावयास ष्टमााले नाही, परंरु् त्याबिल बाबाचें खालील पत्र पाहावयास ष्टमााले. 
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निस्तीत आमचा िाता व नकत्ता ह्या पुस्र्काच्या बऱ्याच प्रर्ी खपल्या, र्री अद्याप बऱ्याच ष्टशल्लक 
आहेर्, त्या ष्टवषयी ष्टकत्येकाचंी अनास्था पाहून दुःख वाटरे्. पााक व ष्टमशनेरी यानी व इर्रानंी 
त्याचा प्रसार करण्यासाठी जसा आवशे दाखवावा व उद्योग करावा र्सा केल्याचे माझ्या अनुभवास 
ष्टवशषे आले नाही. एक ष्टमशनेरी साहेबाने नुकत्याच त्याच्या र्ीन डलन प्रर्ी नेल्या हे सागंण्यास 
आनंद वाटर्ो. मंडाीची शुद्धर्ा राखण्याकष्टरर्ा स्वर्ः काही करणार नाहीर् व दुसऱ्याने केले 
असर्ा त्यार् सहाय्य होणार नाही असेही ष्टिस्र्ी लोक आहेर् हे पाहून मात्र खेद होर्ा. — बी.पी. 
[ज्ञािोदय, ३ सप्टेंबर १९०३, पत. २८५.] 

 
प्रस्रु्र् पुस्र्काची आणखी माष्टहर्ी उपलब्ध होऊ शकली नाही. 
बाबाचंी बहुरे्क स्ाुट गं्रथरचना वाङ् मयीन दृिीने महत्त्वाची नसल्यामुाे त्याचा ातर् ओलरर्ा 

पष्टरचय या प्रकरणार् करून देण्यार् आला आहे. या प्रकारची त्याचंी पुस्र्के संख्ययेने बरीच असून र्ी 
सवृच्या सवृ उपलब्ध होऊ शकली नाहीर्. यार्ील बहुरे्क पुस्र्के धमृ- प्रचाराच्या दृिीने ष्टलष्टहलेली असून 
काही पुस्र्काचं्या अनेक आवतत्या ष्टनघालेल्या ष्टदसर्ार्. भाषेच्या दृिीने ही पुस्र्के चागंली आहेर्. कारण 
र्ी बाबानंी ष्टलष्टहलेली आहेर्. त्याचप्रमाणे या गं्रथापंैकी बरीचशी पुस्र्के भाषारं्रीर् हकवा रूपारं्रीर् 
असल्याचेही प्रत्ययास येरे्. ष्टिस्र्ी व ष्टिस्र्ी धमाच्या अभ्यासकानंा बाबाचं्या या पुस्र्काचा उपयोग चागंला 
होण्यासारखा आहे. मराठी ष्टिस्र्ी धमृ वाङ् मयार् या स्ाुट गं्रथानंी चागंलीच भर टाकलेली आहे हे उघड 
आहे. 
 

*** 
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१० 
 
णिस्र्ी धमृ ि कहदु धमृ याचंा आपपरभािाने केलेला र्ौलणनक णिचार 
 
धमांर्रानंर्र र्त्त्कालीन ष्टमशनऱ्याचं्या धमृप्रचार व प्रसार यांच्या लाटेर् बाबा पदमनजीसारखा खंदा 
लेखक न सापडला र्रच नवल! एकोष्टणसाव्या शर्काचे अधशृर्क ओलाडंल्यानंर्र महाराष्र ष्टिस्र्ी 
धमृप्रचारक व हहदूधमाष्टभमानी याचं्यामध्ये जो एक वैचाष्टरक संघषृ लाला त्याचे संपूणृ व स्पि ष्टचत्र उभे 
करण्यार् साधनाचं्या दुर्थमारे्मुाे बऱ्याच अडचणी असल्या र्री बाबा पदमनजींची हहदू व ष्टिस्र्ी या 
धमांबिलची जी रु्लनात्मक गं्रथरचना उपलब्ध आहे ष्टर्च्यावरून या संघषाचे वैचाष्टरक स्वरूप लक्षार् येरे्. 
या दोन्ही धमांर्ील दोन्ही आखाड्ार् जे एक वाग युद्ध काही कााापुररे् अटीर्टीने रंगष्टवले त्यार्ील 
ष्टिस्र्ी धमाची एक सबा बाजू बाबाचं्या या पुस्र्कारू्न आपल्या ष्टनदशनृास येरे्. ‘अष्टशष्टक्षर्ानंा सेवावतत्तीने 
हजकाव ेव सुष्टशष्टक्षर्ानंा युक्तर्वादाने कंुष्टठर् करावे’ [ग.ं बा. सरदार, महाराष्राचे उपेनित मािकरी, पुणे, १९४१, पत. ८०.] 
असा जो ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाचंा दुहेरी डाव होर्ा र्ो डाव बॉम्बे रॅतट सोसायटीच्या इच्छेनुसार बाबानंा 
खेाावा लागला आष्टण हा खेा बाबा मोठ्या उत्कटरे्ने व र्ल्लीनरे्ने खेाले आहेर्. पाश्चात्य ष्टमशनऱ्याचं्या 
पावलावर पाऊल ठेवनू बाबानंी दोन्ही धमांच्या रु्लनात्मक अभ्यासासाठी उपलब्ध साधनाचंा बारकाईने 
अभ्यास करून आपल्या मष्टल्लनाथीसह अनेक पुस्र्के रॅतट सोसायटीर्ाे प्रष्टसद्ध केली आहेर्. या 
गं्रथलेखनार् बाबाचं्या दाडंग्या अभ्यासाची वतत्ती जरी ष्टदसून आली र्री त्यामध्ये बाबाचंा आपपरभाव अगदी 
स्पि ष्टदसून येर्ो. आपभाव ष्टिस्र्ी धमाच्या वायाला व परभाव हहदूधमाच्या वायाला ही उघड उघड 
ष्टवभागणी असल्यामुाे हकवा र्त्कालीन ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्यापं्रमाणे हा त्याचंा अभ्यास त्यानंी ‘ष्टछिान्वषेक 
बुद्धीने’ केला असल्यामुाे [‘ष्टिस्र्ी धमोपदेशकानंी हहदूधमृ गं्रथाचं्या हस्र्ष्टलष्टखर् प्रर्ी मोठ्या प्रयासाने ष्टमाष्टवल्या. ष्टछिान्वेषक बुष्टद्धने 

त्याचंा अभ्यास केला.’ –गं. बा. सरदार, र्तै्रव पत. ९४.] त्यार्ला र्ारर्म्यभाव स्पि ष्टदसर्ो. ‘ष्टिस्र्ी धमोपदेशक ातर् 
येशू ष्टिस्र्ाची महष्टर् गाऊनच थाबंर् नसर्. हहदुधमृ व समाजरचना ह्यावरही रे् आके्षप घेर्. भारर्ीय 
र्त्त्वज्ञानार्ील ष्टवसंगर्ी व र्कृदुिर्ा, आष्टण हहदु समाजरचनेर्ील अन्याय व ष्टवषमर्ा दाखवनू देऊन 
ष्टिस्र्ी धमृ हाच खरा बुद्धीवादावर अष्टधष्टष्ठर् असा धमृ आहे असे ष्टसद्ध करण्याचा रे् प्रयत्न करीर् हे प्रा. 
सरदाराचें ष्टववचेन [र्तै्रव, पत. ९५.] बाबाचं्या या प्रकारच्या गं्रथलेखनासही जसेच्या र्से लागू होण्यासारखे 
आहे. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी, मोरभट दाडेंकर, कत ष्णशास्त्री ष्टचपाूणकर यानंी ष्टवरुद्ध बाजू ष्टसद्ध करून र्ोाा 
डागल्यानंर्र अशा प्रकारच्या रु्लनात्मक ष्टवचारार्ील असष्टहष्णुर्ा व उथापणा लक्षार् आल्याखेरीज 
राष्टहला नाही. बाबानंी कत ष्णशास्त्री ष्टचपाूणकरावंर जी आग पाखडली आहे र्ी त्याचं्या आत्मचष्टरत्रार् सूचक 
रीर्ीने व्यतर् लाली आहे. [अरूणोदय, पत. १६३.] ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचाऱ्याचं्या ष्टवरुद्ध ‘बावाचंा कावा’ या नावाने 
पाश्चात्य ष्टमशनऱ्याचं्या ष्टववचेनाचे मराठीर् रूपारं्र करून रे् बाबानंी ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध केले होरे्. 
[अिुभवसंग्रह, भाग १, मंुबई, १८९५, पत. ६०. या प्रबंधाच्या पष्टरष्टशि ६ मध्ये ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचं्यासंबंधी बाबाचंी चार पते्र ष्टदलेली आहेर्. र्ी या 
संदभार् उद बोधक ठरर्ील.] कालारं्राने या वादष्टववादार्ील र्ीव्रर्ा कमी होऊन ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचंा या बाबर्ीर् 
प्रभाव पडेनासा लाल्यानंर्र ही बाबानंी या ष्टवषयावर सार्त्याने गं्रथरचना केलीच आहे. 
 

आज खंडनमंडनात्मक अशा पद्धर्ीचा रु्लनात्मक धमृष्टवचार केवा ‘ऐष्टर्हाष्टसक’ वाटावा इर्का 
अनावश्यक व आपल्या समजुर्ीच्या आष्टण बुष्टद्धवादाच्या पलीकडचा आहे. आज र्र या ष्टवषयार् कोणासही 
रस वाटणे शतय नाही. र्रीदेखील बाबाचं्या गं्रथाचं्या अवलोकनाच्या रूपाने एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील या 
ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचं्या दृष्टिकोनाचे स्वरूप कााव े यासाठी त्याचं्या या गं्रथाचा व त्यार्ील ष्टवचारांचा 
थोडतयार् पष्टरचय करून देण्याचे योष्टजले आहे. बाबाचं्या या सवृ पुस्र्काचं्या अनेक आवतत्त्या ष्टनघाल्या 
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आहेर् आष्टण प्रत्येक आवतत्तीर् काही ना काही पष्टरष्करण करण्याची बाबाचंी उद्योगष्टप्रयर्ा र्र मोठीच आहे. 
या त्याचं्या सवृ आवतत्त्या आज उपलब्ध नसल्यामुाे आष्टण पष्टरष्करणार्ील वाढीव मजकुरही मोठ्या 
प्रमाणार् असल्यामुाे या प्रकरणार् कोणत्याही ष्टवष्टशि आवतत्तीचे संदभ ृ क्रमाकं न देर्ा स्थूलमानाने हे 
ष्टववचेन करण्याचे धोरण ठेवले आहे. 
 
णिस्र्ी धमृ ि कहदू धमृ यांची रु्लना 
 

धमांर्रानंर्र लगेच हे पुस्र्क बाबानंी ष्टलष्टहले व रे् १८५५ साली प्रष्टसद्ध केले. पुत्र आष्टण बाप 
याचं्या संवादरूपाने हे पुस्र्क ष्टलष्टहण्यार् आले आहे. यार् पुत्र ष्टिस्र्ी धमाचे ष्टववचेन करर्ो र्र बाप 
हहदुधमृष्टवषयक मर्ाने बोलर् आहे. कदाष्टचर् बाबाचें वडील व बाबा स्वर्ः याचं्यार् दोन्ही धमासंबंधी 
लालेली चचा या पुस्र्कार् ओघाने आली असण्याची शतयर्ा आहे. र्ारण हे केवा ष्टिस्र्ी धमार्च शतय 
आहे. हहदुधमार् राहून माणसाला पापमुतर्ी अशतय कशी आहे, हे पटवनू देणे हा या पुस्र्काचा हेरू् आहे. 
गंमर् अशी की, असे करीर् असर्ाना हहदु र्त्त्वज्ञानार्ील मोक्षष्टवचाराकडे बाबानंी संपूण ृदुलृक्ष केले आहे; 
अधूनमधून मोक्षाचा उले्लख असला र्री र्ो केवा शाक्ब्दक आहे, र्ाष्टत्त्वक नव्हे. 
 

हहदुशास्त्रार् र्ारण होण्याचा खरा उपाय सापडर् नाहीं. आपण देवाचे अपराधी आहोर्, पापामुाे 
त्याचा आपणावर राग आहे. आपलें  अंर्ःकरण मलीन असरे्. वासना, इच्छा, हेरु्, कल्पना या 
पाष्टपि अंर्ःकरणापासून ष्टनघर्ार्, देवाच्या दृिीने त्या अगदी मलीन. या अवस्थेर् त्याची सेवा 
आमच्याच्याने करवर् नाही व मरणानंर्र देवापाशी सुख भोगावयास जाववर् नाही. अशा संकटांर् 
हहदुधमार् कोणाचाच आश्रय नाही. वदेारं् पापपुण्याचा ाारसा ष्टवचार नाही. यज्ञयागारं् 
इहलौष्टकक धनधान्य संपष्टत्त, गाई गुरे इ. प्राप्र् होरे्; पुराणारं् मूर्थर्पूजा, व्रर्वैकल्ये, उपासर्ापास 
व कमृकाडं आहे; अवर्ार र्ारावयास आले नाहीर्. वदेारं्ार् सवृ माया, आभास; यामुाे 
पापपीष्टडर्ास कोणापासून शाषं्टर् न ष्टमार्ा हहदुधमाकडून त्याची हेाणा होऊन र्ो ष्टनराश कदृमारं् 
बुडर्ो. याप्रमाणे मुलाने बापासमोर प्रस्र्ाव करून बापाला सुरुवार्ीलाच कंुष्टठर् केले आहे, व 
ष्टिस्र्ी र्ारणासंबधंी त्याच्या मनार् कुरु्हल ष्टनमाण केले आहे. (त्यार्ील महत्त्वाचे मुिे असे :) 

 
मर्ामर्ांचा गलबला : ‘हहदुधमाचे पाये पुराणे, शासे्त्र, वेद हे होर्. त्यारं् ष्टलष्टहले रे् सवृ लोक खरे 

मानर्ार्. ब्राह्मणावर ष्टवश्वसून लोक राहर्ार्. शास्त्रपरीक्षा करीर् नाहींर्. ष्टशवाय सवृ शासे्त्र संस्कत र्ार् 
आहेर्. ऊंटाच्या ओझ्याची पुस्र्के. सगळ्याचंा अथृ केव्हा लावणार?’ ‘हहदूधमृ देवापासून नाही. देवाचें 
वणनृ त्याच्या गुणास नीचत्व आणणारे. काल्पष्टनक ष्टवज्ञान, भाकडकथा, सदोष मरे् इ. त्यार् आहेर्. 
मनुष्यास थोरपण, मनुष्याची र्ारणव्यवस्था त्यार् नाही. साखं्यय म्हणजे कपीलमर्ाने ईश्वर नाही. सतष्टि 
अनाष्टद आहे. ईश्वर म्हणजे ब्रह्मष्टनगुणृ, ष्टनराकार. त्यामुाे त्यास इच्छा, ज्ञान, शक्तर्, न्याय, पष्टवत्रपण, 
क्षमा, शाषं्टर् ही कोठून असर्ील? आपण त्याची भतर्ी कशी करावी? ब्रह्मोपासना करर्ा येर् नाही. ब्रह्म या 
ष्टवषयावर त्या धमार् बराच गोंधा, मर्ामर्ाचंा गलबला आहे. ब्रह्मा-ष्टवष्णु-महेश याचं्या उत्पत्तीच्या कथा 
ष्टवलक्षण, ष्टवपरीर्, न पटणाऱ्या आहेर्. त्याचं्या राहण्याच्या जागा ष्टभन्न-ष्टभन्न, देवाचें परस्परारं् वैर, रे् 
स्वैराचारी, व्यष्टभचारी ष्टदसर्ार्.’ त्याचं्या अवर्ाराष्टवषयी बोलावयाचे र्र ‘देवाला मनुष्यअवर्ार घेण्याचे 
कारण हेच असले पाष्टहजे की त्याने आपल्या पष्टवत्र वरृु्णुकीने व उपदेशाने पापी मनुष्यास शुद्ध मागास 
वावाव ेआष्टण मनुष्याचा मूा स्वभाव, जो प्रारंभापासून पापी नव्हर्ा र्ो, त्यास पुनः प्राप्र् करून द्यावा आष्टण 
पापाचे प्रायष्टश्चर् करून पाप्यासाठी स्वगाचे दार उघडाव ेपण असे न करर्ा जर देवच पाप्यासारखे वागू 
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लागले र्र मनुष्ये पूवृक्स्थर्ीवर कशी येर्ील? र्ी म्हणर्ील की, देवही आमच्यासारखा पापी आहे. मग 
आम्हासं सदाचरणाने वागण्याची काय जरूर? जसा देव र्सा भतर्. जसा गुरू र्सा चेला. आणखी 
परमेश्वर सोंग घेर्ो इ. भाषणानंी त्याचा अपमान होर्ो. मनुष्याचा उद्धार करण्यासाठीच मात्र परमेश्वराने 
एक वाे अवर्ार घेर्ला होर्ा आष्टण हे काम ाार मोठ्या मेहनर्ीचे व अगत्याचे व गंभीरपणाचे होरे्. र्र 
र्शाला सोंगाडी जो घटकाभर गमर्ीसाठी खेा करर्ो त्याची उपमा देणे हे परमेश्वराच्या व दयासंपन्न 
गुणाचंी थट्टा केल्यासारखे आहे.’ 
 

अनेक देि : हहदुशास्त्रार् अनेक देव आहेर्. पुत्राच्या मर्ाने हे पाप होय. सूयृ, चिं, अक्ग्न, इंि, 
गणपर्ी, काली, मारुष्टर्, ष्टवठोबा, खंडोबा असे अनेक देव व देवालये जागोजागी दृिीस पडर्ार्. देवाचं्या 
अनेक पुराणकथावंरून त्याचंी भाडंणे होर्ी, त्याचंी युदे्ध होर्. देव परस्परासं कैद करीर्. स्वैराचार, पापे 
याचं्या कथारूं्न आहेर्. हहदुधमार् ब्राह्मणाचें वचृस्व आहे. ब्राह्मण िव्यलोभी, आाशी, भोजनष्टप्रय आहे. 
त्याने मनुष्याचे र्ारण स्वर्ःच्या हार्ी ठेष्टवले. देव त्याच्या आधीन, धमृशास्र्ा, धमृप्रवरृ्क, मनुष्याचे र्ारण 
करणारा, वगैरे अनेक गोिी ब्राह्मणाने स्वर्ःच्या हार्ी ठेवल्या. शास्त्र संस्कत र्ार् रचले. ष्टवष्टध-ष्टनषेधानंी धमृ 
जखडून ठेवला. ब्राह्मण साक्षात् भदेूव इर्की मजल गेली. मनुष्याचा मूखृपणा व ब्राह्मणाची ष्टधटाई यावरून 
उघड होरे्. कारण ब्राह्मण मनुष्य असर्ा त्याने देवत्वाचा कबजा घेर्ला. देवावर खरे पे्रम करणारे व देवाचे 
भतर् यानंा उपरोतर् ष्टववेचन ऐकून दुःख होरे्. असा प्रकार ष्टिस्र्ी धमार् नाही. हे हहदुधमार्ील 
ब्राह्मणश्रेष्ठत्व आहे. ब्राह्मणाषं्टवषयी बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

र्र वास्र्ष्टवक गोि हीच आहे की ब्राह्मण इर्र लोकापं्रमाणेच अशतर्, पापी, दुःखी, रोगी, 
शोकपात्र, मरणपात्र असे आहेर्. बहुर्कााापासून त्यानंी हहदुधमाचे भाडंवल आपणापाशीच ठेवले 
म्हणून त्यासं लोकासं अज्ञानारं् ठेवण्यास व आपले महत्त्व वाढष्टवण्यास सवड सापडली. पण आर्ा 
उत्तरोत्तर त्याचंें वास्र्ष्टवक रूप लोकाचं्या दृिोत्पत्तीस येर् चालले आहे व जर रे् अजून अष्टभमान न 
सोडर्ील व आपण इर्रासंमान असें न मानर्ील र्र महारमागंाचंी मुलें  त्याचं्यापेक्षा ष्टविान, सुशील 
होर्ील. आष्टण ईश्वरकत पेनें र्सा प्रकार दृिीस पडर् चालला आहे. यास्र्व ब्राह्मणानंीं सावध होऊन 
आपले ष्टहर् पहावें हें बरे वेदशास्त्रें ही त्याचं्या इच्छेष्टवरुद्ध हांूहांू उघडकीस येर् चालली आहेर्. 
र्ीं आर्ा ंलपवनू ठेवनू काहंी हंशील नाहीं असें त्यानंीं खष्टचर् समजावें. 

 
गं्रथांर्रींचें मर् (कहदुशास्त्र) : पापी मनुष्याचा स्वभाव बदलण्याची शतर्ी हहदुधमार् नाही असा 

पुत्रमुखाने बाबाचंा युक्तर्वाद आहे. हहदू शास्त्रकारानंी बहुर् शोध व ष्टवचार केला आष्टण शवेटी त्यासं हा 
ष्टनणयृ करावा लागला असे त्यासं वाटरे्. ष्टशव, ब्रह्मा इ. देवाकंडे पाप घालष्टवण्यास जाव ेर्र रे् स्िर्ः पापी 
असे त्यांच्या ििृनािरून समजरे्. कमृ ष्टनयम पााून कराव ेर्र शास्त्र म्हणरे् की, जो ष्टनत्यपष्टवत्र, नम्र, 
इंष्टियदमन करणारा आष्टण जो उत्तम स्मरणयुतर्, वदेशास्त्रामध्ये ष्टवचक्षण, सुशील इ. गुणसंपन्न आष्टण 
ज्याची बुष्टद्ध चागंली असा जो आहे, त्यानेच ष्टनयम कराव.े दुसरे कोणीही करू नये. या अथाचे वचन आहे. 
यावरून जे लोक जी व्ररे्, उपवास, नेम इ. करर्ार् र्ी सवृ व्यथृ होर्ार्. जर गंगास्नानाष्टद कमांनी पाप 
जारे् म्हणावे र्र त्याला बाधक अशीही मरे् हहदू शास्त्रार् आहेर्. शवेटी ष्टबचाऱ्या पाप्यास हे हहदुशास्त्र 
त्याचं्या पापसमुिार् बुडवर् ठेवरे्. हहदुशास्त्र म्हणरे् की लंगड्ा मनुष्याने मजकडे चालून यावे, मग मी 
त्याचा पाय बरा करीन. मुतया मनुष्याने प्रथम स्वर्ः बोलाव ेमग मी त्यास वाचा देईन. हहदुशास्त्राप्रमाणे प्रथम 
अंर्ःकरण शुद्ध कराव ेलागरे्. हहदुशास्त्र पाप्यास एकही खरा माग ृदाखष्टवर् नाही. त्यास हजारो वाटानंी 
जाण्यास सागंून शवेटी अरण्यार् नेऊन सोडरे्. हहदू लोक एक स्वग ृमानीर् नाहीर्. एकेका देवाचा स्वगृ 
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एकेक आहे. ष्टशव कैलासार् राहार्ो. ष्टवष्णु वैकंुठार्, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोकी. र्थाष्टप इंिाची रहाण्याची जागा 
ष्टर्ला स्वग ृअसे म्हणर्ार्. रे्थे बहुधा सवृ पुण्यप्राणी जार्ार् असे सवृसाधारण मर् आहे. हा स्वगृ पुण्यसाठा 
असेपयंर्च. पुण्यसमाप्र्ीनंर्र त्यास पतर्थवीवर वा नरकार् जाव ेलागरे्. र्सेच स्वग ृहे पष्टवत्र स्थान नाही. 
रे्थे सुखोपभोग आहेर्. वेश्या आहेर्. नाच, र्माश ेवगैरे इंष्टियभोगाचें मष्टलन ष्टवषय या ष्टठकाणी आहेर्. र्र 
अशा स्वगाची प्राप्र्ी काय कामाची? या टीकेच्या नशरे् पुत्र ष्टपत्यास धलमकेतलचा हवालाही देर्ो. र्ो म्हणर्ो, 
धलमकेतलचे संपादक भाऊ महाजन यानी षड्दशनृाषं्टवषयी ष्टलष्टहले होरे् की, ‘वदेारं्, व्याकरण, मीमासंा 
इत्यादी ष्टनरुपयोगी शुष्क पाषं्टडत्याचंी मरे् आहेर्, कारण सवृ शासे्त्र परस्परष्टवरुद्ध ष्टदसर्ार्, काहंी नाक्स्र्क 
आहेर्. पूवृमीमासेंर् केवा वदेप्रामाण्य एवढाच आक्स्र्तयाचा भाग आहे, अन्यथा रे् शास्त्र नाक्स्र्काचें होय. 
मंत्र म्हणजे देवर्ा. देवाष्टशवाय ब्रह्माडंारं् अन्य कांही नाही. न्यायशास्त्रार् जीवात्मा, परमात्मा याचंा भेद 
कक्ल्पला आहे.’ काष्टपल मर्ारं् ईश्वर अजागलस्र्नवत् मानला आहे. सवृ गोिी स्वभावे घडर्ार्. 
ईश्वराकडे त्याचे कर्तृत्व नाही. देवाष्टशवाय सतिीक्रम चालण्यास त्यार् काहंी अडचण ष्टदसर् नाही. 
धलमकेतलकत्यांच्या या मर्ाचा हवाला देऊन या संवादार्ील पुत्राने हहदुधमाचे यथेच्छ दोषष्टदग्दशनृ केले 
आहे. र्ो म्हणर्ो, 
 

हहदूधमार् एक शास्त्राभावी हीं मर्मर्ारं्रे लाली व ब्रह्मघोटााा लाला. अज्ञानी प्रजेची ष्टदशाभलू 
लाली. हहदूधमाचे र्त्त्व म्हणून जे काहंी आहे रे् ईश्वराष्टवषयी हनद्य गोिीनीं भरले आहे. (१) 
परमेश्वर आहे आष्टण र्ो नाही असे रे् सागंरे् (२) (सदसच्चाहम ) सत् आष्टण असत् मी आहे. 
(भगवद गीर्ा अ. ९ श्लो.१९) त्याचे गुण पाष्टहले र्र र्ो केवा ‘सष्टच्चदानंद’ म्हणजे अक्स्र्त्व, ज्ञान 
आष्टण आनंद आहे. यावरून त्याचे दुसरे गुण पष्टवत्रपण, न्यायीपण, प्रीष्टर् हे नाष्टहसे होर्ार्, आष्टण 
र्ो पुरुष नाही. पण पदाथृ मात्र आहे असे होरे् व र्ो सवृ पदाथृमात्र आहे असे मानल्याने त्याचे 
स्वरं्त्र अक्स्र्त्व नि होऊन र्ो नसल्यासारखाच होर्ो. (२) वदेारं्मर् सवृ मनुष्याचं्या बुद्धीस ग्रहण 
करर्ा येर् नाही. (३) वदेारं्मर्ाप्रमाणे मनुष्याला चालणे अशतय आहे. वदेारं्मर्ावर दाकर्र 
बालंटैन नामक एका ष्टविान साहेबाने एक गं्रथ केला आहे. त्यारं् र्ो ष्टलष्टहर्ो की, खरा वदेारं्ी ह्या 
पतर्थवीर् ष्टमाणें कठीण, जर ष्टमााला र्र र्ो वेडा असावा. (४) वदेारं्मर् माष्टनल्याने नीष्टर्–
अनीष्टर्, बरे–वाईट, पाप–पुण्य याचंा भेद सोडून ष्टदला पाष्टहजे. (५) त्यावरून ईश्वर आष्टण मनुष्य 
या उभयर्ाचंा जो अनेकष्टवध संबधं आहे र्ो राहार् नाही. मनुष्ये परमेश्वराचंी जी करृ्व्यकमे 
लागर्ार् त्याचंा नाश होर्ो. म्हणजे परमेश्वरावर प्रीष्टर् करणे, त्याचा मान राखणे, त्याचे भय धरणे, 
व त्याच्या सवृ आज्ञा पााण्याची व धमृ आचरण्याची बुद्धी नाहीशी होर्ी. आष्टण मनुष्य 
आपल्याष्टवषयी व दुसऱ्या ष्टवषयी जी करृ्व्ये करू लागर्ो त्याचंा नाश होर्ो. (६) साराशं, वदेारं्ार् 
र्ारणोपाय नाही. पापाची क्षमा कसी होर्ी, अंर्करणाची शुद्धी कसी होर्ी, व ईश्वरावरची कत पा 
मनुष्यावर कसी होर्ी, र्ो मनुष्य ईश्वरापाशी जाण्यास कसा योग्य होर्ो, याष्टवषयी त्यारं् वास्र्ष्टवक 
ालदायक उपाय नाही. 

 
वदेारं्ाबिलचा ष्टमशनऱ्याचंा दृिीकोनच याप्रकारे बाबानंी पुत्राच्या मुखाने व्यतर्ष्टवला आहे. बाबाचें 
खंडनमंडन हे सवृत्र याच प्रकारचे आहे. खंडन हहदुधमाच्या वायाला व मंडन ष्टिस्र्ी धमासाठी; यापेक्षा 
वगेाा प्रकार कुठे आढार् नाही. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कत ष्ि ि णिस्र् यांची रु्लना 
 

येशू ष्टिस्र् व श्रीकत ष्ण याचंी रु्लना अशीच ष्टवस्र्ाराने केलेली आहे. येशू ष्टिस्र्ाने अवर्ार का 
घेर्ला हे सागंर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार् की येशूचा जन्म माणसाचे वरदान आहे. आज्ञाभगं, पापक्षमा व र्ारणाचे 
वचन यारू्न ष्टिस्र्ाने देवाचा पुत्र म्हणून, देवाचे गौरवाथृ, मनुष्याच ष्टवश्वासाचा नाश होऊ नये म्हणून, 
ज्ञानभक्तर्रक्षणाथृ, पष्टवत्रमंडाीस्थापनाथृ, येशूने अवर्ार घेर्ला. र्ात्पयृ मनुष्याच्या हारू्न जे 
होण्यासारखे नव्हरे् त्यासाठी ष्टिस्र् अवर्रल्याचे त्यानंी शास्त्रिारे ष्टसद्ध केले. याच संदभार् कत ष्णावर्ार 
मात्र भतगूच्या, राधेच्या शापापासून लाल्याचे पुराणकथावंरून कसे ष्टदसरे् याचे हनदाव्यंजक ष्टचत्र बाबा 
रेखाटर्ार्. येशू ष्टिस्र् श्रेष्ठ व कत ष्ण कष्टनष्ठ दाखष्टवण्याच्या हेरू्ने बाबानंी आपल्या लेखनाची ष्टसद्धर्ा केली 
आहे. पुराणे, शास्त्रगं्रथ, दंर्कथा इत्यादीकाचं्या आधाराने त्यानंी हा रु्लनापाक र्यार केला आहे. 
‘ष्टिस्र्ाच्या अवर्ाराची सवृ कारणे संलग्न असून त्यारं् ईश्वराची मनुष्यावरची प्रीष्टर् व दया ही ष्टदसून 
येर्ार्. कत ष्णावर्ारार् असे काहंी आहे काय?’ असा प्रश्न त्यानंी ष्टनष्पन्न केला आहे. 
 

अशा प्रकारे बाबा पदमनजींनी हहदुधमार्ील ईश्वरी अवर्ार कत ष्ण व ष्टिस्र्ी धमार्ील देवाचा पुत्र 
येशू ष्टिस्र् याचंी रु्लना करून दोन्ही धमावरील आपले भाष्य प्रकट केले आहे. अथार् ष्टिस्र्ाचे श्रेष्ठत्व व 
ष्टिस्र्ी धमृप्रचार हा अंर्स्थ हेरू् असल्याने कत ष्णाचा अभ्यास सखोल हकवा संशोधन पद्धर्ीवर आधाष्टरर् 
असा असण्याची अपेक्षा येथे बाागणे चूक ठरेल. कत ष्णाच्या अवर्ारार्ील उदात्तर्ा, त्याचे राजकारण 
कौशल्य, ष्टमत्रत्व, त्याचे शौयृ, त्याचा ष्टनष्काम कमृयोग, त्याचे भष्टगनीपे्रम, त्याचे अपौरुषत्व, त्याची 
अनासतर्ी, त्याचे योगसामर्थयृ इ. अनन्यसाधारण अशा श्रीकत ष्णाच्या गुणाकंडे बाबानंी सोयीस्कर 
कानाडोाा केला आहे. 
 
णिस्र्ी णजिे ि कहदू णजिे यांची रु्लना 
 

हहदू माणसाचे जीवन व ष्टिस्र्ी माणसाचे जीवन रे् जगण्याची पद्धष्टर् यामध्ये असणारी ष्टभन्नर्ा 
बाबानंी आपल्या उपरोतर् पुस्र्कार् माडंली आहे. दोन्ही माणसाचं्या धार्थमक जीवनक्रमार्ील ारक येथे 
दशषृ्टवला आहे. ‘हहदुस्थानार् इंग्रजी राज्यामुाे धार्थमक बाबर्ीर् बऱ्याच सुधारणा लाल्या, ष्टिस्र्ी मंडाीर् 
जग ष्टशरल्याने (जगभर प्रसार लाल्याने) त्याचं्या ष्टजण्यास बहुर् कलंक लागले, शतयर्ोवर ष्टनरपेक्ष दृिीने 
दोन्ही धमांर्ील ष्टजणे प्रस्रु्र् पुस्र्कार् वणनृ केले आहे’ असे बाबानंा वाटरे्. धमृ, ईश्वर, परलोक इ. 
ष्टवचाराने ष्टिस्र्ी ष्टजणे साल आहे असे त्याचें म्हणणे आहे. इर्र सवृ ष्टजणे त्याचं्या दृिीने ष्टनष्ाल आहे. 
श्रीगुरुवाचूनी सारे ष्टजणे ष्टवाल होरे्. ष्टिस्र्ासारखा श्रीगुरु नाही व म्हणून त्याचं्याष्टशवाय असणारे, ष्टिस्र्ी 
ष्टजण्याष्टशवाय असणारे इर्र सवृ जीवन ष्टवाल आहे, ष्टनष्का कसे आहे, हे बाबानंा मुख्ययत्वकेरून 
सागंावयाचे आहे. 
 
कहदूधमाचे स्िरूप 
 

बाबा पदमनजींची प्रबधंात्मक ष्टवस्र्तर् रचना म्हणजे हहदुधमाचे स्तीवरूप हा गं्रथ होय. हा गं्रथ दोन 
भागार् रचण्यार् आला आहे. ष्टवद्याथीदशपेासूनच बाबानंा हहदुधमृष्टवषयक गं्रथ गोाा करण्याचा नाद होर्ा. 
अरुणोदयात यासंबधंी त्यानंी ष्टलष्टहले आहे की, 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबईर् हहदुधमृसंबधंी प्राकत र् पुस्र्काचंी मला बरीच माष्टहर्ी होर् चालली. कोणरे्ही नवीन पुस्र्क 
ष्टनघाले की, रे् बहुधा मी घेर् असे. ही पुस्र्के ष्टवकणारे ब्राह्मण त्या ष्टदवसार् भलेुश्वराच्या 
देवााच्या आवारारं् दुकाने माडूंन बसर् असर्. त्यापैकी एक वतद्ध ब्राह्मण (ब्रह्मपंथानुयायी रा. रा. 
आबाजी नवरंगे याचें र्ीथृरूप) माझ्या घरी भले मोठे गाठोडे घेऊन येर् असर्. बेागावार् जी 
पुस्र्के माझ्या दृिीस पडली नाहीर् र्ी रे्थे ष्टमाू लागल्यावरून मला ाार आनंद होई. तुकारामाचे 
अभगं, रामदासी श्लोक, मोरोपतंी आया, भक्तलीलामतत, भक्क्तनवजय, गुरुचनरि इ. अनेक गं्रथाचंा 
मी संग्रह केला. [अरूणोदय, पत. ९९.] 

 
ष्टवद्याथीदशपेासून हा जो गं्रथसंग्रहाचा नाद होर्ा र्ो त्यानंा हहदुधमाचे स्वरूप स्पि करण्यासाठी 

उपयोगी पडला. हे स्वरूप स्पि करण्यासाठी बाबानंी सवृर्ऱ्हेच्या मूा गं्रथाचंा व संदभगंृ्रथांचा आधार 
घेर्लेला आहे. वदेोपष्टनषदे, ब्राह्मणे, आरण्यके, दशनृगं्रथ सूत्रगं्रथ व स्मतष्टर्गं्रथ व इष्टर्हास-पुराणे यार्ील 
ष्टवपुल संदभ ृ बाबानंी हहदुधमृस्पिीकरणाथृ ष्टदले आहेर्. र्सेच युरोष्टपयन ष्टविानानंी यासंबधंी केलेल्या 
गं्रथरचनेचा भरपूर उपयोग करून घेर्ला आहे. आष्टण मराठीरू्न जे काही धमृगं्रथाचें अनुवाद उपलब्ध होऊ 
शकले होरे् त्याचं्याही अवलोकनाची जोड देण्यार् आली आहे. एव्ा व्यापक रीर्ीने संदभ ृ साहाय्य 
घेऊनही बाबाचंी भषू्टमका हहदुधमृसंबंधाचं्या मुरलेल्या अभ्यासकाची नव्हर्ी हे लक्षार् येरे्. कारण हे सवृ 
ष्टववचेन यासंबधंी इर्रानंी केलेल्या गं्रथाच्या आधाराने बाबानंा कराव ेलागरे्. एखाद्या शास्त्रीपंष्टडर्ाला मूा 
संस्कत र् गं्रथार् जी गर्ी असू शकरे् र्ी बाबानंा नव्हर्ी हे स्पिच आहे. म्हणूनच अशासारखे गं्रथ काशीचे 
पषं्टडर् रे. नेहमया नीलकंठशास्त्री गोरे याचं्यासारख्यया ष्टविानानंी ष्टलष्टहले असरे् र्र त्याचंी रचना उत्कत ि 
होऊन, उपयुतर्र्ाही ष्टवशषे लाली असर्ी याची जाणीव बाबानंाही आहे. दुसऱ्या भागाच्या प्रस्र्ावनेर् र्ी 
त्यानंी स्पि रीर्ीने नमूद केली आहे. केवा रॅतट सोसायटीने हे काम त्याचं्याकडे सोपष्टवले म्हणून बाबा 
आपल्या सामर्थयाप्रमाणे या गं्रथाची जुाणी करर्ार् व ष्टिस्र्ी धमृप्रचारकाच्या भषू्टमकेवरून या गं्रथाची 
माडंणी करर्ार्. अथार्च एकंदर गं्रथाची माडंणी त्यानंी इर्तया ष्टवष्टवधागंानंी सजष्टवली आहे की, 
हहदुधमाचे स्वरूप स्पि करणारा मराठीर्ील हा पष्टहलाच गं्रथ आहे यार् काही शकंा राहार् नाही. एर्िेशीय 
सुष्टशष्टक्षर्ानंा हहदुधमाचे स्वरूप ज्याप्रमाणे युरोष्टपयनाचं्या गं्रथावरून समजावनू घ्याव ेलागले, त्याचप्रमाणे 
मराठी वाचकानंा रे् बाबाचं्या गं्रथावरून समजावनू घेऊन त्याचं्याच पद्धर्ीने नंर्रच्या कााार् अनेक 
ष्टविानानंा ष्टजिीने त्याचे स्वरूपाष्टवष्करण मूलभरू् स्वरूपार् करण्याची पे्ररणा लाली हे ही ष्टर्र्केच खरे. 
हहदुधमाची माष्टहर्ी र्टस्थ रूपाने व खऱ्या ष्टजज्ञासेच्या पोटी यथार्र्थय स्वरूपार् द्यावी, हा बाबाचंा उिेश्य 
असणे शतय नव्हरे्. बाबा कत ष्ण, हहदुधमृ, हहदु ष्टजणे, इत्यादी गोिींचा ष्टवचार ष्टिस्र्, ष्टिस्र्ी धमृ ष्टिस्र्ी 
जीणे याचं्या संदभार् करर्ार् ही गोि लक्षार् घेणे महत्त्वाचे आहे. या पुस्र्काच्या प्रथम भागार् हहदुधमृ 
वदेशासे्त्र व पुराणे यार् कसा ष्टदसर् आहे हे साषं्टगर्ल्यावर ष्टिस्र्ी धमृ बैबलात कोणत्या प्रकारे दशषृ्टवला 
आहे हे आपपरभावाने साषं्टगर्ल्याखेरीज त्यानंा राहावर् नाही. ह्याच बेर्ास अनुसरून ह्या गं्रथाच्या दुसऱ्या 
भागार् हहदुधमाचे आचार, कमे, भतर्ी, इत्याष्टदकामंध्ये जे स्वरूप ष्टदसरे् रे् दाखष्टवल्यानंर्र ष्टिस्र्ी धमाचे 
स्वरूप त्याच ष्टवषयाच्या संबधंाने कसे ष्टदसरे् हे थोडतयार् रे् सागंर्ार्. पष्टहल्या भागाच्या उपसंहारामध्ये 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

आर्ा कोणी म्हणर्ील की, जर आमच्या वाडवष्टडलासं वैष्टदक कााापासून सत्य सापडले नाही, 
र्र यापुढे काय सापडणार? त्यापेक्षा जी वष्टडलाचंी रूढी चालर् आलेली आहे ष्टर्जप्रमाणे चालाव े
म्हणजे लाले. हे म्हणणे ष्टनराधार व मनुष्यबुष्टद्धला लाछंनादायक आहे. जगार् सत्य नाही म्हणजे हे 
आकाशार् सूयृ नाही म्हणण्यासारखे आहे. जसा मनुष्याच्या प्रपचंासाठी देवाने भौष्टर्क सूयृ ष्टदला 
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आहे, र्सा परमाथासाठी त्याने दैष्टवक सूयृही ष्टदला आहे. ज्याला ष्टिस्र्ी लोक बैबल हकवा पष्टवत्र 
शास्त्र म्हणर्ार् जे रे् जो कोणी ष्टचत्त लावनू व परमेश्वराचे सहाय्य मागून शोधून पाष्टहल त्याला 
खष्टचर् समजेल की रे्च केवा खरे शास्त्र आहे. ह्या शास्त्राष्टशषयी ह्या पुस्र्कार् ष्टवस्र्ाराने 
सागंण्याचा आमचा उिेश्य नाही. र्र केवा त्याच सत्यरे्चा मुख्यय प्रमाणाचें व ष्टसद्धान्र्ाचें ष्टदग्दशनृ 
मात्र कष्टरर्ो. 

 
अशा प्रकारे बाबानंी हहदुधमार्ील भक्तर् व ष्टजणे इत्यादी गोिींचा ष्टवचार ष्टिस्र्ी धमार्ील भतर्ी व ष्टजणे 
याचं्या रु्लनेर् केला आहे. ष्टिस्र्ी धमृमाहात्म्य जनमनावर ठसष्टवणे हे त्याचें उष्टिि त्यामुाे साल होरे्. 
 

हहदूधमाचे यथाथृ वणनृ करणे अशतय आहे. इर्केच नव्हे र्र रे् करण्याचा प्रयत्न केला असर्ा 
महाभारताएवढा गं्रथ ष्टलहावा लागेल या जाष्टणवनेे बाबा संके्षपाने वणृन करर्ार् व त्यामुाे ाार मोठा ष्टवषय 
रे् उड्ा मारीर् ष्टलष्टहर् असर्ाना ष्टदसर्ार्. उदा. : 
 

हहदुधमाचे मुख्यय गं्रथ वदे, दशनेृ, धमृशासे्त्र, इष्टर्हास, पुराणे व रं्ते्र हे आहेर्. हे सवृ गं्रथ मूा 
संस्कत र् भाषेर् असून रे् ईश्वरप्रणीर् आहेर्, असे हहदुलोक समजर्ार्. भागवर्ार् असे साषं्टगर्ले 
आहे की, व्यासाने वदे रष्टचले व त्याचे चार ष्टवभाग केले. नंर्र त्यानेच इष्टर्हास व पुराणे रष्टचली. 
त्यासं पाचवा वदे म्हणर्ार्. त्याने वदे पैलास व इर्रास ष्टदले. इष्टर्हास व पुराणे सूर्ाचा ष्टपर्ा 
लोमहषणृ यास ष्टदले, नंर्र हे गं्रथ ष्टस्त्रया व शूि यास प्राप्र् होणार नाहीर् असा ष्टवचार करून त्याने 
भारर् रष्टचले. नारदास भागवर् रचावयाची मसलर् ष्टदली असा गं्रथकाराचंा उल्लेख करर्ा येईल. 
वैष्टदक गं्रथास श्रुर्ी म्हणर्ार्. ह्या पदाचं्या पोटी मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यके व उपष्टनषदे ह्या गं्रथाचंा 
समावशे होर्ो. वदेाचें (ष्टशक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योष्टर्ष, ष्टनरुतर् व सूते्र) व मन्वादी धमृशासे्त्र यास 
स्मतर्ी म्हणर्ार्. रामायण व महाभारत यास इष्टर्हास म्हणर्ार्. त्याचं्या मागून पुराणे व रं्ते्र लाली. 
ह्या सवृ गं्रथार् वदे ाार प्राचीन आहेर्. त्याचंी रचना ष्टि. पू. १५००, १२०० ह्या कााार् लाली 
असावी. पुराणाचा काा ष्टि. स. १२००–१६०० पयंर्चा आहे. प्राचीन हहदुमर्ाप्रमाणे वदे अनादी 
आहेर्. इ. 

 
प्राचीन व अवाचीन हहदुधमाबाबर् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
प्राचीन कााी हहदुलोकाचंा वैष्टदक धमृ होर्ा. म्हणजे वेदारं् वर्थणलेले इंि, अग्नी, वरुण इ. देवर्ाचंी भतर्ी 
रे् यज्ञिारे करीर् असर्. अवाचीन कााच्या हहदुधमार् देव व देवी, अनेक 
 

कमे, व्ररे्, उपवास व आचार वाढलेले आहेर्. त्यार् मूर्थर्पूजा, ब्राह्मणाचंी व गाईची पूजा, 
जाष्टर्संबधंी आचार, र्ीथृयात्रा ही मुख्यय आहेर्. 

 
ईश्वरप्राप्र्ीचे ज्ञान, योग, कमृ व भतर्ी असे चार मागृ हहदुधमार् मुख्यय आहेर्. त्यार् श्रेष्ठ-कष्टनष्ठ 

असा भेद पण आहे. ईश्वरष्टवषयक ज्ञानाला ब्रह्मज्ञान व रे् ष्टशकष्टवण्यास ब्रह्मवाद म्हणर्ार्. ज्ञानाचे बीज 
उपष्टनषदार् र्र ष्टवस्र्ार वेदान्र्ाष्टद षड दशनृार् आहे. ष्टवष्णूची उपासना करणारे वैष्णव, ष्टशवाची उपासना 
करणारे शवैमर् र्र देवीची उपासना करणारे शातर्मर् आहे. हहदुधमार् अनेक सुधारणारे पथं, 
र्त्त्वष्टववचेक, धमोपदेशक लाले. पथं, मठ, आश्रम, ष्टवष्टवध आहेर्. मूर्थर् आहेर्. मूर्थर्पूजेरू्न पष्टवत्र वस्रू्, 
स्थाे, ष्टदवस इ. ची ष्टनर्थमर्ी लाली. पुण्यस्थाने, र्ीथृके्षते्र, पवृणी, सण, पुण्यष्टर्ष्टथ इ. यारू्नच ष्टनमाण 
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लाले. अनेक जन्म व पूवृजन्मार्ले कमृाा माणसास भोगाव े लागरे्. कमृष्टवषयक, मंत्रशास्त्र व त्यार् 
जारण, मारण, उच्चाटन व भेदन असे प्रकार आहेर्. याने शत्रनुाशन करर्ा येरे् हा हहदूचा समज आहे. 
र्सेच ष्टपशाच्चष्टवद्या आहे. त्यािारे भरू्पे्रर्, ष्टपशाच्च, ब्रह्मराक्षस इ. शी संबधं ठेवर्ा येर्ो असे रे् मानर्ार्. 
 

वदेापंासून इष्टर्हासपुराणापयंर्च्या वाटचालीचे वणनृ करर्ाना बाबा जी मल्लीनाथी करर्ार्, र्ी 
कशी एका ष्टवष्टशि भषू्टमकेने ष्टसद्ध लालेली असरे् हे पाहण्यासारखे आहे. वदेाचें ईश्वरप्रणीर्त्व, अनाष्टदत्व 
प्रमाणाने ष्टसद्ध करर्ा येर् नाही. वदेमंत्र प्राचीन आयृऋषींनी रचलेल्या प्राथृना होर्. वदे त्यानंी जगाच्या 
कल्याणासाठी, दुसऱ्याच्या उपयोगासाठी रचलेले नाहीर्. स्वर्ःच्या गरजा पूण ृ होण्यासाठी व 
क्षमायाचनाथृ केलेल्या त्या प्राथृना व मंत्र आहेर्. वदेाचंी अनेककााी व अनेक प्रकारे उत्पत्ती लाली. एका 
असुराने ब्रह्मदेवाची चोरी करून वदे पाष्टवले अशी कथा आहे. यज्ञाच्या उक्च्छिापासून वदे लाले. रामायण, 
भारत व पुराणे यानंाही वेदाप्रमाणे ईश्वरप्रणीर् असे म्हणर्ार्. नंर्र वदेमंत्रानंाच देवत्व ष्टदले गेले. पुढे 
ब्राह्मणगं्रथानंी यज्ञाष्टद ष्टक्रयाचंा इर्का पाल्हाष्टाक अथृ केला की, त्याप्रमाणे प्रयोग चालष्टवणे कष्टठण पडू 
लागले, म्हणून पुढे त्या ब्राह्मणाचा अथृ समजण्याकष्टरर्ा वदेागें लाली. त्यार् कल्पसूते्र ही मोठ्या महत्त्वाची 
होऊन बसली. त्याचं्या अथाची पुढे भ्रारं्ी पडू लागली. म्हणून त्यावर भाष्ये व टीका लाल्या. याप्रमाणे 
मूाच्या सुलभ, सरा साध्या व घरगुर्ी वेदमंत्रावंर काााचे व अथृवादाचे दाट धुके पडून त्याचे खरे स्वरूप 
लाकून गेले. वदेष्टवक्रय करू नये व वदे ष्टलहू देखील नयेर्, म्हणजे त्याच्या प्र र्ी करू नये याष्टवषयी ष्टनषेध 
होऊ लागला. भारर्ार् असे साषं्टगर्ले आहे की जे वदेष्टवक्रय कष्टरर्ार् अथवा जे र्ो ष्टलष्टहर्ार् रे् नरकार् 
जार्ार् : 
 

वदेष्टवक्रष्टयणशै्चव वदेाना ंचैव लेखकाः । 
वदेाना ंदूषकाशै्चव रे् वै ष्टनरयगाष्टमनः ॥ 

 
याप्रमाणे वदेाच्या ठायी जी अंगभरू् पूज्यर्ा व योग्यर्ा नव्हर्ी र्ी ह्या ब्राह्मणगं्रथानंी व मन्वाष्टद 

स्मतर्ींनी त्याला ष्टदली. वेदाचंी ष्टनर्थमर्ी आष्टण वदेानंा आलेले अपौरुषत्व याचं्याबिलची बाबाचंी ही माडंणी 
खष्टचर्च शुद्ध व ष्टनमृा नाही, हे सागंावयास नकोच. सगाीकडे हाच प्रकार आहे. 
 

वदेारं्ील देवर्ाष्टवचार, सतष्युत्पष्टत्तष्टवचार याचं्याबिल ष्टलष्टहर्ाना साहष्टजकच बाबानंा स्ाुरण येरे्. 
त्यानंा हा सगाा अडाण्याचा पोरकट कल्पनाष्टवलास वाटर्ो. रे् म्हणर्ार्, 
 

सतिीच्या उत्पत्तीष्टवषयी हहदूच्या शास्त्रकारामंध्ये जसे अज्ञान ष्टदसून येरे् र्से दुसऱ्या कोणत्याच 
गोिीष्टवषयी ष्टदसर् नाही. ईश्वराष्टवषयीचे ज्ञान त्याच्या उत्पत्तीष्टवषयक कत त्यावरून होरे्. 
अनाद्यनन्र् शतर्ी व देवत्व ही त्यार् ष्टदसून येर्ार्. हहदूधमृशास्त्रकरे् म्हणर्ार् प्रजापर्ीला आपणच 
बहुर् व्हावसेे वाटले. त्याने र्प केले, त्याने कि केले, र्ो आपणच जन्मला, र्ो ष्टिधा लाला, र्ो 
आपणच सतिी बनला, र्ो अंड्ार् राष्टहला, र्ो स्वकीय सतिीला भ्याला, अशा प्रकारचे ब्राह्मणाष्टद 
प्राचीन वैष्टदक गं्रथार्ील वणनृ सवृसमथृ, सवृज्ञ व सवृज्ञानी सतष्टिकत्याला अगदी शोभर् नाही. 
त्यापेक्षा ऋग्वेदात इंिाष्टद देवानंी सतिी केली असे जे साधारण वणनृ आहे रे् बरे म्हटले पाष्टहजे. 
उपष्टनषदाचंी वदेष्टवरुद्ध बडंााी वणनृ करर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
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ब्राह्मणगं्रथानंी जशी वदेमंत्राचं्या अथाची ष्टचवडाष्टचवड केला र्शी उपष्टनषदानंी वदे व ब्राह्मण याचंी 
उघड हनदा केली. ज्या यज्ञाला भाष्टवक आयृ ऋषींनी सत्यधमाचा मागृ, स्वगास जाण्याचा हेरू् 
म्हणर् व यज्ञशालेला ऋर्सदन (सत्याचे घर) म्हणर् त्या यज्ञापासून मोक्षप्राप्र्ी नाही असे ह्या 
उपष्टनषदारं्ील पषं्टडर्ानंी ठरष्टवले. ष्टवदे्यचे परा व अपरा असे भेद केले. सच्छास्त्राचंी ष्टकत्येक लक्षणे 
वदेारं् आढार् नाहीर्. वदेारं् सत्य व ष्टजवरं् परमेश्वराची भतर्ी साषं्टगर्ली नाही. अनेक देवाचंी 
भतर्ी त्यारं् आहे. सच्छास्त्राच्या िारे ईश्वर मनुष्याशी बोलर्ो. वदेार् र्से काही ष्टदसर् नाही. 
ऋग्वदेात ऋषीच आपल्या उपास्य दैवर्ाचंी स्रु्र्ी करर्ार्, प्राथृना करर्ार्, धावा करर्ार्. 
गुणवणनृ ष्टनमंत्रण करर्ार्. स्र्ोत्र, यज्ञप्रशसंा करर्ार्. स्वकीय ज्ञान, बोध, सत्कमृ स्रु्र्ी, कुकमृ 
ष्टनषेध, अष्टभवचन, आशीवाद, स्वगाशा, नरकभय इ. वदेमंत्रिारे ईश्वराने काही प्रकट केले नाही. 
पाप्याचा मागदृशकृ कोण, र्ारणारा कोण, जगाची दुरवस्था कशी जाईल इ. यारं् नाहीर् मग वदे 
ईश्वराचे प्रगटष्टवणे कसे? वैष्टदक व पौराष्टणक परलोकाचे वणनृ, परंपरागर् कथा व संप्रदाय ष्टभन्न 
ष्टभन्न आढार्ार्, वैष्टदक गं्रथार्ील स्वगृ, नरक, मनुष्याची मरणोत्तर क्स्थर्ी इ. पारलौष्टकक 
गोिींची माष्टहर्ी पुराणार्ील माष्टहर्ीपेक्षा ष्टनरााी आहे. वैष्टदकधमाला आधार परंपरागर् चालर् 
आलेल्या दंर्कथा व वष्टडलाचें सापं्रदाय हेच होर्. दंर्कथा व सापं्रदायार् पराचा कावाा व रजाचा 
गज होर्ो. उदाहरणाथृ वैष्टदक ष्टत्रष्टवक्रमाच्या बीजरूप कथेपासून वामनावर्ाररूप महावतक्ष लाला. 
‘दुगाष्टण’ ह्या एका वैष्टदक शब्दापासून दुगादेवी उत्पन्न लाली. र्ात्पयृ वदेारं्ील सापं्रदाय ब्राह्मणार् 
व ब्राह्मणारं्ील पुराणारं् बदलले. सूत्र, शाखा, गोते्र व जार्ी, कुलाचार व देशाचार व रूढी याचं्या 
संबधंाने हहदुलोकाचं्या धमृकमामध्ये अनेक भेद पडून रे्च शास्त्र होऊन बसले आहेर्. ब्रह्म व ब्रह्मा 
(स्र्ोत्र व स्र्ोत्रकर्ा) ह्या शब्दाचें अथृ बदलून ब्रह्मदेव हा एक नवाच देव त्यापासून र्यार लाला. 
नंर्र ब्रह्मपुराणपण रचले गेले. ब्रह्मदेवाची भतर्ी ाार काा चालली नाही. र्ी जी एकदा बुडाली 
र्ी पुनः वर आलीच नाही. ष्टिस्र्ी शास्त्रार् एक असे भष्टवष्य आहे की, ज्या देवानंी आकाश ेव पतर्थवी 
केली नाहीर् रे् पतर्थवीवरून व या आकाशाखालून नि होर्ील. (ईमृया १०·११) त्याप्रमाणे ष्टमर्थया 
सतष्टिकर्ा नि लाला. असेच दुसरेही होर्ील. 

 
बाबानंी ब्रह्मदेवाची ष्टवल्हेवाट अशी लावली. 
 

ष्टत्रमूर्ीष्टवषयी बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
ष्टत्रमूर्ीच्या उत्पत्तीष्टवषयी काहीच संगर्वार वतत्तारं् सापडर् नाही. ब्रह्मा, ष्टवष्णु, ष्टशव हे 
परब्रह्मापासून लाले असे साषं्टगर्ले असून रे् त्याचे र्ीन गुण आहेर् असेही म्हटले आहे. आणखी 
ष्टशवापासून ष्टवष्णु, ष्टवष्णूपासून ष्टशव व ब्रह्मा लाला आष्टण ब्रह्मदेवापासून ष्टशव लाला असेही 
सापडरे्. एका शवै पुराणार् र्र ब्रह्मा ष्टशवष्टवष्णूच्या संयोगापासून लाला असे साषं्टगर्ले आहे, आष्टण 
उमेला ष्टवचारले असर्ा र्ी म्हणरे् की, ब्रह्मा, ष्टवष्णु, ष्टशव ही माली बााे आहेर् व मीच सवांची 
आष्टदमार्ा. 

 
ह्या देवाचें उपासक जेव्हा त्याचंी स्रु्र्ी करर्ार् रे्व्हा रे् त्यास त्याचं्या बरोबरीच्या देवासं अत्यंर् नीच 
समजर्ार्. म्हणजे ष्टशवाचा उपासक ष्टवष्णूला कष्टनष्ठ समजर्ो र्र ष्टवष्णूचा उपासक ष्टशवाला कष्टनि 
समजर्ो. वैष्टदक उपासक आपल्याला देवास श्रेष्ठ मानीर् पण पुराणार् दुसऱ्याच्या देवास नीचत्व देण्याचा 
खटाटोप आहे. ष्टत्रमुर्ीर्ील प्रत्येक देव सतष्टिउत्पादक होर्ा पण प्रत्येकाचा सतिीयुत्पत्तीक्रम ष्टभन्न ष्टभन्न आहे. 
कोणी प्राणी कानारू्न ष्टनघे, र्र कोणी केशारू्न ष्टनघे, कोणी अंगुष्ठारू्न. अशी त्याचंी सतष्युत्पष्टत्त काये. अशा 
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सतिीवरून सतष्टिकत्याचे स्वकीय गौरव र्र प्रगट लाले नाही. उलट त्याचे दौबृल्य ष्टदसून आले. या देवानंी 
ष्टदलेल्या वराच्या जोरावर याच दानवानंी बडंााी माजष्टवल्या. देवानंा सर्ावले. त्याचंा बदंोबस्र् 
करण्यासाठी अनेक अवर्ार देवानंा धारण करावे लागले. अवर्ारामागून अवर्ार, युद्धावर युदे्ध, केवा 
पतर्थवीवरच नाही र्र स्वगृ व पार्ाा यारं्ही ही युदे्ध चालर्. अनेक जन्म व देहारं्र यासाठी देवास घ्यावयास 
लागर्. इर्केच नाही र्र युग, मन्वरं्र, कल्प याचें हे रहाटगाडगे ष्टनरंर्र चालू आहे असे कथा रचणारानंी 
ष्टलहून ठेवले मनुष्य र्र लक्ष चौऱ्याशंी योनीरू्न ष्टारर्ो अशी धारणा आहे. वैष्टदक कााार् र्पोबल दीघृ 
र्पस्येरू्न प्राप्र् नव्हरे्. हजारो वष ेर्प करणाराचें आयुष्य ष्टकर्ी वषाचे असेल. र्पाचरणाचा हेरू् देखील 
ष्टवचारार् घेर्ाना देव ष्टदसर् नाही. र्पाचरणानंर्र वरदान हे अष्टनवायृ लाले. बाबा उपरोधाने ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ईश्वराने ष्टदलेले हस्र्पादाष्टद अवयव व बुष्टद्ध ही त्याच्या सेवसे व मनुष्याच्या कल्याणाथृ सत्कमी 
खचृण्याबिल अजगर वतत्ती धारण करून हजारो वषे र्ो र्पार् आपले आयुष्य व्यथृ घालष्टवर्ो 
अथवा स्वाथीबुष्टद्धने व नीच हेरू्ने व्ररे् आचष्टरर्ो, त्याला ईश्वर प्रसन्न होईल काय? 

 
‘प्राचीन काार्ील काहंी र्पस्वी असे खरखरमंुडे ाकीराप्रमाणे आढार्ार्’ असा शरेा जार्ा जार्ा 

बाबा मारर्ार्. 
 

हहदुधमार्ील अवर्ाराचं्या संदभार् त्याचें म्हणणे असे आहे की, 
अवर्ाराची कारणे पाहू गेले असर्ा जगास पापापासून र्ारण्याकष्टरर्ा म्हणून एकही अवर्ार लाला 
नाही. ष्टवष्णूचे अवर्ार ब्रह्मशापामुाे लाले असे असर्ा र्ो धमृरक्षणाथृ आला होर्ा असेही मानले 
आहे. वैष्टदक देव पतर्थवीवर येऊन मनुष्यरूपाने दीघृकाा रहार् नसर्. परंरु् रामकत ष्णाष्टद अवर्ार 
बहुर् वषे जगार् राज्य व ष्टवलास करीर् राष्टहले हे कसे? दहा अवर्ारारूं्न कोणर्ा अवर्ार पाप्यास 
र्ारावयास आला होर्ा? 

 
हा अखेरचा सवाल त्यानंी केला. हा अखेरचा सवाल बाबाचं्या मनाचे दशनृ घडष्टवण्यास पुरेसा 

आहे. हहदुधमृ, देव, गं्रथ, अवर्ार, भतर्ी याकंडे ष्टिस्र् व ष्टिस्र्ी धमृ याचं्या रु्लनेरू्नच रे् पाहू शकर्ार्. 
ष्टत्रमूर्ीच्या आचरणाष्टवषयी लोकार् असलेल्या समज-गैरसमजाचा जो उहापोह बाबा कष्टरर्ार् र्ोही याच 
प्रकारचा आहे. ब्रह्मदेवाचे कन्यागमन, कत ष्णाच्या व्यष्टभचाराच्या कथा, ब्रह्मदेवाने कपट करून कंुभकणास 
व ष्टवष्णूने वलीस व इर्र असुरास ासष्टवणे, ष्टशवाला पावृर्ीनेच वचंक म्हणणे, काष्टशखंडाच्या सार्व्या 
अध्यायार्ील ऋषी व देव मदनपाशार् कसकसे अडकले याचे साद्यरं् वणनृ, कत ष्णाची रासक्रीडा 
इत्याष्टदकावंर बाबा आवशाने रु्टून पडले आहेर्. 
 

देवाष्टदकाचंी अवर्ारकत त्ये हा जसा बाबाचं्या उपहासाचा ष्टवषय होर्ो, र्सेच त्याहीपेक्षा मोठ्या 
प्रमाणार् रे् ब्राह्मण व त्याचंी मंत्ररं्त्राष्टद ष्टवद्या याचंा ष्टवलक्षण उपहास करर्ार्. लोकष्टहर्वादींसारख्यया 
सुधारकानंी चााीस वषांपूवी या प्रथेला सुरुवार् केली होर्ी, र्ी ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाचं्या चागंलीच पर्थयावर 
पडरे् आष्टण ष्टर्चा रे् उपयोग करून घेर्ार्. हहदुधमार् ब्राह्मण व मंत्र यानंी युगानुयुगे मनुष्यावर सत्ता कशी 
गाजष्टवली याचे बाबा ष्टवस्र्ाराने वणनृ करर्ार्. 
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जसे सवृ ग्रह सूयाच्या भोवर्ी ष्टारर्ार् व त्याकडून आकर्थषर् आहेर्, त्याप्रमाणे सवृ काही देव, मनुष्य, 
स्वगृ, नरक, कमृ, धमृ, शास्त्र, रूढी, पाप, पुण्य ही ब्राह्मणरूप सूयाने आकर्थषर् आहेर्, र्ी त्यास प्रदष्टक्षणा 
घालर्ार्, व त्याच्याच रे्जाने प्रकाशर्ार्. 
हे त्याचें वातय त्याचं्या ष्टववचेनाचे सार स्पि करून जारे्. 
 

ब्राह्मणापं्रमाणेच मंत्रष्टवधीबिल बाबा म्हणर्ार्, 
हहदुधमार् ब्राह्मणासंारखाच एक महापराक्रमी देव उत्पन्न लाला त्याचे नाव मंत्र होय. र्त्त्वज्ञानी 
लोक प्रथम वेदारं्ील मंत्रासच देव मानीर् असर्. पण नंर्र मंत्रावाचून कोणरे्ही धमृकायृ चालेनासे 
लाले. ष्टजर्की कमे ष्टर्र्के मंत्र लाले. व्ररे्, उपवास, देव, देवपूजा, मूर्थर्र्देवत्व, पीडानाश इर्केच 
नव्हे र्र ष्टरद्धीष्टसष्टद्ध मंत्राने प्राप्र् होऊ लागल्या. लग्नार् र्र सवृ कमास मंत्र, पदोपदी मंत्र आले. 
जसा वाय ूसवृत्र संचार करीर् आहे र्सा मंत्र हहदूलोकाचं्या सवृ संसारार् व शष्टररार् व जीवात्म्यार् 
संचरला इर्केच नाही र्र मनुष्य मेल्यावर त्याची जी रक्षा होरे् र्ीर् देखील र्ो ष्टशरला. त्याच्या 
अस्थीही त्याने सोडल्या नाहीर्. 

 
जगाचा नाश करण्यासाठी शकंराने षड दशनृार्ील अंधकाराची मरे् स्वर्ः ष्टशकष्टवली असे 

पद मपुराणाच्या एका उर्ाऱ्यावरून स्पि होर् असल्याचे बाबा ष्टनदशनृास आणर्ार्. भगवद गीता व अिुगीता 
याचंा रु्लनात्मक ष्टवचार ष्टवस्र्तर् व भेदक आहे. अिुगीतेचा कत ष्ण हा लबाड ब्राह्मणाचंा कत ष्ण आहे, हे 
बाबानंी दाखष्टवले आहे. शातर्पथं, त्यार्ला वामाचार ही र्र ष्टमशनऱ्यांच्या हल्ल्याची मोतयाची ष्टठकाणे. 
बाबानंी या ष्टवषयावर र्ोाा डागल्या आहेर्. हहदुधमाच्या स्वरूपाचे ष्टववचेन करर्ाना बाबा बौद्ध व जैन 
धमावर पण घसरले आहेर्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

वास्र्ष्टवक पाहर्ा हे दोन्ही धमृ ष्टनव्वा नाक्स्र्क आहेर्. त्यास धमृ ही संज्ञा शोभरे् र्र 
व्यष्टभचाष्टरणीस पष्टर्व्रर्ा का म्हणू नये? पण हा सवृ प्रर्ाप ब्राह्मणधमाचा होय. ब्राह्मण व क्षष्टत्रय ह्या 
वगार्ील ष्टकत्येक ष्टवचारी पुरुषानंी आपला धमृ ष्टनकत िावस्थेस पोचलेला पाहून त्याची सुधारणा 
करण्यासाठी म्हणून जे प्रयत्न स्वबुष्टद्धवर अवलंबनू केले त्याचे हे ाा त्यानंी मानवी स्वभावाचे 
वाटोाे व मनुष्य ष्टजण्याचे मारे्रे करून सोडले. जर हे पुरुष नम्ररे्ने ईश्वराची प्राथृना करून 
त्यापासून सुबुद्धी मागरे् र्र हा दुष्पष्टरणाम लाला नसर्ा. परमेश्वर ज्ञान देर्ो, त्याच्या मुखारू्न 
ष्टवद्या व ष्टववेक येर्ार्. जर कोणी ज्ञानाष्टवषयी उणा आहे, र्र देव सवांस उदारपणे देर्ो व दोष 
लावीर् नाही, त्यापाशी त्याने मागाव,े म्हणजे त्याला ष्टमाेल, रू् आपल्या सवृ हृदयाने भाव ठेव, 
आपल्या ष्टववेकाचा भरवसा धरू नको. ही ईश्वरी शास्त्रवचने सवृ धमृसुधारकानंी मंत्रारं् बाागून 
त्याप्रमाणे वागाव.े 

 
गं्रथाच्या पष्टहल्या भागाच्या शवेटी बाबा पुन्हा एकदा साराशंरूपाने ष्टलष्टहर्ार् की, 
वैष्टदक ऋषींनी यज्ञ हाच सत्यधमृ आहे असे समजून र्ो चालष्टवला, त्याच्या मागून 
ब्राह्मणगं्रथकारानंी यज्ञष्टवधीची पद्धर् लावण्याच्या व अथृ करण्याच्या ष्टनष्टमत्ताने कमृकाडं 
माजष्टवले. उपष्टनषदकारासं कमृकाडं पसंर् पडले नाही, म्हणून त्यानंी ब्रह्मष्टवद्या काढली. र्ी 
षटदशनृकारानंी ब्रह्म, जीव, माया व अज्ञान याचं्या अढीर् घालून इर्की पष्टरपक्व केली की ष्टर्चा 
रस होऊन र्ी गाू लागली, आष्टण जरी ष्टकत्येक पषं्टडर्ानंी र्ो रस प्राशन केला व साधारण लोक 
त्याच्या वासाला मात्र भलुले, र्री पषं्टडर् व प्राकत र् जन ह्या उभयर्ाचंी त्याकडून र्तप्र्ी लाली नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पषं्टडर्जन त्याच्या गुंगीर् र्ल्लीन लाले व प्राकत र्जन कमृमागाच्या खटपटीस लागले असर्ा अनेक 
जन्माचं्या ाें ऱ्यारं् पडण्याचे भयाने व्याकुा लाले आहेर्. अशा प्रकारचा ब्रह्मघोटााा ष्टकत्येक सुज्ञ 
व ष्टवचारी हहदू साधुसंर्ाचं्या ध्यानी येऊन चुकला होर्ा. रामदासानंी आपल्या दासबोध नामक गं्रथी 
त्याचे येणेप्रमाणे यथाथृ व खेदयुतर् वणनृ केले आहे : 

 
देव लाले उदंड । देवाचें माषं्टडले बडं । 
भरू्ा ंदेवर्ाचें थोर्ाडं । एकष्टच जाहले ॥ 
मुख्यय देव र्ो काेना । कशास काहीच ष्टमाेना । 
एकास एक वाेना । अनावर ॥ 
शास्त्राचंा भरला बाजार । देवाचंा गलबला लाला । 
लोक कामनेच्या व्रर्ाला । लोंबोन पडर्ी ॥ 
मर्ामर्ाचंा गलबला । कोणी पुसेना कोणाला । जो जें मर्ीं सापडला । 
र्याष्टस रे्ष्टच थोर ॥ 
असत्याचा साष्टभमान । रे्णें पाष्टवजे पर्न । 
म्हणोष्टनया ज्ञारे्जन । सत्य शोष्टधर्ी ॥ 

दासबोध–११. २ २०–२६ 
 

अशा प्रकारे बाबानंी हहदूधमाचे स्वरूप वणृन करर्ाना त्याचे ष्टिस्र्ी धर्थमयासं कसे स्वरूप ष्टदसेल हे 
कथन केले आहे. ष्टिस्र्ी धर्थमयानंा अनुकूल ठरणारी रामदासाचंी, रु्कारामाची वचने रे् सहसा टााीर् 
नाहीर्. त्याचंा उपयोग करून घेर्ार्. त्यानंर्र बाबानंी त्याच पुस्र्कार् ष्टिस्र्ी धमाचे स्वरूप, ष्टिस्र्ी 
शास्त्र, त्यार्ील सत्यरे्ची मुख्यय प्रमाणे घेऊन स्पि केले आहे. ष्टिस्र्ी शास्त्रार्ील भष्टवष्ये खरी ठरली, त्यार् 
सत्य आहे, देव एकच त्याचे ऐतयस्वरूप परमेश्वराने स्वचे्छेने शून्यारू्न सतष्युत्पत्ती केली, मनुष्याच्या 
र्ारणासठी प्रभनेू आपला येकुलर्ा एक पुत्र ष्टदला, मनुष्य पापी आहे, येशू प्रभचूा मनुष्यवार्ार आहे, र्ो 
माणसासाठी मेला व पुन्हा आला, हा धमृ सवृ मनुष्यास सागंावा व ष्टवश्वासूस बाक्प्मस्मा द्यावा असे पुनः पुनः 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्. याष्टवषयीच्या पुनरूतर्ीचा त्यानंा कंटााा नाही. 
 

हहदूधमाचे स्वरूप वदेशास्त्रपुराणादी गं्रथावंरून कसे ष्टदसरे् रे् बाबानंी ‘हहदूधमाचे स्वरूपा’च्या 
प्रथम भागार् स्पि केले. हहदूधमाचे स्वरूप लोकाचारार् कसे ष्टदसरे् याचा ष्टवचार त्यानंी दुसऱ्या भागार् 
केला. या पुस्र्कार् एकूण आठ खंड आहेर्. पष्टहल्या खंडार् जाष्टर्भेदाचा सष्टवस्र्र ष्टवचार केला आहे. 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हहदू लोकासं सापं्रर् कााी ज्या जार्ी आहेर् त्याचं्या उत्पत्तीष्टवषयी प्राचीन वदेारं् काही सापडर् 
नाही, कारण वैष्टदक कााार्ील लोक जाष्टर्भेद मानीर् नसर्. 
 
जात्युत्पत्तीसंबधंीच्या मर्ामर्ाच्या गलबल्याचा बाबा उल्लेख करर्ार्, 
वदेारं् जार्ीची उत्पत्ती संगर्वार नाही. ब्राह्मण देवापंासून र्र शूि असूरापंासून लाले असे एका 
ब्राह्मणार् म्हटले आहे. दुसऱ्यार् म्हटले आहे की मनुष्य व पशू हे सवृ प्रजापर्ीपासून लाले. 
पुराणार् जार्ी उत्पत्ती ब्रह्मदेवापासून लाल्याचे म्हटले आहे. ब्रह्मदेवापासून ज्या चार जार्ी लाल्या 
त्या आरंभी शुद्धारं्ःकरण असून त्याचं्या ठायी हष्टर वास करीर् होर्ा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

असे एका पुराणार् आहे मग शूिास कमृसंबधंी अनाष्टधकार मन्वाष्टद शास्त्रार् कसा साषं्टगर्ला? ज्याच्या अंगी 
देवाचा अंश वास कष्टरर्ो र्ो नीच कसा? जेव्हा मनुष्य पापी लाला रे्व्हा ब्राह्मणही पापी लाले. मग ब्राह्मणासं 
ष्टवशषेाष्टधकार का? असे प्रश्न ष्टनष्पन्न करून ‘याचा दोष वणवृ्यवस्था करणाराकडे येर्ो’ असा ष्टनष्कषृ 
काढर्ार्. रोटीबेटीबदंी, व्यवहारबदंी इत्यादी बधंनामुंाे संकर कसे लाले, त्यारू्नच अनुलोम, प्रष्टर्लोम 
संर्र्ी कशी आली, आष्टण र्रीही जात्याष्टभमानामुाे त्यारू्न जार्ीजार्ीची पुराणे हवी र्शी कशी लाली व 
सोवाे ओवाे, नाम ष्टटाे, गोसावी, बरैागी यारू्न कसे ष्टनमाण लाले, याचे एक अस्वस्थ करणारे ष्टचत्र बाबा 
उभे करर्ार्. 
 

जाष्टर्भेदाचा पष्टरणाम काय र्र जार्ी पााावी ही ईश्वराज्ञा मानणे हा होय. त्यामुाे ष्टवषमरे्चे बीज 
पेरले गेले. ब्राह्मण नीष्टर्भ्रि असूनही जाष्टर्भ्रि होर् नाही. र्ो जाष्टर्भ्रि होर्ाच त्यास देहारं् प्रायष्टश्चत्त आहे. 
ष्टनत्यकमृ हे त्याचे संर्ोषाचे कारण लाले. सूक्ष्मपणे पाहर्ा ब्राह्मणाची ष्टनत्यकमे वेदष्टवरूद्ध आहेर्. क्षिू 
जीवजंरू्च्या मरणपापक्षालनाथृ महायज्ञ हे कमृ आले. पण वदेोतर्यज्ञार् र्र मोठमोठे पशू मारीर् असर्. 
यज्ञ ष्टिजाष्टशवाय करू नये असे पण समजर्ार्. शूिाने पशुहत्या केल्यास हहसेचे पाप नाही. ब्राह्मणास मात्र 
पशूहत्येचे पण पाप लागरे् हे कसे? असा प्रश्न साहष्टजकच ष्टनमाण केला जार्ो. ह्या जार्ीच्या आचाराचं्या 
योगाने अंर्ःकरणाच्या शुद्धरे्च्या जागी देहाचे सोवाे येऊन बसले आहे. स्नान करून धूर्वस्त्र हकवा रेशमी 
वस्त्र पष्टरधान केले व शरीरास भस्म, गोपीचदंन इत्याष्टदकाचंा लेप ष्टदला की लाला मनुष्य देवपुजेस योग्य. 
मग त्याच्या मनारं् कामक्रोधाचें उमााे आले र्री त्याला ष्टवटाा होर् नाही. पण जर का माीण हचधीवर 
त्याचा पाय पडला अथवा ओवळ्या मनुष्याचा अथवा परजार्ीच्या पाण्याचा हशर्ोडा त्याचवर उडाला र्र 
मात्र ही योग्यर्ा त्याच्यारू्न र्त्क्षणीच ष्टबजलीसारखी ष्टनघून जारे्, अशी मल्लीनाथी केली जारे्. 
 

या जार्ींना कमृवादाने कसे ग्रासले आहे हेही ओघाने सागंणे आलेच. वास्र्ष्टवक कमे गणावरून वा 
आवडीवरून ठरवायाची. परंरु् र्से न ठरष्टवर्ा र्ी जार्ीच्या उच्चनीचरे्वरून ठरष्टवली गेली असे बाबानंा 
वाटरे्. कमृष्टवपाकाने लोकाचं्या बुद्धी, आचार, ष्टवचार, मन व शरीर यास दुबृलत्व आले. देशास दाष्टरद्र् 
आले. उपाध्ये व भटष्टभक्षकु आाशी, अज्ञानी, वतथाष्टभमानी, दुगुणृी व िव्यलोभी लाले. गोरगरीब नाडवले 
गेले. दया, करूणा, परष्टहरे्च्छा इ. सद गुण मार्ीमोल लाले. कमाचरणाने धनधान्य, पुत्रपौत्र, पशु, 
आरोग्यप्राप्र्ी व पुण्यलाभ होर्ो या भटाब्राह्मणाचं्या सागंण्यावर बाबा उपरोधात्मक टीका ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ह्या कमापासून उत्पन्न होणारे पुण्य मेरूसारखे आहे असे ब्राह्मण सागंर्ार्, पण हा मेरू गुडगुडीच्या 
मेरूप्रमाणे पोका आहे. त्यार् जो धूर असर्ो र्ो उत्पन्न करण्यास ष्टचलमीर् वरचेवर रं्बाखू व ष्टवस्र्व 
घालावा लागर्ो, त्याचप्रमाणे हे पुण्य जोपयंर् ब्राह्मणाच्या हार्ार् दष्टक्षणा व पदरार् दाने पडर् राहर्ील 
र्ोपयंर् मात्र उत्पन्न होर् असरे्, आष्टण शवेटी रे् धुराप्रमाणेच क्षय पावरे्. 
 

र्सेच ह्या पुण्याची भट्टी उर्रण्यास ष्टर्थी, वार, नक्षते्र, घटका, पाे इ. चा योग साधला पाष्टहजे. 
सवृ कमे ब्राह्मणानंी बनष्टवलेल्या संस्कत र् भाषेच्या पूजापद्धर्रूप मुसीर् घार्ली पाष्टहजेर्, आष्टण अगटीर्ील 
ष्टवस्र्व ब्रह्मममुखार्ील मंत्ररूप ांुकराने पेटष्टवली पाष्टहजेर्. त्याला इर्राचं्या मुखाचा अशुद्ध वाय ूलागर्ा 
कामा नये. इर्की ष्टसद्धर्ा व साष्टहत्य ष्टमााले की पुण्याची भट्टी उर्रलीच. अग्नी चेर्ष्टवण्यास जसा पारा 
पाष्टहजे र्शी इंधनेही पाष्टहजेर्. कमे, व्ररे्, अनुष्ठाने, पूजा, महापूजा, इ. चालष्टवण्यास यजमानापाशी धान्य, 
वसे्त्र, पाते्र, इ. अनेक इंधने असली पाष्टहजेर्. र्ी यथाक्स्थर् असली व त्या सवांवर दष्टक्षणारूप घतर्ाची मोठी 
धार धरली म्हणजे ब्रह्ममुखारू्न मंत्र व आशीवादरूप वाय ू मोठ्या सुसायाने वाहू लागर्ो व पुण्याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

भट्टीर्ील आग खूप भडकरे्. सवृ कमांर् दष्टक्षणा मुख्यय आहे. ‘र्स्मार् सवृप्रयत्नेन प्रधाना दष्टक्षणा स्मतर्ा...’ 
(मत्स्तीयपुराण २३९·१४) 
 
याप्रकारे पुण्यसंचय सदाचरणाने होर् नाही र्र व्रर्वैकल्य, ष्टवष्टधष्टनषेध, कमृष्टवपाक व कमृकाडं इ. नी 
होर्ो. त्यार् दुवृरृ्नी असला व दष्टक्षणा दान ष्टदले र्र पुण्य ष्टमाणारच. कमृकदृमार् हहदूसमाज पुरा 
अडकल्याचे रे् स्पि करर्ार्. ईश्वरी कत पा, आचरण, अंर्ःकरणशुद्धी व पापक्षमा व अपराधाबिल पश्चार्ाप 
याचंा काही ष्टवचार हहदूधमार् प्राधान्याने नाही असा बाबाचंा सूर आहे. कमृकाडं हे ब्राह्मणाचे अक्षयवर्न व 
अपारधन आहे, हा ष्टवचार रे् माडंर्ार्. 
 

त्यानंर्र हहदूधमार्ील सोाा संस्काराचंा ष्टवचार बाबानंी माडंला आहे. सुज्ञ व ष्टवचारी पुरुष 
कमृमागाचा कंटााा करर्ार्. पण अज्ञ माणसानंा मात्र ह्या संस्कारानंी व कमृमागाने ग्रासले आहे. पूवी 
व्यवहार व परमाथृ साधण्यासाठी सम्यक् आचार होरे्. वदेार् ष्टववाहाष्टद १६ संस्कार आहेर्. ह्या संस्कारानंी 
ष्टवद्या, कला, कौशल्य यार् ष्टनपुण, ष्टनरोगी, सरे्ज व दीघाय ूअसे आयांचे स्वरूप बनवले होरे्. पण हाूहाू 
संस्कारार् लोकष्टहर्ापेक्षा आत्मष्टहर् आले, त्याचे स्वल्प व साधे रूप जाऊन त्यार् ष्टवपुलर्ा, काष्टठण्य आले 
व त्यामुाे अज्ञान, धमृ व कमृभ्रिर्ा आली. पुरोष्टहर् व यजमान या संज्ञा जाऊन भटकी आली, ष्टभक्षकुी 
आली. धमृहसधू व ष्टनणयृहसधू आले. संस्कार उपजीष्टवकेचे साधन लाले. यजमानाची श्रद्धा संपली. 
 

श्राद्ध व र्दनुषंष्टगक संस्काराचें बाबानंी वाभाडे काढले आहेर्. श्राद्धाचे दृश्याल ब्राह्मणास ष्टमारे्. 
मतर्ाला सद गर्ी ष्टमाावी म्हणून त्याच्या गोत्रजानंी येथे कमे करावयाची र्र मतर् ष्टजवरं् असर्ाना त्याने 
केलेले पुण्य, र्ीथृयात्रा, ब्राह्मणभोजने, जप, अनुष्ठाने इत्यादींचे काय लाले? श्राद्ध व पे्रर्कमे याचा मेा 
प्राचीन वैष्टदक धमृशास्त्रार्ही लागर् नाही. रे्व्हा कमे भटाब्राह्मणानंी स्वाथासाठी ष्टनमाण केली, हे ष्टनष्टश्चर्. 
हा बाबाचंा ठाम ष्टनष्कष.ृ 
 

भक्तर्माग ृ व मूर्थर्पूजा याचंा प्रपचं बाबानंी ष्टवस्र्ारपूवृक माडंला आहे. मूर्थर्पूजा ही हहदुधमाची 
त्वचा आहे. आष्टण जशी त्वचा काढली असर्ा मनुष्याची र्ामा होईल र्से हहदुधमारू्न मूर्थर्पूजा काढली 
असर्ा त्या धमाचे होईल. ष्टनराकार परमेश्वराची मूर्ी होऊ शकर् नाही. र्सेच मूर्ीचे उपचार मूखृपणाचे 
द्योर्क आहे. मंत्राने मूर्ीर् प्राण व देवत्व कसे येणार? मूर्ी स्वसंरक्षण करू शकर् नाही र्र भतर् रक्षण 
कसे करणार? आवाहन, प्रष्टर्ष्ठापन, पूजनअचृन, नैवदे्यसमपृण, धूप-दीप, आरर्ी वगैरे उपचार व शवेटी 
मूर्ीचे ष्टवसजृन चालीर् खरोखर काही अथृ आहे काय? कोणर्ाही ष्टवचार, सुज्ञपणा मूर्थर्पूजेर् नाही. जशी 
मुले आपल्या बाहुल्याशंी खेार्ार् र्शीच माणसे मूर्ीशी खेार्ार्. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मूर्थर्पूजक आपल्या देवाचं्या मूर्ीशी पूजेच्या योगाने खेार्ार्. देवाला ष्टनजवणे, उठवणे, स्नान 
घालणे, त्याला भकूर्हान लागरे् असे समजून नैवदे्य दाखष्टवणे, त्याला खारीक-खोबरे, पानसुपारी 
वाहणे, त्याला गरमी होरे् म्हणून वारा घालणे, त्याला रोग होर्ो म्हणून औषध देणे, त्याचे लग्न 
लावणे, त्याची वरार् काढणे, र्ो बाटला असे मानून त्याला प्रायष्टश्चर् देणे, ाुटला म्हणून बाजारार् 
नेऊन ष्टवकणे, त्याला गहाण ठेवणे, त्याच्यावर कजृ काढणे, त्याला पाण्यार् टाकणे, रानार् लावनू 
देणे, हे सवृ प्रकार बाहुलाबाहुलीच्या खेााप्रमाणे नव्हेर् र्र कशाप्रमाणे आहेर्? देवाला बदाम, 
खारीक, मनुका, खोबरे, गूा ह्यापेक्षा दुसरे काही उत्तम अपृण मनुष्यापाशी नाही काय? परमेश्वर 
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आम्हापाशी काय मागर्ो रे् ऐका. ‘हे मनुष्या, जे उत्तम रे् त्याने कावले आहे, न्यायाने वरृ्णे, दया 
व प्रीर्ी करणे, व आपल्या देवाशी नम्ररे्ने वरृ्णे यावाचून परमेश्वर रु्जपाशी काय मागर्ो?’ 

 
बाबानंी यापुढे गुरुभतर्ी, र्ीथृयात्रा आष्टण जत्रा याचंा ष्टवचार केला आहे. बाबा ष्टलहर्ार्, हहदु 
समाजाचे हे जे अंग पाहाव ेरे् इर्के ष्टवशाल आहे की त्याच्या समोर उभे राष्टहल्याने त्याची इर्र अंगे 
अगदी लोपून जार्ार्. जप, र्प, स्नान, दान, संध्या, होम, देवर्ाचृन, व्ररे् व उपवास ही जरी 
पापहारक व मोक्षदायक मानली आहेर् र्री र्ी सवृ करूनही आणखी काही र्री पाष्टहजेच. रे् काय 
र्र गुरुभतर्ी, ब्राह्मणाचें श्रेष्ठत्व र्र प्राचीन कााापासून आहेच. त्यार् वदे जाणर्ा ब्राह्मण श्रेष्ठ हेही 
मन्वाष्टद शास्त्रारं् आहे. परंरु् त्याच्या रे्व्ा श्रेष्ठत्वाने लोकाचंी र्तप्र्ी लाली नाही. र्सेच गायत्री 
मंत्रही मोक्षदायक माष्टनला आहे. र्री त्याच्या जपापासून ष्टवशषे ाायदा होर् नाही म्हणून एखाद्या 
अवर्ारी देवाचे नाव जपण्याचा उपाय ष्टनघाला. नामाचे महात्म्य र्र साधुसंर्ानंी वर्थणले आहे. परंरु् 
रे् नाम जपण्याच्या पूवी गुरुमुखाने ष्टशष्याच्या कानार् ांुकले पाष्टहजे. त्यावाचून रे् ालदायी होर् 
नाही असे मर् ष्टनघाले. बरे गुरुने एकदा उपदेश ष्टदल्यावर मग कायृष्टसद्धी होरे् असे म्हणाव ेर्र 
र्सेही नाही. जसा सूयाच्या मागे राहू लागला आहे र्सा हा गुरु जन्मभर ष्टशष्याचं्या मागे आहेच. 
नामापेक्षा गुरु श्रेष्ठ. त्याला आत्मसमपृण केले पाष्टहजे. 

 
यानंर्र बाबानंी गुरुगीर्ा, गुरुचष्टरत्र इ. गं्रथाचंा उल्लेख केला आहे. हहदुधमार् गुरुभतर्ीचे स्र्ोम ाार. वदे 
पाष्टवत्रय व प्रामाण्य त्याला आले. गुरु देवाचंा देव, र्ो देवापेंक्षा श्रेष्ठ ठरला. गुरुसेवचेी प्रष्टर्पादक मरे् व 
ष्टवष्टवध पथं अक्स्र्त्वार् आले. गुरुदशनृ, त्याची गदी, चेंगराचेंगरी इत्यादीचे वणनृ बाबा पुढे करर्ार्. वाणी, 
लोहाणी, मुलर्ानी इत्यादी गरुभतर् ष्टदसर्ार्. अशी गुरुभतर्ी व गुरुमाहात्म्य हहदंूर् सवृत्र आहे. 
 

त्यानंर्र र्ीथृयात्रा ष्टवचार करर्ाना रे् ष्टलष्टहर्ार्, ‘धावा घेऊन र्ीथाजार्ी प्राणी बापुडे किी होर्ी. 
देवासी नेणर्ा...’ असे असूनही भरर्खंडार् र्ीथे अगष्टणर् आहेर्. र्ीथृमाहात्म्य वणनृ करणाऱ्या पोर्थया 
आहेर्. लौष्टकक दृष्या पाष्टहले असर्ा गुरुभतर्ीपेक्षा र्ीथृयाते्रपासून अनेक दुःखे, कि, हाल, भोग, 
पटतया, अनाचार, अनीर्ी व दाष्टरद्र् ही उत्पन्न होर्ार्. र्ी र्री बदं करण्याची शतर्ी या गुरूभतर्ी 
स्थापकाचं्या ठायी आहे काय? प्रष्टर्वषी हजारो व लाखो लोक काशी, प्रयाग, नाष्टसक, पढंरपूर इत्यादी 
ष्टठकाणी जार्ाच आहेर्. र्ीथांचे माहात्म्य वाढष्टवण्याकष्टरर्ा ज्या माहात्म्ये नावाच्या चोपड्ा ष्टलष्टहल्या 
आहेर् त्यार् एका र्ीथापेक्षा दुसऱ्याचे श्रेष्ठत्व ष्टवशषे आहे असे दाखष्टवण्याची पराकािा केलेली असरे्. उदा. 
आयोध्या माहात्म्यार् असे साषं्टगर्ले आहे की आयोध्या र्ीथृके्षत्राचे श्रेष्ठत्व स्थापण्याकष्टरर्ाच रामावर्ार 
लाला. गोकणार् गोकणाष्टवषयी असे म्हटले आहे की, ‘गोकणृच महाकाशी ष्टवश्वनाथो महाबलः–
कोटीर्ीथृच गंगायः सामुिष्टधकं ालं,’ अनेक गुरुभतर् र्ीथाटन न चुकर्ा करर्ार्. गुरु स्वर्ःही र्ीथृयात्रा 
करर्ार्. ‘मनसंकल्पाची पापे न जार्ी र्ीथाष्टचया बापे’ इ. रु्कारामाष्टदकाचें वचनापासूनही काही उपयोग 
लाला नाही. मोक्षप्राप्र्ीसाठी र्ीथृयात्रा वारंवार करर्ार्. त्यार्ही बंधने आहेर्. रे्थे दान दष्टक्षणा करावी 
लागर्ार्. काशी व रामेश्वर ही जोडयात्रा आहे. अशा प्रकारे र्ीथृयात्राचंा ष्टवचार करून मग बाबानंी 
जत्राचंाही ष्टवचार केला आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मर्लबी उपाध्यायानंी लावनू ष्टदलेल्या र्ीथृयात्रा करून देखील लोकाचंी र्तप्र्ी होर् नाही. 
याते्रसंबंधी कमे ाारच कोरडी व ष्टनःसार र्ीथी मंुडन केल्याने मुखास शोभा येर् नाही व पचंगव्य 
घेर्ल्याने र्ोंडास चव येर् नाही. अनेक स्नाने करून अंगारं् कुडकुडी मात्र भररे् व दान ष्टदल्याने 
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थैली खोल जारे्. उपोषणानंी डोळ्यावर लापड येरे् व पोटास खपाया बसर्ार्. रे्व्हा यापेक्षा 
दुसरे काही गमर्ीचे व ख्ययालखुशालीचे असाव ेम्हणून लोकानंी जत्रा उभारल्या. त्यार् नाच र्माशा 
चालर्ार्. इष्क रु्णरु्ण्यावर लावण्याचें गाणे ऐकावयास ष्टमारे्. कलगीरु्ऱ्याचे लगड्ाची मौज 
वाटरे्. रे्थे एडतयाचं्या टकरा व पैलवानाचं्या कुस्त्या पाहावयास ष्टमार्ार्. ब्राह्मणाचं्या रू्प 
पोळ्याऐंवजी सागुर्ीचे बरबट ओरपावयास व बाजरीच्या भाकरीवर र्ाव लोडावयास ष्टमार्ो. 
पाीभर रू्प व िोणभर आमटी याचं्या जागी र्ाडी, माडी, बेवडा, राशी, ाेणी याचं्या बाटल्या 
लोकावयास ष्टमार्ार्. याते्रकरूस भट, ब्राह्मण, गोसावी, वैरागी हे मंुडर्ार्. जते्रर् भामटे, भटके, 
मुरळ्या, आराष्टधनी, वाघे, गोंधाी, पागंूा, वासुदेव, भराडी, जोशी, हे आपापली रु्मडी भरर्ार्. 
याप्रमाणे जते्रर्ील मौजा. वास्र्ष्टवक पाहार्ा त्यार मोठी नागवणूक आहे, परंरु् ष्टर्जपासून लोकाचें 
रक्षण करण्याचे हहदुधमार् सामर्थयृ नाही. 

 
ज्योष्टर्षाबिलचे बाबाचें ष्टववेचन नमुनेदार आहे. रे् म्हणर्ार्, 
कमृमागार् चालणारे आमचे देशबाधंव जसे ष्टनराशचे्या कदृमार् गुंर्ले आहेर् र्से ज्योष्टर्षावर 
ष्टवश्वास ठेवणारे ज्योष्टर्षचक्रार् सापडून सूयाष्टद जडाचं्या र्ापार् र्ामार् आहेर्. सवृ भाष्टवक 
हहदूस ग्रहदशचेी हचर्ा लागलेली असरे्. ईिग्रहापंासून कल्याण होण्याच्या अपेक्षापेक्षा अष्टनि 
ग्रहापंासून हानी होण्याचे ष्टवशषे भय असरे्. त्या भयासारखे प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या यथाथृ क्रोधाचे व 
अक्षय नरक दंडाचे देखील भय त्यास वाटर् नाही. शनीची साडेसार्ी, मंगााची वक्रदृिी वगैरे 
प्रष्टसद्ध आहेर्. शनिमाहात्म्य, गुरुचनरि, वगैरे गं्रथ आहेर्. शनी र्र देवानंा ग्रासर्ो. राहू पीडा, 
केरू् पीडा र्र ष्टवख्ययार् आहेर्च. पष्टत्रका, कंुडली छत्तीस गुण, नाडी, गण इत्यादी ष्टववाहार् ाार 
महत्त्वाचे. प्रत्येक भाष्टवक हहदू गभवृासार् राष्टहल्यापासून जो या ज्योष्टर्षचक्रार् सापडर्ो र्ो 
जन्मास येऊन मरण पावल्यावरही त्यारू्न मुतर् होर् नाही. ष्टर्थी, वार, नक्षते्र, करण, योग, ही 
पचंागें त्याच्या पचंप्राणास पुरुषाप्रमाणे लोंबनू राहार्ार्. मूा नक्षत्र ाारच प्रभावी मानले आहे. 
ज्योष्टर्षशास्त्रार्ील शकेडो मूखृ समजुर्ी भावी ष्टवचारारू्न ष्टनमाण लाले आहे. भोाीभाबडी भावना 
पाठीमागे आहे. सुमुहूर्ावरचे ष्टववाह मोडर्ार्. कावाे, घुबड, पाल इ. अशुभ मानले म्हणून त्यांचे 
दशनृ नको. त्याचप्रमाणे यज्ञयागाचा ष्टवचार माडंर्ाना रे् म्हणर्ार् यज्ञ म्हणजे खरे पशू बाी देणे व 
याग म्हणजे ष्टपष्ठमय पशूचंा वध करणे. आहुर्ी देणे, प्रसाद वाटणे इत्यादी रे् थाटार् करर्ार्. 
यज्ञयाग कमृठपणारू्न ष्टनमाण लाले आहेर्. यज्ञाचें स्वरूप प्राचीन कााापासून बदलर् आहे. 
क्वष्टचर् स्त्रीसही यज्ञार् भाग घेऊ देर्ार्. र्ात्पयृ यज्ञ, याग या गोिी कमृकाडंार्लाच प्रकार. 
हहदुधमार् क्षुि दैवर्ाचंी भतर्ी केली जारे्. र्ी र्ामष्टसक आहे. नीच व अज्ञानी लोकच 
भरू्ष्टपशाच्याचंी भतर्ी करर्ार् असे नाही, ब्राह्मण देष्टखल ही भतर्ी करर्ार्. क्षिु दैवरे् परमेश्वराचा 
अंश म्हणून ही भतर्ी केली जारे्. कारण प्रसंगी म्हणजे श्राद्ध, लग्न, मंुजी इ. कायृ करर्ाना 
भरू्ष्टपशाच्च याचं्या नावाचंा बली व नैवदे्य काढून ठेवर्ार्. रस्त्यारू्न लग्नाची वरार् चालली असर्ा 
जागोजाग मंुजा, ब्रह्मराक्षस, खवीस वगैरे जे के्षत्रपाा असर्ील त्यासं नारा देर्ार्. मरीआईच्या 
याते्रर् १८ वणांचे गुरु व देवाचें देव जे ब्राह्मण रे् मागंाच्या मागून चालर्ार्. अशा प्रकारे क्षिु 
दैवर्ाचं्या भतर्ीचा ष्टनषेध हहदुधमार् केलेला नाही. कुलाचार व कुलधमृ कराव ेअशी त्याचंी उलटी 
आज्ञा आहे. ईश्वरत्वाने सवृ जगत् पुजाव.े 

 
बाबानंी हे ष्टववचेन साधार माडंर्ो आहोर् हे पटण्यासाठी पचंदशी नचिदीप, प्रकरण २०६, २०८ व 
दासबोधातील उर्ाऱ्यार्ील (दासबोध ४ स ५) संदभ ृष्टदले आहेर्. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्योष्टर्षाप्रमाणेच क्षिु दैवर्ाचें हहदूधमार्ील प्रस्थ वणनृ करर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
क्षिुदैवर्ाचंी धमृकमे चालष्टवण्यासाठी पंचाक्षरी देवऋषी, भगर्, भगष्टर्णी, जोगष्टर्णी, आराष्टधणी, 
गोंधाी व गावकर याचंी गरज लागरे्. ष्टकत्येक ष्टस्त्रया व ष्टकत्येक पुरुषही आपल्या अंगार् देवी येर् 
आहे असे ढोंग करून नाना र्ऱ्हेच्या चेिा करून अंगार् देवीचा संचार लाला आहे असे सोंग बनवनू 
लोकासं व घरचे माणसास भतर्ी-पाशार् घालर्ार् आष्टण असे पाष्टहले की मोठमोठाले रोजगारी 
शहाणे लोक देखील असल्या ढोंगारं् ासले जार्ार्. 

 
बाबा पुढे याच संदभार् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

शहाणे मनुष्यानंी ष्टवचार करून पाहावा की, सप्र्शतगं, कोल्हापूर, मार्ापूर वगैरे ष्टठकणी केश 
काळ्याचें पाढंरे होर् र्ोपयंर् उग्र र्पश्चया करीर् असर्ार्. र्थाष्टप देवी रात्रौ स्वप्नार् येऊन काही 
अनुभव दाखवीर् नाही. आष्टण अमंगा व व्यष्टभचाष्टरणी व ज्यास देवीचे स्मरणही कधी नसेल अशा 
ष्टस्त्रयाचें अंगार् देवी येणे हे घडेल कसे? देवीस काही अनुग्रह करणे र्र र्ी अंगार् आल्यावाचूनही 
करील. एका संस्थानार् एका गवडं्ाने असेच देवीचे ढोंग माजवनू संस्थानी यास भजनी लावून 
दहा पाच वषांर् ४० लक्ष पावरे्ो टोपी घार्ली. आष्टण याष्टशवाय त्या संस्थानवाल्याची चोहोकडे 
मूखृर्ा प्रष्टसद्ध लाली र्ी ष्टनरााीच. 

 
या प्रकारे िव्यलूट व ष्टस्त्रया भ्रिष्टवण्याचे कायृ या क्षिुदैवर्ाचं्या भतर्ीमधून सरास घडलेले ष्टदसरे्. बाबानंी 
अनेक दाखले देऊन या ष्टवषयावर प्रकाश टाकला आहे. 
 

त्यानंी हहदुधमार् अनेक पंथ ष्टदसर्ार्. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
पथंसंस्थापकानंी जुन्या मानलेल्या घोर दैवर्ाचंा त्याग केला. ष्टपपाजी नामक शातर्भतर्ाने 
देवीभतर्ी सोडून कत ष्णभतर्ी स्वीकारली. पथंस्थापक अंधश्रदे्धने वागर् नाहीर्. रे् एका अथाने 
सत्याथी होरे्. बुष्टद्धबाावर त्यानंा जे वदे, शास्त्र व पुराण यारं् ष्टदसले रे् त्यानंी मानले. अयोग्य 
टाकून नवीन मर्ाचंा स्वीकार केला. त्यामुाे ष्टकत्येक पंथारं् कमृमाग ृसुटला. ब्राह्मणमाहात्म्य कमी 
लाले. जाष्टर्भद मोडले. मूर्थर्पूजेचा ऱ्हास लाला. क्वष्टचर् नीर्ीचा ष्टवशषे प्रभाव पडला. 
पथंसंस्थापकास नेमका सत्यमागृ गवसला असे नाही. त्यास ष्टशष्यपरंपरेचा व्यथृ अष्टभमान आला. 
परपथंिेष देखील आला. 

 
पथंाप्रमाणेच हहदुधमार् संर्भतर्ी पण उदयास आली. संर्ाचें र्र भक्क्तलीलामतत भक्क्तनवजय 

इत्यादी गं्रथ लाले. वदे, वेदान्र्, शासे्त्र, पुराणे, जार्ीचे आचार कमृ हटकून भतर्ीची स्थापना त्यांनी केली. 
कबीर संर् होर्ा पण त्याचा देव पढंरीचा ष्टवठोबा नव्हर्ा. रामदासास पण ष्टवठोबा मान्य नाही. राम हेच 
त्याचें दैवर्. रु्काराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, पढंरीचे भतर् संर् होर्, असे बाबानंी कथन केले आहे. त्याचं्या 
मरे् संर्भतर् मंडाीचे देवष्टवषयक ज्ञान हीनत्व पावलेले होरे्. संर्वरृ्नही दोषपूण ृ होरे्. र्री देखील 
संर्ानंी काही गोिी चागंल्या केल्या. त्या सागंर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

रु्कारामाष्टद साधुसंर्ानंी जे गं्रथ ष्टलष्टहले रे् पाहार्ा त्यानंी अनेक दैवर्ाचंी ष्टवशषेर्ः क्षिु दैवर्ाचंी 
भतर्ी सोडली होर्ी असे ष्टदसरे्. कमृठपणावर त्याचंा मोठा कटाक्ष होर्ा. र्सेच ब्राह्मणाचे महत्त्व 
त्याचं्या उपदेशाने व आचरणाने बरेच कमी लाले. साधारण लोकासं श्रेष्ठ वणाच्या लोकापं्रमाणे 



 

 

अनुक्रमणिका 

ईश्वरभजन करण्याचा व उपदेश वगैरे देण्याचा समान हक्क आहे असे त्यानंी आपल्या आचरणाने व 
ष्टशकष्टवण्याने स्थाष्टपर् केले. ष्टस्त्रयारं्ही धमृसंबधंी बरीच मोकाीक ष्टदली. 

 
वरीलप्रमाणे हहदुधमृस्वरूप कथन करून लाल्यावर बाबा याच पुस्र्काचा अठरावा खंड ष्टिस्र्ी 

धमृस्वरूप ष्टनवदेनासाठी ष्टलष्टहर्ार्. रे् म्हणर्ार्, 
 

ह्या पुस्र्काच्या प्रथमभागी हहदुधमृ वदेशासे्त्र व पुराणे यार् कसा ष्टदसर् आहे हे साषं्टगर्ल्यावर 
ष्टिस्र्ी धमृ बायबलार् कोणत्या प्रकारे दशषृ्टवला आहे हेही साषं्टगर्ले. ह्याच्या बेर्ास अनुसरून ह्या 
दुसऱ्या भागार् हहदुधमाचे आचार, कमे, भतर्ी इत्यादीमध्ये जे स्वरूप ष्टदसरे् रे् पाष्टहल्यानंर्र 
आर्ा ष्टिस्र्ी धमाचे स्वरूप याच ष्टवषयाच्या संबधंाने कसे ष्टदसरे् हे आपण थोडतयार् पाहू. 

 
असे म्हणून मनुष्याची जार् एकच हे ष्टिस्र्ी धमार् व शास्त्रार् मानले आहे. सवृ मनुष्याचे जन्माष्टधकार एक 
आहेर्. ईश्वरभतर्ी प्रत्येकास करर्ा येरे्. देव एकच. त्याचे स्वरूप त्रयैक आहे. रोटी-बेटी व्यवहारबदंी 
ष्टिस्र्ी धमार् नाही असे बाबा सुचष्टवर्ार् पण त्यार्ील सत्य पडर्ााून पाहाव ेलागेल. 
 

जार्ी जन्मावरून ठरण्यापेक्षा कमावरून ठरष्टवल्या गेल्या. ष्टिस्र्ी धमार् बाक्प्र्स्मा व प्रभभुोजन हे 
दोनच संस्कार आहेर्. कमृमाग ृ हकवा कमृकाडं वा ष्टवष्टधष्टनषेध नाहीर्. सवृ माणसे पापी. पापाची 
क्षमा होरे्. पश्चात्तापाने व प्रभचू्या स्वीकाराने र्ारण होरे्. मनुष्याचा आत्मा मरणोत्तर एकदम 
सुखाच्या व दुःखाच्या स्थानी जार्ो. पे्रर्ष्टक्रयेच्या वाेी शास्त्रवचने वाचून प्राथृना करर्ार्. त्याचा 
संबधं जीवंर्ाशंी असर्ो. श्राद्ध व पे्रर्कमे नाहीर्. ईश्वराची भतर्ी हा परमधमृ असे ष्टिस्र्ी शास्त्र 
सागंरे्. ‘रु्ला देव प्रभ ूयाचे भजन कर व याचीच सेवा कर.’ मूर्ी व मूर्थर्पूजा ष्टिस्र्ी धमार् नाही. 
स्नान, सोवाे, ओवाे, देहाचे उपचार त्यार् नाहीर्. कपडे स्वच्छ व चागंले असाव ेअसे मात्र त्यारं् 
आहे. ‘शुद्ध भाव हेच भतर्ाचे सोवाे आहे. ष्टवश्वासयुतर् अंर्ःकरण हेच देवाचे मंष्टदर आहे. रे्थे र्ो 
वास करर्ो. (१ कर. ३·१६, ६·१९)’ उपकारस्रु्र्ी करणे हाच त्याचंा मंत्र आहे. प्राथृना करणे हेच 
त्याच्याशी समागम करण्याचे साधन आहे. त्याच्या सवृ आज्ञा प्रीर्ीने पााणे हेच ईश्वरसमपृण आहे. 

 
असे ष्टिस्र्ी धमृष्टववचेन बाबा हहदुधमाचे स्तीवरूप याच गं्रथार् करर्ार्. 
 

पुढे बाबानंी ष्टिस्र्ी धमार्ील सद गुरुसंबंधी ष्टवचार माडंला आहे. ष्टिस्र्ी धमार् सद गुरु देवाचा 
अवर्ार होर्ा. त्याला कोणी गुरु नव्हर्ा. त्याच्या अंगी ईश्वरी गुण होरे्. मनुष्याचे गुण होरे्. मनुष्याचे 
मनार्ील गोिी र्ो जाणर् असे. (मा. २·८, लू. ५·२२, यो. १·४८ वगैरे संदभ ृ त्यासाठी बाबानंी ष्टदले 
आहेर्.) त्याचे महासामर्थयृ परम पराक्रम, अद भरु् चमत्कार, मात्थी ८·३, १६·१० यो. ५·२१ मध्ये आहेर्. 
त्याने महारोग बरे केले. जन्माधंास दृिी ष्टदली. भरेु् काढली, वादाे शारं् केली, मतर् उठष्टवले. ही 
चमत्कारशतर्ी त्याने आपल्या ष्टशष्यासं ष्टदली. र्ो पष्टवत्र, पूण ृनम्र व दीनदयााू होर्ा असे शास्त्रािारे माडंर्ा 
येरे्. त्याची करूणा व प्रीर्ी प्रष्टसद्ध आहे. त्याचे महाकायृ म्हणजे जगामध्ये येवनू जगाच्या पापाकष्टरर्ा त्याने 
प्राण ष्टदला. मनुष्यास मंत्र ष्टशकवले नाहीर् र्र देव कसा आहे व त्याने माणसावर कशी प्रीर्ी केली एवढेच 
साषं्टगर्ले. देवावरचा भरवसा, देवाचे भय, देवाची आज्ञा पााणे, मनुष्यकरृ्व्य, शास्त्राथृ स्पिीकरण इत्यादी 
गोिी त्याने केल्या. ष्टिस्र्ी गुरुने जगदुद्धार केला. ईश्वर व मनुष्य याचें ज्ञान देऊन पाप्याचा उद्धार कसा 
करर्ा येईल हे सदगुरुने शास्त्रार् साषं्टगर्ले आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
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असा परमथोर, परम पराक्रमी, परम आश्चयृकारक, परम पष्टवत्र, ष्टदव्य सदगुरु मनुष्याच्या 
पापाबिल प्रायष्टश्चर् केल्यावर म्हणजे मरण पावल्यावर पुनः उठला आष्टण आकाशार् सदेह चढून 
गेला. रे्थे र्ो त्याचं्यासाठी (आपल्या लोकासंाठी) ष्टवनंर्ी करावयास सवृदा जगर्ो. (ईब्री. ७·२५) 
ह्या सदगुरुचा ष्टशष्य लाल्याने कोणीही पश्चात्ताप करर्ार्, ष्टवश्वास धरर्ार्, अक्षय जीवनास 
जार्ार्. अशा प्रकारे हहदुधमार्ील जार्ी, कमृ, अनेक देव, पथं, भेद इत्यादी ष्टिस्र्ी धमार् 
नाहीर्. मनुष्याचे र्ारण करणारा एकमेव धमृ म्हणजे ष्टिस्र्ी धमृ. 

 
हे बाबानंी हहदुधमाचे त्याच्या स्वरूपाचे ष्टववचेन करर्ाना शवेटी पटष्टवले आहे. ष्टनदान त्याचं्याकडून र्सा 
प्रयत्न प्रामाष्टणकपणे केलेला ष्टदसर्ो. ष्टिस्र्ी धमाचे प्रष्टर्पादन करण्यासाठी म्हणून का होईना, हहदुधमाचा 
बराच अभ्यास त्यानंी केला. हहदुधमृदोष परखडपणाने एकष्टत्रर् माडंले. दोषैक दृिीनेच पाहावयाचे म्हटले 
र्र ष्टिस्र्ी धमृ दोषष्टदग्दशनृ अशतय नाही. परंरु् बाबानंी मात्र हहदुधमाचे वदेशास्त्रपुराणारं्रीचे, जार्ी, 
आश्रम, वणृ, कमृ, आचार, मूर्ी, भतर्ी, संस्कार, र्ीथृयात्रा, सदगुरु, ज्योष्टर्ष व पथं इत्यादींवर एका 
ष्टवष्टशि दृिीकोणारू्न सष्टवस्र्र व साधार ष्टवचार माडंण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचं्याइर्की र्पशीलवार 
माष्टहर्ी अन्य कोणा गं्रथकाराने इर्तया मेहनर्ीची व एकष्टत्रर् अशी ष्टदलेली नाही असे वाटरे्. ष्टवरोधी 
भतर्ीने का होईना बाबानंीही पुष्का माष्टहर्ी आपणास एका गं्रथार् उपलब्ध करून ष्टदली आहे. उपरोतर् 
गं्रथामधून बाबानंी हहदु धमृ व ष्टिस्र्ी धमृ याचं्यावर र्ौलष्टनक ष्टवचार माडंले होरे् असेही म्हणण्यास हरकर् 
नाही. 
 

बाबा पदमनजीप्रणीर् हहदुधमाचे स्वरूप हे वेदारं्प्रणीर् हहदुधमृस्वरूप नसून त्यार्ील बराचसा 
भाग कमृकाडंाष्टधष्टष्ठर् पुराणोतर् श्रतर्ी व स्मतर्ी यावर आधारलेला आहे. हहदुधमाचे उत्क्रारं्, उदार, 
सवृधमृसमावेशक स्वरूप लक्षार् न घेर्ा, त्यार्ील वरृ्नाचा र्पशील व्यतर्ीवर सोडण्याचा उदारपणा 
लक्षार् न घेर्ा बाबानंी नेमकी व्यतर्ीच्या वरृ्नार्ील ष्टवसंगर्ी उचलली आहे. व्यतर्ीचा धमृ आष्टण त्यार् 
व्यतर्ीचे करृ्व्यकमृ व रे्ही समाजधारणा करण्यासाठी करावयाचे असा हहदूधमृ वणनृ करण्याचे बाबानंी 
सोष्टयस्करपणे टाालेले ष्टदसरे्. 
 

बाबानंी हहदुधमाचे स्तीवरुप या गं्रथाच्या पष्टहल्या भागार् वैष्टदक धमाची मरे्, ष्टवधी, कमे सापं्रदाय कसे 
होरे् हे वदे व र्त्संबधंी दुसरे गं्रथ यावरून साषं्टगर्ले आहे आष्टण त्या गं्रथारू्न ष्टकत्येक ष्टनवडक उर्ारेही 
ष्टदले आहेर्. वदेानंर्र षड दशनेृ व त्यार्ील र्त्त्वज्ञानाचे ष्टवचार व मरे् कशी आहेर् हेही दाखष्टवले आहे. मग 
धमृशासे्त्र म्हणून अनेक स्मतर्ी आहेर्, त्यामध्ये काय साषं्टगर्ले आहे हे सादर केले आहे. पुढे ऐष्टर्हाष्टसक 
काव्ये म्हणजे महाभारत व रामायण याजष्टवषयी सागंून त्यारं्ील वेचेही ष्टदले आहेर्. शवेटी रं्त्रशास्त्राष्टवषयी 
काही ष्टलष्टहले आहे. दुसऱ्या भागार् हहदुधमृ, लोकाचें आचार, ष्टवचार, कमे, भतर्ी याचं्या रूपाने कसा 
ष्टदसर्ो हे दाखष्टवले आहे. रे् असे पष्टहल्याने वणभेृद व जाष्टर्भद, जार्ींची कमे, अष्टधकार वगैरे, कमृमाग,ृ 
भतर्ीमाग,ृ मूर्थर्पूजा, ज्योष्टर्ष, पथं हकवा संप्रदाय याष्टवषयी साषं्टगर्ले आहे. त्याचप्रमाणे सदरील 
गं्रथावरून हकवा मर्ावंरून हहदू लोकासं परलोकाष्टवषयी काय आशा आहेर् व त्या आशाचें आधार काय 
आहेर् हेही दाखष्टवले आहे. हहदुधमाची माष्टहर्ी करून घेण्यास हा गं्रथ चागंले साधन आहे. र्ात्पयृ 
हहदुधमार् काय आहे व काय नाही हे या गं्रथावरून चागंल्या प्रकारे ज्ञार् होरे्. या गं्रथाष्टवषयी ज्ञािोदयािे 
स्ाुट ष्टलष्टहले रे् असे : 
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हहदलधमाचे स्तीवरुप या पुस्र्काचा लोकारं् चागंला खप होर् असून आमचे हहदुष्टमत्र रे् आवडीने 
वाचीर् आहेर् म्हणून आम्हासं ाार आनंद वाटर्ो. धुाे येथून एक गतहस्थ बाबा साहेबास ष्टलष्टहर्ार् 
की, हहदलधमाचे स्तीवरुप या नावाचे पुस्र्क मी समग्र दोन वेाा वाचले. त्यार् हहदुधमाष्टवषयी माष्टहर्ी 
ाार ष्टदलेली असून रे् चागंले आहे. हहदुधमाचे र्त्वाष्टवषयी घोटाळ्यार् पडणारानंी हे पुस्र्क समग्र 
वाचले असर्ा त्याचं्या मनार्ील सवृ शकंाचें ष्टनरसन होईल कष्टरर्ा हे संग्रही असल्यास योग्य 
होईल. [ज्ञािोदय, २४ एष्टप्रल १९०२, पत. १३०.] 

 
हहदलधमाचे स्तीवरुप या गं्रथाच्या अनेक आवतत्त्या ष्टनघाल्या आहेर्. त्या त्या आवतत्त्याचं्या संदभार् ज्ञािोदयािे 
वाेोवाेी ष्टवस्र्तर् अष्टभप्राय ष्टलष्टहले आहेर्च. हहदुधमाचे स्वरूप भाग १ चे र्र गुजरार्ीर् भाषारं्र लाले होरे् 
व इंग्रजीर् व्हाव ेअशी सूचना त्या कााार् पुढे आली होर्ी. त्या कााार् ष्टवष्टवध परीके्षसही या गं्रथाचंा वापर 
केला जार् असे. [ज्ञािोदय, २५ जुलै १९०१, पत. २३५.] हहदुधमाचे स्तीवरूप भाग १ आवतत्ती ३ री च्या संदभार् 
ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, 
 

आजपयंर् ष्टिस्र्ी समाजाकडून जी मोलवान पुस्र्के प्रष्टसद्ध लाली आहेर् त्यार्च हहदुधमाचे 
स्तीवरूप या पुस्र्काच्या दोन भागाचंी प्रष्टसद्धी गं्रथकार रे. बाबा पदमनजी यानंी केली आहे हे 
आमच्या वाचकापंैकी पुष्काासं माहीर् आहेच. यार् जे ष्टवषय घर्ले आहेर् रे् गं्रथाधाराष्टशवाय 
घेर्ले नाहीर्, हे उघड आहे. र्थाष्टप कुलाचार व रूढी याचें वणनृ लेखी आधाराने करर्ा आले 
नाही म्हणून गं्रथकारानंी र्ी माष्टहर्ी बहुश्रमाने ष्टमाष्टवली आहे. या गं्रथाचे ष्टसष्टद्धसाठी अनेक गं्रथ 
ष्टमावणे व जी जनरूढी या हहदुलोकासं सवृत्र सारखी नाही ष्टर्ची माष्टहर्ी ष्टमावणे या दोन्ही गोिी 
गं्रथकारानंी प्रयत्नाने आपल्या वाचकासं प्राप्र् करून ष्टदल्या आहेर्. [र्तै्रव, २५ जुलै १९०१, पत. ३३५.] 
(त्यानंर्र ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्...) 

 
हहदुधमाचे स्तीवरूप या पुस्र्काची ष्टर्सरी आवतत्ती नुकर्ीच आमच्या हार्ी आली आहे. त्याबिल 
आम्ही रॅतट सोसायटीचे आभारी आहोर्. इच्यार् जे ाेराार आहेर् त्याचंा उलगडा गं्रथकारानंी 
प्रस्र्ावनेर् केला आहे. र्ो येणे प्रमाणे (१) पष्टहल्या भागार् दुसऱ्या खंडार् ‘अनुगीर्ा’ हे एक नवीन 
प्रकरण, (२) भगवद गीतेच्या प्रकरणार् काही भर, (३) ष्टर्सऱ्या खंडार् मिुस्तीमततीतील काहंी जास्र् 
उर्ारे, (४) पाचव्या खंडार् बौद्ध व जैन धमाष्टवषयी ष्टवशषे माष्टहर्ी, (५) उपसंहारार् काही 
ाेराार, (६) ष्टिस्र्ी धमाष्टवषयीच्या प्रकरणाचे नाव बदलून त्यास दुसऱ्या भागार्ील त्याच 
ष्टवषयाचे नाव प्रकरणाचे नाव ष्टदले आहे, (७) सूचीपत्रार्ील ष्टवषयाचंी संख्यया वाढष्टवली आहे. या 
गं्रथाबाबर् एका सभेर् एक गतहस्थ म्हणाले, सापं्रर्कााी आमच्या र्रुण (हहदू) मंडाीर् हहदुधमाचे 
ज्ञान उत्तरोत्तर कमी होर् चालले आहे व शवेटी रे् आम्हाला प्राप्र् करून घेण्याकष्टरर्ा हहदुधमाचे 
स्तीवरूप या गं्रथाकडे जाव ेलागेल. [र्तै्रव.] 

 
हहदलधमाचे स्तीवरूप भाग २ याच्या ष्टर्सऱ्या आवतत्तीष्टवषयी ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, 
 

आर्ा या दुसऱ्या भागाची ष्टर्सरी आवतत्ती नुकर्ीच बाहेर पडली आहे. या गं्रथाची दुसरी आवतत्ती 
४३१ पानाचंी होर्ी पण आर्ा ही ष्टर्सरी आवतत्ती ५२४ पतष्ठाचंी असून ष्टशवाय सूष्टचपत्र ष्टनरााे आहे. 
यावरून उघड ष्टदसर् आहे की, पुस्र्कार् पुष्काच भर पडली आहे. ह्या पुस्र्काला नाव जरी 
हहदुधमाचे स्तीवरूप हे ष्टदले असले र्री ह्याच्या दोन्ही भागार् ष्टिस्र्ी धमाचे स्वरूप ष्टदले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हकमर् प्रत्येक भागाची केवा आठ आणे असून पुस्र्काच्या मानाने र्ी काहीच नाही. दुसऱ्या भागार् 
जे नवीन ष्टवषय घार्ले आहेर् रे् येणेप्रमाणे : (१) गायत्रीमंत्राचे अथृ, (२) ‘संध्या व वैश्वदेव’ 
यार्ील ष्टकत्येक मंत्राचें भाषारं्र, (३) अष्टधक मास, (४) ‘श्राध्द’ प्रकरणार् काही भर, (५) पंथाचं्या 
प्रकरणार् वल्लभाचारी पथंाचे गुरू व रामानुजाषं्टवषयी ष्टवशषे माष्टहर्ी, (६) नानक पथंाषं्टवषयी नवीन 
प्रकरण, (७) संर् भतर्ी प्रकरणार् काही भर, (८) पुरवणीर् खंडोबाच्या लवाजम्याची हकीगर्, 
(९) उपसंहारार् काहंी भर, (१०) ष्टिस्र्ी धमाचे स्वरूपार् काही भर. याष्टशवाय आणखी काही 
ष्टवषय दाखल करण्यार् आले आहेर्. रे् पुरवणीर् अंक ३– ९ र् सापडर्ील. याखेरीज आणखी 
काही ाेराार पुस्र्काचे मुख्यय भागार् सापडर्ील. त्यांपैकी ष्टशवलोकाचे वणनृ (पत. ३८४–३८८) 
हा एक ष्टवषय आहे. सूष्टचपत्रार्ही पुष्का भर घार्ली आहे. [ज्ञािोदय, १३ ाेबु्रवारी १९०२, पत. ५२.] 

 
त्यानंर्र ज्ञािोदयकार पुढे ष्टलष्टहर्ार्. 
 

या गं्रथार् जाष्टर्भेद म्हणजे चार जार्ींची उत्पत्ती, त्यापासून लालेल्या ष्टमश्र हकवा संकर जार्ी, या 
ष्टमश्र जार्ींचे सामान्य आधार, त्याचंी कमे, संस्कार आश्रम हहदुधमृगं्रथाच्या आधारे ष्टदले आहेर्. 
त्याप्रमाणे त्याचें कमृमाग ृव भक्तर्माग ृयाचंाही चागंला खुलासा केला आहे. ज्योष्टर्ष व त्याची ााे 
याचंा ष्टनणयृ यार् ष्टदला आहे. ष्टनरष्टनरााे पथं कसे उत्पन्न लाले, संप्रदाय हकवा रुढीला जागा कशी 
ष्टमााली याष्टवषयीची माष्टहर्ी यार् ष्टमाेल. गं्रथकारानंी अनेक गं्रथाचें सहाय्य घेर्ले आहे. त्याचंी 
याद या पुस्र्काच्या शवेटी जोडली आहे. म्हणून हे पुस्र्क ष्टकर्ी मेहनर्ीचे व श्रमाचे ाा आहे हे 
वाचकाचं्या लक्षार् आल्याष्टशवाय राहणार नाही. एवढा श्रम करून थोडतयार् ही माष्टहर्ी 
प्रमाणसष्टहर् गं्रथकारानंी लोकापंुढे माडंली याबिल त्याचें उपकार मानाव े ष्टर्र्के थोडेच आहेर्. 
[र्तै्रव.] 
 
या ज्ञािोदयकाराचं्या गौरवपूण ृउद गारार् या गं्रथाचें मोठेपण सहज लक्षार् येरे्. 
...बाबानी ष्टलष्टहलेली हहदुधमाष्टवषयक पुस्र्के ष्टिस्र्ी ष्टमशनरी संस्थानंी प्रकाष्टशर् केली. 
यावरूनच र्ी ष्टिस्र्ी धमृप्रसारास उपयोगी पडावी म्हणून र्यार लाली असावीर्, याष्टवषयी शकंा 
राहार् नाही. त्यामुाे याप्रकारच्या गं्रथास आवश्यक असणारी अष्टलप्र् वतर्ी त्यार् आढाून येर् 
नाही. परंरु् बाबानंी जाणून बुजून त्यार् असत्य माष्टहर्ी ष्टदली नाही. या प्रकारच्या गं्रथार्ील 
हहदलधमाचे स्तीवरूप भाग १ व २ हा ८३८ पतष्ठाचंा गं्रथ बाबाचं्या व्यासंगाची साक्ष पटष्टवर्ो. यार् वदे, 
दशनेृ, धमृशासे्त्र, इष्टर्हास, पुराणे, जार्कमे, संस्कार आश्रम, ष्टनत्य नैष्टमष्टत्तक कमे, देव, दैवरे्, 
र्ीथे, यात्रा, भरू्ष्टपशाचे, देवऋषी, जादूटोणे, शकुन मुहूरृ् इत्यादी बहुष्टवध माष्टहर्ी ष्टदलेली आहे, 
एका ष्टिस्र्ी माणसाचा हहदुधमाचा अभ्यास पाहून मन थक्क होरे्.... 

 
हे प्रा. म. वा. धोंडाचें म्हणणे देखील लक्षणीय आहे. [प्रा. म. वा. धोंड याचें आकाशवाणीवरील भाषण, ‘बाबा पदमनजी’.] 
 
िैणदक कहदूधमृ 
 

हहदलधमाचे स्तीवरूप या पुस्र्कार् हहदुधमाबाबर् आपले सष्टवस्र्र मर्प्रदशनृ करूनही बाबाचें 
समाधान लालेले ष्टदसर् नाही. कारण इ. स. १८९२ साली पुनश्च त्यानी मोष्टनअर ष्टवल्यम्स याचं्या Vedic 
Hinduism या गं्रथाचे भाषारं्र वैनदक हहदुधमृ या नावाने प्रष्टसद्ध केले आहे. वैष्टदक हहदुधमार्ील प्राथृना, 
यज्ञ इ. काही गोिी ष्टिस्र्ी धमार् आजही कशा सापडर्ार्, परंरु् त्याचें स्वरूप कसे ष्टभन्न आहे, ष्टिस्र्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

धमाच्या रु्लनेने वैष्टदक हहदुधमृ आजच्या जगार् व्यवहायृ नाही म्हणून ‘वैष्टदक धमाकडे परर् जाणे अशतय 
आहे’ असे ठामपणाने या पुस्र्कार् सागंण्यार् आले आहे. सवृसामान्यपणे वैष्टदक धमाच्या गुणदोषाचंी चचा 
या पुस्र्कार् आढाून येरे्. वदेाचें नाव व ष्टवभाग, त्याचं्या उत्पत्तीष्टवषयी हहदुधमृ गं्रथांर्ील मरे्, वदेरचनेचा 
काा र्त्कालीन समाजक्स्थर्ी, वदेार्ील देव, त्या देवाचें उपासक, त्याचंा व देवाचंा संबंध, वदेार्ील यज्ञ व 
आहुर्ी, वदेार्ील प्राथृना व स्र्ोते्र, ब्राह्मणगं्रथ इत्यादींबाबर्चा ष्टवचार या पुस्र्कार् प्रामुख्ययाने ष्टदसून येर्ो. 
गं्रथ भाषारं्रीर् असल्याने त्याची थोडतयार् ओाख करून ष्टदली आहे. र्रीदेखील हे भाषारं्र चागंले आहे, 
कारण मूा गं्रथार्ील ष्टवचारधन स्पि करण्यासाठी भाषारं्रकत्याने ष्टकत्येक ष्टठकाणी नवीन मजकूर घार्ला 
आहे. गं्रथार् र्ो चौकोनी कंसाने ष्टदलेला सापडर्ो. मूाार्ील वैष्टदक सूतर्ाचें भाषार्र वदेाथृ यज्ञ व 
मकॅ्समुल्लरच्या धमृनवषयक व्याख्यािाचें मराठी भाषातंर या गं्रथावंरून घेर्लेले ष्टदसरे्. आपल्या इर्र 
गं्रथाचं्याप्रमाणे बाबानंी याही पुस्र्काच्या शवेटी ‘ष्टिस्र्ाचा स्वीकार केल्याने रु्म्हास त्याजमध्ये बल व 
समाधान — जी रु्मचे प्राचीन ऋषीनी ह्या कााार् रे् ष्टजवरं् असरे् र्र महाष्टनधी मानून ग्रहण केली असर्ी 
— र्ी रु्म्हास प्राप्र् होर्ील’, असे प्रलोभन दाखवनू वैष्टदक हहदु धमाची ष्टनरुपयोष्टगर्ा व ष्टिस्र्ी धमाची 
उपयोष्टगर्ा दशषृ्टवली आहे. शवेटच्या भागावर स्वामी दयानंदाचं्या आयृधमाचा लेखकाने समाचार घेर्ला 
आहे. 
 

हहदु धमृ व ष्टिस्र्ी धमृ याचं्या रु्लनात्मक ष्टवचाराचें बाबाचें शवेटचे पुस्र्क म्हणजे, हहदल 
वाचकाकंनरता निस्तीती धमाचे तुलिारुप स्तीपष्टीकरण (१८९२) हे होय. प्रस्रु्र् गं्रथार् हहदु धमार्ील व 
ष्टिस्र्ी धमार्ील साम्य व ष्टवरोध स्पि केला आहे. मनुष्याला ईश्वरोतर् शास्त्र पाष्टहजे, मनुष्य पापी आहे इ. 
बाबर् या दोन्ही धमांर् एकमर् ष्टदसरे् त्यानंर्र दोन्ही धमांमध्ये ष्टभन्नर्ा कोठे आहे याचा ष्टवचार केलेला 
आहे. हहदु धमाचे मुख्यय मर् वदेार् आहे. ईश्वरावाचून काही नाही असा त्याचा इत्यथृ. ‘एकमेवाष्टिर्ीय’ वा 
‘सवृम खक्ल्वदं’ ब्रह्म’ असे थोडतयार् त्याच्या धोरणाष्टवषयी म्हणर्ा येईल, र्र ष्टिस्र्ीमर्ाप्रमाणे ईश्वर हा 
त्याने ष्टनमाण केलेल्या वस्रंू्पासून ष्टभन्न आहे. 
 

हहदू लोक ष्टवश्वदेवमर् व अनेक देवमर् मानर्ार्. हहदुधमार् ३३ कोटी देव आहेर्. ष्टिस्र्ी धमार् 
मात्र एकच एक देव मानला आहे. येशू ष्टिस्र् देवाचा पुत्र आहे. हहदू धमामध्ये ब्रह्म ष्टनगुणृ व सुषुप्र्ावस्थेर् 
आहे र्र ष्टिस्र्ी धमाप्रमाणे ईश्वर कधी अचेर्न होर् नाही असे साषं्टगर्ले आहे. 
 

णत्रमूर्तर् ि त्र्यैकस्िरूप : हहदूशास्त्राप्रमाणे सचेर्न ब्रह्माच्या ठायी ष्टत्रगुणात्मक गुणधमृ (सत्व, रज, 
र्म) असर्ो. बायबलप्रमाणे देव प्रकाशमय, ष्टनष्कलंक आहे. पष्टवत्र आहे. (सत्वरजर्मात्मक त्याचे स्वरूप 
नाही) हहदूधमार् ब्रह्माष्टवष्णुमहेश ष्टत्रमूर्ी आहे र्र ष्टिस्र्ी धमार् त्रयैकत्व आहे. ब्रह्माष्टवष्णुमहेश व कत ष्ण 
याचं्या वरृ्नाचा ष्टकत्ता मनुष्यास घेणे इि आहे काय? असा प्रश्न ष्टवचारून, ष्टिस्र्ी शास्त्राप्रमाणे देव प्रीर्ी 
आहे. देव प्रकाश आहे. त्याजमर्थये काही अंधार नाही. र्ो ष्टनष्कलंक, पष्टवत्र आहे. असे हे त्रयैकत्व त्यार् 
आहे असे रे् सागंर्ार्. ष्टिस्र्ी धमाप्रमाणे देवाने आपल्या शब्दाच्या सामर्थयाने सवृ पदाथृ शून्यापासून 
ष्टनमाण केले, र्र हहदूधमृमर्ाप्रमाणे देवाने काही उत्पन्न केले नाही. प्रकत र्ी वा माया या अनादी, त्यानंा 
देवाने ष्टनर्थमले. हाच ष्टवधार्ा. वदेान्र्मर्ाने सवृ काही माया, अष्टवधा, र्र ष्टिस्र्ीमर्ाने सवृ वस्रू् सत्य 
आहेर्. आम्ही सत्य आहोर्, सारे दृष्य जगर्च सत्य आहे. ईश्वर सतिीचा मालक असला र्री दैव, कमृ, 
अदृि, अनुशासन या गोिी र्ो चालवीर् नाही. मनुष्याच्या संदभार् ष्टिस्र्ीमर् म्हणरे् की, मनुष्य देवाने 
उत्पन्न केला. देव हा स्वगीय ष्टपर्ा. हहदूधमानुसार आत्मे अनेक आहेर्. देव व मनुष्य याचंा ष्टपर्ापुत्राचा 
संबधं नाही. र्र मनुष्य परमात्म्याचा अंश, म्हणून दोन्ही परस्पर स्वरं्त्र आहेर्. हहदंूच्या मर्ाप्रमाणे मनुष्य 
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८४ लक्ष योनीर् जन्म घेऊन मग मनुष्ययोनीर् जन्मर्ो. मनुष्याच्या चार जार्ी. मनुष्यास मासा, लाड, पशू 
याचंा जन्म येऊ शकर्ो. ष्टिस्र्ी धमाप्रमाणे मनुष्य ातर् एकदाच जन्म घेर्ो. र्ो इर्र जीवापासून ष्टभन्न 
आहे. सवृ माणसे भाऊभाऊ आहेर्. त्याचं्यार् जार्ी, उच्च वा नीच नाहीर्. पापाबाबर् हहदुधमृ म्हणर्ो की, 
धमृ आष्टण अधमृ, न्याय व अन्याय व पाप आष्टण पुण्य यार् अनाष्टदकालाचा भेद नाही. हहदूर् देवाचे पाप 
ईश्वरी लीला मानर्ार्. ब्रह्मदेवाने प्रत्येकाच्या नष्टशबाने लेख ष्टलष्टहला. त्यार् बदल होर् नाही, 
वष्टडलोपार्थजर् चाल चालवावी असे त्यानंा वाटरे्. जार्ीचे ष्टनयम मोडणे अक्षम्य पाप होय असे त्यानंा वाटरे्. 
अशावर रे् बष्टहष्कार टाकर्ार्. पाप प्रायष्टश्चत्ताने व दानधमृ, दष्टक्षणेने कमी होरे्. रोटी–बेटी व्यवहार बदंी व 
स्पशबृदंी त्यार् आहे. पापाबाबर् ष्टिस्र्ीधमृकल्पना ष्टनराळ्या आहेर्. मनुष्याचे पाप मग र्ो समथृ असला 
र्री आहेच, देवाचे पाप मनुष्यापेक्षा गहृणीय, ईश्वराचे पाप िेष्य व ओंगा मानर्ार्, मनुष्य आपल्या कमाचा 
स्वरं्त्र कर्ा, र्ो स्वकमाष्टवषयी जबाबदार आहेच. देवाच्या आज्ञा मोडणे हे पाप आहेच. मनुष्य पाणी 
ष्टपण्याने भ्रि होर् नाही र्र दुिकमृ, दुशब्द व दुष्कमृ यानंी र्ो भ्रि होर्ो. 
 
मुक्र्ीचा णिचार : हहदुमर्ाने मुतर्ी म्हणजे जन्मा-मरणाचे ाेरे चुकणे, ब्रह्मार् ष्टमाून जाणे होय. नष्टशबाचे 
ाेरे भोगावचे लागर्ार्. र्ीथृयात्रा, नामस्मरण वगैरेनी पापमुतर्र्ा होरे्. सवृकमृालत्याग हाच परमाथृ, 
मनुष्य स्वर्ः र्रून जार्ो. परमेश्वर पुनःपुन्हा अवर्ार घेर्ो. पुण्याने स्वगृ, पापाने नरक प्राप्र्ी होरे्. ज्ञानाने, 
कमाने, भतर्ीने, योगाने अशा अनेक प्रकाराने मोक्ष ष्टमार्ो, असे साषं्टगर्ले आहे. परमेश्वरप्राप्त्यथृ मध्यस्थ 
नको, प्रायष्टश्चर् म्हणजे पचंगव्य प्राशन करणे, ब्राह्मणभोजन घालणे असे प्रकार आहेर्. देव स्वर्ःच पष्टवत्र 
नाही व म्हणून मनुष्यास शुद्ध करण्याच्या खटपटीर् पडर् नाही, या पद्धर्ीने बाबानंी सवृत्र हहदुधमाचे 
ष्टववचेन केले आहे. ष्टिस्र्ी धमार् मुतर्ी म्हणजे पापापासून सोडवणुक, स्वगार् पूणानंदाचा अनंर् काल 
उपभोग घेर् राहाणे होय. मनुष्य पापी, देव पापक्षमा करण्याला समथृ, मानवी साधने याबाबर् व्यथृ, 
मनुष्याने देवाचा गौरव करावा, जगाचे कल्याण करावा हाच परमाथृ होय. ष्टिस्र्ी धमार्ही अवर्ार आहे. 
परंरु् येशूनंर्र पुन्हा अवर्ार नाही. येशू प्रकाशमय होय. ईश्वर मनुष्यास र्ारण्यास समथृ होय. मनुष्यास 
स्वपुण्याष्टशवाय ईश्वरकत पेने र्ारण प्राप्र् होरे्. आपण ब्रह्म आहोर् असे म्हणणे म्हणजे ईश्वराची हनदा असे 
ष्टिस्र्ीधमृ सागंर्ो. पापी मनुष्यास परमेश्वर प्राप्र्ीसाठी मध्यस्थ हवा. भाव रे्थे देव असे नाही र्र त्यासाठी 
योग्य ष्टवषय हवा असे ष्टिस्र्ी धमास वाटरे्. ष्टिस्र्ी धमृ मनुष्याला र्ो पश्चार्ाप करावयास सागंर्ो र्ो 
पापापासून वाणे व अंर्ःकरणापासून पापाष्टवषयी दुःख करणे असा आहे. देवाचा पष्टवत्र आत्मा मनुष्याचे 
अंर्ःकरण शुद्ध करर्ो. अशा प्रकारची मुतर्ी ष्टिस्र्ी धमृ प्रणीर् आहे. अशा प्रकारे ष्टिस्र्ी धमृष्टववचेनार्ील 
बाबाचंा पक्षपार् उघडच आहे. 
 

शास्त्र ि भक्र्ी : शास्त्राचा ष्टवचार करर्ा ष्टिस्र्ीशास्त्र बायबल हे सवांकष्टरर्ा आहे. शास्त्राचा म्हणजेच 
बायबलचा अथृ समजला पाष्टहजे. हहदूधमार् मात्र वदे केवा ब्राह्मणासंाठी आहेर्. वदे वाचण्यास इर्रानंा 
मज्जाव आहे. परंरु् ब्राह्मण आज वदेाचंा अथृ सागं शकर् नाहीर्. पाठारं्र मात्र असरे्. बायबल मात्र 
सवांनाच मुतर् आहे. 
 

त्यानंर्र दोन्ही धमार्ील भक्तर्ष्टवचार रे् सांगर्ार्. हहदूधमार् अनेक देव आहेर्, त्याचंी भक्तर् 
करण्याची पद्धष्टर् ष्टभन्न आहे. पतर्थवी व आकाश यार्ील अनेक वस्रंू्ची भक्तर् करर्ा येरे्. सपृ, जीव, वतक्ष, 
पाषाण, याचंी पूजाअचा करर्ा येरे्. बाी देण्याची पद्धर्, सोवाे, ओवाे, नवससायास, मंत्ररं्त्र, 
उपासर्ापास, नैवदे्य, यज्ञयाग, गंडेदोरे, कौल लावणे इ. अनंर् प्रकारे भतर्ी करर्ार्. त्यार् पचंमकार – 
मद्य, ष्टमथुन, मासं इ. चालर्ार्. ष्टवष्टवध आकार, धारू् याचं्या अनेक मूर्थर् व त्याचंी पूजाअचा मान्य, देवाचे 
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नाव हीच प्राथृना, देह र्ाडन मान्य, देवाार् उपदेश करीर् नाहीर्. कलावरं्ीणीचा नाच चालर्ो. पूजा भ्रि 
असरे्. अनुयायाचें मुिा, गंध, भस्म इ. खुणा, माा धारण करणे, इ. प्रकार हहदूधमार् आढार्ार्. 
मरणोत्तर क्स्थर्ीची हहदूधर्थमयासं ष्टनष्टश्चर् कल्पना नाही. मात्र पूवृजन्मीच्या पापाची त्यास ष्टवनाकारण धास्र्ी 
असरे्. त्यामुाे दाष्टरद्र्, ष्टनरक्षरर्ा, अज्ञान, मूखृत्व, दैन्य, दुःख, जुलूम, ष्टवषमर्ा, भेदभाव, इ. ााे त्यासं 
ष्टमार्ार्. नीष्टर्भ्रिर्ा, उच्चनीचर्ा, श्रेष्ठकष्टनष्ठर्ा, ष्टवष्टधष्टनषेध इ. प्रकारानंी धमृ गाजंला आहे. र्ात्पयृ हहदू 
धमृ सुधारणेचा वैरी भासर्ो. 
 

या उलट ष्टिस्र्ी धमार् एकच देव मानर्ार्. त्याचीच भतर्ी करर्ार्. इर्राचंी नाही, मूर्थर्पूजा 
त्यासं अमान्य आहे. अंर्ःकरणार्ील सष्टदच्छेने ष्टिस्र्ी धमार् प्राथृना करावयाची असरे्. र्पाचरण, 
देहदंडन ष्टिस्र्ी मानर् नाहीर्. र्ारणाथृ रे् ईश्वरोपासना, पापाचा िेष, पष्टवत्ररे्ची इच्छा आचरणार् 
आणर्ार्. ईश्वरभतर्ी व पाष्टवत्रयवतद्धीसाठी देवाारू्न आठवड्ारू्न एक ष्टदवस वगेाा असर्ो. ष्टिस्र्ी 
धमार्ील बाक्प्र्स्मा पाप धुवनू टाकण्याचे अगत्य दशषृ्टवण्याची खूण आहे. इर्र ष्टचन्हे नाहीर्. खरा ष्टिस्र्ी 
आहे त्यास मरणसमयी त्याच्या पापाच्या क्षमेची खात्री असरे्. आपण अक्षय सुख भोगण्यास जार् आहोर् 
असे त्यास वाटरे्. ष्टिस्र्ी धमाच्या पष्टरणामाने इंग्लंडमध्ये दष्टरिर्ा नाही. धना्र्ा आहे. लोक साक्षर 
आहेर्. ष्टस्त्रयानंा ष्टवद्या, धमृ, अथृ इत्यादींबाबर् हक्क आहेर्. समानर्ा आहे. उच्चनीच हा वणभेृद नाही. 
कोणी एक भदेूव रे्थे नाही. खऱ्या सुधारणेचा पुढारी र्ो देश आहे, कारण रे्थे ष्टिस्र्ी धमृ आहे. 
 

अशा प्रकारे हहदूधमृदोषष्टदग्दशनृ करून ष्टिस्र्ी धमाचे गुणगान बाबानंी केले आहे. नंर्र 
ष्टवचारशील मनुष्याने दोन धमांची रु्लना करावी. कोणर्ा धमृ योग्य व मानव जार्ीस कल्याणकारक हे 
पाहाव े असे सागंीर्ले आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, ‘ह्या प्रश्नाचा ष्टनणयृ देशाष्टभमानाने करू नये. जर कोणी 
हहदूलोकासं जुन्या पालख्ययारूं्न व बलैगाड्ारू्न बसून प्रवास करण्याष्टवषयी आग्रह करील व आगगाडी 
परतया लोकाची कल्पना आहे म्हणून र्ीर् बसू नये असा ष्टनषेध करील र्र लोक त्याला वडेा म्हणर्ील.’ 
म्हणजेच पयायाने ष्टिस्र्ी धमृ आगगाडीप्रमाणे आधुष्टनक सुखसोयीचा म्हणून स्वीकारावा ही बाबाचंी सूचना 
आहे. थोडतयार् उपरोतर् अनेक गं्रथ ष्टलष्टहण्याची बाबाचंी पे्ररणा ष्टिस्र्ी धमृप्रचाराची आहे. 
 

हहदूधमाचे कमृकाडंाष्टधष्टष्ठर् स्वरूप हे त्याचे बाडंगूा होरे्, हे बाबानंी जाणलेही असेल. पण र्से 
माडंले मात्र नाही. ष्टिस्र्ी धमृ व हहदू धमृ याचंी अनेक बाबर्ीर् बाबानंी रु्लना केली र्ी ष्टिस्र्ी धमाचे 
श्रेष्ठत्व हहदूधमापेक्षा आहे हे माडंण्यासाठी. बाबानंी स्वर्ः ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला त्याचे काटेकोरपणे 
आचरण केले व ष्टहरीरीने प्रचारही केला. ष्टिस्र्ी धमाची पर्ाका खादं्यावर घेऊन त्यानंी आपला 
जीवनप्रवास अनुसरला. ष्टिस्र्ासाठी बाबानंी लेखणी उचलली आष्टण ष्टिस्र्ासाठीच त्यानंी र्ी चालष्टवली. 
ष्टिस्र्ासाठी व ष्टिस्र्ी धमासाठी त्यानंी हहदू धमाचादेखील एका ष्टववष्टक्षर् दृिीने का होईना पण बराच 
अभ्यास केला; आष्टण दोन्हीही धमांची अभ्यासपूणृ, किसाध्य व बहूर् श्रमाचंी रु्लना केली असे म्हणर्ा 
येयील. 
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११ 
 
बाबाचंा उपलब्ध पत्रव्यिहार 
 
डॉ. ष्टवल्सन, रे मरे ष्टमचेल, नेसबीट, कँडी इत्यादी पाश्चात्य ष्टमशनऱ्याचं्या संपकाने व साष्टन्नध्याने बाबाचं्या 
अंगी जो लेखनष्टवषयक साके्षप पुरेपूर बाणला होर्ा त्याचे दशनृ त्याचं्या गं्रथलेखन, वतत्तपत्रसंपादन व 
ष्टिस्र्धमृप्रसार या कायार् उत्तम रीर्ीने घडरे्. ष्टवशषेर्ः या साके्षपामुाेच त्यानंा आपल्या आत्मचष्टरत्राची 
ाार चागंल्या रीर्ीने जी माडंणी करर्ा आली. त्याचा काहीसा ष्टवचार पुढच्या प्रकरणारू्न करण्यार् आला 
असला र्री, या प्रकरणार् बाबाचं्या पत्रव्यवहारासंबंधाने उपलब्ध माष्टहर्ीचे ष्टचत्र उभे करावयाचे योष्टजले 
आहे. पत्रव्यवहाराची ष्टवलक्षण हौस, आपल्या धमृबाधंवाचं्या आत्मीयरे्ने सार्त्याने पत्रव्यवहार करण्याची 
व त्यामुाे माणसे जोडण्याची त्याचं्यामध्ये असलेली कला, त्यासाठी त्यानंी अंगी बाणलेली काटेकोर ष्टशस्र् 
याचंा प्रत्यय यासंबधंीच्या त्याचं्या हकीकर्ीरू्न अनेक ष्टठकाणी येर्ो. ईश्वरभतर्ीष्टवषयी आपला चााीस 
वषांचा अनुभव व्यतर् कष्टरर्ाना बाबा एके ष्टठकाणी ष्टलष्टहर्ार्, 
 

गेल्या चााीस वषार् मी सरासरी बारा हजार पते्र ष्टलष्टहली असर्ील, त्यारं् शकेडो पते्र अशा 
प्रकारची होर्ी व त्याचं्या प्रर्ी जरी माझ्यापाशी नाहीर् र्री त्यासं आलेली बहुरे्क सारी उत्तरे 
माझ्या संग्रही आहेर् व र्ी पुर्ळ्या व मोहरा याजंपेक्षा मला मोलवान वाटर्ार्. त्यारू्न ष्टकत्येकार् 
जो अनुभवरस भरला आहे र्ो अमतर्ापेक्षा गोड आहे. [अिुभवसंग्रह, भाग १, मंुबई,१८९५, पत.१९.] 

 
आपल्याकडून जाणाऱ्या पत्राचं्या नोंदी बाबा जशा साके्षपाने ठेवर्ार् ष्टर्र्तयाच साके्षपाने बाबा येणाऱ्या 
पत्राचं्याही नोंदी ठेवर्ार्. ७ माचृ १८९७ च्या दैनंष्टदनीमध्ये यासंबंधीची केलेली नोंद लक्षार् राहाण्यासारखी 
आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ठाण्यास असर्ाना बाहेरगावच्या ष्टकत्येक भावासं पारमार्थथक ष्टवषयावर पते्र ष्टलष्टहली ज्ञािोदयास 
दोन-र्ीन पते्र पाठष्टवली. या दोन मष्टहन्यारं् मला २१७ पते्र व काडे आली. [अिुभवसंग्रह, भाग २, मंुबई, 
१९०४, पत. १९.] 

 
त्याचं्या बहुसंख्यय पत्राचें स्वरूप समजण्याच्या दृिीने ३ जानेवारी १९०३ रोजी त्यानंी दैनंष्टदनीर् केलेली 
खोलील नोंद महत्त्वाची आहे. 
 

ष्टिस्र्ी इिष्टमत्रासं व इर्रासं पते्र ष्टलष्टहण्यास प्रसंग, बुद्धी व शतर्ी, हे ईश्वरा, रू्च ष्टदलीस. 
गर्वषी एकंदर पते्र व काडे टपालमागे पाठष्टवल्याची संख्यया २९५ लाली. ष्टशवाय गावार्ल्या गावार् 
जी पाठष्टवली त्याचंी संख्यया ष्टनरााीच होर्ी. माली ष्टप्रय कन्या एस्रे्र (राणी) ष्टहला एकंदर २६० 
पते्र व काडे आली; त्याष्टशवाय बगंी पोस्टाने ७७ लहान थोर पुस्र्के व पते्र व माष्टसके पुस्र्के 
वगैरेंची पाष्टकटे पाठष्टवण्यार् आली. ही सवृ प्रभचू्या कायाथृ व परोपकाराथृ होर्ी. त्यारं् स्वाथृ 
नव्हर्ा. ही पते्र दुःष्टखर्ाचंी समाधान करण्याची, कावळ्याची, बोधाची, पे्रमाची, के्षमकुशलाची, 
अष्टभनंदनाची अशी होर्ी, भाडंणरं्टा, वाद असे काही त्यार् नव्हरे्. र्सेच ष्टमत्राकंडून व ष्टिस्र्ी 
भावाकंडून पुष्का पते्र आली, त्यारं् ष्टकत्येक र्र ाारच चागंली होर्ी; ष्टिस्र्ी अनुभव, 
ष्टिस्र्राज्याच्या प्रसाराची सुवार्ा, ष्टिस्र्ी धमाचा शोध करणाराचें प्रश्न व शकंा त्यारं् होर्ी; 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टकत्येक पते्र नवीन लालेले ष्टिस्र्ी व नूर्न दीक्षा पावलेले पााक वगैरे यापंासून होर्ी. ष्टकत्येकानंी 
आपल्याकष्टरर्ा व आपल्या कामाकष्टरर्ा प्राथृना कराव्या अशा ष्टवनंत्या केल्या होत्या. अशा अनेक 
उत्तम व लाभदायक ष्टवषयानंी भरलेली र्ी पते्र होर्ी. प्रभ ू हे सवृ रु्ले उपकारच होर्. ही पते्र 
ष्टलष्टहणारे अनेक मंडळ्यारं्ले व अनेक ष्टमशनाचें, अनेक दजांचे व अनेक वगांचे होरे्. त्याचं्या 
प्रीर्ीच्या व ऐतयाचं्या अनुभवाने मला ाार आनंद व लाभ लाले. ष्टिस्र्ामध्ये आम्ही सवृ एक आहो, 
र्ो आमचे मस्र्क व आम्ही त्याचे अवयव आहो ह्या सत्यरे्चा व संबधंाचा मला ष्टवशषे अनुभव 
आला. आम्हासं एकच आत्मा चालष्टवर्ो, त्या आत्म्याची मी स्रु्र्ी कष्टरर्ो, आष्टण देवबापाचे व प्रभ ु
ष्टिस्र्ाचे उपकार माष्टनर्ो. [अिुभवसंग्रह, भाग २ उष्टन., पत. ४८.] 

 
इर्तया साके्षपाने जपलेला व वाढष्टवलेला पत्रव्यवहार बाबाचं्या आत्मचष्टरत्रलेखनाच्या कायार् 

ाारच थोडा उपयोगी पडला. १८८५ साली आपल्या ष्टिस्र्ी होण्याचे ष्टचत्र रेखाटण्यासाठी त्यानंी जे 
आत्मवतत्त ष्टलहावयास घेर्ले त्या वाेी... 
 

ह्यासंबधंी कागदे एकदा माझ्यापाशी पुष्क होर्ी, पण त्यारूं्न बहुरे्क काााच्या प्रवाहार् वाहून 
गेली, काही ग्रामारं्रे व गतहारं्रे करण्याच्या धादंलीर् गहाा लाली, काही कीटकाचं्या भक्षी पडली, 
ष्टकत्येकाचंी पावसापाण्याने ष्टभजून शाई उडाली, ष्टकत्येक अष्टवचाराने व त्याचा पुढे उपयोग नाही 
अशा समजुर्ीने व ठेवण्यास जागा नाही अशा अडचणीने ााडून टाकली व ष्टकत्येक हयगयीमुाे 
हरवली! इर्तया क्रारं्ीरू्न ष्टनभावलेली जी अस्सल पते्र राहीली र्ी सवृ वतत्तारं्ाच्या संबंधाने 
यथाक्रम नाहीर्. र्सेच मी दुसऱ्यासं पाठष्टवलेल्या पत्राचं्या ज्या प्रर्ी राष्टहल्या त्यापंैकी काही वेा 
नसल्यामुाे, आासाने व दुसऱ्या कारणानंी अधृवट राष्टहल्या आहेर्. मी आपल्या वष्टडलासं 
पाठष्टवलेली पते्र घर सोडल्यावर दुसऱ्याचं्या हार्ार् गेली, अथवा त्यानंीच र्ी ााडून टाकली 
असर्ील, ह्यामुाे त्याजवरून जो मजकूर जुार्ा आला असर्ा र्ो र्साच राष्टहला. 

 
...अशी त्याचंी कुचबंणा लाली. सुदैवाने सहजगत्या भेटावयास आलेल्या ष्टप्रय बष्टहणीच्या संभाषणारू्न 
काकाचं्या पेटीचा उल्लेख आला व त्याचा शोध घेर्ा एका पेटीर् ाार अगत्याची पते्र सापडून र्रूणपणाच्या 
ष्टकत्येक महत्त्वाच्या गोिींवर त्यानंा प्रकाश टाकर्ा आला. [‘प्रस्र्ावना’, अरुणोदय, मंुबई, १८८८, पत. ७.] १८९५ साली 
बाबानंी आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याचे ष्टचत्र रेखाटण्यासाठी अिुभवसंग्रह ष्टसद्ध केला. त्या वेाीही त्यानंा 
आपल्या पत्रव्यवहाराचा उपयोग करर्ा आला नाही. त्यासंबधंाने त्यानंी म्हटले आहे, 
 

ह्या पुस्र्कास आणखी एक भाग जोष्टडर्ा आला असर्ा, परंरु् सापं्रर् र्ो एका खोल कूपार् 
पडल्याप्रमाणे आहे. र्ो कूप माला ४० वषांचा पत्रव्यवहार होय व त्याचा अधा भाग र्र ज्या ष्टमत्रासं 
मी पते्र ष्टलष्टहली त्यापंाशी आहे; व र्ो ष्टमाण्याची आशा करणे व्यथृ आहे. ष्टकत्येक ष्टमत्र ष्टनवरृ्ले व 
ष्टकत्येकापंासून र्ी पते्र गहाा लाली असर्ील. एका ष्टमत्राने मात्र (दातर्र मरे ष्टमचलसाहेब) मला 
काष्टवले आहे की, मी त्यासं ष्टलष्टहलेली सवृ पते्र अद्याप त्याचं्या संग्रही आहेर्. परंरु् जो अधा भाग 
माझ्यापाशी आहे र्ो देखील सवृ वाचून पाहाणे व त्यारूं्न उपयोगी पडर्ील अशा अनुभवाच्या गोिी 
ष्टनवडून काढणे हे सध्याच्या माझ्या डोळ्याचं्या व डोतयाच्या क्स्थर्ीर् दुःसाध्य आहे. आष्टण 
दुसऱ्याच्या सहायाने देखील कोणत्या कााी रे् साध्य होईल हे सागंवर् नाही. [‘प्रस्र्ावना’, अिुभवसंग्रह, 
भा. १, उष्टन. पत. ७.] 
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आज र्र बाबाचंा खाजगी स्वरूपाचा कोणर्ाच पत्रव्यवहार उपलब्ध नाही. परंरु् ज्ञािोदयादी 
र्त्कालीन वतत्तपत्राचें संशोधन करर्ाना बाबाचंी सावृजष्टनक स्वरूपाची काही व एखाददुसरे कौटंुष्टबक 
स्वरूपाचे पत्र हार्ी लागले. प्रख्ययार् ष्टिस्र्ी वाङ् मयाभ्यासक श्री. शामराव आढाव याचं्या संग्रही असलेली 
काहंी दुर्थमा पते्र नवश्रब्ध शारदा या प्रष्टसद्ध गं्रथार् प्रष्टसद्ध लालेली आहेर्. [ही पते्र हस्र्ष्टलष्टखर् स्वरुपाची नसून 

वतत्तपत्रासं प्रष्टसद्ध लालेल्या पत्राचंी अवर्रणेच आहेर्.] ही सारी पते्र आज उद बोधक वाटर्ील या कल्पनेने र्ी मुिाम 
उद धतर् करण्यार् येर् आहेर्. 
 

सावृजष्टनक पत्रव्यवहाराच्या अनुरोधाने सामान्यर्ः बाबाचं्या अंगी असणारे सद गुण, त्याचं्या 
र्त्कालीन अडीअडचणी, त्याचें धमांर्र, त्यानंर्र त्याचं्याशी इर्राचंी लालेली वरृ्णूक, त्याचंा ष्टिस्र्ी 
धमावरचा दुदृम्य ष्टवश्वास, त्यानंी केकेला ष्टिस्र्ी-धमृ प्रचार इत्यादी गोिी त्याचं्या उपलब्ध पत्रानंी स्पि 
होर्ार्. बाबाचं्या मनाचे प्रष्टर्हबब आपणास त्याचं्या पत्रारू्न स्पि ष्टदसून येरे्. 
 
बाबांचे पणहले जाणहर पत्र 
 

बाबा १८४७ मध्ये (दुसऱ्यादंा) मंुबईस गेले. या वाेी त्याचंा प्रवास समुिमागाने लाला. मंुबईच्या 
बोरीबदंरार् येऊन पोचल्यावर धतयावर कस्टमच्या लोकानंी त्याचं्या सामानाचा लाडा घेर्ला. त्यार् काही 
जुने दाष्टगने व कपडे होरे्. रे् नव ेठरवनू त्यांची जकार् घेर्ली. या अन्यायाष्टवरुद्ध त्यानंी प्रभाकर नामक 
त्या वाेच्या प्रष्टसद्ध वरृ्मानपत्रास पत्र पाठष्टवले. रे् त्याच्या कत्यांनी मेहेरबानी करून आपल्या ३ एष्टप्रल 
१८४७ च्या अंकार् छापले. वरृ्मानपत्रास ष्टलष्टहण्याचा आपला हा पष्टहलाच प्रसंग होर्ा असे रे् याबाबर् 
म्हणर्ार्. बाबाचें पष्टहलेवष्टहले जाहीर पत्र पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

इंग्रजांच्या राज्यार् झोकटगपाच्छाई 
 

प्रभाकरचे करे् यासं, 
ष्टवनंर्ी ष्टवशषे. या इंग्रज सरकारार् प्रजेवर जुलूम वगैरे इनसाा चालु जाहला असे आजपयंर् माले 
ऐकण्यार् आले नाही व या कारणास्र्व पूवीचे मुसलमान इत्यादी राज्यासं जुलमी असे लोक 
म्हणर्ार्. परंरु् र्ोच प्रकार सापं्रर्कााी माले अनुभवास आला आहे. व जर र्से चालू लागले र्र 
काही (यथा) ष्टदवसानंी या राज्यारं् लोहटगपाच्छायी होईल असे वाटरे्. र्र र्से न व्हावे व 
सरकारचे डोाे उघडून गरीब ष्टबचारी रयर् बेहकनक (यथा) जुलमाने वगैरे इनसाााने लुटली 
जारे् र्ी न जावी या हेरू्ने हा पुढील मजकूर आपले संुदर कागदार् प्रगट करण्यार् पाठष्टवर्ो 
म्हणजे सरकारचे नजरेस येऊन रयरे्चे हाल होणार नाहीर्. 

 
मी बेागावाहून मंुबईस येर्ाना बोरीबदंरारं्ील माडंवीवर उर्रलो. येथे सरकार हुकूमाप्रमाणे 
ष्टशपायानंी आमचा लाडा घेर्ला. परंरु् आमचेजवा कोरी कपडे काहंी सापंडली नाहीर्. नंर्र 
सोन्यारुप्याचे दाष्टगने पाहू लागले. त्यार् त्यानंी दोन र्ीन ष्टजनसा ठेवनू घेर्ल्या. नंर्र दुसरे 
ष्टदवशी मला हपीसारं् जावे लागले. रे्थे गेल्यावर त्या ष्टजनसाची चौकशी होऊन दुपट जकार् 
ठरष्टवली. त्याप्रमाणे मला २९ वे र्ाष्टरखेस द्यावी लागली. आर्ा हा कोणरे् प्रकारचा जुलूम वगैरे 
इनसाा आहे र्ो पाहा. जकार्ीचे ष्टजन्नस म्हणाव ेर्र रे् नव ेनव्हरे्, सोन्याच्या जुन्या बागंड्ा १०–
१५ वष ेवापरलेल्या व मोडतया आहेर् व मुलाचे हार्ार्ील जुनी हबदली व एक नवा गोप. पष्टहल्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

दोन ष्टजनसा जुन्या आहेर् व त्या हष्टपसारं्ील सरकारी कामदारानंी जुन्याच ठरष्टवल्या व प्रत्यक्ष 
नजरेस जुन्याच ष्टदसर्ार्. दुसरा दाष्टगना रुप्याचा गोप आहे. त्याष्टवशी माले म्हणणे असे आहे की 
दाहा पाच जुन्या दाष्टगन्यार् एक नवा दाष्टगना सापडल्यास जकार् घ्यावी की काय आष्टण आम्ही रे् 
ष्टजन्नस व्यापाराकष्टरर्ा आणले नाहीर् असे असून जुने दागीने नवे ठरून दुप्पट जकार् घेणे ही ाार 
जुलूमाची गोि आहे. याप्रमाणे गैरइन्साााची चाल मी रे्थे पाष्टहली व रे्णेकरून हजारो गरीब 
लोक बुडर्ार्. हे पाहून मला ाार दुःख वाटरे्. र्र हे प्रभाकर महाराज आपण कत पा करून हे पत्र 
छापून प्रष्टसद्ध करावे म्हणजे सरकारारं् अशी अंदाधंुदी चालणार नाही व रयरे्चे हाल होणार 
नाहीर्. 

 
मुकाम मंुबई रु्मचा ष्टमत्र, 
र्ारीख ३ री एष्टप्रल सन १८४७ बाबा पदमनजी 
 
असे हे रयरे्वरच्या अन्यायाला वाचा ाोडणारे, गोरगष्टरबाचं्या कावळ्याने दुःख व्यतर् करणारे, सरकारी 
ष्टशपायाचंा जुलूम चव्हायावर माडूंन सरकारवर वरृ्मानपत्राचा दबाव आणणारे बाबाचें पष्टहलेच जाष्टहर पत्र 
सरकारी अंदाधंुदी प्रकाशार् आणणारे आहे. मंुबईस ष्टशकर् असल्यामुाे वरृ्मानपत्राचंी शतर्ी लक्षार् घेऊन 
बाबासंारख्यया र्रुण ष्टवद्यार्थयामध्ये ष्टर्ने केलेली जागतर्ी या पत्रार् स्पस्ट ष्टदसरे्. भाषेची र्त्त्कालीन रूपे 
अभ्यासनीय आहेर्. 
 
कणलयुग की सत्ययुग? 
 

बाबा पदमनजींचा बराच पत्रव्यवहार सावृजष्टनक कल्याणाच्या पे्ररणेरू्न जन्माला आला आहे. 
इंग्रजी राज्य आले. त्याबरोबर इंग्रजी ष्टवद्या आष्टण कला याचें आगमन भारर्ार् लाले. दाणवाण, टपाल, 
शााा, दवाखाने इ. सुधारणामुंाे बाबाचं्या कााार् लोकष्टहर्वादी, न्या. रानडे, डॉ. भाडंारकर वगैरे 
मान्यवरानंा इंग्रजी राज्य एक वरदान आहे असे वाटू लागले. बाबा पदमनजीही याच मर्ाचे ष्टदसर्ार्. ष्टद. 
१२–११–१८५१ रोजी बाबानंी मु. उडर्रे, ष्टज. सार्ारा येथून ज्ञािप्रकाशास एक पत्र पाठष्टवले. त्या पत्रास 
र्त्त्कालीन ष्टशष्टक्षर् ष्टपढीचे इंग्रजी राज्याष्टवषयीचे मर् स्वच्छपणे प्रकट लाले रे् पत्र पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

ज्ञािप्रकाश महाराज व माले पत्र वाचणारे ष्टमत्रहो, 
या लोकाचें हे ष्टवचार कसे आहेर् रे् पाहाव.े रे् म्हणर्ार् की आर्ा कष्टलयुग चालले आहे र्र ह्या 
कााार् कोणत्या गोिी चालर् नाहीर्, कोणत्या चालर्ार् म्हणून कष्टलयुग म्हणजे सवांपेक्षा पापी व 
दष्टरिी म्हणावे? आर्ा जुलमी राज्य नाही. कायद्याप्रमाणे न्याय होर्ो, गावंारं् दरवडे पडर् नाहीर्. 
मागांर् ष्टभल्ल, रामोशी, ाासेगार हे लोकाचें प्राण घेऊन लुटीर् नाहीर्, राज्यारं् अंदाधंूदी नाही, 
रयरे्च्या डोईवर धोंडे, कानास बदुंकीचे चाप, व मानेवर लााडेही बसर् नाहीर्, म्हणून हकवा 
रस्रे् चागंले लाले, घाट बाधंले, पूल केले, डाकंा आल्या, आगबोटी येथे आल्या म्हणून या कााास 
कष्टलयुग म्हणजे लोखंडी युग म्हणाव ेकाय? आर्ा सवांस ष्टवद्या ष्टशकण्यास व ज्ञान ष्टमाावयास 
सोपे साधन लाले आहे. पोर्थया पुस्र्के ष्टमाू लागली. गरीबही ष्टविान होऊन ज्ञान व प्रष्टर्ष्ठा 
ष्टमावर्ार् म्हणून हे युग वाईट लाले काय? आर्ा कऱ्हाडे ब्राह्मण लोकासं ष्टवष घालून मारीर् 
नाहीर्, व बोडतयास ष्टजवंर् कोणी जााीर् नाहीर्, रजपुर्ाचं्या घराण्यार् कन्याचंी हहसा होर् 
नाही, गंगेर् कोणी प्राण देर् नाहीर्, कवृर्ावंर शरीर कापीर् नाहीर्, नंगे परमहंस रस्र्ारं् ष्टारर् 



 

 

अनुक्रमणिका 

नाहीर्, म्हणून कष्टलयुग प्राप्र् लाले म्हणाव ेकाय?...मला वाटरे् की आर्ा कष्टलयुग होऊन गेले—
हकवा त्याचा अंर्काा होर् आला आहे व सत्ययुगाचा प्रथम ष्टदवसाचा अरुणोदय लाला आहे. 
ईश्वरी कत पेने ज्ञानसूयृ लवकरच उदयारे् पावो...चागंला वण ृ संकर लाला म्हणजे सवांस सुख 
प्राप्र् होईल व अशा वण ृसंस्काराचीच सवृ सूज्ञ लोक मागपृ्रर्ीक्षा करीर् आहेर्. 

 
एक प्रवासी 

बाबा पदमनजी [नवश्रब्ध शारदा, सं. ह. ष्टव. मोटे, मंुबई, १९७१, पत. ६० वरून उद धतर्.] 
 

इंग्रजी ष्टवदे्यने आपली समाजसुधारणा होर् आहे, सर्ीबदंी लाली, पुनर्थववाहास मान्यर्ा ष्टमााली, 
बालष्टववाहास बदंी, लुटालूट, जाष्टर्भेद, होाीचा सण बीभत्स प्रकारे पााणे; लग्नकायार्ील उधापट्टी इ. 
गोिी वाईट आहेर् हे लोकानंा पटू लागले, जपजाप्य, मंत्ररं्त्र व पुस्र्की ष्टवद्या कमी लाली. अथृहीन 
पाठारं्र व यज्ञयाग बदं लाले, ज्ञान–ष्टवज्ञानाची कास लोक धरू लागले. लाचलुचपर्, खोया साक्षी, 
आाशीपणा, ब्राह्मणभोजन व अष्टवधा यानंा वाईट ष्टदवस आले. उद्योगष्टप्रयर्ा, प्रवासाच्या सोयी, दवाखाने, 
शााा, मुिणष्टवद्या वगैरेची प्राप्र्ी या कााार् होरे् म्हणून हे कष्टलयुग नसून हे सत्ययुग असे बाबाचें मर् 
वरील पत्रार् व्यतर् लाले आहे. हे ष्टवचार र्त्कालीन समाजसुधारकाचं्या ष्टवचाराशंी ष्टमारे्जुारे् आहेर्, 
यार् शकंा नाही. 
 
स्िधमांर्राची कारिे 
 

बाबा पदमनजींच्या आयुष्यार्ील अत्यंर् क्राषं्टर्कारी घटना म्हणजे त्यानंी केलेले धमांर्र. ष्टद. ३ 
सप्टेंबर १८५४ रोजी त्याचंा बाक्प्र्स्मा लाला. ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाचं्या भलूथापानंा बाी पडून एखाद्या 
प्रवाहपष्टर्र्ाप्रमाणे त्यानंी धमांर्र केले नाही. धमांर्राचा ष्टनणयृ घेर्ाना त्यानंा दारुण व हृदयष्टवदारक अशा 
अंर्ःकलहास र्ोंड द्यावे लागले. हहदुधमावर व देवर्ावंर त्याचंी दृढ श्रद्धा होर्ी. आपल्या आईवष्टडलावंर 
त्याचें ष्टनस्सीम पे्रम होरे्. परंरु् याहीपेक्षा त्याचंी धमृष्टजज्ञासा जास्र् प्रबा होर्ी. त्याचें समवयस्क र्रुण 
इंग्रजी चारपाच बुके ष्टशकून सरकारी नोकरी ष्टमाष्टवण्याच्या खटपटीर् दंग होरे् पण अशा लौष्टकक 
उत्कषाचा व प्रष्टर्ष्ठेचा ष्टवचारही त्याचं्या मनाला ष्टशवला नाही. परमाथृ साधनेसाठी रातं्रष्टदवस लटणारे रे् 
एक अंर्मृुख वतत्तीचे आरृ्भतर् होरे्. म्हणून स्वर्ःच्या सदसद ष्टववेकबुद्धीला स्मरून त्यानंी आत्मशारं्ीसाठी 
ष्टिस्र्ी धमृ क्स्वकारला. ष्टद. १७ ऑगस्ट १८५४ लाच त्यानंी धमांर्र करण्याचे कारण मंुबईच्या धलमकेतल 
पत्रास ष्टलहून पाठष्टवले. त्या पत्रार्ील काही भाग असा : 
 

धलमकेतलचे करे् यासं, 
ष्टवनंर्ी ष्टवशषे, जो कोणी एखादे काम कष्टरर्ो त्याने रे् करण्याचे कारण सागंण्यास सवृदा ष्टसद्ध 
असले पाष्टहजे. आष्टण ज्यास आपल्या वरृु्णुकीचे कारण दाखष्टवर्ा येर् नाही त्यास लोक वडेा हकवा 
मूखृ माष्टनर्ार्. हा ष्टवचार जसा प्रापषं्टचक गोिीस लागू आहे. र्साच परमाथासंबधंी गोिीसही 
लाष्टवर्ा येर्ो. स्थलारं्र करणाऱ्या मनुष्यास जसे आपल्या ष्टक्रयेचे कारण दाखष्टवले पाष्टहजे र्सेच 
मर्ारं्र करणारासही आपल्या कमाचे कारण साषं्टगर्ले पाष्टहजे. मग रे् कारण खरे हकवा खोटे 
याचा लोकानंी सुष्टवचारे करून ष्टनणयृ करावा, र्ोपयृर् कोणत्याही कामावर दोष देणे अगर त्याची 
प्रशसंा करणे हे योग्य नव्हे. हा ष्टवचार मनार् आणून मी आपल्या वष्टडलाचंा धमृ का सोडला व 
ष्टिस्र्ी मर्ाचा अंष्टगकार का केला याची काही कारणे आपल्या एर्िेशीय बाधंवास काव ूइक्च्छर्ो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

धलमकेतलकते महाराज, धमृसंबधंी ष्टवचाराची मनास स्वरं्त्रर्ा असण्याष्टवषयीची जशी मोठमोठ्या 
ष्टविान व उदार मनाचे पुरुषाचंी संमष्टर् आहे, र्शीच आपलीही आहे हे जाणून आपणाकंडे हे पत्र 
पाठष्टवले आहे. इर्र लोकासं जसे आपल्या मनार्ील ष्टवचार प्रकट करण्याचा हक्क आहे र्साच 
मलाही असावा. र्शार् मी हे पत्र कोणास दूषण देण्यास अथवा कोणाशी वाद वाढष्टवण्यास ष्टलष्टहर्ो 
असे नाही, केवा सापं्रर्च्या माझ्या वरृ्णुकीचीं कारणे मात्र लोकासं समजावी हा माला मुख्यय हेरु् 
आहे..(यापुढे धमांर्राची कारणे साषं्टगर्ली आहेर् र्ी थोडतयार् अशी :)...(१) भारर्ार् सुष्टवद्या व 
सुज्ञान याचंी वाढ व अज्ञान, अष्टवद्या याचंा ऱ्हास लाला. परकीय ष्टवदे्यने स्वधमृ अंधश्रद्धा नि लाली. 
(२) सत्यशोधक (३) भारर्ीय ष्टशक्षणार् धमृ ष्टशकष्टवर् नाहीर्. (४) ष्टवचाराप्रमाणे आचार नाहीर्; 
असा धमृ सोडणे इि. (५) मूर्थर्पूजा, जाष्टर्भेद, सोवाे–ओवाे इत्यादी मला मान्य नाहीर्. (६) 
त्यामुाेच हहदूधमावरची श्रद्धा उडाली. (७) ष्टिस्र्ीधमाची ओाख लाली व ष्टिस्र्ी शास्त्राचा 
अभ्यास करण्याची पे्ररणा लाली. (८) आत्मोद्धाराचा माग ृसापडला र्ो ष्टिस्र्ी धमार्. (९) ष्टिस्र्ी 
धमाष्टशवाय इर्र धमाचा अभ्यास पे्ररक ठरला नाही. (परमहंस मंडाीर्ही मला शारं्ी ष्टमााली 
नाही, वगैरे कारणे पत्रार् देऊन बाबा म्हणर्ार्,) आर्ा माझ्या स्वदेशी लोकानंी असे समजू नये 
की, मी आपला धमृ पालटला म्हणून त्याजवरील प्रीष्टर् पालटली; मी इंग्रज लालो नाही, हकवा 
माझ्या मनारूं्न स्वदेशाष्टभमान गेला असे नाही. माझ्या मनारं् स्वदेशप्रीष्टर् वाढर् जाईल. माझ्या 
हारू्न होईल ष्टर्र्के मी आपल्या लोकाचें कल्याण करण्यास लटेन, व जे स्वधमार् राहूनष्टह 
स्वदेशीय लोकाचें कल्याणाथृ प्रयत्न करीर् आहेर् त्याचंा मी ष्टमत्र असा राहीन... 
 

मुक्काम बेागाव,  
र्ा. १८ आ. १८५४. बाबा पदमनजी [ज्ञािोदय, १५ सप्टेंबर १८५४, पत. २८२.] 
 
एक नाजूक पि कठोर पत्र 
 

बाबाचंा बाक्प्र्स्मा लाल्यावर बाबाचं्या बायकोने त्याचं्याकडे जाव े म्हणून बाबाचं्या वष्टडलानंी बरेच 
प्रयत्न केले. परंरु् बाबाचें सासरे, बाबाचंा साडू याचं्यामुाे रे् सवृ प्रयत्न वाया गले. त्या खटपटीर् बाबाचंा 
जो वष्टडलाशंी पत्रव्यवहार लाला, त्यापैकी एक पत्र पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

आपण कत पा करून पत्र पाठष्टवले रे् पावले. आपण पूवीच मजकडे माझ्या बायकोस पाठवनू ष्टदले 
नाही म्हणून असे लाले इ. प्रकारचे ष्टवचार आपल्या मनार् येऊ देऊ नये व मी आपणाष्टवषयी र्सा 
काहंी ष्टवचार मनार् आष्टणला नाही. पूवीपासून माला जो ष्टनश्चय होर्ा र्ोच मी धष्टरला आहे. ज्या 
ईश्वराकष्टरर्ा मी आईबाप, बायको, भाऊ याजपासून वगेाा लालो आहे, त्यावरच मी आशा व 
भरवसा ठेष्टवला आहे. माझ्या बायकोने मला सोष्टडले म्हणून मी स्वर्ःसाठी दुःखी होर् नाही, 
ष्टर्जकष्टरर्ा मात्र दुःख वाटरे्. ष्टर्ने वैधव्यार् व अज्ञानार् राहाव े हेच मला वाईट वाटरे्. पण र्ी 
मजपाशी न आली म्हणून माले सुख कमी होईल असे नाही. [अरुणोदय, उष्टन., पत. ३१८.] 

 
पुढे येशू ष्टिस्र्ावरचा ष्टवश्वास प्रकट करून र्ोच वष्टडलानंा शारं्वन देईल इत्यादी मजकूर आहे. 

प्रस्रु्र् पत्र ष्टद. २८ सपे्ट. १८५४ रोजी बाबानंी आपल्या ष्टपर्ाजींना ष्टलहून आपल्या मनार्ील पत्नीष्टवषयी 
वाटणारी सहानुभरू्ी व्यतर् करून ष्टपत्याला धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पत्नी माहेरी राष्टहली त्यार् 
वष्टडलाचंी काही चूक नाही हेही त्यानंी स्पि केले आहे. बाबा भावनाप्रधान होरे् पण धमृकरृ्व्य त्यानंा 
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सवापेक्षा ष्टप्रय होरे् हे येथे उघड होरे्. ष्टिस्र्ीधमृष्टनष्ठा हा बाबाचंा ष्टवशषे खाजगी जीवनार् देखील ष्टदसून 
येर्ो, र्ो असा. 
 
एक शाणिक णिडंबनपर पत्र 
 

२९ माचृ १८५४ रोजी हहदंूचे नव े वषृ ष्टनघाले त्याचे वषाृा बाबानंी धलमकेतल पत्रास ष्टलहून 
काष्टवले—त्यार् १० कलमे होर्ी. त्यापैकी नववे असे होरे् : 
 

या वषी पतर्थवीवर बहुर् ष्टठकाणी ष्टिस्र्ी धमाची वतद्धी होईल. अन्य धमाचा क्षय होर् जाईल...या वषी 
राजा परमेश्वर आहे. र्ो कधीही बदलर् नाही. त्यास मंत्री नको. कोशाष्टधपष्टर् नको. छत्राष्टधपर्ी 
र्ोच. रसाष्टधपर्ी र्ोच. अग्रधान्याधीश र्ोच. पष्टश्चम धान्याष्टधपर्ी र्ोच. व्यवहारेश र्ोच, सवेश्वर 
आहे. बुध, भौम, शुक्र, चिं, रष्टव, गुरु हे सवृ त्याचे सेवक आहेर्. त्याचं्या हार्ी काडीचीही सत्ता 
नाही. रे् केवा ष्टनर्थजव पदाथृ होर्. त्याजंवर ष्टवश्वास ठेवनू ाा नाही. त्या सवांचा व आपला 
उत्पन्न कर्ा जो परात्पर, सवृशतर्, सवृज्ञ, परम पष्टवत्र, परमन्यायी, महादयााू, सदावदंनीय, 
ईश्वर त्याचीच भक्तर् करावी. या आनंदसंवत्सराच्या ठायी सवृत्र आनंदच होईल. [अरुणोदय, उष्टन., पत. 
२४७.] 

 
या प्रकारे धलमकेतलस पत्र पाठवनू त्यार् जाहीरपणे बाबानंी वषृालाच्या ष्टनष्टमत्ताने स्वर्ःचा 

हहदुधमावरून ष्टवश्वास कसा कमी होर् चालला होर्ा हे स्पि केले आहे. पंचागंार् ग्रहाचं्या अनुषंगाने 
पाडव्याच्या ष्टदवशी वषाृल ष्टदलेले असरे्. त्यार्ीलच शब्दाचंा उपयोग करून बाबानंी आपल्या ष्टिस्र्ी धमृ 
प्रवशेाची नादंी केली आहे. वषाृलार्ील रचना, वातये, शब्द इत्यादी प्रभ ू(येशू) स्वामी कल्पून त्यानंी एक 
गद्य ष्टवडंबन र्यार केले आहे. त्याचे दशनृ प्रस्रु्र् पत्रार् होरे्. ष्टवष्टवध प्रसंगी आपले ष्टवचार, अंर्ःकरण 
बाबानंी धलमकेतल पत्राच्या िारे जाहीरपणे उघड केले आहे [गमंर् अशी की, हा दहाकलमी पत्ररूप ष्टवडंबनपर लेख बाबाचंा 
असून प्रख्ययार् संशोधक ग.ं दे. खानोलकर यानंी र्ो भाऊ महाजनाचंा या समजुर्ीने त्याचं्या नावाने छापला आहे. पाहा : अवाचीि मराठी 
वाङ मयसेवक, पचंमखंड, पुणे, १९६२, पत. ४२–४४.] 
 
णिद्याखात्याच्या डायरेक्टरास पत्र 
 

बाबानंी इ. स. १८५२ मध्येच सवृसंग्रही या नावाचा एक ष्टवष्टवध ष्टनबंधाचंा संग्रह ष्टलष्टहला होर्ा. र्ो 
त्यानंी दष्टक्षणा प्राष्टअज कष्टमटीस नजर केला होर्ा. त्याबिल त्यास त्या कष्टमटीकडून १२० रुपये इनाम 
ष्टमााले होरे्. पुढे र्ी कष्टमटी सदर गं्रथ प्रष्टसद्ध करणार होर्ी. परंरु् पाच-सहा वष ेलाली र्री र्से काही 
ष्टचन्ह ष्टदसेना. त्यामुाे इ. स. १८५७ मध्ये बाबानंी ष्टवद्या खात्याच्या डैरेतटरसाहेबासं सवृ हकीगर् ष्टलहून 
ष्टवनंर्ीपत्र पाठष्टवले की, 
 

माला गं्रथ दष्टक्षणा पै्रज कष्टमटीने छापावा अगर रे् छापीर् नसल्यास त्यानंी र्ो माला मला परर् 
द्यावा आष्टण आपले बष्टक्षस माघारी घ्याव.े [ज्ञािोदय, १ ऑगस्ट १८६०, पत. २९९.] 

 
अशा प्रकारे त्या वाेच्या डायरेतटरानंा परखडपणे बाबानंी पत्र ष्टलष्टहले. बष्टक्षसाचा मोह न न धरर्ा स्पिपणे 
‘दष्टक्षणा पै्रज कष्टमटी’चा ष्टनष्कााजीपणा जाष्टहर केला. शवेटी बाबाचें हे पुस्र्क दष्टक्षणा पै्रज कष्टमटीने 
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निबधंमाला या नावाने कसे छापले, त्याचा उल्लेख ‘ष्टनबधंकार बाबा पदमनजी’ या प्रकरणार् येऊन गेला 
आहे. 
 
रोगाची उपेक्षा नको 
 

रे. ॲडम व्हाईट याचं्या मरणाच्या अनुषंगाने बाबानंी जसा आपल्या वाचणाऱ्यानंा एक संुदर उपदेश 
केला र्साच आणखी एक उपदेश त्याचं्या पुढील पत्रार् सापडर्ो. प्रस्रु्र् पत्र बाबानंी इ. स. १८६४ मध्ये 
ष्टसद्धापाच्या मरणोत्तर त्याच्या स्मतर्ीष्टप्रत्यथृ ष्टलष्टहले आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं ष्टवनंर्ी ष्टवशषे—बेागावजवा शहापूर नावाचा सागंलीकराचंा एक गावं 
आहे. रे्थे र्ीन मष्टहन्यामागे एक हलगाईर् जार्ीचा र्रुण मनुष्य मरण पावला. त्याची हकीगर् 
आपणाकडे ष्टलहून पाठष्टवली आहे. र्ी कत पा करून आपल्या सुन्दर पत्री प्रष्टसद्ध करावी... 

 
ष्टसद्धापास या वषीच्या आरंभी काहंी रोग होऊन र्ो एका आठवड्ार् (२८ जानुअेरी १८६४ रोजी) 
ष्टनवरृ्ला...आर्ा शवेटी आमच्या वाचकास, पत्र वाचणारास एवढच सागंावयाचे आहे की, रु्म्ही 
आपल्या शरीराच्या रोगाची उपेक्षा करू नका. रोग आरंभी लहान असर्ो पण र्ो उपेष्टक्षला असर्ा ं
प्राणघार्क होर्ो. आष्टण दुसरा एक रोग रु्म्हा सवांस आहे त्याची जर उपेक्षा कराल र्र 
सावृकाष्टलक मरण म्हणजे नरकवास हाच त्याचा पष्टरणाम आहे. र्र र्ो लहान म्हणून त्याची उपेक्षा 
करू नका. कोणरे्ही पाप लहान नाही. त्याच्यार् मरणाचे बीज आहे. र्र रे् उपटून 
टाकण्याकष्टरर्ा...आणखी असा ष्टवचार करा की आपल्या उत्पन्नकत्यांची व र्ारणकत्यांची आपण 
जन्मभर सेवा करावी. नंर्र मराव े हे बरे हकवा बुष्टद्ध व शरीर ही ष्टनबृा लाल्यावर मग त्याचे नावं 
घेऊन मरावे हे बरे. यास्र्व जे काहंी करणे रे् आर्ाचं केले पाष्टहजे. आज त्याची वाणी अगत्य ऐका, 
आपली अंर्ःकरणे कठीण करू नका. ष्टअ. ब्री. ४७.  बाबा पदमनजी [ज्ञािोदय, २ मे १८६४, पत. १३७ रे् १३९.] 

 
ष्टसद्धापास मलावरोध लाला होर्ा. त्याने त्याकडे दुलृक्ष केले. नंर्र त्याच्या नार्लगानंी त्यास 

ष्टिस्र्ी वैद्याचे औषधोपचार होऊ ष्टदले नाहीर्. मग मरणसमयी त्याने आपल्या पापाचंी कबुली देऊन 
ष्टिस्र्ाचा स्वीकार केला. अशी वाे सवांवर येऊ नये म्हणून उपदेशक बाबानंी प्रस्रु्र् पत्र जाहीरपणे प्रष्टसद्ध 
केले. यमुनापयटृन या कादंबरीर् बाबानंी ष्टवनायकरावाचं्या अंर्समयीच्या बाक्प्र्स्म्याचे वणृन केले होरे्. 
ष्टसिापाच्या रूपाने त्याचंी ही कल्पना प्रत्यक्षार् अवर्रली. 
 
संपादकीय जाि 
 

बाबा सत्यदीनपका माष्टसकाचे संपादक होरे्. सत्यदीनपकेच्या कत्यास एका र्त्कालीन वाचकाने 
मंुबईर्ील फ्री चचृ मुलींची बोहडग शााा व ष्टर्ची सुपहरटेंडेंट बाई याबाबर् एक र्क्रार पत्र ष्टलष्टहले होरे्. 
सत्यदीनपकेचा कर्ा या नात्याने बाबा पदमनजींनी आपल्या वाचकास जे उत्तर ष्टदले रे् पत्र म्हणजे बाबाचं्या 
संमयी व ष्टववेकी वतत्तीचा दाखला आहे. टीकाकाराची ष्टचकीत्सक वतत्ती व स्वमर् सोदाहरणानंी पटष्टवण्याची 
त्याचंी कुशलर्ा या पत्रार् प्रकट लाली आहे. बाबा त्या पत्रार् ष्टलष्टहर्ार्, 
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सदरहू पत्रार् शााेच्या सुप. बाईवर व ष्टर्ला पाठष्टवणाऱ्या मडमाचं्या कष्टमटीवर जो दोष ठेवला 
आहे र्ो बरोबर आहे. र्थाष्टप सवृ दोषाच्या अष्टधकारी त्या बाया होर् नाहीर्. ज्या ष्टमशनच्या 
र्ाब्यारं् ही शााा आहे त्यास ह्या दोषाचा मोठा बोजा उचलला पाष्टहजे. शााेर्ील सु. प. बाई 
दयााू, ष्टवचारशील व भक्तर्शील असणे आवश्यक आहे. परंरु् शााा चालष्टवण्याचे जे ष्टनयम घालून 
ष्टदले आहेर् त्याचंा भगं ष्टर्च्याने ाारसा करवर् नाही. आष्टण वास्र्ष्टवक पाष्टहले असर्ा ह्या 
ष्टनयमाचं्या पोटी क्षयरोगाचे मूा आहे...जशी एखादी कोंडलेल्या पाण्याची ष्टवहीर, र्ीर् उर्रणाऱ्या 
पुष्का जीवाचंा बाी घेरे् त्याप्रमाणे ह्या शााेने आजपयृर् बहुर् मुलींची बाी घेर्ली. ह्या शााेच्या 
सापं्रर्च्या जागेष्टवषयी दातर्र भाऊ दाजी साष्टरख्यया ष्टविान व परोपकारी गतहस्थाचे असे मर् होरे् 
कीं, र्ी ाार वाईट हवचे्या ष्टठकाणी आहे. र्र प्रथम रे्थून ष्टहचे स्थलारं्र केले पाष्टहजे. दुसरी गोि 
खाण्याष्टपण्याची व वस्त्राचंी (मुलींच्या) नवीन व्यवस्था केली पाष्टहजे. ष्टर्सरी गोि सन्मान्य पत्र 
ष्टलष्टहणाऱ्याच्या सूचनेप्रमाणे मार्तवासत्ल्याने मुलींचा साभंाा करणारी सुप. बाअी आष्टणली 
पाष्टहजे...ह्या शााेचे नाव उघडकीस आणण्याचा आमचा मानस नव्हर्ा. पण रे् ज्या सद गतहस्थाने 
आम्हास पत्र पाठष्टवले त्याच्या िारे बाहेर पडले र्र त्याची जबाबदारी आमच्याकडे नाही. 
 

सत्यदीनपका करे् [सत्यदीनपका, जुलै १८७५, पत. ७०–७१.] 
 
बाबा पदमनजी ि णिष्िुबुिा ब्रह्मचारी 
 

ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी (ष्टव. ष्टभ. गोखले – इ. स. १८२५ रे् इ. स. १८७१) व बाबा पदमनजी हे 
समकालीन. पण ष्टवष्णुबुवा कट्टर हहदुधमाष्टभमानी. ष्टवष्णुबुवाचें वडील वयाच्या पाचव्या वषी वारले. नवव्या 
वषी कस्टम खात्यार् त्यानंी नोकरी धरली. अखंड वाचन. ष्टशक्षण बेर्ाचे. संस्कत र्पठणही ाार नाही. र्रीही 
त्याचं्या प्रखर आध्याक्त्मक साधनेमुाे त्याचंी साक्षात्कारी पुरुषार् गणना लाली. बुवा प्रखर बुष्टद्धमान होरे्. 
हजरजबाबीपणाने व ष्टिस्र्धमृअभ्यासाने त्यानंी ष्टिस्र्ी धमृवैगुण्ये शोधून काढून ष्टमशनऱ्यावंर सडकून 
टीका केली. बुवानंी वेदाचंा अभ्यास करून वदेोतर् धमाचा पुरस्कार केला. पुराणोतर् कमृकाडंाच्या 
जंगलारू्न सुटून परर् वैष्टदक कल्पनाचंा साके्षपाने स्वीकार करावा असे त्यानंी प्रष्टर्पादन केले. बुवानंी 
‘सुखदायक राज्यप्रकरणीष्टनबधंा’र् ज्या अनेक कल्पना माडंल्या आहेर्, त्या काााच्या संदभार् ाार 
महत्त्वाच्या ठरल्या आहेर्. ष्टवष्णुबुवानंी ष्टिस्र्ी धमृप्रसारास ष्टिस्र्ी धमार्ील दोषष्टदग्दशनृ करून चागंलीच 
खीा घार्ली. ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याशंी वादष्टववाद केले. बाबा पदमनजी र्र ष्टिस्र्ी धमृप्रचारकच होरे्. ष्टिस्र्ी 
धमाचा स्वीकार करून त्यानंी हहदूधमार्ील अनेक दोषस्थाे पुस्र्करूपाने चव्हायावर माडंली होर्ी. 
ष्टिस्र्ी धमृ, जीवन, भतर्ी व येशू ष्टिस्र् इत्यादीचा पुरस्कार हे बाबाचें ब्रीद होरे्. अथार्च ष्टवष्णुबुवाचें व 
बाबा पदमनजींचे पटणे शतय नव्हरे्. एका प्रकारे ष्टवष्णुबुवा व बाबाचंा छष्टत्तसाचा आकडा असल्यासारखे, 
बाबाचंा व ष्टवष्णुबुवाचंा उभा दावा असल्याचे बाबाचं्या ज्ञािोदयातील पत्रावंरुन वाटू लागरे्. ष्टवष्णुबुवा 
ब्रह्मचारी व ष्टिस्र्ी ष्टमशनरी बोएन यांच्यामध्ये लालेल्या वादष्टववादाचे संकलन करून समुिनकिारीचा 
वादनववाद नावाचे जे पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाले होरे्, त्याच परीक्षण करण्याच्या ष्टनष्टमत्ताने बाळबोध माष्टसकाच्या 
माचृ १८८८ च्या अंकामध्ये एक लेख प्रष्टसद्ध लाला. या लेखामध्ये ष्टवष्णुबुवानंी ष्टिस्र्ी धमृप्रचारकाचंी जी 
भबंेरी उडष्टवली, त्यासंबधंाने ष्टवष्णुबुवाचं्या स्रु्ष्टर्पर मजकुर प्रष्टसद्ध लालेला पाहून बाबानंी ज्ञािोदयास पत्र 
ष्टलहून त्याचा समाचार घेर्ला. स्वगृ-नरक काही नाही. मरणानंर्र आत्म्याचा ष्टवलय होर्ो. वष्टडलोपार्थजर् 
धमृ आचरण्यास बुवा सागंर्ार् र्र जाष्टर्भेद, खान-पान ष्टनषेध रे् मानीर् नाहीर्. र्सेच धमाचरण कशास? 
खावे, प्याव,े चैन करावी. पुढे मेलो म्हणजे आटोपले. कधी इंग्रज सुधारलेले, ष्टिस्र् उत्तम पुरुष असे 
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म्हणर्ार्, र्र कधी इंग्रज अक्षरशत्रू, रानटी इ. परस्पर ष्टवरुद्ध सागंर्ार्. अशा प्रकारे ष्टवष्णुबुवा मूखृ, 
ष्टवसंगर् बोलणारे, ढोंगी बोलणारे व नाक्स्र्क मर्ाचा ाैलाव करणारे असा आरोप बाबानंी आपल्या एका 
पत्रार् जाहीर रीर्ीने माडंला. [ज्ञािोदय, ८ माचृ १८८८, पत. ७५, ७६. मूा पत्र या प्रबंधाच्या सहाव्या पष्टरष्टशिार् आहे. पत्र–१.] 
 
बाबांचा णिष्िुबुिांिर हल्ला 
 

ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारींनी भावाथृहसधल, वदेोत्तधमृ प्रकाश, सुखदायक राज्यप्रकरणी निबधं 
चतुुःश्लोकीभागवत याचा अथृ, सहज क्स्तीथतीचा निबंध, वदेोक्त धमाचा निस्तीती नवचार व निस्तीती धमृ 
मतखंडि, सेतलबधंिी टीका इ. गं्रथरचना केली. अंर्ःस्ाूर्ीच्या बाावर त्यानंी ही ग्रथष्टनर्थमर्ी केली. 
आपल्या परीने जीवनाचे एक सवांगीण आष्टण अनेक बाबर्ीर् पुरोगामी असे र्त्त्वज्ञान त्यानंी आपल्या 
गद्यपद्य गं्रथारू्न माडंले. मात्र आपल्या या र्त्त्वज्ञानाचे मूा वेदार् आहे असा त्याचंा आग्रह होर्ा. 
ष्टवष्णुबुवाचंा वेदोक्तधमृप्रकाश सार्शहूेन अष्टधक पतष्ठाचंा गं्रथराज आहे. गं्रथगर् ष्टवषयाचे ष्टवस्र्तर् के्षत्र व 
बुवाचं्या ष्टवचारष्टवश्वाची भष्टवर्व्यर्ा इ. गोिींची कल्पना यामुाे येरे्. वदेोतर्धमृ, न्याय, आज्ञा, ष्टनराकार 
देव, पुराणोतर् नीष्टर्कथा, वदेोतर् सतिीष्टनयम व त्याची प्रमाणे, श्रीकत ष्णावर्ाराच्या कथा, वदेोतर्धमाचा 
थोरपणा, ज्योष्टर्षशास्त्रार्ील नाव ेव ष्टसद्धारं्, धमृसंबधी लोकाचं्या प्रश्नाचंी उत्तरे, वदेोतर्धमाची मार्थमक 
प्रश्नोत्तरे, आत्मज्ञानप्राप्र्ीष्टवषयक कथा, हटयोग, राजयोग, राजनीर्ी, अनेक मर्ाचं्या लोकासं सुबोध, 
ष्टपर्ापुत्र संवाद, मार्ाकन्या संवाद, ष्टवचारप्रदशनृ, म्लेंछमर्, मंत्रशास्त्र, सत्याचा वाद, नाक्स्र्काना 
हजकण्याचा वाद, प्राथृना, सुभाष्टषर्, हकीगर्, असे हे वैचाष्टरक जडजवाहीर बुवाचं्या गं्रथखष्टजन्यार् होरे्. 
‘सवृ प्रजा एक कुटंूब’ ही मध्यवर्ी कल्पना बुवाचं्या सुखदायराज्यप्रकरणी निबंधात होर्ी. इर्के असूनही 
बुवाचं्या या साऱ्या कल्पना र्त्त्कालीन समाजरचनेच्या संदभार् केवा स्वप्नरंजक ठरल्या. आधुष्टनक ज्ञान-
ष्टवज्ञानाशी पष्टरचय नसल्यामुाे ष्टवष्णुबुवाचें मूलगामी ष्टवचार ष्टवष्टक्षप्र् ठरले. आपले ष्टवचार कत र्ीर् 
उर्रष्टवण्यासाठी जी संस्थात्मक कायृ करण्याची आवश्यकर्ा असरे् त्याची जाणीव त्यांना नसल्यामुाे 
त्याचें ष्टवचार प्रभावी ठरू शकले नाहीर्. गं्रथरचना, वैष्टदक, धमृप्रसाराचा खटाटोप व संन्यासप्रणीर् मुतर् 
वैयक्तर्क आचारसंष्टहरे्चे पालन हे ष्टवष्णुबुवाचें ष्टवशषे होरे्. अशा माणसाला केवा ष्टिस्र्ीधमृष्टवरोधी, 
ष्टिस्र्ीधमृप्रचारास अडथाा म्हणून बाबानंी धारेवर धरले. संयम सोडून काही वाेा कमरेखाली वार केले, 
उपरोध व उपहासात्मक हल्ला केला. सदोष र्कृपद्धर्ी, राजनीर्ी, सामाष्टजक जाष्टणवा व वादपटुत्व याचंा 
अभाव आष्टण ष्टवष्टक्षप्र्पणा याचंा आरोप बाबा बुवावंर करर्ार्. बाळबोधातील परीक्षणाच्या ष्टनष्टमत्ताने एकच 
पत्र ष्टलहून बाबाचें समाधान लाले नाही. त्यानंी लगोलग दुसरे पत्र ष्टलष्टहले व पुन्हा बुवाचंा समाचार घेर्ला. 
रे् पत्र असे : 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
ष्टव. ष्टव. ष्टवष्णुबुवा याजंष्टवषयीचे आपण माले पष्टहले पत्र छाष्टपले म्हणून आपले उपकार माष्टनर्ो. 
आर्ा कत पा करून ह्या दुसऱ्या पत्रास जागा द्यावी. 

 
बाळबोधाचे करे् म्हणर्ार् की, ‘वाद करण्याच्या कामार् बाबा मोठे प्रवीण होरे्.’ ज्याप्रमाणे मागच्या 
पत्रार् ‘बावाचंा कावा’ या नावाच्या एका हहदूच्या पुस्र्काचे उर्ारे घेर्ले होरे्, त्याप्रमाणे यावरील 
लेखनाच्या संबधंाने एका हहदूने १८५६ र् मंुबईर्ील एका वरृ्मानपत्रार् जे ष्टलष्टहले होरे् रे् आपल्या 
वाचकास काष्टवर्ो. 
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‘सभा पाषं्टडत्य अवलोकन करणारा हहदू’ असे ष्टलष्टहर्ो की, ‘लोक हो, बावासारखी उत्तरे 
ओनामाव्युत्पन्न ष्टचटहलगही देऊ शकर्ील. मी प्रश्नोत्तररूप मासला दाखष्टवर्ो त्यावरून बावाचं्या 
ष्टविते्तची खार्री होईल : 

 
प्रश्न : हहदूशास्त्र ईश्वरदत्त आहे यास प्रमाण काय? 
उत्तर : अनुभव घेऊन पहावे. 
प्रश्न : मूर्थर्पूजा करावी की नाही? 
उत्तर : शास्त्र वाचून पहाव.े 
प्रश्न : र्ीथृयात्रा कराव्या की नाही? 
उत्तर : अनुभव घेऊन काेल. 
प्रश्न : देव ष्टकर्ी आहेर्? 
उत्तर : शोधून पहावरे्. 
प्रश्न : पुनर्थववाह करावा की नाही? 
उत्तर : अनुभव घेऊन पहावा. 
प्रश्न : असे भगव ेवस्त्र धारण करून काय होरे्? 
उत्तर : अनुभव घेऊन पहावा. 
प्रश्न : ब्रह्मा, ष्टवष्णू, ष्टशव यासं देव मानावे की नाही? 
उत्तर : शास्त्र वाचल्यावर समजेल. 
प्रश्न : ब्रह्मचारीबाबा, खरा धमृ कोणर्ा? 
उत्तर : अनुभव घेऊन पहा म्हणजे काेल. 

 
अशा रीर्ीने प्रश्नोत्तराचें भाकड पाषं्टडत्य या बाबानंी चालष्टवले. रे् ष्टबचाऱ्या ष्टचटहलगास काय 
समजे? बाबाचें अस्खष्टलर् वदनोद भव पाषं्टडत्याचा एकसारखा प्रवाह चालला म्हणजे मुलासं वाटाव े
की, तै्रलोतय ष्टवजयी ज्ञार्ा आष्टण वतर्ा दुसरा कोणी होणार नाही. याच्या पुढे साक्षार् बतहस्पर्ी 
आला र्री हे बाबा त्याची चवाी उडवर्ील. असो. हे असे महान मंुबाष्टभमानी याचं्यापाशी हे बाबा 
तै्रलोतयष्टवजयी लाले म्हणून तै्रलोतयाष्टवजयी लाले असे कोणी समजू नये. मला असे वाटरे् की 
एकाही प्रश्नाचे उत्तर बाबाचं्याने समपृक देववणार नाही. 

 
आर्ा बाबाचं्या स्वकीय लेखावरून त्याचं्या ष्टवचाराचंी योग्यर्ा काय होर्ी हे पाहू. बाबानंी 
वदेोक्तधमृप्रकाश नामक एक गं्रथ प्रष्टसद्ध केला त्याला त्या कााार् ‘गोबाा गं्रथ’ असे ष्टवचारी 
लोकानंी नाव ष्टदले होरे् व र्ो नावास योग्य होर्ा, हे जे कोणी आपल्या मनाचे डोाे उघडून र्ो 
वाचर्ार् त्यासं ष्टदसरे्. ह्या गं्रथाच्या प्रष्टसद्धीच्या समयी त्याजवर वरृ्मानपत्रारू्न अनेक चचा 
लाल्या त्यापैकी काही अशा : 

 
ठीक आहे. ही ष्टशक्षा ष्टवष्णूस (ष्टवष्णुबाबास नव्हे र्र ष्टवषणुदेवास) प्रथम केली पाष्टहजे. कारण त्याने 
बौद्ध अवर्ार घेऊन लोकासं वदेधमृ सोडण्यास उपदेश केला व सोडष्टवलेही खरे. (ष्टव पु अंश ३ अ. 
१८). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबानंी ‘सुखदायक राज्य प्रकरणी ष्टनबंध’ या नावाचा एक ष्टनबंध ष्टलष्टहला. र्ो खरोखरच अनुपमेय 
आहे. त्याष्टवषयी रे् स्वर्ः असे म्हणर्ार् की, ‘असा राज्यकारभार एका शर्कापयंर् चालेल र्र 
दुसऱ्या शर्कार्ील प्रजा हल्लीच्या राजानंा व न्यायाष्टधशानंा रे् मनुष्य नव्हरे्, रे् जनावर होरे् असे 
म्हणेल.’ 

 
ह्या ‘वरदी’ गं्रथकाराच्या राज्यव्यवस्थेच्या ष्टनयमापैकी एक ष्टनयम येणेप्रमाणे आहे— ‘राजाने असे 
समजाव े की राज्य हेच एक घर व प्रजा हेच कुटंुब. राजाचे प्रजेकडून सवृ जष्टमनीची लागवड 
करावी. गायी, म्हशी इ. साठी गवर् व मनुष्यासाठी उत्पादन करून गावोगाव कोठारे भरून 
ठेवावीर् व त्यारू्न सवृ गावकऱ्यानंी नेर् जाव.े सोन्यारुप्याचे अलंकार र्यार करून गावोगाव 
ठेवावरे् व रे् सवृ स्त्री–पुरुषानंी वापरावेर् व पुन्हा राजाच्या खष्टजन्यार् ठेवावरे्. सवांची लग्ने 
राजाने करावीर्. ज्याला जी स्त्री नको त्याला दुसरी करून द्यावी व ष्टर्ला दुसरा पष्टर् करून द्यावा. 
पाच वषांची पोरं लाली म्हणजे मुली व मुलगे राजाच्या र्ाब्यार् द्यावीर्.’ 

 
बाबा काही साधारण पुरुष नव्हरे्. त्यार् बालबोधाच्या कत्याच्या मर्ाप्रमाणे केवा एका दत्तात्रयाचा 
वर ष्टमााला असे नाही र्र शकंर-पावृर्ी राम-सीर्ा यानंी अनेक वेा अरण्यार् त्यासं दशनृ व वर 
ष्टदला इर्केच नव्हे र्र ज्या जगदंबेचा रु्काराम बाबानंी कायावाचामने करून त्याग केला होर्ा व 
ष्टजचे नाव सुद्धा वदेारं् आढार् नाही, ष्टर्ने त्या ष्टवष्णुबुवास माडंीवर घेऊन कुरवााून त्याचा मुका 
घेर्ला आष्टण र्ी त्यासं पतर्थवीचे राज्य देर् असर्ानंा ह्यानंी रे् घेर्ले नाही. (वदेोक्तधमृप्रकाश पत. 
५३८ रे् ७४७). 

 
अशा साक्षात्कारप्रचुर महापुरुषाचें गं्रथ व मरे् साधारण बाबा वातयं प्रमाण ंप्रमाणे म्हणायचे नाही र्र 
रे् श्रतष्टर्वातय, आप्र्वातय समजायचे. फ्रान्स, जमृनी इ. देशारं्ील कम्युष्टनस्ट, सोशषॅ्टलस्ट इ. कासं 
ही राजनीष्टर् पसंर् होईल. कारण त्याचंी मरे् काहंी प्रकारे अशीच आहेर्. असो रे् र्र दूर राष्टहले. 
परंरु् आमच्या लोकानंी घरापुढे आलेल्या वाहत्या गंगेर् हार् धुवनू स्वदेश कल्याण करून घ्याव.े 
बालबोध कत्यास आम्ही सूचष्टवर्ो की, त्यानंी ह्या राज्यप्रकरणी ष्टनबधंाच्या प्रर्ी आपल्या ‘नॅशनल 
काँगे्रस व सोष्टशयल काँगे्रस’ या सभेर् पाठवाव्यार्. त्यारं्ील ष्टनयमापं्रमाणे राज्यव्यवस्था 
करण्याष्टवषयी त्या सभाचं्या िारे ‘वायसराव’ साहेबास अजृ कराव.े बाबासाहेब स्वर्ः या ष्टनबधंाच्या 
प्रस्र्ावनेर् असे म्हणर्ार् की, हल्ली या भलूोकावर अनेक राज्ये आहेर्, परंरु् र्ी चालष्टवणाऱ्याची 
खरी राजनीर्ी काय आहे हे माहीर् नाही व प्रजा कोणत्या उपायाने गुन्हे करणार नाही, हे माहीर् 
नाही. यामुाे सवृ राजे व सवृ प्रजा इ. मनुष्यास सवृकाा हचर्ाग्रस्र् व हायहाय करीर् ष्टारर् आहे. 
यास्र्व या लहानशा ष्टनबधंार् ष्टलष्टहलेली राज्य करण्याची रीर् राजानंी पकडावी व प्रजेने त्या 
राजरीष्टर्प्रमाणे वागण्याची रीष्टर् पकडावी.’ [ज्ञािोदय, २३ माचृ, १८८८, पत. ९१, ९२. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् आहे. पत्र 
नं. २)] 

 
समुद्रणकनारीचा िादणििाद 
 

ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी यानंी वेदोतर्धमाला ष्टवरोध करणारा धमृ म्हणून ष्टिस्र्ी धमाला व त्याच्या 
प्रसाराला भाषणे, वादष्टववाद इ. च्या साह्याने ष्टवरोध केला. वाई, सार्ारा, सागंली, ष्टमरज, पुणे, नगर या 
ष्टठकाणी बुवानंी प्रवचने ष्टदली. मंुबईला र्र सवृधर्थमयानंा मुतर्िार असलेले वादष्टववाद त्यानंी घडवून 
आणले. हे वादसत्र मंुबईला इ. स. १८५७ पासून दर गुरुवारी समुिष्टकनारी होर् असे. वाद अथार् ष्टिस्र्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टमशनरी ष्टवरुद्ध ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी असा असे. बाबाचं्या या प्रयत्नामुाे ष्टिस्र्ी धमृप्रचारकाचंी बरीच 
कुचबंणा लाली. ष्टवष्णुबुवानंी काही काा या प्रचारकानंा हर्प्रभ व ष्टनष्प्रभ केले. वेदोक्ताधमाचा नवचार व 
निस्तीतीमत मंडि (इ. १८७४) हे पुस्र्क त्यानंी ष्टलष्टहलेले आहे व समुिनकिारीचा वादनववाद (इ. १८७२) 
हा जी. बोएन यानंी संपादन केलेला गं्रथही बाबाचं्या (ष्टवष्णुबुवाचं्या) नावावर समाष्टवि करर्ा येईल. बाबा 
पदमनजींनी ष्टवष्णुबुवावंर जी उपरोध उपहासात्मक जहाल टीका केली र्ी ष्टिस्र्ी धमृ मंडनारू्नच केली 
आहे. बाबानंी ष्टिस्र्ी धमाच्या प्रचारासाठी हार्ी कंकण बाधंले होरे्. कोणत्याही वाङ् मयप्रकाराचा बाबानंी 
आश्रय घेर्ला र्री त्यारू्न आपली लेखणी बाबा ष्टिस्र्ी धमासाठी ष्टलजवर्ार्. वदेोतर्धमाष्टभमानी 
ष्टवष्णुबुवा व ष्टिस्र्ाष्टभमानी बाबा हे परस्परास प्रष्टर्पक्षीय मानर्ार् यार् नवल नाही. बाबानंी ष्टवष्टवध प्रकाराने 
ष्टवष्णुबुवानंा नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. र्ो ाारसा यशस्वी लाला आहे असे वाटर् नाही. 
 

बाबा पदमनजींच्या एका पत्राचा काही महत्त्वाचा भाग पुढीलप्रमाणे असून त्यार् बाबाचंी धमृष्टनष्ठा 
प्रकट होरे्. या पत्रास बाबा पदमनजींनी हहदू व ष्टिस्र्ी या दोघास सारख्ययाच ष्टप्रय असलेल्या ‘बोएन’ 
साहेबाने रचलेल्या समुिनकिारीचा वादनववाद ह्या पुस्र्कार्ील प्रस्र्ावनेने सुरुवार् केली आहे. त्यार् रे् 
म्हणर्ार् की, 
 

मी १८५६ मध्ये परभ ूलोकाचं्या ष्टवद्यालयार् व १८५७ साली समुिष्टकनारी ब्रह्मचारी बाबाशंी ष्टिस्र्ी 
धमावर पुष्का वादष्टववाद केला. त्यार्ील हकीकर्ी बॉम्बे गार्डडयि मधून आपण प्रष्टसद्ध केल्या 
आहेर्. त्यार् बाबाचंी कोणर्ीच शकंा ष्टनरसन केल्याचे राष्टहलेले नाही. [ज्ञािोदय २९ माचृ १८८८, पत. ९९, 

१००, १०१. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् आहे. पत्र क्र. ३).] बाबानंी ष्टिस्र्ी लोकाशंी वादष्टववाद करून त्यानंा चूप 
बसष्टवले व त्याचं्या रं्गड्ा त्याचं्याच ‘गळ्यार् घार्ल्या’ हे बाळबोधकत्याचे मर् कसे हास्यास्पद 
आहे व समुिष्टकनारी व इर्रत्र लालेल्या वादष्टववादार् बोएनसाहेबाने बुवानंा चारी मंुड्ा चीर् कसे 
केले आहे, हे बाबा आवशेाने सागंर्ार्. ह्या पुस्र्काच्या शवेटी बोएनसाहेब म्हणर्ार्, 

 
बाबाशंी वाद करण्यास मला हा प्रसंग ष्टमााला म्हणून मी देवाचे आभार मानर्ो. जी नाक्स्र्क मरे् 
ह्या सभेर् ष्टनघाली र्ी मंुबईर् ाार ष्टदवस घोटाार् होर्ा, आष्टण ज्यानंी ही मरे् धरली होर्ी त्यासं 
आर्ा समजले की, ष्टिस्र्ी धमृ त्याचे खंडन करण्यास समथृ आहे. 

 
हे उद गार उदघतर् करून बाळबोधकत्याचे र्ोंडच आपण गप्प केले आहे, असे बाबानंा वाटरे्. 
 

‘परमाथृसाधनाच्या संबंधाने सगाे धमृ सारखे आहेर्. त्यास कमीजास्र् कोणर्ाष्टह नाही, असा जो 
ग्रह आमच्या मंडाीर् अलीकडे लालेला ष्टदसर्ो, त्या ग्रहास ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी ह्याचं्या भाषणानंी व 
वादष्टववादानंी पुष्का भर पडली असावी’ हे बाळबोधकत्यांचे मर् बुवाचंी गं्रथारं्रीची वचने उदघतर् करून 
ाोल ठरष्टवण्याचा प्रयत्न बाबानंी केला आहे. बाबा म्हणर्ार् 
 

जोपयंर् ष्टिस्र्ी लोक स्वधमृप्रचाराचे यत्न व त्याला यश येण्यासाठी प्राथृना करण्याचे सोडीर् 
नाहीर् र्ोपयंर् बाबासंारखे सहस्त्रावधी ब्रह्मचारी जरी उत्पन्न लाले र्री ष्टिस्र्ी धमास धक्का 
पोहोचावयाचा नाही. 
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‘ष्टिस्र्ी धमृ चालू आहे पण बाबा ष्टनवरृ्ले’ याचंी जाणीव बाळबोधकत्यांिा उपहासाने करून देण्यार् या 
पत्रार् बाबानंी धन्यर्ा मानली आहे. 
 

बुवानंा ‘आत्मश्लाधी, गर्थवि, आत्यंष्टर्क अहंकारी’ अशी शलेकी ष्टवशषेणे बाबा बहाल करर्ार्. 
त्याचं्या आत्मष्टनवदेनार्ील ‘मला दत्ताते्रयाचा वर आहे. त्यामुाे मला बोलण्यार् कोणी हजकील असे 
नाहीच. लाखों मनुष्यावंर वादष्टववाद करून मी त्याचंी मरे् खंडन केली आहेर्. मला हजारो मनुष्याचं्या 
सभेर् ज्या ज्या समयास जे जे पाष्टहजे रे्च सुचरे्. ‘ही वातये उद घतर् करून’ ‘ज्ञानी कोठे? शास्त्री कोठे? व 
या जगार्ील वादष्टववाद करणारा कोठे?’ असे छद मी प्रन करून ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी ष्टकर्ी क्षिु होरे् हे 
सागंण्याचा आटाष्टपटा बाबानंी केला आहे. 
 
पंणडर्ा रमाबाई ि बाबा पदमनजी 
 

पषं्टडर्ा रमाबाईंचा जन्म इ. स. १८५८ साली लाला. त्याचें वडील अनंर्शास्त्री हे होर्. बाईंनी 
लहानपणीच संस्कत र्ाध्ययन केले. १६ वषपेयंर् त्या अष्टववाष्टहर् होत्या. वडील व आई दोघानंी रमाबाईस 
संस्कत र् ष्टशक्षणाचा वारसा ष्टदला. ६ मष्टहन्याच्या अंर्राने र्ी उभयर्ा ष्टनवरृ्ली. त्याचं्या घरची अत्यंर् गरीबी 
होर्ी. रमाबाई व त्याचंा भाऊ याचंी भ्रमर्ी सुरू लाली. स्त्रीष्टशक्षणाचा त्यानंी पुरस्कार केला. भावाच्या 
ष्टनधनानंर्र त्यानंी बगंाली पदवीधराशी ष्टववाह केला. प्रथम त्याचंा हहदू व ष्टिस्र्ी कोणत्याच धमावर 
ष्टवश्वास नव्हर्ा. लग्नानंर्र १९ मष्टहन्यानंी रमाबाईचा पर्ी कॉलऱ्याने ष्टनधन पावला. पष्टर्ष्टनधनानंर्र 
अल्पावधीर्च पषं्टडर्ा रमाबाईंनी एका कन्येस जन्म ष्टदला. 
 

ष्टवधवा रमाबाई संस्कत र् अध्ययन करीर्. पुण्यार् त्यानंी ‘आयृमष्टहला समाज’ स्थापन केला. 
स्त्रीष्टशक्षण, बालष्टववाहाचा ष्टनषेध इत्यादीचा प्रचार त्यानंी केला. नंर्र त्या इंग्लंडला गेल्या. इ. स. १८८४ 
मध्ये इंग्रजी भाषा ष्टशकल्यावर त्या संस्कत र्च्या प्रोाेसर लाल्या. इ. स. १८८६ मध्ये त्यानंी हकडरगाडृन 
अध्यापकाचं्या कॉलेजार् नाव घार्ले. इ. स. १८८७ मध्ये बोस्टर येथे त्यानंी ‘रमाबाई असोष्टसएशन’ सुरू 
केले. इ. स. १८८७ मध्ये ‘शारदा सदन’ सुरू लाले. इ. स. १८९३ मध्ये त्यानंा सल्लागार सष्टमर्ीने सर्ावले 
होरे्. २९ सप्टेंबर १८८३ रोजी त्यानंी बाक्प्र्स्मा घेर्ला. मायलेकींनी धमांर्र केले. 
 

पषं्टडर्ा रमाबाई ष्टिश्चन लाल्या र्री त्या उदारमर्वादी होत्या. त्याचं्या वरृ्नार् कमृठपणा नव्हर्ा. 
बाशीसारख्यया खेडेगावार् त्यानंी देवाार् जाऊन व्याख्ययान ष्टदले. आपण पूवी हहदू होर्ो. आईवडील हहदू 
होरे्. आपणावर रे् संस्कार लालेले आहेर्. देवाार् वा मष्टशदीर् जाऊन व्याख्ययान देणे पुराण वा कुराण 
यारू्न काही उर्ारे ऐकष्टवणे यार् त्यानंा ष्टवशषे ष्टनरााे असे काही वाटले नाही. पण बाबा पदमनजींनी मात्र 
या ष्टनष्टमत्ताने त्याचं्यावर जाहीर पत्रारू्न टीकेची लोड उठष्टवली. अशी र्ीन पते्र लाली आहेर्. 
 
णिस्र्ी धमाचा कडिा अणभमान 
 

बाबा पदमनजी व पषं्टडर्ा रमाबाई दोघेही वास्र्ष्टवक पाहर्ा प्रथम हहदूच होरे्. नंर्र दोघानंीही 
धमांर्र केले. दोघेही ष्टिस्र्ी लालेले. अथार् प्रत्येकाची धमांर्राची कारणे ष्टवष्टवध असू शकर्ील. बाबा 
पदमनजींनी ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार केल्यावर कमृठपणाने त्याचे पालन केले. स्वपत्नीस धमांर्राचा सल्ला 
त्यानंी ष्टदला. पष्टरक्स्थर्ीने रे् जमले नाही. बाबानंी घटस्ाोट घेऊन ष्टिस्र्ी लग्न केले. दोन र्ीन वषांनी 
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हहदू पत्नी बाबाचं्या (पर्ीच्या) आश्रयास येऊ इक्च्छर् होर्ी. पण बाबानंी ष्टिस्र्ी धमाप्रमाणे ‘मला दोन 
ष्टस्त्रयाशंी लग्न करर्ा येणार नाही. रू् ष्टिस्र्ी हो. रु्ले लग्न करून देईन’ असा सल्ला ष्टदला. वाडीर्ली ाुले 
र्ोडण्यास आलेल्या ष्टवधवेला मूर्थर्पूजेसाठी ाुले हवीर् हे कार्ाच बाबानंी ष्टर्ला मज्जाव केला. त्याचप्रमाणे 
पषं्टडर्ा रमाबाईने परदेशारू्न परर् आल्यावर बाशीस व्याख्ययान ष्टदले, हे व्याख्ययान देवाार् लाले. 
मंगलाचरण, सरस्वर्ी, गणपष्टर्स्रु्र्ी, दीप, आरर्ी, नमस्कार इ. प्रकार त्या वाेी लाले अशी वार्ा 
पसरली, पुराणार्ील प्रसंगावर बाईनी उपदेश केला, वगैरे माष्टहर्ी बाबाचं्या कानावर येर्ाच ष्टिस्र्ी धमार् 
मज्जाव असलेल्या गोिी पषं्टडर्ाबाईनी आचरून अनक्न्वर् कत र् केले असा बाबाचंा ग्रह लाला. त्यानंी बाईंना 
खरमरीर् जाहीर पत्र ष्टलष्टहले. खुलासा माष्टगर्ला. या वाग्युद्धार् समोर ‘स्त्री’ आहे, काही स्त्रीदाष्टक्षण्य 
दाखवावे याचे भान बाबा ठेवीर् नाहीर्. धमाच्या बाबर्ीर् कोणर्ीच र्डजोड बाबा स्वीकारीर् नाहीर्. 
ज्ञािोदयात या दोघाचंा जाहीर पत्रव्यवहार लाला. 
 
पंणडर्ा रमाबाई ि बाबांचा सिाल–जबाब 
 

२९ सप्टेंबर १८८३ रोजी पषं्टडर्ा रमाबाईंनी ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला. इ. स. १८९९ मध्ये ज्ञािोदय 
पत्रारू्न रमाबाईंच्या धमृमर्ावंरून बाबाचं्यार् त्याचं्यार् व वादष्टववाद लाला. त्या वादार् बाबा पदमनजी 
ह्यानंी ‘ष्टिस्र्दास’, ‘लक्ष’ अशी नाव ेधारण करून पषं्टडर्ा रमाबाईंवर कडक शब्दार् टीका केली. धमाच्या 
बाबर्ीर् आपण कधीच र्डजोड स्वीकारणार नाही असे त्यानंी एका पत्रार् जाहीरच करून टाकले. रे् 
म्हणर्ार्, 
 

बाईंच्या मरे् मी हहदुस्र्ानचा ष्टर्रस्कार करणारा आहे, र्र अशी गोि नाही. मी सवृ सुनीर्ीचा व 
सुबोधाचा अष्टभमानी आहे. परंरु् र्ारक सत्याची र्डजोड पाहाणारा अथवा कावड करणारा 
नव्हे...लक्ष. [ज्ञािोदय ८ ऑगस्ट १८८९, पत. २५३. (पष्टरष्टशि क्र. ६, पत्र क्र. ५ येथे मूा पत्र ष्टदले आहे.)] 

 
याच पत्रार् बाबा पदमनजींनी पषं्टडर्ा रमाबाईंनी बाशीच्या देवाार् प्रवचन केले म्हणून त्याचं्या वर टीकेची 
लोड उठवली. पुराणार्ील एखादे वातय घेऊन व्याख्ययान देण्याऐवजी बायबलातील वातय घेऊन व्याख्ययान 
देर्ा आले नसरे् का? देवााऐवजी अन्यत्र व्याख्ययान देर्ा आले असरे् असे त्याचें म्हणणे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

पषं्टडर्ाबाई म्हणर्ार् की, ष्टिस्र्ी मनुष्याने हहदु देवाार् हहदु पुराण साषं्टगर्ले यार् काही अनक्न्वर् 
केले नाही. ष्टवशषेर्ः ष्टमशनरी लोक जसे मॅष्टजक लॅन्टनृ दाखष्टवण्यास लोकासं बोलावनू धमोपदेश 
करर्ार् वा आपल्या भाषणार् व लेखार् हहदु गं्रथारं्ील वातये होर्ार् र्शार्लेच हे पुराणपठण 
होरे्. [ज्ञािोदय २५ जुलै १८८९, पत. २३५, २३८.] 

 
पषं्टडर्ा रमाबाईंनी पण आपल्या एका पत्रारू्न बाबाचंा चागंलाच समाचार घेर्ला. त्या ष्टलष्टहर्ार्, 
 

लक्ष्यासं (म्ह. बाबा पदमनजीस) हहदंूच्या पुराणाचंा व कुराणाचंा एवढा ष्टर्टकारा का वाटर्ो कोण 
जाणे? रे् मराठी भाषा बोलर्ार्. रे्व्हा बहुर् करून अशा हहदंूच्या देशार्च त्याचें जन्म लाले असावे 
असे वाटरे्. रे् ह्या हहदंूच्या भमूीवर राष्टहले र्री कसे? हहदंूचे व मुसलमानाचें ष्टर्र्के अपष्टवत्र असा 
समज होईल इर्का ‘सद्धमाचा आवशे’ माझ्या अंगार् नाही, हे मी प्राजंलपणे कबूल कररे्. माली 
आईबापे हहदू होर्ी. त्याचें नीष्टर्पर उपदेश माझ्या हाडासं ष्टखाून गेलेले आहेर्. हहदुशासे्त्र, स्मतर्ी 
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व पुराणे वगैरेची अध्ययन करण्यार् माले अधेअष्टधक आयुष्य गेले. त्यार् त्याज्याशं जरी पुष्का 
आहे र्री चागंला ग्राह्याशंही पुष्का आहे. असे म्हणजे जर लक्ष्यासं ाार अनक्न्वर् वाटर् असेल र्र 
रे् खुशाल वाटो. 
 
मंुबई, र्ा. ११ जुलाई, १८८९. रमाबाई [ज्ञािोदय २५ जुलै १८८९, पत. २३७. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् आहे. पत्र क्र. ५.)] 

 
अशा प्रकारे पंष्टडर्ा रमाबाईंच्या राष्रीय दृिीकोणाने व औपरोष्टधक भाषेर्ील पत्राने बाबाचं्या कमृठ 

श्रद्धााू ष्टिस्र्ी आचारष्टवचाराचंी भबंेरी उडष्टवली. ‘ष्टिस्र्ी ष्टमशनरी, त्याचंा लाघवी उपदेश, ष्टिस्र्ी 
पुस्र्कारू्न हहदुगं्रथ, पुराणे, रु्काराम, रामदास इ. संर्वचनाचंा सरास उपयोग केलेला बाबानंा चालर्ो, 
पण आपण हहदुष्टस्त्रयासंाठी नीष्टर्पर व्याख्ययान ष्टदले हकवा पुराण साषं्टगर्ले र्र बाबानंा चालर् नाही’ असे 
का, असा बाईंचा बाबानंा जाहीर सवाल होर्ा. त्या ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टिस्र्ी लोक हहदंूच्या घरार् जार्ार्, पान-सुपारीला जार्ार्, सभारूं्न, लग्नमंडपारू्न वगैरे 
जार्ार्. देवाार् जाऊन उपदेश करायला कोणी साषं्टगर्ल्यास रे् नाकारणार नाहीर् असे मला 
वाटरे्. मात्र त्या देवाार् त्याचंा उपदेश कोणी ऐकून घेईल की नाही ह्याचीच शकंा आहे. 

 
आपण बाशीस नवीन पद्धर्ीचे पुराण साषं्टगर्ले, उभ्याने व्याख्ययान ष्टदले. असे त्या म्हणर्ार्. बाबाचं्या 
संस्कत र् ज्ञानाष्टवषयी त्यानंी जार्ा जार्ा शकंा व्यतर् करून एक कोपरखाीदेखील या पत्रार् मारली आहे. 
 
घराची कळा अंगि सांगरे् 
 

बाबा पदमनजींनी अनेक प्रकारच्या टोपणनावानंी पते्र प्रष्टसद्ध केलेली आढार्ार्. ष्टवशषेर्ः पषं्टडर्ा 
रमाबाई आष्टण ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी या बाबाचं्या कााी गाजलेल्या व्यतर्ींच्यासंबधंी ष्टलष्टहर्ाना, आपले 
धार्थमक मर् ष्टहरीरीने माडंर्ाना, ष्टिस्र्ी धमाचे मंडन व हहदूधमाचे खंडन करर्ाना त्यानंी कधी 
‘ष्टिस्र्दास’, कधी ‘लक्ष’, कधी ‘बी.पी.’ व कधी ‘बा. प.’ अशा सहीष्टनशी ज्ञािोदयात पते्र प्रष्टसद्ध केलेली 
आढार्ार्. प्रष्टर्पक्षावर अत्यंर् जहाल टीका त्यानंी प्रस्रु्र् पत्रामंधून केली. उपहास, उपरोध व ममृभेद 
करण्याचा त्याचं्या लेखनगुणाचंा पष्टरचय होर्ो, र्ो येथेच. बाबानंी पषं्टडर्ा रमाबाईंवर केलेला शाक्ब्दक हल्ला 
काही पत्रारू्न व्यतर् लाला र्ो पुढीलप्रमाणे : 
 

पषं्टडर्ा रमाबाईंची धमृमरे् नारूच्या रं्रू्प्रमाणे शनैः शनैः बाहेर पडर् आहेर्. ह्या बाई ष्टवलायरे्र् 
ष्टिस्र्ी लाल्यापासून र्र आजष्टदनापयृर् त्याचं्या धमृमर्ाषं्टवषयी अनेक चचा वरृ्मानपत्रारूं्न 
लाल्या, लोकारं् नाना प्रकारची कुणकुण चालली व बाजारगप्पा पुष्का उठल्या. परंरु् त्यानंी 
स्वर्ःहून येथील ष्टिस्र्ी पत्रास खासगर् काही ष्टलहून पाठष्टवले नाही अथवा आपल्या ष्टिस्र्ी 
ष्टमत्रास खासगर् रीर्ीने काही काष्टवले नाही, हकवा येथे त्याचें आगमन लाल्यावरही एखादी 
ष्टिस्र्ी लोकाचंी सभा ष्टमावनू खुलासेवार काही मजकूर त्यार् ष्टनवदेन केला नाही. ह्या बाईंची 
पष्टहल्यापासून सवृ ओढ एकेश्वरी मर्ाच्या लोकाकंडे आहे. 

 
अशा प्रकारे बाबानंी आपल्या पत्राची सुरुवार्च मोठी बोचरी केली आहे. पंष्टडर्ा रमाबाई संस्कत र् जाणणाऱ्या 
म्हणून त्याचं्याष्टवषयीच्या पत्राचा प्रारंभ मुिाम संस्कत र् शब्दानंी करणे, पण त्यार्ही नारूच्या रं्रू्चा दाखला 
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देण्याचा खवचटपणा त्यानंी केला आहे. धमाच्या बाबर्ीर् स्त्रीपुरुष आपपर असा भेदभाव रे् करीर् नाहीर्. 
स्वधमाष्टवरुद्ध जो कोणी उभा ठाकेल त्याचे पाष्टरपत्य आपल्या र्रवारीसमान लेखणीने रे् करीर् असर्ाना 
आढार्ार्. 
 

बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
‘अस्रु्. घराची का अंगण सागंरे्, अशी एक म्हण आहे. त्याप्रमाणे पष्टत्रकेर्ील पूवृभागाच्या वरून 
पषं्टडर्ाबाईंची धमंमरे् काय असर्ील याचे अनुमान कष्टरर्ा येरे्. संपूणृ बायबल अस्सल नाही, त्यार् 
मागाहून घुसडून ष्टदलेले ‘के्षपक भाग’ व ‘पोटभेद’ पुष्का आहेर्, हे एक त्याचें मर् बाहेर पडले 
आहे. दुसरे हे की, सवृ बायबल ईश्वरपे्रष्टरर् नाही, केवा ष्टिस्र्ाचा जो उपदेश समूह आहे र्ोच 
काय र्ो ‘अनाष्टद व दोषशून्य सत्यानंी’ भरलेला आहे, असेही पष्टत्रकािारे प्रगट लाले आहे. [ज्ञािोदय, 
२८ माचृ १८८९, पत. १०२, १०३. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् पाहा. पत्र क्र. ६)] 

 
म्हणींचा वापर, ममृभेदक उपहासपर संस्कत र् शब्दयोजना इत्यादी अस्त्राचंा वापर बाईंच्या 

धमृमर्ावर हल्ला करर्ाना बाबानंी वरीलप्रमाणे उपयोगार् आणला. 
 

पषं्टडर्ा रमाबाई ष्टिस्र्ी असूनही त्याचंा ओढा एकेश्वरी मर्ाकडे आहे, याचा बाबानंा राग ष्टदसर्ो. 
त्या आपली धमृष्टवषयक मरे् ष्टिस्र्ी पत्रार् प्रष्टसद्ध करीर् नाहीर्. बायबलमधील सवृ गोिी त्यानंा खऱ्या 
वाटर् नाहीर्. बायबलात प्रके्षष्टपर् भाग आहे, रे् ईश्वरष्टनर्थमर् नाही इ. त्याचंी मरे् आहेर्. बायबलचे भाषारं्र 
देखील त्यानंा पसंर् नाही, वगैरे र्कृकुर्कृ बाबानंी आपल्या पत्रार् माडंले आहेर्. पषं्टडर्ा रमाबाईंचे 
आचरण ष्टिस्र्ी धमाप्रमाणे नाही अशी रुखरुख बाबानंा लागल्याचे ष्टदसरे्. रमाबाईंनी ष्टिस्र्ी धमृ 
स्वीकारला नाही कारण त्याचंी श्रद्धा त्या धमावर नाही, र्ो धमृ त्याना स्वीकारावयास भाग पाडला असे त्या 
वाेी लोक म्हणर् असर्. बाबानंाही ही गोि ाार खटकरे् असे त्याचं्या पत्रावंरून ष्टदसून येरे्. रमाबाईंच्या 
वरृ्नावरून त्यानंा हहदूधमृ ष्टप्रय आहे असा समज होर्ो. त्याष्टवषयी त्या खुलासा करीर् नाहीर् म्हणून बाबा 
ष्टचडलेले ष्टदसर्ार्. रमाबाईंनी ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला र्री त्या ष्टिस्र्ी धमाष्टभमान दाखष्टवर् नाहीर्, 
हहदूधमास दोष देर् नाहीर्, कमृठ ष्टिस्र्ी धमृ आचार पााीर् नाहीर् म्हणून र्र बाबानंी रमाबाईंवर ही 
टीकेची लोड उठष्टवली आहे. बाबाचं्या पत्रार्ील वातयावातयावरून ष्टिस्र्ी धमाचा कडवा अष्टभमान व्यतर् 
होर् आहे. 
 

प्रस्रु्र् पत्रार् बाबानंी पषं्टडर्ा रमाबाईंच्या ष्टितर्ी धमृमर्ाचे वाभाडे काढलेले ष्टदसर्ार्, पषं्टडर्ा 
रमाबाई इंग्लंड अमेष्टरकेहून परर्ल्यावर त्यानंी इंग्लंडमधील जार्ीभेदाचा उले्लख केला. इंग्लंडमधील 
धमासंबंधी जुलूम करणाऱ्या वगाची माष्टहर्ी ष्टदली. हहदुस्थानार् आल्यावर उच्च वर्थणयाशंी संबधं ठेवले. 
शूि, अष्टर्शूि याचंी बाजू घेऊन हहदूधमृदोषष्टदग्दशनृ केले नाही. सुबोध पनिका, ज्ञािदीप इ. पत्रार् 
धमृष्टवषयक मरे् जाहीर केली. ज्ञािोदय, सत्य दीनपका ष्टिस्र्ी पत्राशंी संपकृ साधला नाही. त्याचें वरृ्न 
कमृठ ष्टिस्र्ीसारखे नव्हरे् व आचरणार् उदारमर्वाद ष्टदसर् होर्ा. बायबलातले वातय प्रवचनासाठी न 
ष्टनवडर्ा त्यानंी पुराणार्ले वातय ष्टववचेानासाठी घेर्ले. ष्टिस्र्ी उपदेश न करर्ा व्याख्ययान म्हणून प्रवचन 
पद्धर्ीचे ष्टववेचन केले. बाबा पदमनजींना हे अथार् सहन लाले नाही. त्यानंी सडेर्ोडपणे, स्पि शब्दार् 
बाईंच्या धमृमर्ावर हल्ला चढष्टवला. बाईंचे धमृमर् कसे पाखंड आहे हे उघड केले. या पत्रव्यवहाराच्या 
ष्टनष्टमत्ताने धमांर्रीर् ष्टिस्र्ी व्यतर्ींचे वगेवेगाे मनोधमृ स्पि लाले. अथार्च बाईंची बाजू सबा व राष्रीय 
वतत्तीची असल्याने ष्टर्चा उजापणा स्पि लाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबा एका पत्रार् ष्टलष्टहर्ार्, 
बायबलातील ष्टिस्र्ी धमृ काय आहे हे पष्टत्रकेर्ील मजकूर ष्टलष्टहणारास पषं्टडर्ाबाईपेक्षा चागंले 
समजरे् असे म्हटले पाष्टहजे...रे्थून त्यानंी धमाची चोथा आणावा ही मात्र अत्यंर् शोचनीय गोि 
होय. पषं्टडर्ाबाईंनी अमतर् टाकून धूण घेर्ले. परीस ाेकून पाषाण पदरी बाधंला. [ज्ञािोदय, ४ एष्टप्रल 
१८८९, पत. १०९, ११०. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् आहे. पत्र क्र. ७)] 

 
या अष्टधके्षपाने बाई ष्टचडल्या नाहीर् हे ष्टवशषे. 
 

बाबानंी या पत्रार् रमाबाईस्वीकत र् ष्टिस्र्ी धमार् कोणकोणरे् दोष आहेर् याची ष्टनभीड चचा केली 
आहे. बायबलातील ष्टिस्र्ी धमं त्यानंी समजून घेर्ला नाही. ‘खऱ्या ष्टिस्र्ी धमाचा भोग काढून घेऊन 
त्यानंी त्यारं् युष्टनबेष्टरयन पाखंडाचा पेंढा भरला आहे.’ र्ात्पयृ बाईंचा ष्टिस्र्ी धमृ स्वकपोलकक्ल्पर् आहे. 
असे बाबाचें म्हणणे आहे. इर्की वषे इंग्लंड अमेष्टरकेर् राहून पषं्टडर्ा रमाबाईंनी खरा ष्टिस्र्ी धमृ जाणला 
नाही याबिल त्यानंी खेद व्यतर् केला आहे. पत्राच्या शवेटी थोडतयार् बाईना ष्टिस्र्ी धमार्ील 
कोणकोणत्या गोिी मान्य नाहीर् याची एक यादीच ष्टदली आहे. र्सेच बाईंनी प्रोटेस्टंट ष्टिस्र्ी 
लोकाचं्यासाठी त्या यादीर्ील प्रत्येक गोिीचे जाहीर स्पिीकरण द्याव े अशी ष्टवनंर्ीही करर्ार्. ष्टिस्र्ी 
धमावरची कमालीची ष्टनष्ठा, ष्टिस्र्ावरचा परम ष्टवश्वास, ष्टिस्र्ी शास्त्राचा सखोल अभ्यास इत्यादी बाबाचं्या 
ष्टवशषे गोिी प्रस्रु्र् पत्रावरून स्पि होर्ार्. 
 

बाबानंी ष्टिस्र्ी धमाचा सूक्ष्म सखोल अभ्यास केला होर्ा. शास्त्रावर त्याचें प्रभतु्व होरे्. बाबानंी याच 
पत्रार् पषं्टडर्ा रमाबाईंच्या ष्टिस्र्ीमर्ार् पाखंड कसे आहे याचा उलगडा केला आहे. ‘दाहाचंी दाहा 
कपोलकक्ल्पर् मरे्’ असे पषं्टडर्ा रमाबाईंचे ष्टिस्र्ी धमृमर् असे बाबा त्यास संबोधर्ार्. ईश्वराच्या त्रयैक 
स्वरूपाष्टवषयी ही पाखंडे आहेर्. हहदंूच्या ष्टत्रमूर्ीसारखेच काहीजण हे त्रयैक स्वरूप मानर्ार्. येशू 
ष्टिस्र्ाच्या देवत्वास नकार देणारे हे पाखंड आहे. त्याची भतर्ी परमेश्वराप्रमाणे करू नये असेही त्याचें मर् 
आहे. पषं्टडर्ा रमाबाईंचे असेच अकराव ेपाखंड वा कपोलकक्ल्पर् मर् ष्टिस्र्ी धमाबाबर् आहे असा बाबाचंा 
दावा या पत्रार् उघड लाला. आपल्या मर्ाच्या पुष्यथृ बाई बायबलामधील उर्ारा घेर्ाना त्या श्रेयस्कर 
रे्वढाच भाग घेर्ार्. संपूणृ उर्ारा वा मागचा पुढचा संदभ ृसोडून देर्ार्, हे बरोबर नाही. त्याचे कारण 
बाईची ष्टिस्र्ष्टनष्ठा डामाीर् आहे, असे बाबा देर्ार्. [ज्ञािोदय, १८ एष्टप्रल १८८९, पत. १२५, १२६. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् आहे. 

पत्र क्र. ८.)] ष्टिस्र्ी लाल्यापासून आज ष्टदनापयंर् त्याचं्या धमृमर्ाष्टवषयी अनेक चचा वरृ्मानपत्रारू्न लाल्या. 
लोकारं् नाना प्रकारची कुजबुज चालली व बाजारगप्पा पुष्का उठल्या परंरु् त्यानंी स्वर्ः होऊन येथील 
ष्टिस्र्ी पत्रास काही ष्टलहून पाठष्टवले नाही, अथवा आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टमत्रास खासगर् ष्टरर्ीने काही काष्टवले 
नाही, हकवा एथे त्याचें आगमन लाल्यावरही एखादी ष्टिस्र्ी लोकाचंी सभा ष्टमावनू खुलासेवार मजकूर 
त्यास ष्टनवदेन केला नाही. [ज्ञािोदय, २८ माचृ १८८९, पत. १०२, १०३.] बाबा पदमनजींच्या मरे् बाईंचा ओढा एकेश्वरी 
मर्ाकडे कारण त्यानी ज्ञािदीपक या प्राथृनासमाजाच्या पुस्र्कार् बरीच पते्र प्रष्टसद्ध केली. ज्ञािोदय, 
कुटंुबनमि, सत्यवादी इत्यादीमध्ये मात्र काही प्रष्टसद्ध केले नाही. त्याचें नार्लग पण त्या समाजाचे आहेर् 
वगरे वगैरे या पत्रार् बाबा पदमनजींनी सुरुवार्च संस्कत र्ष्टनष्ठ भाषेने केली. पषं्टडर्ाबाई ‘संस्कत र्बाई’ 
(बाबाचं्या मरे्) होत्या, म्हणून र्र हा पयाय त्यानंी स्वीकारला नाही. र्रीही बाईंनी आपली धमृमरे् एकदा 
स्वर्ः प्रष्टसद्ध करावीर्. अस्रु्. ‘घराची काा अंगण सागंरे्’ या म्हणीप्रमाणे सुबोधपनिकेतील बाईंच्या 
पत्रावरून त्याचंी धमृमरे् काय असर्ील याचे अनुमान काढर्ा येरे्. संपूण ृबायबल अस्सल नाही. त्यार् 
काही भाग प्रष्टक्षप्र् आहे. सवृ बायबल ईश्वरपे्रष्टरर् नाही. त्यार्ील ष्टिस्र्ाचा उपदेश समूह रे्वढा अनाष्टद व 
दोषशून्य सत्यानंी भरलेला. हे एक बाईचे मर्. पण त्यामुाे हहदू ष्टवचारर्ार् की, र्ो भाग र्री अस्सल 
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कशावरून? र्ीच गोि बायबलच्या भाषारं्राष्टवषयी त्याचं्या मरे् आहे. सुधारलेले भाषारं्र (revised 
version) त्या पसंर् करर्ार्. या त्याचं्या मर्ामुंाे ष्टिस्र्ी धमाच्या ‘ष्टजव्हाळ्याची अंगे’ जी आहेर् व म्हणून 
बाई जर र्ी ष्टछन्न ष्टवष्टछन्न करू लागल्या र्र त्याचंा बंदोबस्र् आपण केलाच पाष्टहजे. ष्टवश्वासार्ील अंर्र 
ष्टिस्र्दासाने उघड करून दाखष्टवले आहे. त्यानंर्र १८ एष्टप्रल रोजी प्रष्टसद्ध केलेल्या पत्रार् पषं्टडर्ा 
रमाबाईनी म्हटल्याप्रमाणे, 
 

दाहाची दहा कपोलकक्ल्पर् मरे् व युरोष्टपयन पाखंडाष्टवषयीचा मजकूर ष्टवस्र्ाराने ष्टलष्टहला आहे. 
पषं्टडर्ाबाई आपल्या लेखार् ष्टिस्र्ी शास्त्रार्ील प्रमाणाथृ म्हणून जी वचने घेर्ार् त्याचें मराठीर् 
अक्षरशः भाषारं्र करीर् नाहीर्, व त्याचें स्थाही दशवृीर् नाहीर्. ही प्रशस्र् रीर् नाही. आष्टण 
त्यापेक्षा अप्रशस्र् रीर् त्यानंी अशी धरली आहे की, शास्त्रवचनाचंा उर्ारा त्याबरोबर घेर् नाहीर्. 
[ज्ञािोदय, १ एष्टप्रल १८८८, पत. १२५,१२६.] 

 
पषं्टडर्ा रमाबाईच्या टीकात्मक लेखनार् कसे दोष होरे् व कोणर्ी अप्रशस्र् रीर् होर्ी हे बाबा पदमनजींनी 
सोदाहरण या पत्रार् कथन केले आहे. देवदत्त ष्टटाक म्हणर्ार् त्याप्रमाणे ज्ञािोदयकार, बाबा पदमनजी 
यानंी बाईना ‘साो का पाो’ करून सोडले होरे् हेच खरे. बाईनी ही अप्रशस्र् रीर् लोकाचं्या डोळ्यार् धूा 
ाेकण्यासाठी स्वीकारली असे बाबा पदमनजींनी ८ एष्टप्रल १८८९ च्या पत्रार् अगदी शवेटी स्पिपणे सागंून 
टाकले आहे. पषं्टडर्ा रमाबाईच्या धमृमर्ाच्या या लगड्ार् त्यावेाी ‘ष्टम. सदोबा ष्टमसाा’ यानंीं बाईच्या 
बाजूने पत्र ष्टलष्टहले. त्याची पण हजेरी बाबा पदमनजी यानंी स्पि शब्दार्, सडेर्ोडपणे घेर्ली. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टमस्र्र ष्टमसाा याचं्या पत्राच्या प्रस्र्ावनेचा मी ष्टवचार करीर् बसर् नाही. र्ी ‘घरापेक्षा ढेकन मोठी’ 
हकवा ‘हार्भर लाकूड व सार् हार् ढलपी’ ह्या म्हणीप्रमाणे आहे. 

 
त्यानंर्र बाईशी चचा करून एकारं्ार् समजूर् घालायची होर्ी र्ी जाहीर चचा कशाला? अशा 

अथाच्या एका प्रश्नाचे उत्तर देर्ाना रे् ष्टमसााानंा प्रष्टर्प्रश्न करर्ार्. 
 

पषं्टडर्ा रमाबाईनी स्वर्ः होऊन ज्या गोिी वरृ्मानपत्रािारे चौघार् आणल्या त्याष्टवषयी त्याचंी 
समजूर् घालण्यास एकारं् कशास पाष्टहजे? [ज्ञािोदय, २ मे १८८९, पत. १४१.] 

 
याच पत्राचा शवेट स्वर्ःच बोलका असल्याने र्ो र्साच उदघतर् करणे योग्य होईल. र्ो असा : 
 

ज्ञािोदयकते महाराज, पत्रष्टवस्र्ाराबिल क्षमा असावी. ष्टम. ष्टमसाा याचं्या शवेटच्या पत्राचा जाब 
राष्टहला आहे. र्ो ष्टिस्र्ी लोकासं जे सूचनापत्र मला ष्टलहायचे आहे त्यार्च सामील केला जाईल 
ही ष्टवनंर्ी. ष्टिस्र्दास. या संबंधाने आणखी वादष्टववाद चालष्टवण्याचे अगत्य नाही. [ज्ञािोदय, २ मे 
१८८९, पत. १४२.] 

 
अशा प्रकारे बाबा पदमनजींनी आपल्या पत्राने सदोबा ष्टमसाााच्याही पत्राचा चागंलाच समाचार घेऊन 
टाकला. या प्रकारे बाबा पदमनजींनी आपल्या पत्राचं्या िारे पषं्टडर्ा रमाबाईवर त्याचं्या धमृमर् संबधंार् 
टीकेची लोड उठष्टवली. अथार् यार् वैयक्तर्क स्वाथृ हकवा िेष कुठेच नव्हर्ा. व्यतर्ीपेक्षा धमृ मोठा व 
धमृसंरक्षण र्र त्याहून मोठे याचे धमृष्टनष्ठेरू्न प्रस्रु्र् पते्र जन्मास आली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबा पदमनजी ि सदोबा णमसाळ [रे. सदोबा बापूजी णमसाळ याचंा बाक्प्र्स्मा घोड नदी येथे लाला. रे् प्रथम नगरच्या ष्टमशन शााेर् 
ष्टशकर् होरे्. पण घोडनदीस ष्टमशनने शााा काढल्याने रे्थे त्यानंी अभ्यास केला. पुढे नगरास बालंटाष्टअन साहेबाजवा शास्त्राभ्यास करून सन 
१८५५ साली सनद ष्टमाष्टवली. नंर्र र्ा. २३ जून १८५९ रोजी त्याचंी दीक्षा घोडनदी मंडाावर लाली. त्या मंडाीचे काम त्यानंी ाार मेहनर्ीने 
केल्यावर रे् ‘फ्री चचृ’ ष्टमशनार् ष्टमशनरी लाले व अखेर त्याच कामार् असर्ाना त्यानंी जग सोडले. त्याचं्या नावावर पुढील पुस्र्के आहेर्. (१) 
‘बोधामतत हकवा कुणवी लोकासं पिे (३ आवतत्त्या.) (२) ज्ञानतभेदावर संभाषण (३) शतेकीनवषयी संवाद.] 
 

सदोबा ष्टमसाााचं्या पत्राची प्रस्र्ावना ‘घरापेक्षा ढेकण मोठी वा हार्भर लाकूड व सार् हार् ढलपी 
अशी आहे’ अशी सुरुवार्ीसच बाबानंी सदोबाचंी ष्टवकेट घेर्ली, हे आपण मागच्या पत्रार्च पाष्टहले. 
 

बाबानंी पंष्टडर्ा रमाबाईच्या धमृमर्ावंर चचा केली. त्याच वाेी सदोबा ष्टमसाा या अहमदनगरच्या 
एका पत्रलेखकाने बाबानंा जाहीर उपदेश केला होर्ा, की बाबानंी ष्टिस्र्ी धमृवचनाप्रमाणे पषं्टडर्ाबाईची 
खाजगी भेट घेऊन त्यानंा त्याचं्या वरृ्नाची जाणीव करून द्यावयाची होर्ी. बाबा म्हणर्ार्, 
 

पषं्टडर्ाबाईनी माझ्यावर खासगर् अन्याय र्र काही केला नाही. रे्व्हा त्यास एकारं्ी सागंण्याचे 
मला प्रयोजन ष्टदसले नाही. ष्टशवाय हा ष्टनयम मंडाीर्ींल ष्टिस्र्ी भावाषं्टवषयी आहे. पषं्टडर्ाबाई 
जरी आपणासं ष्टिस्र्ी म्हणष्टवर्ार् र्री त्या आजपयृर् कोणत्याही प्रोटेस्टंट मंडाीर् ष्टमााल्या 
नाहीर् व र्से ष्टमाण्याची त्याचंी इच्छा नाही. असे मागेच त्यानंी अमेष्टरकेर्ील त्याचं्या पत्रारूं्न 
प्रष्टसद्ध केले होरे्...‘स्त्री नाजुक पात्र आहे’ हे शास्त्रवचन ष्टम. ष्टमसाा यानंी पुढे केले आहे. परंरु् 
त्यावरून चालू ष्टवषयाच्या संबंधाने काहीच चचा केली नाही. ह्या अशतर् पात्राशी मी कोणत्या 
प्रकारे असभ्यरे्ने हकवा दाडंगाईचे वरृ्न केले अथवा त्यासं काही अपशब्द बोललो र्र र्ो 
सागंायचा आहे. [ज्ञािोदय, २ मे १८८९, पत. १४१ (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् ष्टदले आहे. पत्र क्र. ९.)] 

 
हे उद गार बाबानंी सदोबा ष्टमसाााच्या पत्रास उत्तर म्हणून ष्टलष्टहलेले आहेर्. बाबा सदोबानंा ष्टवचारर्ार् 
की, ‘इर्र पत्रानंी पषं्टडर्ाबाईसाहेबावंर अवाच्य व अमयाद शब्दाचंी वतिी केली रे्व्हा सदोबा मूग ष्टगाून का 
बसले होरे्? र्सेच पषं्टडर्ाबाईंनी स्वर्ः होऊन ज्या गोिी वरृ्मानपत्रािंारे चौघार् आणल्या त्याष्टवषयी 
त्याचंी समजूर् घालण्यास ‘एकारं्’ कशार् पाष्टहजे? मी पषं्टडर्ाबाईसाठी वारंवार प्राथृना कष्टरर्ो, बाई 
मजसाठी काय कष्टरर्ार्? र्सेच बाईनी ष्टिस्र्ी हे नाव घेऊन ह्या ष्टवशाल कामार् यश ष्टमाष्टवले र्र 
ष्टिस्र्ाच्या नावाने त्या कायास आरंभ का करीर् नाहीर्?’ अशा प्रकारचे अनेक प्रष्टर्प्रश्न सदोबा ष्टमसााासं 
बाबानंी बाईच्या संदभार् ष्टवचारले आहेर्. पषं्टडर्ाबाई उघडपणे ष्टिस्र्ीधमृपालन करीर् नाहीर्. र्र 
धमृष्टवरोधी कत र्ी करर्ार् असा बाबाचंा म्हणण्याचा आशय आहे. स्पिवतरे्पणा, परखड ष्टवचार, शास्त्रावर 
प्रभतु्व आष्टण प्रष्टर्पादनार् म्हणींचा योग्य वापर इ. बाबींचे ष्टवशषे या पत्रार् ष्टदसून येर्ार्. 
 

पषं्टडर्ा रमाबाईिबलची बाबाचंी कटु भावना कालारं्राने ष्टनवालेली ष्टदसरे्, कारण त्यानंी २८ 
ऑगस्ट १८९५ रोजी आपल्या दैनंष्टदनीर् ष्टलष्टहले आहे की, 
 

मंुबईर्ील ष्टस्त्रयाचं्या वार्थषक सभेकष्टरर्ा पषं्टडर्ा रमाबाई ह्या आमच्या शजेारी येऊन राष्टहल्या आहेर्. 
पूवी त्या ष्टकत्येक ष्टिस्र्ी लोकाचं्या घरी येऊन उर्रर् असर्, परंरु् त्याचंी माली कधी भेट लाली 
नाही. सुमारे सहा वषामागे रेव. मा. ष्टनकंबे याचं्या घरी त्याचंी क्षणभर गाठ पडली होर्ी, परंरु् र्ो 
प्रसंग अगदी असमाधानकारक लाला. कारण त्या कााी पषं्टडर्ा रमाबाईची धमृमरे् ष्टनराळ्याच 
प्रकारची असून त्यानंी जे माझ्याशी भाषण केले रे् मला अगदी आवडले नाही, इर्केच नाही र्र 
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मला दुःखही वाटले. त्या भेटीनंर्र त्याचं्या मर्ाचं्या संबधंाने मी ज्ञािोदयात काही पते्र ष्टलष्टहली व 
खाजगी रीर्ीने त्याचं्याशी माला ष्टकत्येक वेाा पत्रव्यवहारही लाला. [अिुभवसंग्रह, भा. २, उष्टन., पत. ५.] 

 
बाईनी बाबाचं्या अिुभवसंग्रह या आध्याक्त्मक आत्मवतत्ताची आस्थेने मागणी करर्ाच बाबा 

ष्टनवालेले ष्टदसर्ार्. बाबा मुिाम आपण होऊन बाईची भेट घेर्ार् व त्याचं्या भेटीने प्रभाष्टवर् होऊन 
आनंदीर् होर्ार्. बाईनी अिुभवसंग्रहाच्या २५ प्रर्ी रोख पैसे देऊन ष्टवकर् घेर्ल्यामुाे बाबा कत र्ज्ञरे्ने 
भरून येर्ार्. 
 

ह्या भेटीरू्न मला ाार संर्ोष लाला. त्याचें भाषण ाार आवडले. खरोखर त्याचं्यामध्ये आर्ा 
देवाचा आत्मा वसर् आहे व त्याच्या बोधाप्रमाणे त्या चालर्ार्, असा मला अनुभव आला. मी 
त्याचं्याकष्टरर्ा पुष्का प्राथृना केल्या हे देवाला ठाऊक, त्याष्टवषयीचा उल्लेख माझ्या रोजष्टनशीर् 
एका ष्टठकाणी आहे. डॉ. पॅष्टटकॉस्ट याचं्या उपदेशावरून देवाने ह्या बष्टहणीस आपल्या पुत्राष्टवषयी व 
आपल्या आत्म्याष्टवषयी यथाथृ ज्ञान करून ष्टदले, म्हणून मी त्याचे उपकार माष्टनर्ो. [र्तै्रव.] 
बाबाचें हे मर्पष्टरवरृ्न पाहून बरे वाटरे्. 

 
गोकुळ अष्टमीच्या त्राक टाचे स्पष्टीकरि 
 

बाबा पदमनजींनी गणेशचरु्थी, श्रावणी पौर्थणमा, होाी वगैरे ष्टवषयावंर त्राकटे ष्टलष्टहलेली आहेर्. 
‘हहदुसण’ साजरे करीर् असर्ाना ष्टकत्येक मूखृ समजूर्ी व रूढी असल्याचे त्याचं्या दृिोत्पत्तीस आले. 
बाबानंी ‘कत ष्ण व ष्टिस्र् याचंी रु्लना’ केलेली आहेच. कत ष्णचष्टरत्रार्ील रासक्रीडा, गोरस–लोणी इ. 
वस्रंू्च्या कत ष्णाने चोऱ्या केल्या, गोधने चोरली इत्यादी पुराणार्ील कथाप्रसंग आधारास घेऊन बाबानंी 
कत ष्णचष्टरत्रार्ील ही कत ष्णकत त्ये म्हणून रंगष्टवली आहेर्. गोवधनृपवृर् श्रीकत ष्णाने उचलून लोकरक्षण केले, 
काष्टलयामदृन करून लोकानंा संकटमुतर् केले, कंस चाणूर आदी आसुराचें ष्टनदालन करून लोकानंा 
सुरष्टक्षर् केले, अनेक ष्टववाह करून असुराचं्या कैदेर्ील अनेक नारींना सामाष्टजक प्रष्टर्ष्ठा प्राप्र् करून 
ष्टदली, या कत ष्णचष्टरत्रार्ील आदश ृ घटनाचंा बाबानंी ष्टवचार केला नाही. केला असल्यास त्याचा अथृ 
ष्टवपरीर् लावला. त्याचंा हेरू् कत ष्णाच्या र्थाकष्टथर् काळ्याकुट्ट बाजूवर ष्टिस्र्ाची उज्वल बाजू लोकासंमोर 
आणण्याचा होर्ा. ष्टिस्र्ी धमृप्रचारकाच्या भषू्टमकेशी हे सुसंगर् होरे्. बाबानंी जन्मािमी हकवा गोकुाािमी 
या नावाचे एक त्राक्ट ष्टलष्टहले आहे त्यार् ष्टलष्टहले, 
 

महाराष्रार्ील हहदू लोक कत ष्णास दोष लावीर् नाहीर्. पण जगन्नाथ पुरीचे लोक कत ष्णास ष्टशव्या 
देर्ार्. कत ष्ण त्यानंा व्यष्टभचारी वाटर्ो म्हणून रे् असे वागर्ार्. 

 
अशा अथाचे उद गार बाबाचं्या त्राकटार्ील वाचून लोक त्याष्टवषयी चचा करू लागले. बाबानंा प्रश्न ष्टवचारू 
लागले. त्या सवाना बाबानंी स्पिीकरणात्मक एक पत्र ष्टलष्टहले. ‘ओष्टरसा प्रारं्ार् कत ष्णसुभिेच्या 
व्यष्टभचाराची कथा आहे’ असे बाबा सागंर्ार्. ‘हहदु देव व धमृ’ याचं्या कथा कोणत्या एकाच गं्रथार् व प्रारं्ार् 
एकसारख्यया नाहीर्. देव व गं्रथपरत्वे ष्टभन्नर्ा असरे्. ‘पुराणार् अनेक दंर्कथा असर्ार्. कत ष्णचष्टरत्रार्ील 
काही दंर्कथाचंा उपयोग बाबा कत ष्णचष्टरत्र कलंष्टकर् करण्यासाठी कौशल्याने करून घेर्ार्. शवेटी बाबा 
म्हणर्ार्, 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हहदु देवाचे वणनृ करण्याचा सवृ ष्टिस्र्ी गं्रथकाराचंा हेरू् केवा एकच आहे. त्याची हनदा करावी 
अथवा भतर्ाचंी मने दुखवावी हा त्याचंा हेरू् नाही. र्र अशा देवाची भतर्ी सोडून खरा व एकच देव 
जो परमपष्टवत्र परमेश्वर त्याला एकच जो र्ारणारा प्रभ ू येशू त्याच्यािारे शरण येऊन सुखशारं्ी 
पावावी हाच आमचा सवांचा हेरू् आहे. [ज्ञािोदय, २४ सप्टेंबर १८९१, पत. ३०९. (मूा पत्र पष्टरष्टशिार् ष्टदले आहे. पत्र क्र. 
१०)] 

 
इंदुप्रकाशाची ३०० िष ेणपछेहाट 
 

ऑतटोबर १८९१ मध्ये इंदुप्रकाशच्या संपादकानंी बाबा पदमनजींच्या ‘गोकुा अिमी या त्राकटाच्या 
स्पिीकरणावर व त्या त्राकटावर टीकेची लोड उठष्टवली. इंदुप्रकाशासारख्या प्रगर्ीची इच्छा असलेल्या 
पत्राने ही टीकी केली हे बाबानंा आवडले नाही. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ह्या एष्टडटोष्टरअलच्या योगे आज ३० वष े पुढे पाऊल टाकीर् असलेल्या इंदूने ३०० वष े ष्टपछेहाट 
केली असे सवृ ष्टवचारी पुरुष म्हणर्ील. ष्टिस्र्ी लोकाचंा उिेश्य हहदुधमाची अथवा कोणत्याही 
धमाची हनदा करण्याचा मुाीच नाही, हे वारंवार सागंणे नको. जर त्याचें लेख हनदापर आहेर् र्र 
त्याचंी सवृ पुस्र्के सरकारने जप्र् करून जााून टाकली पाष्टहजेर्, ष्टमशने बदं केली पाष्टहजेर्, 
त्याचं्या शााा, कॉलेजे मोडली पाष्टहजेर् व त्याचं्या सवृ उपदेशकाचंी र्ोंडे बदं करून प्रत्येक 
ष्टमष्टशनरीस व तयाष्टटष्टकस्टास ज्ञानमठार् (रु्रंुगार्) नेऊन ठेष्टवले पाष्टहजे, म्हणजे रे् रे्थे काही 
र्री ज्ञान ष्टशकून शुद्धीवर येर्ील. 

 
अशा प्रकारे इंदुप्रकाशास ष्टलष्टहलेल्या उर्रार् बाबानंी इंदुप्रकाशास र्री अशी टीका करणे शोभर् नाही असे 
सुचवले आहे. पुढे आपल्या पत्रार् बाबा पदमनजी इंदुप्रकाशकारािंा ष्टवचारर्ार् की, 
 

हहदुधमार्ले रु्कारामाष्टद अनेक संर् मूर्थर्पूजा, शातर्पथं, गणपर्ी याचंी हनदा करर्ार्. त्याचंा 
समाचार संपादक का घेर् नाहीर्? रामदासानंी देखील अनेक देवाचंा सावाा गोंधा धमार् 
माजला असल्याचे कथन केले आहे. र्सेच प्रत्येक मनुष्याला धमृसंबंधी स्वरं्त्रर्ा बाागण्याचा व 
आपल्या धमाची करृ्व्ये आचरण्याचा हक्क आहे हे न्यायर्त्व हहदू लोकासं कोठून समजले? त्याचं्या 
मन्वाष्टदक धमृशास्त्रावरून समजेल कां? ष्टिस्र्ी माणसे प्राण पणास लावनू ष्टिस्र्ी धमृप्रसार 
करणारच, कारण त्याचं्या प्रभनेू त्यासं शुभवरृ्मानाचा प्रसार करण्याची आज्ञा ष्टदली आहे. 

 
ही बाबाचंी प्रबा धारणा या पत्रार् व्यतर् लाली आहे. अशा प्रकारे बाबानंी प्रस्रु्र् पत्रार् संर्प्र् ब्रह्मदंड 
सहनर्ारप् जलाने थंड करण्यास समथृ असल्याचे दाखवनू ष्टदले आहे. पत्राच्या शवेटी इंदूप्रकाशाच्या 
संपादकीयार्ील अनेक गोिींचा समाचार पुढे घेण्याचे आश्वासन त्यानंी ष्टदले आहे. [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८९१, 
पत. ३१५, ३१६. (मूा पत्र सहाव्या पष्टरष्टशिार् ष्टदले आहे. पत्र क्र. ११)] 
 

बाबाचं्या या उपलब्ध पत्रव्यवहाराने र्त्त्कालीन काही वादावंर ाार चागंला प्रकाश पडर्ो. एरवी 
शारं्, सौम्य वतत्तीचे धमृप्रवण बाबा ष्टिस्र्ी धमाबिलच्या उत्कट अष्टभमानाने आग्रही, एकागंी, असष्टहष्णु व 
आक्रमक कसे बनर्ार्, हे धमृष्टवषयक रु्लनात्मक अभ्यासष्टनदशकृ अशी जी त्याचंी पुस्र्के आहेर् त्यावरून 
मागच्या प्रकरणारू्न दाखष्टवले होरे्. पत्रव्यवहारासारखे मर्प्रसाराचे व लोकजागतर्ीचे साधन हार्ी 
सापडल्यानंर्र त्याचा आपल्या कडव्या धमाष्टभमानापोटी बाबानंी चागंला उपयोग करून घेर्ला आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्या कडवेपणामुाेच ही पते्र पष्टरणामकारक उर्रली आहेर् यार् शकंा नाही. ‘वतत्तपत्र’ ही एक नवी 
शतर्ी, नवी जाणीव पाश्चात्यानंी आपल्याला ष्टदली. वतत्तपत्रार्ील सावृजष्टनक स्वरूपाचा पत्रव्यवहार 
अष्टधकाष्टधक लक्ष्यवेधी करण्यामध्ये अव्वल इंग्रजीर् व नंर्रच्या कााार्ले महत्वाचे श्रेय बाबानंा ष्टदले 
पाष्टहजे. अथार्च बाबाचंा पत्रव्यवहार धार्थमक बाबींपुरर्ाच मुख्ययत्वकेरून मयाष्टदर् आहे, हे लक्षार् घेर्ले 
पाष्टहजे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१२ 
 
अरुिोदय : बाबाचें णिस्र्ी होिे : सहजसंुदर कलात्मक आणिष्कार 
 
बाबाचं्या कर्तृत्वाचा ष्टवशषे हा की मराठी वाङ् मयाच्या अनेक के्षत्रार् त्यानंा अगे्रसरत्वाचा वा अग्रदूर्त्वाचा 
मान ष्टमााला. मराठीर्ील पष्टहली कादंबरी, मुलाचं्या माष्टसकाचे आद्यकरे्, पष्टहले ष्टनबंधमालाकार, नव्या 
कराराचे पष्टहले टीकाकार, येशू ष्टिस्र्ाच्या समग्र चष्टरत्राचे पष्टहले लेखक इत्यादी त्याचं्या अगे्रसरत्वाची 
अनेक काये आर्ापयंर् आपण अभ्यासली. त्याचं्या या सन्मानामध्ये त्याचं्या अरुणोदय या आत्मचष्टरत्राचीही 
गणना करावी लागरे् हे ष्टवशषे होय. 
 

वास्र्ष्टवक ‘आत्मचष्टरत्र’ हा वाङ् मयप्रकार आंग्लाईर् नव्याने ष्टनमाण लाला असे नाही. 
मध्ययुगीन कााार् मराठीर् आत्मचष्टरते्र ष्टलष्टहली गेली होर्ी. संर्ाचं्या आत्मष्टनवदेनारू्न 

साकारलेले भावष्टचत्र हे आध्याक्त्मक आत्मचष्टरत्राचेच ष्टनदशकृ होय. संर् बष्टहणाबाई, कचेश्वर, 
ष्टनरंजनमाधव याचंी आत्मष्टनवदेने त्याचं्या धार्थमक व लौष्टकक जीवनाचा काही अंशी मागोवा घेर्ार् र्र नाना 
ाडणीस, गंगाधरराव पटवधनृ, बापू कान्हो इत्यादी ऐष्टर्हाष्टसक कत्या पुरुषाचंी आत्मचष्टरते्र या ना त्या 
स्वरूपार् त्याचंी जीवनष्टचते्र स्थूल स्वरूपार् साकार करण्याचा प्रयत्न कष्टरर्ार्. या मध्ययुगीन 
आत्मचष्टरत्रापेंक्षा अवाचीन कााार्ील आत्मचष्टरते्र ष्टनष्टश्चर्च वगेाी आहेर्. त्याचंा वगेाेपणा, ही आत्मचष्टरते्र 
ज्या आंग्ल वाङ् मयापासून स्ाूर्ी घेऊन ष्टलष्टहली गेली त्या नव्या प्रकाराच्या नव्या वैष्टशष्यामुंाेच ष्टनमाण 
लाला आहे, हे ष्टनष्टश्चर्. अशा नव्या जाष्टणवनेे ष्टलष्टहलेल्या पष्टहल्यावष्टहल्या आत्मचष्टरत्रामंध्ये दादोबा पाडुंरंग 
व बाबा पदमनजी याचं्या आत्मचष्टरत्राचंा ष्टवशषे गौरवाने उल्लेख करावा लागर्ो. यापूवी ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी 
यानंी आपल्या वदेोक्तधमृप्रकाश या गं्रथाला ष्टलष्टहलेल्या प्रास्र्ाष्टवकपर मजकुरारू्न आपले चष्टरत्र 
सरधोपटपणे व जंत्रीवजा स्वरूपार् माडंले होरे्. वाङ् मयीन दृष्या रे् अगदीच सामान्य होरे्. दादोबा 
पाडुंरंगाचें आत्मचष्टरत्र मुाार् इ. स. १८८२ मध्ये ष्टलष्टहले गेले असले र्री अंर्ःकााच्या आजारामुाे त्याचें 
लेखन अधवृट राष्टहले व रे् प्रकाष्टशर् होण्यासाठी ष्टवसाव े शर्क उजाडाव ेलागले. बाबाचें अरुणोदय हे 
आत्मचष्टरत्र इ. स. १८८८ साली प्रष्टसद्ध लाले असल्यामुाे प्रष्टसद्धीचा प्रकाश लाभलेले अव्वल दजाचे 
मराठीर्ील पष्टहले आत्मचष्टरत्र म्हणून त्याचे महत्त्व वादार्ील आहे. 
 

एका ष्टवष्टशि हेरू्ने आष्टण ष्टवष्टशि दृष्टिकोणाने ष्टलष्टहलेले बाबाचें हे ‘स्वष्टलष्टखर् चष्टरत्र’ स्वयंपूणृ 
आहे. ‘यार् पुस्र्ककत्याने आपले हहदुधमृसंबधंी ष्टजणे व ष्टिस्र्ी होणे या गोिीचे वणनृ केले आहे’, या 
पुस्र्काच्या मुखपतष्ठावरील वणनृावरून त्याचे स्वरूप अष्टधक स्पि होरे्. हे वणनृ करण्यासाठी बाबानंी ज्या 
ज्या सामग्रीचा उपयोग केला त्याची र्पशीलवार माष्टहर्ी त्यानंी प्रस्र्ावनेर् ष्टदली असली र्री त्या अशा 
स्वरूपाचे स्वचष्टरत्र ष्टलष्टहण्यासाठी बाबाचं्या पुढे असलेल्या आदशांचा त्यानंी कुठेही उल्लेख केला नाही. र्री 
देखील या पुस्र्काची जगार्ल्या अनेक प्रष्टसद्ध भाषार् लालेली भाषारं्रे, रॅतट सोसायटीच्या सभासदानंी 
ष्टदलेले अष्टभप्राय व बाबानंी उपयुतर् करून ष्टदलेले इ. स. १८९१ सालचे बोस्टनच्या दी नमशिरी हरेल्ड या 
पुस्र्कार्ील परीक्षणात्मक कात्रण यावरून त्याची योग्यर्ा आष्टण जगार्ल्या श्रेष्ठ अशा धार्थमक 
आत्मचष्टरत्राशंी त्याचे असलेले नारे् लक्षार् येरे्. नमशिरी हेरल्डिे बाबाचं्या लेखणीचे सामर्थयृ व स्वष्टचत्र 
उभे करण्यार्ली त्याचंी र्रल प्रष्टर्मा याचंा उल्लेख करून ‘जॉन न्यमून’ व ‘थॉमस कॉट’ याचं्या स्वचष्टरत्राशी 
याची रु्लना केली आहे. [अरुणोदय, आ. २, मंुबई, १९०८, पत. १३ वर उद घतर् केलेले नमशिरी हेरल्ड मधले अवर्रण पाहा. ‘जॉन न्यमून’ 
ऐवजी ‘ज्यॉन न्यटून’ असे छापले गेले आहे. र्ो उघड उघड मुिण दोष आहे. यापुढील अरुणोदयाचे सवृ संदभ ृ दुसऱ्या आवतत्तीवरून घेर्ले 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहेर्.] खरे पाष्टहले र्र सवृ प्रष्टसद्ध अशी जी जागष्टर्क कीर्ीची धमृपर आत्मचष्टरते्र आहेर् त्यामध्येच या 
बाबाचं्या या कत र्ीची गणना करावी लागेल. ‘सेंट ऑगस्टीन’चे कन्फेशन्स, पास्कलचे penses 
(Thoughts) नपलनग्रम्स् प्रोगे्रसकता जॉन बन्यनचे गे्रस अबाऊंहडग व ‘कार्थडनल जॉन न्यमून’चे Apologia 
यानंा आत्मचष्टरत्र वाङ् मयार् जे स्थान आहे रे्च बाबा पदमनजींच्या कत र्ीचे मानाव े लागरे्, इर्के हे 
आत्मचष्टरत्र महत्त्वाचे आहे. बाबा पदमनजींनी ही सवृ हकवा यार्ील काही महत्त्वाची आत्मचष्टरते्र 
नजरेखालून घार्ली असावीर् असे जरी प्रत्यक्ष पुराव्याच्या अभावी म्हणर्ा आले नाही र्री त्याचं्या 
अंर्रंगार्ील आत्मभावप्रकटीकरणाच्या उत्कटरे्वरून त्यानंी त्यापकी काही पाष्टहली असावीर् असे 
ष्टनष्टश्चर्पणाने म्हणर्ा येईल. ‘सेंट ऑगस्टीन’ने ष्टिस्र्ी श्रदे्धचा ष्टनष्ठेने स्वीकार केल्यानंर्र आपल्या 
पूवृजीवनार्ील अनीर्ीने व अश्रदे्धने भरलेल्या घटनाचंा वधे पश्चार्ापदग्ध मनाने घेण्यासाठी कन्फेशन्स 
ष्टलष्टहले. (इ. स. ३९७–४०१). पास्कलने अशाच स्वरूपाच्या पश्चार्ापदग्धमनाने ष्टलष्टहलेल्या आठवणी 
त्याच्या मतत्यनंूर्र १६६० च्या सुमारास जनरे्ला ज्ञार् लाल्या. ‘जॉन बन्यन’ नेही आपल्या आयुष्यार्ील 
अनेक मोहाचें, त्यानंा बाी पडून केलेल्या पापाचें व परमेश्वरी कत पेने ष्टमाालेल्या सद गर्ीचे ष्टचत्र १६६६ मध्ये 
गे्रस अबाऊंहडग दी चीफ ऑफ नसिसृ या नावाने प्रष्टसद्ध केले. ‘चालृ् कींग्स्ले’ याने केलेल्या आरोपाचें 
खंडन करण्यासाठी ‘कार्थडनल जॉन न्यूमन’ने १८८३ च्या सुमारास Apologia प्रष्टसद्ध करून आपल्या 
आयुष्यार्ील धार्थमक क्स्थत्यंर्राचे ष्टवलक्षण पष्टरणामकारक असे ष्टचत्र रेखाटले. अरुणोदय ष्टलष्टहर् 
असर्ाना नुकरे्च काही वषापूवी प्रष्टसद्ध लालेले हे ‘न्यमून’चे पुस्र्क बाबाचं्या हार्ी पडले असावे असे 
वाटरे्. कारण आपल्या धार्थमक ष्टवचाराचंा आलेख न्यमूनने ष्टजर्तया ष्टवस्र्ाराने या पुस्र्कारू्न माडंला आहे 
ष्टर्र्तयाच ष्टवस्र्ाराने बाबानंी आपल्याही धार्थमक क्स्धत्यंर्राचे ष्टचत्र रेखाटले आहे. 
 

वर उल्लेष्टखलेल्या आत्मचष्टरत्राचंा जन्म धार्थमक उिेशाने लालेला असला र्री त्याचें महत्त्व आज 
आपणास जाणवरे् रे् त्याचं्या उत्कटरे्मुाे ष्टनमाण लालेल्या वाङ् मयीन गुणामुंाेच होय. त्यानंी केलेल्या 
पापकत त्यापेंक्षा त्याचं्या वणृनार्ील भेदक सत्यदशनृामुाे व त्यारू्न ष्टनमाण लालेल्या लाष्टलत्यामुाे आष्टण 
त्याचं्या धार्थमक स्वरूपाच्या पष्टरणामापेक्षा र्त्कालीन जग व त्या जगार् वावरणारी त्याचंी व्यतर्ीमत्व ेयाचं्या 
भावपूण ृ दशनृामुाेच. ‘हकग्स्ले’च्या आरोपामुाेच ‘न्यमून’ने आपल्या धार्थमक क्स्थत्यंर्राचे ष्टचत्र रेखाटले 
असले र्री ‘हकग्स्ले’चे आरोप आज कोणाच्या लक्षार्ही राष्टहले नाहीर्. परंरु् न्यमूनचे आत्मचष्टरत्र मात्र एक 
अष्टभजार् कत र्ी म्हणून ष्टचरस्मरणीय ठरले आहे. त्याचप्रमाणे अरुणोदय बाबानंी कदाष्टचर् ष्टिस्र्ी 
धमृप्रसारासाठी ष्टलष्टहले असेल परंरु् रष्टसक वाचकानंा प्रसारापष्टलकडे गेलेले एक अष्टभजार् वाङ् मयीन रूप 
म्हणूनच भरुा घार्ले हे ष्टनःसंशय. 
 

अरुणोदयला हे ष्टनर्ारं् रमणीय वाङ् मयीन रूप कशामुाे प्राप्र् लाले असावे याचा ष्टवचार करू 
लागल्यानंर्र त्याच्या अंगोपागंार् दडलेले सहजस्ाूरृ् नाय आपल्या लक्षार् येऊ लागरे्. बाबानंी इ. स. 
१८५४ साली ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला आष्टण त्यापूवीच्या हहदूधमार्ील ष्टजण्याचे ष्टचत्र रेखाटून त्या धमार्ील 
कमृकाडंाचे, उपासनेच्या अनेकत्वाचे, दुि चालीरीर्ींचे, बुष्टद्धशून्य लोकभ्रमाचें, आध्याक्त्मक जंजाााचे 
ष्टचत्र रेखाटण्याच्या हेरू्ने ‘स्व’ला मध्यहबदू कल्पून त्यानंी हे ष्टचत्र साकार केले आहे. रे् साकार करीर् 
असर्ाना जणू काही बाबा चााीसपन्नास वषापूवीच्या त्या जगामध्ये पुनः आत्मभावाने जगू पाहर्ार् आष्टण 
र्ल्लीनरे्ने त्या जगाचे व त्या जगार्ले आपले रूप न्याहाार्ाना कुरू्हलाने आष्टण कौरु्कभरल्या नजरेने रे् 
रूप शब्दष्टचत्राचं्या साहाय्याने ष्टजवरं् करू पाहर्ार्. असे करीर् असर्ाना बाबाचं्या मधला संवदेनाक्षम, 
ष्टजज्ञासू, जीवनपे्रमी आष्टण कुरु्हलपे्रष्टरर् लेखक अनेक अंगानी आत्मप्रत्ययाने भारलेले लाष्टलत्यपूण ृष्टवश्व 
आपल्यासमोर सहजगत्या साकार करर्ो. पन्नास-साठ वष ेमागे जाण्याचा हेरू् अगदी स्पि आष्टण उघड 
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असला र्री त्याचंा साके्षप आष्टण त्याचंी ष्टजज्ञासा त्या हेरू्वर सार्त्याने मार् करीर् राहर्ार् आष्टण एक 
पूणपृणे ष्टवस्मतर्प्राय लालेले आष्टण इर्तया पष्टरणामकारक रीर्ीने क्वष्टचर्च मनासमोर उभे राहणारे दीडश े
वषांपूवीचे रे् जग अनेक बारीक-सारीक व नायपूण ृ र्पष्टशलानंी आपल्यासमोर साक्षार् अवर्रले. हहदु 
संस्कारामुाे, हहदू ष्टजण्यामुाे आपण एका ासव्या पाखंडार् रुर्लो होर्ो या खंर्ीने बाबा या पाखंडाचे 
वणनृ करायला बसले असले र्री त्या पाखंडाचे उपहास–उपरोधाने भरलेले केवा प्रचारकी ष्टचत्र न 
रेखाटर्ा त्या मंर्रलेल्या ष्टदवसाचं्या साक्षात्काराचा अनुभव बाबाचंी लेखणी देऊन जारे् आष्टण म्हणूनच हे 
आत्मचष्टरत्र अनन्यसाधारण म्हटले जारे्. बाबाचंी मार्ाष्टपर्रे, सगेसोयरे, शजेारीपाजारी, सखेसोबर्ी, 
ष्टशक्षक व गुरुजन याचं्या संबधंार्ल्या आठवणी बाबा स्वर्ःला मध्यवर्ी कल्पून सागंायला जार्ार्. त्यावाेी 
त्याचंी मनोहारी शब्दष्टचते्र र्र साकार होर्ार्च परंरु् त्याचंा आपल्या मनावर लालेल्या पष्टरणामाचंा भाव रे् 
ठायीठायी उमटवनू जार्ार्. र्त्त्कालीन लोकसमजुर्ी, प्रस्थे, धेंडे, लोकष्टवलक्षण व्यतर्ी, धमाची 
नैष्टर्करे्पासून लालेली ाारकर् याचंा अनेकरंगी परंरु् प्रामाष्टणक भावनेने ष्टवणलेला पट बाबा पुढे ठेवर्ार्. 
साके्षप, प्रामाष्टणकपणा, उत्कटर्ा, र्न्मयर्ा, कोणर्ाही भाव वा प्रसंग उमटष्टवण्याचे सामर्थयृ असलेली 
मराठमोाी सहजसाधी भाषा यामुाे हे जरी स्वचष्टरत्र असले र्री ‘स्व’ची बाधा न लाल्यामुाे, आत्मगौरव व 
आत्मसमथृन या दोषामुंाे बहुर्ाशं आत्मचष्टरते्र जशी डागाली जार्ार् व मनारू्न उर्रर्ार् र्से बाबाचं्या या 
आत्मचष्टरत्रार् कुठेही चुकूनसुद्धा घडर् नाही. र्त्त्कालीन सामाष्टजक व धार्थमक क्स्थर्ीचे अंर्रंग 
न्याहााण्याच्या दिीने र्र रे् बेजोड आहे. दत्तो वामन पोर्दारानंी म्हणूनच, ‘महाराष्राचा सामाष्टजक व 
धार्थमक इष्टर्हास ष्टलष्टहण्यास याचा उपयोग ाार होईल व त्याच ष्टवषयावरील वाङ् मय व एका कत्या 
व्यतर्ीचा इष्टर्हास या दृिीनेही त्याचा उपयोग मोठा आहे’, या प्रकारे त्याचा गौरव केला आहे. [मराठी गद्याचा 

इंग्रजी अवतार, पुणे, १९२२, पत. ९६.] दादोबा पाडुंरंग हे बाबाचें समकालीन. त्याचं्या आत्मचष्टरत्रार्ही अव्वल 
इंग्रजीचेच ष्टचत्र प्रष्टर्हबष्टबर् लाले आहे. बाबाचं्या ष्टिस्र्ी धमृप्रसारासारख्यया हहदुधर्थमयानंा अष्टप्रय अशा 
हेरू्पासून रे् पूणपृणे मुतर् असले र्री अरुणोदयासारखा मोठा पष्टरणाम रे् करू शकले नाही, प्रा. गं. बा. 
सरदार यानंी त्यासंबधंाने मोठी मार्थमक रु्लाना केली आहे. रे् म्हणर्ार्, 
 

बाबा पदमनजी याचं्या अरुणोदय नामक आत्मचष्टरत्राचा, मराठी साष्टहत्याचा एक अमोष्टलक 
अलंकार म्हणून नेहमीच गौरव करावा लागेल. वाचकाला ष्टवश्वासार् घेऊन त्याच्या पुढे आपले 
अंर्ःकरण खुले करण्याची बाबा पदमनजींची हार्ोटी काहंी ष्टवलक्षण आहे. प्रत्येक प्रकरणार् 
लेखक स्वर्ः र्र रंगर्ोच पण वाचकालाही र्ल्लीन करून सोडर्ो. याच कााार्ील दुसरे श्रेष्ठ 
साष्टहक्त्यक दादोबा पाडुंरंग याचेंही आत्मचष्टरत्र उपलब्ध आहे. पण बाबा पदमनजींच्या 
लेखनशलैीर्ील ष्टजव्हााा दादोबाचं्या भाषेर् नाही. दादोबाचें आत्मचष्टरत्र म्हणजे खुल्या गद्य 
अनुभवाचंी रुक्ष संष्टहर्ा वाटरे्. उलट बाबा पदमनजींचे आत्मष्टनवदेन वाचर्ानंा त्याचंा आयुष्यक्रम 
म्हणजे एक सत्याचा शोध वाटर्ो, एक ध्येयाची साधना आहे असा प्रत्यय येर्ो. [‘बाबा पदमनजी’ 
‘आकाशवाणी पुणे कें िावरुन १२ जानेवारी १९५५ रोजी केलेल्या भाषणाचे हस्र्ष्टलष्टखर्. पत. ५.] 

 
केवा स्वर्ःचे, स्वर्ःच्या मानष्टसक क्स्थत्यंर्राचे, धमांर्राचे, ष्टिस्र्ाच्या मोठेपणाचे आष्टण 

हहदुधमार्ील कमृकाडंाचे वणनृ करण्यार् बाबानंा स्वारस्य नाही. त्यानंा स्वर्ःबरोबरच स्वर्ःचे कुटंुष्टबय, 
इिष्टमत्र, सगेसोयरे, गुरुजन आष्टण त्याचं्याशी संबंष्टधर् अशा साऱ्या आठवणी जागवायच्या आहेर्. 
 

आर्ा ह्या पुस्र्कार् मी आपल्या खासगर् गोिी का घार्ल्या असा कोणी प्रश्न ष्टवचारर्ील, र्र 
त्यास हेच उत्तर आहे की, ज्या कुटंुबार् माला जन्म लाला व जेथे मी लहानाचा मोठा लालो त्याचा 
व माला वाेार् वाे वाढल्याप्रमाणे जो संबधं र्ो सोडून माली एकयाचीच गोि कशी ष्टलष्टहर्ा आली 
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असर्ी? वाडवष्टडलाचंा जो कुाधमृ र्ो त्याचं्या लेकराचंा, त्याचं्या ज्या चाली व रीष्टर्भार्ी त्या 
त्याचं्या मुलाचं्या, त्याचें जे ष्टवचार रे् ह्याचें ष्टवचार, हा प्रकार सवृत्र आहे. [अरुणोदय, आ. २, मंुबई, १९०८, 
पत. ९. प्रस्र्ावना, पत. ९.] 

 
या भषू्टमकेरू्न त्यानंी आपल्या घराण्याची माष्टहर्ी ‘मुाे’ कुटंुबारं्ील एका वतद्धाकडून बऱ्याच प्रयासाने (रा. 
रा. गोपााराव मुाे) याचं्या िारे ष्टमाष्टवली होर्ी. [र्तै्रव, पत. ८.] प्रारंभीच रे् आपल्या कुााची, ज्ञार्ीची, 
मार्ाष्टपत्याचंी, स्वर्ःच्या जन्माची, बेागावच्या स्वर्ःच्या राहत्या बंगलेवजा घराची, घर ज्या गल्लीर् होरे् 
त्या गल्लीची, त्या गल्लीर् राहणारे शजेारीपाजारी, त्याचं्या जाष्टर्पार्ी, रीष्टर्भार्ी, खाणेष्टपणे, वागणे बोलणे 
इत्यादीची बारीक सारीक वैष्टशष्ये आपल्या समोर उभी करर्ार्. बाबा स्वर्ः त्या कााार् मनन हचर्नाने 
जार्ार् रे् आपल्यालाही त्याचं्याबरोबर घेऊनच. आपले कुटंुब, कुलदैवरे्, घरार्ील दानधमृ, कमृठपणा, 
सोवाे ओवाे, आईची भतर्ी, कलावषं्टर्णींचा नाच व हष्टरकीरृ्ने, ब्राह्मणाचें मंत्रघोष, त्याचें आशीवाद व 
शाप या सवृ गोिी त्यानंा स्मरर्ार् आष्टण शब्दाचं्या पखंावर बसून आपल्या चक्षूंसमोर येऊन त्या उभ्या 
ठाकर्ार्. एकोष्टणसाव्या शर्काचा पूवाध ृ आपल्यासमोर साकारर्ो र्ो बाबाचं्या या बालपणीच्या 
हकीगर्ींनी. त्याचं्या त्या लहानपणच्या आठवणी खरोखरच बालपणासारख्ययाच रम्य आहेर्. आज अद भरू् 
ठराव्यार् असेच त्याचें स्वरूप आहे. त्या सवृ गोिींचे वणनृ बाबानंी असे काही ष्टवलक्षण सामर्थयाष्टनशी केले 
आहे की आपणास वाटरे् आपण एखादा ष्टचत्रपट र्र पाहार् नाही ना? व र्ो संबधं कालच ष्टजवरं् 
लाल्याप्रमाणे वाटू लागर्ो. 
 

माली मार्ाष्टपर्रे मंुबईच्या कासार ज्ञार्ीची असून सुरर्कराचं्या घराण्यार्ली होर्ी. आमचे कूा 
सधन व प्रष्टर्ष्टष्ठर् होरे्...आमचे उपनाम मुाे. माले चुलर् चुलर् आजे बापुशठे सुरर्कर कासार 
मोठे वजनदार व धनवान गतहस्थ होरे्. [र्तै्रव, उष्टन., पत. १.] 

 
अशी साधी सरा सुरुवार् करून बाबा त्याचें घराणे, त्याचें आईवडील, त्याचें समाजार्ील स्थान, 
वष्टडलानंी त्या कााार् घेर्लेल्या स्थापत्यष्टशक्षणामुाे ऐष्टहक जीवनार् त्यानंा ष्टमाालेली बरकर् व प्रष्टर्ष्ठा 
याचंी हकीकर् देर्ार्. र्ी देर्ाना अधूनमधून अनेक आख्ययाष्टयकाचंी मनोहारी गुंाण करर्ार्. उदाहरणाथृ 
आपल्या वष्टडलाचंा शयेे (कासार जार्ीच्या मुख्ययास शटेे म्हणर्) पणाशी असणारा संबंध व्यतर् करून 
बाबा भाईशठे पेशव्याचंी नायपूण ृहकीकर् सागंर्ार्, 
 

भाईशठे पेशवे या नावाचे एक ाार वतद्ध पुरुष होरे्, त्यासं मी पधंरा सोाा वषांचा असर्ाना पाष्टहले 
रे्व्हा त्याचें वय ८०–९० वषांचे असेल असे वाटरे्. रे् पेशव ेसरकारार् दुभाषाचे काम करीर्. त्यासं 
इंक्ग्लश येर् होरे्. पेशवाई बुडाल्यावर इंक्ग्लश सरकार त्यासं पेंशन देऊ लागले. परंरु् रे् घेईनार्. 
त्याचं्या ष्टचत्तास काहंीसा भ्रम लाला असल्यामुाे रे् सरकारापाशी पेशव्याचं्या राज्याचा ष्टहशबे 
मागर्...त्या कष्टरर्ा ं कंुपणी सरकारास पते्र ष्टलहीर्, आपल्या भायेस देखील त्यानंी पेनशन घेऊ 
ष्टदले नाही. स्वर्ः मात्र ओाखीच्या साहेबाकंडून व पारशी गहस्थापंासून मदर् घेर्. [र्तै्रव, पत. ३५.] 

 
आपल्या वष्टडलाचें नाव पदमनजी माष्टणकजी. त्याचंा जन्म सन १८०५ ला लाला, एवढेच रे् सागंर् 

नाहीर् र्र, त्याचंी जन्मपष्टत्रका आपल्यापाशी आहे असे रे् आवजृून ष्टलष्टहर्ार् व नंर्र आपल्या घरी 
जन्मपष्टत्रकेची ष्टकत्येक मोठमोठी भेंडोाी होर्ी. त्या करण्याकष्टरर्ा पुष्का खचृ कसा लागर्ो, त्यावर 
मनुष्याच्या जन्मापासून मरणापयंर् प्रत्येक वषी वा ग्रहदशचे्या कााी काय काय होईल हे ष्टलष्टहलेले असरे् 
वगैरे माष्टहर्ी रे् देर्ार्. वष्टडलाचंी जन्मपष्टत्रका चााीस हार् लाबंीची होर्ी. आपली स्वर्ःची जन्मपष्टत्रका 
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कशी सापडर् नाही याचें सष्टवस्र्र वणनृ बाबा करर्ार्. त्याचवाेी आपल्या लग्नाच्या पूवी जोश्याने आम्हा 
उभयर्ाचं्या जन्मपष्टत्रका पाष्टहल्या होत्या. परंरु् आमचा ष्टजवरं्पणीच ष्टवयोग होणार हे त्याला समजले 
नाही, [र्तै्रव, पत. ५६.] असे खुबीने व गमर्ीने आमच्या सनार्नी समजुर्ींचा उपहास करर्ार्. 
 

जरी मी ालज्योष्टर्षावर पूण ृष्टवश्वास ठेवीर् असे, र्री काही काााने मााव्यार्ील ष्टसहोरनगस्थ 
सुभाजी बापू यानंी केलेला एक छापील गं्रथ माझ्या हार्ी आला, त्यार् भास्कराचायृ व कोपरष्टनकस 
याचं्या ज्योष्टर्षाचा मेा घालून ष्टदला होर्ा व पौराष्टणक ज्योष्टर्ष आष्टण शकुन मुहूरृ् इत्यादींचे 
युतर्ीने व हहदुधमृगं्रथाच्या आधाराने खंडण केले होरे्. रे् वाचून माला ष्टवश्वास बराच ढाला, 
आष्टण ग्रहाष्टदकाचें भय माझ्या मनारू्न कमी कमी होर् गेले. [र्तै्रव, पत. ३५.] 

 
याप्रमाणे आपल्या मानष्टसक क्स्थत्यंर्राचा हवाला देर्ार्. त्याचप्रमाणे आपण इ. स. १८३९ मध्ये ‘घरारू्न 
मुहूरृ् पाहून चागंल्या शकुनावर ष्टनघालो र्री मागार् आमच्यावर ष्टवघ्ने आली व आमचे ाार हाल लाले’ असे 
मुिाम सागंून शकुन मुहूर्ार्ील ष्टनरथृकर्ा बाबा स्पि करर्ार्. साहष्टजकच आपण नेपोष्टलयन बोनापाटृची 
शकुनवरं्ी हे त्याच (शकुन, मुहूरृ्) ष्टवषयावरील पुस्र्क ष्टलष्टहले याची आठवण त्यानंा होऊन ‘र्ो 
अज्ञानाधंकारारं्ील उद्योग’ होर्ा असे ष्टलहावयास चुकर् नाहीर्. ह्या पाश्वृभषू्टमवर बाबानंी मुहूरृ्, ज्योष्टर्ष, 
जन्मपष्टत्रका, शकुन वगैरेवरील आपला अंधष्टवश्वास स्वानुभावाने कसकसा नि लाला याचे ष्टनवदेन केले 
आहे. बाबाचं्या कााार् उपरोतर् अज्ञानारं्गरृ् समजुर्ी समाजार् सरास रूढ होत्या. ष्टवशषेर्ः जन्म, मतत्य,ू 
ष्टववाह, प्रवासाचा प्रारंभ, शुभ गोिीचा आरंभ इत्यादी कामार् शुभशकुनाचंा ष्टवचार समाजमनावर ाारच 
मोठ्या प्रमाणावर होर्ा याची कल्पना आपणास बाबाचं्या या ष्टनवदेनावरून येरे्. र्त्त्कालीन समाजदशनृ हा 
बाबाचं्या आत्मचष्टरत्राचा एक सहज आष्टवष्कार आहे. र्ो त्याचं्या भावजीवनाशी एकजीव लाल्यामुाे हृद्य 
लाला आहे. 
 

आपल्या आत्मचष्टरत्रार् बाबानंी हहदुधमाष्टवषयीच्या आपल्या साऱ्या संवेदना कसलाही आडपडदा न 
ठेवर्ा व लपवाछपवी न करर्ा माडंल्या आहेर्. समाजार्ील कमृकाडंाबरोबर, कमृठपणाबरोबर, 
उच्चनीचरे्च्या कल्पनेबरोबर आपण कसे वाहार् जार् होर्ो, त्या कल्पनाशंी आपण ष्टकर्ी र्न्मय लालो होर्ो 
याचे त्यानंी रेखाटलेले ष्टचत्र म्हणजे र्त्कालीन हहदंूच्या भावनेचे ठसठशीर् ष्टचष्टत्रकरणच होय! कुटंुबार् व 
समाजार् रे्व्हा कमृठपणा, सोवाे–ओवाे, मूर्थर्पूजा, अनेक देवर्ाचंी भतर्ी, मंत्ररं्त्र, र्ाईर्, गंडेदोरे, 
ब्राह्मणभोजने, श्राद्धपक्ष, यज्ञयाग, उपासर्ापास, भरू्ष्टपशाच्च, अंगार् वारे येणे, स्पतश्यास्पतश्यर्ा, जाष्टर्भेद, 
पकं्तर्प्रपंच, देवदशनृ, यात्राजत्रा, नाचर्माश ेयानंा ऊर् आला होर्ा. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

बेागावार् कधी कधी एखादा हरदास कथेच्या आरंभी आध्यात्मष्टवषयावर काही व्याख्ययान देर् असे, 
पण रे् ऐकायास ाारच थोडे लोक जमर्, व रे् संपून कथानुसंधान केव्हा लागेल याची वाट पहार्. 
[र्तै्रव, पत. ७०.] 

 
आपल्याला वेदारं् ष्टवचार कधी आवडला नाही व र्ीच क्स्थर्ी इर्र लोकाचंी होर्ी असे बाबा सागंर्ार्. 
आपण मनापासून रामकत ष्ण, ष्टशव, ष्टवठोबा, मारुर्ी याचंी पूजा केली, कीरृ्ने ऐकली पुराणे श्रवण केली असे 
बाबा सागंर्ार्. उदा. : 
 

देवाचंी उपासना व क्षिु दैवर्ाचंी भतर्ी एकाच काली मजकडून चालली होर्ी. एकीकडे ष्टशवरात्री 
व एकादशी करावी व दुसरीकडे छाछू करणाऱ्या पचंाक्षऱ्याच्या नादी लागाव.े एके ष्टदवशी पुराण 
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श्रवण करावे व दुसऱ्या ष्टदवशी नागाची कहाणी ऐकर् बसाव.े देवाार् ष्टवष्णू हकवा कत ष्ण सवृ देवार् 
थोर आहे, रामनामासाष्टरखे दुसरे काही नाही असे साधूच्या मुखाने ऐकाव े व ष्टर्कडे घरार् 
खंडोबाची र्ाी भरर्ाना ‘एलकोट’ म्हणाव,े मुरळ्याचें गाणे ऐकाव.े एकदा ब्राह्मणाचे चरण र्ीथृ 
घ्याव.े व दुसरेंदा देवीचे र्ीथृ (मद्य) घ्याव.े एकदा कपााास गंध लावाव ेव दुसरेंदा भस्म चचावे. 
पुनः खंडोबाचा भडंार (हाद) चोाावा व त्याच्या मागून ष्टवठोबाचा अबीरबुका ाासावा, आष्टण 
शवेटी देवीचा कंुकुम ष्टर्लक लावावा आष्टण होाीर् सवांगावर धूा घ्यावी! संध्येर्ील मंत्र जपर् 
असर्ा, गोसाव्यापासून घेर्लेला साधक मंत्रही मी पुटपुटर् असे. ष्टशवस्र्ोत्र व सपृस्र्ोत्र ही मला 
सारखीच मोलाची वाटू लागली. [र्तै्रव, पत. ७१.] 

 
ब्रह्मज्ञानी व वेदारं्ी देखील अनेक देवर्ाचंी भजने करीर्. क्षिू दैवर्ाचें भय बाागीर्. इंिाची स्रु्र्ी 

व सपृपूजा व सोमरस काढण्याच्या पायावरवंयाची पूजा वदेकााार् देखील होर्ी असे बाबा सागंर्ार्. 
त्याचीच सुधारलली आवतत्ती आपल्या कााार्ील समाजार् व कुटंुबार् होर्ी हे बाबानंी सूष्टचर् केले आहे. 
 

देवभतर्ीर् व धमाचरणार् आपणास पापाचे भय समजले नव्हरे्. ातर् आपण सोवळ्या-ओवळ्याचे 
आचार व खाण्याष्टपण्याचे ष्टनयम यापासून दूर होर्ो. असत्य भाषण, चोरी करणे, खोटी शपथ वाहणे, 
ष्टवषयवासनाचंी लगाम ष्टढली सोडणे इ. गोिीर् देवाचे भय आपणास वाटले नाही, असे सागंून बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मी होाीच्या ष्टदवसार् चोरी करावी, व ष्टदवााीर् जुगार खेाावा, जुगारी अड्ड्ार् बसण्याचेही 
मला वारंवार प्रसंग येर्. हे जुगार रातं्रष्टदवस चालर् व थैल्या भरभरून रुपये एकेकापाशी असलेले 
व रे् त्यानंी हरलेले मी पाहावे. परंरु् देवाने मजवर मोठी दया करून ह्या आखाड्ाच्या खड्ड्ांर् 
मला पडू ष्टदले नाही. [र्तै्रव, पत. ७२.] 

 
शााेच्या सोबत्याबंरोबर एकीबेकीच्या खेाार् पैसे हरवावे, ष्टदवााीर् प्रष्टसद्ध रीर्ीने चारचौघार् जुगार 
खेाावा, चैनबाजीसाठी घरार्ील पैसे चोराव ेव र्ी पचण्यास मारुर्ीस नवस करावा, चुलत्याच्या खोलीरू्न 
ाणसपोाी चोरावी, वगार्ील पारशी मुलाचंा रुपाया पायाखाली कसा दाबला वगैरे आपल्या जीवनार्ील 
अनीर्ी बाबा कथन करर्ार्. आपणास भोवर्ालच्या मनुष्याच्या वरृ्नावरून ही सवय जडली, र्सेच कोणी 
ही अनीर्ी म्हणून ष्टशक्षा केली नाही व एखाद्या साधुसंर्ाने र्सा उपदेश पण आपणास केला नाही म्हणून हे 
घडले असे रे् म्हणर्ार्. र्री देखील अनीर्ीने वागण्यास बेअब्रू, लज्जा व ऐष्टहक हानी आहे हे ठाऊक होरे्, 
असे त्यानंी म्हटले आहे. 
 

आपण वष्टडलाचंा धमृ, जार्ीचा व लोकाचंा धमृ म्हणून र्ो मनोमन पाार् होर्ो. ज्याचा धमृ त्याला 
खरा अशी आपली धारणा असूनही आपण ष्टपराची भतर्ी केली, ाष्टकराचंा मान राखला. प्रत्येक धमृ खरा 
मानून आपण वागल्याचे रे् सागंर्ार्. मूर्ीचे स्मरण, ध्यान, पूजन, देवदशनृ, देवपूजा, देवर्ापृण, प्रदष्टक्षणा, 
स्त्रोरे् म्हणावी, प्राथृना करावी अशी भतर्ी बाबानंी ष्टनष्ठेने प्रथम प्रथम केली. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

येणेकरून माझ्या अिागंी मूर्थर्पूजा भरलेली असे. मूर्थर्र्च देव आहेर् असे मला वाटर् असे. जशी 
वस्रू्ष्टशवाय रंगाची कल्पना होर् नाही र्शी मूर्थर्ष्टशवाय देवाची कल्पना माझ्या मनार् आली नाही. 
[र्तै्रव, पत. ७३.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

असत्य, लाडं्ालबाड्ा, चोऱ्या व इर्र कुवरृ्न यापासून मुलानंा लाबं ठेवण्याचा प्रयत्न त्या 
कााार् कुणी ाारसा करीर् नव्हरे्. दररोज या ना त्या मागाने वरील दुगुणृ मुलाचं्या डोळ्यादेंखर् 
समाजार् लोक करीर्. त्याचें हे अनुभव बाबानंा आले रे् असे, ‘दारापुढे जो बाग होर्ा त्यार्ील लाडावंर 
ाुले म्हणून क्वष्टचर् राहार् कारण शजेारपाजारचे राहणारे आम्हास ष्टवचारल्यावाचून र्ी आपल्या 
देवपूजेकष्टरर्ा रात्री, पहाटेस, दोनप्रहरी काढून नेर्. हहदुमर्ाप्रमाणे अशा कत त्यास चोरी समजर् नाहीर्!’ 
(पत. ३) र्सेच ‘साधारण एकादशीस आम्ही मुले उपास करीर् नव्हर्ो र्री बाहेरून उपास केल्यासारखे 
दाखष्टवण्यास व सागंायास आम्हास ष्टशकवले होरे्.’ (पत. ५) आणखी एके ष्टठकाणी बाबा आपल्या आठवणीर् 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

वगणृीपटावर आकडा माडंण्याची ष्टकत्येकाचंी अशी युतर्ी होर्ी की, १० रुपये माडूंन १ रुपया 
द्यावा, म्हणजे दुसऱ्याने १० चा आकडा पाहून, हकवा आपल्या घरचे मोलवान पागोटे ज्याची 
संभावना करणे असेल त्याच्या डोईवर घालाव ेव एखाद्या रेशमी ष्टकनारी धोर्राचे नव ेकोरे पान 
त्याच्या अंगावर टाकावे म्हणजे त्याने लोकारं् सागंर् सुटाव ेकी हे मला अमतयाने ष्टदले. नंर्र रे् 
ज्याचे त्यास परर् करावे! हे वगणृीची यादी ष्टारवणारे हकवा वगृणी घेणारे याचं्या सूचनेवरून होर् 
असे. (पत. ९) 

 
आपल्या लहानपणी व म्हार्ारपणी पष्टरक्स्थर्ीर् कसा ारक लाला हे सागंर्ाना रे् ष्टलष्टहर्ार्, 

 
आर्ाच्या कााार् दहा पधंरा वषाच्या मुलास देशसुधारणुकेसंबंधी पुष्का लोकवार्ा माहीर् होर्ार्. 
त्या वाेी र्से नव्हरे्. मी आडार्ील मंडुकाप्रमाणे आपल्या आाीर् होर्ो. ज्या लोकवार्ा माझ्या 
कानी पडर् त्या अशा होत्या की आज आमतयाच्या घरी अमुक ब्राह्मणाचंी समाराधना लाली. अथवा 
अमतयाने आपल्या मुलाच्या मंुजीर् हकवा मुलीच्या लग्नार् अमुक संख्यया (५००, २००)ब्राह्मणास 
चार चार आणे, आठ आणे, चवली-चवली दष्टक्षणा वाटली. आज अमतयाचे घरी पुराण लाले, 
कीरृ्न लाले, नाच लाला अशी वरृ्माने माझ्या कानी पडायची. दुसरी वरृ्माने अशी होर्ी की 
ब्राह्मणाच्या अमुक ष्टवधवेने...पाडले. हकवा ष्टर्ला सरकारने कैदेर् ठेवले, ष्टर्ने अमतयाचे नाव 
साषं्टगर्ले. लोक सुधारणेची कोणर्ीही गोि आमच्या आाीर्ील लोकामंध्ये कधी ष्टनघालेली माझ्या 
आठवणीर् नाही. (पत. २७) 

 
या प्रकारचे अनुभव बाबास ष्टनत्य आले व त्याचें याबाबर्चे ष्टवचारचक्र सुरू होऊन त्यानंी नवा मागृ 

धंुडााण्यास सुरुवार् केली. या बाबर्ीर् बाबाचें पुढील उद गार ष्टवचार करण्यासारखे आहेर्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ब्राह्मण, साधुसंर्, गुरु, संन्याशी यासं मी अत्यंर् पष्टवत्र व पूज्य मानीर् असे. परंरु् त्याचं्या ठायी 
कोणर्ी पष्टवत्रर्ा आहे याचा ष्टवचार मी कधी केला नाही. त्याचें दशनृ घेर्ल्याने, त्याचंा प्रसाद व 
आशीवाद ष्टमााल्याने पुण्यप्राप्र्ी होरे् एवढे मात्र मी समजर् होर्ो. त्याचा प्रसाद म्हणजे त्याचं्या 
हार्चे नारा, केाी वगैरे पदाथृ, त्याचें उक्च्छि हकवा त्याचें चरणर्ीथृ ष्टमााले म्हणजे मोठा लाभ 
लाला असे मी समजर् असे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचें मंत्र, जप, आशीवाद वगैरे आपण ष्टमावीर् असू. त्याचंा उपदेश मात्र आपण कधी अगत्याने 
ष्टमाष्टवल्याची आठवण नाही असे रे् सागंर्ार्. गुरुमंत्र, हष्टरपाठ, नामजप वगैरे कडकडीर्पणाने, नेमाने 
पठन करणाराचंा ष्टकत्ताच आपण ष्टगरष्टवला होर्ा ही गोि बाबानंी ष्टनवदेन केली आहे. 
 

आपल्या कौटंुष्टबक वार्ावरणाचे बाबा थोडतयार् पण समपृक व यथार्र्थय वणनृ करर्ाना 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

माझ्या घरची मनुष्ये हहदुधमाप्रमाणे अत्यंर् भाष्टवक व कमृठ होर्ी व धमाचरण करण्यार् काही 
अंर्र पडू देर् नसर्, जरी त्यास ब्राह्मणाचें व साधुसंर्ाचें आशीवाद ष्टमार्, व रे् अनेक दैवर्ाचंी 
भतर्ी मनोभाव े करीर्, र्री त्याचं्यामध्ये रं्टे व भाडंणे वारंवार होर्. माले आजोबा कडकडीर् 
ष्टशवभतर् व शक्तर्उपासक असून रे् आपल्या दोघाहंी पुत्राशंी ाार भाडंर्. खाण्याष्टपण्याच्या 
पदाथांवरून भाडंणे, वस्त्रालंकारावरून भाडंणे, मानापमानाच्या गोिीवरून भाडंणे; साराशं, भाडंण 
म्हणून घरारू्न कधी गेले नाही. भाडंणे करावी, देवपूजा करावी, देवाचे मंत्र जपावे, व घरार्ील 
माणसाशी अबोलपणा धरावा; भाडंणे करावी व व्ररे् उपोषणे करावी, दानधमृ करावे, रु्ाशीपुढे 
बसून एकमेकाचें अष्टनष्ठ हचर्ाव.े [र्तै्रव, पत. ७३.] 

 
असे प्रकार आपल्या कुटंुबार् र्त्त्कालीन हहदु कुटंुबाप्रमाणे होरे्. ष्टववके, सुस्वभाव, सुज्ञान, साधुसंर्ाचे 
बोधपर गं्रथवाचनाचे ाा, मूर्थर्पूजा केल्याचे, मंत्र जपण्याचे, व्रर्उपोषणाष्टदक केल्याचे, र्ीथृयाते्रचे, 
ब्राह्मणास केलेल्या ज्ञानधमाचे, त्याचं्या आशीवादाचे ाा म्हणून कुटंुबार् शारं्ी, समाधान, पे्रम इत्यादी 
नादंर्ाना ष्टदसर् नव्हत्या. त्यामुाे पंचागं, पोर्थया, धमृकत त्ये, भष्टवष्ये, मंत्र, रं्त्र, पूजा, जपजाप्य, आशीवाद, 
र्ीथृ, अक्षर्ा, पूजापाठ, सोवाेओवाे, जाष्टर्भेद, दानधमृ, दष्टक्षणा इत्यादींवरील आपला ष्टवश्वास 
संपल्याचा अनुभव त्यानंी उत्तम रीर्ीने कथन केला आहे. 
 

आपल्या घरार्ील कमृठपणाचे वणनृ करर्ाना बाबा शातर्पथंीय पूजा पद्धर्ीचे वणनृ करर्ार् : 
आमच्या घरी काष्टलकादेवी होर्ी. ष्टर्ची पूजा शातर्ाचं्या पद्धर्ीप्रमाणे होर् असे. माले आजोबा 
शतर्ीचे ष्टनःसीम भतर् होरे्. ष्टनत्य रात्री देवीला मद्य अपृण केल्याष्टशवाय रे् भोजन घेर् नसर्. 
पवृणीच्या ष्टदवशी शातर् ब्राह्मण आमच्या घरी पूजेस येर्, त्यावाेी दुसऱ्याही जार्ीचे शातर्ास 
बोलावणे होर् असे. देवीची पूजा व भोजन ाार रात्रीपयृर् चालर् असे. त्यार् मद्यप्राशन, मासं व 
ष्टमिान्नभक्षण याचं्यापष्टलकडे दुसरे काहंी होर् नसे. [र्तै्रव, पत. ७.] 

 
त्याचप्रमाणे बेागावार्ल्या बाांभट बोकड या नावाच्या ब्राह्मणाच्या घरच्या शक्तर्पूजेची आठवण बाबा याच 
ओघार् सागंून जार्ार्. त्याच्यापाशी एक कुांबीण होर्ी व पूजेच्या वेाी ष्टर्ची सवृजण पूजा करीर्. ष्टर्ला 
शतर्ी समजर्. खेड्ापाड्ार्ले कुणबी लोक चोरून मारून स्वस्र् दरार् बाांभटास दारू देर्. आपले 
आजोबा गावार् आलेल्या शातर् शास्त्री, पंष्टडर्, ब्रह्मचारी व संन्यासी यासं घरी बोलावर्, पूजा करीर्. रे् 
गावार् शातर् शकंराचारी आल्यास शतर्ीचा नैवदे्य, ब्राडंी, अंडी, ष्टखमा, पुऱ्या रात्री गुप्र् रीर्ीने पोहोचर्ा 
करीर्. अशी आपल्या आजोबाचंी शक्तर्पूजा बाबानंी वर्थणली आहे. बाबानंी र्र एकदा या पूजेचा, प्रसादाचा 
व उपाध्यायाचंा चागंलाच अष्टधके्षप केला होर्ा. [र्तै्रव, पत. १०२.] 
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याष्टशवाय सणावारी खंडोबाची व काष्टलकेची पूजा त्याचं्या घरी थाटाने होर् असे. देवार् गणपर्ी, 
लक्ष्मीनारायण या मूर्ी र्र होत्याच, पण र्ीथाच्या पाण्याचा गडवा, देवस्थानाचा नारा, चौकोनी र्ाबं्याच्या 
प्रत्रयावरील यंत्र, लहान ष्टशवहलग, अकबरी मोहर व होन, सोन्याच्या ष्टजनसा याचंी पूजा होई. सोन्याच्या 
ष्टजनसा एरवी कुलपार् असर्. उपास, व्ररे्, दानधमृ नेहमी होर् असे, ष्टभके्षकऱ्यानंा ष्टभक्षा, ब्राह्मणानंा 
भोजने, सदावरे्, बरैागी, साधुसंर्, हरदास यानंा पीठ वा र्ादूंा व प्रष्टर्ष्टष्ठर् ष्टभके्षकऱ्याचंी संभावना होर् 
असे. स्नान केल्याष्टशवाय कोणी जेवर् नसे. संध्या, देवपूजा व भोजनाच्या वेाी सोवाे नेसर्. देव खोलीर् 
वा स्वयंपाकघरार् शुि चाकर येर् नसे. आईच्या धमाचरणाने आपणास व्ररे्, उपास व ष्टवष्टवध पूजा माहीर् 
लाल्याचे रे् म्हणर्ार्. ‘ष्टर्ची गुप्र् पूजापद्धष्टर् व प्रष्टसद्ध पूजापद्धर्ी मी ष्टशकलो. रु्ाशीची पूजा, गाईची 
पूजा, हपपााची पूजा, भटाची पूजा, सुवाष्टसनींची पूजा’ व वष्टडलाचंी र्ाषं्टत्रक पूजा, गीरे्च्या पोथीची पूजा 
याचे सष्टवस्र्र वतत्त बाबा या संदभार् देर्ार् : सणावारी नाच, कीरृ्ने होर् असर्. 
 

बाबानंी आपल्या आत्मचष्टरत्रार् प्रसंगानुसार काही नायपूण ृआठवणी ष्टलष्टहल्या आहेर्. आठवणी 
माणसाच्या मनार् घर करून बसर्ार्. त्यामुाे त्यास आपला भरू्काा चागंला स्मरर्ो. बाबाचं्या आठवणी 
ष्टवष्टवध असल्याने त्याचं्या कााावर प्रकाश पडर्ो व आपले देखील रंजन होरे्. अशा काही आठवणी 
पाहण्यासारख्यया आहेर्. उदाहरणाथृ : 
 

...मुलास शााेर् घालर्ाना सरस्वर्ी पूजनाच्या ष्टनष्टमत्ताने त्यास शक्तर्प्रमाणे पागोटे, ष्टनदान 
दष्टक्षणा द्यावी लागर् असे. शााेर्ल्या मुलास ष्टमठाई वाटर्, र्सेच गुरुपत्नीने कधी सधन 
पालकास जेवायास बोलावल्यास र्ीस भोजनाच्या दामदुप्पट दष्टक्षणा व चोाखण द्यावा लागे. 

 
आपल्या एका गुरूस गाजंा ओढण्याचे व जुगाराचे व्यसन होरे् व त्यामुाे त्यास दंड लाल्याचे बाबा 

सागंर्ार्.’ (पत. ११) 
 
नंर्र ‘पुस्र्कार् युरोप खंडाचा नकाशा होर्ा. त्यार्ील अष्टस्त्रयाचे नाव पाहून र्ो हहदु लोकाचं्या 
समजुर्ीर्ला स्त्रीराज्याचा देश आहे असे मी घरच्या माणसासं सागंावे’ अशीच चुकीची माष्टहर्ी आदन 
म्हणजे युरोपार्ील आथेन्स हे साषं्टगर्ल्याचे बाबानंी ष्टलष्टहले आहे. (पत. १४) नंर्र एका ब्राह्मण ष्टशक्षकाने 
‘स्वगलृोकी मनुष्ये अमतर् ष्टपऊन अशी गुपचुप बसर्ार्, र्से त्याने बसून दाखवले.’ पवृर्ाची ष्टशखरे 
महारोग्याच्या हार्ाच्या बोटाप्रमाणे गाून पडर्ार् असे त्यानेच एका ष्टमशनऱ्यास साषं्टगर्ल्याची आठवण 
बाबानंी कथन केली. बाबा ष्टिस्र्ी लाल्यावर हा भटजी भेटे रे्व्हा ष्टवचारी ‘का ंआर्ाशी बगंल्यार्च असर्ा 
काय?’ अशी, त्या भटाची कोकणस्थी व कुजकी भाषा बाबानंी जाणीवपूवृक ष्टदली आहे (पत. १५). र्सेच 
हरदासाच्या पाया पडावे, त्याला पैसे घरून चोरून आणून द्यावरे्. त्याच्या ष्टबऱ्हाडी जाव.े त्याच्या र्यारीची 
गाणी ऐकावी. पुराष्टणकाचे प्रवचन देखील नेमाने ऐकाव े आष्टण गावारं्ील व्यंकोबा ष्टवठोबा इ. देवाचं्या 
उत्सवार् पालखीपुढे ष्टमरवाव.े आरर्ी करावी. हा आपला क्रम होर्ा याची स्मतर्ी बाबाचं्या मनार् मोठेपणी 
देखील र्रार् राहरे्. अशासारख्यया अनेक गमर्ीजमर्ीच्या आठवणी या अरुणोदयार् जागोजागी 
ष्टवखुरल्या आहेर्. त्यापंैकी काही पुढीलप्रमाणे होत्या : 
 

बेागावच्या मारुर्ीच्या देवाार् बाबा वारंवार जार् असर्. मसाणा त्याचं्या सोबर्ीला होर्ा. सािागं 
नमस्कार घालावरे् व उड्ा मारून रे्थील घंटा वाजवणे, हार् जोडून स्रु्र्ीचा श्लोक म्हणून अंगारा 
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लावणे व थोडा भक्षण करणे, मारुर्ीचा प्रसाद ष्टमाष्टवणे, प्रदष्टक्षणा घालणे वगैरे गोिी बाबा करीर्. याच 
देवाार् केलेल्या बालसुलभ खोड्ाचंा उल्लेख बाबा पुढीलप्रमाणे करर्ार्, 
 

एकदा आम्ही पोरानंी देवााच्या घुमटार् एक गरीब ष्टबचारे घुबड बसले होरे्, त्यास धोर्राच्या 
र्ोब्यानंी जीव ेमारून त्याचे पखंास दोरी बाधूंन रे् मोठ्या थाटाने सगळ्या आाीर् ष्टारवले! ह्या कू्रर 
क्रमाबिल आम्हास कोणी दोष लावला नाही, कारण घुबड हा अशुभ पक्षी मानला आहे. र्सेच मी व 
माझ्या सोबर्ीच्या मुलानंी सोमवारी ष्टशवाच्या देवाार् जाऊन रे्थे ष्टजर्के सापडर्ील ष्टर्र्के भुगें 
माराव.े असे केल्याने पुण्य ष्टमारे् असे सागंर्. [र्तै्रव, पत. २९.] 

 
आपल्या खोड्ा वणनृ केल्यावर बाबानंी र्त्त्कालीन व आजच्या नट, नाटक व नाटककाराचंी एक संुदर 
रु्लना थोडतयार् पण समपृक रीर्ीने केली आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ह्या देवाार् दशावर्ाराचे खेा होर्, हे पाहण्याचा मला ाारच नाद असे, रे्णेकरून मला 
हहदुधमाचे बरेच ज्ञान लाले. हे दशावर्ारी कनाटकी ब्राह्मण असून रे् ष्टस्त्रयाचंी सोंगे वगैरे घेर्ार् 
म्हणून नीच मानले असर्. परंरु् आर्ाच्या नाटककाराषं्टवषयी लोकानंा र्से वाटर् नाही; व अशी 
नाटकेही रे्व्हा नव्हर्ी. नाटकगतहे र्र मुाीच नव्हर्ी. देवााच्या आवारार् जागा न ष्टमााली र्र 
गावार्ील चावड्ार् र्ी होर्. [र्तै्रव, पत. ३०.] 

 
एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील पूवाधार्ील नाटकाच्या बाबर्ीर्ही पष्टरक्स्थर्ी त्या काााची ष्टनदशकृ आहे. 
‘नाटक’, ह्या संस्थेचे र्त्त्कालीन दशनृ ष्टवचारार् घेण्यासारखे आहे. मराठी नायवाङ् मयाच्या व रंगभमूीच्या 
प्रारंभकालाचा जो इष्टर्हास बाबाचं्या अरुणोदयात सहजगत्या आला आहे र्ोही लक्षणीय आहे! 
 

त्या कााार्ील लोकभ्रमाचें दशनृ बाबाचं्या लेखनार् लाले आहे रे् असे. 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्, ‘आपल्या घरार् कोणरे्ही धमृकत त्ये ब्राह्मणाष्टशवाय चालर् नसे. घरार् ब्राह्मणाच्या 

पूजा, दाने, दष्टक्षणा चालर्. काही वाेेस ब्राह्मणाची आमच्या कुटंूबाकडे बाकी ष्टनघर् असे...असे बाबा 
सागंर्ार्.’ ‘एका कऱ्हाडा ब्राह्मण शष्टनवारी मारुर्ीची पूजा करण्यास ठेवला होर्ा. र्ो आमच्याकष्टरर्ा 
एकादशण्या, महारुि वगैरे करीर् असे. त्याचा आणलेला नैवदे्य आम्ही ाार र्पासून घेर् असू.’ कारण 
त्याने त्यार् ष्टवष वगैरे घार्ले असेल अशी शकंा त्या कााास अनुसरून बाबाचं्या कुटंुष्टबयास येर् असे. 
र्त्त्कालीन जनरुढी व जनसमजुर्ी बाबा यथाकाल सहज सागंर्ार्. जोशी घरी येऊन पचंागं सागंर्. 
ग्रहाचंी दाने, जन्मपष्टत्रका, शुभमुहूरृ्, साडेसार्ी वगैरेचा त्या कााार् लोकाचं्या मनावर बराच प्रभाव होर्ा. 
भरू्बाधा, पचंाक्षरी, मंत्री, ब्रह्मदेव, साठवारी वगैरेवर सामान्यर्ः लोकाचंा ष्टवश्वास होर्ा. भरु्ाचे लपाटणे, 
करणी करणे, बाी, अंगारे, धुपारे, भरु्ाची शरेणी, भगर्ाचें इलाज वगैरे त्या कााार्ील वडेेखुाे प्रकार 
आपल्या कुटंुबार् चालल्याचे रे् प्राजंलपणाने, प्रमाष्टणकपणाने सागंर्ार्. याच संदभार् अंगार् वारे येण्याच्या 
रीर्ीचे उत्तम शब्दष्टचत्र रे् रेखाटर्ार्. 
 

ह्या बाईच्या अंगार् ही वारी येण्याचा प्रकार ाार सोपा होर्ा. ष्टर्ने आपले केश मोकाे सोडून बसाव े
(र्ी सकेशा ष्टवधवा होर्ी) व हार् जोडून रे् कपाााशी धराव.े ष्टर्चे डोाे लाकलेले व श्वासोच्छवास 
काहंी वाे स्र्ब्ध लालेला ष्टदसे. अशा अवस्थेर् क्षणभर राष्टहल्यावर ष्टर्चे अंग मागे पुढे डुलू लागावे 
व श्वास प्रथम घोगरा नंर्र मोकाा होऊन ष्टर्ने आसन बदलून खुरमाडंी घालून बसाव.े हार् मात्र 
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गुडघ्यावर टेकलेले व त्यानंी अंगठ्या जवाील दोन बोटे लाबंवलेली व बाकीची मुठीर् वाून 
घेर्लेली असर्. वारे ाार बोलर् नसे. आम्ही ष्टवचारलेल्या प्रश्नास उत्तरे देऊन बाकीचा वाे घुमर् 
राही. अंगार् वारे येण्याच्या पूवी त्याच्यापुढे उद हकवा कापूर जााावा लागर् असे. [र्तै्रव, पत. ३७.] 

 
र्सेच ष्टकत्येक वारी येर्ाना जष्टमनीवर लोार्, ष्टकत्येक उठून नाचर्, ष्टकत्येकास हार्ार् नाचरे् वेाी 
र्रवार हकवा छडी लागर् असे. देवीची वारी आली म्हणजे त्या ष्टवधवा बाईने आपल्या कपााास मावाट 
भरावा व डोतयार् ाुले घालावी आष्टण वारे गेल्यावर र्ी काढून टाकावी व मावट पुसून काढावा. ही 
र्पशीलवार माष्टहर्ी त्या काााच्या संदभार् बाबा देर्ार्. ‘काहंी प्रसंगी कोंबडी, बकरी, अंडी, दारू, 
मेवाष्टमठाई, पक्वाने्न, पुष्का ाुले व सुवाष्टसक िव्ये आणावी लागर्.’ 
 

बाबा पुढे ष्टलष्टहर्ार्, ‘ह्या प्रकाराला माडं हकवा मंडा भरणे म्हणर्. रे्व्हा पुष्का वारी एकामागून 
एक अशी येऊन खाऊन ष्टपऊन खेाून आम्हास प्रसाद म्हणजे त्याचं्या पुढे ठेवलेल्या नैवदे्यारू्न 
काहंी पदाथृ देऊन जार्. ह्या खेाार् संबा, सनई, र्ाश,े ढोल वगैरे वादे्य वाजवावी लागर्. [र्तै्रव, 
पत. ३७, ३८.] 

 
सूक्ष्म ष्टनरीक्षण, र्पशीलयुतर् माष्टहर्ी देणे हा बाबाचंा ष्टवशषे आपणास त्याचं्या या आत्मचष्टरत्रार् 

जागोजागी ष्टदसर्ो. त्याचप्रमाणे बाबानंी आपल्या घरार्ील सपृभतर्ी, चेटष्टकणी, संकल्प मंत्र, ष्टसद्धीचा मंत्र 
वगरेची अद भरु् माष्टहर्ी ष्टदली आहे. आपली आजी घराच्या माळ्यावरच्या सपाची हार् जोडून परर्पाा 
करण्याची ष्टवनंर्ी करी, चेटष्टकणी ष्टभके्षच्या ष्टमषाने येर् व कोल्ह्याचे हशग, भारलेली वनस्पर्ी, मणी, दोरे, 
अंजन, वाघनखे देर् व घरार्ील माणसे त्याचं्या मंत्राचंा प्रयोग करीर्. घरार् वदेोतर् ालप्राप्त्यथृ हा मंत्र 
उपाध्ये न म्हणवर्ा पुराणोतर् ालप्राप्त्यथृ हा मंत्र म्हणवर्, अन्नपूणेचा मंत्र कडक ष्टनयम पााून जपावा 
लागे, घरार् सवृ मुलाकंष्टरर्ा रमण शटेीकडून र्ाईर् करपून घेर्ले व अडचणीर् असर्ा रे् सोन्याचे र्ाईर् 
ष्टवकले, परीस शोधण्याचे आपले वडे, बेागावच्या असर्खान नावाच्या ष्टपराची आपल्या घरची भतर्ी, 
भावाचे डोाे देवीने गेले त्याच्या प्राप्र्ीसाठी मुगुटखान या हुबाीच्या पीराची भतर्ी कशी केली व त्यार् 
िव्यक्षय कसा लाला, मारुर्ीस ष्टवनंर्ी लावणे, धनगरी देवास ष्टवचारायास जाणे वगैरे गोिी आपल्या घरार् 
सरास कशा पााीर् याचे ष्टहर्गुज बाबा आपल्याशी करर्ार्. आपल्या सण पााण्याच्या हौसेचे वणनृ 
करर्ाना बाबा त्या कााार्ील लोकाचं्या उत्सवष्टप्रयरे्चे यथार्र्थय दशनृ घडष्टवर्ार्. घरी गणपर्ी 
बसष्टवण्याची रूढी नव्हर्ी र्री बाबा गणपर्ीच्या सणार् सवगंडी जमवनू गावार् घरोघर गणपर्ी बघावयास 
जार्. त्याच्या रंगरूपावर चचा करीर् नमस्कार करीर्. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

कसष्टबणीच्या येथील गणपर्ीची आरास पाहाण्यास आम्हालंा काही लाज वाटर् नसे. रे्थे र्र 
आम्ही अष्टधक वाे उभे राहाव.े दसऱ्याच्या सणार् सोने वाटण्याष्टवषयी मी ाार आवशेी होर्ो. 
शमीचा श्लोक मला येर् असे. र्सेच संक्रारं्ीचे ष्टर्ागुा ष्टचत्रष्टवष्टचत्र कागदाच्या पेटीर् घालून 
ष्टमत्रास द्याव े व मंुबईस टपालारू्न इिष्टमत्रास पाठवावे. होाीचा सण जरी मला आवडर् नव्हर्ा 
र्री एकदा ष्टमत्रमंडाीने मला घरारू्न जबरीने ओढून काढल्यावर त्याचं्याबरोबर होाीचा होाकर 
बनण्यास मला लाज वाटर् नसे. र्सेच मोहरमच्या सणार्ही मी गावार् ाार हहडाव.े वाघाचे 
नाचणे उडणे व कुस्त्या पाहण्यार् माला ाार वेा जार् असे. मी रात्री र्ाबरू् पाहर् ष्टाराव.े [र्तै्रव, पत. 
४४.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशी र्त्कालीन ष्टहन्दुलोकाचंी उत्सवष्टप्रयर्ाही बाबाचं्या या स्वानुभवष्टनवदेनार् प्रष्टर्हबहबर् लाला आहे. 
आपली आई ष्टपरास नवस करीर् असे, त्यासाठी आपणासं ाष्टकरी देर्. बेागावचे ब्राह्मण मुलास ाष्टकरी 
देर् नाहीर् र्र अहमदनगरकडचे ब्राह्मण देखील मुलास ाष्टकरी देर्ार् ही नवलपूण ृ माष्टहर्ी बाबा या 
संदभार् आपणासं पुरष्टवर्ार्. शुि जार्ीचे लोक र्र चहूकडे ाकीर होर्ार् व ष्टकत्येक जण र्र डोले 
देखील करर्ार् असे बाबा सागंर्ार्. जार्ा जार्ा बाबा जैनधमावरील अश्रद्धा व वैष्णवाचें पाखंडाबाबर् 
मनोरंजक माष्टहर्ीचे ष्टनवदेन करर्ार्. जैन नग्न साधू, त्याचें भोजन, त्याचें मौन, नग्न क्स्थर्ीर् त्यानंा 
भोजन वाढणाऱ्या ष्टस्त्रया, कडक सोवळ्यार्ील वैष्णव मंष्टदरे याचंी माष्टहर्ी थोडतयार् देण्यार् बाबानंी यश 
ष्टमाष्टवले आहे. अशा प्रकारे बाबानंी स्वकालीन आचारष्टवचार सष्टवस्र्रपणे शब्दाषं्टकर् केले आहेर्. बाबानंी 
त्या वाेचा काा, समाज, चालरीर् याचें जणू प्रत्यंर्र आणून ष्टदले आहे. 
 

आपण जार्ीभेद कसा मोडला याचे बाबानंी जे ष्टववचेन केले आहे रे् मोठेच ष्टचत्तथरारक आहे. र्ो 
काा कट्टर सनार्न्याचंा होर्ा. ‘त्या कााार् ‘सुधारलेला’ हा शब्द मंुबईर् ष्टवशषेर्ः पुण्यार् ाार हनद्य असे. 
‘सुधारलेला’ ह्या शब्दाची व्याख्यया जार्ीचे आचार मोडणारा, मद्यमास खाणारा, चौपायी उडणारा अशी 
जुन्या समजुर्ीचे लोक करीर्.’ म्हणून बाबा स्वर्ःस सुधारक समजर् नसर्. परंरु् ष्टमत्राचं्या संगर्ीर् त्यानंी 
परमहंस सभेर् प्रवशे केला. रे्थे जाष्टर्भेदावर ष्टनकराचा वाद लाला. रे्थेच बाबानंी जाष्टर्भेद मोडण्याची 
कबुली ष्टदली व पुढील प्रसंग त्याचं्यावर गुदरला. 
 

पण आमचे संभाषण होर् असर्ा त्यारू्न एकजण मुकायाने बाहेर जाऊन थोड्ाच वेााने काही 
ष्टबस्कुटे घेऊन आला व र्ी आमच्यापुढे ठेवनू म्हणाला की, ‘जर रु्म्हाला जार्ीभेद खोटा वाटर्ो 
र्र ही खा पाहू’. आम्ही म्हटले, ‘प्रथम रु्म्ही खा’ ‘मग आम्ही खाऊ’. रे्व्हा त्यानी त्यारू्न काही 
खाल्ली मग आम्हासही खाणे प्राप्र् लाले. परंरु् त्यावेाी माली जी गााण उडाली र्ी सागंर्ा पुरवर् 
नाही. माझ्या अंगास कंप सुटून चाचाा घाम आला व आर्ा घरी गेल्यावर आई घरारू्न हाकून 
लावील असे वाटू लागले. जसा काही एखाद्यावर डोंगर कोसाून पडर्ो अशी माली गर् लाली. 
आर्ा मी कुटंुबाच्या सवृ माणसासं मुकलो व जार्ीरू्न उठलो. परागंदा लालो. सवृजण मला 
बाया म्हणर्ील असे वाटू लागले. कारण र्ोपयंर् मी कधी पावष्टबस्कुटे खाल्ली नव्हर्ी. [र्तै्रव, पत. ९४, 
९५.] 

 
शवेटी ष्टमत्रास र्र ग्लासार् पाणी आणून ष्टदल्यावर पावष्टबस्कुटे त्याच्या घसार् उर्रली याप्रमाणे आपण 
प्रथम हहदु ष्टमत्रमंडाीर्च जाष्टर्भेद गुप्र्ष्टरर्ीने मोडला असे बाबा म्हणर्ार्. बाबा ष्टिस्र्ी लाल्यावर त्याचं्या 
हहदु पत्नीनेही जाष्टर्भेद मोडला होर्ा असे रे् सागंर्ार्. 
 

‘म्हणजे एकदा भाडं्ार् पाणी आणून त्यासुद्धा मला ष्टशवनू नंर्र रे् प्याली. हे ष्टर्ने मी न सागंर्ा 
केले.’ [र्तै्रव, पत. १७३.] 

 
ज्या कााार् हे घडले त्या कााार् ब्राह्मणाचं्या ष्टवष्टहरीचे पाणी देखील बाबानंा व त्याचं्या घरच्यासं ष्टमार् 
नसे. घरच्या ष्टस्त्रयास ब्राह्मणाचं्याकडे दुरून हादकंुकू घ्याव ेलागे. ब्राह्मणाच्या घरचे वाढणे दुरून आमच्या 
पात्रार् पडे. गोरगष्टरबानंा वा महारमागंाना र्र ब्राह्मणाच्या उष्या पत्रावाीवरच समाधान मानाव ेलागर् 
असे. ‘दष्टक्षणेच्या आशनेेच आम्हासं ब्राह्मणाचं्या घरी एखाद्या वेाी जेवावयास बोलवीर्’ असा उल्लेख बाबा 
कष्टरर्ार्. [र्तै्रव, पत. ४.] जाष्टर्भेद मोडला या प्रकारेच बाबानंी आपली शेंडी काढून टाकली त्यावेाी त्यानंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनःक्स्थर्ी अशीच ष्टबकट लाली होर्ी. त्यासाठी आपणास बराच प्रयत्न व ष्टवश्वास लागला व बऱ्याच वेाा 
प्राथृना कराव्या लागल्या असे बाबा अिुभवसंग्रहात सागंर्ार्. [अिुभवसंग्रह भाग १, मंुबई, १८९५, पत. १८०.] 
 

जाष्टर्भेद मानू नये, ष्टवधवाचं्या पुनर्थववाहाष्टवषयी संमर्ी असावी, मूर्थर्पूजा करू नये इत्यादी मर्ाचंी 
पुरस्कर्ी परमहंससभा त्या वाेी गुप्र् रीर्ीने भरर् असे. बाबा या सभेच्या बाबर् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मंडाीर् प्रवशे करणारास ष्टर्चे ष्टनयम वाचून दाखवीर् व त्याने त्यास आपली संमर्ी दशषृ्टवल्यावर 
र्ो ओंजाीर् पाणी घेऊन खाली सोडी. नंर्र एक दुधाचा प्याला आणून प्रथम अध्यक्षाने व दुसऱ्या 
ष्टकत्येकानंी र्ोंडास लावल्यावर त्यास प्यायला देर्, आष्टण रोटीचा (पावाचा) रु्कडा खावयास 
देर्. ह्याप्रमाणे प्रवशेक ष्टवष्टध करून मला व माझ्या ष्टमत्रास मंडाीर् घेऊन आमची नावे 
सभासदाचं्या पटावर माडंली. सभेच्या आरंभी व शवेटी मराठीर् प्राथृना वाचीर्. त्या दादोबा 
पाडुंरंग यानंी रचल्या होत्या. 

 
या प्रकारे परमहंस मंडाीची इत्थंभरू् हकीगर् बाबानंी कथन केली आहे. सभासदापंैकी काही महत्त्वाच्या 
माणसाचंी नावे, पोष्टलष्टटकल ऋष्टष, त्याचे इंदलप्रकाशातील वतत्त, मंडाीचा बोभाटा, मंडाीबाबर्चे हनदात्मक 
कवन व रे् कवन करणार हलकट ब्राह्मण या सवांचा खराखुरा इष्टर्हास बाबा या ष्टठकाणी देर्ार्. 
मंडाीच्या प्रवेशक संस्कारार् रोटी व मुसलमानाचे पाणी देर्. एकदा ाोटारू्न रोया हार्ार् घेऊन ष्टमरवर् 
रे् सभास्थानी आले, सभेचे रष्टजस्टर कुणीर्री चोरले व रहस्यस्ाोट करण्यासाठी वरृ्मानपत्रार् नावे 
ष्टदली. ष्टहचे सभासद १००० होरे्. शाखा बऱ्याच ष्टठकाणी होत्या वगैरे सनसनाटी वतत्त त्या कााार्ले, 
बाबानंी या सभेच्या वतत्तष्टनवेदनाच्या ष्टनष्टमत्ताने र्ाटीपारू्न ष्टदलेले आहे. [अरुणोदय, पत. ९६, ९७.] बाबाचें हे 
आत्मचष्टरत्र ऐष्टर्हाष्टसक दृष्या माष्टहर्ीपूण ृ ठररे् रे् असे. त्या कााार्ील महत्त्वाच्या गोिी आपणास या 
आत्मचष्टरत्राने समजर्ार्. 
 

बाबाचं्या या आत्मचष्टरत्रार् र्त्कालीन ष्टशक्षणाचे दशनृ देखील सहजगत्या घडले. प्राथष्टमक, 
माध्यष्टमक व उच्च ष्टशक्षणाचे त्या वाेचे प्रष्टर्हबब अरुणोदयात पडलेले आहे. स्वर्ःच्याच नव्हे र्र वडील व 
चुलरे् याचं्या ष्टशक्षणाचाही उल्लेख त्याचं्या लेखनार् आढार्ो. अरुणोदयाचे दुसरे प्रकरण ‘मराठी शााेर्ील 
ष्टवद्याभ्यास व प्राकत र् धमृगं्रथाचा अभ्यास’ याच नावाचे असून त्यार् इ. स. १८३५–३६ च्या आसपासच्या 
सरकारी मराठी शााेच्या ष्टशक्षणाचे स्पि ष्टचत्र रेखाटले आहे. अभ्यासक्रम, पुस्र्के, परं्ोजी, ष्टशक्षणाची 
रीर्, ष्टशके्षचे प्रकार, बष्टक्षसे वगैरे सागंोपागं ष्टवचार यार् सापडर्ो. बाबाचं्या वाेचे मराठी शााेचे हे पुढील 
वणनृ पहा : 
 

ही शााा इ. स. १८३० मध्ये स्थापलेली होर्ी. र्ीर् खोल्या नव्हत्या. केवा लाबंच लाबं घोडसाा 
हकवा उर्ार शााेप्रमाणे र्ी होर्ी. एकच दरवाजा असून पायऱ्या मात्र ऊंच. शााेर् घड्ाा नव्हरे्. 
सावलीच्या खुणावंरून सुटी देर् असर्. मुलाकंष्टरर्ा सरकारी पाया होत्या. कोणी मुले आपल्या 
घरच्या पाया आणून रे्थेच ठेवीर्. स्लेटीच्या ऐवजी मुले ष्टटनाचे र्गट वापरीर्, त्यावर शाईने 
ष्टहशबे माडंीर् व रे् ओल्या ाडतयाच्या बोळ्याने पुसून टाकीर्. स्लेट पेक्न्सलच्या ऐवजी ‘बाू’ 
(कानडी) नावाच्या मार्ीच्या रु्कड्ाने ष्टलष्टहर्. सुया ाार असर्. [र्तै्रव, पत. १०.] 
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बेागावसारख्यया शहरार्ील शााेची ही पष्टरक्स्थर्ी होर्ी मग खेड्ापाड्ाचंा ष्टवचार न केलेलाच बरा! 
र्त्त्कालीन ष्टवद्यार्थयांना होणारी ष्टशक्षा रे् पुढील शब्दार् सागंर्ार्. 
 

गावार् रात्री कीरृ्न हकवा नाटक लाले असर्ा जर दुसरे ष्टदवशी जागरणामुाे मुले शााेर् आली 
नाहीर्, र्र त्यासं ष्टशक्षा होर् नसे. [र्तै्रव.] 

 
पूवीच्या अघोरी ष्टशक्षा त्यानंी कथन केल्या आहेर्. 
 

ष्टशके्षचे प्रकार जुन्या गावठी शााेप्रमाणे होरे्. म्हणजे घोडीवर चढवणे, पाठीवर पाया ठेवणे, कान 
धरून उठाबशा काढावयास लावणे, जष्टमनीवर हार्ाचे एक बोट टेकावयास लावणे व एक पाय 
मागे उचलावयास लावनू ओणवे करणे, इत्यादी. वरे्ानेही मुलासं खूप बडवीर्. [र्तै्रव.] 

 
ष्टशक्षा हे ष्टवद्याथी सुधारण्याचे माध्यम त्या कााार्ले. बाबानंी हे मोठ्या कौशल्याने व स्मरणपूवृक सुचष्टवले 
आहे. ‘अभ्यास म्हणजे साधारणच, म्हणजे धुााक्षर, ष्टकते्त वाष्टवणे, खरडे ष्टलष्टहणे, मोडी कागद वाचणे, 
असा होर्ा. संध्याकााी मुले परवचा म्हणर्. वरच्या वगार् काही भगूोल, व्याकरण, गष्टणर् ष्टशकष्टवर्. 
वाचनाकष्टरर्ा बालगोिी, मनोबोध कथा, इसापनीष्टर्, लघु ष्टहर्ोपदेश...इत्यादी पुस्र्के होर्ी.’ 
लघुष्टहर्ोपदेशार्ील ‘रू् परमेश्वराचे भय धरीर् जा व राजाचा सत्कार करीर् जा’ इ. उपदेश आपले पाठ 
होरे्. आपल्या गुरुने त्याचा अथृ मात्र आपणास कधी साषं्टगर्ला नाही असे रे् टीपेर् म्हणर्ार्. अथृहीन 
पाठारं्र त्या कााार् कसे अक्स्र्त्त्वार् होरे् याचे प्रत्यंर्र बाबाचं्या स्वर्ःच्या अनुभवावरून आपणासं 
समजरे्. ही गोि मुिाम सागंण्यार् बाबानंा र्त्त्कालीन ष्टशक्षण पद्धर्ीर्ील दोष सांगावयाचा आहे. ‘आमच्या 
अखवानजीला (परं्ोजीला) व्याकरण हकवा गष्टणर् ाार चागंले येर् होरे् असे नाही व त्याचें मोडी अक्षर 
चागंले नव्हरे्, रे् ब्राह्मण असून त्यास सही करण्यापुररे् इंग्रजी येर् असे.’ [र्तै्रव, पत. ११.] त्यानंर्र गुरुदष्टक्षणा, 
गुरंुच्या सवयी, व्यसने व शााेर्ील पास, नापासाबाबर् होणारी वष्टशलेबाजी इ. आठवणीने ष्टलष्टहले आहे. 
त्याचं्या शााेर्ील एक नमुनेदार ष्टकस्सा रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

एकदा कलेतटर साहेब शााा पहाण्यास आले असर्ा हे (ष्टशक्षक) शााेर् हजर नसून अशा खेाार् 
गुंर्ले होरे्, त्यावरून त्यासं दंड लाला. त्यासं जुगाराचे व गाजंा ओढण्याचे व्यसन लागले होरे्. 
[र्तै्रव, पत. १२.] 

 
रे् त्यापुढे ष्टलष्टहर्ार् की गुरूजींनी आपणास वष्टशल्याने वरच्या वगार् घार्ले आष्टण आपले ष्टवषय त्यामुाे 
कचे्च राष्टहले. आपलाच र्ोटा लाला. आजही ष्टशक्षणाचे स्वरूप ाारसे बदलले आहे असे म्हणवर् नाही. 
बष्टक्षसाच्या बाबर्ीर् शााेर्ील मुले ष्टकर्ी उत्सुक असर्ार् हे त्यानंी ष्टवस्र्ाराने कथन केले आहे. आपणास 
तयाडंीकत र् भगूोल खगोलाचे व दादोबाकत र् नकाशाचे पुस्र्क बक्षीस ष्टमााल्याचे रे् सागंर्ार्. र्ी पुस्र्के 
पाहुण्यानंा व घरी येणारानंा आपण दाखवीर् असू व नकाशार्ील देश, गाव, नद्या वगैरे सागंून पतर्थवीच्या 
वरृु्ााकाराबाबर् सकारण, माष्टहर्ी सागंर् असू असे रे् म्हणर्ार्. एका सावकाराच्या मुलाने स्वर्ःच नवी 
पुस्र्के ष्टवकर् आणून ‘बष्टक्षस ष्टमााले’ असे त्यावर ष्टलहून र्ी घरी दाखष्टवली र्र दुसऱ्या एकाने आपण 
शााा सारवर्ो म्हणून बक्षीस द्याव े अशी शास्त्रयाजंवा गा घालून बक्षीस ष्टमाष्टवले. [र्तै्रव, पत. १३.] या 
बष्टक्षसाच्या संदभार् बाबानंी कथन केलेल्या घटना ष्टशक्षण के्षत्रार्ील बष्टक्षसे या महत्त्वाच्या बाबीवर ष्टवचार 
करावयास लावणाऱ्या आहेर्. ष्टवद्यार्थयांना ष्टशके्षचे भय असरे् र्सेच बष्टक्षसाने प्रोत्साहन ष्टमारे्. ष्टशक्षकानंी 
त्याचंा ष्टकर्ी व्यवक्स्थर् उपयोग करून घ्यावयास हवा यासाठी बाबाचें हे अनुभव खष्टचर् उपयोगी आहेर्. 
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ष्टनबधंलेखन, वाचन, परीक्षा व सासं्कत ष्टर्क सण साजरे करणे याचंा ष्टशक्षणार् मोठा भाग असर्ो. 
याबाबर् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

शााेर् काही अल्पस्वल्प ष्टनबधं वगैरे ष्टलष्टहण्यास मुाीच देर् नसर्. जे मोडी वाचावयास देर् रे् 
अगदी ष्टकरकोा व साधारण असे. घोकंपट्टी चाले. दर शष्टनवारी सरस्वर्ी पूजन, गणपर्ी पूजन 
होई. मामलेदार कचेरीर्ील चाकरी साठी परीक्षा होई. यासाठी कायदे पाठ करणारी मुले होर्ी. 
कोणी आठ आणे परीक्षा उर्रला, कोणी बारा आणे असा माकांचा ष्टहशबे आणेवारीर् होई. एक 
ब्राह्मणाचा मुलगा अभ्यास करर्ाना लोपू नये म्हणून खंुटीस दोरी अडकवनू र्ी स्वर्ःच्या शेंडीस 
बाधंीर् असे. 

 
अशा प्रकारच्या उल्लेखनीय गोिी बाबानंी र्त्कालीन ष्टशक्षणाचे दशनृ घडष्टवर्ाना कथन केल्या आहेर्. [र्तै्रव, 

पत. १४.] बाबाचं्या कााार्ले हे ष्टशक्षणके्षत्र ष्टचत्रण मनोरंजन करणारे पण ष्टवचार करावयास लावणारे, 
सुधारणेस प्रवण करणारे खष्टचर्च आहे. 
 

शााेव्यष्टर्ष्टरतर् ष्टशक्षणाची सोय त्या कााार् कशी होर्ी याचा पण अंदाज बाबाचं्या या 
आत्मचष्टरत्रावरून बाधंर्ा येर्ो. बाबा एके ष्टठकाणी ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मला प्राकत र् गं्रथ (रामनवजय, पाडंवप्रताप, हनरनवजय) वाचावयास ष्टशकष्टवण्याकष्टरर्ा एक हरदास 
ठेष्टवला होर्ा. संस्कत र् ष्टशकवण्यास एक ब्राह्मण येर् असे. त्याने मला रुपावली, समासचक्र, 
अमरकोश व रघुवशं (२ रा सग)ृ इर्के ष्टशकष्टवले. त्याला केवा दरमहा २ रुपये देर् असर्. [र्तै्रव, 
पत. १५] 

 
आपल्या एका ष्टशक्षकाचा भगूोल कच्चा होर्ा, त्याला घेडगुजरी हहदी येर् होरे् व भटकी ष्टभक्षकुी, 

ज्योष्टजषकथन व ष्टशक्षकी पेशा असे अनेक उद्योग र्ो करीर् असे. हे बाबानंी मुिाम साषं्टगर्ले आहे. आजही 
आपण अशा प्रकारचे ष्टशक्षक या के्षत्रार् पाहार्ो ष्टशक्षणाचा दजा खालावण्याच्या अनेक कारणापंैकी हा अशा 
प्रकारचा ष्टशक्षकही कारण असर्ो. पण लक्षार् कोण घेर्ो! 
 

इ. स. १८३२ साली स्थापन लालेल्या बाेगावच्या ष्टमशन शााेर् बाबाचं्या इंग्रजी ष्टशक्षणाचा 
श्रीगणेशा लाला. आष्टण त्यानंर्र इंग्रजी ष्टशक्षणाचे आगर असलेल्या मंुबई शहरार् ष्टशकण्याचे बाबानंा भाग्य 
ष्टमााले. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

‘ष्टमशन शााेर् श्रीमंर्ाचंी, गष्टरबाचंी व सवृ जार्ीची मुले येर्. मुलासं काही ाी द्यावी लागर् नसे. 
उलट गरीब मुलासं आठ आण्यापंासून र्ीन चार रुपयापंयृर् सहाय्य ष्टमार् असे. 
 

आपल्या हायस्कूलचे हेडमास्र्र बहुभाषी होरे्, हे त्यानंी स्मरण ठेवनू साषं्टगर्लेले आहे. त्यास इंग्रजी, 
मराठी, कानडी, रे्लंगी, र्ष्टमा, गुजराथी, उडदू, अशा भाषा येर् होत्या असे रे् म्हणर्ार्. त्या भाषा 
जाणणाऱ्या मुलानंा रे् र्ी भाषा ष्टशकवीर्. पुस्र्के त्याचं्या घरून न्यावी लागर्. इंग्रजी ष्टशक्षणाबाबर्ही 
त्यानंी अभ्यास, सुटी, खेा, ष्टशक्षा, परीक्षा, ष्टशक्षणपद्धर्ी व ष्टशक्षक या सवृ घटकाचंा जाणीवपूवृक व त्याचे 
वैष्टशष्य दशषृ्टवणारा उल्लेख केला आहे. बाबा स्वर्ः ष्टशक्षक होरे् याचा र्र हा पष्टरणाम नसेल? बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
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या शााेर् ष्टशकष्टवण्याची रीर् येणेप्रमाणे होर्ी. मुलासं धडे र्यार करण्याकष्टरर्ा शााेर् वेा देर् 
असर्, आर्ा जसे एकसारखे धडे घेर्च राहार्ार् र्से नव्हरे्. मुलाचं्या कापी ष्टलष्टहण्याकडे ाार 
लक्ष असे, प्रत्येक वगाचा मास्र्र आपापल्या मुलासं ष्टकत्ता (कापी) घालून जाई. वरच्या वगार्ील 
मुले दर बुधवारी काही र्री ष्टवषयावर इंग्रजीर् स्वल्प ष्टनबधं ष्टलहून आणून एका ष्टवष्टशि पद्धर्ीने र्ो 
बेन साहेबाकडून र्पासून घेई. र्ो ष्टनबधं ष्टवद्यार्थयांच्या देखर् शुद्ध केला जाई. 

 
याप्रकारे लेखन र्पासणी त्या कााार् होर् असे. रे् रे्थील ष्टशक्षा सागंर्ाना म्हणर्ार् की मराठी शााेप्रमाणे 
येथील ष्टशक्षा कू्रर नव्हर्ी. र्री ष्टवद्यार्थयानी आणलेल्या छडीचा प्रसाद त्यास गुरूच्या हारू्न ष्टमाे. कान 
ष्टपाणे, गालावर चपडाका मारणे, बाकावर उभे करणे, चोरी वा अभ्यास न करण्याच्या अपराध्यास एक 
खास टोपी घालून त्यास शााेरू्न ष्टारष्टवर्. मुलाचं्या वस्रू् हरष्टवल्यास प्रत्येकाची लडर्ी होई. प्राथृना होई, 
व वाईट अक्षर काढणारास, कापी न ष्टलष्टहणारास ष्टशक्षा होई. अशा प्रकारे आपल्या कााार्ील इंग्रजी 
ष्टशक्षणाच्या शााेचेही त्यानंी संुदर शब्दष्टचत्र रेखाटले आहे. क्वष्टचर् कटू पण ष्टहर्ावह गोिींचा उल्लेख करून 
पुढीलावंर एक प्रकारचा उपकारच त्यानंी करून ठेवला. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

गावार् कोणी मौज करणारा आला म्हणजे टेलर साहेबानंी त्यास पैसे देऊन शााेर् आणून मुलासं 
त्याची मौज दाखवावी. एकदा एक जंगम आला होर्ा र्ो पशुपक्षासंारखे आवाज करी. [र्तै्रव, पत. २२] 

 
र्सेच त्या कााी शालोपयोगी पुस्र्के कमी होर्ी म्हणून व मुले गरीब म्हणून एकमेकाचंी पुस्र्के घेऊन धडे 
ष्टशकाव े लागर् व शब्दकोशाच्या अभावी शब्दाथृ वहीर् घ्याव े लागर्. एकाने र्र मारवाड्ाच्या खारे् 
वहीसारखी वही केल्याचा उल्लेख रे् करर्ार्. शााेच्या वार्थषक पष्टरके्षस पुष्का साहेब लोक येर्. मडमा 
देखील पष्टरक्षा घेर् असर्. इ. स. १८४७ साली बाबानंी एल ष्टान्स्टन स्कूलमध्ये प्रवेश घेर्ला. प्रवेश घेर्ानंा 
त्यानंा ष्टमशन स्कूलचे सर्थटष्टाकेट ब्राह्मण जार् नसल्याबिलचे दाखवाव े लागल्याचे रे् म्हणर्ार्. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

त्यानंी मला प्रोाेसर दादाभाई (आनरेबल दादाभाई नवरोजी, एम.पी.) याचं्या स्वाधीन केले. त्या 
गतहस्थानंी मला खालच्या ष्टडवीजनारं्ील दोन चार वगार् ष्टारवनू व रे्थील अभ्यासाचे एक एक 
पुस्र्क वाचावयास लावनू शवेटी (वरून) ष्टर्सऱ्या तलासार् बसष्टवले. [र्तै्रव, पत. ५१, ५२.] 

 
अशी प्रवशे घेण्याची ष्टवष्टचत्र पद्धर्ी त्यानंी कथन केली आहे. याच शााेर् असर्ानंा बाबाचें पष्टहले लग्न 
लाले. लग्नापूवी देवकायासाठी त्यानंी प्रथम रजा घेर्ली. नंर्र परर् थोडे ष्टदवस बाबा शााेर् आले. 
लग्नष्टर्ष्टथच्या आसपास परर् रजा माष्टगर्ली. परंरु् र्ी शााेचे ष्टप्रन्सीपाल काही केल्या देईनार्. त्याला 
लग्नाच्या पूवी करावयाची धमृकत त्ये व लग्नष्टवधी याचा भेद समजेना. मग आजारी पडल्याचे सोंग घेऊन 
रजा घेर्ली. पुढे कुटंुब आदनास गेल्यावर त्या शााेर् जाण्याचा प्रसंगच आला नाही. पुढे आदनाहून परर् 
आल्यावर इ. स. १८४९ मध्ये त्यानंी पूवीच्या अनुभवावरून एल  ष्टान्स्टन स्कूल ऐवजी फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् 
प्रवशे घेर्ला. रे्थे त्यानंा रे. नारायण शषेाष्टि हे ष्टशक्षक होरे्. त्यास शााेर् मुलाचें इनसाााचे कोटृ होरे्. 
 

नारायण साहेबानंी मुलाचं्या अपराधाची चौकशी करण्याकष्टरर्ा एक कोटृ स्थाष्टपले होरे्. शााा 
सुटल्यावर सवृ अपराधी मुलासं ह्या कोटापुढे आणीर्. त्या कोटार् जुरर होरे्, त्यानंी आपला 
अष्टभप्राय स्लेटीवर हकवा कागदावर ष्टलहून दाखवावा अथवा र्ोंडीच सागंावा. मुलावंर दोषारोपही 
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त्याचें मास्र्र ष्टलहून आणीर्. ष्टम. नारायण हे स्वर्ः त्या कोटाचे जज्ज होरे्. कोटाचा इन्साा बहुधा 
सवांस मान्य होई. [र्तै्रव, पत. ६५.] 

 
असे इन्साााचे कोटृ मनीस्कूलारं्ही त्या वाेी होरे्. हल्ली शााेर् मुलाचें पालृमेंट व स्वयंशासन मंडा 
असरे्, पण शभंर वषापूवी बाबाचं्या शााेर्ील मुलाचं्या कोटाचा प्रयोग खास शकै्षष्टणक होर्ा. बाबानंी 
आत्मचष्टरत्रार् त्याचा आवजृून उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे. ष्टवशषे आहे. 
 
इंग्रजी शााेर्ील ष्टशक्षणाच्या ष्टचत्रणानंर्र कॉलेज ष्टडक्व्हजनमधील ष्टशक्षणाचे ष्टचत्रण बाबानंी आपल्या 
आत्मचष्टरत्रार् पुढीलप्रमाणे केले आहे : 
 

त्यावाेी रे् (बाबाचें वडील) सार्ाऱ्यास होरे्. त्यानंी माझ्या मनाची क्स्थर्ी जाणून मला ष्टमशन 
स्कुलारू्न काढण्याचा उपाय योजला. र्ो असा की मी ग्रांट मेष्टडकल कॉलेजार् जाऊन वैद्यक 
ष्टशकाव े अशी इच्छा दशषृ्टवली, ह्या इच्छेस मी आड आलो नाही. मलाही त्यावेाी त्या ष्टवदे्धचा 
अभ्यास करावा असे वाटले. आष्टण त्याप्रमाणे मी सन १८५२ नार् त्यार् प्रवशे घेर्ला. [र्तै्रव, पत. १३४.] 

 
पुढे रे्थील अभ्यासाच्या पुस्र्कार् धमृसंबधंी ष्टवषय मुाीच दृिीस पडर् नसे या कल्पनेने बाबा अस्वस्थ 
होर्. एकदा बकेन्स अनाटामीच्या पुस्र्कार् काही ईश्वरष्टवषयक ष्टवचार आले त्यामुाे त्यानंा बरे वाटले. 
प्रोाेसराचं्या लेतचराचंा साराशं त्यानंा ष्टलहावा लागे. रे्थील शवष्टवच्छेदनाच्या खोलीर् जाण्यास बहुरे्कासं 
ष्टकास येई. कॉलेजमध्ये मन न रमल्यामुाे त्यानंी कॉलेज सोडले. त्यावाेी आठ नऊ मष्टहन्याचे 
स्कॉलरष्टशपचे पैसे परर् कराव ेलागले. मेष्टडकल कॉलेजारू्न ष्टनघाल्यावर पुनः फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् जाऊ 
लागल्यानंर्र बाबानंा काहीसे बरे वाटले. कारण धमृष्टशक्षणाची उत्तम सोय होर्ी. रे्थील ष्टशक्षक ष्टविान व 
लोकष्टप्रय होरे्. मनुष्याच्या उद्धाराची त्यानंा काका होर्ी. ईश्वरी ष्टवद्या, धार्थमक व व्यावहाष्टरक ष्टवद्या 
मुलानंा यावी म्हणून रे् श्रम घेर्. व्याकरण व मराठी श्रमाने ष्टशकष्टवर्. धमृष्टशक्षणाची ष्टवलक्षण ओढ 
र्रुणपणीच बाबानंा लागली व त्याचें सारे आयुष्य त्यामुाे बदलले. शास्त्रीय ष्टशक्षणाकडे बाबाचंा ओढा 
नसला र्रीही त्यानंी त्या कााारं्ील ष्टशक्षणाचा पष्टरचय करून देण्याचेही कायृ केले आहे. [र्तै्रव, पत. १४०.] 
 

अरुणोदय हे बाबाचें आत्मचष्टरत्र एका ष्टवष्टशि हेरू्ने केलेले आत्मष्टनवदेन आहे. आपले हहदु ष्टजणे व 
आपले ष्टिस्र्ी होणे व त्यानंर्रचे पष्टरणाम याबाबर् बाबानंा सागंावयाचे होरे्. केवा मनोरंजनाथृ अथवा 
र्ीस चााीस वषांमागे महाराष्र देशार् सुधारणा व ष्टवद्या याचंी वाढ लाली याची माष्टहर्ी व्हावी म्हणून आपण 
अरुणोदय ष्टलष्टहले नाही, र्र गाढ अंधःकारारू्न आपल्याला आश्चयृकारक प्रकाशार् बोलावले त्याचे ज्ञान 
इर्रास व्हाव ेइर्केच अज्ञानाधंकारारू्न ज्ञानसूयृ उगवण्यापूवीचा हा अरुणोदय आहे. ही यामागची भषू्टमका 
होय. एकदा हे ध्येयधोरण ठरवल्यावर बाबा संपूणृ आत्मचष्टरत्रार् हे सवृ ष्टनवदेन अष्टर्शय प्रामाष्टणकपणे 
करर्ार्. लपवाछपवी, दाषं्टभकर्ा हकवा आ्र्ा कोठेही आढार् नाही. आपल्या अंर्ःकरणाचे यथाथृ 
दशनृ प्रामाष्टणकपणे घडष्टवणे हेच कायृ त्याच्या अरुणोदयािे केले आहे. स्मरणार्ील गोिी, स्मरणवहीर्ील 
ष्टटपणे, पत्रव्यवहारासंबंधी कागद, ष्टदनचयालेख, छापील पुस्र्के, ष्टरपोटृ व वरृ्मानपते्र ष्टमत्रापंासून 
ष्टमाष्टवलेली र्ोंडी माष्टहर्ी, या साधनाचंा आपण उपयोग करून प्रस्रु्र् गं्रथ रचल्याचे रे् सागंर्ार्. प्रत्येक 
साधन सामग्रीचे खुलासेवार ष्टववचेन प्रथम त्यानंी केले आहे. अरुणोदयाचे वाचन छापखान्यार् 
पाठष्टवण्यापूवी पाच वाेा लाले होरे्. त्याचप्रमाणे ‘इ. स. १८३१ रे् इ. स. १८५४ पयंर् ज्या ज्या ष्टवशषे 
गोिीशी व व्यतर्ींशी माला ष्टनकट व दूर, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध होर्ा त्या गोिींचे व व्यतर्ींचे ष्टवषयाच्या 
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योग्यरे्प्रामाणे स्वल्प हकवा सष्टवस्र्र वणृन केले आहे. [‘प्रस्र्वाना’, र्तै्रव, पत. ९.] बादरायण संबधं आणून वा 
खोगीरभरर्ी अशी माष्टहर्ी ष्टदली नाही. ‘हे केवा त्याचें स्वर्ःचे जीवनचष्टरत्र नाही. बाबा स्वर्ःच 
अरुणोदयाचा हेरू् सागंर्ार्, 
 

र्ो हाच की एक दीन पाप्यावर ईश्वराने जी परम दया केली ष्टर्चे वणनृ करावे आष्टण रे् वाचून 
त्याजसारख्यया इर्र पाप्यानंी त्या दयेचा अनुभव घ्यावा व ज्यास असा अनुभव लाला आहे त्यानंी 
ष्टर्ची मष्टहमा गावा. 

 
याप्रकारे अरुणोदयाचा हेरू् व स्वरूप आष्टण साधने याबाबर् लेखकानेच ष्टनवदेन केलेले आढारे्. 
अज्ञानाचा नाश होऊन मर्ी ज्ञानसूयाचा उदय होऊ लागला त्या काााचे हे ष्टनवदेन म्हणून अरुणोदय हे 
शीषकृ यथाथृ वाटरे्. 
 

पापमुतर्ीसाठी व स्वोद्धारासाठी बाबानंी ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार जरी केला र्री अरुणोदय हे 
काही आपल्या पापाचा कबुलीजबाब देणारा बटबटीर् व केवा हनदा व्यंजक आढावा नव्हे! र्सा र्ो असर्ा 
र्र त्याची काााच्या उदरार् कें व्हाच वार्ाहर् होऊन गेली असर्ी. अरुणोदय हे अद्यापही आस्वाद्य ठररे् रे् 
त्यार्ल्या ष्टनर्ारं् संुदर साधेपणामुाे आष्टण मानष्टसक क्स्थत्यंर्राच्या कलात्मक आष्टवष्कारामुाे! बाबाचं्या 
मनावरच्या साक्त्वकरे्चा पगडा अगदी लहानपणापासूनच ष्टकर्ी प्रभावी होर्ा याचे ष्टचत्र त्याचं्या धार्थमक 
श्रद्धाचं्या वणृनाने जसे लक्षार् येरे्, र्सेच उच्चर्म नैष्टर्क मूल्याचंा संस्कार त्याचं्या मनावर कसा होर् गेला 
हेही त्यानंी त्याचंा मागोवा ज्या पद्धर्ीने घेर्ला आहे त्यावरून चागंल्या रीर्ीने जाणवरे्. फ्री चचृ 
ष्टवद्यालयार् गेल्यानंर्र सहा मष्टहन्यानंी त्यानंी केलेली प्रष्टर्ज्ञा एका कागदावर ष्टलहून ठेवनू र्ी त्यानंी जपून 
ठेष्टवली आहे. ष्टर्च्यार् त्यानंी ष्टलष्टहले आहे : 
 

सकल ष्टवश्वाचा उत्पन्नकर्ा श्री जगद गुरू सवोत्तम नारायण याच्या पष्टवत्र चरणारें् स्मरून मी शपथ 
करर्ो की, आजपासून मी ह्याखाली ष्टलष्टहलेल्या गोिी कदाष्टप प्राण गेल्यासही करणार नाही व 
ईश्वर मला अशा गोिी करण्यास बुष्टद्ध न देवो. जर मजपासून असे घडले र्र शर्गोहत्येच्या 
पार्काचे ाा माझ्या मस्र्की पडो; व यमराज मला अक्षय नरकार् टाको. १ असत्य भाषण, २ 
चोरी, ३ रंडीबाजी, व्यष्टभचार, हशदाकी व र्त्संबधंी कमे, लावण्या, नाच, र्माशा, 
ख्ययालीखुशाली, गप्पा व जर कदाष्टचर् यारू्न काही मजपासून घडले र्र र्ात्काल ‘हे परमेश्वरा’ 
रु्जपाशी क्षमा मागून पश्चात्ताप करीन. का की रु्झ्यादयेष्टशवाय मनुष्याचे कोणरे्ही चागंले उद्योग 
ष्टसद्धीस जार् नाहीर्. र्ा. २५ ऑगस्ट १८४९. [र्तै्रव, पत. ८०.] 

 
नीर्ीसंबधंी वरृ्नाचा हा लेख आपण फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् जाऊ लागल्यावर का ष्टलहून ठेवला, ष्टिस्र्ी 
शास्त्रार्ील संस्काराचं्या ष्टशकवणीमुाे असा ष्टनश्चय करण्याचे अगत्य का वाटू लागले हेही त्यानंी ष्टलष्टहले 
आहे. [र्तै्रव, पत. ८०.] आणखी एके ष्टठकाणी बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टम. नारायण ह्याचं्या वगार् गेलो रे्व्हा मला र्पकीरीचे व्यसन होरे्. आम्ही ष्टकत्येक मुलानंी ष्टमाून 
र्पकीर ष्टवकर् आणण्याचा व डबी एकमेकासं देऊन बाहेर जाऊन र्ी ओढण्याचा एक लहानसा 
तलब केला होर्ा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

नंर्र नारायण यानंा ही गोि समजली. त्यानंी रं्बाखूपासून र्ोटे व हानी काय होर्ार् यावर ष्टनबंध ष्टलहून 
आणावयास साषं्टगर्ले. इर्र सवृ ष्टवद्यार्थयानी त्याप्रमाणे पष्टरश्रमपूवृक ष्टनबधं ष्टलहून आणले. ष्टलष्टहण्याची 
अर्ोनार् हौस असलेल्या बाबानंी मात्र एक ओाही ष्टलष्टहली नाही. ष्टशक्षकानंी ष्टवचारर्ाच ‘आजपासून मी 
र्पकीर सोडून ष्टदली हाच माला ष्टनबधं’ असे बाबा म्हणाले! 
 

ष्टकर्ी बोलका प्रसंग हा आष्टण त्याचे वणनृही! ह्या एव्ाशा उदाहरणानेही बाबाचं्या 
व्यतर्ीमत्वावर एकदम मोठा प्रकाश पडल्यासारखा वाटर्ो! 
 

नायपूण ृप्रसंगाचं्या मनोवधेक हकीगर्ी, स्वर्ःच्या मनाचे पारदशकृ प्रष्टर्हबब याजंबरोबरच अनेक 
प्रकारच्या व्यतर्ींची वेधक ष्टचत्रणे यामुंाेही हे आत्मचष्टरत्र लक्ष वेधून घेरे्. 
 

त्या ष्टदवसार् ष्टम. नारायण हे ब्राह्मणी पोषाख करीर् असर्. त्याचंी सवृ वसे्त्र पाढंरीशुभ्र व स्वच्छ 
असर्. पाढंरे पागोटे, पाढंरा अंगरखा, पाढंरे उपरणे, पाढंरे धोर्र, पायार् परभशुाई जाधवी जोडा 
व लाबं पाढंरे इस्टकीन, असा त्याचंा पोषाक होर्ा. त्यार् दोन गोिी मला ष्टवलक्षण ष्टदसल्या. 
म्हणजे त्याचें डोतयाचे इंक्ग्लश चालीप्रमाणे राखलेले केश व पायार्ील इस्टाकीन. [र्तै्रव, पत. ६६.] 

 
नारायण शषेािी याचें बाह्यरूप या वणृनारू्न नेमके उभे रहारे्. बाबा पुढे ष्टलष्टहर्ार् 
 

त्याचें इंग्रजी बोलणे शुद्ध व स्पि परंरु् अंमा मंद होरे्. रे् मुलाशंी क्वष्टचर् मराठी बोलर्. रे् ाार 
श्रमाने व आस्थेने ष्टशकवीर्. त्याचं्या वगार्ील मुलेही हुशार व आनंदी असून त्याचंा मान राखीर्. 
कोणी कोणी त्याजवर प्रीष्टर् करीर्. रे् ष्टकत्येक गरीब मुलास आपल्या खचाने ष्टशकण्याची बुके देर्. 
इर्केच नाही र्र कपडेही देर्. कधी कधी मी त्याचं्याशी वाद घाली, परंरु् रे् लवकरच मला कंुष्टठर् 
करीर्. [र्तै्रव, पत. ६५.] 

 
याच प्रकारे बाबा आपल्या वष्टडलाचें ष्टचत्र रेखाटर्ार्. [र्तै्रव, पत. १४५.] ‘जरी माले वडील सुधारलेल्या 
लोकापंैकी नव्हरे् र्री त्यानंी आपल्याशी सूज्ञपणाची वरृ्णुक केली. आपली मरे् समजून घेर्ली’ असे 
सागंून रे् म्हणर्ार्, 
 

त्यानंी माले लालनपालन करून मला लहानाचे मोठे केले, इर्केच नव्हे र्र पुष्का िव्य खचृ 
करून मला सुष्टशक्षण व सुष्टवद्या ष्टदली; पुष्का वष े शााेर् राहू ष्टदले; जी पुस्र्के लागर्ील र्ी 
पुरष्टवली; काही मोलवान पुस्र्के वष्टरष्ठाकंडून परदेशाहून मागवनू ष्टदली. अन्नवस्त्राची व 
संसारोपयोगी दुसऱ्या कोणत्याही गोिींची वाण पडू ष्टदली नाही. मी उधाेपणाने खचृ करी. रे् मला 
कधी रागे भरर्, कठोर भाषण करीर्, पण कधी दुजाभाव ठेवला नाही. मी ष्टिस्र्ी लाल्यास कुाास 
बट्टा लागेल व कुटंुबाची हानी होईल असे भय त्यानंा वाटे. 

 
या भयापोटी त्यानंी सामदामदंडभेद वगैरे सवृ प्रकार करून पाहून त्याचा काही उपयोग होर् नाही 
म्हटल्यावर डोतयार् राख घार्ली नाही व बाबाशंी संबंध र्ोडला नाही. आपल्या वष्टडलाचं्या समजूर्दार व 
पे्रमा स्वभावाचे व मुलगा ष्टिस्र्ी लाल्यामुाे आपणास दुरावला म्हणून अंर्री व्याकुा लालेल्या आपल्या 
आईचे ाार वेधक ष्टचत्र रंगष्टवले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबाचं्या प्रथम हहदू पत्नीष्टवषयक वरृ्नाबिल प्रा. म. वा. धोंड व प्रा. रा. ग. जाधव यानंी बाबावंर 
काही दोषारोप केला आहे, र्ो ष्टकर्पर् समथृनीय वा योग्य आहे, रे् पाष्टहले पाष्टहजे. धोंड म्हणर्ार्, 
 

ष्टिस्र्ी लाल्यावर बाबानंी पत्नीच्या येण्याची सहा वष े वाट पाष्टहली पण ष्टर्च्या आई वष्टडलानंी 
ष्टर्ला जाऊ ष्टदले नाही. शवेटी बाबानंी दुसरे लग्न केले, आष्टण त्यानंर्र दोन वषांनी ष्टर्चे 
आईवष्टडल वारल्यावर र्ी बाबाकंडे परर् आली पण बाबा ष्टर्चा स्वीकार पत्नी म्हणून करू शकर् 
नव्हरे्. त्यानंी ष्टर्ला ष्टिस्र्ी होऊन दुसरे लग्न करण्याचा सल्ला ष्टदला. ष्टर्ने र्ो मानला नाही. र्ी 
मुतयानेच मेली. या सगळ्या घटनाचें ष्टनवेदन बाबानंी काहीशा अष्टलप्र्पणानेच केले आहे. सबंध 
आत्मचष्टरत्रार् ष्टर्चे नाव एकदाही आलेले नाही. माली स्त्री, माली बायको असाच उल्लेख आलेला 
आहे. जणू ष्टर्ला त्याचं्याष्टशवाय स्वर्ःचे असे अक्स्र्त्वच नव्हरे्. [ज्ञािोदय, सप्टेंबर १९७१, पत. ९.] 

 
त्याचप्रमाणे प्रा. रा. ग. जाधव याचंी पण र्क्रार अशीच आहे की बाबानंी या आत्मचष्टरत्रार् आपल्या हहदू 
पत्नीला योग्य र्ो न्याय ष्टदला नाही. र्ें म्हणर्ार्, 
 

पत्नीभावाने याचना करणाऱ्या स्वपत्नीबाबर्चा प्रसंग बाबानंी पाषाणधमी वतत्तीने व क्स्थर्प्रज्ञरे्ने 
वाटेस लावला. आत्मचष्टरत्रार् या प्रसंगास न्याय ष्टमााला नाही. [‘अरुणोदय ष्टन वाचकाचं्या समस्या,’ 
िवभारत, वाई, एष्टप्रल, १९६४, पत. ४५.] 

 
हे दोन्ही दोषारोप बाबावंर अन्याय करणारे आहेर् असे मला वाटले. १८५४ पयंर्चा अरुणोदयाचा 

ष्टनयोष्टजर् कालखंड असर्ानाहंी बाबानंी अठराव्या प्रकरणार् पष्टहल्या हहदुपत्नीसंबंधाने ष्टनयोष्टजर् 
मयादेबाहेर जाऊन सारी हकीगर् बऱ्याच ष्टवस्र्ाराने ष्टदली आहे. बाबानंा पष्टहल्यापासूनच आपल्या 
पत्नीनेही आपल्यासारखेच ष्टिस्र्ी व्हाव ेअसे वाटर् होरे् म्हणून वारंवार घरी जाऊन ष्टर्ला भेटून रे् ष्टर्चे 
मन वावण्याचा प्रयत्न करीर्. र्ी बाबा ष्टिस्र्ी लाल्यानंर्र त्याचं्याबरोबर जावयासही र्यार होर्ी इर्केच 
नव्हे र्र आपण जाष्टर्भेद मोडला हे नवऱ्याला पटष्टवण्यासाठी एकदा ष्टर्ने बाबानंी न सागंर्ाच, त्यानंा 
ष्टशवनू मुिाम भाडं्ार्ील पाणी प्याली. बाबानंी यासंबधंार् वष्टडलाशंी प्रदीघृ चचा करून वडील ष्टारर्ीवर 
गेले म्हणजे ष्टर्ने बाबाचं्याबरोबर जाव ेयासाठी संमर्ी ष्टमाष्टवली. परंरु् अचानक सासऱ्याने आपल्या अन्य 
जावयाबरोबर येऊन हा सवृ बेर् धुाीस ष्टमाष्टवला. या सवृ प्रकाराने बाबाचं्या वष्टडलासंही ाार वाईट 
वाटले. सासऱ्याने आपल्या मुलीला काढून घरी नेले व सर्र् चार वष ेप्रयत्न करूनही बाबानंा ष्टर्च्याशी 
संसार करण्यार् यश ष्टमााले नाही. चार वषानंर्र ष्टर्च्या शजेारच्या मनुष्याकडून ष्टर्ची बाबाचं्याकडे 
येण्याची र्ीव्र इच्छा आहे परंरु् ष्टर्ला ष्टर्च्या आईबापाचंा अटकाव आहे असे समजल्यानंर्र बाबानंी ष्टर्ला 
भेटून ष्टवचारण्याचा माग ृअगदी बदं असल्याने त्या वाेच्या सुप्रीम कोटार् (हल्लीच्या हाय कोटार्) ष्टायाद 
करून ष्टर्ला न्यायाधीशापुढे हेष्टबयन कापृस अन्वये समन्स काढले. या प्रकरणामुाे बाबाचं्या सासऱ्याने व 
त्याच्या नारे्वाईकानंी रातं्रष्टदवस बाबाचं्या पर्नीभोवर्ी कोंडााे करून ष्टर्ने न्यायाधीशासमोर ‘नाही’ 
म्हणण्यासाठी इर्का दबाव आणला की त्यामुाे कोटार् ष्टर्ने रडर् रडर् ‘नाही’ म्हणून साषं्टगर्ले. [र्तै्रव, पत. 
१७५.] 
 

न्यायाधीशासमोर बाबानंी ष्टर्ला खूप समजावनू पाष्टहले परंरु् सासऱ्याच्या धाकामुाे त्याचा काही 
उपयोग लाला नाही. त्यामुाे बाबानंा ष्टकर्ी वाईट वाटले व त्याचें समाधान कसे लाले याचे वणनृ मुाारू्नच 
वाचण्यासारखे आहे. बाबा म्हणर्ार्, 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आम्ही चेंबसृमधून बाहेर पडर्ाना माझ्या वष्टकलाने माझ्या समाधानाथृ मला एक शास्त्रवचन म्हणून 
दाखष्टवले रे् असे की, ‘जर अष्टवश्वासी मनुष्य वगेाे होरे् र्र वगेाे होवो’. ही गोि १८५७ साली 
घडली व ह्या खटल्यास मला सुमारे दोनश ेरु. खचृ आला हे पैसे यमुिापयृटि पुस्र्कार् मला 
ष्टमााले होरे्, व ज्या अथी रे् पुस्र्क ष्टवधवांच्या ष्टहर्ाथृ छापले होरे्, त्या अथी त्याचा नाा नवरा 
ष्टजवरं् असून जी वैधव्यार् पडली होर्ी, ष्टर्ला त्या अवस्थेरू्न सोडष्टवण्यासाठी खची घार्ला 
त्याष्टवषयी मला वाईट वाटले नाही; परंरु् माला यत्न साल लाला नाही म्हणून वाईट वाटले. 
[र्तै्रव, पत. १७५.] 

 
पुढे र्ीन वषांनी म्हणजे इ. स. १८६० मध्ये बाबाचें ष्टिस्र्ी लग्न लाले, र्ोपयंर् बाबानंी आपल्या 

हहदू बायकोची वाट पाष्टहली, परंरु् र्ी आली नाही. परंरु् हे लग्न लाल्यावर एकदा बाबा पुण्याहून येऊन 
मंुबईस एका ष्टमत्राच्या घरी उर्रले असर्ा ज्या ष्टदवशी परर् जाणार त्याच ष्टदवशी ष्टद. २ मे १८६२ बगीर् 
सामान टाकून बसर् आहे इर्तयार् अकस्मार् र्ी बाबानंा भेटायला आली. ष्टर्च्याबरोबर कोणी नव्हरे्. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टर्ला पाहून मी चष्टकर् लालो. कारण आठ वषांनी मी ष्टर्चे र्ोंड पाष्टहले; मध्ये केवा एक वेा पाच 
वषांमागे कोटार् मात्र र्ी दृिीस पडली. ष्टर्ने आपल्यास पुण्यास घेऊन जाव ेव बायकोच्या नात्याने 
घरार् ठेवावे, असा मला गा घार्ला. ष्टर्ला आर्ा एकटी बाहेर पडण्याची मोकाीक ष्टमाण्याचे 
कारण ष्टर्ने साषं्टगर्ले की ष्टर्ची आईबापे व वडील भाऊ ही मरण पावली असून ष्टर्च्या भावाच्या 
मुलाकंडून ष्टर्ला पूवीप्रमाणे प्रष्टर्बंध नव्हर्ा. नंर्र मी ष्टर्ला साषं्टगर्ले की आर्ा माझ्याने रु्ला 
घेववर् नाही. ष्टिस्र्ी धमार् दोन बायका करण्याची मनाई आहे. र्री र्ी काही ऐकेना. मग मी 
राहणे करून ष्टर्ला दुसरे ष्टदवशी येण्यास साषं्टगर्ले. त्याप्रमाणे र्ी आली. त्या भेटीच्या वाेी माले 
बहुष्टप्रय ष्टिस्र्ी बधूं रेव. धनजीभाई नवरोजी हे माझ्या ष्टवनंर्ीवरुन आले होरे्. त्यानंी ष्टर्ला पुष्का 
समजावनू साषं्टगर्ले पण र्ी आपला हेका सोडीना. मला न्याच न्याच असे म्हणर् बसली. मलाही 
ाार वाईट वाटले. परंरु् माला उपाय नव्हर्ा. मी ष्टर्ला असे सुचष्टवले की जर रु्ली ष्टिस्र्ी 
होण्याची इच्छा असली र्र माझ्याबरोबर पुण्यास चल. रे्थे रु्ला दुसऱ्या ष्टठकाणी ठेवनू ष्टवद्या व 
धमृ ष्टशकष्टवन, आष्टण मग रु्ली इच्छा असली र्र दुसरे लग्न कर; अथवा शााा वगैरे ष्टशकष्टवण्याचे 
काम कर. परंरु् ही गोि ष्टर्ला मान्य लाली नाही. याप्रमाणे सुमारे दीड र्ासपयंर् बोलणे लाल्यावर 
र्ी ाार किी होऊन मोठ्या नाखुषीने परर् गेली. [र्तै्रव, पत. १७६.] 

 
ष्टवधवाशंी पुनर्थववाहाचा पुरस्कार करूनही कुमाष्टरकाशंी लग्ने उरकणाऱ्या, गोवऱ्या स्मशानार् गेल्या 
असर्ाही र्रुण कुमाष्टरकेचा हार् धरून बोहल्यावर उभे राहणाऱ्या, अनेक लग्ने करणाऱ्या, उघडपणे 
अखंड सौभाग्यवर्ीशी अखंड संबंध ठेवणाऱ्या ष्टकत्येक कत्या व नाकत्या सुधांरकापेंक्षा बाबाचें हे वरृ्न 
अत्यंर् उज्ज्वल व अनुकरणीय नाही काय? 
 

र्सेच बाबाचंी हहदू पत्नी त्याचं्याकडे याचनाभावाने आली रे्व्हा बाबानंी ष्टिस्र्ी लग्न केले होरे्. 
हहदू पत्नीशी घटस्ाोट घेऊनच ही कत र्ी त्यानंी केली होर्ी. त्यामुाे जेव्हा हहदू पत्नी त्याचं्याकडे येण्याची 
याचना कररे् रे्व्हा त्याचंा इलाज नसर्ो. धमृष्टनष्ठ बाबानंी आपली असमथृर्ा व पत्नीबाबर्ची हाहा 
त्याप्रसंगी वणृन केलीच आहे. आत्मचष्टरत्र कलाकत र्ी असली र्री खरेपणाची बाषं्टधलकी ष्टर्ला असरे्च. 
नायपूण ृप्रसंग म्हणून ष्टर्चे भावपूणृ वणनृ करणे ही प्रा. रा. ग. जाधव याचंी अपेक्षा ाारशी या बाबर्ीर् र्री 
योग्य नव्हर्ी कारण बाबाचें व या हहदू पत्नीचे नारे् यापूवीच रु्टले होरे्. रे्व्हा या भांवबधंनार् अडकण्याचा 
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प्रश्नच नव्हर्ा. उलट बाबानंी त्या हहदू पत्नीच्या असहाय्य पष्टरक्स्थर्ीचा ााजील ाायदा घेर्ला नाही. 
ष्टर्ची ासवणूक न करर्ा ष्टर्ला मदर् करण्याचा त्याचं्या परीने प्रयत्न केला. या पत्नीबाबर् जे घडले त्याचे 
प्रामाष्टणक व प्राजंा ष्टनवदेन त्यानंी केले आहे. त्यार् आत्मसमथृन हकवा पत्नीला दोषही ष्टदला नाही. या 
हहदू पत्नीस नंर्र रे् उघड उघड घरी ठेव ूशकले असरे्. त्या कााच्या रीर्ीभार्ीर् रे् बसूही शकले असरे्. 
पण र्सा मोह बाबानंा कुठेही लाला नाही. इर्की धमृष्टनष्ठा व इर्के मनाचे शुद्धत्व त्या ष्टपढीर् दुर्थमाच! धोंड 
व जाधव यानंी ष्टवनाकारण ष्टदशाभलू केली आहे असेच म्हटले पाष्टहजे! 
 

धमांर्रासारख्यया महत्त्वाच्या व मौष्टलक ष्टवषयासंबंधीचे आत्मानुभव व्यतर् करणाऱ्या या गं्रथाकडे 
कुरु्हलाने वालेल्या प्रा. जाधवानंी केलेल्या आणखी एका ष्टवधानाचा उल्लेख करणे जरुर आहे. 
 

ह्या गं्रथाचे मनापासून पष्टरशीलन करणारा मनुष्य ष्टिस्र्ाचा लाल्यावाचून राहणार नाही या रे. 
ष्टटाकप्रणीर् पुरवणीर्ील प्रशस्र्ीचा आधार घेऊन जाधवानंी, मी अरुणोदय वाचले मग ष्टिस्र्ी का लालो 
नाही, अशा स्वरूपाचा युक्तर्वाद केला आहे. [उष्टन. पत. ३९.] हा सवृच युक्तर्वाद हकबहुना जाधवाचंा हा सवृच 
लेख इर्का हास्यास्पद आहे की, त्याची अष्टधक चचा करण्याची आवश्यकर्ाच नाही. 
 

मराठीर्ील नव्या स्वरूपाच्या ‘आत्मचष्टरत्र’ या वाङ् मयप्रकाराची मुहूरृ्मेढ रोवणारी आद्य असूनही 
डौलाने र्ापणारी व नंर्र येणाऱ्या समतद्ध वाङ् मयाला ष्टदशा दाखष्टवणारी, अरुणोदय ही एक अत्यंर् 
महत्त्वाची कलाकत र्ी आहे, याबिल कोणत्याही जाणकाराचे दुमर् होर् नाही, होणार नाही यासंबधंाने 
ष्टवश्वास वाटर्ो. 
 
टीपा 
 
१०. र्तै्रव, पत. १२३. 
४९. र्तै्रव, पत. १७३, १७४. 
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१३ 
 
अनुभिसंग्रह : बाबाचें णिस्र्ी णजिे 
 

अिुभवसंग्रह म्हणजे बाबाचें एक प्रकारचे आध्याक्त्मक आत्मवतत्त होय. अरुणोदयात बाबानंी आपले 
हहदु ष्टजणे व ष्टिस्र्ी होणे मोठ्या कलात्मक रीर्ीने व्यतर् केले; र्र आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याचा, चााीस-
पन्नास वषांचा अनुभव या अिुभवसंग्रहामध्ये गं्रष्टथर् केला आहे. आपल्या बाक्प्र्स्म्याच्या चााीसाव्या वषी या 
पुस्र्काचा पष्टहला भाग त्यानंी इ. स. १८९५ साली प्रष्टसद्ध केला. अनुभवाची र्त्त्वे, ईश्वरी कत पेचा अनुभव 
आष्टण ष्टिस्र्ी जीवनार्ील ष्टकत्येक स्मरणीय व अनुभरू् गोिी देऊन बाबानंी आपल्या पारमार्थथक 
आयुष्याच्या वेाोवाेी दैनंष्टदनीर् केलेल्या नोंदी संग्रहीर् केल्या आहेर्. याचा दुसरा भाग दहा वषांनी याच 
पद्धर्ीने बाक्प्र्स्म्याच्या पन्नासाव्या वाढष्टदवसाष्टनष्टमत्त प्रष्टसद्ध केला. बाबाचं्या शब्दार् सागंावयाचे र्र ‘दोन्ही 
पुस्र्काचंा हेरू् एकच, व दोन्हींची रचना व रूपेही एकच आहेर्’. [‘प्रस्र्ावना’, अिुभवसंग्रह,–भाग २, मंुबई, १९०४.] 
दोन्ही पुस्र्कारं्ील लेख त्याचं्या दैनंष्टदनीर्ीलच आहेर्. ातर् पष्टहल्या भागार् केवा मराठी र्र दुसऱ्यार् 
मराठी व इंग्रजी असे दोन्ही भाषारं्ील लेख आहेर्. मनाच्या स्ाूर्ी व पे्ररणेनुसार हे लेखन केले आहे व 
‘माझ्या ष्टदनचयालेखाचे संग्रहण, स्पिीकरण व प्रकाशन इर्रासं यथायोग्य करर्ा आले नसरे् म्हणून मूा 
२०० पानारूं्न ष्टनवड करून आपण आपले अनुभवसंग्रह ष्टसद्ध केले.’ असे बाबा सागंर्ार्. यार्ील माष्टहर्ी 
सलग नाही. र्री बाबाचं्या व्यक्तर्मत्वाचे, त्याचं्या उत्कट ष्टिस्र्ष्टनष्ठेचे, ष्टिस्र्ी धमृर्त्त्वाचें व त्याचं्या 
समकाष्टलनाचं्या अनेक ष्टवशषेणाचें त्यारू्न स्पि होर् असल्यामुाे र्ी अत्यंर् उपयुतर् आहे. 
 

अिुभवसंग्रहाष्टवषयी बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
ह्या पुस्र्कार् माले जीवनचष्टरत्र ष्टलष्टहले नाही. र्थाष्टप जो अनुभव यार् ष्टलष्टहला आहे त्याचा माझ्या 
जीवनाशी संबंध अष्टर् ष्टनकट संबंध आहे. माझ्या जीवनाचे मुख्यय दोन भाग मानले असर्ा पष्टहल्या 
भागाला ‘जुने जीवन’ व दुसऱ्या भागाला ‘नव ेजीवन’ असे नाव ष्टदले पाष्टहजे. जुन्या जीवनाचा 
वतत्तारं् अरुणोदयात व नवीन जीवन अिुभवसंग्रहात आहे. ह्या पुस्र्कार् माले नवीन जीवन व 
अनुभव ही मागावरील र्ाण्याबाण्याप्रमाणे परस्परारं् ष्टवणलेली आहेर्. र्री त्यार् नवीन जीवनाचे 
सवृ रं्रू् दृश्यामान नसून जे दृश्य आहेर् रे् वाचकासं सहज ओाखर्ा येण्याजोगे नाहीर्. यास्र्व 
ही येथे थोडतयार् दाखष्टवर्ो म्हणजे त्यावर अनुभवरूप रं्रू् कसे गुंाले आहेर् हे त्यास ष्टवशषे स्पि 
रीर्ीने समजेल. [अिुभवसंग्रह–भाग १, मंुबई, १८९५, पत. २७४.] 

जुन्या जीवनार्ील काही गोिी सागंर्ाना रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

माले वडील मूाचे मंुबई येथील रष्टहवाशीं असून द. म. देशार्ील बेागाव येथे पुष्का वषे सरकारी 
इंष्टजष्टनयर खात्यार् नोकरीवर होरे्. रे्थे सन १८३१ साली माला जन्म लाला. माला मराठी अभ्यास 
रे्थील सरकारी शााेर् लाला व इंक्ग्लश अभ्यासास आरंभ त्याच ष्टठकाणच्या लंडन ष्टमशनच्या 
शााेर् होऊन पुढे मंुबई एलष्टान्स्टन ष्टवद्यालयारं् व त्यानंर्र फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् समाप्र् लाला. 
[र्तै्रव, पत. २७५.] 

हे सागंून पुढे रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

माला बाक्प्र्स्मा सन १८५४ साली बेागावी लाला. माली आईबापेही त्या वाेेस रे्थेच होर्ी. नंर्र 
मंुबईस फ्री चचृ ष्टवद्यालयार् ष्टशक्षकाचे काम पत्कष्टरले, आष्टण ईश्वरष्टवद्या ष्टशकण्याच्या वगार् मी 
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होर्ो. परंरु् प्रकत र्ी नादुरूस्र् लाल्याने मी र्ो वग ृ सोडला. पुढे माले वडील बेागावी सरकारी 
कामावर असर्ा एका मनुष्याने एक खटला उभारून मंुबईच्या हायकोटार् त्याचं्यावर सुमारे 
१५००० रुपयाचंी ष्टायाद लावली. [र्तै्रव, पत. २७५.] 

 
त्या खटल्याची पूण ृहाकीगर् बाबानंी ष्टदली आहे. वष्टडलानंी भोाेपणाने एका काँरेतटरला एका कागदावर 
काही मजकूर ष्टलहून ष्टदला. त्याच्या भागीदाराने त्या कागदाचा गैरवापर करून बाबाचं्या वष्टडलावंर खटला 
भरला. र्ीन वष ेखटला चालला. १५०० रु. खचृ या खटल्याप्रीत्यथृ आला. वादी ५००० रु. मागर् होर्ा. 
ह्या संकटार् त्यानंा जो ईश्वरी कत पेचा अनुभव आला र्ो ह्या पुस्र्कार् साषं्टगर्ला आहे. त्यानंर्र १८५७ 
साली २०० रु. च्या लालचीने वष्टडलाचं्या हाष्टपसार्ील ब्राह्मण सरकारकुनाने हाष्टपसरचे कान भरले. 
वष्टडलावंर ४० आरोप ठेवले. वष्टडलानंा कामावरून दूर केले गेले. अब्र ू गेली. पैसा गेला. पण बाबा 
वष्टडलाचं्या मदर्ीस बेागावी गेले व ईश्वरकत पेने रे् संकट टाले. बाबाचं्या वष्टडलानंा कामावर घेर्ले. पगार 
ष्टमााला व पेन्शन पण ष्टमााली. हा अनुभव बाबानंी आपली प्रापषं्टचक अडीअडचणीरू्न देव कशी सुटका 
करर्ो हे स्पि करण्यासाठी कथन केला आहे. 
 

त्यानंर्र जीवनार्ील काही महत्त्वाच्या घटनाचंा उल्लेख त्यानंी यार् केला आहे. रे् म्हणर्ार्, ‘सन 
१८६० साली मी मंुबई सोडून पुण्यास जाऊन राष्टहलो. त्याच वषी माले पष्टहले ष्टिस्र्ी लग्न रे्थेच लाले.’ 
त्यासंबधंी ईश्वरकत पेचा अनुभव त्या सालार्ील अिुभवसंग्रहात आहे. र्ो असा, 
 

पुण्यार् मी १६ वष ेहोर्ो. त्या कााार् मी जी पुस्र्के रष्टचली त्यारं् माझ्या दोन कोशासंबधंी कामाचे 
ष्टवचार ह्या पुस्र्कार् संग्रष्टहर् केले आहेर्. (िव्य सहाय्य व काम शवेटास गेले रे् ईश्वरी कत पेने हा 
त्याचंा मानस.) लग्न व पुस्र्क रचना ह्या खेरीज मला पााकाची दीक्षा ष्टमाणे ही ह्या कााार्ील 
माझ्या जीवनचष्टरत्रार्ील एक मोठी गोि होर्ी. (इ. स. १८६७.) [र्तै्रव, पत. २७६.] 

 
त्यानंर्र बाबानंी इ. स. १८७३ मध्ये पााकपद सोडले. सहकुटंुब वष्टडलाचं्या भेटीसाठी बेागावला 

जाणे, ष्टमत्राचं्या भेटीसाठी व पुस्र्काच्या कामाष्टप्रत्यथृ मंुबईस जाणे इ. गोिी चालूच होत्या. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

सन १८७२ साली माले कुटंुब ष्टनवरृ्ले. त्याच्या पुढल्या वषी मी दुसरे लग्न केले. १८७९ साली मी 
पुनः ष्टवधूर लालो. आष्टण इ. स. १८८१ साली मी ष्टर्सऱ्यादंा ष्टववाष्टहर् लालो. ह्या अवस्थेर् दहा वष े
होर्ो. सन १८९० र् माले ष्टर्सरे व शवेटले कुटंुब वारले.⁶ 

 
त्यानंर्र बाबाचं्या कथनाप्रमाणे बाबानंा इ. स. १८७७ मध्ये मंुबई बैबल व त्रातट सोसैटी याजंकडून काम 
ष्टमााले, ह्यापंैकी त्रातट सोसैटीचे काम पैशाच्या रु्टीमुाे दोन वाेा सुटले होरे्, दुसऱ्या वाेी र्र र्ीन वषे 
कामच नव्हरे्. असे बरे वाईट अनुभव येर् होरे्. ईश्वरी कत पा प्रत्ययास येर् होर्ी. ष्टर्ची नोंद या 
अिुभवसंग्रहात केली आहे. 
 

त्यानंा आपल्या मार्ाष्टपर्राचें व त्याचं्या पे्रमापणाचे अनुभव आले. रे् म्हणर्ार्, 
माली ष्टप्रय आई १८६५ मध्ये बेागावी ष्टनवरृ्ली. त्या वाेी मी अहमदनगरास होर्ो. ष्टर्च्या मरणाची 
खबर आल्यावर मी रडू लागलो. रे्व्हा माली ष्टप्रय पत्नी सेरा (पष्टहले कुटंुब) माले शारं्वनाकष्टरर्ा 



 

 

अनुक्रमणिका 

जे बोलली रे् अद्याप माझ्या आठवणीर् आहे. र्ी म्हणाली की रु्मची आई मरण पावली र्र मी 
ष्टर्च्या जागी रु्मची आई होईन व र्ी खरोखर र्शीच होर्ी. [र्तै्रव, पत. २८०.] 

 
अशा प्रकारे ईश्वरी दयेचा, कत पेचा, सहाय्याचा अनुभव बाबानंा येर् होर्ा. गोरगष्टरबानंा सहाय्य, ष्टवद्यार्थयांना 
मदर्, परदेशीय सधनाचें बाबानंा सहाय्य, संकट ष्टनवारण, बढर्ी, धमृ, परोपकार, पुस्र्करचना, प्रवास, 
रोगराई ष्टनवारण, धमृप्रचार इ. प्रत्येक प्रारं्ार् परमेश्वरी कत पेचा आलेला प्रत्यय, लालेला आत्मोद्धार व 
लोकोद्धार या बाबर्ीर्ील ष्टवष्टवध अनुभव प्रामाष्टणकपणे, सत्यापलाप न करर्ा त्यानंी या पुस्र्कार् कथन 
केलेले ष्टदसर्ार्. बाबाचंी खरी ओाख यार् होरे्. 
 

बाबाचें खाजगी, सामाष्टजक जीवन व्यतर् करणारे अनेक प्रसंग अिुभवसंग्रहात ष्टनवडलेले आहेर्. 
रे् अष्टभरुष्टचसंपन्न आहेर्. व्यक्तर्गर् अनुभव, प्राथृना, ष्टवश्वास व श्रद्धा याचें ाा, लेखकाचा भतर्ीभाव, 
लेखकावर परमेश्वरी करुणेचा लालेला कत पाप्रसाद, ऐष्टहक व पारलौष्टकक कल्याण, आक्त्मक उद्धार, दैवी 
साहाय्य वगैरे अनंर् बाबी या पुस्र्कार् आलेल्या आहेर्. हे सवृ प्रसंग लेखकाचे स्वानुभवाचे असल्याने 
त्यार् एक प्रकारचे सामर्थयृ आहे. यार्ील काही अनुभव कसोटी पाहणारे असले र्री त्यारं् बोध व आक्त्मक 
सामर्थयृ ष्टनष्टश्चर्च आहे. 
 

अिुभवसंग्रहात त्याचं्या ष्टिस्र्ी जीवनाचे अनेक अनुभव नोंदलेले सापडर्ार्. रे् सवृ अंर्मृुख 
वतत्तीचे आहेर्. धमांर्रानंर्र ष्टिस्र्ाची आपणावर लालेली कत पा, ष्टिस्र्ी ष्टजण्याने आत्म्याचा लालेला 
उद्धार, अडीअडचणीरू्न लालेली ष्टिस्र्ाची मदर् वगैरे गोिी बाबानंी या अिुभवसंग्रहातलि जाणीवपूवृक 
ष्टलष्टहल्या आहेर्. अनुभवाचंा संग्रह करून र्ो इर्रानंा मागदृशकृ व्हावा या हेरू्ने बाबा पदमनजींनी र्ो 
ग्रष्टथर् केला आहे. ज्ञािोदयािे अिुभवसंग्रहाचे पष्टरचयात्मक वतत्त खालील प्रकारे प्रष्टसद्ध केले आहे : 
 

ह्या पुस्र्कार् रेवरंड बाबा साहेब याचं्या चााीस वषाच्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्यार्ील ईश्वरी कत पेचा काही 
अनुभव व ष्टकत्येक अनुभरू् गोिी वर्थणल्या आहेर्. ह्या गोिी र्ीन मुख्यय भागारं् छापल्या म्हणजे 
अनुभवाची लक्षणे, ईश्वरी कत पेचा अनुभव व ष्टकत्येक स्मरणीय व अनुभरू् गोिी. प्रत्येक ष्टवषयाच्या 
संबधंाने ाार थोडतयार् ष्टटपण ष्टदले आहे. असे की, वाचणारासं कंटााा न येर्ा उलट त्या 
ष्टवषयावर आणखी समजण्याची ष्टजज्ञासा उत्पन्न होरे्. र्शार् या पुस्र्कार् अनुभष्टवक ष्टिस्र्ी 
वाचकास वाचर्ाना बहुर् ष्टठकाणी डोळ्यारं् पाणी आणाव ेलागरे्...जुन्या व नव्या ष्टिस्र्ी मनुष्यास 
हा अनुभवसंग्रह ाार उपयोगी आहे, यार् संशय नाही. [ज्ञािोदय, १२ सप्टेंबर १८९५, पत. २९६.] 

 
अिुभवसंग्रह या आपल्या पुस्र्काच्या रचनेस आपल्या ष्टदनचयालेखाचे खूप सहाय्य लाले असे 

बाबानंी त्या पुस्र्काच्या प्रस्र्ावनेर् ष्टलहून ठेवले आहे. या ष्टदनचयेर् काय काय असरे् याचे ष्टववचेन बाबा 
एका नोंदीर् करर्ार्, र्ी नोंद अशी : 
 

र्री एक गोिी मी जाणर्ो, र्ी ही की, यार् पूवीप्रमाणे प्रभचू्या दयेचे अनुभव ष्टलहून ठेवले जार्ील, 
प्रभ ु मला काय सागंर्ो व काय ष्टशकष्टवर्ो व काय कारावयास आज्ञाष्टपर्ो रे्ही सवड सापडेल 
त्याप्रमाणे यार् येईल. [अिुभवसंग्रह–भाग २, पत. १४.] 
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यावरून बाबाचंी मनोवस्था कशी ष्टिस्र्मय लाली होर्ी याची कल्पना येरे्. बाबा आणखी एके ष्टठकाणी 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मी पुरा पापी व ष्टिस्र् पूणृ र्ारणारा आहे. संसारार्ील सुखदुःखावरून मला स्वगीय वस्रू्ष्टवषयी 
वारंवार बोध लाला. स्वगार् ज्या उत्तम वस्रू् मला प्राप्र् होणार आहेर् त्यारं् ष्टनभयृर्ा, ष्टवश्राषं्टर्, 
पापा पासून पूण ृमुक्तर्, ष्टप्रय प्रभचेू ष्टदव्य दशनृ व सर्र् समागम, भतर्ाचंी संगर्, दूर्ाचंा सहवास 
इ. गोिी मला प्राप्र् होर्ील. [र्तै्रव, पत. ४०.] 

 
शास्त्राचा अथृ सागंण्यार्, बोध करण्यार् व प्राथृनेर् आपल्याला ईश्वराकडून पे्ररणा ष्टमााली असेही बाबा 
म्हणर्ार्, 
 

माले पुष्का जुने ष्टमत्र ष्टप्रय जग सोडून गेले आहेर् र्री रू् मला सोष्टडले नाहीस. रू् खरा ष्टमत्र 
आहेस. रू् ष्टचरकाल राहार्ोस. मला रु्ला कधी ष्टवयोग घडर् नाही. माले नार्लगही मला सोडून 
गेले. र्री रू् माला ज्येष्ठ बंधू आहेसच. रु्ला माली कााजी आहे. माझ्या सवृ गरजा रू् कष्टरर्ोस. 
मजवरील रु्ली प्रीष्टर् अखंड व अढा आहे. 

 
अशी जाीस्थाी, कािीपाषाणी ष्टिस्र्, त्याची कत पा, त्याची दया त्यानंा ष्टदसरे्. बाबानंी माचृ १९०२ 

मध्ये पेनशन घेर्ले. याबाबर् आपण ‘मनुष्याच्या सेवेरू्न ष्टनवतत्त लालो, देवाच्या सेवरूे्न नाही. जीवार् जीव 
आहे र्ो पयंर् त्याची सेवा आपण करणारच. कारण र्ो म्हार्ारपणीं आपला व मुलाबाााचंा संभाा कष्टरर्ो’ 
अशी त्याचंी दृढ श्रद्धा त्यानंी प्रकट केली आहे. [र्तै्रव, पत. ४१.] 
 
असे अनेक अनुभव या पुस्र्कार् आहेर्. 
 

आपल्या बाक्प्र्स्म्याच्या ४० व्या वाढष्टदवसाष्टनष्टमत्त बाबानंी अिुभवसंग्रह ही एक स्मरण गाथा 
ष्टलष्टहली आहे असे ष्टदसरे्. अिुभवसंग्रह भाग १ मध्ये एकूण र्ीन भाग आहेर्. त्यापैकी पष्टहल्या भागारं् 
बाबानंी ष्टिस्र्ी अनुभवाची मूल र्त्त्वे कथन केली आहेर्. सवृ ष्टिस्र्ी अनुभवाची सवृ र्त्त्वे, हकवा पद्धर्वार 
व सष्टवस्र्र असे त्याचें स्वरूप नाही र्र स्वानुभव व शास्त्र याचं्या आधाराने र्ी माडंली आहेर्. बाबा प्रथम 
‘प्राथृने’ष्टवषयी म्हणर्ार्, ‘प्राथृना ही आग्रहाची व आस्थेची असली पाष्टहजे.’ प्राथृनेने पापाषं्टगकार व 
उपकारस्रु्ष्टर् लाली पाष्टहजे. आपण प्राप्य वस्रू्साठी मनमोकाेपणाने प्राथृना करावी. प्राथृनेने आपले 
आक्त्मक व दैष्टहक ष्टहर् लाले असे बाबानंा वाटरे्. र्सा त्याचंा अनुभव आहे. क्वष्टचर् प्राथृनेर् त्यानंी आास 
केला. प्रत्येक प्रसंगी प्राथृना करणे उष्टचर् आहे. हहदू नामस्मरणाप्रमाणे ‘ष्टिस्र्ी प्राथृना’ अहर्थनश 
करावयाची असरे्, असेच जणू बाबानंा सुचवायचे आहे. ष्टिस्र्ी माणसाने आपला उद्योग व व्यवसाय 
देवाकष्टरर्ा, देवाच्या मंडाीकष्टरर्ा व जगाकष्टरर्ा करावा असे त्यानंा वाटरे्. आपले काम देवास 
संर्ोषष्टवणारे आहे की नाही हे पाहाव ेअसे त्याचें मर् या अनुभवार् प्रगट लालेले आहे. देव आपली सवृ कामे 
पाहार्ो हा बाबाचंा महत्त्वाचा अनुभव आहे. आपल्या चागंल्या वाईट कामाबिल आपणास परमेश्वरापुढे जाब 
द्यावाच लागेल. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मला काम करण्याकष्टरर्ा जी बुष्टद्ध व शक्तर् हवी होर्ी र्ी वारंवार मी ष्टिस्र्ापाशी माष्टगर्ली आष्टण 
जशी र्ी र्ो देर् गेला र्शी मी र्ी खचृण्याचा यत्न केला. नावासाठीच हकवा डौलासाठीच एकदम 
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मोठे काम हार्ी घेऊन उपयोग नाही. मंुगीप्रमाणे सर्र् काम करीर् गेल्याने शवेटी त्याचे ाा मोठे 
होरे्. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ५.] 

 
संसाराच्या कामार्ही प्रभलूा र्ोषष्टवर्ा येरे्. ही कामे क्षष्टणक असली र्री देवाचे भय धरून केली 

असर्ा, त्याच्या गौरवाथृ केली असर्ा त्यापासून आपणास आक्त्मक ाा प्राप्र् होरे्. अन्य धर्थमयानंा ष्टिस्र्ी 
धमाचे महत्त्व आकलन होरे् व अन्य धमाचे दुबृलत्व त्याचं्या ध्यानी येरे्. परमेश्वर जर आमच्याकडून काही 
न घेर्ा आमची कामे ाुकट कष्टरर्ो र्शी आम्ही दुसऱ्या माणसाचंी कामे करावीर्. ष्टनष्काम कमृ केल्याने 
प्रभचूी आठवण होरे् व आपण उपकार केलेल्यानंीही जरी उपकार केला र्री वाईट वाटर् नाही. र्री आपण 
प्रभसू आवडणारे काम केले हे आत्मसमाधान वाटरे्, असे बाबा म्हणर्ार्. 
 

बाबा उद्योगाच्या संदभार् ष्टलष्टहर्ार्, 
हहदु धमार्ील दैववाद, शकुन व मुहूरृ् व ग्रहाचंी अनुकूलर्ा हकवा प्रष्टर्कूलर्ा याचं्या बंधनापासून 
मुतर् लाल्याने मला उद्योग करण्यास हकवा व्यथृ भय हकवा कक्ल्पर् ष्टवघ्ने आड आली नाहीर्. 
आष्टण वतथा आशनेे मी उते्तष्टजर् लालो नाही. ईश्वरी सूत्रावर माला पूण ृभरवसा असल्याने व त्याच्या 
आशीवादाने सवृ कामे साा होर्ार्, असा ष्टवश्वास धरल्याने माली ज्या ज्या वेाी कायृष्टसद्धी न 
होर्ा ऐष्टहक हानी लाली त्यावाेी ‘ईश्वर मला पूरवील व र्ो माला वाटा होईल’ ह्या गोिीकडून 
माले बहुर् समाधान लाले, आष्टण दुसरी कामे हार्ी घेण्यास धैयृही आले. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ६.] 

 
िव्यसंचय करण्यापेक्षा त्याचा सद्व्यय करावा, ऋणमुतर् व्हावे, गरीबी पापामुाे वा श्रीमंर्ी ईश्वरी कत पेने 
येरे् असे न समजणे, आपला चष्टरर्ाथृ व कौटंुष्टबक गरजा प्रभ ू भागष्टवर्ो, कजृ न काढर्ा परमेश्वरावर 
भरवसा ठेवला असर्ा र्ो आपणास अनेक मागांनी साहाय्य करर्ो असा बाबाचंा अनुभव आहे. आपल्या 
आवातयाच्या बाहेर कजृ काढू नये, रे् पाप आहे, हाही अनुभव स्वानुभवारू्न त्यानंी माडंला आहे. पाप, जग, 
सैर्ान हे ष्टर्घे ष्टिस्र्ी मनुष्याच्या आत्म्याचे वैरी आहेर्. त्याचंा मोह टााणे हे महत्त्वाचे आहे. बाबा 
म्हणर्ार्, ‘पाप घार्क आहे. जग मोहक आहे. सैर्ान कपटी आहे.’ प्रभ ूयेशूच्या गुणवरृ्नाचा ष्टकत्ता ष्टगरवनू 
आपण या त्रयीपासून सहीसलामर् बचाव करू शकर्ो असा अनुभव बाबा कथन करर्ार्. बाबा ष्टिस्र्ी 
पष्टवत्र शास्त्राबाबर्चा आपला अनुभव ष्टलष्टहर्ार् की, 
 

पष्टवत्र शास्त्र मात्र परमेश्वराने मनुष्यास ष्टदलेले पष्टवत्र शास्त्र आहे. त्याच्या योगेकरून मला देवाची 
ओाख लाली व र्ारणारा ष्टमााला. आष्टण आज चााीस वष ेरे् माझ्या पायास दीप व माझ्या वाटेस 
प्रकाश असे आहे. मी जरी अनेक वाेा रे् साद्यंर् वाचले र्री त्याचा मला कंटााा आला नाही, व 
त्याचा ष्टजर्का मी मन लावनू अभ्यास केला ष्टर्र्का त्याचा मला अष्टधक अथृ समजला. रे् 
समुिासारखे खोल व ओहाासाष्टरखे उथाही आहे. त्यार् महाबुष्टद्धरूप गलबरे् चालर्ार् व त्यारू्न 
मंुगींसारखा अल्पमष्टर् पोहून जार्ो. त्यार् शोधले असर्ा ष्टनत्य नवी रत्ने सापडर्ार्. त्याचे अध्ययन 
पष्टवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने केले पाष्टहजे. [र्तै्रव, पत. १२.] 

 
शास्त्रवाचन, शास्त्रापासून बोध घेणे इत्यादी गोिी ष्टनत्यष्टनयमाने कराव्यार् हा बाबाचंा अनुभव अष्टर्शय 
महत्त्वाचा आहे. 
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करृ्व्ये, सत्कमृ व परोपकार याचं्या आचार ष्टिस्र्ी माणसाने ष्टिस्र्ासारखा करावा. ष्टिस्र् जनार् 
वागून सवृ करृ्व्ये पूणृ रीर्ीने पाार् असे, सत्कमे करीर् देशार् ष्टारर् असे व सवांवर उपकार करीर् असे. 
करृ्व्य, सत्कमृ व परोपकार याचं्या आचरणाआड स्वाथृ, अष्टभमान, कुरकुरी, कंजूषपणा, ढोंग, कपट, 
लोकभय, लोकष्टप्रयर्ा, लोकलज्जा इत्यादी गोिी येर्ार्. याचा बाबानंा अनुभव आला होर्ा. याबाबर् बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

जेव्हा आपण ईश्वराष्टवषयीची करृ्व्ये करण्यास जपर्ो रे्व्हा मनुष्याषं्टवषयीची करृ्व्ये आपल्या हारू्न 
नीट होर्ार्. आष्टण जेव्हा आम्ही आपल्या ष्टिस्र्ी भावाषं्टवषयीची करृ्व्ये प्रभचू्या आजे्ञप्रमाणे 
बजाष्टवर्ो रे्व्हा जगावरही उपकार करण्यास आम्हास पे्ररणा व उते्तजन व सहाय्य ष्टमारे्. [र्तै्रव, पत. 
१७.] 

 
ईश्वरभतर्ाशी समागम ठेवणे आक्त्मक वतद्धीसाठी आवश्यक आहे. ष्टिस्र्ी भतर्ाच्या सहवासाने बाबानंा 
आनंद व बोध लाला. स्वर्ःच्या चुकाचें ज्ञान लाले र्सेच ईश्वरभतर्ीची पे्ररणा पण ष्टमााली. आपल्या 
१२००० पत्रापंैकी शकेडो पते्र भतर्समागमाष्टवषयी ष्टलष्टहली होर्ी असे रे् म्हणर्ार्. आपण ष्टिस्र्ी मंडाीर् 
जार्ो हे भतर्समागमाचे साधन आहे. आपण ४० वषांर् त्रयैक परमेश्वराची भतर्ी केल्याचे बाबानंी साषं्टगर्ले 
आहे. रे् म्हणर्ार्, 
 

ष्टिस्र्ी ईश्वरभतर्ी ही ष्टिस्र्ी मनुष्याच्या ष्टजण्याचा ष्टजव्हााा असून त्याच्या धमृचरणास उते्तजक 
आहे. ष्टनत्य ईश्वरभतर्ी केल्याने ईश्वर आपल्या संगर्ी आहे असा अनुभव होर्ो (यथा) र्ो आपली 
सवृ कमे पाहर्ो व सवृ बोलणे ऐकर्ो, असा ष्टवचार सवृदा मनार् येऊन त्याची सदा भीष्टर् 
अंर्ःकरणार् वसरे्. ष्टर्च्या योगे भतर्ाचंा संसार पष्टवत्र व सुखकर होर्ो. [र्तै्रव, पत. २३.] 

 
बाबानंा दुःखे–संकटे–परीक्षा याबाबर् असा अनुभव आला की एखाद्या ष्टपत्याच्या पे्रमाने परमेश्वर भतर्ावर 
करुणा करर्ो. त्याला दुःखमुतर् करर्ो. ‘ष्टभऊ नको, रू् अग्नीरू्न चालशील व पाण्यासून जाशील रे्व्हा मी 
रु्जसंगर्ी होईन.’ ह्या वचनानुसार दुःखामध्ये प्रभ ुयेशूच्या कावळ्याचा अनुभव बाबानंा आल्याचे आपणासं 
कारे् ईश्वरी पालन कत र्ी व ईश्वरसूत्र याबाबर्चा अनुभव कथन करर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार् की परमेश्वर 
आपल्या लेकराचे पालनपोषण र्र करर्ोच पण त्याच्या पारमार्थथक व प्रापषं्टचक कायार् त्यास दयााूपणाने 
सहाय्य कष्टरर्ो. 
 

‘परमेश्वर मजकष्टरर्ा सवृ काहंी कष्टरर्ो’ असे त्यास वाटू लागरे्. र्सेच ‘मनुष्याच्या मनार् अनेक 
कल्पना असर्ार् परंरु् जो परमेश्वराचा संकेर् र्ोच ठरेल’ हे सत्यही त्यानंा या अनुभवार् गवसले होरे्. 
संसारासंबंधी देवाचे चागुंलपणा व दया ही कबूल करून व त्याचे ईश्वरी सूत्र अवलोकन करून वागल्याने 
ष्टिस्र्ी मनुष्याचे ष्टजणे पष्टवत्र, परोपकाष्टरक, सत्कमृभाष्टरर्, क्षमाशील, शारं्, सहनशील व सुखी होरे्, अशी 
त्याचंी दृढ श्रद्धा आहे. 
 

अिुभवसंग्रहात पाप, पश्चार्ाप, रुदन व जगाचा ष्टर्रस्कार याचंाच संग्रह केला नाही र्र ष्टिस्र्ावर 
ष्टवश्वास ठेवल्याने जी खरी शारं्ी, समाधान, आनंद इत्यादींची प्राप्र्ी होरे् हा बाबाचंा जो अनुभव होर्ा 
त्याचा संग्रह केला आहे. हे अनुभव काल्पष्टनक वा प्रचाराच्या थाटाचे नसून त्यारू्न त्याचं्या स्वानुभरू्ीचे व 
प्रामाष्टणकपणाचे दशनृ घडरे्. 
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एका हहदू लालेल्या ष्टिस्र्ी माणसाचे हे ष्टजणे असून त्यार् ष्टिस्र्कत पा, आत्मोद्धार, 
आत्म्याचाष्टवकास, र्ारण इत्यादी गोिींबाबर् लेखकाचे प्राजंा, प्रामाष्टणक अनुभवकथन आहे. आध्याक्त्मक 
जीवनाचा वाटाड्ा असे या पुस्र्काचे एक ष्टनरााेच महत्त्व आहे. 
 

देवबाप प्रीर्ी आहे. देवपुत्र र्ारणारा आहे. देव पष्टवत्र आत्मा पष्टवत्र करणारा आहे. या त्रयीचे ज्ञान 
प्रस्रु्र् अनुभवाचं्या वाचनानंर्र होरे्. 
 

ष्टिस्र्ावर ष्टवश्वास ठेवणारे, ष्टिस्र्ाचा स्वीकार करणारे, ष्टिस्र्सेवक, क्षमा मागणारे व आपल्या 
पापाचा पश्चार्ाप करणारे, आत्म्याच्या भ्रिरे्शी युद्ध करणारे ष्टिस्र्भतर्च या अनुभवार्ील स्वारस्य जाणू 
शकर्ील. त्याच्याशी समरस होर्ील. त्यालाच या अनुभवाचें मोल समजेल. श्रेष्ठत्व समजेल. इर्रेजन 
त्याचं्याशी समरस होणे कठीणच. 
 

ष्टिस्र्ी मनुष्य जसजसा ह्या भ्रि स्वभावाशी युद्ध कष्टरर्ो व त्यावर जय ष्टमाष्टवर्ो र्सा र्ो पष्टवत्र व 
लीन होर्ो. त्याची भक्तर्शीलर्ा व धार्थमकर्ा वाढरे्. बाबाचं्या अनुभवाचे बोल हे ष्टनवदेन वाचून आपणासं 
उमगर् जार्ार्. ‘अनुभवी ष्टिस्र्ी माणसाच्या नयनार् अश्रू उत्पन्न करण्याचे सामर्थयृ या गं्रथार् आहे. र्ो 
देवाची स्रु्ष्टर् गाऊ लागर्ो. ष्टिस्र्ी वाचकास देवाने आपणासं र्सा अनुभव द्यावा अशी उत्कंठा लागरे्.’ 
असे ज्ञािोदयकार म्हणर्ार् त्यार् र्र्थर् आहे. 
 

देवाची दया ही देवाची प्राथृना व उद्योग या साधनानंी प्राप्र् होरे् हा मुख्यय ष्टवषय या पुस्र्कार् 
ष्टदसर्ो. परमेश्वराच्या वरचा ष्टवश्वास या अनुभवाचं्या वाचनाने वाढीस लागर्ो. ष्टिस्र्ी ष्टजण्याचे अनुपम 
आधार देणारे वणनृ यार् आहे. अिुभवसंग्रह साक्षार् बाबाचें स्वानुभव असून त्याची रचना मात्र 
कादंबरीसारखी रोचक आहे. अथार् यार् काल्पष्टनकर्ा मात्र नाही. परमेश्वराने आपल्या एका लेकरास 
(बाबास) कसे बोलावले, कसे राखले, संकटे, मोह व त्रास यापासून कसे साभंााले याचे हे एक 
आत्मष्टनवदेन आहे. या कामी प्रत्येक ष्टठकाणी पावला–पावलावर प्रभ ुआपला मागदृशकृ आहे, र्ो दयााू व 
कत पााू आहे, त्याचा शब्द आपल्या कानी येर्ो व मग आपण त्याला अनुसरर्ो अशी ठाम श्रद्धा त्याचंी 
असल्याचे या पुस्र्कावरून जाणवरे्. परमेश्वरास अनुसरण्यार् खरे सुख आहे अशी त्याचंी खात्री होरे्. 
 

बाबानंी हे पुस्र्क पष्टरश्रम, कााजी व खचृ यानंी र्यार केले. ‘ष्टिस्र्ी ष्टजण्याच्या चााीस वषांच्या 
र्यारीचे जणू लोणचेच’ असे अिुभवसंग्रहाचे महत्त्व त्या कााार् ज्ञािोदयास जाणवले. [ज्ञािोदय, १२ सप्टेंबर, 

१८९५, पत. २९४.] ष्टिस्र्ी ष्टजण्यास बाकटी आणणारे व ष्टिस्र्ी ष्टजण्यास मदर् करील असे हे पुस्र्क आहे. 
लेखकाने आपल्या जीवनाच्या अखेरच्या पवार् याची रचना केलेली असल्याने त्याचं्या अनुभवाचे ष्टवश्व 
त्यार् सामावलेले आहे. अनुभवाची लक्षणे, ईश्वरी कत पेचा अनुभव, ष्टकत्येक स्मरणीय गोिी, अनुभरू् गोिी 
याचं्याष्टवषयी अष्टर्शय थोडतयार् मराठी–इंग्रजी ष्टटपणे ष्टदलेली आहेर्. या गोिी वाचण्याचा कंटााा येर् 
नाही र्र या ष्टवषयावर आणखी समजावे अशी ष्टजज्ञासा वाचकाच्या मनार् ष्टनमाण होरे्. बाबाचें हे अनुभव 
आहेर् पण इर्रानंा मागदृशनृ करण्याचे सामर्थयृ त्यार् आहे. बाबानंा ज्या ठेचा लागल्या त्या इर्रानंा या 
अिुभवसंग्रहाच्या वाचनाने, मननाने व ष्टचन्र्नाने चुकष्टवर्ा येर्ील. बाबाचं्या अनुभवार्ील ष्टवष्टवधर्ा 
आपणास मनोरंजक ठररे्. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धमार्रापूवी व धमार्रानंर्र आपल्यार् काय ारक लाला याचे एक संुदर मनोष्टनवदेन बाबांना 
अिुभवसंग्रहाच्या प्रारंभीच ष्टदले आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मागल्या वषी ह्या मष्टहन्यार् मी कोणत्या क्स्थर्ीर् होर्ो, व आर्ा कोणत्या क्स्थर्ीर् आहे! केवढे 
अंर्र! त्यावेाी माझ्या मनारं् ष्टकर्ी भये व दुःखे होर्ी! ष्टकर्ी हचर्ा व ष्टनराशचेी कारणे होर्ी. त्या 
वाेी मला मनुष्याचे केवढे भय होरे्. त्यावेाी स्वग ृव नरक यारूं्न मला काय ष्टमाेल याष्टवषयी मला 
केवढा संशय व अष्टनश्चय होर्ा! परंरु् आर्ा मला केवढे सुख व केवढा आनंद लाला आहे! आर्ा मी 
माणसाच्या भयारू्न ष्टकर्ी मोकाा लालो. 

 
३ सप्टेंबर १८५४ रोजी बाबाचंा बाक्प्र्स्मा लाला. ष्टिस्र्ी धमार् प्रवशे केल्यावर आपणास कसे सुख समाधान 
प्राप्र् लाले याचे मनमोकाे ष्टनवदेन करूनच बाबा थाबंर् नाहीर् र्र आपल्या घरार्ील इर्र माणसानंीही 
ष्टिस्र्ी धमाचे महत्व पटाव ेअसे देवा रू् कर असे बाबा त्याला ष्टवनष्टवर्ार्. 
 

हे ईश्वरा, त्या सवांचे रक्षण व पालनकर्ा रू् हो, त्याचंा देव त्याचंा बाप रू् हो, व त्यासं आपल्या 
राज्यार् व कुटंुबार् घे. देवा, रु्ला त्याचंा कावाा येवो; जगदुद्धारका येशु, रु्ला त्याचंी दया येवो, 
हे शारं्ीच्या पष्टवत्र आत्म्या, अनाष्टद परमेश्वरा, त्रयेक याहोवा, रु्ला माझ्या कंुटुबार्ील मनुष्याची 
दया येवो व त्याचें र्ारण रु्जकडून होवो. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ३४, ३५.] 

 
आपल्या धमार्राने आपले आईबाप, भाऊबष्टहण व आप्रे्ष्ठ यानंा पण धमार्र करण्याची इच्छा व्हावी, 
हहदुधमार् राहून त्यानंी आपल्या आत्म्याचा नाश करून घेऊ नये र्र त्याचं्या आत्म्याचा उद्धार व्हावा म्हणून 
येशू ष्टिस्र्ाने दया करावी अशी ही एकप्रकारची त्याची प्राथृनाच बाबानंी प्रारंभी केली. 
 

हहदू असर्ानाची आपली भतर्ी व ष्टिस्र्ी लाल्यानंर्रची भतर्ी यार्ील ारक त्यानंी साषं्टगर्ला र्ो 
असा : 
 

मी हहदूधमार् असर्ा त्या धमाप्रमाणे धमृशील होर्ो खरा, मी कधी नाक्स्र्क हकवा धमृहनदक लालो 
नव्हर्ो, र्थाष्टप खरा देव न ष्टमााल्यामुाे माली र्ी भतर्ी व्यथृ व अज्ञान होर्ी, जसे बालकास 
मारे्जवा असर्ाना भकू लागली म्हणजे रे् आपला अंगठा चोखीर् राहरे् व रे्णे करून त्याची 
र्तप्र्ी होर् नाही, र्िर् माली अवस्था लाली होर्ी. 

 
परमेश्वराची ओाख येशूच्या िारे लाली व आपला भक्तर्भाव परमेश्वरावर बसला र्ो अद्याप ढाला 
नसल्याचे रे् सागंर्ार् : 
 

पूवीप्रमाणे मी बारा हपपााकडे धाव घेर्ली नाही व अनेक देवाचं्या भतर्ीस लागलो नाही; एका 
परमेश्वराच्या वाचून मी अन्य देव म्हणून आराष्टधलाच नाही; आष्टण कोणी अन्य देव खरोखर आहेर् 
अशी कल्पना माझ्या मनार् कधी आली नाही. खरा व ष्टजवरं् देव असा एकच आहे व त्यावाचून 
दुसरा नाही अशी माली खात्री ष्टिस्र्ी शास्त्रावरून जशी लाली र्शी पूवी कोणत्याही र्त्त्वज्ञानाच्या 
ष्टवचाराने लाली नाही. ष्टपर्ा, पुत्र व पष्टवत्र आत्मा याचं्या देवत्वाष्टवषयी माली पूण ृखात्री लालेली 
असून त्याचं्या एकत्वाष्टवषयीही माला दृढभाव आहे. [र्तै्रव, पत. २०, २१.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

या तै्रतय परमेश्वराची भतर्ी आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याच्या ४०–५० वषार् केल्याचे रे् सागंर्ार्. 
परमेश्वरावर पे्रम करणे, त्यावर ष्टवश्वास ठेवणे, त्याचा भरवसा धरणे, त्याची स्रु्र्ी, प्राथृना करणे, त्याचे 
हचर्न करणे, त्याचे सदभय बाागणे, त्याचा आदर करणे, त्याचे उपकार मानणे व त्यास संरु्ि करायास 
लटणे ही त्याचंी भतर्ीची नऊ अंगे होर्ी. त्याला स्वापृण करणे, त्याच्या इच्छेनुसार वागणे व त्याच्या आज्ञा 
पााणे अशी ष्टत्रष्टवध सेवा बाबा करीर्. अदभरु् दृिारं्, हकवा प्रगटष्टवणे याचं्याआशनेे मी भतर्ी वा सेवा केली 
नाही र्र शारं्ी व पष्टवत्रर्ा आष्टण सुख ही ष्टमााली असे रे् सागंर्ार्. ष्टिस्र्ाची सेवा करणे किाचे नाही. 
त्याच्या आज्ञा पााणे व करृ्व्य करणे हीच त्याची सेवा. सहनशीलर्ा, ज्ञानप्रसार, शुभवरृ्मानाचा प्रसार, 
सदुपदेश हा त्याच्याच सेवेचा भाग होय. र्सेच जो मनुष्य लोकारं्ी व एकारं्ी ईश्वरभतर्ी कष्टरर्ो र्ो 
कुटंूबार्ही र्ी केल्यावाचून राहाणार नाही. आपणही र्शीच भतर्ी ष्टिस्र्ी ष्टजण्यार् केल्याचे समाधान त्यानंी 
वाेोवाेी व्यतर् केले आहे. 
 

ष्टिस्र्ी धमांर्ील प्राथृनेचे महत्त्व बाबाचं्या अिुभवसंग्रहातील एक महत्त्वाचे र्त्त्व आहे. येशू 
ष्टिस्र्ाच्या प्राथृनेवर त्याचंी अंधश्रद्धा आहे असे देखील म्हणर्ा येईल. त्याचमुाे ष्टिस्र्ाची प्राथृना रे् 
पदोपदी करर्ाना आढार्ार्. ऐष्टहक असो वा आध्याक्त्मक असो, अडीअडचण म्हटली की बाबा 
परमेश्वराची प्राथृना श्रद्धायुतर् अंर्ःकरणाने करर्ार्. आपल्या वष्टडलावंर काही नोकरीच्या बाबर् संकट 
आले होरे् त्याच्या ष्टनवारणाथृ बाबानंी प्राथृना केली व त्यामुाेच आपल्या वष्टडलाचंी सुटका व्हावी व त्याचें 
खरेपण उघड व्हाव ेआष्टण या ष्टनष्टमत्ताने त्यानंा पण समजाव ेकी येशू ष्टिस्र् परमेश्वर आहे व त्यावर जे 
ष्टवश्वास ठेवर्ार् त्यानंा काही उणे पडर् नाही. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ३९.] िव्यप्राप्र्ी व्हावी, पाऊस पडावा, 
आपण ईश्वराचे अष्टधक भतर् व्हावे, शष्टरराचा अशतर्पणा जावा म्हणून प्राथृना, आक्त्मक संजीवनाथृ 
प्राथृना, शतर्ी ष्टमाावी एर्दथृ प्राथृना, धमृ संजीवनाथृ प्राथृना, इर्केच नाहीर्र चागंले घर ष्टमााव ेम्हणून 
देखील प्राथृना, स्वर्ःच्या मुलाकष्टरर्ा प्राथृना, सत्यशोधकाकष्टरर्ा प्राथृना व सुधारणेकष्टरर्ा प्राथृना 
करर्ाना बाबा आपणास ष्टदसर्ार्. आपण परमेश्वराची प्राथृना मनापासून केली की र्ो आपली गरज 
पुरष्टवर्ो. संकटे दूर करर्ो. पाऊस पाडर्ो, धनधान्य, आरोग्य सवृ काही देर्ो. अशी एका आरृ्भतर्ाची 
प्रष्टर्मा बाबाचंी अपणासंमोर उभी राहरे्. आपल्या जीवनार् धमार्राने जशी क्रारं्ी लाली र्शीच प्राथृनेमुाे 
आपली जीवननौका सुराीर्पणे संसारसागराचा प्रवास करू शकली असेच बाबानंा प्राथृनेबाबर्चे आपले 
अनुभव सागंर्ाना सुचवावयाचे आहे. आपण केलेल्या प्राथृनेस परमेश्वर उत्तरे पण देर्ो. असा त्याचंा अनुभव 
याच संदभार् त्यानंी ष्टदला आहे. 
 

ष्टडतशनरी छापण्याच्या कामार् परमेश्वरी साहाय्य आपणासं ष्टमारे्. अत्यंर् कठीण काम, स्वर्ःची 
दुबृलर्ा, इंग्रजीर्ील कोरे् ज्ञान, परीक्षण व ष्टवचारशतर्ीची कमर्रर्ा इ. सवृ गोिी असूनही हे 
कोशरचनाकायृ आपणाकडून घडले. छापखान्याची ष्टबले देण्यासाठी लोकाकंडून अगदी वाेेवर पैसे येर्ार् 
इ. गोिी परमेश्वराच्याच कत पेचा पष्टरणाम आहे. हे कंटाावाणे व किाचे काम करर्ाना, पु्राे र्पासर्ाना 
अगदी लहानसहान चुका आपल्या दृिीस येर्ार् हे खष्टचर्च देवाचे काम आहे, असे त्याना वाटरे्. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्. 
 

ह्याप्रमाणे देव मला ह्या कामार् व दुसऱ्या इर्र कामारं् साहाय्य कष्टरर्ो. हे माझ्या जीवा, 
परमेश्वराचे सुवदंन कर व त्याचे उपकार ष्टवसरू नको. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपणाकडून या प्रकारे प्राथृना करवनू घेण्याचे व त्या प्राथृनेस साहाय्याच्या रूपाने उत्तर देण्याचे 
काम परमेश्वरच करर्ो असा त्याचा पूण ृ ष्टवश्वास होर्ा. आजारपणारू्न उठण्यासाठी रे् प्राथृना कष्टरर्ार् 
र्शीच आपले आईबाप व इिष्टमत्र याचं्या आक्त्मक कल्याणासाठी देखील प्राथृना करर्ार्. ष्टिस्र्ी 
मंडाीर्ील भ्रिर्ा, जावी र्ी शुद्ध व्हावी म्हणून देखील बाबा प्राथृना करर्ाना ष्टदसर्ार्. आपल्या मुलाचंा 
अभ्यास व्हावा, त्यानंी पापासून दूर व्हावे, मोहापासून दूर व्हाव े यासाठी बाबा प्राथृना करर्ार्. 
सत्यशोधकाकष्टरर्ा प्राथृना यार् रे् ष्टिस्र्ी धमाचा अभ्यास करणारानंा सत्याचा शोध व स्वीकार करण्याची 
बुद्धी व्हावी याकष्टरर्ा प्राथृना करर्ार्. लगेच ‘त्या चौघापंैकी ष्टम. बदुंजी व ष्टम. पेदामकर ह्यानंी प्रभु येशूला 
पत्करून बाक्प्र्स्मा घेर्ला.’ हे आपल्या प्राथृनेचे उत्तर ष्टमााल्याचे देखील रे् सागंून टाकर्ार्. 
 

आपण धमार्र केले, येशू ष्टिस्र्ाची प्राथृना केली आष्टण आपला उद्धार लाला, ऐष्टहक सुखसमाधान 
लाभले, हचर्ा दूर लाल्या, संकटष्टनवारण लाले. आपला हा अनुभव आहे. प्राथृना ही आपली शतर्ी आहे हे 
कथन करण्यासाठी बाबानंी आपल्या जीवनार्ील अनेक प्रसंग ष्टनःसंकोचपणे व प्राजंलपणे अिुभवसंग्रहात 
कथन केले आहे. ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारल्याचा व ष्टिस्र्ी प्राथृनेचाच हा प्रभाव असेही त्यानंा वाटरे्. 
 

बाबा स्वर्ःच आपल्या प्राथृनाचं्या संदभार् ष्टद. ६ जानेवारी १९०२ च्या ष्टदनचयेंर् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

माझ्या प्राथृनेचे नेम व ष्टवषय : सकााी स्वर्ःष्टवषयी, व मुलाषं्टवषयी. संध्याकााी ष्टदवसा जे लोक 
मला भेटावयास येर्ार् त्याचं्याष्टवषयी; त्या ष्टदवशी ज्याकंडून पते्र आली असर्ील त्याष्टवषयी; 
ज्यासं पत्राचंी उत्तरे पाठष्टवली त्या ष्टवषयी; मंडाीर्ील (ज्यानी मला माष्टहर्ी ष्टदली आहे असे) 
रोगी, दुःखी, दुगुणृी इ. ष्टवषयी., लढाई, प्लेग, दुष्काा ही बदं व्हावीर् म्हणून, 

 
आपण प्राथृना करर्ो असे त्यानंी सदर रोजष्टनशीच्या नोंदीर् कथन केले आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 

 
हे देवा, मंुबईर् व इर्र ष्टठकाणी प्लेग वाढर् चालला आहे; पुण्यार् र्र त्याने कहर करून सोडला 
आहे. बापा, दया कर व लोकानंा स्वस्थर्ा दे. 

 
हहदुस्थानार्ील ३,००० ष्टमशनेरी (ष्टस्त्रया व पुरुष) व त्यासं सहकारी २,००० एर्िेशीय यानंी 

ष्टवश्वासूपणे आपापली कामे करावीर् व प्रभचूी सेवा त्यांच्या हार्ाने घडावी म्हणून कधी रे् प्राथृना करर्ाना 
ष्टदसर्ार्. [अिुभवसंग्रह–भाग २, पत. ५०.] र्सेच ष्टमसेस ष्टबलेंटबाईने पश्चार्ापी होऊन ष्टिस्र्ाकडे ष्टाराव ेव दया 
पावावी म्हणून देखील रे् प्राथृना करर्ार्. २४ ष्टडसेंबर १८९९ रोजी बाबा पुढील प्राथृना करर्ार्. ‘ह्या देशार् 
अज्ञानाची ष्टवपुलर्ा आहे. र्ी दूर करून सज्ञान समतष्टद्ध कर.’ र्सेच ष्टवठोबा कोलपोचृर हा सशतर्, मेहनर्ी 
व ष्टवश्वासू आष्टण र्त्पर ष्टिस्र्भतर् होर्ा. र्ो मरण पावला. रे्व्हा त्याच्या बायकोचे प्रभ ू ष्टर्च्या दुःखार् 
सातं्वन करो, अशी प्राथृना बाबा करीर् असर्ाना ष्टदसार्ार्. बाबाचं्या प्राथृनेर् ष्टवष्टवधर्ा आहे. अंर्ःकरणाची 
र्ामा आहे. परमेश्वरावरचा अथागं ष्टवश्वास आहे. ऐष्टहक व पारमार्थथक संकटष्टनवारणाथृ बाबानंा 
सापडलेला रामबाण उपाय म्हणजे प्राथृना होय. आपली प्रत्येक समस्या या प्राथृनेने सोडष्टवली हा त्याचंा 
महानुभव आहे. 
 

प्राथृना करर्ार् र्सेच बाबा नेहमी आत्मपष्टरक्षण करर्ाना ष्टदसर्ार्. आत्मपष्टरक्षणाने आपल्या 
गुणदोषाचंा आढावा घेर्ार्, प्रगर्ीचा अंदाज बाधंर्ार्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
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हे माझ्या जीवा, आर्ा रू् जागा हो, आष्टण आपली र्पासणी करण्याचे काम चालव. हे जीवा रु्ला 
वाटर् असेल की, मी सदगुणी आहे परंरु् जी लाकलेली स्थाे आहेर् र्ी उघड. [अनुभवसंग्रह–भाग १, 
पत. ५२.] 

 
यारू्न अमंगा व ओंगा गोिी कोणत्या आपल्या जवा आहेर् हे काेल असे त्यानंा वाटरे् व हे 

बरोबर आहे. आपल्या चुका, आपला अहंभाव, नम्ररे्चा अभाव, िव्यलोभ, मत्सर व ईषा इत्यादी आपल्याच 
दुगणृाचंी ओाख आपणास होरे् हा बाबाचंा स्वानुभाव सवांनाच येणारा आहे. बाबानंी र्ो कबूल करून 
ठेवला आहे इर्केच. परोपदेश सोपा आहे पण आपले आचरण त्याप्रमाणे आहे का हे बाबानंा पाहावसेे 
वाटरे्. आपण दुसऱ्याचं्या दोषाचंा ष्टनषेध जरूर करावा पण रे्च दोष आपल्यार् नाहीर् व आपला मोठेपणा 
ष्टमरवण्यासाठी आपण हे दोषष्टदग्दशनृ करीर् नाही ना हे पण बघणे महत्त्वाचे आहे असे बाबानंा वाटरे्. 
 

आपण आपल्या पापाचंा पाढा देवापुढे कबलू केला व त्यामुाे त्या सवृ गोिी ष्टलष्टहल्या नाहीर् असे 
बाबा म्हणर्ार्. दुसऱ्या एका आत्मपरीक्षणार् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मी ष्टजर्की माली र्पासणी अष्टधक करर्ो व माले ष्टवचार पारखून कसोटीस लाष्टवर्ो, ष्टर्र्का 
माझ्या ठायी अष्टधक वाईटपण व दुिपण सापडरे्. कसा मी कठीणमनाचा व अष्टवश्वासी! हे पष्टवत्र 
आत्मा, माले मन ठेच, मला चेच व मज मध्ये पापासाठी रडणे व शोक उत्पन्न कर. का की मी 
देवावर पूणृ ष्टवश्वास ठेष्टवर् नाही, का माझ्या मनार् संशय उत्पन्न होर्ार्, का मला माझ्या पुढल्या 
ष्टदवसाचंी कााजी लागली आहे, 
हे आपल्या अंर्ःकरणाचे प्रष्टर्हबब शब्दाषं्टकर् करून बाबा शवेटी ष्टलष्टहर्ार्, 
माझ्या सवृ र्पासणीवरून मला आर्ा व पष्टहल्यापासून हेच समजले आहे की, मजमध्ये काही 
शतर्ी नाही व मी स्वर्ः दुबृल व दुराचरणामध्ये पडण्याजोगा असा आहे; पण देव मला संभाार्ो. 
र्ो माला हार् धरून चालष्टवर्ो, म्हणून मी उभा आहे. हे देवा येशू ष्टिस्र्ा, मला धर व मला संभाा. 
डावीकडे व उजवीकडे मला जाऊ देऊ नको. मरणापयंर् माला साभंाा कर व मरणानंर्र मला 
आपल्यापाशी ने. [र्तै्रव, पत. ७२.] 

 
आणखी एका आत्मपरीक्षणार् बाबा आपल्या अंर्मृनाचा संघष ृचांगल्या प्रकारे व्यतर् करर्ार् : 

 
माझ्या अंर्यामार् जो कलह व जी लोंबी चालली आहे त्यावरून काय ष्टदसून येरे्? मी दुबृा व 
अशतर् आहे असे र्ी दाखवर्ार्. जसे एखाद्या महायुद्धार् कमी भरलेल्या जहाजावर पाण्याच्या 
लाटा आदाू लागल्या म्हणजे रे् जसे खालीवर उचमाू लागरे्, त्याचप्रमाणे मजवर संकटे आली 
म्हणजे मज गष्टरबाचा दीन व शून्य आत्मा हेलकाव ेखाऊ लागर्ो. हे माझ्या जीवा, रु्ली धार्थमकर्ा 
व भलाई आष्टण प्रभवूरील ष्टवश्वास व ष्टनष्ठा ही कोठे आहेर्, रू् स्वर्ः ष्टकर्ी क्षलु्लक आहेस! र्र अशी 
माली कंगाल दशा ष्टदसून आल्यावर मी काय करावे!²⁵ 

 
आपण स्वर्ः परमेश्वरापुढे धूा व राख आहोर् असे त्यानंा वाटल्याचे एका आत्मपष्टरक्षणार् ष्टदसरे्. 

माीण, ष्टवषयलंपट व संसारी असे आपण असल्याने परमेश्वराने आपली भेट घ्यावी आष्टण दशनृ द्याव ेअसे 
आपल्यार् काही नसल्याचे रे् कबूल करर्ार्. परमेश्वर न्यायी, पष्टवत्र, संुदर असल्याचे त्यानंा पटरे्. स्वर्ः 
रोज ष्टनश्चय करून अपराध करीर् असल्याचे रे् कबूल करर्ार्. ‘हे ष्टप्रय येशू! रू् मजवर केवढी प्रीर्ी 
करर्ोस, आष्टण माली प्रीर्ी ष्टकर्ी थोडी आहे! रु्ली प्रीर्ी पवृर्ासमान आहे आष्टण माली प्रीर्ी ष्टर्लप्राय 
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आहे. रू् रातं्रष्टदवस माली आठवण व कााजी कष्टरर्ोस आष्टण मी केवा क्षणमात्र रु्ला स्मरर्ो.’ असे सागंून 
शवेटी रे् म्हणर्ार्, ‘त्रयेक याहोवा माला उध्दारणारा आहे. र्ोच इस्त्रायेलाचा प्रकाश आहे.’ आपले ज्ञानचक्षू 
उघडावरे् व आपणासं स्वगसुृख ष्टदसावे अशी त्याचंी इच्छा याच आत्मपष्टरक्षणार् प्रकट लालेली ष्टदसरे्. 
परमेश्वरी कत पेने आपला आत्मा प्रकाष्टशर् होईल. पापाधंःकार व संशयर्म नाहीसा होईल व आपली सवृ भये 
नि होऊन आपण सुखी होऊ असा त्याचंा आत्मष्टवश्वास या पष्टरक्षणार् उघड ष्टदसून येर्ो. आत्मपष्टरक्षणारू्न 
आपली मनोव्यथा बाबा बोलून दाखष्टवर्ार् व आपल्यार् कोणर्ी सुधारणा येशूच्या कत पेने व्हावी, याचा 
ष्टनष्टदध्यास व्यतर् करर्ार्. हहदुधमार् ईश्वर सतिीचे पालन करर्ो व आपल्या सूत्राने, आपल्या इच्छेप्रमाणे 
सवृ गोिी घडवनू आणर्ो असे जरी म्हटले असले र्री या धमार्ील लोकासं दैववादाने घेरले आहे. आपण 
ष्टिस्र्ी लाल्याने या दैववादाच्या पाशारू्न सुटल्याचे बाबानंा अगदी ष्टनश्चयाने वाटरे्. र्रीही ‘परमेश्वराचे 
चागुंलपण हकवा दया ही साधारपणे त्याच्या सवृ प्राण्याचें पालन पोषण कष्टरर्ार्...परमेश्वर मजकष्टरर्ा सवृ 
काही कष्टरर्ो ही भावनाच त्याचं्यामध्ये प्रबा आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

मी ष्टिस्र्ी लाल्यानंर्र ईश्वरी सूत्राने मला माझ्या राहण्याची स्थाे ष्टनवडून ष्टदली; व त्या त्या 
ष्टठकाणी मला काम करण्याची योजना केली. ष्टवद्यालयार् ष्टशकष्टवणे, गं्रथ रचने, मंडाीची सेवा 
करणे, लेकरासं ष्टशकष्टवणे, इ. कामे ाार आश्चयृकारक रीर्ीने मला ष्टमााली. र्सेच माझ्या 
लग्नाच्या बाबर्ीर् लाले. मला राहण्याची घरेही मला देवाच्या सूत्राने ष्टमााली, त्या सवांष्टवषयी 
ष्टवस्र्ाराने सागंवर् नाही. ष्टमत्राचंी जोड व शत्रूंचा मोड, पुस्र्क व िव्यप्राप्र्ी यारं्ही मी देवाचा हार् 
व सूत्र पाष्टहले... 

 
ईश्वरी सूत्राचे अवलोकन करून वागल्याने ष्टिस्र्ी माणसाचे जीणे पष्टवत्र, परोपकाष्टरक, 

सत्कमृभष्टरर्, क्षमाशील, शारं् व सहनशील आष्टण सुखी होरे् असा बाबाचंा अनुभव होर्ा व र्ो त्यानंी 
ष्टवस्र्ाराने कथन केला आहे. आपल्याप्रमाणे आपल्या नार्लगाचंा उद्धार व्हावा व हहदू ष्टमत्राचंी सुटका 
व्हावी असे त्यासं वाटरे्. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हे देवा, माझ्या आईबापावंर दया कर. त्यांस आपल्या कुटंुबार् घे. हे परमात्म्या, त्याचंा नाश होऊ 
देऊ नको. हे देवा, माझ्या बायकोवर भावावंर दया कर. त्याचंी मोकाीक कर पापाच्या बधंनारू्न 
त्यासं सोडीव. हे ईश्वरा, रू्च जर त्यास मोकाे करशील र्र रे् मोकाे होर्ील. रे् पापाचे दास 
आहेर्. हे प्रभ ूमाझ्या हहदू ष्टमत्रांस प्रकाश दे. त्यासं चागंले ज्ञान दे व त्यानंी नम्ररे्ने व ष्टवश्वासाने 
रु्झ्या पुत्राचे पुण्य स्वीकारून र्ारण पावाव ेअसे कर. 

 
अिुभवसंग्रहामध्ये बाबानंी ष्टठकष्टठकाणी परमेश्वराची उपकारस्रु्र्ी केलेली आढारे्. प्रथमच ईश्वर 

आपल्या लेकराचं्या भ्रामक योजना नि करून त्यासं सन्मागावर आणर्ो यासाठी त्यानंी ही उपकारस्रु्र्ी 
केलेली आहे. ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारण्यापूवी आपल्या मनार् कसे भ्रामक ष्टवचार आले होरे् याची त्यानंी एक 
यादीच ष्टदली आहे. एखादा अष्टनवार रोग लाला असर्ा र्र ष्टिस्र्ी धमोपदेशकास बोलावनू प्राथृना करर्ा 
आली असर्ी. रोग बरा लाल्यावर आपल्या मार्ाष्टपत्यास अनायासेच ष्टिस्र्ी धमृ-माहात्म्य समजले असरे्. 
त्याच प्रसंगाने बरा लाल्यावर ष्टिस्र्ी मंडाीर् ष्टशरेन असा ष्टनश्चय करर्ा आला असर्ा. र्सेच एकाएकी 
मरण आले र्र मरणसमयी प्रभ ुयेशूवर ष्टवश्वास ठेवनू लागलीच त्यापाशी जार्ा येईल. त्यामुाे आपला व 
आपल्या मार्ाष्टपत्याचंा छा हकवा जाचणूक होणार नाही असे त्यासं वाटर् असे हकवा मंुबईरू्न ष्टनघून 
एकदम कलकत्त्यास, मिासेस हकवा चीन देशास जाव े व रे्थे उघडपणे ष्टिस्र्ी धमृ आचरावा. रे्थेच 



 

 

अनुक्रमणिका 

चाकरी करावी. अशा प्रकारे काही भ्रामक बेर् केल्याचे बाबा सागंर्ार्. असा उपरोतर् आचार आपल्या 
हारू्न लाला नाही म्हणून प्रारंभीच देवाची स्रु्र्ी केली म्हणून रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

परंरु् परमेश्वराची स्रु्र्ी असो की, मला त्याने अशा अष्टवचाराच्या मागाने जाऊ ष्टदले नाही. 
[अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. २९.] 

 
आपण घरदार सोडले, पे्रमा मार्ाष्टपत्याचंा त्याग केला, बायकोचा ष्टवरह पत्करला, ष्टचमण्या 

भावडंाच्या मायेची कास सोडली, आष्टण मंुबईस ष्टनघालो त्या वेाी परमेश्वर आपल्या सागंार्ी होर्ा असा 
त्याचंा ष्टवश्वास या उपकारस्रु्र्ीर् प्रगट लाला आहे. भ्रि अंर्ःकरण, दुि वासना, मोह, संकटे 
इत्यादीपासून दूर ठेवण्यास परमेश्वराने आपणास हार् ष्टदला, प्रवासार् रक्षण केले, असे त्याना वाटरे्. रे् 
ष्टलष्टहर्ार्, ‘हे परम दयावंर् देवा, असे रु्ले उपकार ष्टकर्ी वणू!ृ’ नंर्र एकदा आसन्नमरण क्स्थर्ीरू्न 
उठवले रे् देवाने म्हणून रे् उपकारस्रु्र्ी करर्ार्. आपले पे्रमा मार्ाष्टपर्ा अद्याप ष्टजवरं् आहेर्, भावंडे 
सुखार् आहेर्, एर्दथृ बाबा त्याची उपकारस्रु्र्ी करर्ार्, आभार मानर्ार्. त्याच भरार् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हे बापा, सवृ जगामध्ये रु्ले ज्ञान पसरावे, आष्टण सवांनी रु्ला पुत्र जो माला प्रभ ुयेशू ष्टिस्र् याला 
जाणाव.े 

 
सवृ जगार् ष्टिस्र्ी धमृ पसरावा, ष्टिस्र्भतर्ी वाढीस लागावी, लोकानंी ऐतयाने, सुखाने, प्रीर्ीने 

राहाव ेअशी इच्छा शवेटी रे् प्रगट करर्ार्. [र्तै्रव, पत. २९, ३१.] 
 

आपल्या वष्टडलाचंी खटल्यारू्न सुटका लाली. त्यानंा पुन्हा काम ष्टमााले म्हणून बाबा 
उपकारस्रु्र्ी करर्ार्. वडीलाचं्यावरचे संकट रे् आपल्यावरचे संकट असे मानर्ार्. आपले वडील ष्टनदोष 
होरे् र्री प्रभचू्या कत पेस रे् पात्र होरे् का हा त्याचं्यापुढे प्रश्न होर्ा. म्हणून वष्टडलावंरील संकट टार्ाच बाबा 
परमेश्वराची उपकारस्रु्र्ी करर्ार्. आजारपणारू्न उठल्याबिल, वैद्याभावी बष्टहणीच्या मुलाला 
परमेश्वरानेच वाचवले म्हणून, आपले लग्न लाले म्हणून, पुत्रप्राप्र्ी लाली म्हणून बाबा उपकारस्रु्र्ी करीर् 
असर्ाना ष्टदसर्ार्. आपली पत्नी पे्रमा व ममर्ााू आहे म्हणून त्यानंा परमेश्वराची स्रु्र्ी करावीशी वाटरे्. 
संसाराच्या गरजा देव पुरवर्ो, आपणास काम पुरवर्ो, चागंले घरदार देर्ो, देणी ाेडर्ो, बा, आरोग्य व 
धन देर्ो म्हणून बाबा त्याची उपकारस्रु्र्ी करर्ार्. ष्टमत्राचं्या भेटी आल्या, आपले कजृ ाेडर्ा आले, 
पुस्र्काचा खप लाला, पुस्र्क ष्टनर्थवघ्नपणे ष्टलहून लाले, नवीन मष्टहना सुरू लाला, नव े वषृ सुरु लाले, 
कुटंुबार् कोणी आजारी पडला नाही, अन्नवस्त्राची वाण पडली नाही, नवीन पुस्र्के वाचावयास ष्टमााली, 
प्रष्टर्ष्टदवशी शास्त्र वाचावयास ष्टमााले, कुटंूबार्ील माणसास सत्यरे्चा अथृ सागंण्यास ष्टमााला, त्यानंा 
ष्टिस्र्ाकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करण्यास ष्टमााला की बाबा ष्टवनम्रपणे देवाची उपकारस्रु्र्ी करर्ार्. आपला 
श्वास आष्टण उच्छवास देखील परमेश्वराच्या उपकाराने होर् असर्ो, ऐष्टहक व पारलौष्टकक कोणर्ीही गोि 
परमेश्वराच्या उपकाराभावी होणे शतय नाही इर्की समरसर्ा बाबानंा शवेटी शवेटी प्राप्र् लाली होर्ी असे 
ष्टदसून येरे्. प्रत्येक वषाच्या शवेटी परमेश्वराने आपल्यावर कोणकोणरे् उपकार केले याची नोंद घेर्ाना 
बाबा आढार्ार्. आपल्या हारू्न घडणारी प्रत्येक गोि, संसारार् घडणाऱ्या घटना, जीवनार्ील सवृ प्रसंग 
ही परमेश्वराच्या आपल्यावरील उपकाराची खूण आहे असे त्यानंा वाटरे्. त्या उपकाराबिल बाबा 
क्षणाक्षणाला परमेश्वराची उपकारस्रु्र्ी करर्ाना ष्टदसर्ार्. सवृ जग ब्रह्ममय जसे भारर्ीय र्त्त्वज्ञानार् 
र्सेच सवृजग ष्टिस्र्मय बाबाचं्या जीवनार् लालेले आपणास त्याचं्या अिुभवसंग्रहात जाणवरे्. त्याची 
उपकारस्रु्र्ी रे् करर्ार्. परमेश्वर आपल्यावर कत पेचा पाऊस पाडर्ो. आपल्या मतत्यचूी अावा कोणी र्री 
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शत्रनूी पसरवली, त्यामुाे आप्रे्ि, ष्टमत्र ष्टवनाकारण घाबरले. आपल्या पूवृधमार् व पूवीच्या जार्ीर् आपला 
कावाा व कााजी करणारे लोक आहेर् हे पाहून बाबा परमेश्वराची उपकरारस्रु्र्ी करर्ार्. बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

जेव्हा त्या लोकानंी मजष्टवषयी ही बार्मी ऐकली रे्व्हा ष्टकर्ीजण मजसाठी हचर्ाक्रारं् लाले व 
ष्टकर्ी जणानंी मजवर आपली प्रीर्ी दाखष्टवली? यार् मी देवाचे ष्टकर्ी आभार मानू. हे माझ्या जीवा, 
रू् त्याचे सवृ उपकार आठीव, त्याला कधी ष्टवसरू नको. [र्तै्रव, पत. ५७.] 

 
याच उपकारस्रु्र्ीर् परमेश्वरामुाे आपली व आपल्या बष्टहणीची व ष्टर्च्या संुदर मुलाची भेट लाली 

असे त्यानंा वाटरे्. मग रे् देवाचे स्र्वन करर्ार्. आपल्या बोलण्याचालण्यार्, वागण्यार्, काही कामासाठी 
बाहेर गेल्यावर परर् सुरष्टक्षर् घरी येण्यार् परमेश्वर आपणास साभंाार्ो असा त्याचंा ष्टवश्वास ष्टदसर्ो व रे् 
त्याची स्रु्र्ी करर्ार्. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

प्रभ ुयेशू ष्टिस्र्ामुाे रू् मजवर ष्टकर्ी ष्टप्रर्ी करर्ोस, केवढी ही दया! केवढी ही प्रीर्ी! हे बापा, रु्ला 
व रु्झ्या पुत्राला सदासवृकाा स्रु्र्ी व गौरव असोर्. [र्तै्रव, पत. ५८.] 

 
आपण पापी व उणे असर्ाही परमेश्वर आपल्यावर उपकाराची वतिी करर्ो म्हणून रे् त्याची स्रु्र्ी 

करर्ार्. प्राथृनेच्या वाेी अंर्ःकरण प्राुष्टल्लर् लाले हे परमेश्वराचेच उपकार ही त्याचंी भक्तर्भावना येथे 
स्पि होरे्. कोणी शब्दभगं केला की त्याचा ष्टनषेध करण्यास लागणारे धैयृ, वष्टडलानंी संकटापासून बोध 
घ्यावा हे त्यानंा ष्टलष्टहण्यास लागणारे धैयृ ष्टमााले म्हणून त्यानंी देवाची उपकारस्रु्र्ी केली. चाकर बरा 
व्हावा, चागंले ष्टमत्र ष्टमााले व ष्टमाावरे्, खटल्याची चौकशी न्यायाष्टधशाने न्यायाने व नीर्ीने करावी वगैरे 
कामासंाठी बाबा मोठ्या भक्तर्भावाने देवाची उपकारस्रु्र्ी करर्ाना आढार्ार्. या उपकारस्रु्र्ीरू्न एक 
ष्टिस्र्ाचा आरृ्भतर् आपणास ठायी ठायी ष्टदसून येर्ो. हहदूधमार्ील दैववादावर, धमृभोाेपणावर रु्टून 
पडणाऱ्या बाबाचंा हा ष्टिस्र्ी धमृभोाेपणा पाहून गमंर् वाटरे्! बाबा केवा श्रद्धावादी, आक्स्र्क होरे् यार् 
शकंा नाही. बुष्टद्धवाद त्याचं्या अंर्ःकरणार् ष्टशरूच शकला नाही. 
 

बाबाचं्या अिुभवसंग्रहात शास्त्रभागावंर ष्टवचार हा ष्टवषय देखील कोठे कोठे आलेला आढार्ो. 
त्यावरून एका हहदू माणसाने धमांर्रानंर्र म्हणजेच ष्टिस्र्ी लाल्यावर बायबलवर, ष्टिस्र्ी शास्त्रावर, केवढे 
प्रभतु्व ष्टमाष्टवले हे बघून आश्चयृ वाटले. दैनंष्टदन जीवन जगर्ाना ष्टकत्येक प्रसंगी शास्त्रार्ील ष्टवचाराचंी 
आठवण बाबानंा होरे्. त्यापासून त्याना आधार सापडर्ो. अंगीकत र् कायृ नेटाने पुढे नेण्यास उत्साह प्राप्र् 
होर्ो. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

परमेश्वराने आपल्या शास्त्रार् मज पाप्यासाठी ष्टकर्ी चागंल्या गोिी ष्टलहून ठेवल्या आहेर्! मनश े
याचा इष्टर्हास वाचून म्या काय समजावे? देवाची दया ष्टकर्ी अपार आहे! पाप्यास र्ारावयास र्ो 
ष्टकर्ी संर्ोष्टषर् आहे! र्ो ष्टकर्ी सहनशील व मंदक्रोध आहे! हे परमेश्वरा, मजष्टवषयी रू् असाच 
वागलास! (२ का. वत. अ. ३३) 

 
या शास्त्रवचनाच्या मननानंर्र लगेच त्यानंा पुढील शास्त्रवचनाचे स्मरण होरे्. ‘हे बापा, पष्टवत्र 

येरुशालेमास पोहोचेपयंर् मला मागार् बहुर् शत्र ूआहेर्. त्याचं्या हारू्न रू् मला सोडीव.’ (एज्रा. अ. ८) 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘परमेश्वरापासून माले सहाय्य येरे्’ असे त्यानंा सर्र् वाटरे्. (गीर् १२१:२) एकदा रे् शास्त्र वाचीर् होरे्. 
त्यार्ील १०४ थे गीर् रे् वाचीर् होरे्. घराबाहेर पाऊस पडर् होर्ा. अशा त्या वेाी त्याचं्या अंर्ःकरणार् 
वरील क्र. १०४ थे गीर् वाचून मधुर व भतर्ीपर भावना उत्पन्न लाली. ‘सतिीचा देव आपले वैभव व 
चागुंलपण याचंा आपल्या कत त्यारं् बाहेर वषाव करीर् आहे आष्टण मी घरार् त्याचे वैभव व चागुंलपणा त्याचं्या 
शास्त्रामध्ये पाहार् आहे.’ याच गीर्ाच्या शवेटी म्हटल्याप्रमाणे बाबा म्हणर्ार्, ‘गीर्कत्याचा व माला देव 
एकच नव्हे काय? हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचे सुवंदन कर.’ याप्रकारे अनेक ष्टठकाणी आपले जीवन 
शास्त्रार्ील प्रसंगापं्रमाणे अनेक प्रसंगानंी युतर् असून प्रभचूी कत पा, दया आपल्यावर आहे, र्ो आपले साहाय्य 
करर्ो, आपले पाप क्षमा करर्ो व आपला उद्धार लाला अशी भावना या ष्टिस्र्भतर्ाच्या उरी असल्याचे 
प्रत्ययास येरे्. 
 

प्रभचेू शास्त्र म्हणजे बायबल. ‘देवाच्या आत्म्याने शास्त्रज्ञान मला ष्टवशषे प्रकारे ष्टदले. त्याचे शास्त्र 
सोन्याच्या खाणीपेक्षाही मला मोलवान लाले होरे्.’ असा उल्लेख बाबानंी पष्टवत्र शास्त्राबाबर् केला आहे. 
[अिुभवसंग्रह–भाग २, पत. १८] ष्टनरष्टनराळ्या प्रसंगी बाबानंा शास्त्रार्ील त्या त्या प्रसंगाची आठवण येरे्. बाबा त्याचंा 
संदभ ृ त्या प्रसंगानुसार देर्ार्. ष्टमसेस एष्टललाबेथ बाणृबस (आका) बाईंच्या मरणप्रसंगी बाबानंी 
आकाबाईंची सष्टवस्र्र माष्टहर्ी देऊन शवेटी ष्टलष्टहले आहे, ‘आम्ही दृश्य वस्रंू्कडे नाही र्र अदृश्य वस्रंू्कडे 
लक्ष लाष्टवर्ो. कारण दृश्य वस्रू् क्षष्टणक व अदृश्य वस्रू् अनंर्काष्टलक आहे. (२ कर. ४ : १८)’ ‘या 
आयुष्यार् जर आम्ही ष्टिस्र्ावर आशा ठेवणारे असे केवा आहो र्र सवृ मनुष्यापेंक्षा आम्ही लाचार आहो. 
(१ कर. १५ : १९) [र्तै्रव, पत. ६१.] र्सेच ‘हचर्ा देवावर टाकणे’ या सदरार् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

याप्रमाणे प्रभनेू आपल्या भतर्ाचं्या मालमते्तचा साभंाा केला. सवृ लहानमोठ्या गोिीर् आम्ही 
प्रभवूर हचर्ा टाकून वागू र्र ष्टकर्ी बरे होईल? आमचे डोतयाचे केस देखील सवृ मोजलेले आहेर्. 
(लू. १२ : ७) [र्तै्रव, पत. ६४.] 
एका प्राथृनेर् बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
देवा बापा, रु्झ्या आत्म्याची सुवतिी सवृ देशावर होवो, म्हणजे मोठा आनंद होईल. मनुष्याच्या 
अंर्ःकरणास सुााे व सुमने देऊन रे् एदन बागेसारखे संुदर व सुशोष्टभर् होवो. रु्ली मष्टहमा 
होईल. मंडाार्ील मलीनर्ा धुवनू जाईल; र्ी चिंासारखी संुदर, सूयासारखी स्वच्छ, लेंडे 
उभारलेल्या सेनेसारखी भयंकर होईल. (श. गी. ६ : १०) 
कत पााू आत्म्या, आम्हा मतर्ास सजीव कर. आपल्या प्रसादाने संर्तप्र् कर. [र्तै्रव, पत. ३३.] 

 
एकदा बाबाचंी बरीच कामे गुंर्ागुंर्ीची व घोटााा उत्पन्न होणारी होर्ी. परंरु् र्ी सुराीर् लाली र्ी 

हकीगर् रे् सागंर्ार्. त्यारं् शवेटी रे् ष्टलष्टहर्ार्. ‘ह्या गोिीर् प्रभचूी दया ष्टदसून येरे्. संकटार् र्ो आपल्या 
भतर्ाचें ष्टकर्ी त्वरीर् सहाय्य कष्टरर्ो.’ (गी. ४६ : १) (पत. २३) इ. स. १८९७ च्या रोजष्टनशीर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
‘ष्टजकडे ष्टर्कडे रोग, मरण, दुष्काा, हालअपेिा, जुलूम मोठ्या ठकबाज्या, अधमृ, ढोंगे, पाखाडें, 
देवहनदा, शास्त्रहनदा, नाक्स्र्कमर्, राजिोह, वष्टडलाचंा अपमान, ही मोठ्या जोराने चालली आहेर्. 
खरोखरच हे शवेटचे ष्टदवस आहेर्. (१ ष्टर्म. ४ : १ इ.) देवाची लेकरे अशा क्स्थर्ीरू्न सुटर्ील र्ेंव्हा कोठे 
जार्ील?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘मी रु्म्हासाठी जागा र्यार करावयास जार्ो.’ या देववचनार् बाबानंा सापडले, 
व धीर आला. अशा प्रकारे बाबानंा ष्टिस्र्ी जीवनार् वाेोवाेी शास्त्रवचनाचंी आठवण होरे्. 
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इ. स. १८५७ च्या आसपासची बेागावची क्स्थर्ी व बाबाचं्या वष्टडलाचं्या कुटंुबाचंी क्स्थर्ी 
पुढीलप्रमाणे होर्ी. त्या कााचे दशनृ यार् घडरे्. धमांर्रानंर्र बाबानंी काही काा बेागाव सोडले होरे्. रे् 
मंुबईस गेले. इ. स. १८५७ साली रे् एकदा बेागावास गेले असर्ाना त्याचं्या मनार् जे ष्टवचार आले रे् 
त्यानंी ष्टद. १ नोवेंबर १८५७ रोजी आपल्या दैनंष्टदनीर् ष्टलष्टहले. 
 

मी पुनः एकदा येथे आलो आहे. ही माली जन्मभमूी. माले आक्त्मक जन्मही येथेच लाले. येथेच मी 
लहानाचा मोठा लालो. शरीराचे र्से माझ्या आत्म्याचेही संवधृन येथेच लाले. वष्टडलाचं्या 
कुटंुबक्स्थर्ीर्ही बदल लाला आहे. माला एक लाडका भाऊ गेला. मतत्यूने उचलून नेला. 
वष्टडलाचं्यावर घरची व बाहेरची संकटे आली. त्यास चाकरीवरून सस्पेंड केले. मर्लबी लोकानंी 
त्याचं्या घराचा लाडा घेवष्टवला, त्याचं्यावर मषॅ्टजस्रेटपुढे खटला लाला. पण त्यार् ष्टजल्ह्याच्या 
जज्जानंी त्यास ष्टनदोष ठरवनू सोडून ष्टदले. इर्तयाने लाले नाही, आर्ा र्र त्यास चाकरीवरून 
बडर्ाृ केल्याचा सरकारारू्न हुकूम आला : या संकटारू्न मला नम्र करण्यासारखे काहीच नाही 
काय? 

 
या संकटापासून बाबा बरेच अंर्मृूख लाले. देवाचा न्यायीपणा शोधू लागले. ‘ईश्वरा, माला ष्टवश्वास 

ष्टनरंर्र दृढ कर. रु्झ्यापासून मला शतर्ी प्राप्र् व्हावी, एर्दथृ मला सामर्थयृ दे.’ असे रे् म्हणू लागले. 
प्रत्यक्ष बेागावाबाबर् बाबा याच अनुभवार् ष्टलष्टहर्ार्... 
 

दुसऱ्या सवृ मोठ्या गावापं्रमाणे बेागाव हाही मूर्थर्पूजकाचंा गाव असून रे्थे सारा पसारा मूर्थर्पूजेचा 
आहे. रे्थील लोक आक्त्मक दृष्या मेलेले असून नीष्टर्दृष्या केवा मतर्प्राय लालेले आहेर्. 
त्याचंी व खऱ्या ष्टप्रर्ी करणाऱ्या देवाची ओाख नाही. आपल्या अंर्ःकरणार् त्याचे ज्ञान असाव ेअसे 
रे् इक्च्छर् नाहीर्. येथील बहुरे्क र्रुण लोक अनीर्ीचे गुलाम आहेर्. दुव्यृसनाचें दुष्पष्टरणाम, 
ष्टजकडे ष्टर्कडे उभे आहेर्. सरकारला लुटून आपले ष्टखसे भरण्याचा उद्योग चाललेला! सरकारी 
नोकर कपटी व ष्टवश्वासघार्की कामे करीर् आहेर्. युरोष्टपयन देखील सुधारणूक व सुष्टशके्षच्या 
दाबार् आहेर्. िव्य व ष्टवषयसुख याचें रे् भतर् आहेर्. सन्मागार् चालण्याची शतर्ी त्यार् नाही. या 
लोकारं् ष्टिस्र्ाचे सेवक कमी व जे आहेर् रे् ष्टिस्र्ासारखे वरृ्न करीर् नाहीर्. बाह्यर्ः रे् धार्थमक 
आहेर्. आचरणार् नाहीर्. देवाार् जाणारे अल्प. प्रभभुोजन करणारे ाार कमी. देवाच्या पुत्राच्या 
प्रकाशार् चालणाराचंी संख्यया ह्या बेागावार् वाढो ही इच्छा व्यतर् करून सदर रोजष्टनशीचा हा 
भाग संपर्ो. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ७५, ७६.] 

 
...असा र्ो काा आपल्यापुढे उभा राहर्ो. 

 
बाबानंी आपल्या एका अनुभवार् जसे बेागावच्या वणनृार् रे्थील लोकाचंी वरृ्णुक, स्वभाव, नीर्ी 

इत्यादींचे वणृन करून र्ो काा सजीव केला आहे र्साच आणखी एक अनुभव त्या काााचे प्रर्ीक ठरणारा 
बाबानंी वणनृ केला आहे. ष्टद. ११–६–९९ च्या (भा. २ पत. २७) दैनंष्टदनीर् बाबानंी लोणावळ्याच्या आपल्या 
घराच्या शजेारीपाजारी जे लोक होरे् त्याचें वणृन मोठे वाचनीय केले आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्. 
 

आमच्या आाीर् ाार भाडंणे होर्. एका मनुष्याची बायको शतेसष्टपयरने वर्थणलेल्या बायकोप्रमाणे 
मोठी ककृशा होर्ी. ष्टर्चा नवरा ष्टर्ला खूप मारी, र्री ष्टर्चे र्ोंड बदं होर् नसे. ष्टर्च्या 
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रडण्याओरडण्याने सवृ आाी दणाणून जाई. आमच्यासमोर राहणारे पठाण सावकारीचा धंदा 
करीर्. त्याचं्या व्याजाचा दर जबर होर्ा. म्हणजे रुपयामागे दरमहा चार आणे रे् अगोदर कापून 
घेर्; मुदर्ीवर एक ष्टदवस चढला की आणखी चार आणे लागू लालेच. त्याचं्यापासून कजृ 
काढण्यास रेल्वचे्या कामगाराचंी मोठी गदी होर् असे. मोहरमच्या सणार् रुपयामागे आठ आणे 
व्याजावर पैसे घेण्यास लोक आले होरे्. पण पठाणानंी ष्टदले नाहीर्. याप्रमाणे लोक ऋणाग्नीर् 
जार् आहेर्. (अनु. भा. २ पत. २८) 

 
याप्रकारे र्त्त्कालीन कजृबाजारी लोकाचें यथार्र्थर् व चक्षवुसैत्यं हे वणनृ बाबानंी केले आहे. बाबा 

स्वर्ः देखील पूवी कजृबाजारी होरे् पण ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारल्यानंर्र त्याचं्या या वतत्तीर् बदल घडर् गेला. 
त्याचे सष्टवस्र्र वणनृ त्यानंी अरुणोदयात केले आहेच. बाबाचंा हा अनुभव प्रापषं्टचक व पारमार्थथक दृष्या 
मोलाचा होय. ‘ष्टदवााी आली व गेली’ या सदराच्या अनुभवार् देखील त्यानंी लोक कसे कजृबाजारी 
होर्ार्. ऋण काढून सण करर्ार् याचे वणनृ केले आहे व आपली याबाबर्ची र्ीव्र नापसंर्ी व्यतर् केली 
आहे. 
 

सवृ लहान मोठ्या गोिीर् आपण प्रभवूर हचर्ा टाकून वागल्यास र्ो आपणास रष्टक्षर्ो हा स्वानुभव 
सागंर्ार् बाबा अनेक घटना आपल्यासमोर ठेवर्ार्. त्यापैकी काही अशा : 
 

अमेष्टरकन स्पॅष्टनश युध्द चालू लाल्याचे वरृ्मान आले. स्पॅष्टनश लोक ाार जुलमाने वागर्ार्. लाख 
दीड लाख यामुाे मेले. शुद्ध ष्टिस्र्ी धमाचे ष्टवरोधक व प्रोटेस्टंट ष्टिस्र्ी लोकाचें मोठे छाक 
आहेर्. पष्टवत्र शास्त्राचा प्रसार रे् होऊ देर् नाहीर्. रे् शास्त्र वाचू देर् नाहीर्. स्पेन देशार् पोपचे 
महत्त्व ाार. देवाच्या आजे्ञप्रमाणे रे् चालर् नाहीर् म्हणून जणू काही त्यानंा ष्टशक्षा म्हणून हे युध्द 
सुरू लाले असे बाबानंा वाटरे्. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ७५, ७६.] 

 
‘आजच्या ष्टदवशी मंुबईर् पाऊस सुरू लाला. हे देवा केवढे रु्ले चागुंलपण’ असे लगेच बाबा 

म्हणर्ार्. एकदा देशार् मोठा दुष्काा पडला. लगेच बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हे देवा! रु्ली कमे ष्टकर्ी भयंकर आहेर्! केवढी मोठी ष्टशक्षा रू् या देशाला लावीर् आहेस! 
दुष्काााने ष्टकर्ी लोक ष्टपडले आहेर्! र्ीस लक्ष माणसे अन्नासाठी सरकारच्या आश्रयास आली 
आहेर् म्हणजे काय?’ या दुष्कााार् परदेशी मदर् आली. राजेरजवाडे यानंी मदर् केली. 
अनेकानंा अन्नवस्त्र व ष्टिस्र्ी धमाचे ष्टशक्षण ष्टमारे्, शुभवरृ्मान वाचून दाखष्टवले जारे्. या गोिींमुाे 
बाबानंा ईश्वरी दयेचा हा प्रसंग एक पुरावा वाटर्ो. [र्तै्रव, पत. ३१.] 

 
एकदा पषं्टडर्ा रमाबाईंचे कारभारी ष्टम. गंगाधरपंर् गिे बाबानंा भेटावयास आले होरे्. 

त्याचं्याबरोबर त्याचंा मुलगा होर्ा. त्याचं्याबरोबर ष्टबछाना, बगॅ वगैरे सामान होरे्. सामान बाहेरच्या 
खोलीर् उघड्ा दाराशी होरे्. गिे, त्याचंा मुलगा व बाबा आर् घरार् गेले. रे्थे उपहारापूवी गिे यानंी 
प्राथृना केली. बाबानंाही त्यानंी प्राथृना करण्यास साषं्टगर्ली. बाबानंी प्राथृना केली. एव्ा वाे बाहेर 
सामान र्सेच होरे्. बाहेर एक पोष्टलस कुणाशी र्री गप्पा मारीर् दाराशी उभा होर्ा. मधली मुलगी पण 
सामानावर लक्ष ठेवनू उभी होर्ी. बाबानंी मनार् सामानाच्या रक्षणाथृ प्राथृना केली होर्ीच. भतर्ाच्या 
सामानाचा संभाा देवाने केला असे बाबा म्हणर्ार्. इ. स. १९०४ साली महाराष्रार् टोाधाड आली होर्ी. 
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रे्व्हा सभेर् टोा जावरे् म्हणून प्राथृना लाली व टोाधाड गेली. देवाने लोकाचंी प्राथृना ऐकली. [र्तै्रव, पत. 
६५.] 
 

बाबाचंा एक अनुभव मोठा ष्टवलक्षण आहे. र्त्त्कालीन पष्टरक्स्थर्ीवर प्रकाश टाकणारा व ष्टवचारप्रवण 
करणारा व र्ो अनुभव पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

हहदुधमार् साधुसंर् म्हटलेले संन्याशी, ब्रह्मचारी, गोसावी, बरैागी, जर्ी, जोगी इत्यादी ५२ लक्ष 
संख्यया आहे. असे गेल्या खानेसुमारीच्या ष्टरपोटावरून समजरे्. केवढी मोठी ही संख्यया! र्ीर् 
ष्टनरुद्योगी, आाशी, व्यसनी, अज्ञानी, भटके व लटके असे ष्टकर्ी असर्ील! याजंपासून देशास 
काय लाभ आहे? दष्टरि, अज्ञान, आास, अधमृ, दुव्यृसन याचंी वतष्टद्ध हाच लाभ. ह्याचं्या शापास 
लोक ष्टभर्ार् व याचं्या आशीवादाची इच्छा बाागर्ार् व र्ो त्याचंी सेवा करून व त्यासं िव्य देऊन 
ष्टमाष्टवर्ार्. (पत. ५० : अनु. भा. २) 

 
हाच त्याचंा अनुभव आजही आपणासं येऊ शकेल. यार् अष्टर्शयोक्तर् नाही. अशा साधंूचे दशनृ 

सवृत्र होरे् पण बाबानंा एक सुष्टशष्टक्षर् साधू भेटला. र्ो अनुभव पण रे् संग्रहार् ष्टलहून ठेवर्ार्. अथार् हा 
अनुभव बाबानंी इंग्रजीर् ष्टलष्टहला आहे. आपल्या २–११–१८९९ च्या रोजष्टनशीर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, “Visit from 
an Educated Sadhu. Poona–2–11-99. 
 

Had a Visit from the brother of the Late Mr. Balkrishna (Morgan Balkrishna). He was 
loaded with रूिाक्षमााा. He has become a Sadhu. He was educated in the Poona 
mission school, in the time of Dr. Murray Mitchell. He does not believe in idolatary, 
and caste and in pantheism. He quoted Tukaram, Ramdas, kabir and other Poets 
readily and appropriately to establish his points. I wish, I could do so with the Bible. 
He believes in Jesus Christ. He is somewhat gone in head, yet he argues very 
soundly. I advised him to read the Bible. (He has a copy of it.) So that he would get 
more light...May the spirit of God lead him to Christ...[अनुभवसंग्रह–भाग २, The English portion, p. 
23.] 

 
मराठीप्रमाणेच बाबा इंग्रजी भाषेर् उत्तम र्ऱ्हेने आपले अनुभव माडंर्ार्. हकबहुना बरेच अनुभव त्यानंी 
इंग्रजीर्च ष्टलष्टहले होरे् व त्याचे मराठीर् रूपारं्र त्यानंी अिुभवसंग्रहासाठी मुिाम केले होरे्. थोडतयार् 
पण पकड घेणारा बाबाचंा हा आणखी एक इंग्रजीर्ील अनुभव पहा : 
 

Our visit to Lonauli—16–4–1899. We came here on 14th. The goodness of the lord 
brought us all in safety. There were trials in Bombay and there are fears of the plague 
here. But the Lord is with us and has removed all our fears. [अनुभवसंग्रह–भाग २, The English 
portion, p. 26.] 

 
अशा प्रकारे बाबाचें इंग्रजी भाषेर्ील अनुभव देखील चटकदार, थोडतयार् व पष्टरणाम साधणारे 

आहेर् असे ष्टदसून येरे्. मनाची पकड घेण्याचे व जीवनाचा वधे घेण्याचे सामर्थयृ याही अनुभवार् आहेच. 
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बाबा एका अनुभवार् पुढीलप्रमाणे ष्टलष्टहर्ार्, 
ष्टम. वायलीसाहेबास काही इंक्ग्लश व मराठी पुस्र्के ष्टदली. ष्टिस्र्ी भाऊबष्टहणीस ष्टक्र. ष्टलष्टटरेचर 
सोसायटीची मराठी व इंक्ग्लश पुस्र्के ष्टदली. ष्टकत्येकासं िव्यसहाय्य केले. ष्टम. वायलीसाहेबाचं्या 
दुष्कााार्ील मुलासंाठी १० रु. ष्टदले. चार ष्टिस्र्ी बायास लुगडी ष्टदली. ष्टकत्येकास काहंी पेटेंट 
औषधाच्या बाटल्या ष्टदल्या. ष्टकत्येक भावाचं्या घरी मटन पाठष्टवले. 

 
आपण हे सवृ प्रभषू्टप्रत्यथृ केले आष्टण यासाठी आपणासं इर्रानंी सहाय्य केल्याचेही रे् पुढे मुिाम 

कथन करर्ार्. [र्तै्रव, पत. ५४.] नंर्र बाबा कथन करर्ार् की, 
 

प्लेग व दुष्काा याचं्यामध्ये देवाने गर्वषी आमचे रक्षण केले. त्याच्या नावाची स्रु्र्ी असो. आम्हासं 
काही उणे पडू ष्टदले नाही. आमचे रोजचे अन्नपाणी आम्हास पुरष्टवले. वस्त्र व घर ष्टदले. प्लेगच्या 
भयाने रानार् हकवा उघड्ावर जाण्याचे कारण पडू ष्टदले नाही. घरार्ही काही मोठा आजार 
ष्टशरला नाही. रं्टे भाडंणे लाली नाहीर्. ष्टनत्य देव, बापाची भतर्ी कुटंूबार् लाली. प्रर्ी 
शाब्बाथवारी शास्त्राभ्यासाचा वगृ लाला. एकारं्ी मी शास्त्रभागाचे पठन व हचर्न केले. याप्रमाणे 
धमाची ज्योर् आमच्या कुटंुबार् प्रज्वष्टलर् राष्टहली. ष्टिस्र्ी परोपकार, देवाची स्रु्र्ी, ष्टिस्र्ी 
धमाचरण याप्रमाणेच ष्टिस्र्ार् मरण पावणाराबाबर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 

 
ष्टिस्र्ार् मरण पावर्ार् रे् प्रभु येशूच्या दूर्ाचं्या समागमार् व सदभतर्ाचं्या समाजार् आहेर्, 
त्याष्टवषयी आपणाला कााजी करावयास नको. त्याचें श्राद्ध करणे नको, व त्यासाठी प्राथृना हकवा 
दानधमृ करणे नको. 

 
ष्टिस्र्ावर ष्टवश्वास ठेवनू मरण पावलेले सुखावस्थेर् जार्ार्. मुतर् होर्ार्. आपण ष्टिस्र्ी नसर्ो व 

हहदू असर्ो र्र काय लाले असरे् याचे ष्टचत्र बाबा पुढे रेखाटर्ार्, 
 

जर मी हहदू धमार् असर्ो र्र मला ही आशा असर्ी काय? पौराष्टमक हहदुमर्ाप्रमाणे स्वगृसुख 
अशाश्वर् आहे. वदेारं्मर्ाप्रमाणे ब्रह्मस्वरूप होणे हा आत्म्याचा ष्टवलय आहे. शास्त्रशून्य एकेश्वरी 
मर्ाचे स्वग ृ धूम्रव्याप्र् आहे. रे् सवृ अनुमानाचे गाठोडे व भ्रमाचा भोपाा आहे. नाक्स्र्कमर् र्र 
मरणाच्या पष्टलकडे आत्म्यास अक्स्र्त्व नाही, असे म्हणरे्. अजे्ञय मर् (agnosticism) डोाे लाकून 
व कानावर हार् ठेवनू म्हणरे् की पुढे आपले काय होईल हे काहीच सागंवर् नाही. हे प्रभ ूयेशू, रू्च 
मात्र मागृ, सत्य व जीवन आहेस. रु्झ्यावाचून देवाचे सत्यज्ञान होणे नाही. असा जो रु्झ्या एका 
सदभतर्ाने ह्या रु्झ्या महावचनाचा अथृ केला आहे र्ो अगदी खरा आहे. [र्तै्रव, पत. ५४.] 
याप्रमाणे बाबा जीवनाचे ष्टिस्र्ी लाल्याने साथृक लाल्याचे ष्टनवदेन करर्ार्. 

 
धमांर्र करणाऱ्या माणसाचं्या नेमतया यार्ना र्पशीलवारपणे बाबानंी आपल्या एका अनुभवार् 

वणनृ केलेल्या आहेर्. र्ो अनुभव कक्ल्पर् नसल्याने, त्याला स्वानुभवाची धार असल्याने अत्यंर् वेधक व 
ष्टजवरं् आष्टण पष्टरणामकारक असा आहे. बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टर्सरी गोि. माझ्या जेवणाच्या संबधंाने जी दया परमेश्वराने मजवर केली ष्टर्चा उल्लेख जर येथे न 
केला र्र मी कत र्घ्नरे्चा दोषी होईन. हहदूधमारू्न ष्टिस्र्ी लालेल्या मनुष्यास चागंले जेवण सवृत्र 
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ष्टमार् नाही, ही गोि ष्टनर्थववाद आहे. माली व माझ्या पुष्का ष्टिस्र्ी बंधंूची प्रकत र्ी नीट राहर् नाही 
त्याचे हे एक कारण होय. जेव्हा त्यास आपले घरदार सोडावे लागरे्, रे्व्हा त्याच्या आई हकवा 
बष्टहणीची ममरे्ची जर्नही त्यास सोडरे्. त्याचा एक नवीन समाजार् प्रवशे होर्ो. त्या समाजाच्या 
बहुरे्क रीष्टर्भार्ी ष्टनराळ्या असून त्या रे् अगत्यामुाे अथवा आवडीने आदष्टरर्ार्. पुढे आपल्यास 
र्ो एक चाकर ठेवर्ो. हा चाकर गोवेकरी, मुसलमान अथवा महार या जार्ीपैकी असर्ो. र्ो बहुदा 
दारुबाज अथवा चोर असर्ो. त्याचा स्वयंपाक चागंला नसर्ो. र्ो आपल्या र्रुण व गैरमाष्टहर् 
धन्याला जे करून घालीन रे्च ष्टमष्ठान्न, भकेुच्या सपायार् त्याला कच्चे पके्क खावे लागरे्. मग 
त्याला आपल्या घरची वरण भार् भाजी, इत्यादी पचंपक्वान्नाचंी आठवण होरे्. कधी त्याचे जेवण 
पाणचट, ष्टर्खट हकवा खारट, कधी थंड हकवा कधी गरम असे असरे्. असे अन्न खाऊन र्ो जगर्ो 
कसा? हा प्रश्न र्त्त्वज्ञान्याला सुद्धा गोंधाार् पाडण्याजोगा आहे. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. ९३.] 

 
धमांर्र केलेल्या माणसाची पूवाश्रमीच्या समाजार् उपेक्षा, अष्टधके्षप होर् असे. बाबा धमांर्रानंर्र 

प्रथमच आपल्या हहदु बष्टहणीच्या घरी जेवले र्ेंव्हा त्याचं्या मनार् पुढील ष्टवचार आले : 
 

जो माला मेहुणा थोड्ाच ष्टदवसापूंवी मजशी अगदी वाकडा असे र्ो मला अशा प्रकारे वागवील 
असे माझ्या कधीर्री मनी आले होरे् काय? गेल्या वषी माझ्या आईबापास भेटण्याकष्टरर्ा र्ो 
पुण्यास आला होर्ा. रे्व्हा माली भेट घेण्याची त्याने परवा केली नाही. आष्टण थोड्ा मष्टहन्यापूंवी 
माली मार्ाष्टपर्रे मंुबईर् त्याच्या घरी राहर् असर्ा एके ष्टदवशी वडील मला भेटण्यास ष्टनघाले रे्व्हा 
त्याचबरोबर माझ्या घरी येण्यास र्ो कबलू होईना. 

 
पुढे मेहुण्याने गोड भाषण केले, आदरसत्कार केला, मन दुखव ूनये म्हणून कशी कााजी घेर्ली 

याचे बाबा मोठ्या समाधानाने वणनृ करर्ार्. [र्तै्रव, पत. २०३.] बाबाचं्या पत्नीने त्याचं्याशी घटस्ाोट घेर्ला, 
वष्टडलानंी मात्र घेर्ला नाही. बाबानंा धमांर्रानंर्र लोक पहावयास जमर्, क्वष्टचर् त्याचं्या बग्गीवर 
धोंडमार होई, काही जणाचंा वारसाहक्क जार् असे वगैरे धमांर्रानंर्रच्या वेणा त्या कााार्ल्या बाबानंी 
अन्यत्र वणनृ केल्या आहेर्. धमांर्रानंर्रच्या जाचाचे उपरोतर् बाबाचें अनुभव हृदयिावक आहेर् व त्या 
कााावर प्रकाश टाकणारे आहेर्. 
 

बाबाचं्या काही अनुभवष्टनवेदनारू्न ष्टदसरे् की बाबा ऋणष्टनषेधक व व्यष्टभचार ष्टनषेधक होरे्. 
आपल्या ष्टशक्षकाचं्या (गो. ना. माडगावंकरा–ं) कडून त्यानंा हा वारसा ष्टमााला होर्ा. प्रथम बाबा स्वर्ःच 
कजृ काढीर् पण अनुभवाने रे् शाहाणे लाले. धमांर्रानंर्र र्र त्याचें पूवींचे रूपच पालटलेले ष्टदसरे्. २० 
ऑतटोबर १८९५ च्या दैनंष्टदनीर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

गेल्या आठवड्ार् ष्टदवााी आली व गेली. अन्नवस्त्र, खानपान, आरास ाटाकडे, दारू यारं् खूप 
िव्य उधाले. काही जण र्र कजृबाजारी लाले. 

 
बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
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पण धमाच्या व नीर्ीच्या संबधंाने काय ाायदा लाला? परमेश्वराचे भजन कोणी केले काय? 
धनाची (लक्ष्मीची) व ष्टहशबेाचं्या चोपड्ांची पूजा मात्र केली. केवढा हा अधमृ! देवाार् व घरार् 
कलावषं्टर्णींचा नाच व बठैका लाल्या. केवढा हा अनाचार! [अनुभवसंग्रह–भाग २, पत. ९.] 

 
पुढे मर्लबी उपाध्ये, लोभी सराा, दुगुणृी नायष्टकणी, कसष्टबणी, नाटककार व र्मासगीर, जुगार 

व देशी व ष्टवलायर्ी दारू याचं्या र्ावडीरू्न लोकानंा सोडष्टवण्याचा प्रयत्न स्वदेशाष्टभमानी लोकानंी 
करावयास हवा असे बाबा सुचष्टवर्ार्. लोकानंी ष्टिस्र्ी धमाचा स्वीकार केल्यास त्याचंी उपरोतर् 
दुगुणृापंासून मुतर्र्ा होईल असा ष्टवश्वास याच लेखार् बाबानंी व्यतर् केला आहे. 
 

एका ष्टदनचयालेखार् बाबाचंी ष्टिस्र्ावरची जबरदस्र् श्रद्धा पुढीलप्रमाणे व्यतर् लाली आहे : 
 

हे देवा बापा, माली क्स्थर्ी रु्ला ठाऊक आहे. माझ्या अडचणी, माझ्या गरजा रू् जाणर्ोस. मी 
अशतर् आहे. रु् मला बहुर् संकटापासून सोडष्टवलेस. माझ्या सवृ मुलानंी रु्झ्या मागाने चालाव े
अशी माली उत्कट इच्छा आहे. त्यानंी उत्तरोत्तर ष्टनमृा व सत्कमृभष्टरर् व्हाव.े सवृ हहदुस्थान देश 
ष्टिस्र्ी व्हावा, व सवृ हहदू, पारशी, मुसलमान व सवृ नगरवासी व अरण्यवासी याचंी मुले ष्टिस्र्ी 
व्हावीर्, हेच माले मागणे आहे. ष्टमशनाचं्या कामास आशीवाद दे, त्याचं्या कामाचे बहुर् ाल त्यासं 
पाहू दे. [र्तै्रव, पत. २१.] 

 
याप्रकारे देवावंर सवृ हचर्ाचंा भार घार्ला आहे आष्टण अगदी आडपडदा न ठेवर्ा ष्टिस्र्ी धमृप्रचार 

आवशेाने लोककल्याणाथृ केला आहे. आत्मोद्धार जसा ष्टिस्र्ीधमृ स्वीकाराने लाला र्साच इर्राचंा उद्धार 
यानेच होईल ही बाबाचंी श्रद्धा होर्ी व त्यारू्नच वरील लेखन त्यानंी केले. 
 

बाबा ष्टिस्र्ाचे आरृ्भतर् होरे्. त्याचं्या अिुभवसंग्रहावरूि त्याचं्या अनन्य ष्टिस्र्भतर्ीची स्पि 
कल्पना आपणासं येरे्. बाबा कधी पावसाकष्टरर्ा र्र कधी ष्टडतशनरीसाठी काढलेल्या कजाचा हप्र्ा 
ाेडण्याकष्टरर्ा म्हणून प्राथृना करर्ाना आढार्ार्. एकदा त्यानंा काम नव्हरे् म्हणून त्यानंी देवाची प्राथृना 
केली, र्ो त्यानंा त्रातर् व बायबल सोसायटीच्या सेके्रटरीकडून दुसंयुतर् पत्र कामाष्टवषयी आले. आपण हे 
काम स्वीकाराव ेकी नाही याच्या उत्तरासाठी देखील रे् देवावरच भार टाकर्ार्. आपले मार्ाष्टपर्र मायााू 
होरे् व पत्नी सेरा ष्टप्रय होर्ी याचे कारण प्रभ ू येशूची कत पा असे त्यानंा वाटरे्. आपली र्ीन ष्टिस्र्ी लग्ने, 
वष्टडलाचंी संकटारू्न सुटका, स्वर्ःची कजृ काढण्याची सवय सुटणे, धमांर्रानंर्रचे आपल्या नार्लगाचें 
आपल्याशी पे्रमा वागणे इत्यादी गोिी देवाच्या उपकाराचे प्रर्ीक म्हणून रे् त्याचंा उल्लेख करर्ार्. ईश्वरी 
कत पेचा अष्टधकाष्टधक अनुभव आल्याची नोंद त्यानंी १८५९ मध्ये केली आहे. त्यार् आजारी नार्लग उठवले, 
वाख्ययाच्या साथीर् स्वर्ः व नार्लग वाचले, पााकपदी नेमणूक लाली, ष्टडतशनरीसाठी बरेच वगणृीदार 
जमले वगैरे कामे प्राथृनेमुाे लाली असा त्याचंा भाव व्यतर् लाला आहे. बाबाचंी आरृ्भतर्ी त्याचं्या जीवनार् 
पदोपदी व्यतर् होरे्. 
 

बाबानंी िव्यसंपादन, िव्यव्यय व ऋण या संदभार् एक हृदयस्पशी अनुभव ष्टलहून ठेवला आहे. 
िव्य संपादन करर्ाना आपण ष्टनत्यनैष्टमष्टत्तक खचृ करून संचय केला असे रे् म्हणर्ार्. िव्यसंचयापेक्षा 
सत्व्यय हा त्याचंा ष्टवशषे होय. ष्टिस्र्ी ष्टजण्याच्या आरंभी आपणास पूवीच्या संवयीने कजृ काढण्याची संवय 
होर्ी. प्रसंगी कजृ काढाव ेपण डामडौल दाखष्टवण्याकष्टरर्ा व नावलौष्टककासाठी कजृ काढू नये हे त्यानंा 
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नंर्र पटले. अब्र ूव ऐषारामासाठी कजृ काढणे हे पाप असे त्यानंा वाटू लागले. शतर्ीपष्टलकडे कजृ काढणे 
त्यानंा खटकले. कजृ काढणे व याचना करणे या गोिीर् पाप आहे व त्या कमीपणाच्या आहेर् असे बाबानंा 
वाटू लागले. पूवी बाबा कजृ ाेडण्यासाठी अल्पस्वल्प, घरगुर्ी चोरी देखील करीर् असर् पण ष्टिस्र्ी धमृ 
स्वीकारल्यानंर्र ‘पाप’ व ‘पापक्षमा’ इ. कल्पना स्पि होर् गेल्यामुाे त्याचें आचारष्टवचार सुधारले असे 
ष्टदसरे्. चोरीचहाडी बदं लाली. व्यसनाधीनर्ा लोपली. आचार व ष्टवचाराचंी शुद्धर्ा आली. सत्यव्रर् आले. 
 

बाबाचंा पत्रव्यवहार प्रचडं होर्ा. अक्षरशः हजारो पते्र त्यानंी ष्टलष्टहली असावीर्. हहदुस्थानार् 
सवृत्र, युरोप व अमेष्टरका याही देशार् रे् पते्र पाठवीर् व त्यानंा उत्तरे देर्. त्याचं्या अिुभवसंग्रहात याबाबर् 
अनेक नोंदी आहेर्. ओाखीच्या व नात्याच्या लोकानंा पते्र पाठष्टवणे, आलेल्या प्रत्येक पत्रास उत्तरे देणे, 
यावर त्याचंा ष्टवशषे कटाक्ष होर्ा. मतत्यपूूवृ दोन ष्टदवस आधी त्यानंी ज्ञािोदयास एक गोड व ष्टवस्र्तर् पत्र 
पाठवल्याचा उल्लेख ज्ञािोदयकारािंी केला होर्ा. [ज्ञानोदय ष्टद. ६-९-१९०६.] आपणासं आलेली पते्र रे् जपून 
ठेवीर्. एकदा जुन्या पत्रावंरच्या सह्या कापून एका ष्टनराळ्या वहीवर त्या डकवनू ठेवल्या होत्या. याप्रकारे 
त्यानंी आपणास आलेल्या पत्राचं्या मदर्ीने एक स्वाक्षरसंग्रह केला होर्ा. आपला अिुभवसंग्रह ष्टसद्ध 
करर्ाना त्यानंी पत्राचंा भरपूर उपयोग करून घेर्ला. 
 

सुट्टीमध्ये बाबा इगर्पुरी, लोणावाे वगैरे ष्टठकाणी जार्. रे्थे स्वर्ःच्या व इर्राचं्या ष्टिस्र्ीधमृपर 
पुस्र्काचंा प्रचार नेटाने व श्रदे्धने रे् करीर्. रॅतट सोसायटीकडून अनेक पुस्र्के रे् मागवीर्. लोणावाे, 
खंडााे, इगर्पुरी इत्यादी ष्टठकाणच्या लोकानंा रे् पुस्र्के वाटीर्. पुस्र्काचें ष्टबल मात्र बाबा स्वर्ः भरीर्. 
पुस्र्के वाटल्याच्या, लोकाकंडून कोणत्या वस्रू्, ष्टकर्ी पैसे आले व त्याचंा ष्टवष्टनयोग कसकसा केला 
याबाबर्च्या ष्टहशबेाच्या अनेक नोंदी अिुभवसंग्रहात आहेर्. परदेशार्ील लोकाशंी पत्रव्यवहार करून बाबा 
मदर् ष्टमावीर् व त्यार् भर घालून र्ी मदर् ष्टवद्यार्थयाना करीर्. त्याचं्याकडे ष्टशकलेले अनेक ष्टवद्याथी पुढे 
मोठे लाले. अिुभवसंग्रहात ह्या अशा, बाबाचं्या अनेक स्मतर्ींचा संग्रह आहे. बाबा सर्र् उद्योगार् ष्टनमग्न 
असर्ाना ष्टदसर्ार्. मंुगीप्रमाणे सर्र् काम केल्याने शवेटी त्याचे ाा मोठे होरे्. ष्टिस्र्ाने आपणास 
उद्योगासाठी सर्र् शतर्ी व बुद्धी ष्टदली असा त्याचंा ष्टवश्वास होर्ा. जगाकष्टरर्ा, देवाकरर्ा व 
मण्डाीकष्टरर्ा सर्र् उद्योग केला पाष्टहजे या त्याचं्या कमृयोगी ष्टनष्ठेमुाे त्याचं्या हारू्न प्रचडं लेखन लाले! 
 

बाबाचं्या पन्नास वषांच्या जीवनार्ील ष्टवष्टवध अनुभव आपण पाष्टहले. आत्मचष्टरत्रार् त्याचें महत्त्व 
खूपच आहे. अिुभवसंग्रहामध्ये जे बाबाचें व्यक्तर्त्वदशनृ घडले आहे रे् महत्त्वाचे आहे. आपणास या 
अिुभवसंग्रहावरूि बाबाचंी सुखःदुखे, त्याचं गुणवगुण, त्याचंा स्वभाव, त्याचें अंर्रंग व त्याचें प्रश्न आष्टण 
त्या प्रश्नाचंी बाबानंी शोधलेली उत्तरे या गोिी समजर्ार्. हहदूधमार्ील दैववाद, शकुन, मुहूरृ्, व ग्रहाचंी 
अनुकूलर्ा या प्रष्टर्कूलर्ा याचं्या भयापासून व बंधनापासून रे् मुतर् लाले. त्यामुाे उद्योग करण्यास व्यथृ 
भय हकवा कक्ल्पर् ष्टवघ्ने आड आली नाहीर्. बाबाचंी ष्टिस्र्ावरची कमालीची श्रद्धा, त्याचं्या रोमारोमार् 
ष्टभनलेले प्राथृनेचे महत्त्व, पावलापावलावर त्यानंा आढाणारी येशू ष्टिस्र्ाची दया, घडीघडीला त्यानंी 
केलेली देवाची उपकारस्रु्र्ी, अवघे जग ष्टिस्र्मय बघण्याची त्याचंी वतत्ती, अनन्यभावाने त्यानंी केलेली 
ष्टिस्र्ाची भतर्ी, सार्त्याने ष्टिस्र्ीमंडळ्याकंडून त्यानंी केलेले कायृ, पााकपदावरून केलेला सदुपदेश, 
त्राकटे वाटण्यासाठी केलेली पायष्टपटी, धमांर्रानंर्र त्यानंी सोसलेल्या अनंर् वणेा, ष्टिस्र्ाला केलेले 
आत्मापृण, शास्त्रावर ष्टमाष्टवलेले अपूवृ प्रभतु्व, ष्टिस्र्ासाठी व वाङ्मयासाठी ष्टलजष्टवलेली लेखणी, 
लेखनाचा केलेला प्रचंड उद्योग व श्रमाने ष्टसद्ध केलेले कोश इत्यादी त्याचं्या व्यक्तर्त्वाचे आगाे दशनृ या 
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अिुभवसंग्रहात घडरे्. अिुभवसंग्रहािेच एकोणीसाव्या शर्कार् लालेल्या या प्रचंड व्यक्तर्त्वाची लोभस 
ओाख आपणासं होरे्. 
 

बाबा पदमनजी याचें धमांर्राचे जीवन कसे घडले, त्याचं्यावर ष्टिस्र्ी धमाचे कोणकोणरे् संस्कार 
लाले, त्यामुाे त्याचें ष्टिस्र्ी जीवन कसे होरे् व त्याला कसकसे वाण लागले याचे प्रत्यंर्र त्याचं्या 
अनुभवसंग्रहारू्न येरे्. बाबाचें वडील पदमनजी माष्टणकजी, त्याचें काका नारायणजी माष्टणकजी, त्याचें 
ष्टशक्षक रे. टेलर, ष्टम. नारायण शषेािी, महादेवशास्त्री, कोल्हटकर डॉ. मरे ष्टमचल व डॉ. ष्टवल्सन याचं्या 
साष्टन्नध्यार्, त्याचं्या मागदृशनृाने व त्याचं्या पे्रमामुाे बाबाचें जीवन घडले यारं् शकंाच नाही. र्थाष्टप बाबा 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

प्रभ ुयेशू ष्टिस्र्ाचे गुणवरृ्नाचा ष्टकत्ता ष्टगरष्टवण्यास मी लटलो. प्रभ ुयेशूचे पे्रष्टषर् संसारार् वागणारे 
असून वैराग्यशील होरे्. जुन्या करारार्ील पुष्का भतर् धष्टनक असून त्याचंी दृिी परमाथाकडे 
होर्ी. अशाचंा ष्टकत्ता घेऊन व माझ्या दृिीपुढे देवाने जे भतर् ठेष्टवले त्याकंडे पाहून व दूरच्या 
सदभतर्ाचंी चष्टरते्र वाचून मी जगाचे मोह टााण्यास लटलो. [अिुभवसंग्रह–भाग १, पत. १२.] 

 
असा त्याचंा आध्यात्ममाग ृत्यानंा गवसर् गेला. मनाचा ष्टवकास लाला. शास्त्राभ्यासाकष्टरर्ा धार्थमक 

गं्रथकाराचं्या टीका वगैरे साष्टहत्याचा खूपच लाभ लाल्याचे रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

शास्त्र वचनाचे स्मरण व ष्टनत्य पठण, करृ्व्ये, सत्कमृ, व परोपकार यानंी, भतर्समागमाने 
ईश्वरभतर्ी व ष्टिस्र्ीसेवा यानंी आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याची घडण लाली. ...असे रे् सुचष्टवर्ार्, 
 

मनुष्याच्या सुखाकष्टरर्ा केलेल्या अन्नवस्त्राष्टद पदाथांच्या ठायी देखील मोहकत्व घालण्याचे जगास 
सामर्थयृ आहे. वस्त्रालंकार, घरदार, शरे्-माे, माड्ा-हवले्या, मोठी ष्टवद्या व मोठ्या पदव्या, 
यामुाे ष्टिस्र्ी मनुष्याची बुद्धी जड होरे् व त्याची आक्त्मक रुची ष्टबघडरे् या गोिीचा वारंवार 
अनुभव आला व आपण देवकत पेने सावध लालो. असे रे् ष्टलष्टहर्ार्. 

 
आक्त्मक क्स्थर्ी, कोरडी भतर्ी व मरणकाल क्स्थर्ी इत्यादीवरून प्रापषं्टचक गोिीर् लुब्ध 

असणाराचं्या उदाहरणाने आपणास प्रबोष्टधर् केले. असेही रे् म्हणर्ार्. 
 

शुष्क आक्त्मक क्स्थर्ी, कोरडी भतर्ी व मरणकाा क्स्थर्ी यानंी बाबानंा प्रबोष्टधर् केले. ऐष्टहक 
जीवनाचा आनंद लुटण्यासाठी पारमार्थथक जीवनाचंी त्यानंी कास धरली. या पारमार्थथक ओढीच्या 
वाेोवाेी केलेल्या नोंदी म्हणजे अिुभवसंग्रहाचे दोन भाग होर्. 
 

बाबानंी आपले आध्याक्त्मक जीवनचष्टरत्र म्हणून अिुभवसंग्रह प्रष्टसद्ध केला असला र्री 
आठवणीरूप आत्मकथन म्हणून हा संग्रह अगदीच रुक्ष व सामान्य वाटर्ो. अरुणोदयाचे सामर्थयृ यार् नाही. 
कलात्मकरे्च्या दृिीने र्र अरुणोदयाच्या जवापासही र्ो येऊ शकर् नाही. असे होण्याचे कारण अगदी 
स्पि आहे. अरुणोदय कौटंुष्टबक हकीकर्ींनी हहदुधमार्ील धार्थमकरे्च्या ष्टचत्रमय वणनृानंी बाबाचं्या 
आंर्ष्टरक संघषांनी नटलेला आहे. आपल्या ष्टिस्र्ी होण्याचे ष्टचत्र बाबा मोठ्या र्न्मयरे्ने, उत्सुकरे्ने 
न्याहाार्ार्. ष्टिस्र्ी लाल्यानंर्र बाबाचं्या मनाचा संघष ृ संपला. ष्टिस्र्ी ष्टमशनच्या आष्टण ष्टमशनऱ्याचं्या 
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एककल्ली, एकागंी अशा भषू्टमकेशी त्यानंा जखडून राहाव े लागले. वतद्धापकााार् ष्टिस्र्ी धमाचा त्यानंा 
कंटााा आला असेल व जी धमृर्त्त्व ेआरंभी रसरशीर् समजून बाबानंी स्वीकारली र्ी आर्ा ष्टनःसार लागर् 
असर्ील, अशा अथाचे बडोद्याहून त्यानंा एक पत्र आले. त्यावरून ष्टकत्येक हहदू लोकासं र्सेच वाटर् 
असेल या भावनेने, ‘जर ईश्वराने मला आयुष्य व शतर्ी देऊन आणखी ४० वषृ वाचष्टवले र्र पूवीपेक्षा 
अष्टधक उत्कंठरे्ने व हषाने प्रभ ुयेशूची सेवा करीन’ हे ष्टजिीने सागंण्यासाठी त्यानंी अिुभवसंग्रहाचा पष्टहला 
भाग प्रष्टसद्ध केला. [‘प्रस्र्ावना’, र्तै्रव, पत. ६.] पष्टहल्या भागाच्या प्रष्टसष्टद्धच्या वेाीच आपल्या ‘डोळ्याचं्या व 
डोतयाच्या क्स्थर्ीर्’ आपल्या जवाच्या पत्रव्यवहाराचा वगैरे उपयोग करणे दुःसाध्य आहे असे त्यानंा 
वाटले. [र्तै्रव, पत. ७.] 
 

जोम ओसरलेला, इंष्टिये क्षीण लालेली, जीवनाकाकं्षा उदासवाण्या लालेल्या अशा अवस्थेर् 
अिुभवसंग्रह अवर्रला आहे. हे लक्षार् घेर्ले म्हणजे त्याच्या नीरसरे्चे, रुक्षरे्चे, सामान्यरे्चे कारण 
समजरे्! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१४ 
 
बाबाचंी लेखनशैली 
 

ष्टवष्णशुास्त्री ष्टचपाूणकरापंासून मराठीर् उजृस्वल अशा गद्य शलैीचा प्रादुभाव लाला व त्यामुाे 
त्याचं्या पूवीच्या ष्टपढीर्ील दादोबा पाडुंरंग, बाबा पदमनजी, लोकष्टहर्वादी याचं्या ष्टनरलंकत र् परंरु् त्याचं्या 
अंर्ःकरणाचे स्वच्छ प्रष्टर्हबब जीर् पडले आहे. अशा प्रसादयुतर् पारदशकृ शलैीचा लोप लाला आष्टण त्याचा 
ष्टवसरही पडला. माडखोलकरानंी र्र अवाचीन मराठीच्या आजच्या ग्राषं्टथक शलैीचे सारे श्रेय कत ष्णशास्त्री 
ष्टचपाूणकर यानंाच ष्टदले आहे. रे् म्हणर्ार्, 
 

शास्त्रीबुवानंी एकही स्वरं्त्र मराठी गं्रथ ष्टलष्टहलेला नसर्ाना आष्टण त्याचंा प्रायः एकही गं्रथ आज 
वाचला जार् नसर्ाना सुद्धा, त्याचें जे नाव अद्याप मराठी साष्टहत्यार् ष्टटकून राष्टहलेले आहे रे् 
मुख्ययर्ः त्याचं्या भाषाप्रभतु्वामुाे. बापू छते्र, हष्टर केशवजी, बााशास्त्री जाभेंकर, परशुरामपंर् र्ात्या 
गोडबोले, दादोबा पाडुंरंग, गोहवद नारायण माडगावकर प्रभतर्ी त्याचं्या प्रातर्ालीन हकवा 
महादेवशास्त्री कोल्हटकर, कत ष्णशास्त्री राजवाडे, लोकष्टहर्वादी, ष्टवष्णुशास्त्री पषं्टडर्, बाबा 
पदमनजी प्रभतर्ी त्याचं्या समकालीन लेखकानंी ष्टवष्टवध आष्टण ष्टवपुल वाङ्मय ष्टलष्टहले, ही गोि 
खरी. पण यापंैकी एकही लेखक भाषाप्रभ ु नव्हर्ा. कत ष्णशास्त्री हे आधुष्टनक महाराष्राचे पष्टहले 
भाषाप्रभ,ु पष्टहले शब्दष्टशल्पी, पष्टहले शलैीकार साष्टहक्त्यक! आज जी प्रौढ, बव्हथृ, प्रभावशाली, 
लाष्टलत्यपूण ृमराठी भाषा शास्त्रीय, लष्टलर् आष्टण ष्टनयर्काष्टलक वाङ्मयारू्न ष्टलष्टहली जार् आहे, 
र्ी अवाचीन मराठीची ग्राषं्टथक शलैी शास्त्रीबुवानंी आपल्या आरस्पानी मुलायम कलमाने घडष्टवली 
आष्टण रंगरूपाला आणली. [ग. त्रयं. माडखोलकर, नवष्णु कत ष्ण नचपळलणकर : काल आनण कततृत्व, चरु्थृ संस्करण, 
अमरावर्ी, १९५४, पत. १०९.] 

 
माडखोलकराचंी ही कत ष्णस्रु्र्ी ष्टशवलीलामतर्कत्याप्रमाणे “हा र्ो अवघ्यारं् श्रेष्ठ” या बाण्याची 

आहे. या अशा वणनृामुाे अनेक चागंल्या शलैीदार लेखकावंर ष्टनष्टश्चर्च अन्याय होर्ो! 
 

सुदैवाने, बाबाचं्या शलैीचे गुणगान काहंी जाणकार समीक्षकानंी चागंल्या रीर्ीने केल्यामुाे 
माडखोलकराचं्या वरील ष्टवधानाचें परस्पर खंडन होऊन जारे्! 
 

बाबा पदमनजींच्या ष्टपढीर्ील दुसऱ्या कोणत्याही लेखकाच्या हारू्न एवढे अवाढव्य लेखन लालेले 
नाही. त्याचं्या भाषेवर ष्टिस्र्ी धमृगं्रथाची छाप पडली आहे यार् मुाीच शकंा नाही. पण 
त्याचबरोबर बालपणापासून रामष्टवजय, हष्टरष्टवजय, पाडंवप्रर्ाप, इत्यादी गं्रथाची त्यानंी पारायणे 
केली असल्यामुाे श्रीधराच्या वाणीर्ील सुबोधर्ा व सोज्वलर्ा, प्रसन्नर्ा आष्टण पे्रमापणा हे गुण 
त्याचं्या भाषेर् उर्रले आहेर्. [ग.ं भा. सरदार, (आकाशवाणीवरील भाषण) ‘बाबा पदमनजी’ स. १९५५, पत. ६.] 

 
या गं. बा. सरदाराचं्या उद्गारार् बाबाचं्या भाषाशलैीचे सार एकवटलेले आहेर्. त्याचप्रमाणे, 

 
बाबाचं्या हारू्न बनलेली मराठी पुस्र्के वजा केली र्र आज मराठी ष्टिस्र्ी साष्टहत्य असून 
नसल्यासारखे होईल. त्यानंी एकयांनी ष्टलष्टहलेली लहान–मोठी पुस्र्के शभंरावर आहेर्. त्यारं् 
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त्याचं्या वरृ्मानपत्रारूं्न प्रष्टसद्ध लालेल्या लेखाचंा समावशे केला र्र हे वाङ्मय कसे एखाद्या 
डोंगरासारखे ष्टदसू लागरे्. ह्या वाङ्मयाच्या ठायी प्रष्टर्माही र्शीच ष्टवलक्षण आहे. 

 
या प्रा. म. वा. धोंड याचं्या उद्गारावरूनही बाबाचें लेखनष्टवशषे आणी त्याचं्या लेखनसामर्थयाची 

कल्पना येरे्. [म. वा. धोंड, (आकाशवाणीवरील भाषण) ‘बाबा पदमनजी’, जून १९७३.] बाबाचें अरुणोदय आष्टण त्याचंी इर्र 
पुस्र्के वाचून त्यारं्ील खरा कावाा, खरी भतर्ी, साधेपणा व ष्टनष्टरच्छर्ा या गुणानंी प्रभाष्टवर् होऊन 
आपण ष्टिस्र्ी लालो असे रे. ना. वा. ष्टटाक यानंा वाटरे्. एखाद्या अष्टिर्ीय पषं्टडर्ाच्या लेखणीर् इर्की 
प्रष्टर्मा व पष्टरणामकारकर्ा असर् नाही. बाबाचं्या लेखणीर् हे सामर्थयृ होरे् असे ष्टटाकानंी या संबधंाने 
म्हटले आहे. [अरुणोदय, ष्टर्. आ., पु. मु., मंुबई, १९६३, पुरवणी पतष्ठ २४८.] महामहोपाध्याय द. वा. पोर्दार बाबाचं्या 
शलैीष्टवषयी ष्टलष्टहर्ार्, 
 

बाबाचंी भाषापद्धर्ी खरोखरच गोड आहे. त्यार् भतर्ीचा ष्टजव्हााा आहे. समाजसुधारणेची र्ामा 
आहे. वातये शुद्ध, साधी, सरस व चटकदार आहेर्. ष्टलष्टहणे गंभीर व प्रौढ आहे. शब्द बेचक आहेर्. 
वाण जरा कोकणी आहे. त्याचंी गोड भाषा व संुदर टापष्टटपीची माडंणी पाहर्ा बाबाचंी गणना 
उत्तम मराठी लेखकारं् केली पाष्टहजे. त्याचंी मरे् काहीही असली र्री त्यांची वाङ्मयसेवा 
कौरु्काहृच आहे. [द. वा. पोर्दार, मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार, आ. २ री, पुणे, १९५७, पत. १०१.] 

 
अरुणोदय संबधंी ष्टलष्टहर्ाना पोर्दारानंी पुढे कोवाा, लुसलुसीर् या शब्दप्रयोगाने त्याचा गौरव 

केला आहे. या ष्टवशषेणानंी अरुणोदयातील शलैीचे मादृव चटकन लक्षार् येरे्. 
 

यमुिापयृटि, अरुणोदय या त्याचं्या लष्टलर्प्राय कत र्ीरू्न त्याचं्या लेखनशलैीचा खराखरा प्रत्यय 
येर्ो. यथार्र्थय शब्दष्टचते्र साकार करणे, वार्ावरणाच्या साध्यासुध्या वातयारूं्न भेद घेणे, मानष्टसक 
क्स्थत्यंर्रानंा र्रल भावरूप देणे हे त्याचें ष्टवशषे या कत र्ींरू्न कसे ष्टदसर्ार्, याचे ष्टववचेन मागेच केले आहे. 
साध्यासुध्या वातयारूं्न अगदी सहजगत्या बाबा आपले मन आष्टवष्कत र् करर्ार्. अिुभवसंग्रहाच्या 
प्रस्र्ावनेमध्ये आपल्या वतद्धावस्थेचे करुण ष्टचत्र थोडतयार् परंरु् पष्टरणामकारक रीर्ीने रेखाटले आहे, रे् 
म्हणर्ार्, 
 

ही अनुभवाचंी ष्टनवड व भाषारं्र, छाटाछाट करण्यास व एकंदर ष्टवषयाचंी जमवाजमव व व्यवस्था 
लावण्यास मला बरेच श्रम पडले. दृिी मंद लाल्यामुाे ष्टलष्टहणे, वाचणे दुसऱ्याकडून करावे 
लागले. रे् सवृ माली ष्टप्रय कन्या एस्रे्र शाषं्टर् (राणी) ष्टहने मोठ्या आवडीने व बहुर् श्रमाने केले. 
स्मरणशतर्ी क्षीण होर् चालल्याने मजकुराची रचना यथायोग्य रीर्ीने करण्यास ाार श्रम पडर्ार्. 
ष्टवचारार् गोंधा होर्ो. मनास लवकर कंटााा व थकवा येर्ो. आष्टण गडबड व गोंगाट व व्यत्यय ही 
सहन होर् नाहीर्. ह्या र्ीन गोिींचा र्र ह्या मंुबापुरीर् व जेथे मी राहर्ो त्या रस्त्यावर ष्टवशषे 
सुकाा आहे. ष्टनवारं्, ष्टवश्रारं्ी व स्वस्थर्ा ही ऊंबराच्या ाुलासारखी दुर्थमा आहेर्. [‘प्रस्र्ावना’ 
अिुभवसंग्रह–भाग १, मंुबई, १८९५, पत. ३, ४.] 

 
वाधतृयार्ील शारीष्टरक क्षीणरे्च्या व मानष्टसक दुबृलरे्च्या नेमतया गोिींचा संके्षपाने उल्लेख करून 

बाबानंी आपले म्हार्ारपण वाचकासंमोर उभे केले आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एरव्ही शारं्, सौम्य वतत्तीच्या बाबाचं्या लेखणीला ष्टिस्र्ी व हहदुधमासंबंधी रु्लनात्मक चचा 
करर्ाना आपपरभावाने ष्टलष्टहर्ाना लयबद्ध गर्ी प्राप्र् होरे्. कत ष्ण व ष्टिस्र् याचंी रु्लना करर्ाना रे् 
म्हणर्ार्, 
 

जे कोणी ष्टनःपक्षपार्ाने हे पुस्र्क साद्यरं् वाचर्ील त्यासं हे समजेल की कत ष्ण हा एक मारणारा 
मनुष्य होर्ा व ष्टिस्र् हा एकच र्ारणारा देवाचा अवर्ार आहे. कत ष्ण मरून गेला आष्टण पुनः उठला 
नाही. ष्टिस्र् मरून पुन्हाः उठला. र्ो आकाशार् राज्य करीर् आहे व पतर्थवीवर आपल्या 
लोकाबंरोबर सवृदा आहे. कत ष्णाच्या नावार् काही रे्ज हकवा र्ारण नाही. ष्टिस्र्ाच्या नावाष्टवषयी 
सवृ भष्टवष्यवादी साक्ष देर्ार् की त्याजवर ष्टवश्वास ठेवणारा प्रत्येक त्याच्या नावाने पापाची क्षमा 
पावले. [कत ष्ण आनण निस्तीत याचंी तुलिा, ५ वी. आ., मंुबई, १९१६, पत. ४७.] 

 
अशा रु्लनात्मक लेखनार् बाबाचंी लेखणी काहीशी आवशेीही बनरे्. उदा. आमची भतर्ीसंबधंी 

पापे वाहणारा उपाध्या या त्याचं्या पुस्र्काच्या प्रस्र्ावनेर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हहदुधमाप्रमाणे कमृशील व बष्टहःशुद्धी व अशुद्धी याचा भेद वाहणारा असा दुसरा धमृ पतर्थवीर् कोठे 
नाही. मूर्थर्पूजेचे सवृ साष्टहत्य ष्टकर्ी शुद्ध असले पाष्टहजे. ज्या पाण्याने मूर्ीस स्नान घालावयाचे 
त्यास कोणी ओवाा मनुष्य ष्टशव ूनये, जी ाुले मूर्ीवर घालावयाची त्याचा कोणी वास घेऊ नये. 
मूर्ीस नैवदे्य दाखवायचा र्ो कोणी उिावलेला असू नये. याप्रमाणे सवृ पूजा यथासागं करण्यासाठी 
रे् ाार जपर्ार्. र्री इर्केही करून अंर्ःकरणाची जी खरी शुद्धर्ा र्ी त्यासं ठाऊक नाही. कारण 
जसा देव र्सा भतर्. देवच जर अपष्टवत्र र्र भतर् पष्टवत्र कोठून होईल? हहदुधमाची पष्टवत्रर्ा 
खाणे, ष्टपणे, वस्त्र पष्टवत्र, स्वच्छ राखणे व जार्ीचे ष्टनयम ष्टवधी पााणे यार् आहे. 

 
बाबा आपले लेखन सुसंस्कत र् शब्द, म्हणी, वातप्रचार यानंी सजवीर्. सूचकर्ा, सूक्ष्म ष्टनरीक्षण, 

ष्टवरामष्टचन्हाचंा वापर, समयानुकूल स्पिीकारण इ. बाबाचं्या लेखनाची काही वैष्टशष्ये त्याचं्या साऱ्याच 
लेखनार् ष्टदसर्ार्. उदा. येशूचे र्ारुण्य वणनृ करर्ाना बाबा ष्टलष्टहर्ार्, 
 

त्याचे लेकुरपण ष्टनमृा होरे्, लेकराच्या खोड्ा, उनाडपणा, आास, आईबापाचंी अवज्ञा करणे, 
राग, हट्ट, िाडपणा ही त्यार् नव्हर्ी. जशी पुष्पवाष्टटकेर्ील कोमल पुष्पकष्टलका मंदगर्ीने 
प्राुल्लीर् होरे् व आपल्या पष्टरमााने आसपासच्या वायूला सुगंष्टधर् कररे् र्िर् ष्टिस्र्ाच्या 
बाापणाचा सुवास नाजरेथ गावार्ील मुलामंध्ये पसरर् गेला. जगार् जे कक्ल्पर् अवर्ारी पुरुष 
लाले त्याचंी बालपणाची चष्टरते्र वाचली असर्ा त्यारं् एक र्र ाार चमत्काष्टरक व अकटोष्टवकट 
गोिी सापडर्ार् व दुसरे त्याचं्या क्रीडा पापावस्थेर् जन्मलेल्या इर्र बालकाचं्या पोरखेाापं्रमाणे 
पापष्टलप्र् ष्टदसर्ार्. याष्टवषयी उदाहरणे देण्याचे प्रयोजन नाही. येशूचे गावार्ील लोकाशंी जसे 
प्रीर्ीचे व स्नेहाचे वरृ्न होरे् र्सेच त्याच्या घरार्ल्याशंीही होरे्. यार् संशय नाही. जुन्या ष्टिस्र्ी 
कहाण्यामंध्ये अशी एक कहाणी आहे की, येशूच्या भोवर्ी रातं्रष्टदवस ष्टनजर्ा बसर्ा, उठर्ा ष्टारर्ा 
प्रकाशाची प्रभा होर्ी, परंरु् ही प्राचीन ईश्वर मंष्टदरार्ील दयासनावरील रे्जाप्रमाणे दृश्यमान होर्ी 
(ष्टनग.ृ १६·७) असे आपण समजू नये. र्र पष्टवत्र आचरण व ईश्वरी मनःशारं्ी ह्याचं्या रूपाने र्ी 
सवृदा त्याच्या भोवर्ी र्ापर् होर्ी. [येशल निस्तीताचे चनरि, २ री आवतत्ती, मंुबई, १८९५, पत. २९.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबाचं्या यमुिापयृटि या कादंबरीर्ील ष्टवधवाचं्या दुःक्स्थर्ीची वणनेृ वाचर्ाना एकीकडे अंगावर 
काटंा उभा राहर्ो र्र दुसरीकडे त्याचं्याबिल ष्टनर्ारं् सहानुभरू्ी जागी राहरे् आष्टण त्याच वाेी या दुि 
चालीरीर्ींबिलची मनार् चीड ष्टनमाण होऊन मनाचा प्रक्षोभ होर्ो. एकाच वेाी साध्यासुध्या वातयारूं्न असा 
संष्टमश्र पष्टरणाम होर्ो, र्ो त्याचं्या पष्टरणामकारक लेखनशलैीमुाेच हे सागंण्याची आवश्यकर्ा नाही. भाष्य 
करण्यारं् बाबाचंी लेखणी र्त्पर व ष्टसद्ध असरे्.उदा. : 
 

या ष्टवधवासं भ्रर्ारसुख खेरीज करून दुसरे संसारसंबंधी सुख असाव े रे्ही त्याचं्या स्वप्नी नाही. 
सारा ष्टदवस मजूरदाराप्रमाणे कि करावे; आष्टण एक वेा घरार्ील सवृत्राचंी मने राखून अन्न खावे, 
वषाचे काठी दोन रुपयाचें लुगडे व पैशाचे गोपीचदंन असे पाष्टहजे रे् देखील कोणी सासूसासरा दीर 
वगैरे संर्ोषाने देर् नाहीर् आष्टण ही केव्हा मरेल ही इच्छा करर्ार्. ज्या अगदी गरीब असर्ार् 
त्यानंा लोकाचं्या घरी मोलमजुरी करण्यास जाव े लागे रे्ही पुढील दाराने जाऊ नये, मागील 
दाराने जावे, आष्टण घरच्या यजमानाचंी खुशामर् करून काम करावे. रस्त्याने ष्टारण्यासही ष्टर्ला 
लाचारी. कोणी बाहेर जाऊ लागल्यास र्ी पुढे आली असर्ा अपशकून होर्ो म्हणून त्या ष्टबचारीस 
आपले र्ोंड लाकाव ेलागरे्. [यमुिापयृटि, आ. ३, मंुबई, १८९०, पत. ९५.] 

 
ष्टवधवाचं्या क्स्थर्ीचे याप्रकरे ष्टनरूपण करर्ाना बाबाचं्या शलैीर् वास्र्वाबरोबरच एक प्रकारची 

बोचरी हेरू्पूवृकर्ा येरे्. उदा. यमुिापयृटिचे पुढील उर्ारे पहा : 
 

या ष्टठकाणी थोडे ष्टदवसावंर—भट नामक एक कऱ्हाडा ब्राह्मण होर्ा. त्याच्या ष्टवधवनेे आपणास 
चार पाच मुले असर्ाही व्यष्टभचार करून पोट वाढष्टवले. मग जार्ीर् गवगवा लाला र्ेंव्हा ष्टर्चे पोट 
पाडाव े म्हणून औषध घेर्ले. रे् ष्टवकोपास जाऊन र्ी मरण पावली. ष्टर्ला रार्ोरार् दहन केली. 
[र्तै्रव, पत. ९४.] 

 
ह्या दष्टक्षण महाराष्र देशार् जाहागीरदार व ब्राह्मण व मराठे आहेर्. त्यामुाे त्याचं्या अंमलार्ील 
गावार् ष्टवधवा ष्टस्त्रयावंर हहदुधमाष्टधकाऱ्याचंा ाारच जुलूम होर्ो. शकंराचायृ स्वामी जबरीने सकेशा 
ष्टवधवाचें वपन करष्टवर्ार्. रे्व्हा ज्या शास्त्रार् असा कू्ररपणा करावयास साषं्टगर्ले आहे. त्या 
शास्त्रकत्यास व स्वामीस आष्टण त्याच्या ष्टशष्यासं शापाचंी व ष्टशव्याचंी लाखोली वाहर्ार्. अशा 
जुलुमामुाे ष्टकत्येक ष्टस्त्रया आपले घरदार सोडून ह्या इंक्ग्लश सरकारच्या अंमलार् येऊन हे 
बेलाशक केश वाढवनू कसष्टबणी बनून राष्टहल्या आहेर्. अशा ह्या शहरार् सुमारे पन्नास आहेर्. त्या 
बहुरे्क ब्राह्मणाचं्या आहेर्. त्यारू्न ष्टकत्येकाचंी नाव ेष्टलष्टहर्ो...[र्तै्रव, पत. ९३.] 

 
पुढे काही काााने असे लाले की, एके ष्टदवशी कोणी सरकारी कामगार सकााच्या प्रहरी 
घोड्ावरून ष्टारर् जार् असर्ा त्याने पंर्ाच्या परसदाराच्या रस्त्याचे बाजूवर काकीच्या बेटार् 
काहंी लोंबर् आहे व त्याजवर कावाे लडप घालीर् आहेर् असे पाष्टहले. रे्व्हा त्यासं संशय येऊन 
त्याने रे् काढवनू पाष्टहले र्ो, र्ो एक संुदर बाााचा पाच मष्टहन्याचा गभ ृआहे असे समजले. मग 
कोर्वालास रे् वरृ्मान समजर्ाच त्याने त्याष्टवषयी चौकशी चालष्टवली...शवेटी ष्टर्ला गभपृार्ाचे 
औषध कोणी ष्टदले हे मात्र साक्षीपुराव्याष्टनशी कोणावरच लागू लाले नाही, म्हणून बयास सरकारने 
धारवाडच्या रु्रंुगार् कैद ठरष्टवली. र्ी कैद भोगल्यावर रे्थून ष्टनघून पुण्यास गेली. रे्थे ष्टर्ला एका 
पारशाने आपणापाशी ठेवनू घेर्ली आहे... ह्या दुष्कमामुाे बयाच्या बापास म्हार्ारपणी ाार लज्जा 
व दुःख प्राप्र् लाले र्ो रे् गाव सोडून दुसऱ्या ष्टठकाणी गेला. [र्तै्रव, पत. ९१, ९२.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबा पदमनजींनी इ. स. १८७५ च्या आसपास अहमदनगर ष्टजल्ह्यार् जो दौरा केला त्यावेाी 
अहमदनगर ष्टजल्ह्याच्या खेडेगावची क्स्थर्ी त्यानंी साक्षार् उभी केली आहे. आजच्या खेड्ाचे ही ाारसे 
ष्टनरााे ष्टचत्र आहे असे नाही पण बाबा पदमनजींनी रेखाटलेल्या ष्टचत्रावरून र्त्कालीन खेड्ाचे ष्टचत्र 
आपल्या डोळ्यासंमोर उभे राहरे्. रे् म्हणर्ार्. 
 

खेडेगावची क्स्थर्ी देशावर राहणारास व प्रवास करणारास माहीर् आहेच. दष्टक्षणेर्ील हवा पाणी व 
जमीन उत्तम प्रकारची असून रयर् ाार गरीब आहे. खेडे म्हटले म्हणजे दष्टरि, मलीनर्ा, 
अत्यवस्था, अज्ञान याचें स्थानच असरे्. रे्थील घरे ओाीने बाधंलेली नसर्ार्. रे्थे रस्रे् नीट 
नाहीर्. उष्टकरड्ाच्या राशी गावच्या आर् व बाहेर पडलेल्या असर्ार्, गाव कुसू पडलेले, 
वाड्ाच्या हभर्ीस मोठमोठाली हखडारे, वसे मोडकी, लोपडी पडकी, अशी संुदर रचना दृिीस 
पडर्ी. गावारू्न ष्टारले असर्ा मनुष्य दृिीस पडावयाचे नाही. कुते्र मात्र अंगावर भोकर् यायचे. 
डुकरे डराव डरीर् पार् सुटायची. 

 
मोऱ्याचंी घाण नाकार् ष्टशरावयाची. बाजारार् एखाद दुसरे वाण्याचे दुकान उघडे असायचे अशी 
दष्टक्षणेर्ील खेड्ाचंी साधारण अवस्था आहे. [सत्यनदनपका, पु. ४–अंक २, पत. २२, २३.] 

 
प्रस्रु्र् हकीगर् बाबानंी आपल्या सत्यनदपीकेत वाचकासंाठी मुिाम प्रष्टसद्ध केली होर्ी. चक्षवेुसत्यं 

माष्टहर्ी असल्याने त्या ष्टनबधंार् बाबाचंी र्ामा, दष्टलर्ाचंा ष्टजव्हााा व वास्र्वर्ा इ. प्रकट लाली आहेर्. 
प्रत्यक्ष खेडेगावचे करुण ष्टचत्र आपल्यासमोर उभे राहरे्. दैन्य, दुःख, दष्टरद्र् याचं्याबिलच्या कावळ्याने 
बाबा अधूनमधून इंग्रजानाहंी धारेवर धरर्ार्. नमुना म्हणून त्याच ष्टनबधंाचा पुढील भाग बघण्यासारखा 
आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

इंग्रज सरकारचे राज्य इर्की वष े ह्या देशार् असून खेड्ाची मोडकाा जाऊन त्याला रे्ज 
असल्याचे क्वष्टचर् दृिीस पडरे्. ही मोठी दुःखाची गोि. ष्टकत्येक ष्टठकाणी सरकारने शााा घार्ल्या आहेर् 
खऱ्या, परंरु् त्यार् अभ्यास करणारी कुणब्याचंी मुले ाार थोडी असर्ार्. ब्राह्मण व वाणी याचंा भरणा ाार 
असर्ो. परं्ोजीही ब्राह्मण रे्व्हा र्ो शूि व अष्टर्शूि याचंी कशास कााजी बाागर्ो! खेड्ार्ील महार व 
मागं याचं्या वाड्ार् जाऊन पाष्टहले र्र जणू काय मनुष्यरूपाने पशूचंी वस्र्ीच रे्थे आहे असा भास होर्ो व 
ही कोणी माीण, ओंगा, भयंकर जनावरे आहेर् असे समजूनच जणू काय गावाने त्यासं आपल्या हिीच्या 
बाहेर रहावयास जागा ष्टदली आहे असे भासरे्. एका गावंच्या मागंवाड्ार् आम्ही गेलो असर्ा रे्थे पाच 
ष्टवष्टहरी होत्या. मग त्या कोणी खणल्या असर्ील त्या असोर्, त्या जागेर्, र्री रे्थील मुले डुकराप्रमाणे 
माीण दृिीस पडली, केरकचरा व घाण याचंी र्र बरकर् होर्ी. ष्टकत्येक ष्टठकाणी महार लोकारं् दष्टरि 
अठराष्टवश्वे आहे. एकएकाला दोन बायका असे नवरे पुष्का आहेर्. ष्टकत्येकासं लेकरे पुष्का असून रोज 
उपासमार होर् असरे्. बायका एका वस्त्रावर एक वषृ लोटर्ार्. त्यारं् एक ष्टदवस काम ष्टमााले र्र आठ 
ष्टदवस ष्टरकामे बसाव े लागरे्. कुणब्यामंध्ये एकी नाही. एकमेकाचंा हेवा व िेष आहे. बहुरे्काचंी शेरे् 
सावकरापाशी गहाण. त्याचं्या श्रमाचे ाा त्याचं्या पदरार् पडर् नाही. पोष्टलसाचंा बराच जुलूम लोकावंर 
आहे. सरकारी अंमलदाराचं्या स्वाऱ्या देशार् ष्टारावयास ष्टनघाल्या म्हणजे गावकरी लोकाचंा माल बराच 
लुटला जार्ो. पाटील वा कुलकणी हे दोघे बुभषु्टक्षर् कोल्हा व लाडंगा याप्रमाणे गावार् टपूनच बसले 
आहेर्. [सत्यनदनपका, पत. २२, २३.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञाि प्रसारक मानसकाच्या १८६३ च्या एष्टप्रल मष्टहन्याच्या अंकार् जनादृन सखाराम गाडगीा यानंी 
मराठी ज्ञानप्रसारक सभेपुढे वाचलेला एक ष्टनबधं प्रष्टसद्ध लाला. ष्टनबधंलेखन डोळ्यांपुढे ठेवनू जीस 
इंग्रजीर् style म्हणर्ार् र्ी ष्टलष्टहण्याची शलैी अष्टभपे्रर् असून त्या शलैीच्या उदाहरणार् समकालीन मराठी 
वाङ्मयाष्टवषयी प्रस्रु्र् संदभार् ष्टलष्टहर्ाना दादोबा पाडुंरंगाचं्या व्याकरणाच्या प्रस्र्ावनेरू्न व मराठी 
कोलंबस (कोलंबसाचा वतत्तारं्), थोरले माधवराव पेशवे, बााष्टमत्र (छते्र) प्रस्र्ावना, यमुिापयृटि 
(कादंबरी) बाबा पदमनजी इ. यारूं्न उदाहरणादंाखल उर्ारे घेर्ले आहेर्. बाबाचं्या कादंबरीर्ील उर्ारा 
शलैीसाठी उदाहरण म्हणून घेण्याचा मोह गाडगीाानंा त्या कााी लाला यार्च बाबा पदमनजींचा 
लेखनष्टवशषे स्पि होर्ो. 
 

बाबा ष्टकत्येक वाेा पष्टरणाम साधण्यासाठी नायपूणृ संवादाचा अवलंब करर्ार्. उदाहरणाथ ृ
आत्मारामपरं् व मतत्यषू्टशपाई याचंा संवाद या पुस्र्कार् आत्मारामपरं् व मतत्य ूयाचंी गाठभेट लाली व रे् पुढे 
प्रमाणे बोलू लागले असे वणृन आहे, हे लक्षार् घेण्यासारखे आहे. 
 

आत्मारामपरं् : ष्टशपाई दादा, मी रु्झ्या पाया पडर्ो. रू् मला छाू नकोस. मजी असेल र्र आपले 
नाव सागं. 
 

मत. ष्टशपाई : अरे मी मतत्यू आहे. मला कोणी कााही म्हणर्ार्. 
 

आत्मारामपरं् : रू् रे्थे का आलास? 
 

मत. ष्टशपाई : रु्ला नेण्याकष्टरर्ा.ं 
 

आत्मारामपरं् : नको रे दादा, नको. रे्वढे मात्र करू नकोस. 
 

मत. ष्टशपाई : का ंनको? रू् आपल्या जीवाचा धनी आहेस की काय? 
 

आत्मरामपंर् : माले घरदार, दोलर्, व्यापार, मुलें लेकरें, बायको यासं सोडून मी कसा येऊ? 
त्याचंी माली भेट पुढे कोठें होईल? अरे देवा, हें काय केलेस? आर्ाच ंमला मरणाच्या र्ोंडी कां देर्ोस? 
इर्कें  लवकर मराव ेलागेल हे मला ठाऊक नव्हरे्. [आत्मारामपतं व मतत्युनशपाई याचंा संवाद, मंुबई, १८६६, पत. ७.] 
 

अनलंकत र्रे्साठी त्याचंी शलैी प्रष्टसद्ध असली र्री अधूनमधून त्यानंाही अलंकत र् ष्टलष्टहण्याची लहर 
येरे् आष्टण रे् सहजपणे अलंकाराच्या भाषेरू्न बोलून जार्ार्. ‘मतष्टत्तकेच्या पात्रार् हा त्याच्या कत पाधनाचा 
संग्रह आहे असे जाणावे.’ असे बाबा आपल्या अिुभवसंग्रहाबाबत म्हणर्ार् र्र मेजर कँडीच्या इंग्रजी-
मराठी कोशाबाबर् सत्यनदनपकेत रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

या गं्रथाच्या योग्यरे्ष्टवषयी आम्ही काही ष्टलहावे र्र क्षीरब्धीस र्क्राचा नैवदे्य दाखष्टवल्याप्रमाणे 
होईल. हा एक शब्दाणवृ आहे. [सत्यदीनपका, सप्टेंबर १८६३, पत. २३.] 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनोरंजन करर्ा करर्ा उदबोधन करण्याची त्याचंी शलैी म्हणून स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं हा गं्रथच 
त्यानंी संवादात्मक पद्धर्ीने रचला. बाबा साध्या सोप्या भाषेकष्टरर्ा ष्टवख्ययार् असले र्री मधून मधून पले्लदार 
वातयरचना व आलंकत र् रचना रे् करर्ाना ष्टदसर्ार्. उदाहरण म्हणून उपरोतर् स्त्रीनवद्याभ्यास निबंध या 
गं्रथार्ील पुढील उर्ारा देर्ा येईल. 
 

शरीररूप पलंगावर आासाचा ष्टबछाना पसरून, बुद्धी उशास घेऊन वर अष्टभमानाची पासोडी 
घेर्ली, आष्टण त्याजवर अष्टवचाराचे पडदे पाडून आज दोन अडीच हजार वषे खुशाल गाढ ष्टनिेर् 
घोरर् होरे्र्, र्शार् रु्मच्या बायकानंी अज्ञानाचे पंखे घेऊन मूखृ समजुर्ीचा रु्म्हावंर वारा 
घार्ला, रे्णेंकरून र्र अष्टधकच गाढ लोप लागली, परंरु् आर्ा ईश्वरकत पेने ष्टवद्याभेरीचा नाद 
रु्मच्या कानी पडून रु्म्ही जागे लाला आहारं्. र्र पनुः त्या दुि ष्टनिेची आवड न धरर्ा ंपुरे् सावध 
होऊन आपल्या भोवर्ा ंकाय होर् आहे, आपण कोणत्या क्स्थर्ींर् आहों हा ष्टवचार करून आपली 
सुधारणुक करून घ्या. [स्त्रीनवद्याभ्यास निबंध, मंुबई, १८५२, पत. ४७.] 

 
याचप्रमाणे निस्तीती लोकाचे कतृव्यसार या गं्रथार्ील बाबाचं्या अलंकत र् भाषेचा हा नमुना पहा : 

 
प्रारंभापासून शवेटपयंर् या पुस्र्काचा पाया ष्टिस्र्ी शास्त्रावर रचला आहे. याच्या इमारर्ीचे दगड 
ष्टिस्र्ी शास्त्रार्ील वातयरूप मसालेदार चुन्याचे गच्च बसष्टवले आहे. ह्याच्या ष्टखडतया व दारे 
यासंही ईश्वरीशास्त्रार्ील मर्ाचें अडसर व कडी कोयंडे बसवले आहेर्, आष्टण या अशा शुद्ध व 
सुखदायक घरार् सवांनी येऊन राहावे, म्हणजे यार्ील करृ्व्यकमे सवांनी आपल्या मनापासून 
करावी अशी माली इच्छा आहे. [निस्तीती लोकाचें कतृव्यसार, आ. २, मंुबई, १८७९, पत. ९.] 

 
बाबाचं्या लेखनशतर्ीचे हे ष्टवशषे लक्षार् घेऊनच म. स. दत्तो वामन पोर्दार यानंी, बाबाचं्या 

समकालीन गोहवद नारायण माडगावंकरासंारख्यया अव्वल इंग्रजीर्ील लेखकाचं्या रु्लनेने बाबाचंी भाषा 
‘अष्टधक नीटस व गोड आहे’ असे म्हटले आहे. [मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार, उष्टन. पत. १०१.] 
 

वतत्तपत्रीय लेखनार् ष्टिस्र्ी धमाचे मंडन करण्याच्या भरार् आष्टण ष्टिस्र्ी धमार्ील कॅथॉष्टलक 
पथंीयाचं्या मूर्थर्पूजेवर टीका करर्ाना बाबा कठोर व असष्टहष्णू होर्ार्. ज्ञािोदय पत्रार् ष्टिस्र्दास, लक्ष, 
B.P. (बाबा पदमनजी) व खुि ज्ञानोदयकार यानंी आपल्या लेखणीने ष्टिस्र्ीर्र लोकाइंर्केच बाईंना साो 
का पाो करून सोडले होरे्. [देवदत्त नारायण ष्टटाक, महाराष्राची तेजक्स्तीविी पनंडता रमाबाई, नाष्टसक, १९६०, पत. १७४.] पषं्टडर्ा 
रमाबाई ष्टिस्र्ी धमाची दीक्षा घेऊन आल्यानंर्र त्यानंी ष्टिस्र्ी धमाच्या बाबर्ीर् वरृ्नार् काही चूक केली. 
त्यामुाे बाबा पदमनजींनी आपल्या धारदार लेखणीने त्याचं्यावर हल्ला चढष्टवला. बाबा पदमनजी ह्यानंा 
‘ष्टिस्र्ी धमाचे ष्टवष्णुशास्त्री ष्टचपाूणकर’ म्हणर्ार् त्याचे कारण हेच की, ष्टवष्णुशास्त्रयानंी मराठी भाषेष्टवषयी 
मराठी भाष्टषकारं् जो स्वाष्टभमान ष्टनमाण केला, ष्टवचारधन, अलंकत र् रचना व मराठी बाणा इ. गोिी 
ष्टचपाूणकरानंी प्रथम आपल्या भाषेर् माडंल्या, र्ीच गोि बाबा पदमनजींनी ष्टिस्र्ी लोकाचं्यासाठी केली. 
ष्टिस्र्ी धमाष्टवषयीचा प्रचंड स्वाष्टभमान त्यानंी प्रथम मराठीरू्न माडंला व ष्टवपुल रचना मराठीर् केली. 
बाबानंी सुमारे १०० पुस्र्के मराठीर् रचली, त्यापंैकी ष्टकत्येकाचं्या प्रस्र्ावनारूं्न व प्रारंभी, बा. प., बाबा 
पदमनजी असा उल्लेख आढार्ो. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी व रमाबाई याचं्यावर त्याचं्या लेखणीने कडाडून हल्ला 
केला हे आपण पत्रव्यवहार प्रकरणार् पाष्टहले आहेच. बाबाचंी ही पते्र पष्टरष्टशिार् ष्टदली आहेर्. उपहास 
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उपरोध, स्पिवतरे्पणा, परखडपणा इत्यादी त्याचं्या लेखनाची वैष्टशष्ये अशा प्रकारे ष्टदसून येर्ार्. बाबा 
पदमनजींच्या ष्टर्खट, बोचऱ्या लेखनाचा हा पष्टरचय पाहा : 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं—ष्टव. ष्टव. पषं्टडर्ा रमाबाईंची धमृमरे् नारूच्या रं्रू्प्रमाणे शनैः शनैः बाहेर 
पडर् आहेर्. ह्या बाई ष्टवलायरे्र् ष्टिस्र्ी लाल्यापासून र्र आज ष्टदनापयंर् त्याचं्या धमृमर्ाष्टवषयी 
अनेक चचा वरृ्मानपत्रारूं्न लाल्या, लोकार् नाना प्रकारची कुणकुण चालली. व बाजार गप्पा 
उठल्या. परंरु् त्यानंी स्वर्ः होऊन येथील ष्टिस्र्ी पत्रासं काही ष्टलहून पाठवले नाही, अथवा 
आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टमत्रासं काही खासगर् ष्टरर्ीने काही काष्टवले नाही. हकवा येथे त्याचें आगमन 
लाल्यावरही एखादी ष्टिस्र्ी लोकाचंी सभा ष्टमावनू खुलासेवार काही मजकूर त्यास ष्टनवदेन केला 
नाही. ह्या बाईंची पष्टहल्यापासून सवृ ओढ एकेश्वरी मर्ाचं्या लोकाकंडे आहे. त्याचं्या मध्ये त्याचें 
‘ष्टप्रय बंधू’ व ‘ष्टप्रय भष्टगनी’ आहेर्. आम्हा नेष्टटव्ह प्राटस्टंट ष्टिस्र्ी लोकामंध्ये त्यास क्वष्टचर् आप्र् 
असर्ील. [ज्ञािोदय, २८ माचृ १८८९, पत. १०२.] 

 
पषं्टडर्ा रमाबाईंची धमंमरे् या ंसदराखाली बाबा पर्मनजींनी या वषी धारदार भाषेर्ील अनेक पते्र 

प्रष्टसद्ध केली. त्यापैकी एकाची सुरुवार् नमुन्यादाखल वर घेर्ली आहे. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचं्यावर बाबा 
पदमनजींनी पुढीलप्रमाणे वार केले आहेर्. लेखणीपेक्षा र्रवारीचे वार बरे असेच यावरून म्हणर्ा येईल. 
 

याप्रमाणे हे बाबा कढर् व गार अशा ष्टवपरीर् गुणेकरून युतर् आहेर्. अशावंर कोणी ष्टवश्वास 
ठेवावा? याचा एक र्री गुण घेण्या जोगा आहे काय? यासं ढोंग्यापेक्षा दुसरे नामाष्टभधान देववर्. 
नाही. ज्या मनुष्याची धमृ व नीष्टर्संबंधी मरे् दृढ नाहीर् त्याचा ष्टवश्वास धरणे हे मोठे जोखमीचे 
काम आहे. अशा पुरुषापेंक्षा दगड धोंड्ाचंा पाया पडणारा भाष्टवक हहदु बरा. परंरु् अशाचा सहवास 
नसावा. एका वतद्ध हहदूने मला असे साषं्टगर्ले की या बाबाच्या व्याख्ययानापासून नाक्स्र्क मर्ाचा 
मात्र ाैलाव होईल, आष्टण ह्या बोलण्याचे खरेपण ष्टदवसेंष्टदवस दृिोत्पर्ीस येर् आहे. [र्तै्रव, ८ माचृ 
१८८८, पत. ७५, ७६.] 

 
बाबाचं्या उत्तरकालीन लेखनार् ष्टिस्र्ी धमाबिलचा अष्टभष्टनवेश वाढीला लागला. परंरु् 

सुरुवार्ीच्या त्याचं्या ष्टनबधंलेखनार् हा अष्टभष्टनवशे नव्हर्ा. त्याचं्या संवादात्मक ष्टनबधंार् एर्िेष्टशयावंर 
ष्टशवराा ष्टटका व ष्टिस्र्ी धमाची अनावर प्रशासंा असा प्रकार नाही. 
 

लोकष्टहर्वादींचा कठोरपणा नसला र्री त्याचंी ष्टववेकष्टनष्ठा मात्र बाबामंध्ये आहे...बाबाचंी भषू्टमका 
प्रचारकाची असली र्री रे् सहसा खंडनाच्या मंडनाच्या भरीस पडर् नाहीर्. ष्टजथे अशा भरीस 
पडर्ार् रे्थे मात्र वादाची पार्ाी ढाू ष्टधली नाही. त्याचं्या गं्रथारं् एक स्वाभाष्टवक ओघ व गोडवा 
आला आहे. त्यारू्न वस्रु्क्स्थर्ीचे बाबानंी केलेले ष्टदग्दशनृ पाष्टहले म्हणजे त्याचं्या 
लेखनकुशलरे्ची साक्ष पटरे्. प्रस्रु्र् ष्टनबधंार् अष्टभनव हकवा मौष्टलक ष्टवचारसरणीही नाही परंरु् जे 
साधेच ष्टवचार माडंले आहेर् त्यानंा लेखकाच्या समंजस व ष्टववेकीं भूष्टमकेचे वजन प्राप्र् लाले 
आहे...बाबा पदमनजी यानंी धार्थमक, कौटंुष्टबक व सामाष्टजक ष्टवषयावंर ष्टनबधंलेखन केले. 
लोकष्टहर्वादींप्रमाणे बाबाचं्या लेखनार्ही भावनीक र्ामा व वैचाष्टरक र्पशील याचें दशनृ घडरे्. 
परंरु् बाबाचं्या लेखनार् लोकष्टहर्वादीच्या लेखनार्ील वैगुण्य आढार् नाहीर्. खरे म्हटले र्र 
त्याचंी भषू्टमका प्रचारकाचंी. त्याचं्या लेखनार् अशी वैगुण्ये आढाली असर्ी र्र त्यार् आश्चयृ 
नव्हरे्. परंरु् बाबाचें व्यतर्ीत्व समर्ोल असल्याने त्याचं्या लेखनारं् बुद्धी व भावना याचंा यथोष्टचर् 
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ष्टमलाप आढार्ो. लोकष्टहर्वादींच्या रु्लनेने त्याचंी शलैीही आकषकृ आहे. हकबहुना, ‘भाषेची 
प्रौढी’, पदरचनेची शलैी, अन्वयाची एकर्ा, ष्टवचाराचें गाभंीयृ व शब्दालंकार याचंी कलात्मक 
जाणीव बाबाषं्टशवाय अन्य अव्वल इंग्रजीर्ील ष्टनबंधकारारं् अपवादानेच आढाावी. 

 
अशी एका आधुष्टनक वाङ्मयाच्या समीक्षकानेही ग्वाही ष्टदली आहे. [द. ष्टभ. कुलकणी, मराठी वाङ्मयाचा 

इनतहास–खंड ४, संपा., रा. श्री. जोग, पुणे, १९६५, पत. ४३६–३९.] 
 

प्रौढ, अन्वययुतर् व सुबोध मराठी ष्टलष्टहणारे बाबा अधूनमधून बायबली वाणाने ष्टलष्टहर्ार्, त्यावेाी 
रे् खटकल्याष्टशवाय रहार् नाही. उदा. स्त्रीकंठभलषण या बाबा पदमनजींच्या पुस्र्कार्ील एक उर्ारा देऊन 
श्री. कत . भी. कुलकणी यानंी बाबा पदमनजींच्या भाषेवर व ष्टवचारावंर ष्टवष्टचत्रपणाचा ष्टशक्का मारला आहे. 
‘नवरा कसा करावा’ या धड्ार्ील र्ो उर्ारा असा : 
 

ष्टिस्र्ी लोकानंी लग्न करर्ाना जो नेम पााायचा र्ो हाच आहे कीं त्यानंीं आपली लग्नें 
प्रभकूडल्यासीं करावीं. यारं् केवा मूर्थर्पूजकाशंी लग्न करू नये. इर्काच ष्टनषेध आहे असें नाहीं, 
र्र जे भक्तर्वान ष्टिस्र्ी आहेर् त्यास नांवाच्या ष्टिस्त्याशंी (रे् जरी चागंल्या चालीने चालणारे 
असले र्री) शरीरसंबंध जोडण्याची मनाई आहे. [कत . ष्टभ. कुलकणी, आधुनिक मराठी गद्याची उत्क्रानंत, मंुबई, 
१९५६, पत. ३३३.] 

 
जाष्टर्भेद, लोकभ्रम, अस्पतश्यर्ा या ष्टवषयासंबधंी ष्टलष्टहर्ानंा, बाबा पदमनजींनी लेखनशलैी उपरोध 

व उपहास यानंी ष्टवनटलेली ष्टदसून येरे्. सुधारणेचा पुरस्कार करर्ाना ब्राह्मणावंर काहीशा छदमीपणाने 
त्यानंी प्रहर केले आहेर्. ब्राह्मणावंर र्ाशरेे ओढणारी ही बाबाचंी लेखणी पुढीलप्रमाणे आपले अक्स्र्त्व 
प्रकट करीर् आहे : 
 

पुण्यार् युगधमाचा अमंल पुरर्ा बसर् चालला आहे. असे ष्टदवसानष्टदवस ज्या गोिी रे्थे घडर्ार् 
त्याजंवरून स्पि ष्टदसर् आहे. पुण्यार्ील ब्राह्मणानंी महारामागंाच्या शााा चालष्टवल्या, पुण्यार्ील 
ब्राह्मणानंी हशप्याचा धंदा चालष्टवला, र्ासे, वाजंत्रयाष्टशवाय लग्नकाये केली. आर्ा त्याचं्यामध्ये 
हजाम लाले आहेर्. याच्यापुढे हजाम हेच आडनाव पडेल हकवा कसे हे समजर् नाही. परंरु् एका 
पैशाकष्टरर्ा त्यानंी ही नाक्स्र्कवतत्ती पत्करली हे मोठे आश्चयृ वाटरे्. आम्ही असे ऐकर्ो की, कोणी 
केसकर नामक शास्त्री पटाईर् हजाम बनले आहेर्. हे कसेही असो, परंरु् ब्राह्मणास मनूने अडल्या 
वाेी कोणर्ीही वतत्ती चालष्टवण्याची जी मोकाीक ष्टदली आहे ष्टर्चा हे ष्टिज पूणृ उपयोग करीर् 
आहेर्. असेच याचें एक एक पाऊल पुढे पडर् जाईल र्र बरे होईल. आज त्यानंी शूि न्हाव्याच्या 
हार्ी आपले डोके भादरावयास देण्याचे बदं केले. र्र उद्या आपल्या ष्टवधवा ष्टस्त्रयाचें शीर मुाीच 
मंुडण्याचे बदं केले असर्ा ष्टकर्ी बरे होईल? पुढे यानंी बाल ष्टववाह बदं करावा आष्टण मारुर्ी 
साष्टरखे उड्डाण मारून ष्टवधवाष्टववाहरूप पवृर्ाच्या ष्टशखरावर चढाव ेमग खरोखर पुणेकर ब्राह्मण 
जगाच्या स्रु्र्ीस पात्र होर्ील. परंरु् जर हजामर्ीचा एक पैसा वाचष्टवण्यापुररे्च मात्र त्यानंी हे 
पाऊल पुढे टाकले असरे् र्र त्यारं् काहंी ष्टवशषे नाही. आपले नाक कापून दुसऱ्यास अपशकुन 
केल्यासाष्टरखे मात्र रे् ष्टनन्द्य आहे. [सत्यदीनपका, सं. बाबा पदमनजी, ७ सप्टें. १८७५, पत. ११०.] 
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आपला युक्तर्वाद ष्टबनर्ोड माडंण्यासाठी बाबा स्वकाष्टलन सत्यघटना मांडर्ार् व म्हणींच्या आधारे 
त्याचे समथृन करर्ाना ष्टदसर्ार्. पुनर्थववाहाच्या प्रश्नासंबधंी पोटष्टर्ष्टडकेने ष्टलष्टहर्ाना त्याचं्या शलैीला 
कशी उत्कटर्ा येरे् हे यमुिापयृटिच्या प्रस्र्ावनेर् ष्टदसेल. रे् म्हणर्ार्, 
 

ही प्रस्र्ावना समाप्र्ीस नेण्यापूवी आणखी एका गोिीचा वाचणाऱ्याचं्या समजुर्ीकष्टरर्ा ंथोडासा 
ष्टवचार केला पाष्टहजे. या पुस्र्कारं् ष्टवनायकराव व यमुनाबाई याचंें धमृसंबधंी मर् ष्टकत्येकास 
आवडेल व ष्टकत्येकास आवडणार नाहीं, आष्टण कोणी र्र असें म्हणर्ील कीं, पुनर्थववाहाच्या 
ष्टवषयाशीं त्याचा संबधंच नाही, हें बोलणें जर ष्टस्त्रयासं, ष्टचनी लोकाचं्या मर्ाप्रमाणे अमर आत्मा 
नसर्ा र्र मात्र मोठ्या उपयोगास पडरे्. अथवा या देशार्ील जनावराचंी दुःखें ष्टनवारण्याचा उपाय 
कोणी करील आष्टण त्यासाठीं पुस्र्क रचील रे्व्हा ंघोपृड्ांची संजाव घोडी हकवा रामजी पाटलाचा 
सोम्या बलै आष्टण गोदावरीबाईची काशी गाई व मल्हारी धनगराची भवानीव करी व कत ष्णा 
गवळ्याची महाला म्हैस, पुर्ााबाईची मनैी माजंर, र्माशवेाल्याची रत्नी पोरी व बहादूर माकड, 
याचंी धमृसंबंधी मर्ें काय आहेर्, याचंा ष्टवचार करण्याची गरज नाही असें म्हटले असर्ा चालेल 
परंरु् ष्टस्त्रयासं जर आत्मा आहे र्र त्याचें सुख कसे वाढाव ेव त्याची पुढे अवस्था काय होणार हा 
ष्टवचार केलाच पाष्टहजे. [यमुिापयृटि, मंुबई, १८५७, पत. ११.] 

 
प्रस्रु्र् उर्ारा बाबा पदमनजींच्या भाषाशलैीचा एक चागंला नमुना म्हणून पुढे ठेवण्याच्या योग्यरे्चा 

आहे. यार् त्याचें पदलाष्टलत्य ष्टदसून येरे्. 
 

आपल्या कााापूवी ५० वष ृ मरण पावलेला एखादा माणूस परर् आला व देशाची सुधारणुक 
अवलोकन करू लागला र्र त्यास कसे ष्टचत्र ष्टदसेल याचे वणनृ करीर् असर्ाना बाबा वरील प्रस्र्ावनेर्च 
ष्टलष्टहर्ार्, 
 

ष्टर्चे मुख गौरवणृ, हार् संुदर, पाय कााे व त्यावर कोड उठलेले. ष्टर्चे वस्त्र ष्टनरष्टनरााे पट एकत्र 
ष्टशवनू केलेलें . त्यारं्ील ष्टकत्येक पट मोठ्या मोलवान भरजरी साडीचे आहेर्. आष्टण ष्टकत्येक 
ष्टठकाणीं त्यावंर माकट हचध्याचंीं ष्टठगाें लावली आहेर्. ष्टकत्येक पट ाार जुन्या व जजृर 
लालेल्या वस्त्राचे आहेर् आष्टण त्याची ष्टकनारी कोठें साध्या व कोठें जर भरलेल्या रेशमाची आहे. 
ष्टर्चे अलंकार पाष्टहले र्र त्यारू्न ष्टकत्येक जडावाचे डाष्टगणे आहेर्. ष्टर्च्या गळ्यार् एक मोत्याचा 
हार आहे, आष्टण त्यारं्च मधून मधून ाुटलेल्या कवड्ा ओवल्या आहेर्. ष्टर्च्या हार्ारं् सोन्याचीं 
काकंणें व कथााचे वााे, पायारं् रुप्याचीं पैंजणें व लोखंडाची बेडी, रे्णेकरून ष्टर्चे पाऊल पुढे 
पडर् नाहीं. केवा ष्टर्चें र्ोंड मात्र संुदर असून पुष्का चागंल्या गोिी र्ी बोलरे्. र्ी आपल्या 
आहाराथृ चागंले नाना प्रकारे र्ाजे व गोड पदाथृ बाजारारूं्न ष्टवकर् घेरे् पण रे् सवृ पोटभर 
खाण्यापूवी त्यास बहुर् ष्टदवस ष्टशाे व आंबट आष्टण कुजट करून नंर्र खारे्, आष्टण ष्टकत्येक 
मोलवान पदाथृ र्र र्सेच ष्टर्च्या घरारं् पडलेले असर्ार्. कधीं कधीं अन्नसामोग्री असर्ानंाही र्ी 
उपास करून आपणासं नाना प्रकारचे रोग लावनू घेर्ी. [यमुिापयृटि, मंुबई, १८५७, प्रस्र्ावना, पत. ७–८.] 

 
बाबा पदमनजींची वणनृशतर्ी ष्टकर्ी प्रत्ययकारी व ष्टचत्रष्टनमाणक्षम होर्ी याचा सबा पुरावा म्हणजे 

उपरोतर् उर्ारा होय. आपल्या देशार्ील सुधारणुकीचे हे ष्टचत्र एखाद्यास अष्टर्शयोक्तर्पूण ृवाटेल पण रे् 
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र्से नसून खरोखरच रे् इर्के ष्टवलक्षण रूप व गुणानंी युतर् आहे असे रे् म्हणर्ार्. ‘सुधारणुक बाई’ ही एक 
स्त्री कल्पून ष्टर्चे वणृन शब्दानंी साकारण्यार् बाबाचें लाष्टलत्य ष्टदसून येरे्. 
 

साराशं, बाबा पदमनजींच्या लेखनार् भानष्टवक र्ामा व वैचाष्टरक र्पशील आढाून येर्ो. बाबाचंी 
भषू्टमका वाङ्मयष्टनर्थमर्ीर् प्रचारकाची असूनही त्यार् पाल्हाा, पुनरावतत्ती, रुक्षपणा, इ. वैगुण्ये आढार् 
नाहीर्. बाबाचें व्यक्तर्त्व समर्ोल असल्याने त्याचं्या लेखनार् बुद्धी व भावना याचंा यथोष्टचर् ष्टमलाा 
आढार्ो. त्याचंी शलैी आकषकृ आहे. भाषेची प्रौढी, पदरचनेची शलैी, अन्वयाची एकर्ा, ष्टवचाराचें 
गाभंीय,ृ शब्दालंकाराची कलात्मक जाणीव, सूचकर्ा, रंजनपरर्ा, बोधन करण्याची सुप्र् पात्रर्ा, 
कमालीची पष्टरणामकर्ा पण त्याचबरोबर साधेपणा, सोपेपणा, गोडी व बायबली वाण इत्यादी बाबाचं्या 
लेखनशलैीचे ष्टवशषे म्हणून सागंर्ा येर्ील. र्ात्पयृ बाबानंी आपली एक खास लेखनशलैी ष्टनमाण केली 
होर्ी यार् शकंाच नाही. 
 

* * * 
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१५ 
 
समारोप 
 

नव्या युगाच्या नव्या जाणीवानंी लेखन करणाऱ्या थोर साष्टहक्त्यकामंध्ये बाबा पदमनजींची गणना 
करावी लागरे्. ‘एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील उपेष्टक्षर् मानकऱ्यापंैकी एक’ अशी त्याचंी योग्यर्ा असल्याचे 
आढाून येरे्. सर्र् पन्नास वष ेमार्तभाषेची सेवा करून त्यानंी ष्टवष्टवध ष्टवषयावंर ष्टवष्टवध गं्रथरचना केली. 
त्यार् ष्टनबधं, कादंबरी, चष्टरत्र, आत्मचष्टरत्र असे ष्टवष्टवध वाङ्मयप्रकारही आढार्ार्. त्याचं्या या 
गं्रथष्टनर्थमर्ीमुाे गेल्या शर्कार्ील मध्यकााार्ील मराठी गद्य-वाङ्मयाच्या ष्टवकासास ष्टनष्टश्चर्पणाने मदर् 
लालेली आहे. 
 

बाबाचंा काा महाराष्रार्ील सामाष्टजक संक्रमणाचा काा होर्ा. इंग्रजी ष्टशक्षणाला नुकर्ाच प्रारंभ 
लालेला होर्ा. ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचंा धमृप्रचार धुमधडातयाने रे्व्हा चालू होर्ा. इंग्रजाचंी ष्टवद्या, कर्तृत्व, 
सामर्थयृ आष्टण प्रगर्ी पाहून आमच्या लोकाचें डोाे ष्टदपून गेले होरे्. महाराष्रार्ील नव ष्टशष्टक्षर्ार् 
न्यनूगंडाची भावना ष्टनमाण होऊन इंग्रजाचं्या अंधानुकरणाची प्रवतत्ती पोसली गेली. जुन्या नव्याची साधेंजोड 
करर्ाना रे् खूप गोंधाले. अशा मनाच्या गोंधालेल्या मनःक्स्थर्ीर्च बाबानंी आत्मोध्दारासाठी धमांर्राचा 
ष्टनणयृ घेर्ला. साधारणपणे इ. स. १८५२ रे् इ. स. १९०६ पयंर् त्यानंी अव्याहर् लेखन केले. ष्टनबंध, 
कादंबरी, आत्मचष्टरत्र, चष्टरत्र इत्यादी वाङ्मयप्रकारार् र्र त्याचें अगे्रसरत्व आहे. त्याचंी संपादकीय 
कारकीदृ समतद्ध आहे. ष्टशक्षणष्टवषयक पुस्र्क रचना हे त्याचें खास वैष्टशष्य. काााच्या गरजेरू्न त्यानंी 
कोश ष्टसद्ध केले. आधुष्टनक मराठी ष्टिस्र्ी वाङ्मयाचे र्र बाबा जनकच ठरर्ार्. 
 

बाबाचं्या गं्रथाची संख्यया शभंराहून अष्टधक आहे हे खरे आहे पण त्यार्ील बरीचशी पुस्र्के ष्टिस्र्ी 
धमृप्रचारासाठी ष्टलष्टहलेली आहेर् हेही खरेच आहे. मात्र त्याचंी पाच-पचंवीस पुस्र्के र्री खष्टचर् अशी 
आहेर् की जी सवृ मराठी वाचकासं वाचनीय व ष्टवचारप्रवरृ्क वाटल्याखेरीज राहणार नाहीर्. 
 

बाबाचं्या ष्टलखाणाचे र्ीन कालखंड पडर्ार्. पष्टहला मंुबईच्या फ्री चचृ ष्टमशनच्या शााेर् 
जाईपयंर्चा, म्हणजेच इ. स. १८४९ पयंर्चा. या कााार् जादूटोणा, नवस-शकुन वगैरेंवर बाबाचंा 
पराकाष्ठेचा ष्टवश्वास होर्ा. त्या खुाचट कल्पनास साजेल असे एक पुस्र्क त्यानंी या कााार् प्रष्टसद्ध केले; 
रे् म्हणजे िेपोनलयिची शकुिवतंी. ‘रे् एका इंग्रजी पुस्र्काचे भाषारं्र होरे् आष्टण आपला र्ो 
अज्ञानाधंकारार्ील उद्योग होर्ा’ असे बाबा त्याचे वणृन करर्ार्. याच कााार् वगषृ्टमत्राचं्या 
सुधारणुकीप्रीत्यथृ त्यानंी बोधनिबंध या नावाचे पुस्र्क रष्टचले होरे्. वयाच्या अठराव्या वषापयंर् ही दोन्ही 
पुस्र्के त्याचं्या नावावर होर्ी. याष्टशवाय ाुटका ष्टनबंध, वरृ्मानपत्रार् पते्र इ. लेखन चालूच होरे्. 
 

दुसरा कालखंड इ. स. १८५० रे् इ. स. १८५४ पयंर्चा म्हणजे फ्री चचृ ष्टमशनच्या शााेर् प्रवेश 
केल्यापासून र्ो ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारीपयंर्चा. या कालखंडार् त्याचं्या मनावर ष्टिश्चन धमार्ील नीर्ी व 
ष्टवचार, आचार याचंा वाढर्ा प्रभाव पडू लागला होर्ा. त्याचं्या आधारे आपल्या देशबांधवासं सुधारणेचे धडे 
देण्याकष्टरर्ा त्यानंी स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं, हहदुलोकाचें सणानंवषयी निबधं, व्यनभचारनिषेधक बोध, कुटंुब 
सुधारणा, व सवृसंग्रही ऊफृ निबंधमाला ही पाचं ष्टनबधंस्वरूपाची पुस्र्के ष्टलष्टहली. या कााार् त्याचं्या 
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मनार् ही र्ीव्र भावना होर्ी की ज्या देशार् ईश्वराने आपणास जन्मास घार्ले रे्थील लोकाचंी दुःखे जाणून 
र्ी दूर होण्याचे स्वसामर्थयाप्रमाणे उपाय करणे हा धमृच होय. याच धमापोटी बाबानंी उपरोतर् पाच पुस्र्के 
ष्टलष्टहली. व्यतर्ी, कुटंूब व समाज-सुधारक बाबाचें र्ामाणारे अंर्ःकरण या पुस्र्कारू्न ठायी ठायी व्यस्र् 
होरे्. या पाचही पुस्र्कानंा र्त्त्कालीन; ‘दष्टक्षणा प्राईज कष्टमटी’ वा ‘पुस्र्के व ष्टनबधं करणारी मंडाी’ 
याकंडून बष्टक्षसे ष्टमाालेली आहेर्. यावरूनच त्याचें र्त्कालीन मूल्य व उपयोष्टगर्ा इत्यादी ष्टदसून येर्ार्. 
नस्त्रनवद्याभ्यास निबंधाचे र्र ज्ञािप्रकाशकते यानंी कौरु्क करून बाबानंा एक चमी जोडा व ष्टपर्ाेची वाटी 
बक्षीस म्हणून पाठवली होर्ी. अशा प्रकारे र्त्त्कालीन महत्त्वाच्या व ष्टजव्हाळ्याच्या ष्टवषयावंर बाबाचें 
ष्टनबधंलेखन लालेले आहे. बाबाचंी भावनीक र्ामा व वैचाष्टरक र्पशील इत्यादी यार् ष्टदसून येर्ार्. र्सेच 
ष्टिस्र्प्रणीर् मानवर्ावादाचा पुरस्कार या त्यांच्या लेखनार् आढाून येर्ो. वतत्तपत्रीय वा ष्टनयर्काष्टलक 
स्ाुट पद्धर्ीचे ष्टनबंधलेखन बाबानंी केले नाही र्र गं्रथस्वरूपाचे ष्टनबंधलेखन करावयाचे असे त्याचें एक 
खास वैष्टशष्य आपणास सागंर्ा येरे्. एकोष्टणसाव्या शर्कार्ील एक महत्त्वाचे ष्टनबधंकार म्हणून बाबाचें 
कर्तृत्व आपणास मान्य कराव ेलागेल. 
 

बाबा पदमनजी हे महाराष्रार्ील पष्टहले कादंबरीकार होर्. यमिापयृटि ही त्याचंी इ. स. १८५७ 
मधील स्वरं्त्र सामाष्टजक व वास्र्व अशी पष्टहली मराठी कादंबरी होय. ष्टवधवाष्टववाहाच्या प्रश्नाष्टवषयीची 
र्ीव्र र्ामा, व र्त्त्कालीन वस्रु्क्स्थर्ीचे सूक्ष्म अवलोकन यावर र्ी कादंबरी आधाष्टरर् आहे. ष्टर्च्यार्ील 
वणनेृ, संवाद, आष्टण व्यक्तर्दशनेृ ही लेखकाच्या कल्पकरे्ची व सहृदयरे्ची साक्ष देर्ार्. कथेबरोबर 
वादष्टववाद, संभाषणे, पते्र या रूपानंी ष्टवधवा पुनर्थववाहावर ष्टवपुल चचा या कादंबरीर् आलेली आहे. 
कादंबरीचा शवेट त्यार्ील एका पत्राने ष्टलष्टहलेल्या पत्ररूपी ष्टनबंधाने लालेला आहे. या कादंबरीनंर्र 
पाऊणश े वषांनी केर्करानंी ष्टलष्टहलेल्या सामाष्टजक समस्याप्रधान कादंबऱ्याशंी ष्टहचा र्ोंडवाा खूपच 
जमर्ो. या कादंबरीनंर्र मुक्तामाला, मंजुघोषा यासारख्यया अदभरु्रम्य कादंबऱ्याचें जे पीक आले, 
त्याचं्याशी रु्लना करर्ा ष्टहच्यार्ील वास्र्वर्ाच अदभरु्रम्यरे्सारखी वाटरे्. त्या कााार् ही कादंबरी 
बरीच लोकष्टप्रय असल्याचे ष्टदसरे्. आजही मराठी साष्टहत्याच्या अभ्यासकानंा र्ी ज्ञार् आहेच. मराठीर्ील 
बहुरे्क सवृ टीकाकारानंी प्रस्रु्र् कादंबरीची दखल घेर्लेली ष्टदसरे्. ही कादंबरी ष्टहच्या नंर्रच्या अनेक 
कादंबऱ्यानंा अनुकरणीय ठरलेली ष्टदसरे्. र्त्त्कालीन सुष्टशष्टक्षर् सुधारक र्रुणाचं्या मनार्ील पत्नीष्टवषयक 
स्वप्नरंजन, मराठी कादंबरीर्ील नाष्टयका प्राधान्य, कक्ल्पर्ापेक्षाही प्रखर वास्र्ववाद, र्त्तकालीन कत्या 
सुधारकानंा ष्टवचारप्रवण करावयास लावण्याचे सामर्थयृ इत्यादी गोिी बाबाचं्या यमुिापयृटिच्या अनुकरणाने 
मराठी साष्टहत्यार् ष्टवशषेर्ः कादंबरी वाङ्मयारं् आलेल्या असाव्यार्. मराठी कादंबरीर्ील ही पष्टहलीवष्टहली 
कत र्ी ाारच प्रभावी व पष्टरणाम करणारी ठरली. बाबाचें हे कर्तृत्व अलौष्टकक स्वरुपाचे होय. 
 

बाबानंी सत्यदीनपका (धाकटी), सत्यदीनपका (थोरली), प्रमोदय वा उदयप्रभा, सत्यवादी, 
कुटंुबनभन्न व ऐक्यप्रदशकृ पनिका इ. ष्टनयर्काष्टलके इ. स. १८६१ रे् १८८२ या कााार् चालष्टवली. या 
कायांर् त्याचंी संपादकीय ष्टजि व आवड ष्टदसून येरे्. त्याचंी ष्टचकाटी, उद्योगष्टप्रयर्ा यारू्न त्याचें एक 
ष्टनयर्काष्टलक बदं पडर्ाच दुसरे ष्टनयर्काष्टलक जन्म घेर् असर्ाना ष्टदसरे्. कधी कधी पदर मोड करून 
त्यानंी ष्टनयर्काष्टलक चालष्टवले. सत्यदीनपका (धाकटी) हे ष्टनयर्काष्टलक र्र केवा लहान मुलासंाठी 
चालष्टवलेले पष्टहले माष्टसक ठररे्. ष्टवषयाचंी ष्टवष्टवधर्ा या ष्टनयर्काष्टलकारू्न असली र्री त्याचें स्वरूप 
मुख्ययर्ः धार्थमक असे आढारे्. ष्टिस्र्ी धमृप्रचार हे अथार्च त्याचें वैष्टशष्य सागंाव ेलागेल. 
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बाबा काही काा स्वर्ः ष्टशक्षक होरे्. शााेर् ष्टशकवण्याबरोबरच त्यानंी ष्टशक्षणष्टवषयक पुस्र्करचना 
देखील केलेली आहे. ष्टवद्यार्थयांसाठी क्रष्टमक पुस्र्के, ष्टस्त्रयासंाठी वाचनाथृ पुस्र्के, ष्टस्त्रया व मुलासंाठी 
कोशरचना, इष्टर्हासाची पुस्र्के, मुलासंाठी माष्टसक व ष्टशक्षकासंाठी नशिणपद्ती अशी अनेक पुस्र्के 
त्यानंी या कााार् रचलेली आहेर्. वाचिपाठावली, सानहत्यशतक इत्यादी त्याचंी पुस्र्के या ष्टवषयावरची 
उपयोगी पुस्र्के होर्. यावरून त्याचंी पुस्र्क रचनेची आवड व छंद याचंी ओाख आपणास होरे्. नुसरे्च 
अध्यापनाचे कायृ न करर्ा ष्टशक्षणष्टवषयक पुस्र्करचना बाबनंी केली हे त्याचें कर्तृत्व लक्षार् घेण्यासारखे 
खष्टचर् आहे. 
 

भाषेच्या दृिीने बाबाचंी महत्त्वाची कामष्टगरी म्हणजे त्याचं्या कोशरचना होर्. मोल्सवथृ व कँडी यांचे 
कोश सवृसामान्य अभ्यासकाचं्या आटोतयाबाहेरचे होरे्. त्यामुाे काााची गरज म्हणून बाबानंी मोल्सवथृ व 
कँडी याचं्या शब्दकोशाच्का आंधारे मोल्सवथृच्या मराठी-इंग्रजी शब्दकोशाचा संके्षप केला आष्टण कँडीच्या 
इंग्रजी–मराठी शब्दकोशाचा संके्षप केला. संके्षपार्ही शब्दाचंी व अथांची माडंणी यार् वगेाेपणा आहे. 
याष्टशवाय त्यानंी गतहपयोगी व शालोपयोगी संस्कत र् मराठी पॉकेट ष्टडतशनरी रचली. र्सेच शब्दरत्िावली हा 
त्याचंा रॉजेट ष्टथजॉरस टाष्टअप शब्धकोश मराठीर् आणलाच आहे. त्याच्या पष्टहल्या भागाचे स्वरूप 
संख्ययाकोशासारखे र्र दुसऱ्या भागाचे ‘पयायकोशासारखे’ आहे. भाडंी या शब्दाखाली ६९ भाडं्ाचंी नावे 
र्र मूखृ या शब्दाखाली ४७ पयाय शब्द आहेर्. मराठीर् याहून मोठा पयाय कोश होण्याची ष्टनर्ारं् 
आवश्यकर्ा आहे. 
 

बाबाचंी ष्टिस्र्ी धमृष्टवषयक रचना बरीच मोठी आहे. सर्र् र्ीस चााीस वष ेया प्रकारची गं्रथरचना 
त्याचं्या हारू्न लाली. संख्ययात्मक दृिीने त्याचें हे लेखन प्रथम क्रमाकंाचे आहे. त्यापैकी िव्या करारावरील 
टीका हा त्याचंा गं्रथ ाार महवत्तचा आहे. भाष्य, भाषारं्र, स्पिीकरणाथृ टीपा, ष्टववरण इत्यादी या 
गं्रथार्ील गोिींनी ‘जुना करार व नवा करार’ हे ष्टिस्र्ीशास्त्र सुलभ लाले आहे. ष्टिस्र्ी वाचक व उपदेशक 
यानंा र्र र्ो उपयोगी आहेच पण ष्टिस्रे्र्र मराठी वाचकास पण र्ो ष्टिस्र्ीशास्त्र समजण्यास उपयोगी 
आहे. या गं्रथार् ष्टकत्येक ष्टठकाणी वदे, उपष्टनषदे, गीर्ा, महाभारर्, ज्ञािेश्वरी, दासबोध इत्यादी गं्रथार्ील 
अवर्रणे ष्टवषय स्पिीकरणाथृ ष्टदली आहेर्. बाबाचंी र्ौलष्टनक अभ्यास करण्याची वतत्ती या गं्रथार् स्पि 
होरे्. 
 

बाबानंी सष्टवस्र्र व संगर्वार असे येशल निस्तीताचे चनरि मराठी वाङ्मयार् प्रथमच ष्टलष्टहले. 
डोासपणाने ऐष्टर्हाष्टसक चष्टरत्रग्रथन करण्याचा बाबाचंा प्रयत्न येथे ष्टदसून येर्ो. अदभरु् व दैवी प्रसंग 
गााून, हकवा त्याचें समपृक स्पिीकरण करून, दंर्कथाचंा नामष्टनदेश करून बाबानंी प्रस्रु्र् चष्टरत्र ष्टसद्ध 
केल्याने रे् एक महत्त्वाचे ष्टिस्र् चष्टरत्र ठरले आहे. पूवृसुरींच्या काही ष्टिस्र्भतर्ाचंी कांही समकालीन 
महत्त्वाच्या ष्टिस्र्सेवकाचंी अल्पचष्टरते्र पण त्यानंी ष्टसद्ध केली आहेर्. त्याचप्रमाणे काही मतत्यूलेख देखील 
बाबानंी ष्टलष्टहले आहेर्. त्याचं्या या लेखनामुाे मराठी चष्टरत्र वाङ्मयार् अल्पस्वल्प भर पडली. 
 

बाबानंी ष्टलष्टहलेली ष्टिस्र्ी धमृ व हहदूधमृष्टवषयक पुस्र्के ष्टिस्र्ी ष्टमशनरी संस्थानंी प्रकाशार् केली 
यावरूनच र्ी ष्टिस्र्ी धमृप्रसारार् उपयोगी पडावी म्हणून र्यार लाली असावीर् याष्टवषयी शकंा रहार् 
नाही. त्यामुाे या प्रकारच्या गं्रथास आवश्यक असणारी अष्टलप्र् वतत्ती यार् आढाून येर् नाही. परंरु् बाबानंी 
त्यार् जाणूनबुजून असत्य माष्टहर्ी ष्टदलेली नाही. या दृिीने त्याचें महत्त्वाचे पुस्र्क म्हणजे हहदुधमाचे 
स्तीवरूप भाग १ व भाग २ हे ८३८ पतष्ठाचें पुस्र्क होय. बाबानंी व्यासंगी वतत्ती, श्रमाची आवड आष्टण 
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अभ्यासूपणा इ. चा पष्टरचय प्रस्रु्र् गं्रथराजाच्या वाचनार् व्हावा. यार् वदे, दशनेृ, धमृशासे्त्र, इष्टर्हास, 
पुराणे, जार्कमे, संस्कार आश्रम, ष्टनत्यनैष्टमष्टत्तक कमे, देव, दैवरे्, र्ीथे, यात्रा, भरू्ष्टपशाच्चे, देवऋषी, 
जादूटोणे, शकुन, मुहूरृ् इत्याष्टद बहुष्टवध माष्टहर्ी आलेली आहे. एका ष्टिस्र्ी माणसाचा हहदुधमाचा हा 
इष्टर्हास व अभ्यास पाहून मन थक्क होरे्! ष्टिस्र्ी धमृ व हहदुधमृ याचंा आपपरभावाने त्यानंी रु्लनात्मक 
ष्टवचार माडंला आहे. 
 

इ. स. १८५४ मध्ये ष्टिस्र्ी धमाची दीक्षा बाबानंी घर्ली. ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाच्या भलूथापानंा बाी 
पडून एखाद्या प्रवाहपर्ीर्ाप्रमाणे त्यानंी धमांर्र केले नाही. धमांर्राचा ष्टनणयृ घेर्ाना त्यानंा दारुण व 
हृदयिावक अशा अंर्ःकलहास र्ोंड द्याव ेलागले. हहदु देवर्ावंर व धमावर त्यानंी ष्टनर्ारं् श्रद्धा होर्ी. 
आपल्या आईवष्टडलावंर त्याचें ष्टनस्सीम पे्रम होरे्. परंरु् याहीपेक्षा त्याचंी धमृष्टजज्ञासा जास्र् प्रबा होर्ी. 
त्याचें समवयस्क र्रुण इंग्रजी चारपाच बुके ष्टशकून सरकारी नोकरी ष्टमाष्टवण्याच्या खटपटीर् दंग होरे्. 
पण अशा लौष्टकक उत्कषाचा व प्रष्टर्ष्ठेचा ष्टवचारही बाबाचं्या मनार् आला नाही. परमाथृसाधनेसाठी 
रातं्रष्टदवस लटणारे रे् एक आरृ्भतर् होरे्. त्यांची वतत्ती अंर्मृुख होर्ी. म्हणून स्वर्ःच्या सदसदष्टववके 
बुष्टद्धला स्मरून त्यानंी आत्मशारं्ीसाठी पापष्टवमोचनासाठी, आत्मोद्धारासाठी ष्टिस्र्ी धमृ स्वीकारला असे 
म्हणावसेे वाटरे्. 
 

धमांर्रानंर्र त्यानंा वष्टडलोपार्थजर् संपत्तीवर व मानमरार्बावर पाणी सोडाव ेलागणार होरे् याची 
त्यानंा ष्टक्षर्ी वाटली नाही. याउलट आईवष्टडलापंासून दूर जार्ानंा, पत्नीचा ष्टनरोप घेर्ाना त्यानंा 
प्राणाषं्टर्क यार्ना लाल्या. हहदुधमावरील श्रद्धा कमी होर् जाऊन रे् ष्टिस्र्ी मर्ाकडे कसकसे खेचले गेले 
आष्टण अखेरचा ष्टनश्चय करण्यापूवी त्यानंा केवढा मनःस्र्ाप सहन करावा लागला याचा इत्थभंरू् वतत्तारं् 
त्यानंी आपल्या अरुणोदय नामक आत्मचष्टरत्रार् ष्टदलाच आहे. त्याचं्या हृदयमंथनाचे व ष्टवचार पष्टरवरृ्नाचे 
हे प्राजंल ष्टनवदेन वाड्मयदृष्या र्र सरस आहेच पण त्या वाेच्या सामाष्टजक पष्टरक्स्थर्ीचे रे् उत्तम 
प्रष्टर्हबब आहे. मराठी साष्टहत्याचा एक अमोष्टलक अलंकार असे हे आत्मचष्टरत्र आहे. इंग्रजी, जमृन व ष्टचनी 
या पाश्चात्य भाषार् व र्ष्टमा, रे्लगू, बगंाली व उदृू या भारर्ीय भाषार् त्याची भाषारं्रे लाली आहेर् 
यावरून त्याची लोकष्टप्रयर्ा व उपयुतर्र्ा लक्षार् यावी. वाचकाला ष्टवश्वासार् घेऊन त्याच्यापुढे आपले 
अंर्ःकरण खुले करण्याची बाबा पदमनजींची हार्ोटी काही ष्टवलक्षण आहे. प्रत्येक प्रकरणार् लेखक स्वर्ः 
र्र रंगर्ोच पण वाचकालाही र्ल्लीन करून सोडर्ो. याच कााार्ील दुसरे श्रेष्ठ साष्टहक्त्यक दादोबा पाडुंरंग 
याचें आत्मचष्टरत्र उपलब्ध आहे. पण बाबाचं्या लेखनारं्ील ष्टजव्हााा दादोबाचं्या भाषेर् नाही. दादोबाचें 
आत्मवतत्त म्हणजे सुया गद्य अनुभवाचंी संष्टहर्ा वाटरे्, उलट बाबाचें आत्मष्टनवदेन वाचर्ाना त्याचंा 
आयुष्यक्रम म्हणजे एक सत्याचा, शोध वाटर्ो. एक ध्येयसाधना जाणवरे्. बाबाचं्या अरुणोदयात बाबाचं्या 
वष्टडलाचें पे्रमा, समजूर्दार, ष्टवलोभनीय दशनृ घडरे्. प्रस्रु्र् आत्मचष्टरत्र म्हणजे र्त्त्कालीन व्यतर्ी, 
संस्था व समाजदशनृ घडष्टवणारा एक अप्रष्टर्म गं्रथ होय. 
 

बाबानंी बाक्प्र्स्मा घेर्ला त्या ष्टदवशी ‘रू् प्रकाशार् गेलास पण आमच्या घरार् अंधार पडला’ असा 
घरचा ष्टनरोप आला. बाबाचं्या अंर्ःकरणार् कोलाहल माजला होर्ा. त्याचें व त्यांच्या कााार्ील 
अज्ञानाधंकाराचे दशनृ आपणास या त्याचं्या अरुणोदयात घडरे्. बाबानंी दीघृकाापयंर् ष्टलष्टहलेल्या 
रोजष्टनशीच्या आधारे, त्यारं्ील ष्टनवडक वेच्यानी युतर् असा अिुभवसंग्रह ष्टसद्ध केला. हा अनुभवाचंा संग्रह 
दोन भागारू्न असून बाबाचं्या पन्नास वषांच्या ष्टिस्र्ी ष्टजण्याची कल्पना आणून देणारा आहे. त्या कााार्ील 
काही ऐष्टर्हाष्टसक माष्टहर्ी देखील या अिुभवसंग्रहाद्वारे हार्ी लागरे्. बाबा एक आरृ् ष्टिस्र्भतर् होरे्. 
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त्याचें जीवन ष्टिस्र्मय लाले होरे्. अनन्य ष्टिस्र् सेवकाचें दशनृ बाबाचं्या या आत्मचष्टरत्रात्मक पुस्र्कारू्न 
घडरे्. 
 

लोकष्टहर्वादींची वैगुण्ये बाबाचं्या लेखनार् नाहीर्. र्से पाष्टहले र्र बाबाचंी भषू्टमका प्रचारकाची. 
त्याचं्या लेखनार् अशी वैगुण्ये आढाली असर्ी र्र त्यार् आश्चयृ नव्हरे्. परंरु् बाबाचें व्यक्तर्त्व समर्ोल 
असल्याने त्याचं्या लेखनार् बुद्धी व भावना याचंा यथोष्टचर् ष्टमलाा आढार्ो. लोकष्टहर्वादींच्या रु्लनेने 
त्याचंी शलैीही आकषकृ आहे. हकबहुना, भाषेची प्रौढी, पदरचनेची शलैी, अन्वयाची एकर्ा, ष्टवचाराचें 
गाभंीयृ व शब्दालंकार याचंी कलात्मक जाणीव बाबाषं्टशवाय अन्य अव्वल इंग्रजीर्ील ष्टनबधंकारार् 
अपवादानेच आढाावी. मात्र लोकष्टहर्वादींची वैचाष्टरक सखोलर्ा बाबाचं्या ष्टनबंधार् आढार् नाहीर्. 
ष्टिस्र्ष्टनष्ठेमुाे भारर्ाचे पाररं्त्रय, आर्थथक शोषण या घटनाचें त्यानंा आकलनच लाले नाही. र्रीही ष्टिस्र्ी 
लेखकार्ील व अव्वल इंग्रजीर्ील एक संयष्टमर् ष्टवचार–ष्टवकाराचंा आष्टण आकषकृ शलैीचा ष्टनबधंकार 
म्हणून बाबाचें स्थान अढा आहे. 
 

बाबाचंी भाषापद्धर्ी खरोखरचच ाार गोड आहे. त्यार् भतर्ीचा ष्टजव्हााा आहे. समाजसुधारणेची 
र्ामा आहे. वातये शुद्ध, साधी, सरा व चटकदार आहेर्. ष्टलष्टहणे गंभीर व प्रौढ आहे. शब्द वचेक आहेर्. 
वाण जरा कोकणी, त्याचं्या भाषेवर ष्टिस्र्ी धमृगं्रथाची छाप पडलेली आहे यार् मुाीच शकंा नाही; पण 
त्याबरोबरच बालपणापासून रामनवजय, हनरनवजय, पाडंवप्रताप इत्यादी गं्रथाचंी त्यानंी पारायणे केली 
असल्यामुाे श्रीधराच्या वाणीर्ील सुबोधर्ा, व सोज्वार्ा, प्रसन्नर्ा आष्टण पे्रमापणा हे गुण त्याचं्या भाषेर् 
उर्रले आहेर्. त्याचं्या भाषाशलैीचा पष्टरचय त्यानंी जो मोल्सवथृ कोशाचा संके्षप केला आहे त्याच्या 
प्रस्र्ावनेर्ील पुढील उर्ाऱ्यावरून होर्ो : 
 

आर्ा ज्या महाकोशाचा हा लघुकोश केला आहे त्याचे वणनृ करण्याची मला शक्तर् नाही. सूयृ 
दाखवायला जसा ष्टदवटीचा उजेड नको, र्सा त्या प्रचडं गं्रथाचा मष्टहमा प्रगट करायास येथे 
स्रु्ष्टर्वाद करणे न लगे. ज्यानंीं त्याचंें लक्षपूवृक अवलोकन केले आहे त्यास त्याचं्या कत्याची 
ष्टवशाल बुष्टद्ध, ष्टवष्टचत्र ष्टवित्ता, ष्टवस्र्ीणृ शोध, दीघृ प्रयत्न, अश्रान्र् श्रम व लोककल्याणाची ष्टनष्काम 
वासना, ही पाहून मोठा अचंबा वाटर्ो. ष्टवशषे काय सागंाव ेह्या देशार् यावत् महाराष्र व इंक्ग्लश 
भाषेचा लोक अभ्यास करर्ील र्ावर् त्यासं मोल्सवथृ ह्या नामाष्टभधानाचे ष्टवस्मरण होणार नाही. 

 
बाबाचंा लेखनष्टवषयक साके्षप त्याचं्या गं्रथार्, पत्रार्, ष्टनयर्काष्टलकार् इर्केच नव्हे र्र 

कोशरचनेर् देखील आढाून येर्ो. त्याचं्या जीवनाची ष्टशस्र् त्याचं्या लेखनार् सवृत्र ष्टदसरे्. त्या कााार् 
इर्तया साके्षपाने दुसऱ्या कुणीही लेखन केलेले नाही. सवृ भारर्ार् नव्हे जगार् ष्टिस्र्ी धमाचा प्रसार व्हावा 
ह्या हेरू्ने भारावनू जाऊन त्यानंी अष्टवश्रारं् लेखणी ष्टलजष्टवली. दृिी मंद लाली, वाचवर् नाही व ष्टलहवर् 
नाही अशा जजृर अवस्थेर् त्यानंी आपला अिुभवसंग्रह भाग २ ष्टसद्ध केला र्ो मुलगी राणी एस्रे्रेच्या 
साहाय्यानेच! ‘आपण पेंशन घेर्ली पण ष्टिस्र्सेवा सोडली नाही’ हे त्याचें उद्गार त्याचं्या ष्टिस्र्ष्टनष्ठेची 
साक्ष देण्यास पुरेसे आहेर्. ष्टशक्षक, लेखक, पााक, उपदेशक व संपादक अशी त्याचंी भरघोस यशस्वी 
कामष्टगरी सागंर्ा येईल. 
 

एकोणीसाव्या शर्काच्या पाश्वृभमूीवर त्याचें वाङ्मयीन कर्तृत्व खरोखरच डोळ्यार् भरण्यासारखे 
आहे. संख्ययात्मक व गुणात्मक दोन्हीही दृिीने मराठीची सेवा करणाऱ्या या थोर वाङ्मयसेवकाच्या 
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साष्टहत्याची जेवढी दखल घ्यावयास हवी होर्ी रे्वढी दुदेवाने घेर्ली गेली नव्हर्ी. र्ी घेण्याच्या दृिीने हा 
अल्प प्रयत्न प्रस्रु्र्गं्रथलेखकाने केला आहे, हे सागंणे नकोच! 
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१२. २ एष्टप्रल १८४९ : एडनला परर् जाण्यासाठी अजृ, सोल्जर बोडाचा नकार. 
१३. २५ ऑगस्ट १८४९ : बाबानंी सुवरृ्नाचा सत्य, नीर्ी, वरृ्न इत्यादीसंबंधीचा सुष्टनष्टश्चय केला. 
१४. १८५१ रे् १८५२ : बाबाचंी पष्टहली 

(१) स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं 
(२) हहदुलोकाचं्या सणाचं्या नवषयी निबंध 
(३) कुटंुब सुधारणा 
(४) निबंधमाला 
(५) व्यनभचारनिषेधक बोध 
पाच पुस्र्के प्रष्टसद्ध लाली. 

१५. १८५१ : परमहंस सभेचा बोभाटा व बाबाचें सप्टेंबर १८५१ मध्ये अडर्र  यास (ष्टज. सार्ारा) प्रयाण. 
१६. १८५२ : मेष्टडकल कॉलेजार् प्रवशे (ग्रँट मेष्टडकल कॉलेज मंुबई). 
१७. १५–१२–१८५१ : सार्ारहून ज्ञािप्रकाशास पत्र. रे् प्रष्टसद्ध लाले. 
१८. १८५२ : ष्टफ्र चचृ कॉलेज ष्टडक्व्हजन. (ष्टवल्सन कॉलेजार्) बाबाचंा पुनपृ्रवशे. (अंदाजे) 
१९. १८५४ एष्टप्रल : बाबा पदमनजींच्या वष्टडलाचंी परर् बेागावास बदली व बाबाचें बेागावास 
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आगमन. 
२०. २९ माचृ १८५४ : धलमकेतलस वषाृलासंबधंी बाबा पदमनजींचे पत्र. 
२१. १९ मे १८५४ : बाबा पदमनजींना वष्टडलानंी नोकरी ष्टदली. ४० रु. पगार – रान्सलेटरची जागा. 
२२. १३ ऑगस्ट १८५४ : बाबानंी घर सोडून चचृमध्ये प्रवशे केला. 
२३. १८ ऑगस्ट १८५४ : बाबा पदमनजींच्या धमांर्राची र्यारी, बेागावास. 
२४. ३ सप्टेंबर १८५४ : बेागावास बाबाचंा बाक्प्र्स्मा लाला. लंडन ष्टमशनचे इंक्ग्लश देऊा. रेव्ह. 

बेननची उपासना. रेव्ह. टेलरसाहेबानंी बाक्प्र्स्मा केला. 
२५. २० नोव्हेंबर १८५४ : बाबा परर् मंुबईस आले. 
२६. १८५७ : सुप्रीम कोटार् ‘हाष्टबयस कायृस अजृ’. यमुिापयृटिचा जन्म—कादंबरी लेखन २०० रु. 

नाा म्हणून ष्टमााले. 
२७. १८५७ : बाबाचंा प्रथम पत्नीशी घटस्ाोट. 
२८. १८६० : बाबाचें ष्टिस्र्ी लग्न—वष्टडलानंी याप्रीत्यथृ त्यानंा १०० रु. ष्टदले. मंुबई सोडून बाबा 

पुण्यास राष्टहले. १६ वष ेवास्र्व्य. 
२९. १८६२ : प्रथम पत्नीचा परर् बाबाकंडे येण्याचा यत्न. बाबानंी ष्टिस्र्ी धमानुसार इन्कार केला. 
३०. १९ जून १८६४ : बाबानंा त्याचं्या काकानंी स्वर्ःच्या घरी बोलावले. (धमांर्रानंर्र प्रथमच) 
३१. १८६२ रे् १८७३ : पुण्यास ष्टशक्षक व पााक म्हणून कायृ, शब्दकोश रचना, शास्त्राभ्यास, ष्टशकवण्या 

वगैरे. 
३२. १८६५ : बाबाचंी आई बेागावी वारली. 
३३. १८६७ : बाबानंा पुणे फ्री चचृ ष्टमशनच्या मंडाीचे पााकपदाची दीक्षा. 
३४. १८७२ : बाबाचंी ष्टिस्र्ी पत्नी सेराबाई ष्टहचे ष्टनधन. 
३५. १८७३ : बाबानंी पााकपदाचा राष्टजनामा ष्टदला. 
३६. १८७४ : बाबाचें वडील पुण्यास मरण पावले. 
३७. १८७७ : बायबल सोसायटीच्या व रॅतट सोसायटीच्या संपादकाचे काम मंुबईस स्वीकारले. २५ वषृ 

हे पद भषूष्टवले. या कााार् त्यानंी अनेक गं्रथ रचले, संपाष्टदले. 
३८. १८८१ : बाबाचंा ष्टर्सरा ष्टववाह. 
३९. १८९० : बाबाचंी ष्टर्सरी पत्नी वारली. 
४०. ९ सप्टेंबर १८९४ : बाक्प्र्स्म्याचा चााीसावा वार्थषक ष्टदवस समारंभ. अिुभवसंग्रह, भाग १ स्मारक 

गं्रथ म्हणून प्रष्टसद्ध—४० वषाचा अनुभव. 
४१. ९ सप्टेंबर १९०४ : बाक्प्र्स्म्याच्या पन्नासावा वार्थषक ष्टदवस समारंभ. अिुभवसंग्रह, भाग २ स्मारक 

गं्रथ म्हणून प्रष्टसद्ध—५० वषाचा अनुभव. 
४२. १९०२ : वयाच्या ७१ व्या वषी वरील दोन संस्थाकंडून बाबनंा पेन्शन. 
४३. २९ ऑगस्ट १९०६ : बाबा पदमनजी प्रभपुदी ष्टवलीन लाले. 
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पणरणशष्ट २ 
 

घरािे ि िंशणिस्र्ार 
 

 
 

यशोदा भवन, सुरर्वाला चेंबर, गॅ्रन्ट रोड, मंुबई येथे हेमंर् (बाबाचंा नारू्) वय ४० व बाबाचं्या 
स्नुषा संुदराबाई हे दोघे हयार् आहेर्. वाचकासंाठी बाबा पदमनजीसंबधंीच्या काही आठवणी त्यानंी 
ऐकलेल्या सोबर् जोडल्या आहेर्. 
 
पत्ता : हेमंर् ष्टवश्वास पदमनजी, 

यशोदा भवुन, सुरर्वाला चेंबर, 
ग्रँट रोड, मंुबई. 
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पणरणशष्ट ३ 
 

स्मतणर्गंध 
 
आर्ा उरल्या ्क्र् स्मतर्ी 
 

बाबा पदमनजींची सून संुदराबाई ष्टवश्वासराव पदमनजी याचें वय ६९ वषांचे असून सध्या त्या 
आपला मुलगा हेमंर् ष्टवश्वास पदमनजी याचं्याकडे राहर्ार्. त्या स्वर्ः ष्टशष्टक्षका म्हणून नोकरी करीर् 
होत्या. त्याचें पर्ी ष्टवश्वासराव पदमनजी इष्टर्हास व इंग्रजीचे एक नामाषं्टकर् ष्टशक्षक होरे्. रे् ष्टवल्सन 
हायस्कूल, ष्टगरगाव येथे काम करीर्. अत्यंर् लोकष्टप्रय ष्टशक्षक म्हणून सवृजण त्याचंा उल्लेख करीर्. 
संुदराबाई ष्टवश्वासरावाचें ष्टर्सरे कुटंुब. आपल्या पर्ीच्या साष्टन्नध्यार् ह्या सुनेने बाबाचं्या काही स्मतर्ी कथन 
केल्या त्या अशा. ‘ष्टवश्वासराव, माले पर्ी, बाबा पदमनजींचा उल्लेख ‘पप्पा’ म्हणून करीर्. मी रष्टववारी 
भरपूर खाद्यपदाथृ केले की माले ष्टमस्टर म्हणर्, “अग संुदरा, आमचे पप्पा घरार् काही ष्टशजव ूदेर् नसर् 
अन रू् ष्टकर्ी हा पसारा माडंलास.” पप्पा शष्टनवारी भरपूर मास (मटन) ष्टशजवनू ठेष्टवर् व रे्च ष्टशाे मटन 
रष्टववारी ‘कोल्ड मटन’ म्हणून खाण्याचा ष्टरवाज घरी होर्ा. रष्टववारी अगदी गडीमाणसानंा पण ‘रेस्ट डे’–
ष्टवश्रारं्ीचा ष्टदवस पाार्ा यावा म्हणून बाबाचंी वरील सारी धडपड असे.’ दुसरी आठवण सागंर्ाना 
संुदराबाई म्हणाल्या, ‘माले पर्ी सागंर् की एकदा एक मणुष्य बाबा पदमनजींवर खूप रागवला. र्ो 
म्हणाला, “अरे मी रु्झ्या पेटीचे ष्टखाे ठोकीन रे्व्हाच जाईन.” बाबा शारं् राष्टहले पण पुढे मात्र लवकर बाबा 
पदमनजींनाच वरील कु्रद्ध माणसाची पे्रर्यात्रा व अंत्यष्टक्रया करावी लागली. बाबा त्या ष्टदवशी खूपच दुःखी 
होरे्. त्यानंी त्या माणसासाठी ‘प्राथृना’ केली.’ संुदराबाई व ष्टवश्वासराव दोघेही नोकरी करीर्. ष्टवश्वासराव 
र्र ष्टशकवण्या व नाईट स्कूलमध्येही काम करीर्. त्यामुाे ाारशा गप्पा गोिी कधी लाल्याच नाहीर् असे 
संुदराबाईंचे म्हणणे ष्टदसरे्. बाबा पदमनजींनी आपल्या मुलाबाााचंी चागंली व्यवस्था केली. ष्टदनकररावाने 
ष्टवश्वासरावाचंी बरीचशी रक्कम हडप केली असा सूर ष्टवश्वासरावाचंी पत्नी संुदराबाई याचंा ष्टदसला. थोरला 
प्रभाकर म्हशीचा धंदा करीर् असे. राणी हकवा एस्र्रबाई मात्र बाबा पदमनजींची सेवा करीर् असे. र्ी ाार 
संुदर होर्ी. वष्टडलाचं्या म्हार्ारपणी एस्र्ने त्याचंी सेवाशुश्रुषा केली. लेखन केले. एवढेच नव्हे र्र आपला 
ष्टववाह देखील ष्टर्ने वष्टडलाचं्या म्हणजे बाबा पदमनजींच्या मतत्यूनंर्र केला. त्याचंा ष्टववाह ष्टम. दत्त याचं्याशी 
इंग्लंडमध्ये लाला. ष्टवश्वासरावासंाठी देखील बाबानंी सार्आठश ेरुपये ठेवले होरे्. पण त्या पैशाचा पुढे 
पत्ता लागला नाही. ष्टवश्वासरावाने यमुिापयृटि या बाबाचं्या कादंबरीची आवतत्ती ३ री स्वखचाने प्रकाष्टशर् 
केली. ष्टवश्वासराव मेष्टडकल कॉलेजार् होरे्. त्याचं्यासाठी हे पैसे ठेवले होरे्. पण ष्टदनकररावाने ाार त्रास 
ष्टदला व पैसे काढून घेर्ले. त्याचं्या पष्टरक्स्थर्ीच्या मानाने बाबानंी मुलाचें खूपच केले. त्याचं्याकष्टरर्ा 
अल्पस्वल्प पे–पैसे ठेवले. घरार् बहुधा दाष्टरिच असे. क्वष्टचर् जेवणाची हचर्ा असे पण माले ष्टमस्टर व 
त्याचंी आई (बाबा पदमनजींची पत्नी) हे दोघेजण खोलीर् बसून प्राथृना करीर्. त्यानंर्र कोणीर्री 
अनाहूर् माणूस येई. अडचण ष्टनवारण होर् असे. बाबा अत्यंर् श्रदे्धने प्राथृना करीर् असर् व त्याचा उपयोग 
पण होई. 
 

ष्टवश्वासरावाचंी एक ष्टवद्यार्थथनी ष्टमसेस शारं्ाबाई माने, न्य ू रेडीमेनी ष्टबक्ल्डंग, भायखाा या पण 
म्हणर्ार्, ‘आमचे टीचर एबनायलर पदमनजी याचं्या वष्टडलाचंा उल्लेख पप्पा म्हणून करीर्. रे् म्हणायचे, 
“माझ्या पप्पानंी पण माझ्यासाठी पैसे ठेवले होरे् पण रे् मला कुठे ष्टमााले? माझ्या पप्पानंी र्ेंव्हा धमांर्र 
केले रे्व्हा त्यानंा लोकानंी ाार ाार त्रास ष्टदला. त्याचंी गाडी ष्टनघाली की त्यावर (क्व्हतटोष्टरया) धोंडमार 
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होर् असे.” पप्पाष्टवषयी परमावधीचा आदर त्याचं्या ठायी होर्ा. बाबा पदमनजी ष्टिश्चन कसे लाले हे रे् 
समजावनू सागंर्.’ 
 

बाबा पदमनजींच्या एका ष्टमत्राची सुकन्या ष्टमसेस एस्टरबाई जोसेा वय ८०–८२, सध्या मंुबईस 
सेंट कोलंष्टबया कंपाऊंडमध्ये राहर्ार्. त्याचं्याशी बोलर्ाना त्या म्हणाल्या, ‘बाबा पदमनजी माझ्या 
वष्टडलाचें घष्टनि ष्टमत्र. वास्र्ष्टवक पाहर्ा माझ्या वष्टडलाचें व बाबा पदमनजींचे देऊा (चचृ) ही ष्टभन्न ष्टभन्न. 
पण माले वडील बाबाचं्याकडीं आवजृून जार्. बाबा अत्यंर् साधे होरे्. पाढंरा ाेटा, मोठे डोाे असा वतद्ध, 
अशी त्याचंी आकत र्ी अद्याप माझ्या डोळ्यासंमोर आहे. रे् आम्हाला खाऊ व ष्टबक्स्कटे वगैरे देर्. आम्ही 
हॉलमध्ये दंगा वगैरे केला र्री रागावर् नसर्. त्याचंी खूप पुस्र्के आमच्याकडे होर्ी. अिुभवसंग्रह हे 
त्यापैकी एक. माझ्या वष्टडलाचं्या मनार् त्याचं्या ष्टवषयी आदर असे. चेहरा हसरा, मध्यम ऊंची, लाबं कोट 
असे त्याचें वणनृ करर्ा येईल.’ ाार वाधतृयामुाे बाबा कधी कोणाकडे रे्व्हा ाारसे जार् येर् नसर्, असे 
त्या म्हणाल्या. ‘बाबा पदमनजी र्से पाष्टहले र्र दुसऱ्या ष्टमशनचे, र्री पण माले वडील त्याचंी पुस्र्के 
ष्टवकर् घेर्. बाबाचंा उजवा हार् असलेली कन्या एस्र्रबाई (राणी) ाारच संुदर होर्ी. ष्टर्चे लग्न नंर्र 
ष्टमस्टर दत्त बरोबर लाले. रंग गोरा नाही पण ाीचसृ ाार उत्तम असे आठवरे्.’ ष्टमसेस एस्र्रबाई जोसेा 
या एबनायलर (ष्टवश्वासराव) याचं्या ष्टवद्यार्थथनी. ष्टवश्वासरावानंी आपणास इष्टर्हास ष्टशकष्टवला. रे् 
वष्टडलाषं्टवषयी वगार् ाारसे कधी बोलर् नसर्. इष्टर्हासाची व इंग्रजीची गोडी आपणास त्यामुाे लागली हे 
त्याचें कथन स्वर्ःच्या अत्यंर् लहानपणी आपण बाबा पदमनजींच्या साष्टन्नध्यार् आलो त्यामुाे ाारसे 
आठवर् नाही, याबिल एस्र्राबाईंना ाारच वाईट वाटले. जोसेा एस्र्राबाई म्हणर्ार्, ‘बाबाचें घर साधे 
पण प्रसन्न होरे्. हॉल, बेडरुम व ष्टकचन असेच त्याचे स्वरूप. घरार् स्वच्छर्ा आढाे. बाबा मुलावंर कधी 
ाारसे रागवर् नसर्. माले वडील व रे् खूप बोलर् बसर्. सोाा, खुच्या इत्यादी सामान त्याचं्याकडे होरे् 
असे आठवरे्.’ 
 

बाबाचंी सून संुदराबाई बाबा पदमनजींप्रमाणेच थोडी ाटका पण स्पिवतर्ी, दुसऱ्यास मदर् 
करण्यास र्त्पर. ७० वषांची ही वतद्धा या ष्टदवसार् प्रस्रु्र् प्रबधंकत्याबरोबर अगदी भर उन्हार् देखील या 
स्मतर्ी–पाकळ्या वचेण्यासाठी आली. १९६८ साली अमरोली चचृचा मोठा समारंभ लाला. र्से पाष्टहले र्र 
बाबा पदमनजी अमरोली चचृचे प्रमुख सभासद. त्या वाेी बाबा पदमनजींच्या बाबर्ीर् चचृने उदासीनर्ा 
दाखष्टवली. ‘पदमनजी घराण्यास ष्टनदान बोलावणे (ष्टनमंत्रण) र्री यावयाचे होरे्.’ संुदराबाईंनी ही आपली 
व्यथा बोलून दाखष्टवली. आजही त्या अमरोली चचृचा ष्टहशोब ष्टवचारर्ार्. अमरोली चचृचा समारोह 
स्मरष्टणकेर्ील अक्षम्य चुका बाबाचं्या या र्डादार सुनेने मला प्रत्यक्ष दाखष्टवल्या. प्रामाष्टणक पण सत्य, 
सत्य पण कटु टीका करण्याचा हा वारसा ह्या सुनेला सासऱ्याकडून र्र ष्टमााला नसेल ना? अहमदनगरचे 
ष्टिस्र्ी कवी कत ष्ण रत्नू सागंाे याचंी ही नार् बाबा पदमनजींची सून होय. आजोबाचंा व सासऱ्याचा पुरापुरा 
अष्टभमान संुदराबाईंच्या रोमारोमार् आजही आढाून येर्ो. ‘हेमंर्ाच्या आई, रु्मच्या पर्ीच्या एकारं्ार् कधी 
त्यानंी रु्म्हाला बाबा पदमनजींष्टवषयी ऐकवले असेल की. त्याचं्या काही आठवणी रु्म्ही सागंू शकाल?’—
माला प्रश्न. ‘अहो प्रोाेसर, शााा, ष्टशकवण्या व नाईट स्कूल यारू्न ष्टवश्वासराव माझ्या वायाला क्वष्टचर्च 
येर्. मी देखील नोकरीच करीर् असे. आठ आठ ष्टदवस आमची गाठ भेटही शारं्पणे होर् नसे. त्यांरू्न 
एकारं् व ष्टनवारं्पणा कसला लाभणार व बाबा पदमनजींच्या आठवणी काय ष्टनघणार? ष्टशवाय मी त्याचंी 
ष्टर्सरी पत्नी.’—इष्टर् सुंदराबाई. 
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पणरणशष्ट ४ 
 

गं्रथमाला 
 

अहो ज्ञानोदयकरे् महाराज, भेटीसाठी आलो आहे आज 
भेटीची आशा भारी, दाखव ूनका कचऱ्याची टोकरी 
आपल्या पत्राची वहावा, सरकारने ष्टरपोटार् केली परवा, 
आपले लेखन र्सेच छान, म्हणून सरकारनेही ष्टदला मान 
रे्णे अंर्करणा लाला उल्हास, म्हणून आलो भेट घ्यावयास 
सागंर्ो एक नामावाी, रे. बाबा याचंी पुस्र्के सगाी, 
पाहून लोक करर्ील ष्टवचार, वाचून घेर्ील त्यार्ील सार, 
लाभ होर्ील ष्टनःसंशय ाार, म्हणून केली माष्टलका र्यार. 
गणपष्टर् लोक ज्याची गार्ार् ाार कीर्ी, 
त्याची हे गं्रथकार करर्ार् ाटाष्टजर्ी. 
हहदल लोकाचं्या सणाचा निबंध, पहा तसाच व्यनभचारनिषेधबोध. 
वाचा श्री येशलनिस्तीतकत त शातंी कल्याण दायक सुसंवाद 
होईल रे्णे अंर्करण सुबोध 
हहदू व ष्टिस्र्ीधमृ याचंी रु्लना, दुसरी कत ष्ण व ष्टिस्र् याचंी जाणा. 
र्शीच ष्टर्सरी हहदू व ष्टिस्र्ी ष्टजण्याची म्हणा, 
पहा र्ोलून भरर्ो अष्टधक उणा. 
हहदल धमाचे स्तीवरुप भाग दोन, केले अकटो ष्टवकटो गं्रथ शोधून 
आणखी आहे स्वगवृणनृ, पहा मूर्थर्पूजेष्टवषयी संभाषण. 
राष्टहले जानतभेदनववचेि, र्सेच पाहा शकंा निवारण 
वाचा वदेधमी लोकाचंा वतत्तातं, वदेारं् काय आहे पाहा घ्यावयाचे असल्यास ज्ञान 
वाचा सत्यवदेात काय आहे भाग दोन. 
करृ्व्य ब्राह्मण ष्टवधवेचे लग्न असे दाखष्टवरे् यमुिा पयृटि. 
अंर्कााी कशी उडरे् घाई – वाचून पाहा आत्मारामपतं मतत्यल नशपाई. 
रे्व्हा येईल सारासार ष्टवचार मग पाहा ष्टिस्र्ी करृ्व्य सार. 
शवेटी वाचा उद्धार माग ृष्टवज्ञान मग जार्ील अज्ञानाचे पटल ष्टनघून 
पहा पहा आला अरुणोदय - मग जाईल मनावरचे भय. 
जर व्हावा सुप्रभार् सवृत्र – र्र पाहा येशू निस्तीताचे चनरि 
का न करष्टर्ल लोक उल्हास – कारण लाला आहे बदंखलास. 
नस्त्रनवद्याभ्यास ष्टनबधं याचा लागर्ो साध्वीस छंद, 
का न होईल आनंद साध्वीच्या मना ष्टर्च्यासाठी कुटंुब सुधारणा 
का ष्टमाेल ष्टर्ला दूषण – वाचीर् असरे् र्ी स्त्रीकंठभलषण. 
पहा आहे एक शब्दरत्िावली जशी जणू भाषेची एक उत्तम ष्टकल्ली. 
ष्टवद्यार्थयांनी करावा जयघोष – केले त्याचं्यासाठी मराठी व इंग्रजी असे दोन कोश. 
अशी शालोपयोगी पुस्र्के केली ाार–राष्टहली अजून क्रष्टमक दोन पासून चार. 
महाराष्राचा संनिप्त इनतहास छानदार – वाचकानंा वाटरे् कौरु्क ाार. 
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का न होईल आनंद ष्टशक्षकाला – पाहुष्टन र्ी छान निबंधमाला. 
ष्टशवाय नशिण पध्दतीचे दोि भाग, त्याला पडर्ार् उपयोगी ष्टशक्षण द्यावयास. 
सवृ ष्टिस्र्ी उपदेशक–आनंद करर्ार् पाहुष्टन साष्टहत्यशर्क. 
निुःशास्त्रवाद परीिा एक – उपयोगी पडर्ो र्साच नरनायक. 
िानशक िेिाची यािा र्साच पढंरीचा वारकरी. 
वाचर्ार् वाटेवर वरचेवरी. 
उत्पत्तीच्या पुस्तीतकावंर टीका इचा उपयोग होर्ो ाार उपदेशका. 
दुसरी नव्या करारावर, उपयुतर् सूचना ष्टमार्ार् ष्टर्च्यारू्न ाार. 
उपदेश व नसध्दान्त दोि रत्िमाला उपयोगी पडर्ार् बहुरे्क रेवरेंडाला. 
सागंर्ो आणखी दोन चार गं्रथकत्यांच्या अडचणी असर्ार् ाार. 
र्री राखूनी ष्टवचार स्वारं्त्र – चालष्टवले दोन वष ेकुटंुबनमि. 
आमच्या पष्टवत्र कमाची पापे पाहणारा ष्टिस्र् आहे सत्यवादी खरा. 
र्रच ष्टदसेल रे् अष्टर्रम्य स्था - रे्व्हा पावर्ील आनंर् सवृ काा. 
रे्थे कसे बसाव ेप्रभचू्या पगंर्ी – र्र वाचा प्रभ ुभोजिाचा साथी 

 
रे. बाबा पदमनजी यानंी जी पुस्र्के रष्टचली त्यार्ील बहुरे्काचंी यादी ष्टकत्येक लोकाचं्या संग्रही 

असण्याचे अगत्य सोलापूरच्या एका बंधूस वाटल्यावरून त्यानंी ही गं्रथमाला प्रष्टसद्ध करष्टवली आहे. 
 
ज्ञािोदय, २१ ाेबु्र. १८८९, पत. ६०. ज्ञा. क. 
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बाबा पदमनजींची गं्रथसंपदा 
 

२१–२–१८८९ च्या ज्ञािोदयात एका सोलापूरकराने ‘रे. बाबा पदमनजींच्या गं्रथाचंी एक 
गं्रथनामावली’ या नावाने पद्यात्मक यादी प्रष्टसद्ध केली आहे. [ज्ञािोदय, २१–२–१८८९, पत. ६०.] त्या यादीर् १८८९ 
पयंर् प्रष्टसद्ध लालेली ५० पुस्र्के आहेर्. त्यानंर्र इ. स. १८९९ साली प्रष्टसद्ध लालेल्या बाबा पदमनजींच्या 
ज्ञाििीनत बोधसंग्रह या पुस्र्काच्या शवेटी एक यादी छापलेली आहे. या यादीर्ील बाबा पदमनजींची 
म्हणून एकूण पुस्र्के ९५ ष्टदली आहेर्. त्याप्रमाणे जुलै १९०४ मध्ये बाबा पदमनजींच्या अिुभवसंग्रह भाग २ 
या पुस्र्काच्या पाठीमागे त्याचं्या पुस्र्काची एक इंग्रजी व एक मराठी पुस्र्काची यादी ष्टदली आहे. त्यार् 
एकूण ९० पुस्र्के आहेर्. यार् ष्टनयर्काष्टलकाचंा समावशे आहे. सुप्रष्टसद्ध दारे् सुचीर् बाबा पदमनजींच्या 
४९ पुस्र्काचंा उल्लेख आहे. [मराठी गं्रथ सलनच–प्रथम खंड, सं. श.ं ग. दारे्, पुणे,१९४३.] गं. बा. सरदार म्हणर्ार्, ‘त्याच्या 
इर्की गं्रथरचना त्या कााच्या दुसऱ्या कोणत्याही लेखकाच्या हारू्न लाली नाही.’ [ग.ं बा. सरदार, अवाचीि 

मराठी गद्याची पलवृपीनठका, पुणे, १९३७, पत. ३९-४०.] कत . ष्टभ. कुलकणी म्हणर्ार्, ‘त्यानंी लहानमोठी १०० च्या वर 
पुस्र्के ष्टलष्टहली... बाबाचंी धार्थमक मसे कोणर्ीही असली र्री त्याचंी वाङ् मयसेवा कौरु्कास्पद आहे. [कत . 
ष्टभ. कुलकणी, ‘ष्टिस्र्ी धमृप्रचारारू्न ष्टनमाण लालेले वाङ्मय,’ मराठी वाङ्मयाचा इनतहास–खंड ४ था, सं, रा. श्री. जोग, पुणे, १९६५, पत. १३९.] 
रे. भा. कत . उलगरे म्हणर्ार्, ‘रे. बाबा पदमनजी हे ष्टिस्र्ी वाङ् मयाचे भीष्माचायृ होऊन गेले. त्याचंी 
गं्रथसंपत्ती प्रचंड व ष्टवष्टवध ष्टवषयावर असून त्याचंी संख्यया ११० आहे.’ [रे. भा. कत . उलगरे, मराठी निस्तीती वाङ्मयाचा 

इनतहास, सासवड, १९३१, पत. २३.] प्रष्टसद्ध कष्टव रे. ना. वा. ष्टटाक बाबा पदमनजींचा उल्लेख ‘मराठी ष्टिस्र्ी 
वाङ् मयाचे जनक’ असा करर्ार्. रे् म्हणर्ार्, ‘त्यानंी एकयानी ष्टलष्टहलेली लहानमोठी पुस्र्के शभंरावर 
आहेर्. ह्यार् त्याचं्या वरृ्मानपत्रारूं्न प्रष्टसद्ध लालेल्या लेखाचंा समावेवश केला र्र हे वाङ् मय कसे एखाद्या 
प्रचडं डोंगरासारखे ष्टदसू लागरे्.’ [‘पुरवणी’, अरुणोदय, २ री आ., मंुबई, १९०८, पत. २४७, २४८.] 
 

मला उपलब्ध लालेल्या बाबा पदमनजींच्या गं्रथाचें स्थूलमानाने वगीकरण करून प्रत्येकाची 
संष्टक्षप्र् माष्टहर्ी पुढे ष्टदलेली आहे. बाबा पदमनजींच्या वाङ् मयाचे साधारणर्ः वगीकरण चष्टरत्र, 
आत्मचष्टरत्र, कथा, कादंबरी, इष्टर्हास, ष्टशक्षण, टीका, ष्टनबधं–प्रबधं, धमृ, कोश, रॅतट्–भाषारं्र व 
ष्टनयर्काष्टलके असे केले आहे. अनुपलब्ध पण त्याचं्या नावावर मोडर् असलेल्या पुस्र्काचंी एक यादी 
नुसर्ी जोडली आहे. प्रस्रु्र् गं्रथकत्यास र्ी पुस्र्के ष्टमाू शकली नाहीर् हकवा त्याचंी माष्टहर्ी पण उपलब्ध 
होऊ शकली नाही. 
 

चणरत्र 
 
१ जगत शटेाचा पुि िरिायक याचे चनरि 

नारायणय्या या पुस्र्काचा अनुवाद आ. २ री, रॅतट सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, 
१८८२, ४ + ९१ (७·२ × ४·२), हकमर् २ आणे, ४ थी. आ. १९१८, १ ली आ. १८७९. 

 
२ िीनसमा–खरा जपािी स्तीवदेशभक्त–याचें चनरि 

भाषारं्रीर्, ष्टिश्चन ष्टलटरेचर सोसायटी, ष्टनणयृसागर पे्रस, मंुबई, १८९३, हक. २ आणे, ८ + ८१ 
(७·९ × ४·८). 
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३ सदारोगी सदा उद्योगी 
रॅतट सोसायटी, ष्टनणयृसागर छापखाना, मंुबई, १८९०, हकमर् १ आणा, ष्टरचडृ बतॅस्टर याचंा 
काा व चष्टरत्र. 

 
४ नम. बाबा पदमिजी याचें स्तीवगवृासी पत्िीचे शवेटचे तीि नदवसाचंा वतत्तातं 

रॅतट सोसायटी, मंुबई, १८९३, ३२, (५·१ × ४) २ री आ., हकमर् अधा आणा. १ ली आ. ाुकट 
वाचण्यासाठी, १ ली : खाजगी पत्रार्ील उर्ारे. दुसऱ्या आवतत्तीर् उर्ारे गााले. 

 
५ येशल िीस्तीताचे चनरि 

आ. २ री, रॅतट सोसायटी, मंुबई, १२ + ३८३ ३९५, ॥Á, (८·४ × ५·४) सष्टचत्र. बाधंणी कच्ची, 
छाप ष्टनमृा व सुरेख. प्रथम पतथक पतथक भागारू्न प्रष्टसद्ध लाले. 

 
आत्मचणरत्र 

 
६ अरुणोदय 

(बाबा पदमनजींचे आत्मचष्टरत्र—ह्यार् पुस्र्ककत्याने आपले हहदू ष्टजणे व ष्टिस्र्ी होणे या गोिींचे 
वणनृ केले आहे.) 
१ ली आवतत्ती : बॉम्बे रॅतट ॲन्ड बुक सोसायटी, मंुबई मध्ये अँग्लो व्हनातयुलर छापखान्यार् 
छष्टपली. १८८८, २० + ४१२, (६·८ × ५), हकमर् ८ आणे. 
२ री आवतर्ी (बाबा पदमनजी याचें स्वष्टलष्टखर् चष्टरत्र) सुधारलेली : बॉम्बे रॅतट अँड बुक 
सोसायटी, मंुबई मध्ये ष्टनणृयसागर छापखान्यार् छष्टपली. सन १९०८, १६ + २५२, (१० × ६). 
३ री आ., ऑगस्ट १९५५, पुनमृुिण, ऑतटो. १९६३. 

 
७ अिुभवसंग्रह भाग १ 

डी. बी. पदमनजी याचंा क्व्हतटोष्टरया हप्रहटग पे्रस. 
१८९५, कापडाची बाधंणी, हकहर् १॥ रुपया, कागदाची बाधंणी हकमर् १I रुपया. 
२ + ७ + १० + ४ + २८२ + ४ (८ × ५). 

 
८ अिुभवसंग्रह भाग २ 

मंुबई, जुलै १९०४, (८ × ४), हकमर् ८ आणे (टपाल हशील ष्टनरााा). 
(६ + ४ + ६ + ९४ + २ + २ +) यार् १९८ उर्ारे घेर्ले आहेर्. 
इंग्रजी उर्ारे १ रे् ७२ मराठी व १ रे् ९४ पाने इंग्रजी मजकूर. 

 
कथा 

 
९ नचिासुंध्दा शास्त्रातंील कथा 

बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, मंुबई, १९७९, चार लहान चोपडी, षोडशपत्री साचा, सष्टचत्र, सार् 
सार् ष्टचते्र, शास्त्रार्ील रंग भरलेली ष्टचते्र असून र्ी इंग्लंडहून आली. त्याचं्या पाठीमागे त्या 
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ष्टवषयाच्या गोिी व बोध संष्टक्षप्र् रीर्ीने छापलेली आहेर्. रे् बाबा पदमनजीने केले. हकमर् १ 
आणा. 

 
१० दानवदाची कथा 

बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, मंुबई, १८७९, पाने १७, षोडशपत्री साचा, हकमर् १ आणा, सष्टचत्र. 
 
११ प्राचीि काळच्या कथा 

बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, मंुबई, १८७९, पाने १६, षोडशपत्री साचा, हकमर् १ आणा, सष्टचत्र, 
नोहा, अब्राहम, त्याचे पुत्र याचं्या गोिी. 

 
१२ मोश्याची कथा 

बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, मंुबई, १८७९, पाने १६, षोडशपत्री साचा, हकमर् १ आणा, सष्टचत्र, 
१५ मोऱ्याचे मरण, मोश्याची ष्टनवड, (५·१ × ४) अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई. 

 
कादंबरी 

 
१३ यमुिापयृटि अथवा हहदुस्तीथािातील नवधवाचं्या क्स्तीथतीचे निरुपण 

१ ली आवतत्ती, टॉम्स गॅ्रहम याचंा छापखाना, मंुबई,१८५७. (७ × ४·२) १२ + २७ + १८ + १६१ + 
७. आरंभी दादोबा पाडुंरंगकत र् हहदु ष्टवधवाचं्या पुनर्थववाहासंबधंी संस्कत र् ष्टनबधं व त्याचा मराठी 
गोषवारा आहे. 
दुसरी आवतत्ती : ७ + १५१ रे् १६७ (६·८ × ४) मंुबईर् ष्टनणयृसागर छापखान्यार् छाष्टपले, सन 
१८८२, हकमर् ३ आणे. 
ष्टर्सरी आवतत्ती : मंुबईर् ष्टनणृयसागर छापखान्यार् छष्टपले. 
१८९०, ७ + १५१—१५१ रे् १७१, पुरवण्या ७. 
चवथी आवतत्ती : बॉम्बे वैभव पे्रस, मंुबई, प्रकाशक ई. व्ही. पदमनजी, मंुबई, १९३७, 
हकमर् १ रुपया. १६ + १५१—१५१ रे् १७५ पुरवणी अंक १—८. 

 
टीका 

 
१४ उत्पनत म्हणजेच पनवि शास्त्रातील पनहले पुस्तीतक (उत्पक्त्प यावावर टीका) मंुबई, १८६६. 

१२ + २५० (८·४ × ५·४) डॉतटर Dr. Jamieson कत र् मूा इंग्रजी गं्रथावरून बाबा पदमनजी ह्यानंी 
भाषारं्र केले. (ओष्टरएंटल छापखाना, मंुबई) 

 
१५ एकिाथ चनरि परीिा 

३२ पाने, १८९१ (पुक्स्र्का), धोंडो बााकत ष्ण सहस्त्रबुदे्ध यानंी ष्टलष्टहलेल्या एकनाथ चष्टरत्राचे 
परीक्षण बाबानंी या पुस्र्कार् केले आहे. पुस्र्क उपलब्ध नाही. त्याची नोंद A Supplementary 
Catalogue of Marathi and Gujarati Books in the British Museum complied by J. F. 
Blum Hardt., 1915, p.10 वर आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

१६ िव्या करारावर टीका 
बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, १८७७. २ + ५६७,१ ला 
भाग, १८७४ मध्ये छापला. 
अिपत्री साचा ४ शुभवरृ्माने. 
२ + ४ + ८५५ = २ रा भाग. 
१८७७. पे्रष्टषर्ाचं्या कत त्यापासून प्रकटष्टवण्यापयंर् दोन्ही भागाची हकमर् २ रुपये. प्रत्येक भागाची १ 
रुपया चागंली बाधंणी ४ रु., उत्तम बाधंणी ८ रुपये. 
बारीक टाईप, सुरेख व ष्टनमृा रीर्, अक्षरशः भाषारं्र नाही. 
रॅतट सोसायटीच्या सागंण्यावरून बाबानंी हा गं्रथ केला. 

 
कोश 

 
१७ A Comprehensive Dictionary—English and Marathi 

(क्याडंीकत त इंक्ग्लश मराठी कोशाचा संिेप) 
टॉमस गॅ्रहम याचा छापखाना, मंुबई, १८६०, हकमर् ४ रुपये, २२,००० पेक्षा अष्टधक शब्द. 
दुसरी आवतत्ती : एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, १८७०. १४ + ४ + ६८० (९·९ × ६·५) 
हकमर् ७ रु. 
ष्टर्सरी आवतत्ती : एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, १८८९, हकमर् ४, रु. १२ आणे साधा 
टैप, व्यवस्था, छापणावा, वगैरे ाार सोयीची. 

 
१८ Abridgement of Molesworth’s Dictionary—Marathi & English 

(मोल्ससवथृकत र् मराठी इंग्रजी कोशाचा संके्षप) 
एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, १८६३, अिपत्री साच्याची सुमारे ५०० पष्ठे, संुदर जाड 
कागदाची प्रर् ६ रु., साधारण पार्ा कागदाच्या प्रर्ीस ५ रु., २९,००० पेक्षा जास्र् शब्द. शब्दाचंा 
अनुक्रम शब्दाच्या कुटंुबाप्रमाणे, म्हणजे गुच्छ पद्धर्ीचा. २ री सुधारून वाढवलेली आवतत्ती : 
एज्युकेशन सोसायटीचा पे्रस, भायखाा, १८७५, २२ + ६२४, हकमर् ५ रुपये, ३१,००० च्या वर 
शब्द. 
३ री आवतत्ती – मंुबई एज्युकेशन सोसायटीचा पे्रस, मंुबई, १८८२. २१ + ६२४ (८·४ × ५·५), 
हकमर् ४ रु. १२ आणे. 
४ थी आवतत्ती – इ. स. १८९०. 

 
१९ शब्दरत्िावली 
 

टॉमस गॅ्रहम याचा छापखाना, मंुबई, १८६०, ६ + १०० (७·१ × ४·२) िादशपत्री, हकमर् १२ आणे. 
मराठी–मराठी व मराठी–इंग्रजी, रॉजेट थेसॉरसच्या धर्ीवर रचना. 

 
२० संस्तीकत त–मराठी शब्दकोश 

ष्टनणयृसागर पे्रस, मंुबई, १८९१, गतहोपयोगी व शालोपयोगी पॅकेट साईज. १४ + ३४० (४·५ × 
३·५) हकमर् १२ आणे, रुढ व्यावहाष्टरक संस्कत र् शब्दाचें अथृ. 
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इणर्हास 
 
२१ ललथरचा इनतहास (दुसरी आवतत्ती) 

रॅतट सोसायटी, मंुबई, १८९१. १ ल्या आवतत्तीर् ॲतट सोसायटीचे एष्टडटर बाबा पदमनजी यानंी 
काही भर घालून र्पासून काही मजकूर अष्टधक घालून वाढष्टवली. १ ली आवतत्ती ४० वषांपूवी 
म्हणजे इ. स. १८५० साली एका परदेशीयाने केली होर्ी. ११ + १९० (७ × ४), हकमर् ४ आणे. 
२ री आवतत्ती सुधारून वाढष्टवलेली मंुबईमध्ये ष्टनणयृसागर छापखान्यार् छाष्टपली. 

 
२२ पनहल्या तीि शतकातील निस्तीती मंडळीच्या अंतगतृ इनतहासाची नकत्येक अंगे 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, जॉईंट स्टॉक पे्रस, मंुबई, १८९२. ४ + ५४ (७·२ × २·४), हकमर् 
Á 
हा लहानसा ष्टनबधं इंग्रजी पुस्र्काचे भाषारं्र आहे. 

 
२३ शाळाकंनरता ंमहाराष्र देशाचा संनिप्त इनतहास 

ष्टिश्चन व्हनातयुलर सोसायटी, ओष्टरएंटल पे्रस, मंुबई,१८६६. ४ + ६ + ८६ (६·३ × ४), दुर्थमा, 
हकमर् २ आणे. 
मराठी व इंक्ग्लश गं्रथाचं्या साहाय्याने र्यार केले. 

 
स्त्रीणिषयक 

 
२४ स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं 

बॉम्बे रॅतट अँड बुक सोसायटी, अमेष्टरकन ष्टमशन पे्रस, मंुबई, १८५२. 
४ + ५ + ५९ (७·२ × ४·२) हकमर् २ आणे. 

 
२५ स्त्रीकंठभलषण 

ष्टिष्टश्चयन व्हनातयुलर सोसायटी, मंुबई, १८६८. ८ + १४९ (७·२ × ४·४), सष्टचत्र. हकमर् ४ आणे. 
 

णशक्षि 
 
२६ मुलाकंनरता ४ थे पुस्तीतक 

ष्टिश्चन व्हनातयुलर एज्युकेशन सोसायटी, रॅतट सोसायटी र्ाे प्रष्टसद्ध लाले. मंुबई, १८६२, 
िादशपत्री, २४५ पतष्ठे, १८० पाठ आहेर्. ष्टवद्या, शास्त्र, इष्टर्हास, नीर्ी इ. ष्टवषयावंर यार्ील काही 
पाठ ज्ञािोदयावरून र्यार केले आहेर्. उपयोगी व ष्टहर्कारक पुस्र्क. हकमर् ०–६–०. (२०–
०७–१८९९, ज्ञािोदय, पत. २३२.) 

 
२७ वाचिपाठावली 

रॅतट सोसायटी, मंुबई, १८८४, १ + २ + २ + १५३ (अिपत्री साचा), सुमारे १६० पाने, हकमर् ८ 
आणे, एकूण ५० वेचे आहेर्. पैकी ष्टकत्येक ज्ञािोदयारू्न घेर्ले आहेर्. धमृ, नीर्ी, रीर्ी, भार्ी, 
यार् कसकसा ारक पडर् गेला हे कारे्. ष्टिस्र्ी, सुधारक हहदू याचें ष्टवचार समजर्ार्. वेच्याचं्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टवषयानुसार क्रम लावला नाही. रे. डॉ. ष्टबसल, रे. रामकत ष्णपरं् मोडक व बाबा पदमनजी यानंी 
ष्टनवडलेले उर्ारे यार् आहेर्. बाबानंी या पुस्र्कार् (१) नवीन सदरे घार्ली. (ष्टकत्येक ष्टवषयास 
नवीन सदरे घार्ली.) (२) ष्टकत्येकासं वरृ्मानपत्रार्ील ष्टनबंधाचे स्वरूप बदलून लेखाचे स्वरूप 
ष्टदले. (३) ष्टकत्येकाचंी भाषा सुधारली, टीपा ष्टदल्या, सन ष्टदले इ. कायृ बाबानंी या पुस्र्कासाठी 
केले. 

 
२८ नशिा पद्नत भाग १ व २ 

पतष्ठे िादशपत्री, ४४ (१) ष्टशके्षचे प्रकार, (२) व्यवस्था, (३) प्रश्न ष्टवचारणे, (४) वाचन, (५) 
वणरृचना व लेखन ही ५ प्रकरणे परं्ोजीस पढष्टवण्यास उपयुतर्. 
(ज्ञानोदय, १६ ष्टडसें. १८६१, पु. २० अंक २४, पत. ३७२.) 

 
२९ अवाचीि गं्रथकत्याच्या अडचणी 

हा लहानसा ष्टनबधं आहे. यार् या देशार्ील गं्रथकत्यांच्या अडचणींचा ष्टवचार केला आहे. 
सत्यदीनपका या बाबाचं्या ष्टनयर्काष्टलकार्च र्ो प्रष्टसद्ध लाला होर्ा. 

 
स््ुट 

 
३० कुटंुबाची सुधारणा 

ष्टशाा पे्रस, दष्टक्षणा प्राइज कष्टमटी, पुणे, पाठशााा, १९८५. 
४ + ११९ (७·८ × ५) र्पासून करणारा नाना शास्त्री. 
कुटंुब सुधारणा 
हहदु डोमेक्स्टक रीाॉमृ, बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८५१, अमेष्टरकन ष्टमशन 
छापखान्यार् छापले. ६० (५·१ × ४) 

 
३१ जानतभेद नववचेि 

रॅतट सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८१, ४ + ६१ (५·१ × ४)  (दोन पैसे) 
माष्टसक मराठी ष्टनबधंाच्या साच्याचे दोन भाग. १ ला भाग : ४ प्रकरणे. ३ ऱ्या भागार् दोन प्रकरणे. 
जाष्टर्भेद सतिी, नीर्ी, बुद्धी, सध्दभ ृष्टवरुद्ध आहे. जाष्टर्भेदापासून र्ोटे व ब्राह्मण जाष्टर्ष्टवषयी ही 
दोन प्रकरणे दुसऱ्या भागाची. जाष्टर्भेद ईश्वरस्थाष्टपर् नसून सुज्ञानंी र्ो पााू नये. 

 
३२ निबधंमाला 

दष्टक्षणा प्राइज कष्टमटी, पुणे, १८६०, बााकत ष्ण रामचिं ठकार पे्रस, पुणे. (ष्टशाा पे्रस) ४ + १७८ 
(७·२ × ४·१) सवृसंग्रही या नावाचा गं्रथ १८५२ मध्ये र्यार केला. नंर्र त्याचेच नाव निबधंमाला 
ठेष्टवले. बरेच उपयुतर् ष्टनबंध गााून दष्टक्षणा प्राईज कष्टमटीने र्ो संग्रह प्रष्टसद्ध केला. पुष्का ष्टवषय 
इंग्रजी गं्रथावरून भाषारं्ष्टरर् केले व बरेच गं्रथकत्याचे स्वर्ःचे आहेर्. दष्टक्षणा पै्रज कष्टमटीचे १२० 
रु. इनाम. छाप संुदर नाही. पुसट. ष्टवषय उपयोगी मनोरंजक, ज्ञानदायक. ष्टनसष्टबट प्राइज रु. २५ 
याच गं्रथास ष्टमााले होरे्. 
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३३ िेपोनलयि बोिापाटाची शकुिवतंी 
Nepolian’s Book of Fate या पुस्र्काचे भाषारं्र बाबा पदमनजींनी केले. बाबा पदमनजी 
सरकारी शााेर् असर्ाना इ. स. १८४८ च्या अगोदर (कारण हे पुस्र्क एडनला जाण्याच्या 
सुमारास केले असे रे् अरुणोदयात म्हणर्ार्). स्वखचाने वष्टडलानंी १००० प्रर्ी काढल्या. 
सखाराम अक्ग्नहोत्री याचं्या ष्टशाा छापखान्यार् छापल्या. त्या ाुकट वाटण्यार् आल्या. 

 
३४ बोधपर निबधं 

इ. स. १८५१ च्या पूवीचे बेागावच्या ष्टमशन शााेर् असर्ाना बाबा पदमनजींनी त्याचं्या वगार्ील 
एका ब्राह्मणाच्या मुलाचे वरृ्न सुधारण्याकष्टरर्ा ष्टलष्टहलेला ष्टनबंध. अप्रष्टसद्ध. 

 
३५ मलर्डतपलजेनवषयी संभाषण 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८१. ८ + १०० (७·२ × ४·२) 
 िादशपत्री वाचा छाप संुदर. 

 
३६ सानहत्य शतक 

अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, हक. ४ आणे. िादशपत्री साच्याची ७० पतष्ठे, १८७६, यार् १०० ष्टवषय 
आहेर्. अनेक संस्कत र् व प्राकत र् वचे्याचंा संग्रह, पोट ष्टवषय – १६९. आवतत्ती दुसरी, पत. ६८, हकमर् 
२ आणे. 

 
३७ व्यनभचारनिषेधक बोध 

मंुबईमध्ये अमेष्टरकन ष्टमशन छापखान्यार् छाष्टपले. इ. स. १८५४ भाग १–२ स्वर्ः छापून प्रष्टसद्ध 
केले. १० + ९२ + ७ (७·२ × ४·२) एकत्र आहेर्. हकमर् प्रष्टसद्धीपूवृक ५ आणे, प्रष्टसद्धीनंर्र ६ 
आणे. 

 
धार्तमक 

 
३८ आत्मारामपरं् व मतत्यू ष्टशपाई याचंा संवाद 

प्रथम ज्ञािोदयात पतथक पतथक प्रष्टसद्ध. (४ ष्टडसेंबर १८५५) पत. ३६१ एज्युकेशन सोसायटीचा 
छापखाना सेवा पे्रस. मोडी इंग्रजी व पद्य या स्वरूपार् देखील हे पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाले आहे. पाने ४० 
हकमर् पाव आणा. (५·६ × ३·६) ६ वी आवतत्ती, १८७५. १० वी आवतत्ती पाने २४ (५·६ × ४.३) 

 
३९ आदामा तल कोठे आहेस? 

सत्यदीनपकेत प्रथम भाषण छापले. अहमदनगर येथील अमेष्टरकन ष्टमशनच्या देवाार् प्रथम 
सत्यदीष्टपकेच्या कत्याने बाबा पदमनजींनी हे भाषण ष्टदले. हा उपदेश थोडा ाार सुधारून १८७६ 
च्या सत्यदीनपकेच्या १२ व्या अंकार् पत. १७९ रे् १८८ असे हे भाषण छापले आहे. 

 
४० आिेप नववचेि 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, जॉइंट स्टॉक पे्रस, मंुबई, १८९२. ४ + ८७ (७·२ × ४·२) हकमर् 
अधा आणा. 
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४१ आमची भक्क्त संबधंीची पापे वाहणारा उपाध्या 
बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८६२, पाने ५२ (४·८ × ३·८) हकमर् अधा आणा.  
मंुबई एतस्चेंज पे्रस, १ आणा. 

 
४२ उपदेशरत्िमाला 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८०, २ + २१०, हकमर् ४ 
आणे. 
आवतत्ती २ री, पे्रस उ. ष्टन., १८८२, ४ + २१४ (७·२ × ४·२) हक.  
Select Sermons 

 
४३ ऊद्ार माग ृनवज्ञाि 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी मंुबई, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८७८, ८ + १४८ (७·२ × 
४·२) Philosophy of the Plan of Salvation चे भाषारं्र. हकमर् मााक. 

 
४४ ओळीवर ओळ भाग १ 

रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १९१८, प्रका. रेव्ह. जे. क्स्मथ. 
बाल बोध गोष्टी भाग १ ला 
(लाईि अपॉि लाईि या इंग्रजी पुस्र्काचे भाषारं्र) प्रकाशक रेव्ह. जे. क्स्मथ, रॅतट ॲण्ड बुक 
सोसायटी, मंुबई, १९१८. कागदी बाधंणी हक. ८ आणे, कापडी बाधंणी हक. १० आणे. २ + २३६ (६ 
× ४·६). 

 
४५ ओळीवर ओळ भाग २ 

बालबोध गोष्टी भाग २ 
(लाईि अपॉि लाईि ह्या इंग्रजी गं्रथाचे भाषारं्र) प्रकाशक रेव्ह. जे. क्स्मथ, रॅतट ॲण्ड बुक 
सोसायटी, कााबादेवी, मंुबई, १९१८. ए. ए. मोरमकर याचंा लक्ष्मी पे्रस, मंुबई, २ + १७२ (६ × 
४·६). युरोष्टपयन कुटंुबार्ील मुलाकंरर्ा Peep of Day, Line upon Line अशी काही सोप्या 
भाषेर्ील पुस्र्के आढार्ार्. त्याच धर्ीवर प्रस्रु्र् गं्रथ बाबा पदमनजींनी ष्टलष्टहला. हल्ली त्याचे 
नाव बालबोध गोष्टी असे आहे. (भा. कत . उलगरे – मराठी निस्तीती वाङ मयाचा इनतहास) १८९१ 
साली जाष्टहरार् : ओळीवर ओळी. Line upon Line has been thoroughly revised and ready 
for the use in Schools. Price As. 12. 
१ ला व २ रा भा १२ + ३७७, हकमर् १२ आणे, ष्टनणयृसागर छापखाना, एकत्र बाधंनी. सोनेरी 
अक्षरार् नाव, इंग्रजीचे भाषारं्र, भाग १, दु. आ. हक. ४ आणे. 

 
४६ कत ष्ण आनण निस्तीत याचंी तुलिा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, ओष्टरएंटल पे्रस, मंुबई, ३ री आ., १८७१. ४ थी आ. १८८५. ४ + 
४८ (८·४ × ४·५) एका एका पतष्ठावर दोन मोडी (कॉलम). एका मोडीर् कत ष्णाची माष्टहर्ी, त्याच्या 
समोर दुसऱ्या मोडीर् ष्टिस्र्ाची माष्टहर्ी – अवर्ार, जन्म, कायृ, देवत्व, २ मुद्यावंर रु्लना, हकमर् 
१ आणा, छापा संुदर आहे. 
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४७ निस्तीत आमचा िाता 
१९०४, अिुभवसंग्रह भाग २, पत. ५१ वर ‘दुसरे त्रावट’, ष्टिस्र् आमचा त्रार्ा व ष्टकत्ता हे सुधारून 
र्यार होर् आहे. १९ माचृ १९०३. यासाठी मला ष्टिस्र्ी भावाबष्टहणींचे सहाय्य लाले असे बाबा ब 
पदमनजी म्हणर्ार्. धाकट्या सत्यदीनपकेत ‘ष्टिस्र् आमचा ष्टकत्ता’ हा लेख आला आहे. 

 
४८ निस्तीतवतृि 

अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, िादशपत्री, ६१ पतषरे, हक. १ आणा. 
 
४९ निस्तीत नजणे व हहदु नजणे याचंी तुलिा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, आाृनेज पे्रस, पुणे, १८८१. 
६ + ९९ (५·५ × ३·५)  (अधा आणा). 

 
५० निस्तीती लोकाचें कतृव्यसार 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, एज्युकेशन सोसायटीचा पे्रस, १८५९, १ ली आ.; १८७२ आ. २; 
१२ + ८५ (७·२ × ४·२) हकमर् दोन आणे. (A Manual of Christian Duties–इंग्रजी नाव). 

 
५१ गणेशचतुथी 

बॉम्बे रॅतट सोसायटी, मंुबई, १८९१. ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा. 
 
५२ गोकुळ अष्टमी 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८९१, ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा ष्टनबधं छापला. हकमर् ०–
०–३ (२७–७–१८९९, पत. २३२, ज्ञािोदयात वतत्त.) 

 
५३ िानसक िेिाची यािा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८२, षोडशपत्रीसाचा, पतष्ठे ३२, 
हकमर् अधा आणा. 

 
५४ निुःशास्त्रवाद पनरिा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अमेष्टरकन ष्टमशन छापखाना, मंुबईमध्ये अँग्लो व्हनातयुलर 
छापखान्यार् छाष्टपली. १८५८. (Examination of the Claims of Deism) २३ + १६४ (७·२ × 
४·२) हक. २ आणे. (हकमर् ३ आणे १५ + ४ + १८६,१८८६) िादशपत्री पतष्ठे १८८. 

 
५५ पहारेकऱ्याची वाणी 

१ ली आ. १८६५, आ. ३ री १८८२. ४ + ५६ (७·२ × ४·२). रॅतट सोसायटी, आाृनेज पे्रस, पुणे. 
M.B. Cohen कत र् पुस्र्कावरून भाषारं्र. The Watchman’s Voice. 

 
५६ नपत्याकडे जाणे 

ष्टनणयृसागर पे्रस, मंुबई, १९०४, ४ + २८ (७·२ × ४·२)  



 

 

अनुक्रमणिका 

Henry Drummond वतत्त Ideal Life च्या एका लेखाच्या आधारे बाबा पदमनजींनी स्वर्ः प्रष्टसद्ध 
केले. प्रर्ी त्याच्याकडे ष्टमार्ील. Tr. अत्यंर् महत्त्वाचे. 

 
५७ पुरंधर तालुक्यातील समस्तीत लोकासं पि 

मंुबई एतस्चेंज छापखान्यार् छाष्टपले. १८६४, पाने १४. (१३ × १०) सी. एम. एसस. प्रथम 
ज्ञािोदयात संपूण ृ प्रष्टसद्ध. ज्ञािोदय १७–७–१८६४. पत. २१०. व्हैटसाहेबाचे मरण व त्याष्टवषयी 
लोकानंा जाणीव करून देणारे पत्र. त्याचेच पुस्र्क केले. 

 
५८ पढंरीचा वारकरी 

बॉम्बे रॅतट बुक सोसायटी, लहान साच्याची ३२ पतष्ठे, हकमर् पाव आणा. 
 
५९ प्रभ ुभोजि घेणाराचा साथी 

षोडशपत्री साच्याची २१६ पतष्ठे, हकमर् ४ आणे, रंगीर् कापडाची ८ आणे, ट. ह. प्रर्ीस १ आणा, 
ष्टनणयृसागर छापखाना. स्वर्ःसाठी अध्या हकमर्ीस Bickerstehon the Lords Supper संष्टक्षप्र् 
नाव. १३ वषार् ९ आवतत्त्या. 

 
६० बदंखलास 
 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८८२, २ री आ., मराठीर् भाषारं्र केले, ऑाृनेज पे्रस, 
पुणे, पतष्ठे २८. (५·१ × ४). Opening of the Prison, an Address by James Hamilton D. D. चे 
भाषारं्र 

 
६१ बावाचा कावा 

ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याचं्यावर ष्टिस्र्ी ष्टमशनऱ्याचं्या दृिीकोनारू्न ष्टलष्टहलेले पुस्र्क (टीकात्मक 
स्वरूप) या पुस्र्काचा उल्लेख माडगावकराचं्या मंुबई वणिृ पत. ३४६ वर आला आहे. 

 
६२ भगवद् गीता 

(शास्त्रमर् परीक्षा) बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८९१, ३३२, (ज्ञािोदय २०–०७–
१८९९). बाबानंी हा एक ष्टनबधं सी.बी.ई. सोसायटीकष्टरर्ा ष्टलष्टहला. ष्टनणयृसागर छापखान्यार् 
छाष्टपला. हकमर् अधा आणा. 

 
६३ मत परीिा 

Examination of Religions. 
Translated from Sanskrit into Marathi, 1st edition. 
अमेष्टरकन ष्टमशन छापखाना, मंुबई, १८५६, ७६ (७ × ४). 

 
६४ मत परीिा भाग २ 

१८५८, पाने १३६ (७ × ४). 
Translated from Sanskrit into Marathi. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबई अमेष्टरकन ष्टमशन छापखाना, ष्टिस्र्ी मर् धमृ परीक्षा भाग २. 
 
६५ मािवधमृ शास्त्र : मिुसंनहता कोणी नलनहली? 

दी ष्टिष्टश्चयन व्हनातयुलर एज्यु. सोसायटी, ष्टनणयृसागर छापखान्यार् छाष्टपले. १८९०, हकमर् ½ 
आणा. १ + २७ (७·२ × ४·२) सी.बी.ई. सोसायटीकष्टरर्ा ष्टनबधं ष्टलष्टहला. 

 
६६ नमसेस ॲिी नबझेंट बाईच्या आत्मोन्नती नवषयक व्याख्यािावर चचा 

My Tract on Mrs. Annie Beasant 
ष्टमसेस ॲनी ष्टबलेंटच्या लेतचरासंबंधीचे त्राकट, १९–३–१९०३. 

 
६७ मुहलतृ ज्योनतष 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, १८९१, ष्टदसण्यार् अष्टर् संुदर, अष्टर्स्वस्र्, मागदृशकृ, सवांनी 
घ्याव ेअसे पुस्र्क–हा उल्लेख ज्ञािोदय. २०–७–१८९९ पत. २३२ वर आहे. सत्यदीनपका पत. ३ रे, 
एष्टप्रल १८६३, अंक ४. नवी पुस्र्के वगैरेमध्ये उल्लेख. बाबानंी हा ष्टनबधं सी.बी.ई. सोसायटीकष्टरर्ा 
ष्टलष्टहला. आष्टण ष्टर्ने र्ो ष्टनणयृसागर छापखाना, मंुबई येथे छाष्टपला. 

 
६८ रामिवमी 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, बाबानंी हा ष्टनबधं (रॅतट) हस्र्पष्टत्रका ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा 
ष्टनबधं छापला. (उल्लेख : अिुभवसंग्रह भाग २, मराठी यादी पा. २) 

 
६९ लाभालाभ 

म्हणजे ब्राह्मण धमाने हहदुस्थानकष्टरर्ा काय केले व ष्टिश्चन धमृ त्याकष्टरर्ा काय करील? 
ष्टिष्टश्चयन ष्टलटरेचर सोसायटी, मंुबई १८९४, २ + ४ + ३ रे् १६२ (७·२ × ४·२)  क्व्हतटोष्टरया 
हप्रहटग पे्रस, मंुबई, १ ली आ. 

 
७० वदेधमी लोकाचंा वतत्तातं 

ष्टिष्टश्चयन व्हनातयुलर सोसायटी, एतस्चेंज पे्रस, मंुबई, १८६१, १३ + ४४ (७·२ × ४·२) पाने ४४, 
हकमर् २ आणे, Dr. Willson कत र् India in Vedic Times नामक गं्रथाच्या आधारे, दो. मु., पत. ९३. 

 
७१ वदेातं काय आहे? 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, ॲन्ग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८०, पाने ७२ (५·१ × ४), 
हकमर् १ आणा. 

 
७२ वैनदक हहदु धमृ 

एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, १८९२, ६ + १४६ (८·४ × ५·४), हकमर्  
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

७३ वदे कोणी नलनहले? 
हा एक ष्टनबंध बाबा पदमनजींनी सी.बी.ई. सोसायटीकष्टरर्ा ष्टलष्टहला. र्ो ष्टर्ने ष्टनणयृसागर 
छापखान्यार् छाष्टपला. हकमर् अधा आणा. १२ माचृ १८९१ च्या ज्ञािोदयात पत. ८२ वर ‘नवीन 
पुस्र्के’ या सदरार् याची पोहोच आली. 

 
७४ शकंानिवतनत्त 

बॉम्बे रॅतट सोसायटी, मंुबई, १८७९, िादशपत्री साचा, २९ पतष्ठे, हकमर् अधा आणा. 
 
७५ सत्यवदेातं काय आहे, भाग १ (२ री आ.) 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, आाृनेज पे्रस, पुणे, १८८२, ६ + ४८ (५·१ × ४)  १ + २ + 
४८ (५ × ४). एकूण ९ प्रकरणे आहेर्. 

 
७६ सत्यवदेातं काय आहे, भाग २ 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८८०. ४ + ६६ (५·१ × ४) 
 

 
७७ स्तीवगवृणिृ 

हहदु व ष्टिश्चन धमृ याचं्या पुस्र्कारं् वर्थणलेला स्वग.ृ 
बॉम्बे रॅतट सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, १८७८. ४ + ५९ (७·२ × ४·२) Á Heaven 
as is described in the Hindu and Christian Scriptures—Baba Padmanji. 

 
७८ नसद्ान्त रत्िमाला 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, ओष्टरएंटल पे्रस, मंुबई मध्ये छाष्टपली, १८६६. १२ + १०८ (७·२ × 
४·२) ३ री आ. कोल्हापूर रॅतट सोसायटी, ष्टमशन, १२ + ११२ (७·२ × ४·८) Á॥· २ री आ. पतष्ठे 
१२२. 

 
७९ सुप्रभात 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी. एतस्चेंज पे्रस, मंुबई, १८६४. २ + ११५ (७·२ × ४·२)  
१८९३, २ री आ., पतष्ठे १११. हकमर् बाधंणीप्रमाणे २ व ३ आणे. Daybreak in Great Britain चा ं
अनुवाद. 

 
८० शकुि, मुहलतृ यानवषयी 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, धोबी र्लाव, मंुबई, ०–०–६. 
 
८१ श्रावणी व िारळी पौर्डणमा 

१८८०, लहान चोपडी, एक दोन पुरवण्या, छाप बरा पण चुका ाार. वाद ष्टनमाण लालेले पुस्र्क. 
ज्ञािोदय परीक्षण. बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई. 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

८२ श्री श्रीयेशुनिस्तीतकत त शानंत कल्याण दायक सुसंवाद 
(ष्टिस्र्राज्यासंबधंी अि आशीवृचनाचें ष्टववचेन) 
बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस, मंुबई, २६० पाने. (७ × ४·६) १८७९, 
मात्थीचा ५ वा अ. 

 
८३ श्री येशु निस्तीताची चमत्कानरक कत त्ये 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८७९, षोडशपत्री साचा, १६ पाने, हकमर् १ आणा. 
ष्टिस्र्ी व इर्र लोक व मुले यानंा उपयुतर्. मोश ेव अष्टलशा याचं्या योगाने व ष्टिस्र्ाने दाखष्टवलेले 
चमत्कार. 
(५·१ × ४) सष्टचत्र, रंगीर् ष्टचते्र आहेर्. 
१) पान ३ – वाालेल्या काठीस अंकुर ाुटले. ष्टचत्र पा. ४. 
२) पान ५ – खडकारूं्न पाणीं ष्टनघाले हे ष्टचत्र. मजकूर ६. 
३) पान ६ – आष्टलशाला कावळ्यानंी अन्न आणले. ष्टचत्र पा.ं ८. 
४) माशाचंी चमत्काष्टरक धरणी ष्टचत्र पा. ९ चमत्कार पा. १०. 
५) पान ११ – चमत्कार पाच हजार मनुष्यासं जेव ूघार्ले. ष्टचत्र पा. १२ वर. 
६) पान १३ – ष्टचत्र पा. १४. एक चागंला बरा लाला. 

 
८४ हहदुधमृ व निस्तीती धमृ याचंी तुलिा १८६२ 

आ. २ री, बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, एतस्चेंज पे्रस, मंुबई. १८८२ ५ वी आ. १२ + ७९ (७·१ 
× ४·२) Á॥· 

 
८५ होळी 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटीने ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा हा ष्टनबधं छापला. १८८२ व १८९१. 
 
८६ हहदु नजणे व निस्तीती नजणे याचंी तुलिा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, आाृनेज छापखाना, पुणे, १८८१. पाने ९९ (५·६ × ४), हकमर् 
अधा आणा. 

 
८७ हहदु वाचकाकंनरता निस्तीत धमाचे स्तीपष्टीकरण 

एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मंुबई, ष्टिश्चन व्हनातयुलर एज्युकेशन सोसायटी प्रकाशन, 
१८९२. पाने ११८ (७ × ४·१), हकमर् २ आणे. 

 
८८ हहदुधमृ व निस्तीती धमृ याचंी तुलिा 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, मंुबई, १८८२, अँग्लो व्हनातयुलर छापखान्यार् छाष्टपले. ५ वी 
आ. ६ + ९३ (७ × ४) दहा संभाषणे अष्टधक पुरवणी (४ थी आ. १८७८, जानेवारी) (यानंर्र ष्टडसें. 
१८६६ या साली सुधारून वाढष्टवलेल्या आवतत्तीर् उल्लेख ही आवतत्ती छापून १२ वष ेलाली. हा उल्लेख 
१८६२. म्हणून १८५० – १ ली आ. 
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८९ हहदुभक्क्त व निस्तीती भक्क्त याचंी तुलिा 
ष्टिष्टश्चयन ष्टलटरेचर सोसायटी, जॉइंट स्टॉक पे्रस, मंुबई, १८९३. २ + २० (७·२ x ४·२) हक. Á॥· 

 
९० हहदुधमाचे स्तीवरुप भाग १ 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, ष्टनणयृसागर पे्रस, मंुबई, १८८३. ४ + २५१ + ५ (७·२ x ४·२) 
हकमर् ४ आणे. ४ थी आ., १९१३. 

 
९१ हहदुधमाचे स्तीवरुप भाग २ 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, ष्टनणयृसागर पे्रस, मंुबई, १८८४. २ री आ., हक. ६ आणे ८ + 
३५६ + ८ (७·२ x ४·२) हक. ८ आणे. १ ली आ. १०००, २ री आ. १५०० (१८८७) पुस्र्काच्या ९८ 
पुस्र्काचंी याद – गं्रथसाहाय्याथृ घेर्लेली पुस्र्के. सूष्टचपत्र आहे. 

 
९२ हहदु लोकाचं्या सणानवषयी निबधं 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी, अँग्लो व्हनातयुलर पे्रस (१ ली आ. १८५३) आ. ४ थी मंुबई, 
११८१, ८ + ८० (७·२ × ४·२) Á॥· 
ज्ञािोदय, १–११–१८५३; या ष्टनबधंास प्रथम बक्षीस ष्टमााल्याचा उल्लेख. 

 
९३ नस्त्रयाकंनरता दाखले व इतर गोष्टी 

पुस्र्काचं्या मलपतष्ठावंर नोंद पण अनुपलब्ध. 
 
९४ ज्ञाििीनत बोधसंग्रह 

बॉम्बे रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी. मेथष्टडस्ट पक्ब्लहशग हाऊस, छापखाना, मंुबई, १८९९. 
४ + ८ + ८ + ३०३ (८·४ × ४·४), हक.  

 
९५ Stray Notes (Original and Selected) 

From my Interleaved Bible, Bombay, 1900. Printed at Meher Printing Press-works, 
1900 A.D. 4 + 94 (8·3 × 5·6), Price 5 annas. Post free 6 annas. 
Old Testament Composition and Price 5 annas. Post free 6 annas. 
Old Testament Composition and Collection of his own notes on Bible on plane leaves 
in the Bible given him by Mr. White. 

 
९६ My struggle for Freedom 

The Autobiography of Baba Padmanji, Edt. By Rev. M.P. Davis, Raipur, 1944, pages 
94 (7 × 5). 

 
९७ ऊदयप्रभा 

माचृ १८५६. ३ वष े चालले. नंर्र ह्याचेच नाव प्रभोदय. १८५९ पासून बाबा पदमनजी ह्याचे 
संपादक लाले. उदयप्रभेचे नाव प्रभोदय लाले. माष्टसक. नेष्टटव्ह ष्टिस्र्ी धमृप्रचार व लोककल्याण. 
हकमर् थोडी. मराठी भाषेर्. वगणृीदार बरेच. 
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९८ प्रभोदय 
इ. स. १८५९ (५९ रे् ६२) १७ अंक एकत्र. धमांर्र करून आलेल्या व ष्टिस्र्ी धमृ ष्टजज्ञासंूसाठी 
बाबा पदमनजींनी हे ष्टनयर्काष्टलक काढले. पष्टहल्या र्ीन वषाचे अंक ष्टशाा छापाचे. मंुबईस बाब ू
हरशटे याचं्या छापखान्यार् छापर्. पण नंर्र ष्टिस्र्ी धमृप्रचार हा हेरू् न आवडल्याने बाब ूहरशटेने 
अंक छापणे बंद केले. ष्टनयर्काष्टलक बदं पडले. 

 
९९ सत्यदीनपका (धाकटी) 

जाने. १८६१ रे् १८७२. पु. १३ अं. २ ाेबु्र. १८७३. मुलासंाठी चालष्टवलेले संुदर, लहान, सष्टचत्र, 
रंगीर्, हकमर् थोडी, आकार लहान (५·३ x ४), केएा १६ पतष्ठाचें, हकमर् दर अंकास ४ पै. ष्टवषय 
चागंले व लाभदायक, कथा, चष्टरते्र, ज्ञानात्मक. प्राणी, शास्त्री इ. ज्ञािोदय उर्ारे घेई. १८७३ ला 
बदं पडले. ष्टिश्चन व्हनातयुलर सोसायटीकष्टरर्ा ं १८७३, ओष्टरएंटल पे्रस, मंुबई, बॉम्बे रॅतट 
सोसायटीर्ाे. 

 
१०० सत्यदीनपका (थोरली) 

माचृ १८७३ रे् ष्टडसेंबर १८७७. धाकट्या सत्यदीनपकेपेक्षा आकार मोठा. अिपत्री साचा. (९·७ x 
६·१) ाुटका अंकास ०–३. वगणृी वषाची आगाऊ २–०–० रुपये. एष्टशयाष्टटक ष्टप्रहटग पे्रस, 
मंुबई, पु. २ अंक ९, नोव्हें. १८७४ (पत. १३० रे् १४४ १६ पाने) (मुखपतष्ठ धरून २० पाने). 

 
१०१ कुटंुबनमि 

जानेवारी १८८४. चरु्ष्पत्री, प्रत्येक अंकार् २४ पतष्ठे. माष्टसक. ष्टनणृयसागर छापखान्यार् छापीर्. 
हकमर् वषाला रु. १–५० एका अंकाला २ आणे. उपयुतर् व मनोरंजक ष्टवषय असर्. १८८६ साली 
बदं पडले (ष्टडसेंबर). 

 
१०२ सत्यवादी 

पाष्टक्षक. ाेबु्रवारी १८८२ साली सुरू. उपयुतर् ष्टनयर्काष्टलक (ज्ञािोदय, १३-२-, १८९०, पत. 
५०). 

 
१०३ ऐक्यप्रदशकृ पनिका 

तै्रमाष्टसक. वार्थषक वगणृी १–४–० अिपत्री. लहान आकार. १८९३ मध्ये बदं पडले. र्ा. १९ 
जानेवारी १८९३ (ज्ञािोदय), हकमर् दर अंकास अधा आणा, माष्टसक जानेवारी १८९३ पासून 
ष्टनघणार. 

 
शोध 

 
हहदु नजणे व निस्तीती नजणे याचंी तुलिा क्र. ४९ व ८६ हहदलधमृ व निस्तीती धमृ याचंी तुलिा 
क्र. ८४ व ८५ या पुस्र्काचंी नावं ेदुबार पडली आहेर्. 
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बाबांच्या पुस्र्कांच्या मलपतष्ांिरील जाणहरार्ीर् ज्या पुस्र्कांचा णनदेश आहे, परंरु् जी 
प्रत्यक्षार् उपलब्ध नाहीर् अशा पुस्र्कांची नांिे. (यारं्ीलबहुसंख्यय पुस्र्के प्रष्टसद्ध लाली 
नसावीर्, असे वाटरे्.) 

 
१ मरण आनण न्याय 
२ अंतुःकरण कसे शुद् होईल? 
३ एकिाथ चनरि पनरिा 
४ शाब्बाथ नदवशी सैताि कोठे असतो? 
५ दुसरी प्रश्िोत्तरावली 
६ तरुणाच्या मागािे शुद्ीकरण 
७ स्तीटॉदटृ साहेबाच्या मरणानंवषयी समृि 
८ मुलाकंनरता २ रे व ३ रे पुस्तीतक 
९ पुस्तीतक ३ ऱ्या ची पुरवणी 
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पनरनशष्ट ६ 
 

बाबांची काही महत्त्िाची पते्र [ही सिृ पते्र मुळाप्रमािे छापलेली आहेर्.] 
 

पत्र क्र.१ : णिष्िुबुिा ब्रह्मचारी 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. बाळबोधिामक माष्टसक पुस्र्काच्या माचृ मष्टहन्याच्या अंकारं् ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी 
याचं्याष्टवषयी एक स्वल्प ष्टनबधं आहे. त्यांर् जी माष्टहर्ी ष्टदली आहे र्ी अपरर्ी असून बाबाचं्या गुणकमाचें 
वणनृारं् र्र ाारच अष्टर्शयोक्तर् व पक्षपार्ीपणा ष्टदसून येर्ो. 
 

बाबानंी आपणासं दत्तात्रयाचा साक्षात्कार लाला व उपदेश करीर् ष्टारायाचा वर ष्टमााला असे जे 
ष्टलष्टहले रे् सवृ खरे आहे असे ह्या ष्टनबंधकत्यांस वाटरे्, व र्ें वाटण्यास प्रमाण काय? र्र “येशू ष्टिस्र्, 
महंमद, नानक यासं जे साक्षात्कार लाले रे् त्याचें अनुयायी खरे माष्टनर्ार्, असा ग्रह त्या त्या धमाच्या 
लक्षावष्टध लोकारं् दृढर्म आहे. र्र ष्टव. बा. ष्टवषयीं र्ो ग्रह आम्हा वदे धमाष्टभमानी लोकारं् कां नसावा?” व 
: काय उत्तम वाद कोष्टट ही! केवढें हे दृढर्म प्रमाण! व्हेटलीस लॉष्टजक बापडें ह्या र्कृसूत्रापुढें वडेावल्या 
सारखें होऊन कोठें गेले असेल कोण जाणें आष्टण गौर्माचा ‘न्याय’ र्र गोरे् खार् कोठे गवर्ारं्र जाऊन 
लपला त्याचाही पर्ा नाहीं. 
 

असो. हे बाबा ‘ष्टिस्र्ी धमोपदेशकाशंीं वाद करण्यारं् मोठे प्रावीण होरे्; त्या लोकाचं्या कोया 
त्याचं्याच गळ्यारं् कशा अडकवाव्या आष्टण त्यासं कसें ष्टनरुत्तर करावें हें सामर्थयृ त्याचंें इर्रासं असो; पण 
प्रष्टसद्ध डॉ. ष्टवल्सन, रे. ष्टभ. मंगर यासं देखील चागंले ठाऊक लालें  होर्ें,’ असे बाळबोधकते म्हणर्ार्. 
 

ह्या लेखावरून बाबाच्या ह्या स्रु्ष्टर्पाठकास त्याचं्याष्टवषयींची ष्टकर्ी थोडी माष्टहर्ी आहे व जर 
असली र्र र्ी प्रमाष्टणकपणाने लोकापंुढे ठेवल्यास रे् ष्टकर्ी नाखूष आहेर् हें स्पि ष्टदसून येर्ें. 
 

ह्या ष्टवषयाच्या संबंधाने मी प्रथम स्वर्ः काहंी न ष्टलष्टहर्ा बावाच्या वाेीं वरृ्मानपत्रारूं्न जी चचा 
चालर् असे त्यारूं्न काहंीं उर्ारे देर्ो. मंुबईंर् बावाचे धमृसंबंधी वादष्टववाद चालले असर्ा ं (१८५७ न्नारं्) 
‘बावाचंा कावा’ या नावंाचे एक लहानसें पुस्र्क प्रष्टसद्ध लाले होरे् र्ें ‘No hope from the Bawa’ ह्या 
सदराचें एका हहदु गतहस्थाने ष्टलष्टहलेल्या ष्टनबधंाचें भाषारं्र होर्ें. त्यारं्ील एकदोन उर्ारे येथे देर्ो. 
 

‘बावा म्हणर्ार् कीं परलोक, स्वग ृहकवा नरक म्हणून काहंीच नाहीं, जें सवृ काहंीं आहे र्ें येथेंच 
आहे. मरणानंर्र आत्म्याचा ष्टवलय होर्ो.’ 
 

“हे बावा हहदूच्या सभेंर् असले म्हणजे त्याचं्या सारखे बोलून त्यास वष्टडलोपार्थजर् धमृ आचरायास 
सागंर्ार्. जेव्हा ं कोणी सुधारलेले र्रुण त्यापंाशीं जार्ारं् रे्व्हा ं वदेपुराणें हीं खोटीं आहेर्, जाष्टर्भेद 
नसावा, खाण्याष्टपण्यारं् दोष नाहीं, (पर जार्ीच्या लोकाबंरोबर) जेवलें  असर्ा ं पाप नाहीं, अशा गोिी 
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बोलर्ार्, आणखी त्यासं असें सागंर्ार् कीं, धमाचें आवरण आपल्यास कशास असावें. खावें, प्यावें, चैन 
करावी, पुढें मेलों म्हणजे सवृ आटोपलें .’ 
 

‘इंक्ग्लश लोकाषं्टवषयीं बावासं ष्टवचारलें  असर्ा ंएकदा ंअसें म्हणर्ार् कीं, रे् लोक मोठे सुधारलेले 
आहेर्. त्याचंा धमृ चागंला, त्यारं्ील नीष्टर् चागंली. येशू ष्टिस्र् हा उत्तम पुरुष होर्ा. इर्केच कीं र्ो वदेारं्ी 
मात्र नव्हर्ा. आष्टण पुन्हा हाच प्रश्न दुसऱ्याने केला म्हणजे हेच बावा सागंर्ार् कीं, इंग्रज लोक रानटी, रे् 
मासंभक्षक म्हणून ाार कू्रर व ष्टनदृय आहेर्. त्याचंा धमृ अगदीं वाईट; िीस्र् हा मोठा ठक होर्ा, ष्टमशनेरी 
हे अक्षरशत्र ुव नीष्टर्भ्रि व ष्टनदृय व ष्टवषयिाड असे आहेर्. याप्रमाणें हे बावा कढर् व गार अशा ष्टवपरीर् गुणें 
करून युतर् आहेर्. अशावंर कोणी ष्टवश्वास ठेवावा? याचंा एक र्री गुण घेण्याजोगा आहे काय? यासं 
ढोंग्यापेंक्षा दुसरे नामाष्टभधान देववर् नाहीं; ज्या मनुष्याची धमृ व नीष्टर् संबंधी मर्ें दृढ नाहीर् त्याचंा ष्टवश्वास 
धरणे हें मोठ्या जोखमाचे काम आहे. अशा पुरुषापेंक्षा दगडधोंड्ाचं्या पाया ं पडणारा भाष्टवक हहदु बरा. 
परंरु् अशाचा सहवास नसावा. एका वतद्ध हहदूने मला असें साषं्टगर्ले कीं, या बावाच्या व्याख्ययानापंासून 
नाक्स्र्क मर्ाचा मात्र ाैलाव होईल, आष्टण ह्या बोलण्याचे खरेंपण हदवसानष्टदवस दृिोत्पत्तीस येर् आहे. 
 

‘बावा मंुबईर् आल्यापासून एथील एका प्रख्ययार् व वजनदार मराठी वरृ्मान पत्राने (धलमकेतलिे) 
त्याचंी चागंली खबर घेर्ली. त्या पत्राचा कर्ा ष्टविान. ष्टवचारशील व स्वदेशाचें कल्याण इक्च्छणारा आहे. 
त्यासं बावाचें कुाकट व कााें  ढवाें समजल्यावरून त्याचंें वास्र्ष्टवक रूप लोकासं दाखष्टवण्यासाठीं 
वारंवार आपल्या पत्रीं पुष्का ष्टलष्टहलें  व त्याचा पत्र पाठष्टवणाऱ्यानंींही बावाच्या काव्याचा चागंला परामषृ 
घेर्ला.’ 
 

ज्ञािोदय करे् महाराज, पत्रष्टवस्र्ार ाार लाला म्हणून क्षमा करावी. ह्या ष्टवषयास पुनः एक वाे 
जागा द्याल अशी आशा धरून आर्ा ंआपला ष्टनरोप घेर्ों. 
 
५ माचृ १८८८. ष्टिस्र्दास 
ज्ञािोदय, ८ माचृ १८८८, पत. ७५, ७६.  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
पत्र क्र. २ : बाळबोध आणि णिष्िुबािा ब्रह्मचारी 

 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 

 
ष्टव. ष्टव. ष्टवष्णुबुवा ब्रह्मचारी याजंष्टवषयींचे आपण माले पष्टहले पत्र छाष्टपले म्हणून आपले उपकार 

माष्टनर्ो. आर्ा ंकत पाकरून ह्या दुसऱ्या पत्रास जागा द्यावी. 
 

बाळबोधाचे करे् म्हणर्ार् कीं, ‘वाद करण्याच्या कामारं् बावा मोठे प्रवीण होरे्.’ ज्याप्रमाणें मागच्या 
पत्रारं् ‘बावाचा कावा’ या नावंाच्या एका हहदूच्या पुस्र्कारू्न उर्ारे घेर्ले होरे्, त्याप्रमाणें यावरील 
लेखनाचं्या संबधंानें एका हहदूने १८५६ न्नारं् मंुबईर्ील एका वरृ्मानपत्रारं् जें ष्टलष्टहले होर्ें र्ें आपल्या 
वाचकासं काष्टवर्ो : 
 

‘सभा पाषं्टडत्य अवलोकन करणारा हहदू’ असे ष्टलष्टहर्ो की, ‘लोकहो! बावासारखीं उत्तरें ओनामा 
व्युत्पन्न ष्टचटहलगही देऊ शकर्ील. मी प्रश्नोत्तररूप खाली मासला दाखष्टवर्ो, यावरून बावाचं्या ष्टविते्तची 
खार्री होईल. 
 

प्रश्न हह. शा. ईश्वरदत्त आहे त्यास प्रमाण काय? उत्तर अनुभव घेऊन पहाव.े प्रश्न : मूर्थर्पूजा 
करावी कीं नाहीं? उत्तर : शास्त्र वाचून पाहावें. प्रश्न : र्ीथृयात्रा कराव्या कीं. नाहीं? उत्तर : अनुभव घेऊन 
काेल. प्रश्न : देव ष्टकर्ी आहेर्? उत्तर : शोधून पाहावें. प्रश्न : पुनर्थववाह करावा की नाहीं? उत्तर : अनुभव 
घेऊन पाहावा. प्रश्न : असें भगवें वस्त्र धारण करुन काय होरे्? उत्तर : अनुभव घेऊन पाहावें. प्रश्न : ब्रह्मा, 
ष्टवष्णु आष्टण ष्टशव याला देव मानाव ेकीं नाहीं? उत्तर : शास्त्र वाचल्यावर समजेल. प्रश्न : ब्रह्मचारी बावा, 
खरा धमृ कोणर्ा? उत्तर : अनुभव घेऊन पाहा म्हणजे काेल.’ 
 

‘अशा रीर्ीनें प्रश्नोत्तराचें भाकड पाषं्टडत्य बावानंीं चालष्टवले रे् ष्टबचाऱ्या ष्टचटहलगास काय समजें? 
बावाचें अस्खष्टलर् वदनोद भव पाषं्टडत्याचा एक सारखा प्रवाह चालला म्हणजे मुाारं् वाटरे् कीं, असा 
तै्रलोतय ष्टवजयी लाला आष्टण असा वतर्ा दुसरा कोणी होणार नाहीं. याच्या पुढें  साक्षार् ब्रह्मस्पष्टर् आला 
र्री हे बावा त्याची चवाी उडष्टवर्ील. असो. असे महान वीर रंु्बाष्टभमानी याचं्या पाशीं हे बावा तै्रलोतय 
ष्टवजयी लाले समजून तै्रलोतय ष्टवजयी लाले असें कोणी समजूं नये. मला असें वाटर्ें कीं एकष्टह प्रश्नाचें 
उत्तर बावाच्यानें समपृक देववणार नाही.’ 
 

आर्ा बावाचं्या स्वकीय लेखावंरून त्याचं्या ष्टवचाराचंी योग्यर्ा काय होर्ी हें पाहंू. बाबानंी 
वदेोक्तधमृप्रकाश नामक एक गं्रथ प्रष्टसद्ध केला. त्याला त्या कााारं् ‘गोबाागं्रथ’ असे ष्टवचारी लोकानंीं नावं 
ष्टदले होरे्. व र्ो त्या नावंास योग्य होर्ा. हें जे कोणी आपल्या मनाचे डोाे उघडून र्ो वाचर्ार् त्यास 
ष्टदसर्ो. ह्या गं्रथाच्या प्रष्टसद्धीच्या समयीं त्याजवर वरृ्मानपत्रारूं्न अनेक चचा लाल्या. त्यारूं्न काहंी उर्ारे 
देण्याचे कारण नाहीं पण त्या गं्रथांरू्नच एक दोन मासलेवाईक वचनें देर्ो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘राजनीष्टर्’ ह्या प्रकरणारं् बावा म्हणर्ार् कीं, ‘जर कोणी वदेोतर् धमाच्या लोकासं वदेोतर्धमृ 
सोडण्याचा उपदेश करील, र्र त्याला दुसऱ्याची मनुष्ये चोरून नेणाऱ्यास व ष्टवकणारास व घेणारास जी 
ष्टशक्षा र्ी करावी.’ 
 

ठीक आहे. ही ष्टशक्षा ष्टवष्णूस (ष्टवष्णू बावास नव्हे र्र, ष्टवष्णु देवास) प्रथम केली पाष्टहजे. कारण 
त्याने बौद्ध अवर्ार घेऊन लोकासं वदेधमृ सोडण्यास उपदेश केला व सोडष्टवलेही खरे. (ष्टव. पु. अंश ३ अ. 
१८). 
 

बावानंी ‘सुखदायक राज्य प्रकरणी ष्टनबंधी’ या नावंाचा एक ष्टनबंध ष्टलष्टहला र्ो खरोखरच अनुपमेय 
आहे. त्याष्टवषयीं रे् स्वर्ा ं असें म्हणर्ार् कीं, ‘असा राज्यकारभार एका शर्कापयंर् चालेल र्र दुसऱ्या 
शर्कारं्ील प्रजा हल्लीच्या राजानंा व न्यायाष्टधशानंा रे् मनुष्य नव्हरे्, रे् जनावर होरे्, असे म्हणेल.’ 
 

ह्या ‘वरदी’ गं्रथकाराच्या राज्य व्यवस्थेच्या ष्टनयमापंैकीं एक ष्टनयम येणेंप्रमाणें आहे : 
 

‘राजानें असें समजावें कीं, राज्य हेच एक घर व प्रजा हेच कुटंुब. राजानें प्रजेकडून सवृ जष्टमनीची 
लागवड करावी, गाई, म्हशी इ. साठीं गवर् व मनुष्यासंाठीं अन्न उत्पन्न करून गावंोगावं कोठारें भरून 
ठेवावीं व त्यांरू्न सवृ गावंकऱ्यानंी नेर् जावें. सोन्या रुप्याचे अलंकार र्यार करून गावंोगावं ठेवाव ेव रे् सवृ 
स्त्रीपुरुषानंीं वापरावे व पुनः राजाचें खष्टजन्यारं् ठेवाव.े सवांची लग्नें राजानें करावी. ज्याला जी स्त्री नको 
त्याला दुसरी करून द्यावी व ष्टर्ला दुसरा पष्टर् करून द्यावा. सवांची पाचं वषांचीं पोरं लाली म्हणजे मुली व 
मुलगे राजाच्या र्ाब्यारं् द्यावी.’ 
 

बाबा काहंीं साधारण पुरुष नव्हरे्. त्यासं ‘बो. बो.’च्या कत्यांच्या मर्ाप्रमाणे केवा एका 
दत्तात्रयाचाच वर ष्टमााला होर्ा असे नाहीं, र्र शकंरपावृर्ी, रामसीर्ा ह्यानंीं अनेक वाे अरण्यारं् त्यासं 
दशनृ व वर ष्टदला इर्कें च नाहीं र्र ज्या जगदंबेचा रु्काराम बाबानंीं कायावाचामनेंकरून त्याग केला होर्ा, 
व ष्टजचे नावं सुद्धा वदेारं् आढार् नाहीं, ष्टर्ने त्या ष्टवष्णुबाबास माडंीवर घेऊन व कुरवााून त्याचा मुका 
घेर्ला! आष्टण र्ी त्यास पतर्थवीचे राज्य देर् असर्ा ंह्यानंीं रे् घेर्लें  नाहीं. (व.े ध. प्र. पत. ७३८–७४०) 
 

अशा साक्षात्कार प्रचुर महापुरुषाचे गं्रथ व मर्ें साधारण ‘बाबा वातय’प्रमाणें म्हणायाचें नाहींर्, र्र 
रे् श्रुष्टर्वातय, आप्र्वातय असें समजायाचें. फ्रान्स, जमृनी इ. देशारं्ील कम्युष्टनस्ट सोष्टशयाष्टलस्ट 
इत्याष्टदकासं ही राजनीष्टर् पसंर् होईल. कारण त्याचंी मर्ें काहंीं प्रकारें अशीच आहेर्. असो. र्ें र्र दूर 
राष्टहलें , परंरु् आमच्या लोकानंीं दारापुढे आलेल्या वाहत्या गंगेंर् हार् धुवनू स्वदेश कल्याण करून घ्यावें. 
‘बो. बो.’कत्यांस आम्ही सुचष्टवर्ो की, त्यानंीं ह्या राजप्रकरणीं ष्टनबंधाच्या प्रष्टर् आपल्या नॅशनल काँगे्रस व 
सोष्टशयल काँगे्रस ह्या सभेस पाठवाव्या, व त्यारं्ील ष्टनयमापं्रमाणें राजव्यवस्था करण्याष्टवषयी त्या सभाचं्या 
िारे वायसरायसाहेबासं अजृ कराव.े बावासाहेब स्वर्ा ह्या ष्टनबंधाच्या प्रस्र्ावनेर् असे म्हणर्ार् कीं, ‘हल्ली 
या भलूोकावंर अनेक राज्यें आहेर्. परंरु् र्ी चालष्टवणाऱ्या राजानंा खरी राजनीष्टर् काय आहे हे माहीर् 
नाही. व प्रजा कोणत्या उपायाने गुन्हे करणार नाहीं हे माहीर् नाही! यामुाे सवृ राजे व सवृ प्रजा इत्यादी 
मनुष्यारं् सवृकाा हचर्ाग्रस्र् व हायहाय करीर् ष्टारर् आहे. यास्र्व या लहानशा ष्टनबधंार् ष्टलष्टहलेली राज्य 
करण्याची रीर् राजानंी पकडावी व प्रजेनें त्या राज्य रीर्ीप्रमाणें वागण्याची रीर् पकडावी.’ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बावाचं्या सक्च्छष्यानंीं आजपयंर् हा बोध कसा पकडला नाहीं हे समजर् नाहीं. बाळबोध पुस्र्क 
आज सार् वषे चालर् आहे व त्यारं् देशकल्याणासंबधंी अनेक ष्टनबंध व अनेक ष्टवचारही छापले गेले परंरु् ही 
वरदी पुरुषाची राजनीष्टर् व सामाष्टजक क्स्थर्ी सुधारकाची युतर्ी लोकांपुढे ठेवण्यास त्याच्या कत्यांस कसें 
सुचलें  नाहीं? र्र आर्ा ं त्यानंीं आास न कष्टरर्ा ं हा महाबोध त्वरीर् पडकडावा म्हणजे सवृ राष्रीय व 
सामाष्टजक सुखें त्याचं्या घरी चालून येर्ील. 
 

बावाचंा सवृ उपदेश ईश्वर पे्रष्टरर् आहे. रे् ईश्वरास म्हणर्ार् कीं, ‘हे ईश्वरा जें काहंीं रंू् बोलष्टवलेस 
र्ें मीं बोललों. बोलण्यारं् चूकभलू अथवा यथाथृ जें काय रू् बोलष्टवलेस र्ें मी बोललो’. (व.े ध. प्र. पत. 
७३९) 
 

ज्ञािोदय करे् महाराज, ष्टिस्र्ी लोकाशंीं बावानंीं जे वाद केले त्या संबधंाने दोन शब्द मला 
ष्टलहायचे आहे. रे् पुढे ष्टलहीन. 
 
ज्ञािोदय, २२ माचृ १८८८, पत. ९१, ९२. िीस्र्दास 
 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पत्र क्र. ३ : बालबोध आणि णिष्िुबुिा ब्रह्मचारी–३ 
 

ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टवनंर्ी ष्टवशषे, ब्रह्मचारी बाबाषं्टवषयी हें मालें ष्टर्सरें व शवेटचे पत्र आहे. 
 

बाळबोधाचे करे् असे म्हणर्ार् कीं, ‘बाबासं ष्टिस्र्ी लोकासं ष्टनरुत्तर करण्यास वाे लागर् नसे. हें 
जर खरें आहे र्र ष्टिस्र्ी लोकानंीं बावाशंी वाद करण्याचें का ंसोडलें  नाहीं? जोपयंर् बावानंीं त्याचं्याशी 
वाद करण्याष्टवषयी कंबर बाधंली होर्ी, र्ोपयंर् रे् त्याचं्याशी सामना करायला हकष्टचर्ही मागे सरले 
नाहींर्. ह्या गोिींचे मोठे प्रमाण ‘समुिष्टकनारीचा वादष्टववाद’ ह्या नावंाचें जें पुस्र्क त्रा. सो. छापले आहे रे् 
होय. ह्या पुस्र्कारं् बावानंीं ष्टमशनेरी लोकाशंी जे वाद दीघृ काा चालष्टवले होरे् त्याची खरी हकीकर् आहे. 
र्ी कोणी साधारण मनुष्यानें ष्टलष्टहली नाहीं. र्र ज्याचं्या साधुत्वाचें हहदु व ष्टिस्र्ी सारखेच वणृन करर्ार् 
त्या बोएनसाहेबानंीं ष्टलष्टहली असून रे् ह्या वादारं् प्रमुख होरे्. त्या पुस्र्काच्या प्रस्र्ावनेंर् बोएनसाहेब काय 
म्हणर्ार् र्ें ऐका : 
 

सन १८५६ या वषी सप्टेंबर मष्टहन्यारं् परभ ुलोकाचं्या ष्टवद्यालयांर् मीं त्याशंीं वाद करण्यास पुष्का 
वाेा गेलों. १८५७ च्या वषी मंुबई बेटाच्या पष्टश्चमेस समुि ष्टकनारीं बाबानंीं सभा चालू केल्या. जानुअरीच्या 
१५ व्या र्ारखेपासून पाऊस काा लागे पयंर् मीं त्या सवृ सभासं गेलों. ष्टिस्र्ी धमृ योग्य व अगत्याचा आहे 
आष्टण र्ो ईश्वर प्रष्टणर् आहे हे दाखष्टवण्यास ष्टमाालेला प्रसंग मी व दुसऱ्या पादरी लोकानंीं जाऊं ष्टदला 
नाहीं. प्रत्येक भाषणाची हकीकर् लागलीच इंग्रजीमध्ये ष्टलहून ठेवीर् असे आष्टण पुढच्या आठवड्ारं् बॉम्बे 
गार्डडयि पत्रारं् छापून प्रष्टसद्ध करीर् असे. या सभेर्ील ष्टकत्येकास इंग्रजीची माष्टहर्ी होर्ी. जर ह्या 
हकीकर्ीमध्ये काहंी न्यूनर्ा असर्ील र्र त्यानंीं रे्व्हाचं ष्टर्चा शोध करून प्रष्टसद्ध केली असर्ी. परंरु् त्या 
सवृ हकीकर्ी खऱ्या होत्या. साध्या पक्षकारानें ज्या शकंा काढल्या त्या ष्टनःपक्षपार्ानें मीं प्रष्टसद्ध करण्यास 
ाार कााजी घेर्ली. ज्या शकंाचंी ष्टनवतत्ती होणार नाहीं अशा शकंा ष्टिस्र्ीधमा ष्टवरुद्ध काढणें कठीण अशी 
माली खात्री होर्ी.’ 
 

बावानंीं ‘ष्टिस्र्ी लोकाशंी वादष्टववाद करून त्यास चूप बसष्टवलें  व त्याचं्या रं्गड्ा त्याचं्या गळ्यारं् 
घार्ल्या’ हे बाळबोधाचे आणखी म्हणणें आहे. त्याला उत्तर सदरहू पुस्र्कच आहे. बाळबोधाच्या कत्यांनीं हें 
पुस्र्क पाष्टहलें  नसेल असें वाटर्ें. अस आर्ा ंर्री त्यानंीं र्ें ष्टनःपक्षपार्ानें व लक्ष्य लावनू वाचावें, म्हणजे 
बावाच्या शकंा ष्टकर्ी पापाीर् आहेर् व त्याचं्या वाद कोटी ष्टकर्ी ष्टनजीव आहेर् हें त्यास समजेल. बावासं 
चर्थवर्चरवण करण्याची ाार आवड होर्ी. ज्या शकंाचें ष्टिस्र्ी लोकानंी यथाथृ उत्तर द्यावें त्याच त्यानंीं 
वारंवार लोकापंुढे आणाव्या व आपण मोठे ज्ञानी व चरु्र आहो असा डौल ष्टमरवावा असा त्याचा हेरु् ह्या 
पुस्र्कारं् ष्टठकाणीं ष्टठकाणीं ष्टदसण्यारं् येर्ो. ह्या पुस्र्काच्या शवेटी बोएन साहेबानंीं असें ष्टलष्टहलें  आहे कीं, 
‘बावाशंी वाद करण्यास मला हा प्रसंग ष्टमााला म्हणून मी देवाचे उपकार समजर्ों जी नाक्स्र्क मर्ें या 
सभेंर् ष्टनघालीं र्ीं मंुबईर् ाार ष्टदवस घोटाार् होर्ी आष्टण ज्यानंीं हीं मर्ें धरली होर्ी त्यासं आर्ा समजलें  
कीं, ष्टिस्र्ी धमृ त्याचंें खंडन करण्यास समथृ आहे.’ 
 

बावाचं्या बोलण्यार् व ष्टलष्टहण्यारं् काहंीं र्ाा नव्हर्ा. समुिनकिारीचा वादनववाद ह्या पुस्र्कारं् 
(पत. ७७) त्यासं ष्टमशनेरींचा एक असा प्रश्न आहे कीं, ‘पारशी धमृ व मुसलमानी धमृ या ष्टवषयीं आपले मर् 
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काय आहे हें कत पा करून सागंावें. त्या धमाचा मोड करायास रु्म्ही का कंबर बाधंर् नाहीं? ह्यास बावानंीं 
असें उत्तर ष्टदलें  कीं, ‘जर रे् लोक हहदु धमाचा मोड करण्याच्या कामारं् हार् घालर्ार् र्र मी ही त्याचं्या 
धमाचा मोड करण्यास यत्न करीन ष्टिस्र्ी धमाखेरीज करून पारशी व मुसलमानी व इर्र सवृ धमृ खुले 
आहेर् असे मी मानर्ो.’ 
 

परंरु् हेच बावा आपल्या धमृप्रकाशारं् (पत. ३०१) असें म्हणर्ार् कीं, ‘मुसलमानी मर् व नानक पथंीं 
शीखलोकाचें मर् व दादू पंथी व कबीर पंथी व हलगायर् पथंी ही सवृ मर्ें वदेोतर् धमाची हनदा करण्यास 
उत्पन्न लाली.’ ह्या लेखाचा वरील उर्ाऱ्याशी कसा मेा जमर्ो हे बाळबोधकत्यांिीच पाहावें. ह्या मर्ाष्टवषयीं 
बावानंीं आणखीं असें ष्टलष्टहलें  आहे कीं, ‘हीं सवृ मर्ें माझ्या पुढें वाद घालर्ानंा लयास गेलीं.’ खरेच काय? 
ष्टिस्र्ी लोकाषं्टशवाय मुसलमान, कबीर पंथी, नानक पथंी इत्याष्टदकाशंीं बावानंी कधी वाद घार्ला आहे असे 
बावा मंुबईर् र्र कोणाच्या ऐकण्यारं् हकवा पाहण्यारं् आलें  नाहीं. असो. 
 

परमाथृ साधनाच्या संबधंानें सगाे धमृ सारखे आहेर्, त्यारं् कमजास्र् कोणर्ाष्टह नाहीं, असा जो 
ग्रह आमच्या मंडाींर् अष्टलकडे पुष्का दृढर्र लालेला ष्टदसर्ो त्या ग्रहास ष्टव. बा. ब्र. ह्याचं्या भाषणानंीं 
आष्टण वादष्टववादानंीं पुष्का भर पडली असावी. बाळबोधकते असे म्हणर्ार्. पण बावा काय म्हणर्ार् हे 
ऐका. (व.े ध. प्र. पत. २५३) ‘ष्टचखलच पाणी म्हणून समजणें आष्टण ष्टपणें र्शी मर्ें म्हणजे इर्र धमृ, (त्यास 
बावा धमृ अशी देखील संज्ञा देर् नाहीर्) आहेर्. ातर् धमृ म्हणशील र्र वदेोतर् आहे. इ र्र म. र्रें 
मानव्या (बावाचं्या व्याकरणाचा मासला) र्ी मर्ें म्हणजे व.े ध. प्र. प्रकरण १९ व्यारं् म्लें च्छ मर्ें म्हणजे 
यहुदी ष्टिस्र्ी व महंमदी याचें वणनृ केलें  आहे. त्यारं् त्या मर्ास बावा ‘नास्र्ीक मर्ें’ म्हणर्ार्. प्र. १९ पत. 
७२० यारं् बावा म्हणर्ार् कीं, ‘जी पतर्थवीर्ील सवृ मनुष्यें वदेोतर्धमाप्रमाणें आचरण करणार नाहींर् त्या सवृ 
मनुष्याचंी अधोगर्ी होईल.’ आष्टण ष्टिस्र्ी मुसलमान आष्टद करून अन्य धमाच्या लोकासं वदेोतर् धमृ 
स्वीकारायास उपदेश कष्टरर्ार्. या प्रमाणें बावा स्वर्ा ंआपल्या उतर्ीचें खंडन कष्टरर्ार् व त्याचे गुण गाणारे 
बाळबोधकते याचंेंही म्हणणें खोडून काढर्ार्. बावाचं्या मर्ें सवृ धमृ परमाथृ साधनाष्टवषयी सारखेच आहेर् 
र्र त्यानंीं आपऱ्या गं्रथारं् अशीं वातयें का ंघाललीं? 
 

शवेटी बा. करे् म्हणर्ार् कीं, ‘बावाचं्या वाद ष्टववादानें ष्टिस्र्ी धमृ प्रसारास बराच धक्का बसला.’ 
र्शा प्रकारची सगाी माष्टहर्ी आंकडे ष्टटपून काढली र्र र्ींर् आम्हीं म्हणर्ों ह्यास पुष्का प्रमाणें 
सापडर्ील.’ जोपयंर् ष्टिस्र्ी लोक स्वधमृ प्रचाराचे प्रयत्न व त्याला यश येण्याकष्टरर्ा प्राथृना करणें सोडीर् 
नाहींर् र्ोपयंर् बावासंाष्टरखे सहस्त्रावधी ब्रह्मचारी उत्पन्न लाले र्री ष्टिस्र्ी धमृ प्रचारास धक्का बसवयाचा 
नाहीं, असें बाळबोधकत्यांिी पक्कें  समजावें. र्र ‘बावा ष्टनवरृ्ल्यापासून ष्टिस्र्ी लोकाचें प्रयत्न कमी लाले 
अथवा त्याचं्या प्राथृना खंुटल्या’ ह्या गोिीचे प्रमाण बाळबोधकत्यांस दाखष्टवर्ा ंयेणार नाहीं. 
 

‘ष्टवष्णुबुवासंारखे ष्टनलोभ धमृप्रचारक सध्या उत्पन्न होण्याची आवश्यकर्ा आहे. हे सगाे सूत्र 
परमेश्वराधीन आहे. त्यानें कत पा करावी, (बाळबोध) परमेश्वर सत्य स्थापनेकष्टरर्ा ंआत्मश्लाघी गर्थवष्ठे व 
अहंर्ा बाागणारी मनुष्यें उत्पन्न करीर् नाहीं. बाबाचं्या अंगीं र्र हे गुण नखष्टसखारं् आहे वसर् होरे्. ‘मला 
दत्तात्रयाचा वर आहे. त्यामुाें  मला बोलण्यारं् कोणी हजकील असे नाहींच. लाखों मनुस्यावंर वादष्टववाद 
करून मी त्याचंीं मर्ें खंडन केली आहेर्. मला हजारो मनुष्याचं्या सभेंर् ज्या ज्या समयास जे जे पाष्टहजे 
रे्च सुचरे्.’ (व.े ध. प्र. ७४७) प्रष्टर् शकंराचायृ हे. कसे बरें त्यासं सुचणार नाही? 
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बावा साष्टरखे वादष्टववाद करणारे जगारं् बहुर् होऊन गेले. अठराशें वषांमागे जे होरे् त्याषं्टवषयीं 
साधु पौल यानें जे ष्टलष्टहलें  र्ेंच सापं्रर्कााीं ष्टिस्र्ी धमाष्टवरुद्ध वादष्टववाद करणारास लागू आहे. 
 

‘ज्ञानी कोठे? शास्त्री कोठे? या जगारं्ील वादष्टववाद करणारा कोठे? देवाने या जगाचे ज्ञान 
मूखृपणे केले आहे कीं नाहीं? ज्ञान्यास लाजष्टवण्यासाठीं देवानें जगारं्ील मूखास ष्टनवडून घेर्ले आहे, आष्टण 
बावानास लाजष्टवण्यासाठीं देवानें जगारं्ील दुबृाास ष्टनवडून घेर्ले आहे. यासाठी कीं, त्याच्या समोर 
मनुष्य जार्ींर्ील कोणीष्टह नावंाजून घेऊं नये. जो नावंाजून घेर्ो र्ो प्रभषू्टवषयी नावंाजून घेर्ो.’ 
 
ज्ञािोदय, २९ माचृ १८८९, पत. ९९ रे् १०१. िीस्र्दास 
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पत्र. क्र. ४ : पंणडर्ा रमाबाईंच्या पत्रास उत्तर 
 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. पषं्टडर्ा रमाबाईंनीं माझ्या पत्रासं जें उत्तर म्हणून ष्टदलें  आहे त्यारं्ील दोन चार गोिींचा 
ष्टवचार करण्याची मला आपऱ्या पत्रिारें परवानगी द्यावी. 
 

पषं्टडर्ाबाई म्हणर्ार् कीं, ‘ष्टिस्र्ी मनुष्यानें हहदु देवाारं् हहदु पुराण साषं्टगर्ले, यारं् काहंीं 
अनक्न्वर् केले नाहीं. ष्टमशनेरी लोक जसे लोकांस मषॅ्टजकलँटनृ दाखष्टवण्यास बोलावनू धमोपदेश कष्टरर्ार्, 
अथवा आपल्या भाषणारं् व लेखार् हहदु गं्रथारं्ील वातयें घेर्ार् र्शारं्लेच हे पुराण पठन होरे्. परंरु् ही 
साम्यर्ा अगदी अप्रासंष्टगक आहे. ष्टमशनेरी लोक कोण आहेर् व कशा कष्टरर्ा ंआपल्या गावंीं आले आहेर् हे 
लोकासं चागंलें  माहीर् असरे्. मषॅ्टजकलँटनृ पहायला जाण्याचे पूवी आपण दशावर्ाराचंीं ष्टचत्रें पहावयास 
जार्ो असा त्यास भास होर् नाहीं व र्शी अपेक्षा धरुन रे् जार् नाहींर्. परंरु् बाशीकर ष्टस्त्रयासं जेव्हा ं
पुराणास आमंत्रण आलें  र्ेंव्हां त्याचं्या मनारं् कोणरे् ष्टवचार आले असर्ील? पषं्टडर्ाबाई या ष्टिस्र्ी आहेर् हे 
त्यासं माष्टहर् होर्ें काय? व हहदूनें ष्टिस्र्ी होणें म्हणजे र्ें काय? पुराणें ईश्वर प्रष्टणर् नाहींर्, त्याचं्या 
पठनानें व श्रवणानें पुण्य प्राप्र्ी होर् नाहीं, त्यारं् र्ारणोपाय नाहीं म्हणून बैबलावर ष्टवश्वास ठेवणें हेच कीं 
नव्हे? र्सेंच जी बाई ष्टिस्र्ी लाली र्ी जार्ीभेद मानीर् नाहीं, ष्टर्ला महार व ब्राह्मण समान, र्ी हहदु 
धमाप्रमाणें आचार भ्रि व ष्टक्रया नि लाली, ष्टर्ला पुराण सागंण्याचा अष्टधकार राष्टहला नाहीं, र्ी जर हहदंूच्या 
देवाारं् गेली र्र देऊा बाटष्टवण्याचा दोष ष्टर्च्या पदरीं येईल, ष्टर्च्या मुखाचें पुराण श्रवण करण्यास 
पार्क लागर्ें! अशा प्रकारचा बाशीकर बायाचंा समज लाला होर्ा काय? कोणी ष्टिस्र्ी बाई आपल्या 
मर्ाप्रमाणे पुराणाचंा अथृ सागंणार आहे अशी नोटीस पषं्टडर्ाबाईंच्या ष्टमत्रानंीं जाऊन घरोघरीं ष्टारष्टवली 
होर्ी काय? आष्टण अशी नोटीस पाहून कोणी बाया आल्या असत्या काय? ष्टशवालयाचे, पुराणाचें व 
संस्कत र्ाबाईचें नावं ऐकून त्या आल्या कीं नव्हे? ब्राह्मण पुराष्टणकाचें पुराण श्रवण करायास जार्ें वाेीं ाा, 
पुष्प, दीप, दष्टक्षणा इ. घेऊन त्या गेल्या नसर्ील कशावरून? आष्टण जरी हे पदाथृ पषं्टडर्ाबाईंस समपृण 
केले नसले र्री रे् ष्टशवहलगापुढे व नंदीपुढे ठेष्टवले असर्ीलच, व जर असा प्रकार खरोखर लाला असला 
र्र त्याचे श्रेय हकवा अश्रेय पषं्टडर्ाबाईंच्या पदरीं पडलें  असे म्हणण प्राप्र् आहे. कारण त्या ष्टदवसाची 
ष्टशवपूजा ह्या पुराणश्रवणाच्या ष्टनष्टमत्ताने घडली. 
 

जर पषं्टडर्ाबाईंस सरा मागाने म्हणजे ष्टिस्र्ी धमास अनुसरून बाशीकर उच्च वणाच्या बायासं 
व्याख्ययान सागंण्याचा प्रसंग नव्हर्ा र्र नीच मानलेल्या वणाच्या ष्टस्त्रयासं व्याख्ययान सागंावयाचे होरे्. 
‘बाशीस शूि, अष्टर्शूि नाहींर् काय? महारामागंाच्या बायकासं नीष्टर्बोध नको काय? महारवाड्ारं् चावडी 
नव्हर्ी काय? आष्टण अशा ष्टठकाणीं पषं्टडर्ाबाई गेल्या असत्या र्र त्यासं बाट लागर्ा काय? अथवा लहान 
पण येरे् काय? प्रभ ूयेशू असा नीच व भ्रि मानलेल्या लोकाचंा ष्टमत्र होर्ा र्ो त्याचं्याशीं दाणवाण ठेवीर् 
असे. त्याचं्या संगर्ी पत्रव्यवहार करीर् असे व त्यामुाे श्रेष्ठ पदवीचे लोक त्याला दूषण लावीर् असर्. 
पषं्टडर्ाबाई बारशींर् जे एकच ष्टिस्र्ी कुटंुब आहे त्याच्या येथे ष्टबऱ्हाडास का ंगेल्या नाहींर्? त्याचंी सगाी 
ओढ थोर लोकाकंडे. त्यासं गष्टरबाचा सहवास कसा आवडेल? 
 

‘पुराणारं्लें  एखादे वातय घेऊन त्यावरून दोन बोधपर गोिी घेऊन सागंण्यांर् मोठे पाप आहे 
काय?’ असे पषं्टडर्ाबाई ष्टवचारर्ार्. बायबलारं्ले एखादे वातय घेऊन त्यावरून दोन बोधपर गोिी 
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सागंण्यारं् लाज आहे काय? अमेष्टरकेहून आल्यापासून आजपयंर् जी त्यानंीं मोठमोठ्या शहरी मोठाल्या 
समाजास व्याख्ययान ष्टदली त्यारं् अशी गोि एकदा ं र्री केली आय? देशाच्या उन्नष्टर्ष्टवषयीं अमेष्टरकें र्ील 
लोकाचंी पुष्का उदाहरणे ष्टदली व त्याचंी मोठी र्ारीा केली, परंरु् ह्या उन्नर्ीस ष्टिस्र्ी शास्त्र हें मूा 
कारण आहे हे अशी अक्षरे बाईंच्या मुखारूं्न कधी ष्टनघाली होर्ी काय? 
 

बाईसाहेब म्हणर्ार् की, ‘मीं काहंीं धमृसंबधंी उपदेश करावयास गेलें  नव्हर्ें व र्सला उपदेश मीं 
करणार नाहीं हें बारशीच्या लोकासं ठाऊक होरे्.’ या वातयाची प्रबोधरत्िाकरातील पुढील वातयाशंी 
बाईसाहेब कशी संगर्ी घालून देर्ील हें समजर् नाहीं. त्या पत्रारं् असें ष्टलष्टहलें  आहे कीं, ‘श्लोकाच्या 
अथाप्रमाणे मनुष्याचंीं ऐष्टहक व पारलौष्टकक साधनानकष्टरर्ा ं र्सर्सें वरृ्न ठेवावें याच ष्टदग्दशनृ करीर् 
असर्.’ बाईंच्या उपदेशारं् जर धमाचा संबधं नव्हर्ा र्र पारलौष्टकक साधनाचें ष्टदग्दशनृ र्ें कोणत्या 
संबधंाचे होरे्? धमावाचून परलोक प्राप्र् होरे् काय? आष्टण त्या प्राप्र्ीची साधने कोणर्ी? ज्या धमाचा 
पषं्टडर्ाबाईंनीं स्वीकार केला आहे त्यारं् र्र असें स्पि साषं्टगर्ले आहे की येशूच्या नामावाचून मुक्तर् नाहीं 
जेणे करून आमचे र्ारण लाले पाष्टहजे असें दुसरें नाम आकाशाखंाली मनुष्यामध्ये ष्टदलें  नाहीं (पे्र. ४. १२) 
हें ष्टिस्र्ी धमाचे महावातय आहे, आष्टण र्ें पेत्रस व योहान्न हे पे्रष्टषर् यहुद्याचें धमाष्टधकारी वष्टडल व शास्त्री 
मुख्यय याजक व मुख्यय याजकाचं्या गोत्रार्ील ष्टजर्के होरे् त्याचं्या सभेपुढे वदायास लाजले नाहींर् व 
भ्यालेही नाहींर्. बाईंनीं एकदा अपात्र ष्टवश्वास ‘अपस्र्लस क्रीड’ (पे्र.चा मर्ाषं्टगकार) याजवर आहे. असे 
सुबोधपनिकेत म्हटलें  होरे्, र्र र्ो क्रीड चचांर् उभे राहून बोलण्यापुरर्ा ंआहे काय? स्वदेश बाधंवास व 
भष्टगनीस सुधारणुकेष्टवषयीं व्याख्ययानें देर्ानंा रे् प्रीय नाम मागें सारून पारलौष्टकक साधनाकंष्टरर्ा ंजें वरृ्न र्ें 
मात्र पुढें कराव ेह्यारं् सद्गुरूशी बेमानी केल्याचा दोष नाहीं काय? र्र ष्टिस्र्ावाचून कोणत्या वरृ्नानें 
परलोक प्राप्र्ी होरे् हें पषं्टडर्ाबाईंनीं कत पा करून स्पिपणें सागंावें. 
 

पषं्टडर्ाबाई माझ्या धमावशेाला जे दूषण देर्ार् रे् मी भषूण समजर्ो. माझ्या दूषण देष्टशर्ासंारखा 
धमावशे नाहीं म्हणून मात्र मालें ष्टचत्त ष्टवषण्ण आहे. 
 

बाईंच्या मर्ें मी हहदू गं्रथाचंा ष्टर्रस्कार करणारा आहे र्र अशी गोि नाहीं. मी सवृ सुनीष्टर्चा व 
सुबोधाचा अष्टभमानी आहे परंरु् र्ारकसत्याची र्ोडजोड पावणारा व अथवा कावड करणारा नव्हे. 
 

ज्ञािोदयकते महाराज, पत्र ष्टवस्र्ाराची क्षमा असावी. ‘सत्य ष्टवकर् घे, ष्टवकू नको.’ (गी. २३·२३) 
 
ज्ञािोदय, ८ ऑगस्ट १८८२, पत. २५३. लक्ष्य 
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पत्र क्र. ५ : पंणडर्ा रमाबाईंचे उत्तर 
 
रा. रा. ज्ञािोदयकते यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. आपल्या ‘लक्ष्य’ ष्टमत्रानंीं मागच्या खेपेच्या (र्ारीख ११ च्या) ज्ञािोदयातं अन्ध ष्टठकाणीं 
राहून मला अनुलक्षनू कांहीं वागबाण सोष्टडले आहेर् रे् पाहून मला बरेच नवल वाटलें .’लक्ष्या’च्या अंगारं् 
सद धमाचा आवशे आला त्याचें हें ष्टचन्ह असेल. हहदु ष्टस्त्रयाकंष्टरर्ा ंहहदू देवाारं् हहदु पुराण साषं्टगर्ले ह्यारं् 
मी काय अनक्न्वर् कत त्य केलें  हें मला समजर् नाहीं. बारशीसारख्यया ष्टरकाणीं जेथें बायकानंा सभा म्हणजे 
मोठा बाऊ आहे असें वाटर्ें व ज्या साध्या भोळ्या बायानंा पुराणच काय रे् ठाऊक, व्याख्ययान कशाशी खावे 
हे देखील माहीर् नाहीं त्यासं पुराणारं्लें  एखादें वातय घेऊन त्यावरून दोन बोधपर गोिी सागंण्यार् मोठे 
पाप आहे असे आपणासं वाटर्ें काय? वाटर् असेल र्र ‘लक्ष्याचें’ पत्र ज्यारं् आहे त्याचं ज्ञािोदयाच्या 
अंकारं् पत्रकत्यांनीं ष्टलष्टहलेल्या ष्टनबधंामध्यें ‘एकएव सुहृद्धमी ष्टनधनेप्यनुयाष्टप्रयः । शरीरेण समं नाश ं
सवृमन्यरु् गक्च्छक्न्र् ॥’ ह्या हहदुस्मतर्ीच्या श्लोकाचं्या आधारें जो बोधकर ष्टनबधं आला आहे र्ो आला कसा व 
आपण मधून मधून रु्कारामासारख्यया हहदंूचे अभगं, उपदेश वगैरे आपल्या वाचकाचं्या बोधाकष्टरर्ा ंउर्रून 
घेर्ा हें कसें? ‘लक्ष्याच्या’ समजुर्ीप्रमाणें ही आपली कत त्ये अनक्न्वर् नव्हें काय? सभेची माष्टहर्ी नसल्यानें 
बायका व्याख्ययानाला येईनार् म्हणून पुराण साषं्टगर्ले हा जर लाघवी उपाय असला र्र पुष्का ष्टिस्र्ी 
ष्टमशनेरी जादूच्या कंष्टदलाच्या (मषॅ्टजकलॅटनृ) योगाने ष्टचत्रें व र्माशा दाखष्टवण्याचे ष्टमष करून हकवा अशाच 
दुसऱ्या उपायानंीं अज्ञ लोकासं आपणाकडे ओढून घेर् असर्ार्, रे् उपाय ाारसे वजनदार आहेर् असें 
म्हणर्ा ं येणार नाहीं. आष्टण मी काहंीं धमृसंबधंी उपदेश करायास बाशीस गेले नव्हरे् व र्सला उपदेश मी 
करणार नाही हे बार्थशच्या लोकासं ठाऊक होरे्. माले व्याख्ययान आष्टण पुराण ही दोन्ही साधारण सामाष्टजक 
नीष्टर् कशी असावी या ष्टवषयावंर होर्ी. 
 

बारशीस रा. ष्टभवाजी दारकूजी ष्टिस्र्ी म्हणून कोणी एक गतहस्थ व त्याचंी पत्नी ही काय र्ी ष्टिस्र्ी 
माणसे आहेर्. सदरील गतहस्थ माले व्याख्ययान ऐकण्यास आले होरे्. पुराणास होरे् कीं नाहीं हे मला ठाऊक 
नाहीं. होरे् र्र त्यानंीं ‘लक्ष्यानंीं’ पुराणाचं्या संबंधानें जे प्रश्न केले त्याचंी उत्तरे द्यावी अशी त्यासं माली 
ष्टवनंर्ी आहे. पुराष्टणकबुवाचं्या चालीच्या पुराणारं् मंगलाचरण, सरस्वर्ी, गणपर्ी याचंी स्रु्र्ी, अपृण, दीप 
आरष्टर्, पाया पडणें, हे सगाें लागरे् खरें आष्टण मी ही पूवाश्रमीं म्हणजे कडकडीर् हहदू धमीं असर्ांना 
माझ्या पुराणारं् हे सगाे प्रकार लालेले पाष्टहले आहेर्. परंरु् बारशींर् साषं्टगर्लेलें  पुराण नवीन र्ऱ्हेचें होरे्. 
र्ें मी उभी राहून व्याख्ययान ष्टदल्याप्रमाणें साषं्टगर्लें . ह्यारं् लक्ष्याचं्या लक्ष्यार् आलेल्या गोिी मुाीच नव्हत्या. 
बारशींर् प्रबोधरत्ि नावंाचें वरृ्मानपत्र ष्टनघर् असें त्यारं् माझ्या पुराणाष्टवषयीं सदरील पत्राच्या कत्यांनीं 
म्हटलें  आहें कीं, पुराण सागंण्यास भागवर् चरु्थृ स्कंधार्ील पतथु राजाचें आख्ययान घेर्ले होर्ें. श्लोकाच्या 
अथाप्रमाणें मनुष्यानंीं ऐष्टहक व पारलौष्टकक साधना कष्टरर्ा ंकसकसे वरृ्न ठेवावें याचें ष्टदग्दशनृ करीर् असे. 
पुराण सागंण्याची पद्धर् पुराष्टणक सागंर्ार् र्शा पद्धर्ीची नव्हर्ी. (प्र. २ वष ृ५ अं. १) ‘लक्ष्यासं’ संस्कत र् 
भाषा येर् असून भागवर् पुराणाची माष्टहर्ी असेल र्र ष्टवजयध्वजी पाठाच्या भागवर् चरु्थृ स्कंधाच्या २२ 
व्या अध्यायार् प्रारंभापासून २७ व्या श्लोकापयंर् पतथु सनदकुमार संवादाचा भाग वाचून पहावा व त्यारं् 
त्यानंा काय अनक्न्वर् व अग्राह्य ष्टदसर्ें र्ें सागंावें. याच भागाचें मी पुराण साषं्टगर्ले. हहदंूच्या देवाार् जाऊन 
अशा प्रकारचे पुराण सागंायला काहंीं हरकर् आहे असे मला वाटर् नाहीं. आपण सुचष्टवल्या प्रमाणें 
मंुबईर्ींल एखाद्या देवाांर् चारु्मासारं् पुराण हकवा मुसलमानी मष्टशदींर् कुराण सागंण्यास मी ष्टसद्ध आहे. 
मात्र हहदंूनीं आपली देवाें  व मुसलमानानंीं आपल्या मष्टशदीं याचंीं दारें उघडलीं पाष्टहजेर्, आष्टण त्याचं्या 
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पुराणाचंें व कुराणाचंें मी सागंीन र्सें पुराण ऐकण्यास कबूल असलें  पाष्टहजे. देवाारं् व मष्टशदींर् नीष्टर्पर 
उपदेश करण्यार् मी मोठें पाप कररे् असें मला वाटर् वाटर् नाहीं. ष्टिस्र्ी लोक हहदंूच्या घरारं् जार्ार्, 
पानसुपारीला जार्ार्, सभारूं्न लग्नमंडपारूं्न वगैरे जार्ार्. देवाारं् जाऊन उपदेश करायला 
साषं्टगर्ल्यास रे् नाकारणार नाहींर् असे मला वाटर्ें. मात्र त्या देवाारं् त्याचंा उपदेश कोणी ऐकून घेईल 
कीं नाहीं ह्याचीच शकंा आहे. 
 

‘लक्ष्यास’ हहदंूच्या पुराणाचंा व कुराणाचा एवढा ष्टर्रस्कार का वाटर्ो कोण जाणे? रे् मराठी भाषा 
बोलर्ार् रे्व्हा ं बहुर् करून ह्या हहदंूच्या देशारं्च त्याचें जन्म लाले असाव े असे वाटरे्. रे् या हहदंूच्या 
भषू्टमवर राष्टहले र्री कसे? 
 

हहदंूचे व मुसलमानाचें ष्टर्र्के अपष्टवत्र असा समज होईल ष्टर्र्का ‘सदधमाचा आवेश’ माझ्या अंगारं् 
नाहीं हें मी प्राजंापणाने कबलू कररे्. माली आईबापें हहदू होर्ी त्याचें नीष्टर्पर उपदेश माझ्या हाडार् 
ष्टखाून गेलेले आहेर्. हहदू शास्त्रें, स्मतष्टर् व पुराणे वगैरेंचे अध्ययन करण्यारं् मालें अधेअष्टधक आयुष्य गेलें , 
त्यारं् त्याज्याशं जरी पुष्का आहे र्री चागंला ग्राह्याशंही पुष्का आहे असें मी म्हणरे्. हें जर ‘लक्ष्यासं’ ाार 
अनक्न्वर् वाटर् असेल र्र रे् खुशाल वाटो. 
 
मंुबई, र्ारीख ११ जुलै १८८९. रमाबाई 
ज्ञािोदय, २५ जुलै १८८९, पत. २३७, २३८.  
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पत्र क्र. ६ : पंणडर्ा रमाबाईंची धमृमरे्—१ 

 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. पषं्टडर्ा बाईंचीं धमृ मर्ें नारुच्या रं्रू् प्रहाणे शनैः शनैः बाहेर पडर् आहेर्. ह्या बाई 
ष्टवलायरे्र् ष्टिस्र्ी लाल्यापासून र्र आज ष्टदनापयंर् त्याचं्या धमृ मर्ाषं्टवषयी अनेक चचा वरृ्मानपत्रारूं्न 
लाल्या, लोकारं् नाना प्रकारची कुणकुण चालली, व बाजार गप्पा पुष्का उठल्या. परंरु् त्यानंी स्वर्ः 
होऊन येथील ष्टिस्र्ी पत्रांस काहंीं ष्टलहून पाठष्टवले नाहीं, अथवा आपल्या ष्टिस्र्ी ष्टमत्रास खाजगर् रीर्ीनें 
काहंीं काष्टवले नाहीं, हकवा रे्थे त्याचें आगमन लाल्यावरही एखादी ष्टिस्र्ी लोकाचंी सभा ष्टमावनू 
खुलासेवार काहंीं मजकूर त्यास ष्टनवदेन केला नाहीं. ह्या बाईंची पष्टहल्या पासून सवृ ओढ एकेश्वरी मर्ाच्या 
लोकाकंडे आहे. त्याचं्यामध्ये त्याचें ष्टप्रय बधूं व ष्टप्रय भष्टगनी आहेर्, आम्हा नेष्टटव्ह प्रॉटेस्टंट ष्टिस्र्ी 
लोकामंध्ये त्यासं क्वष्टचर्च असे आप्र् असर्ील. प्राथृना समाजाचे ज्ञािदीपक पुस्र्कारं् त्याचंीं बरीच पत्र 
छापण्यारं् आलीं, परंरु् ज्ञािोदय, कुटंुबनमि, सत्यवादी, गार्डदयि इत्यादी ष्टिस्र्ी पत्रारं् त्याचें ष्टिस्र्ी 
होण्याष्टवषयीं, धमृ मर्ा ष्टवषयीं अथवा श्वासाष्टवषयीं, ष्टनदान शारदासदनाष्टवषयी काय बरें त्याचं्याकडून 
प्रष्टसद्धीस आलें? 
 

असो. पषं्टडर्ाबाई येथे येऊन पोचल्यावर त्याचं्या धमृमर्ाषं्टवषयीं त्याचें ष्टप्रय बंधू भष्टगनींशीं भाषण 
लालें  असेंलच. त्याचा आशय घेऊन सुबोधपनिकेिे त्याचंी एक यादी प्रष्टसद्ध केली. परंरु् र्ी त्यास मान्य न 
लाल्यामुाे त्यानंीं आपले मर् काय आहे हें जगाला काष्टवण्याकष्टरर्ा ंपष्टत्रकेस एक पत्र ष्टलष्टहलें . त्याला 
एक मष्टहना होऊन गेला र्री त्याचा पष्टहला भाग (पूवाध ृम्हणर्ा ंयेर् नाहीं) मात्र बाहेर पडला आहे. बाईंनीं 
र्री थोडतयारं् आपली मर्ें कावायची होर्ी र्सें न करर्ां ष्टवषयारं्र करून व ‘रान घेऊन चऱ्हाट 
वाण्याचा’ आव घार्ला आहे. साराशं कोणाचीही धमृमर्ें काय आहेर् हें जनासं त्वष्टरर् काष्टवण्याचें जसे 
सुबोधपनिकेस ष्टवशषे अगत्य वाटर् नाहीं, र्सेंच पषं्टडर्ाबाईसही वाटर् नाहीं. जर त्यानंीं आज ४ वषे ही 
गोि मनावर घेर्ली नाहीं र्र सु. प. ने त्याचंें पत्र ४ मष्टहने छापले र्री ष्टर्ला काय बोल लावायचा आहे? 
 

अस्रु्. ‘घराची काा अंगण सागंरे्’ अशी एक म्हण आहे. त्याप्रमाणे पष्टत्रकें र्ील पत्राच्या पूवृ 
भागावंरून पषं्टडर्ाबाईंचीं धमृमर्ें काय असर्ील याचंें अनुमान करर्ा येरे्. संपूण ृबायबल अस्सल नाहीं, 
त्यारं् मागावनू घुसडून ष्टदलेले ‘के्षपक भाग’ व ‘पोटभेद’ पुष्का आहेर् हें एक त्याचं मर् बाहेर पडलें  आहे. 
दुसरे हें कीं सवृ बायबल ईश्वरपे्रष्टरर् नाहीं, केवा ष्टिस्र्ाचा जो ‘उपदेशक समुह’ आहे र्ोच काय र्ो 
‘अनाष्टद’ व ‘दोषशून्य सत्यानंीं’ भरलेला आहे असेही पष्टत्रकािारे प्रगट लालें  आहे. 
 

ह्या मर्ाचंी आज मला ष्टवस्र्ाराने परीक्षा करावयाची नाहीं. परंरु् ह्या ष्टवषयीं हहदू लोक काय 
म्हणर्ार् हें प्रथम सागंर्ो. रे् म्हणर्ार् कीं, ‘जर संपूण ृबायबल ईश्वरोतर् नाहीं’, र्र रमाबाईंनी ष्टिस्र्ी धमृ 
कशास्र्व अंगीकारला? आम्ही ष्टिस्र्ी लोकही हाच प्रश्न करून आणखी असेही म्हणर्ो कीं, जर 
बायबलारं् प्रष्टक्षप्र् भाग आहे र्र येशू िीस्र्ाचा ‘उपदेश समूह’ म्हणून जो भाग आहे र्ो र्री त्याचाच असेल 
हे कशावरून? पषं्टडर्ाबाई म्हणर्ार् कीं, र्ो भाग त्याचं्या अंर्रात्म्यास पटर्ो. पण पषं्टडर्ाबाईंस ईश्वर सत्य 
म्हणजे काय आष्टण कोणत्या सत्याकडून आत्म्यास पापापासून मुतर्ी प्राप्र् होऊन त्याचे र्ारण होर्ें हें  
समजर् नाहीं. हें समजण्यास ईश्वर प्रकाश पाष्टहजे. उदाहरणाथृ ‘जो माले मासं खार्ो व माले रतर् ष्टपर्ो 
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त्याला सवृ कााचें जीवन आहे’ ‘जो माले मासं खार्ो व माले रतर् ष्टपर्ो र्ो मजमध्ये राहर्ो व मी 
त्याजमध्ये’ ही जी येशूच्या मुखची सत्ये आहेर् र्ी पषं्टडर्ाबाईंच्या अंर्रात्म्यास पटर्ार् काय? ज्या लोकासं 
प्रभनूें ही सत्ये प्रथम साषं्टगर्ली त्यासं र्ी अगदी रुचली नाहीर् व पटलीही नाहीर्. रे् म्हणाले कीं, ‘ही गोि 
कठीण आहे, ही कोणाच्याने ऐकवेल? त्याचं्या इि मंडाीमध्यें पषं्टडर्ा रमाबाईसारखे त्याचं्या नीष्टर्पर 
उपदेशास मोष्टहर् होऊन ष्टशष्य लालेले बरेच लोक होरे्. त्याष्टवषयीं असें ष्टलष्टहले आहे कीं, ‘ज्या 
कााापासून त्याचं्या ष्टशष्यारं्ील बहुर् मागे ष्टनघून गेले आष्टण त्यानंर्र त्याच्या बरोबर चालले नाहीर्.’ 
 

पषं्टडर्ा बाईस बायबलचे मराठी भाषारं्र ठीक ष्टदसर् नाही. इंग्रजीर् देखील रे् जे सुधारलेले 
भाषारं्र (ष्टरव्हाइज्ड व्हशनृ) र्ेंच मात्र त्या पसंर् करर्ार्. त्यानंीं एक बबैलारं्ील वातय आपल्या पत्रारं् 
घेर्ले आहे. र्ें त्यारूं्नच घेर्लें  आहे. पण त्याचें स्वर्ः मराठी का ंकेले नाहीं हें समजर् नाहीं? असो. वरील 
वातय (ष्टरव्हाइजड व्हशनृ) च्या र्रज्युम्यार् येणें प्रमाणें आहे ‘He that eateth my flesh and drinketh my 
blood hath eternal life’ – ‘This is a hard saying; who can hear it? Upon this many of his 
disciples went back and walked no more with him.’ 
 

‘येशू जीवरं् देवाचा पुत्र िीस्र् आहे असा जेव्हा ंपे्रसनानें मर्ाषं्टगकार केला र्ेंव्हा ंप्रभनूें त्यास म्हटलें  
कीं, ‘रू् धन्य आहेस कारण मासं व रतर् (मनुष्य बुष्टद्ध, अंर्रात्मा इ.) यानंीं नाहीं, र्र माझ्या आकाशारं्ील 
बापानें हें रु्ला काष्टवलें  आहे.’ याचा आशय असा आहे कीं, प्रत्यक्ष ईश्वरानें आपल्या आत्म्याच्या 
ष्टशकष्टवण्यानें हें सत्य पेत्रसास व इर्रासंही पटलें . पषं्टडर्ाबाईस हे सत्य पटले आहे काय? अथवा र्ें त्याचं्या 
मर्ें येशूच्या उपदेशसमूह बाह्य ‘के्षपक’ आहे. परंरु् र्ें जर पटलें  असलें  र्र जुन्या करारारं्ील ‘भष्टवष्यगं्रथ 
संग्रह’ ही त्यास पटला पाष्टहजे कारण ‘सवृ भष्टवष्यवादी त्याष्टवषयीं साक्षं देर्ार्’. 
 

मनुष्याच्या पापाकंष्टरर्ा ंिीस्र्ाला मरायचे अगत्य होरे्. हें सत्य पंष्टडर्ाबाईस पटलें  आहे काय? 
जोपयंर् पेत्रसाला र्ें पटलें  नव्हर्ें र्ोपयंर् िीस्र्ाने आपल्या मरणाची गोि काढली म्हणजे र्ी त्यास 
समजर् नसे इर्कें च नाहीं र्र एकदा ंत्यानें आपल्या गुरुस धमकाष्टवलेही, र्ेंव्हा िीस्र्ानें त्याचंा खडसून 
ष्टनषेध करून म्हटलें , ‘अरे सैर्ाना, माझ्या मागे हो. रंू् मला अडचण आहेस कारण रू् देवाच्या गोिीकडे लक्ष 
लावीर् नाहींस माणसाच्या गोिीकडे लाष्टवर्ोस.’ पषं्टडर्ाबाई आपण पष्टहल्या ओवींर्ील धन्यत्व पावला 
आहार् हकवा काय या ओवींर् साषं्टगर्ल्या प्रमाणें माणसाचं्या गोिीकडे लक्ष लावीर् आहारं् याचा नीट 
ष्टवचार करा. जर देवाचं्या गोिीकडे लक्ष न देर्ा र्र येशू ष्टवषयी जर ‘जुन्या करारारं्’ भष्टवष्ये आहेर् र्ीं खरीं 
आहेर् काय? जर खरीं आहेर् र्र ‘जुना करार’ ईश्वर पे्रष्टरर् आहे असे ष्टसद्ध होर् नाहीं काय? येशू ष्टिस्र् 
स्वर्ः जुन्या करारास ‘देवाचे शास्त्र’ मानीर् नव्हर्ा काय? 
 

वर जीं सत्यें साषं्टगर्लीं र्ीं (व आणखीही ष्टकत्येक) िीस्र्ी धमाच्या ष्टजव्हाळ्याचीं अंगे आहेर्. 
जसा मनुष्याचा जीवक्स्थर् असण्याकष्टरर्ा त्यानें मेंदू, हृदय, कााीज इत्यादी पाष्टहजे त्याप्रमाणे िीस्र्ी 
धमाच्या जीष्टवत्वास ही सत्यें आवश्यक होर्. र्ी जर कोणी ष्टछन्न ष्टभन्न करण्याचा अथवा त्याचंा ष्टविंस 
करण्याचा यत्न कष्टरर्ो र्र र्ो त्या धमाचा घार्क शत्रू होय व त्याला िीस्र्ाच्या साधुत्वापासून हकवा 
त्याच्या नीष्टर्च्या उपदेशापासून काहंीं र्ारक लाभ होर् नाहीं. 
 

पषं्टडर्ाबाईंनीं बबैलावर जे आके्षप लाष्टदले आहेर् त्याचा व त्याचं्या पत्राचा र्ो भाग ‘सु.बो.प.’र् 
अजून छापून यायचा आहे. त्याचा ष्टवचार पुढे करायचा आहे. म्हणून आर्ा ष्टवशषे ष्टलहीर् नाहीं. र्थाष्टप 



 

 

अनुक्रमणिका 

पषं्टडर्ाबाईस एका ईश्वर भतर्ाची प्राथृना सादर करर्ो. र्ी अशी कीं, ‘हे देवा मी रु्झ्या शास्त्रारं्ील आश्चये 
पाहावी म्हणून माले डोाे उघड.’ 
 
र्ारीख १८ माचृ १८८९ िीस्र्दास 
ज्ञािोदय, २८ माचृ १८८९, पत. १०२, १०३. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पत्र क्र. ७ : पंणडर्ा रमाबाईंची धमृमरे्—२ 
 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. पषं्टडर्ा रमाबाईंच्या धमृमर् ष्टनरूपणाची समाप्र्ी लाली. कालच्या (११ माचृ) सुबोध 
पनिकेत त्याचं्या पत्राचा उत्तर भाग छापला आहे. त्यावरून पषं्टडर्ाबाईंचा ष्टिस्र्ी धमृ कोणत्या प्रकारचा 
आहे त्याष्टवषयीं शकंा राष्टहली नाहीं. पष्टत्रकें रू्न प्रथम त्याचंीं धमृमर्ें म्हणून जो मजकूर बाहेर पडला होर्ा 
त्यासं बाईसाहेबानंीं सरा व स्पि असे एकही उत्तर ष्टदलें  नाहीं. त्याचंा सवृ लेख टाााटााीचा व संष्टदग्ध 
अथाचा आंहे र्री अशा गोंधाारं् त्याचं्या धमाचें रूप ओाखण्यार् काहंीं अडचण पडर् नाहीं. बबैलारं्ील 
ष्टिस्र्ी धमृ काय आहे हें पष्टत्रकें र्ील मजकूर ष्टलष्टहणारासं पषं्टडर्ाबाईंपेक्षा ं चागंले समजर्ें असें म्हटलें  
पाष्टहजे. पषं्टडर्ाबाई खऱ्या ष्टिस्र्ी धमाचा भोग काढून त्यारं् युष्टनरे्ष्टरयन पाखंडाचा पेंढा भरून लोकासं 
दाखष्टवर् आहेर्. त्यासं त्या स्वकपोकक्ल्पर् ष्टिस्र्ी धमृ असे नांव खुशाल देवोर् त्या ष्टवषयीं आमचें म्हणणें 
नाही. परंरु् इंग्लंड व अमेष्टरका येथे ष्टजर्की वष ेराहून रे्थून धमाचा असला चोथा आणावा ही मात्र अत्यंर् 
शोचनीय गोि होय. पषं्टडर्ाबाईंनीं अमतर् टाकून धूण घेर्लें . परीस ाेकून पाषाण पदरी बाधंला. 
 

सु. बो. र्ील त्याचंें पत्र साद्यरं् वाचून पाष्टहलें  असर्ा ं‘ष्टिस्र् हा पाप्याचंा र्ारणारा आहे. त्यानें मज 
दीन पर्ीर् पापीणीला र्ाष्टरले. त्याच्या कत पेनें मला पष्टवत्र आत्मा ष्टमााला व पष्टवत्र आत्म्याच्या कत पेने मी 
पुनजृन्म पावलें , आर्ा ं माली देहबुद्धी जावनू मी आत्मीक बुद्धीनें जीवनाच्या मागावर चालर् आहे.’ असें 
नम्ररे्नें अनुभवाचे व उपकार स्रु्र्ीचे उद्गार ष्टनघाल्याचें ष्टदसर् नाहीं. पष्टवत्र आत्मा आहे असा ष्टवश्वास 
पषं्टडर्ाबाई धरर्ार् काय? पे्रष्टषर्ाचं्या वेाी ष्टकत्येक मनुष्यानंीं योहान्नाचा बक्प्र्स्मा घेर्ला असर्ा ं त्यास 
पष्टवत्र आत्म्याष्टवषयीं काहंीं ठाऊक नव्हर्ें रे्व्हा ं त्यासं पौलसाने ष्टवचारलें  की ‘रु्म्ही ष्टवश्वास धरून पष्टवत्र 
आत्मा पावला काय? रे्व्हा ं रे् म्हणाले की ‘पष्टवत्र आत्मा आहे हकवा नाहीं हे आम्ही ऐकले नाहीं.’ परंरु् 
पषं्टडर्ाबाईंनीं त्याष्टवषयीं ऐकलें  व वाचलें  आहे, इर्केच नाहीं र्र बापाच्या, पुत्राच्या व पष्टवत्र आत्म्याच्या 
नावंानें बाक्प्र्स्माही घेर्ला आहे असें असून त्यानंीं आपल्या धमृ मर् ष्टनरुपणाच्या आरंभीं परमेश्वराचें 
आत्मरूप वर्थणर्ानंा त्याचे ते्रकत्वाष्टवषयीं का ं चचा केली नाहीं? ईश्वराच्या ते्रकत्वाचा ष्टसद्धारं् आपण 
माष्टनर्ो हकवा नाहीं, हें ज्यानंीं स्पि का ं साषं्टगर्लें  नाहीं? त्या म्हणर्ार् कीं, सगळ्या धमाचें मूा र्त्त्व 
वणनृारं् मी दाहाचंीं कपोलकक्ल्पर् वातय घार्ली नाहींर्.’ ही वातयें कोणर्ी याचा खुलासा करण्याचें 
अगत्य आहे. ईश्वरी ते्रकत्वासंबधंी जी शास्त्र वातयं आहेर् र्ी ह्या दशकारं्ीलच कीं काय? 
 

‘ष्टिस्र् देवाचा आहे’ असें पषं्टडर्ाबाई म्हणर्ार्, रु्काराम रामदास हे देवाचे नव्हरे् काय? जर 
आहेर् र्र िीयस्र्ामध्यें अष्टधक काय आहे? र्ो देवाचा अनाष्टद पुत्र आहे. र्ो ‘त्याच्या गौरवाचें रे्ज व 
र्त्वरे्ची प्रष्टर्मा आहे’ हें शास्त्रवचन त्यास मान्य आहे काय? ‘त्याच्या ठायीं ईश्वरी अंश पूणृत्वानें वसर् 
होर्ा’ म्हणजे काय? पूण ृदेवपणा होरे् (कल २ : ९) असे का ंम्हटलें  नाहीं? अंश (भाग रु्कडा) पूण ृकसा 
होईल? र्सेच ष्टिस्र्ाच्या ठायी देवाचे ऐश्वयृ होरे्, परंरु् र्ो देवच होर्ा असे पषं्टडर्ाबाईंचे मर् नाहीं काय? 
िीस्र्ाष्टवषयी अंश व ष्टवभरू्ी असे शब्द योजणें हे शुद्ध हहदूमर् होय. कत ष्ण ष्टवष्णुचा अंशाशं होर्ा, ष्टकत्येक 
वतक्ष, पाषाण, पशु, मनुष्ये इत्यादीच्या ठायी ईश्वराची ष्टवभषू्टर् असरे् असें हहदुमर् आहे. िींस्र्ाच्या 
देवत्वाष्टवषयीं यो. १·१–५ यारं् जें साषं्टगर्ले आहे र्ें कपोलकक्ल्पर् आहे काय? युष्टनरे्ष्टरयन पाखंडारं् जी 
कपोलकक्ल्पर् मर्ें आहेर् त्याष्टवषयीं मी पुढें ष्टलष्टहणार आहे परंरु् हें पत्र समाप्र् करण्यापूवी पंष्टडर्ाबाईंस 
एक ष्टवनंर्ी करर्ो र्ी अशी कीं सुबोध पनिकेतील (पुढील उर्ाऱ्यारं्ील) मजकुरास त्यानंी उत्तरें द्यावींर्. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यारं्ील ष्टवषयाचं्या स्पिीकरणाथृ मी जे अंक जोडले आहेर् त्याचंा क्रम धरून संष्टक्षप्र् पण स्पि अशी उत्तरें 
ज्ञािोदयात आलीं असर्ा ंआम्हा ंप्रॉटेस्टंट ष्टिस्र्ी लोकावंर बहुर् उपकार होर्ील : 
 

इर्र ष्टिस्र्ी लोकाचं्या ष्टवश्वासारं् व याचं्या ष्टवश्वासारं् ाारच अंर्र आहे. (१) ह्यासं िीस्र्ाचा 
जन्म ज्याप्रकारे लाला म्हणून इर्र िीस्र्ी म्हणर्ार् र्ो प्रकार कबूल नाहीं. (२) त्याचं्या मर्ाप्रमाणें िीस्र् 
हा ईश्वराचा अवर्ार नाहीं. (३) र्ो मेल्यावर पुन्हा सदेह उरला व सदेह आकाशारं् गेला ही गोि ह्यासं 
मान्य नाही. (९) त्यानें जे अद भरू् चमत्कार केले म्हणून इर्र िीस्र्ी लोक म्हणर्ार् रे् ह्यासं कबूल 
नाहींर्. (५) िीस्र् आपल्या पापाकष्टरर्ा ंबाी गेला त्यामुाे आमच्या पापाचा दंड आम्हास चुकर्ो ही गोि 
ह्यासं कबूल नाहीं. (६) िीस्र्ी न होणारे लोक अनंर् काा नरकारं् पडर्ार् ही गोि ह्यासं कबलू नाहीं. 
(७) ह्यासं िीस्र्ी धमावर ष्टवश्वास एवढाच आहे कीं िीस्र्ानें स्वर्ः केलेला उपदेश ाार चागंला आहे. 
याकष्टरर्ा त्यास गुरु समजून त्याच्या उपदेशाप्रमाणें चालावें.’ 
 
र्ारीख १ एष्टप्रल १८८९ िीस्र्दास 
ज्ञािोदय, ४ एष्टप्रल १८८९, पत. १०९, ११०.  
 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पत्र क्र. ८ : पंणडर्ा रमाबाईंची धमृमरे्—३ 
 

देिते्रक णिरुद् पाखांडें  
 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं ष्टव. ष्टव., 
 

पषं्टडर्ारमाबाईच्या धमृमर्ाषं्टवषयीं ष्टलष्टहर्ानंा मी आपल्या मागच्या पत्रारं् युष्टनरे्ष्टरयन 
पाखाडंाष्टवषयीं सागंण्याचें व त्यारं् पषं्टडर्ाबाईनें म्हटल्याप्रमाणें दाहाचंीं दाहा कपोलकक्ल्पर् मर्ें ष्टकर्ी 
आहेर् हें दाखष्टवण्याचें वचन ष्टदलें  होर्ें, र्ें आर्ा ंपुरे कष्टरर्ों. 
 

देवपणारं् बाप, पुत्र व पष्टवत्र आत्मा अशा र्ीन व्यतर्ी असून एक देव आहे असा जो ष्टिस्र्ी 
ते्रकत्वाचा महाष्टसद्धारं् त्याचष्टवरुद्ध िीस्र्ी मंडाींर् आजपयंर् ष्टकत्येक पाखाडंें  उत्पन्न लाली. परंरु् 
मंडाींने र्ी आपल्या मध्यें राहंू ष्टदलीं नाहींर्, त्याचं्या उत्पादनापंैकी ष्टकत्येकासं ष्टर्नें बष्टहष्कत र् केलें , व 
ष्टकत्येक आपणच बाहेर पडलें . ह्या पाखाडंांरू्न ष्टकत्येकाचंा थोडतयारं्च काा लाला, काहंीं दीघृ काा 
जगली, व काहंीं अद्याप रखडर् आहेर्. 
 

ह्या पाखाडंापंैकीं मुख्यय र्ीन ाार प्रष्टसद्ध आहेर् म्हणजे (१) सबेष्टलयन (Saballians) (२) एष्टरयन 
(Arians) आष्टण (३) सोष्टसष्टनयन (Socinians). पष्टहल्याचें मर् असें आहे कीं बाप, पुत्र आष्टण आत्मा हे र्ीन 
ष्टमाून एकच र्त्त्व व एकच व्यक्तर् आहे. शुद्ध (पुत्र) व आत्मा हे केवा देवाचे गुण ष्टत्रस्सतर् िव्यें (देवारूं्न 
ष्टनघालेले) हकवा त्याचीं काये होर्. (हहदंूच्या ष्टत्रमूर्थर्ष्टवषयी त्याचें ष्टकत्येक गं्रथकार असेच मर् बाागर्ार्. 
रजो ब्रह्मा र्मो रुिो ष्टवष्णुः सत्व ं जगत्पष्टर्ः । अर्एवत्रयो देवास्र्र्ा एवत्रयोगुणाः । (माकंडेय पुराण) 
गुणेभ्यः क्षोभमाणेभ्यस्र्यो देवा ष्टवजष्टक्षरे । एक मूर्थर् स्र्यो भागाः ब्रह्माष्टवष्णुमहेश्वरः ॥ (मत्स्य पुराण) देव 
बाप हाच कुमारीच्या उदरी संभवला. बालक लाला. आष्टण ष्टर्चा पुत्र असा जन्मला. आमच्या र्ारणाचे गूढ 
कायृ हसद्धीस नेल्यावर र्ोच अग्नी ज्वालाचं्या रुपानें पे्रष्टषर्ावंर प्रकीण ृ(ष्टवस्र्ारीर् लाला) व र्ेंव्हा पासून 
पष्टवत्र आत्मा असें नांव पावला. (२) एष्टरयन पाखाडंाचें मर् असें आहे कीं येशू ष्टिस्र् हा एका गौण 
(हलतया) अथानें ईश्वरी पुरुष होर्ा आष्टण ष्टवशषे अथानें देवाचा पुत्र होर्ा, परंरु् बापापासून र्त्त्वानें अगदी 
ष्टभन्न होर्ा, र्ो देवाने सतिीच्या उत्पत्ती सारी ज्यास उत्पन्न केले (जसे ब्रह्मदेवाने मानस पुत्र प्रजापर्ी) त्यार् 
प्रथम व सवोत्तम असा होर्ा. यास्र्व त्याची प्रकत र्ी व पदवी बापापेक्षा कष्टनष्ठ आहे. पष्टवत्र आत्मा देव नाहीं, 
र्र र्ोही पुत्राच्या सामर्थयानें उत्पन्न केलेला आहे. ज्याला शास्त्रारं् शब्द म्हटले आहे र्ोच पुत्र होय. असे 
जरी या पाखंडारं् कबूल केले आहे र्री र्ो शब्द अनाष्टद आहे असें त्याचें मर् नाहीं. त्याचें दुसरें मर् असें 
होरे् कीं पुत्राला मनुष्य प्रकत र्ीपैकीं केवा देह मात्र होर्ा. त्या देहाशी शब्द संयुतर् लाला हा शब्द आमच्या 
आत्म्याप्रमाणेंच आहे. ष्टिस्र्ानें खाबंावर स्वसंर्ोषानें आपणास अपृून प्रायष्टश्चत्त केलें  असे एष्टरयस कबूल 
करीर् असे. (३) सोष्टसष्टनयन याचें मर् असें होर्ें कीं येशू ष्टिस्र् केवा मनुष्य होर्ा. त्याला कुमारीच्या 
उदरीं गभ ृसंभव होण्यापूवी अक्स्र्त्त्व नव्हर्ें. पष्टवत्र आत्मा ष्टभन्न व्यतर्ी नाहीं र्र बाप मात्र सत्य व यथाथृ 
देव आहे हे पाखाडंमर्ी आणखी असें म्हणर्ार् कीं येशूला शास्त्रारं् देवाचें नावं ष्टदलें  आहे, परंरु् रे् केवा 
प्रष्टर्ष्टनष्टधत्वाच्या संबधंाचें आहे. र्थाष्टप त्याच्या योगाने र्ो एक ईश्वरी पदास चढला असून त्याला ईश्वरी 
मान देणें योग्य आहे ह्या पाखाडंाखेरीज ‘ह्यमषॅ्टनटेष्टरयन’ नामक एक पाखाडं आहे र्ें असे : प्रभ ू येशू हा 
आमच्यासाष्टरखा ं मनुष्य असून चुकायजोगा व पापवाहा, पाप करायजोगा, आहे आष्टण र्सा एखाद्या 
सत्पुरुषासं, ष्टनर्ीशास्त्रवते्यासं अथवा भष्टवष्यवाद्यासं मान द्यावा इर्काच त्याला देणें योग्य आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्या संष्टक्षप्र् हकीगर्ीवरून वाचकाचं्या लक्षारं् येईल कीं ह्या पाखाडंामंधें मुझ्य गोि येशू ष्टिस्र्ाच्या 
देवत्वाचा नकार आहे. ह्या अनेक पाखाडंाचंें काहंीं प्रकारें एकीकरण करून ज्यानें युष्टनरे्ष्टरयन मर् स्थाष्टपलें  
त्याचें नावं सोष्टनसस असे होरे्, र्री त्याच्या मध्यें त्याच्याच मुख्यय ष्टसद्धारं्ाचे अनेक पोटभेद आहेर्. 
अवाष्टचन युष्टनरे्ष्टरयन आपणासं सोष्टसष्टनयन म्हणवीर् नाहींर्. सोष्टसनसाची धमृमर्ें येणें प्रमाणें होर्ी : प्रभ ू
येशू मनुष्य होर्ा परंरु् त्याचा संभव पष्टवत्र आत्म्याच्या शतर्ीने लाला यास्र्व र्ो देवाचा एकुलर्ा एक पुत्र 
आहे. ह्याष्टशवाय र्ो मेलेल्यारूं्न उरल्याने देवाचा पुत्र ठरला आहे त्याचा आणखी असा ष्टवश्वास होर्ा कीं 
येशूला ईश्वरी मान देणे योग्य आहे. र्ो जन्मल्यानंर्र व आपलें  ष्टनयोष्टजर् कायृ करायास लागण्याचें पूवी 
काहंीं काा स्वगांर् होर्ा. पापाच्या क्षमेष्टवषयीं त्याचें मर् असें होरे् कीं पापाची ाुकट क्षमा करणें व त्याचा 
दंडही भरून घेणे ह्यापेक्षा ं परस्पर ष्टवरुद्ध असें दुसरें काहंीं नाहीं, म्हणजे देव येशू ष्टिस्र्ामध्यें मनुष्यास 
ाुकटवारी क्षमा करर्ो, र्री येशूचें मरण प्रायष्टश्चत्तात्मक होणें अथवा त्यानें आमच्या पापाची ष्टशक्षा भोगली 
असें नाहीं. र्र देव स्वसंर्ोषाने येशू ष्टिस्र्ामध्यें आम्हास प्रसन्न लाला आहे, असा कीं जे न्यायाने त्याला 
करर्ा ंआलें  असरे् (म्ह. आमच्या पापाची ष्टशक्षा करणें न्याय होरे्) र्ें त्याने ष्टिस्र्ाच्या िारे प्रसन्न होऊन 
केलें  नाहीं. हें मर् बाागीर् असर्ाहंी सोष्टसष्टनयन असेहीं म्हणर् असे कीं, येशूचें मरण व रतर्पार् ही 
आमच्या कष्टरर्ा ं देवाला अपृण व यज्ञ अशी होर्ी परंरु् हा यज्ञ खांबावर लाला नाहीं र्र ष्टिस्र् मरून 
उठल्यावर स्वगार् लाला. 
 

ही मर्ें अष्टलकडच्या युष्टनरे्ष्टरयन लोकासं मान्य नाहींर्. त्याचें मर् असें आहे कीं, येशू ष्टिस्र्ाचा 
गभसृंभव चमत्कारीकरीष्टर्नें लाला नाहीं आष्टण त्याची ईश्वराप्रमाणे भतर्ी करणें योग्य नाहीं. त्याला 
जन्मास येण्यापूवी अक्स्र्त्व नव्हर्ें, त्याच्या येण्याचा हेरू् प्रायष्टश्चर्ावाचून केवा पश्चार्ापानें पापाची क्षमा 
होरे् असे ष्टशकष्टवण्याचा आष्टण आपल्या सदवरृ्नाचा ष्टकत्ता घालून देण्याचा होर्ा. ह्या त्याच्या उिेशाला 
त्याने आपल्या रतर्ानें (मरणानें) ष्टशक्का मारला. र्ो मरुन पुन्हा ष्टजवरं् लाला असे हे पाखांडी कबलू 
करर्ार् व हें कत त्य सव ंमनुष्यें शवेटच्या ष्टदवशीं मेलेल्यारूं्न उरर्ील ह्या गोिीला खष्टचर्ाथृ दशषृ्टवण्यसाठी 
लालें  असे हें म्हणर्ार्. ष्टिस्र्ी शास्त्राष्टवषयीं त्याचंें असें मर् आहे कीं र्ें पूणृ ईश्वर पे्रष्टरर् नाहीं. त्याचे काहंीं 
भाग ईश्वरी पे्ररणेनं ष्टलष्टहलें  आहेर् व काहंीं केवा मनुष्य रष्टचर् आहेर्. 
 

याप्रमाणें पषं्टडर्ा रमाबाईनें ‘ष्टिस्र्ी धमृ म्हणून’ जे पाखाडं अवलंष्टबले आहे त्यारं्ील ‘दाहा जणाचंीं 
दहा कपोलकक्ल्पर् मर्ें’ आहेर्. आर्ा ंत्यापंैकीं पषं्टडर्ाबाईंचें कोणरे् मर् आहे अथवा ‘दाहाच्या’ वर त्याचं 
‘अकरावें’ असलें  र्र कत पा करून त्याचें हनरुपण करावें. त्या आपल्या लेखारं् ष्टिस्र्ी शास्त्रारं्ील प्रमाणाथृ 
म्हणून जीं वचने घेर्ार् त्याचंें मराठीर् अक्षरशः भाषारं्र करीर् नाहीर् व त्याचें स्थाही दशवृीर् नाहींर्. ही 
प्रशस्र् रीर् नाहीं आष्टण त्यापेक्षा ंअप्रशस्र् रीर् त्यानंी अशी धरली आहे कीं शास्त्र वचनाचा उर्ारा बरोबर घेर् 
नाहीर्. 
 

उदाहरणाथृ ३१ माचृच्या सुबोध पनिकेत त्यानंीं पुढील वातय घेर्ानंा त्यारं्ील अत्यंर् महत्त्वाच्या 
म्हणजे येशूनें मनुष्याच्या पापाकंष्टरर्ा ं प्रायष्टश्चत्तात्मक मरण सोष्टशलें  अशा अथाचा भाग सोडला आहे. र्ो 
उर्ारा येणेप्रमाणे : ‘It was the good pleasure of the Father that in him should all the falness 
dwell, and through him to reconcile all things unto himself having made peace through the 
blood of his cross.’ 
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ह्यारं्ील आम्ही ष्टलष्टहलेला ष्टर्रकस अक्षराचंा शवेटचा वातय भाग पषं्टडर्ा रमाबाई सोडला आहे. र्ो 
सोडण्याचें काय कारण होरे्? ष्टिस्र्ाच्या प्रायष्टश्चत्तावर पषं्टडर्ाबाईंचा ष्टवश्वास नाहीं म्हणूनच कीं नव्हें? जर 
त्याचंा ष्टवश्वास नसला र्र रे् उघड रीर्ीनें सागंायास त्यासं ‘कोणर्ा प्रष्टर्बधं आहे? पण र्से केल्यानें 
त्याचं्या प्रॉटेस्टंट ष्टमत्र मंडाींर् त्यासं पुढें पुढें करणारे जे आहेर् त्याचं्या डोळ्यारं् मार्ी कशी ाेकर्ां 
येईल?’ 
 
र्ारीख ८ एष्टप्रल १८८९. िीस्र्दास 
ज्ञािोदय, १८ एष्टप्रल १८८९, पत. १२५, १२६.  
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पत्र क्र. ९ : णम. सदोबा णमसाळ यांस िीस्र्दासाचे उत्तर 
 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. पषं्टडर्ा रमाबाईंच्या धमृमर्ावंर चचा कष्टरर्ानंा मी असा बेर् केला होर्ा की ष्टवषयाची 
समाप्र्ी लाल्यानंर्र आपल्या िीस्र्ी बाधंवास काहंीं सूचना आपल्या पत्रािारें सादर कराव्या. परंरु् 
आपल्या र्ारीख १८ एष्टप्रलच्या अंकारं् ष्टम. सदोबा ष्टमसाा याचें पत्र पाहून हा बेर् कांहींसा बदलावा 
लागला. 
 

ष्टम. ष्टमसाा याचं्या पत्राच्या प्रस्र्ावनेर् मी ष्टवचार करीर् बसर् नाही. र्ी ‘घरापेक्षा ंढेकण ंमोठी’ ह्या 
म्हणीप्रमाणे हकवा ‘हार्भर लाकूड आष्टण सार् हार् ढलपी’ ह्या म्हणी प्रमाणें आहे. 
 

ष्टम. ष्टमसाा मला पष्टहला प्रश्न असा करर्ार् की मी मात्थी ७:१२ यारं्ील सुवण ृ ष्टनयमाप्रमाणें 
वागलो काय? ही ओवी व मात्थी १८·१५ (एकारं्ी असर्ा ं त्याचा दोष त्याला सागं) ही जी दुसरी ओवी 
त्यानंीं उर्रून घेर्ली आहे त्या उभयर्ाचंा प्रस्रु्र् ष्टवषयाशी (पषं्टडर्ा रमाबाईच्या धमृमर्ाषं्टवषयीच्या 
वादाशी) काय संबधं हें त्यानंीं दाखष्टवलें  नाहीं. शास्त्र म्हणर्ें कीं ‘जर रु्झ्या भावाने रु्ला अन्याय केला र्र 
इत्यादी’ र्र पषं्टडर्ाबाईंनीं माला खासगर् अन्याय र्र काही केला नाहीं. रे्व्हा ं त्यासं एकारं्ी जावनू 
सागंण्याचें मला प्रयोजन ष्टदसलें  नाहीं. याष्टशवाय हा ष्टनयम मंडाींर्ील भावाषं्टवषयी आहे. पषं्टडर्ा रमाबाई 
जरी आपल्याला ष्टिस्र्ी म्हणष्टवर्ार् र्री त्या आजपयंर् कोणत्याही प्रॉटेस्टंट मंडाींर् ष्टमााल्या नाहींर् 
र्से ष्टमाण्याची त्याचंी इच्छा नाहीं असे मागेच त्यानंी अमेष्टरकें र्ील पत्रारूं्न प्रष्टसद्ध केलें  होर्ें. ष्टम. ष्टमसाा 
याचं्या मर्ाप्रमाणें सुवणषृ्टनयम सवृ गोिीस लाष्टवला र्र खरे खोटें, बरें वाईट याचंी परीक्षा करणें, न्याय 
अन्याय याचंा ष्टनवाडा करणें, सत्याचे मंडन व असत्याचें खंडन इत्यादी अनेक गोिी बदं कराव्या लागर्ील. 
हा त्याचंा अथृ पुढील गोिींर् जसा एकदा मनुष्यानें दुसऱ्या एका ओवीचा अथृ काढला र्सा काढावा लागेल 
र्ो असा कीं एका अपराध्यास जज्जापुढे चौकशींर् उभे केल्यावर त्यान बैबल उघडून पुढील ओवी 
जज्जसाहेबासं वाचून दाखष्टवली : ‘Judge not that ye may not be judged.’ (मात्थी ७·१) 
 

पषं्टडर्ाबाईंनीं स्वर्ःहून ज्या गोिी वरृ्मानपत्रािारें चोघामंध्ये आणल्या त्या ष्टवषयीं त्याचंी समजूर् 
घालण्याचा ‘एकारं्’ कशास पाष्टहजे? 
 

२. ‘स्त्री नाजूक पात्र आहे’ हे शास्त्र वचन ष्टम. ष्टमसाा यानंीं पुढ केलें  आहे. परंरु् त्यावरून चालू 
ष्टवषयाच्या संबधंाने काहंींच चचा केली नाहीं. ह्या अशतर् पात्राशीं मी कोणत्या प्रकारें असभ्यरे्चें हकवा 
दाडंगाईचें वरृ्न केलें  अथवा त्यासं काहंीं अपवब्द बोललों र्र र्ो सागंायचा आहे. आजपयंर् ज्या 
वरृ्मानपत्रानंीं बाईसाहेबावंर अनेक प्रकारच्या अवाच्य व अमयाद शब्दानंी वतिी केली त्याकंडे ष्टम. ष्टमसाा 
यानंीं थोडे र्री लक्ष्य पुरवायचें होरे्. व त्याबिल त्या पत्राचंा ष्टनषेध करावयचा होर्ा. इंदुप्रकाशातं र्री एका 
सूज्ञ गतहस्थाने अशाचंा ष्टनशधे केला पण बाईंच्या कैवाऱ्यापंैकी कोणी टाकंभर शाई खचृून एक अक्षरही 
ष्टलष्टहलें  नाहीं. असो. पण ह्या नाजूक पात्राने हार्ारं् कुऱ्हाड घेऊन िीस्र्ी धमाच्या शेंड्ा बुडख्ययावर 
पाष्टहजे रे्वढे प्रहार कराव ेआष्टण ष्टम. ष्टमसााासंारख्ययानीं खुशाल मजा पहार् बसावें हेच नाजूक पात्रासंबंधी 
करृ्व्य करण्याचें शास्त्रारं् साषं्टगर्ले आहे काय? 
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‘नवीन ष्टवश्वासणाराचंा नाश न व्हावा म्हणून वरृ्मानपत्रारं् मजकूर ष्टलष्टहला, याष्टशवाय दुसरें काय 
केलें  असें ष्टम. ष्टमसाा मला ष्टवचारर्ार् हे त्यास सागंण्यास मी बाधंलेला नाहीं व सवृ कामें करण्याची माझ्या 
प्रभचूी मला आज्ञा नाही.’ 
 

“In God’s great field of labour 
All work is not the same, 
He hath a service for each one 
Who loves His Holy Name.” 

 
हा उर्ारा ज्या ज्ञािोदयाच्या अंकारं् त्याचंें पत्र छापले आहे र्ो त्यानंीं पाष्टहलाच असेल. शास्त्रही 

म्हणरे् कीं, ‘सेवाचें अनेक प्रकार आहेर्. कोणी एकास ज्ञानाची, कोणाला ष्टवदे्यची गोि ष्टदली आहे.’ इ. (१ 
कर ११·४–११) र्री ष्टम. ष्टमसाा ह्यासं इर्के सागंर्ो कीं पषं्टडर्ाबाईंकष्टरर्ां मी वारंवार प्राथृना करीर् 
असर्ो. आर्ा त्यानंीं आजपयंर् त्याजंकष्टरर्ा ंकाय काय केले हें कावावें. त्यासं अधाशाची वखवख लागली 
म्हणून ज्ञािोदयास पत्र पाठष्टवले एवढेंच. हकवा पषं्टडर्ाबाईंसही खाजगी रीष्टर्नें एखादे बोधपर पत्र 
पाठष्टवले? 
 

शारदासदनाच्या आरंभक समारंभाच्या संबधंानें ष्टम. ष्टमसाा यानंीं जें ष्टलष्टहलें  आहे त्यावरून असें 
अनुमान होरे् कीं, त्यासं ह्या समारंभाष्टवषयीं सवृ हकीकर् माहीर् नाहीं, हकवा असली र्र त्यानंी ष्टर्जकडे 
दुलृक्ष केलें  असाव.े ‘त्यानंीं माझ्या नावंानें चमत्कार करील व माली हनदा सहज करील असा कोणी’ ही 
ओवी ष्टम. ष्टमसाा यानंीं कोणत्या अथाने उर्रून घेर्ली असेल र्ी असो, परंरु् र्ी पषं्टडर्ाबाईंनी त्याप्रसंगी 
जे केले त्याला केवा अप्रासंष्टगक आहे. त्या समारंभारं् पषं्टडर्ाबाईंनीं जो धमृरुप ष्टदवा अमेष्टरकें रू्न आणला 
र्ो मेजाखाली लाकूंन ठेवला इर्कें च नाहीं र्र त्यानंीं एका मूर्थर्पूजक (एकेश्वरी नव्हे) बाईकडून ज्यारं् 
िीस्र्ाचे नावंही नव्हर्ें अशी आपण ष्टलहून ष्टदलेली प्राथृना वाचाष्टवली हें करणे योग्य होर्ें काय? ह्यारं् 
ष्टिस्र्ाची सहज हनदाच नव्हे र्र बुद्ध्या अपमान केला व त्याष्टवषयी लाज धष्टरली. ष्टम. ष्टमसाा जेव्हां 
उमरावर्ीस शास्त्र उघडण्याचा समारंभ करर्ील र्ेंव्हा ंअसेंच वरृ्र्ील काय? एखाद्या हहदु मामलेदाराला 
प्राथृना वाचावयास लावर्ील काय? जर ‘पषं्टडर्ाबाईंनीं ष्टिस्र्ी हें नाम ह्या ष्टवशाल कामारं् यश ष्टमाष्टवले’ 
र्र ष्टिस्र्ाच्या नावंानें त्या कायास आरंभ का केला नाही? परवा ष्टवल्सन कॉलेजारं् जो समारंभ लाला 
त्यारं् प्राथृनेमध्ये ष्टिस्र्ाचें नावं गाालें  होरे् काय? प्राथृना कोणी पारशी हकवा महंमदी धमाच्या 
गतहस्थाकडून करष्टवली काय? ह्या प्राथृनेष्टवषयीं एका ब्राह्म धमी पुढारी गतहस्थानें असे म्हटले कीं, ‘आम्ही 
आमच्या मंष्टदरारं् अशा मूर्थर्पूजक बाईस प्राथृना वाचायास कधी साषं्टगर्लें  नसरे्.’ अमेष्टरकेर् ‘आपणास 
ष्टिस्र्ी हे नाम घेऊन’ िव्य ष्टमावाव ेआष्टण त्या िव्याची योजना कष्टरर्ानंा सवांपुढें  ष्टिस्र्ाचें नावं लपवावें, 
असे वर्ृन ष्टिस्र्ास अनुकूल हकवा प्रष्टर्कूल आहे याचा ष्टनणयृ ष्टमसाा साहेबानंीच करावा. 
 

‘या आसामीनें ष्टिस्र्ी धमृ जरी न ष्टशकष्टवला र्री बायामंध्ये ष्टिस्र्ी शास्त्राची बीजें जाणण्यास आर्ा ं
पेंक्षा दहा पाचं वषानंर्र (ज्या बाया ह्या शााेंर् ष्टशकून र्यार होर्ील त्यास अष्टधक सुलभ मागृ होईल) असा 
संभव होर्ो. हा संभव आपणांस पटर्ो काय? ‘उत्तर’ हा संभव मला पटर् नाहीं व ह्या प्रश्नाची वातय 
रचनाही पटर् नाही. सापं्रर्च्या ष्टशक्षणपद्धर्ीप्रमाणें ज्या ष्टमशन शााेंर् ष्टिस्र्ी धमाचे बीज पेष्टरर्ार् रे्थें 
देखील ाा दृिीस पडर् नाहीं, रे्व्हा जेथें मुाीच त्या बीजाची पेरणी नाहीं रे्थे ाााची आशा कशावरून 
धरावी? ‘ासूं नका. देवाची टवााी होर् नाहीं, मनुष्य जे पेष्टरर्ो रे्च पीक पावेल, म्हणजे र्ो आपल्या 
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देहासारी पेष्टरर्ो र्ो देहावरून नाश पीक पावेल, पण जो आत्म्यासारी पेष्टरर्ो र्ो आत्म्यावरून सवृकााचे 
पीक पावले.’ (गल. ६·८) 
 

ज्ञािोदयकते महाराज, पत्र ष्टवस्र्ाराबिल क्षमा असावी. ष्टम. ष्टमसाा याचं्या शवेटच्या पत्राचा जाब 
राष्टहला आहे र्ो ष्टिस्र्ी लोकासं जे सूचनारूप पत्र मला ष्टलहायचें आहे त्यारं्च सामील केला जाईल. ही 
ष्टवनंर्ी. 
 

िीस्र्दास 
 

या संबंधानें आणखी वादष्टववाद चालष्टवण्याचें अगत्य नाहीं. 
 
ज्ञािोदय, २ मे १८८९, पत. १४१, १४२. ज्ञा. क. 
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पत्र क्र. १० : स्पष्टीकरि 
 
ज्ञािोदयाचे करे् यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. मंुबईच्या रातट सोसायटीने ाुकट वाटण्याकष्टरर्ा ंजी पत्रके प्रष्टसद्ध केली आहेर् त्यारं् 
‘जन्मािमी व गोकुाअिमी’ ह्या नावाचे एक पत्रक आहे रे् मी ष्टलष्टहलेले असून त्यारं् एक वातय येणेप्रमाणे 
आहे : ‘कत ष्णाने राधा व गोपी याशंी ज्या क्रीडा केल्या त्याबिल त्यास महाराष्र देशार्ील हहदू लोक दोष 
लावीर् नाहीर्. परंरू् जगन्नाथपुरीस महोत्सवाच्या ष्टदवशी बष्टाराम, कत ष्ण व सुभिा याचं्या मूर्थर् रथावर 
बसष्टवण्याकष्टरर्ा बाहेर आष्टणर्ार् र्ेंव्हा याते्रकरू लोक कत ष्णावर पुष्पवषाव न कष्टरर्ा ष्टशव्याचंा वषाव 
कष्टरर्ार् कारण कत ष्णाने आपली बहीण सुभिा इशी कमृ केले ही कथा त्यास अवगर् आहे. रामानुज, 
रामदास, कबीर इ. पथंस्थापकानंी कत ष्ण भतर्ीचा ऊत्सग ृकरून रामाची भक्तर् का अवर्रली?’ 
 

हा मजकूर वाचून ष्टकत्येक हहदी लोकामंध्ये या ष्टवषयी बरीच चचा चालली आहे व या लेखाला 
आधार काय असे रे् ष्टिस्र्ी लोकासं ष्टवचारर्ार्? हे ष्टवचारणे योग्य आहे. 
 

हहदु धमाच्या व ष्टवशषे करून हहदु देवाचं्या कथा सवृ देशारं् सारख्ययाच आहेर्. अथवा सवृ 
पुस्र्कारं् एकच आहेर् असे नाही. बहुरे्क कथा गं्रथारं्री नसून परंपरेने चालर् आलेल्या असर्ार्. अशा 
कथा वदेार् पुष्का आहेर्. वदे रचण्यापूवी त्या कोठे लेखी नसूनही त्याचें हवाले वेदार् ष्टदले आहेर्. 
 

आर्ा ही कथा मला कोठून ष्टमााली असे कोणी ष्टवचारर्ील र्र ज्या गं्रथारूं्न मी र्ी घेर्लेली आहे 
त्याचें व त्याचं्या कत्याचे नावं खालील टीपेर् ष्टदले आहे. हा गं्रथ ाार मोठा असून (दोन भाग ष्टमाून १२५६ 
पतष्ठे) सुप्रष्टसद्ध आहे. आष्टण त्यारं्ील गोिी वदे, रामायण व महाभारर् इ. हहदू गं्रथारूं्न घेर्ल्या आहेर्. 
कत ष्णाष्टवषयी ही कथा कोणत्या आधारावरून घेर्ली आहे हे काही साषं्टगर्ले नाही, परंरू् एकंदर लेख वाचून 
पाष्टहला असर्ा र्ी दंर्कथा असून ओष्टरसा प्रारं्ार्ील हहदू व मुसलमान यास माष्टहर् आहे असे ष्टदसरे्. 
कारण मुसलमान लोक हहदू लोकासं या गोिीचे टोमणे माष्टरर्ार् असे क्व्हलर साहेब म्हणर्ार् : 
 

(A History of India from the Earliest Ages by E.J. Talboys, Wheeler). In the older 
tradition Subhadra is said to have lived in criminal intimacy with both her brothers. This 
traditions is universally known and believed by the people in spite of the story of the 
marriage of Subhadra and the Muslims frequently taunt with the Hindus with the fact. 
The Pandits Reconcile the stories by a fiction of there having beenitwo Subhadras. As 
to Krishna’s proceedings, they explained away at maya. 

(Wheeler’s History of India Vol. I, page 153.) 
 

कत ष्ण ष्टकर्ी पष्टवत्र होर्ा हे त्याने स्वमुखाने कबलू केले आहे. स्यमन्र्क मण्याच्या प्रकरणार् र्ो 
अकु्ररास काय म्हणाला हे ष्टवष्णुपुराणार् साषं्टगर्ले आहे. 
 

एर्त्सवृकालं शुष्टचना ब्रम्हचयेण च ष्टियमाण शषे राष्रस्योपकारमशुष्टचना ष्टियमाणमाधारमेवहंष्टर् । 
अर्ोहमस्य षोडशस्त्रीसहस्त्रपष्टरग्रहादसमयो धारणे ॥ कथं चैत्य सत्यभामा स्वीकारोत्वाथृ–बलभिेणाष्टप 
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मष्टदरापानद्यशषेोपभोगपष्टरत्यागं । कथं कायृ र्दलंयदुलोकोयं बलभिोह सत्याच त्वा ंदानपरे् प्राथृयामः ॥ 
(ष्टव. पु. अंक ४ अ. १३. ६८–७०) 

 
अथृ : ‘हा मष्टण सवृ राज्यास ष्टहर्कारक होण्याकष्टरर्ा जो मनुष्य ब्रम्हचयृव्रर् धारण कष्टरर्ो त्याजपाशी 
असला पाष्टहजे. जर र्ो अपष्टवत्र मनुष्याने धारण केला र्र र्ो त्याच्या मरणास कारण होईल. मला र्र 
१६००० (सोाा हजार) बायका आहेर् म्हणून मी र्ो ग्रहण करण्यास योग्य नाही. बलराम र्र अर्ीशय 
मद्यष्टप व ष्टवषयलुब्ध आहे. त्याच्याने इंष्टियदमन करवर् नाही. यास्र्व आम्हाष्टवषयीं ष्टवचार करायलाच 
नको. र्र हे ऊदार अकु्ररा सवृ यादव, बलराम, सत्यभामा व मी ष्टमाून रु्ला ष्टवनंर्ी कहरर्ो की, हा मष्टण रू् 
साभंाा. रू्च र्ो ग्रहण करण्यास योग्य आहेस.’ 
 

सोाा सहस्त्र नारी भोगून बालब्रम्हचारी असे जे कत ष्णाष्टवषयी म्हणर्ार् त्यानंी या कत ष्णवचनाचा 
चागंला ष्टवचार करावा. हहदंूच्या देवानंी अगम्यागमन केल्याच्या अनेक कथा आहेर्. ‘ब्रम्हदेवाने स्वकन्येशी 
व्यष्टभचार केला’ ही र्र पुराणप्रष्टसद्ध कथा आहे. ष्टवष्णु व शीव हे व्यष्टभचाराच्या दोषापासून मुतर् आहेर् असे 
नाही. वैष्टदक कालारं् लग्नाचा ष्टनबृन्ध नव्हर्ा. कोणाची बायको कोण घेऊन जार् असे. वैष्टदक देवांच्या 
नात्यार्ष्टह पुष्का गोंधा आहेर्. ष्टवस्र्ारभयास्र्व उदाहरणे देर्ा येर् नाहीर्. 
 

हहदू देवाचें वणनृ करण्याचा सवृ ष्टिस्र्ी गं्रथकाराचंा हेरु् केवा एकच आहे. त्याचंी हनदा करावी 
अथवा त्याचं्या भतर्ाचंी मने दुखवावी हा त्याचंा हेरु् नाही. र्र त्यानंी अशा देवाचंी भक्तर् सोडून खरा रू् 
एकच जो परमपष्टवत्र परमेश्वर त्याला एकच जो र्ारणारा प्रभ ूयेशू त्याच्या िारे शरण घेऊन सुख व शाषं्टर् 
पावावी हा आम्हा सवांचा हेरू् आहे. 
 
ज्ञािोदय, २४ सप्टेंबर १८९१, पत. ३०९. बी. पी. 
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पत्र क्र. ११ : इंदुप्रकाशास उत्तर 
 
ज्ञािोदयकते यासं, 
 

ष्टव. ष्टव. मंुबईच्या त्रा. सो. ने. ‘गोकुाअिमी’ ष्टवषयी जे ाुकट वाटण्याकरर्ा हस्र्पत्रक काढले 
आहे त्याष्टवषयी ‘स्पिीकरण’ ह्या सदराखंाली जे माले पत्र मागल्या ज्ञािोदयात आपण प्रष्टसद्ध केले त्यावर 
व त्या ‘त्रातटावर’ आष्टण ष्टिस्र्ी धमोपदेशकावंर गेल्या इंदुप्रकाशात एक लाबंलचक एष्टडटोष्टरअल आले 
आहे. बहुर् वष े अशा प्रकारचे आर्थटकल ह्या पत्रार् आले नव्हरे्. ष्टिस्र्ी लोक र्र दरवषी अशी पत्रके 
वाटीर् असर्ार् व त्रातट सोसायटीची धमृसंबधंी हजारो लहानमोठी पुस्र्के ष्टवकली जार्ार्. परंरू् 
त्याष्टवषयी वरृ्मानपत्रकरे् ाारसे ष्टलहीर् नसर्ार्. आर्ाच मात्र त्यापैकी एक सुप्रष्टसद्ध व ज्यारं् बहुधा 
सूज्ञरे्च्या गोिी ष्टलष्टहण्यारं् येर्ार् अशा एका वरृ्मानपत्राने अशा प्रकारे ष्टिस्र्ी लोकावंर आग पाखडावी ही 
मोठी सखेदाश्चयाची गोि होय. यांर् जे धमृष्टवचार व जी न्यायर्त्वें प्रकट केली आहेर् र्ी ज्या कााार् 
ब्राम्हणाचं्या शजेारी शूि बसला असर्ा त्याच्या कुल्ल्यासं डाग देऊन त्याला देशपार करावे, अथवा शूिाने हे 
यज्ञदत्ता, रंू् सवृ ब्राम्हणारं् नीच आहेस इर्केच म्हटले असर्ां त्याचे मुखार् दहा अंगुल पष्टरष्टमर् असा 
लोखंडाचा र्प्र् शकूं घालावा असे ष्टवचार व कायदे होरे्. त्या काााला मात्र र्ी शोभण्याजोगी आहेर्. हे 
अष्टर्संर्प्र् एष्टडटोष्टरअल मनुधमृशास्त्रारं्ील र्प्र् शकूंच आहे. कोणी एका हहदु कवीने म्हटले आहे की, ‘जग 
रागे लाले वन्ही, संर् मुखें व्हाव ेपाणी’ र्से आम्ही प्रभ ूयेशूचे दीन दास हा अष्टर् संर्प्र् ब्रम्हदंड सहनर्ारूप 
जलाने थंड करायास समथृ आहोर्. असो. ह्या एष्टडटोष्टरअलच्या योगें ‘आज ३० वष ेपुढे पाऊल टाकीर् 
आलेल्या इंदूनें, ३०० वष ेष्टपछेहाट केली’ असे सवृ ष्टवचारी पुरुष म्हणर्ीर्. 
 

ष्टिस्र्ी लोकाचंा उिेश हहदू धमाची अथवा कोणत्याही धमाची हनदा करण्याचा मुाीच नाही, हे 
वारंवार सागंणे नको. जर त्याचें लेख हनदापर आहेर् र्र त्याचंी सवृ पुस्र्के सरकारने जप्र् करून जााून 
टाष्टकली पाष्टहजेर्, ष्टमशनें बंद केली पाष्टहजेर्, त्याचं्या शााा व कॉलेजे मोडली पाष्टहजेर्, व त्याचं्या सवृ 
उपदेशकाचंी र्ोंडे बदं करून प्रत्येक ष्टमशनेरीस व तयाष्टटष्टकस्टास ज्ञानमठारं् (रु्रंुगार्) नेऊन ठेवले 
पाष्टहजे, म्हणजे रे् रे्थे काही र्री ज्ञान ष्टशकून शुद्धीवर येर्ील. 
 

प्रत्येक मनुष्याला धमृसंबंधी स्वरं्त्रर्ा बाागण्याचा व आपल्या धमाचीं करृ्व्यें आचरण्याचा हक्क 
आहे. हे न्यायर्त्त्व हहदु लोकासं कोठून समजलें? त्याचं्या मन्वादी धमृशास्त्रावरून समजेल काय? ह्या 
र्त्त्वाचें मूा बबैलारं् आहे. व ह्या र्त्त्वाचा प्रवरृ्क व अष्टभमानी केवा ष्टिस्र्ी धमृच आहे. आर्ा ष्टिस्र्ी 
लोक हहदु धमाष्टवरूद्ध जे बोलर्ार् हकवा ष्टलष्टहर्ार् त्याला इं. प्र. करे् हनदा म्हणर्ार्. हे जर खरे आहे र्र 
हहदू धमार् जे पथंस्थापक व साधुसंर् लाले त्यानंी इर्र पथंाष्टवरूद्ध जी वचने ष्टलहून ठेष्टवली आहेर् व 
आपल्या अनुयायास उपदेष्टशली र्ीही हनदात्मकच आहेर् असे म्हटले पाष्टहजे, व त्याजवर अगोदर ष्टपनल 
कोडाचा कोरडा चालष्टवला पाष्टहजे. उदाहरणाथृ सवृ महाराष्र जनासं व प्राथृना समाष्टजस्टासं देखील 
परमपूज्य असे जे रु्काराम साधू त्यानंी शातर्ाषं्टवषयी काय म्हटले आहे रे् ऐका : 
 

शातर्ाची सुकरी माय । ष्टवष्ठा खाय ष्टबदोची ॥ 
र्ीष्टच त्या लागे सव े। मागे धाव ेम्हणोनी ॥ 
शातर्ाची गाढवी माय । भुकंर् जार् वसेदारा ॥ 
रु्का म्हणे हशदाीचे । बोलर्ा वाचे हनद रे्..॥ 
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चला उठा शातर् मंडाी हो, (आष्टण ही काय हहदुस्र्ानारं् थोडी आहे? शकंराचारी ब्रम्हचारी 
पाणकेआचारी ह्यारूं्न बहुरे्काचंी नावंे ह्या मंडाीच्या पटारं् दाखल केलेली सापडर्ील.) पाहा. एक 
चागंला ष्टसष्टलष्टसटर व वतर्ा बालीस्र्र; आष्टण ठोका त्या वारकऱ्यावर ष्टायाद. या प्रकरणाचा चागंला 
ष्टपच्छा धरून या अष्टनजृल लालेल्या लोकासं चागंले उदाहरण ष्टमाेल आष्टण याच्या टवााीच्या व 
खोडासाापणाच्या वल्गना बदं होर्ील असे केले पाष्टहजे. पण आहो! इर्के संर्प्र् का होर्ा? र्र त्या 
वारकऱ्यानंी आमच्या परमपूज्य देवर्ाची हनदा केली. ष्टजच्यापासून ब्रम्हा, ष्टवष्णु, ष्टशव ही र्ीन बााें  
जन्मली, सवृ जगास ष्टजचा आश्रय आहे अशी जी परमश्रेष्ठ ब्रम्हरूष्टपणी शक्तर् ष्टर्ची हनदा करणे यासाष्टरखे 
पाप दुसरे कोणरे्च नाही. र्र घ्या ष्टहसकावनू त्या वारकऱ्याचं्या पर्ाका, त्याचें टाा, वीणे, व त्याचं्या 
अभगंाच्या चोपड्ा. रु्कारामाने एकदा आपल्या अभगंारं् ष्टलष्टहले रे् ष्टलष्टहले, पण हे बेटे रस्र्ोरस्र्ी व 
हनदात्मक अभगं म्हणर् की हो जार् आहेर्. 
 

र्सेच गणपर्ीचीही रु्कारामानी हनदा केली आहे असे म्हटले पाष्टहजे. 
 

गणोबा ष्टवकराा । लाडूमोदकाचंा काा । 
पूष्टजर्ी ष्टवकट दोंद । पशु सोंड गजाची ॥ 

 
कोणरे्ही धमृकत त्य व शुभ कमृ त्याच्या अग्रपूजेवाचून होर् नाही. कोणर्ाही धमृगं्रथ अथवा कवन 

त्याचे स्र्वन व प्राथृना केल्या ष्टवरष्टहर् आरंष्टभर् नाहीर्. ज्याची स्वारी नुकर्ीच मोठ्या धामधुमीने व 
कडाख्ययाने मंुबईर् येऊन गेली अशा गणपर्ीची रु्कारामासारख्यया साधूने अशी हनदा करावी यारं् हहदू 
लोकासं व ष्टवषेशकरून गाणपत्यास वाईट वाटू नये काय? इ. प्र. पत्रार् र्र श्रीकर नसर्ो व गणपर्ीचे 
नमनही नसरे् असे कसे हे हहदुधमाष्टभमानी पत्र? 
 

इं. प्र. करे् ह्या संर्प्र् एष्टडटोष्टरयलारं् कत ष्णाचे शुद्ध भोाे भाष्टवक भतर् बनले असून कत ष्णाला 
‘परमात्मा’ म्हणर्ार्. परंरू् भारर्ार् कत ष्णाखेष्टरज दुसऱ्यालाही परमात्मा म्हटले आहे. इर्केच नाही र्र 
त्यावाचून दुसरा परमात्माच नाही असेही स्पि साषं्टगर्ले आहे. अनुशासन पवृ अ. १४ पाहा. त्यार्ील एकच 
वातय उदाहरणाथृ घेर्ो, ‘ज्याचे हलग ब्रम्हा, ष्टवष्णु व इंिाष्टद देव ष्टनत्य पूष्टजर्ार् र्ो (म्हणजे महादेव) श्रेष्ठ.’ 
 

इं. प्र. च्या मरे् ‘सवृ धमाचे महत्त्व सारखे आहे.’ हहदुशास्त्र ही गोि कबलू कष्टररे् काय? 
 

ज्ञा. क. महाराज, पत्रष्टवस्र्ार ाार लाला असून क्षमा असावी. जगन्नाथष्टवषयींची क्व्हलर साहेबाचा 
लेख खोटा आहे असे र्र इं. प्र. कत्यांकडून स्थाष्टपर् लाले नाही. 
 

अथवा ओष्टरसा प्रारं्ाकडील लोकाचंी र्सी समजूर् नाही असेही दशषृ्टवण्यार् आले नाही. र्थाष्टप 
त्या लेखाकडून हहदु लोकाचंी मने दुखावली आहेर् र्र त्याबिल मीही आपली ष्टदलष्टगरी दाखष्टवर्ो. कत ष्ण 
व इर्र देव याष्टवषयीचे जे हहदूशास्त्रारं् दूषणाहृ लेख आहेर् त्याचें हहदुधमाष्टभमानी प्रमाणानंी व ष्टवचाराने 
ष्टनवारण कष्टरर्ील र्र त्यारं् आम्हा ष्टिस्र्ी लोकासं आनंदच आहे. रु्काराम, रामदास इ. साधुसंर्ाच्या 
सद्गुणापं्रमाणे जर त्या कक्ल्पर् देवर्ाचं्या ठायी साक्त्वकपणा आहे असे जर त्याचें भतर् दाखष्टवर्ील र्री 
देखील हषास कारण आहे, परंरु् अशी गोि होणे दुलृभ. 
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मी आपल्या स्पिीकरण पत्रारं् ष्टव. पुराणार्ील घेर्लेल्या कत ष्ण उतर्ीचा इं. प्र. कत्यांनी जो अथृ 
केला आहे र्ो अगदी अयुक्तर्क आहे. आपल्या भतर्ाचे माहात्म्य वाढष्टवण्याकष्टरर्ा आपल्याकडे लघुर्त्व 
घेण्याचा प्रभसुापं्रदाय आहे हे मर् देवहनदात्मक आहे; प्रभचूा हा पष्टरपाठ नव्हे. र्ो ब्राम्हणाचंा ज्ञानाभास 
होय. परमपष्टवत्र जो परमेश्वर र्ो असे कधी करणार नाही, व नीच पामर अशा अपष्टवत्र मनुष्याला र्ो आपले 
गौरव कधी देणार नाही, असे मर् जे बााष्टगर्ार् रे् परमेश्वराचे मोठे अपराधी होर्ार्. 
 

ष्टिस्र्ी लोक आपल्या धमाच्या कारणामुाे व त्याचं्या प्रभनेू त्यासं शुभवरृ्मान प्रसार करण्याची जी 
आज्ञा ष्टदली आहे ष्टर्च्या पालनामुाे हनदा, अपमान, ष्टधक्कार, छा, दंड, रु्रंुग व मरण देखील सोसायास 
र्यार आहेर्. ष्टिस्र्ाच्या आद्यष्टशष्यास यहूदी धमृ सभेने ाटके मारून ‘येशूच्या नावाने बोलंू नका’ अशी 
आज्ञा केली, रे्व्हा रे् ‘आपण त्याच्या नावाकष्टरर्ा ष्टधक्कार पावण्यास योग्य ठरलो यामुाे आनंद करून 
सभेच्या पुढून ष्टनघाले’. 
 
र्ा. २९–९–९१ 
 

र्ा. क. : इदूंच्या एष्टडटोष्टरयलार्ील आणखी ष्टकत्येक गोिींचा ष्टवचार पुढे करण्यार् येईल. 
 
ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८९१, पत. ३१५, ३१६. िीस्र्दास 
 

*** 
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पणरणशष्ट ७ 
 

बाबांच्या काही पुस्र्कांच्या ‘जाणहरार्ी’ 
 

बाबा पदमनजींनी गं्रथप्रसाराथृ जाष्टहरार् या कष्टलयुगार्ल्या पधंराव्या ष्टवदे्यचा बराच उपयोग करून 
घेर्ला होर्ा. त्यानंी जवाजवा १२५ पुस्र्के ष्टलष्टहली. त्याचं्या काही उपलब्ध जाष्टहरार्ी पुढीलप्रमाणे 
आहेर्. 
 

इ. स. १८५९ मध्ये बाबा पदमनजीकत र् क्याडंीच्या इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संिेप र्यार लाला. 
या कोशाची जाष्टहरार् मात्र ाेबु्रवारी १८५९ पासून चालू होर्ी र्ी पुढीलप्रमाणे : 
 

क्याडंीकत त इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संिेप शााेर्ील ष्टवद्याथी व हाष्टपसारं्ील लोक याचं्या 
उपयोगाथृ– 

 
या कोशार् बावीस हजार (२२,०००) पेक्षा अष्टधक शब्द आहेर्. म्हणजे मूा गं्रथारं्ील शब्दापंैकी 
केवा एक अिमाशं मात्र सोष्टडले आहेर्. इंक्ग्लश शब्दाचे सवृ अथृ मराठीर् साषं्टगर्ले आहेर्. 
मराठी उपशब्द हकवा पयायशब्द उपयोगी पडण्यासारखे ष्टनवडून घेर्ले आहेर्. 

 
आपल्या कोशाची हकमर् र्ी आगाऊ देणारास ३ रुपये र्र मागाहून घेणारास ४ रुपये त्यानंी 

ठेष्टवली आहे. र्सेच अगाऊ पैसे देणारास टपाल हाशील पडणार नाही अशी लालूच पण रे् दाखवर्ार्. 
 

हा कोश ष्टम. टामस ग्राहम याचं्या नामाषं्टकर् छापखान्यारं् ठशाच्या छापावर र्यार होर् आहे. ज्यास 
हा कोश घेणे असेल त्यानंी खाली ष्टलष्टहलेल्या एजंटाकडे जाव ेम्हणजे ष्टमाेल... 

 
खाली एजंटाचे नाव व त्याचें पते्त आहेर्. जाष्टहरार्ीचा शवेट बाबा पदमनजी या सहीने होर्ो. [ज्ञािोदय, १५ 
ाेबु्रवारी १८५९, पत. ५८.] 
 

आपला हा कोश वाचकानंी उत्सुकरे्ने पण घ्यावाच यासाठी बाबा पदमनजींनी ही जाहीर खबर 
मुिाम छापली र्ी अशी : 
 

क्याडंीकत त इंक्ग्लश व मराठी कोशाबद्दल अगाऊ पैका एष्टप्रल मष्टहन्याच्या अखेरपयंर् मात्र घेर्ला 
जाईल. नंर्र देणारास पुस्र्क छापून र्यार लाल्यावर जी हकमर् पडेल र्ीच म्हणजे चार रुपये 
पडर्ील. 

 
ही जाहीरार् र्ा. ३१ माचृ १८५९ ला बाबा पदमनजींनी स्वर्ःच्या सहीष्टनशी ज्ञािोदयाला 

प्रष्टसद्धीसाठी पाठष्टवली. [ज्ञािोदय, १५ एष्टप्रल १८५९, पत. ११२.] 
 

नंर्र जुलै मष्टहन्यार् परर् याच पुस्र्काबिल जाहीर सूचना त्यानंी पुढीलप्रमाणे वाचकासंाठी मुिाम 
प्रष्टसद्ध केलेली आहे. रे् ष्टलष्टहर्ार् : 
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क्याडंीकत त इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संिेप ह्याच्या वगणृीदारासं काष्टवले जारे् कीं सदरहू 
पुस्र्काच्या प्रष्टर् येत्या ऑगस्ट मष्टहन्याच्या आंर् बाहेर त्यास ष्टमार्ील. [ज्ञािोदय, १५ जुलै १८५९, पत. २२४.] 
 

जाहीर खबरमध्ये जी चूक होर्ी र्ी ‘चूक दुरुस्र्’ या मथळ्याखाली पुढीलप्रमाणे दुरुस्र् पण 
केलेली आहे र्ी अशी : 
 

चूक दुरूस्र् 
 

ज्ञािोदयाच्या मागच्या अंकार् क्याडंीकत त इंक्ग्लश व मराठी कोश या ष्टठकाणी क्याडंीकत त इंक्ग्लश व 
मराठी कोशाचा संिेप असे वाचाव.े’ [ज्ञािोदय, १५ एष्टप्रल १८५९, पत. १२८.] 

 
असे छापले आहे. ही चूक बहुरे्क बाबा पदमनजींनीच ज्ञािोदयाच्या संपादकाचं्या लक्षार् आणून ष्टदली 
असावी. अशा प्रकारे बाबा पदमनजींनी आपल्या क्याडंीकत त इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संिेप या कोशाची 
जाष्टहरार् देऊन वाचकाचें मन त्याकडे आकर्थषर् करण्याचा उत्तम प्रयत्न चालष्टवलेला ष्टदसून येर्ो. कोशाची 
उपयुतर्र्ा ष्टकर्ीही असली र्री वाचकाचं्या गाी त्याचे महत्व उर्रवणे हे लेखकाचे करृ्व्यच ठररे्. 
बाबानंी रे् बजावले. सध्या आपण स्वस्र् पुस्र्क योजना हकवा ‘पुस्र्क प्रष्टसद्धीपूवृ सवलर्ीची योजना’ वगैरे 
योजना पुस्र्काच्या जाष्टहरार्ीर् केलेल्या पाहर्ो. श्रीमाि योगी, स्तीवामी, अमततवले इ. पुस्र्के या 
योजनाखंाली प्रष्टसद्ध लालेली आहेर्. बाबा पदमनजींनी शभंर वषांपूवी अशा र्ऱ्हेची योजना आखलेली 
आढाून येरे्. इ. स. १८६३ मध्ये त्यानंी मोल्सवथृकत त मराठी-इंग्रजी कोशाचा संिेप हा आपला दुसरा 
शब्दकोश प्रष्टसद्ध केला. इं. स. १८६० पासूनच त्या कोशाची पद्धर्शीर जाष्टहरार् बाबा पदमनजींनी केलेली 
आहे. कोशकायाचा प्रारंभ, हेरू्, महत्त्व, कोशाची उपयुतर्र्ा, हकमर्, ष्टमाण्याचे ष्टठकाण, कोशकायार् 
लालेली प्रगर्ी, प्रष्टसद्धीपूवृ सवलर् इ. ष्टवष्टवध अंगानी त्यानंी या कोशाची जाष्टहरार् केली. र्ो कोश 
वाचकानंी घ्यावा यासाठी सर्र् त्याचं्या मनार् कोशाष्टवषयीची ष्टजज्ञासा जागतर् राहील असा प्रयत्न चालू 
ठेवला, र्ो सर्र् ष्टवष्टवध प्रकारच्या जाष्टहरार्ी छापून होय. कोशसंपादन हेच आधी खचाचे काम, त्यार् 
जाष्टहरार्ीचा आणखी खचृ कशाला असा ष्टवचार त्यानंी केला नाही. पष्टहल्या प्रथम त्यांनी कोशलेखनास 
सुरवार् करर्ानाच जाष्टहरार् देऊन टाकली र्ी अशी : 
 

जाहीर खबर 
 

मोल्सवथृकत त मराठी व इंक्ग्लश कोशाचा संिेप ह्या पुस्र्कास आरंभ लाला आहे. त्यास वगणृीदार 
होणारानंी आपली नावंे व पत्ता ंआर्ाच ष्टलहून पाठवावा. पुस्र्काची हकमर् रे् छापण्यास आरंभ होईल र्ेंव्हा 
काष्टवली जाईल, र्ी समजल्यावर ज्यास रे् घेण्याची ईच्छा असेल त्यानंी ष्टलहून पाठवावे, आष्टण त्याकडून 
ष्टलहून येणार नाही त्याचंी पूवी आलेली नावं ेवगणृीदारामंध्ये नोंदली जार्ील. पुस्र्काची पतष्ठें ष्टकर्ी होर्ील 
वगैरे मजकूर पुढे काष्टवण्यार् येईल.’ [ज्ञािोदय, १५ ज्यु. १८६०, पत. २२४.] 
 

याच जाष्टहरार्ीर् त्या पुस्र्काची हकमर् रे् छापण्यास प्रारंभ लाल्याची जाष्टहरार् लागल्या 
ष्टदवसापासून र्ीन मष्टहनेपयंर् वगणृीदाराकंडून घेर्ली जाईल, नंर्र घेणारास आगाऊ देणारापेंक्षा दीडपट 
जास्र् पडेल असा व त्या कामाबिल जो पत्रव्यवहार होईल त्याचा खचृ वगणृीदारावर पडेल असा धोतयाचा 
इशारा देऊन वगणृी आगाऊ देण्याकडे वाचकानंा वावण्याचे कायृ वाचकाचं्या न कार् बाबा पदमनजींनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

केले आहे. पुस्र्काचे टपाल हाशील आगाऊ वगणृी देणारास पडणार नाही हे प्रलोभन पण वाचकासंाठी 
आहेच. वगृणीदाराचंी व्हावी म्हणून ष्टवष्टवध गावी असणाऱ्या ष्टवष्टवध व्यतर्ींचे पते्त देऊन त्याचं्याकडे 
वगणृीदारानंी आपली नावे पाठवावीर् असे शवेटी सुचष्टवले आहेच. याच जाष्टहरार्ीर् र्ा. क. ष्टलहून 
आपल्या पूवीच्या कोशाच्या प्रर्ी ष्टशल्लक असून त्याची हकमर् व टपाल खचृ ष्टदला आहे. [ज्ञािोदय, १५ ज्यु. 

१८६०, पत. २२४.] यार्च त्याचें मुत्सिीपण हकवा जाष्टहरार्दाराचे कौशल्य ष्टदसून येरे्. 
 

हा कोश र्यार लाल्यावर बाबा पदमनजींनी ाेबु्रवारी १८६२ मध्ये एक जाष्टहरार् र्यार करून 
ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध केली. [ज्ञािोदय, १५ माचृ १८६२, पत. ८८,८९.] त्या जाष्टहरार्ीर् ह्या कोशार् २७००० शब्द 
असल्याचा उल्लेख महत्त्वाचा व मुिाम केलेला आहे. त्या सवृ शब्दाचें इंक्ग्लश अथृ, व्याख्यया व प्रसंगोपार् 
उदाहरणे ही ष्टवपुल असल्याचे रे् म्हणर्ार्. पतष्ठे अंदाजे मोठ्या साच्याची ५५० पयृन्र् जार्ील. र्री सवांस 
ष्टवकर् घेर्ा यावा म्हणून हकमर् स्वल्प म्हणजे पूवी नाव व पैका देणारास कार्ड्ाने बाधंलेले पुस्र्क रु .४ 
व नंर्र ष्टवकर् घेणारास कापडाने बाधंलेले पुस्र्क रु. ५ अशी आहे. पैसा कोठे पाठवावयाचा, नाव ेकोठे 
नोंदवावयाची व कोणत्या र्ारखेपयृन्र् या सवांचा खुलासा जाष्टहरार्ीर् स्पिपणे केला आहे. ही जाष्टहरार् 
अंमा आकाराने मोठी वाटली र्री खुलासेवार असल्याने वाचकवगृ या पुस्र्काच्या बाबार्ीर् ष्टनःशकं होर्ो, 
यार् शकंा नाही. जाष्टहरार् ही वाचकाचा वाटाड्ा असावी लागरे्. वाचकाचे पूण ृमागदृशनृ करणारी एक 
उत्तम जाष्टहरार् म्हणून वरील जाष्टहरार् पाहर्ा येईल. याचं कोशाची आणखी एक छोटी जाष्टहरार् स्वर्ःच 
बोलकी असल्याने र्ी मुाारू्न जशीच्या र्शी उदधतर् करीर् आहे. 
 

जाहीर खबर–मोलस्तीवथृकत त मराठी व इंक्ग्लश कोशाचा संिेप ह्या पुस्र्काची आगाऊ वगणृी 
घेण्याचा हा शवेटचा मष्टहना आहे, र्र ज्यासं वगृणीदार होणे असेल त्याने पूवी जाष्टहरार् 
ष्टदल्याप्रमाणे वगणृीचा पैका (दर प्रर्ीस ४ रु.) व नावं पाठवाव.े पुढे पुस्र्क ष्टनघेपयृन्र् वगृणीदार 
होऊ ईक्च्छणारंास ५ रु. पडर्ील व टपाल हाशील. परंरु् पुस्र्क कार्ड्ाने बाधंलेले ष्टमाेल. 
पुस्र्क छापण्याचे काम चालंू आहे. ‘ग’ चे अक्षर लवकरच र्यार होईल. [ज्ञािोदय, १५ ऑगस्ट १८६२, पत. 

२५६.] र्ा. ९ ऑगस्ट १८६२. 
 
अशी र्ारीख घालून बाबा पदमनजी ही सही जाष्टहरार्ीच्या शवेटी बाबानंी केलेली आहे. र्त्त्कालीन ष्टवष्टवध 
ष्टनयर्काष्टलकार् व वतत्तपत्रार् या कोशाच्या प्रष्टसद्धीची माष्टहर्ी प्रष्टसद्ध लाल्याचे ष्टदसून येरे्. त्यार् 
वतृमािदीनपका, [वतृमािदीनपका, २५ जुलै १८६३ मध्ये पुढील मजकूर आढार्ो : 
‘ष्टम. बाबा पदमनजींनी एक जाष्टहरार् अशी लावली होर्ी की रे् मोलस्वथृकत र् मराठी व इंग्रजी कोशाचा संके्षप करणार आहेर्. र्ो लाला. एज्युकेशन 
सोसायटीच्या छापखान्यारं् र्ो छापला त्याच्या छापाष्टवषयी स्रु्ष्टर् करणे न लगे. कारण छापखाना अव्वल दजाचा व रे्थील काम अव्वल प्रर्ीचे हे 
सवृशु्रर् आहे. हा कोश सवृत्रास उपयोगी आहे. प्रत्येकाजवा एक प्रर् असावी. 
पुढील प्रकारे कोशास प्रष्टसद्धी ष्टमााली : 
(१) बॉम्बे गझेॅट, २८–७–१८६३ (२) बॉम्बे गार्डडयि, १५–८–६३, (३) दी टाईम्स ऑफ इंनडया नरव्यावल, १८–८–१८६३, (४) दी बॉम्बदादा, जुलै 
१८६३, (५) इंदुप्रकाश, र्ा. ३ री माहे ऑगि १८६३, (६) ज्ञािोदय, १५ सप्टेंबर १८६३.] सत्यदीनपका [सत्यदीनपका पु. ३. अं. ८ (ऑगस्ट 
१८६३) पत. १२५ वर ह्या पुस्र्काची ३८२ पतष्ठे असून प्रत्येक पानार् र्ीन मोडी असून पानाचंा साचा ज्ञािोदयाइतका असून बारीक अक्षर असल्याने 
शब्दाचंा अथृसंग्रह बहुर् लाला आहे हा उल्लेख आढार्ो. दर प्रर्ीस चार हकवा पाच आणे टपाल हाशील पडेल असा अदाजं पण वर्ृष्टवला आहे.] 
इ. प्रमुख आहेर्. ष्टवष्टवध ष्टनयर्काष्टलकारं् स्वर्ःच्या पुस्र्कावर अष्टभप्राय येणे वा आणणे ही एक जाष्टहरार्च 
होय. इ. स. १८६५ मध्ये बाबा पदमनजींनी आपल्या इंक्ग्लश आनण मराठी कोशाच्या संिेप’ची दुसरी आवतत्ती 
काढण्याचे ठरष्टवले. दुसऱ्या आवतत्तीचे वैष्टशष्य काय राहील आष्टण पष्टहली आवतत्ती संपली या दोन्ही गोिी 
एकाच जाष्टहरार्ीमुाे लोकानंा समजाव्यार् असा र्र बाबाचंा प्रयत्न नसेल ना? कोशासारख्यया प्रचंड 
कामार् लोकाचंी मदर् घेऊन आपला कोश अद्यावर् करावा, कोशष्टनदेश व्हावा या दृिीने कोशारं्गरृ् ष्टवष्टवध 



 

 

अनुक्रमणिका 

ष्टवषयाचंा उल्लेख जाष्टहरार्ीर् करून त्याबाबर्ीर् असणारी लोकष्टशक्षण व लोकजागतर्ी यासाठी बाबा करीर् 
असलेली वैयक्तर्क धडपड वगैरे अनेक गोिी बाबा पदमनजींच्या ज्या जाष्टहरार्ीरू्न प्रगट होर्ार् र्ी अशी 
आहे. 
 

जाणहरार् 
 

इंक्ग्लश आनण मराठी कोशाचा संिेप ह्या पुस्र्काची दुसरी आवतत्ती पुष्का सुधारून व वाढवनू 
र्यार होर् आहे. र्र ष्टर्च्या कत्यास सवृ ष्टविज्जनासं अशी ष्टवनंर्ी आहे की, त्याचं्या 
ष्टवद्याभ्यासक्रमारं् अथवा वाचनक्रमारं् त्यास सापडलेले जे अनेक ष्टवषयाचें पाष्टरभाष्टषक शब्द 
त्याचं्या संग्रहास असर्ील व जे आजपयृन्र् छापून प्रष्टसद्ध लालेल्या कोणत्याष्टह इंक्ग्लश व मराठी 
कोशारं् नसर्ील रे् (इंक्ग्लश व मराठी) अथृसष्टहर् त्याजकडून कत पा करून पाठवनू द्याव,े म्हणजे 
त्याचंा समावेश या नव्या आवतत्तींर् केला जाईल. सूचनाथृ ष्टकत्येक ष्टवषयाचंी नावंे ष्टलष्टहर्ो—
वैद्यशास्त्र, रसायणशास्त्र, खगोल कत ष्टषकमृ, शरीर, मनोधमृशास्त्र, पशुपक्षाचंी नावंे, कायदे प्रकरणी 
शब्द इत्याष्टद. 
 
याबिल पत्र पाठष्टवणे लाल्यास ष्टर्कीट लावनू खाली सही करणाय इंदापूर येथे पाठवाव.े [ज्ञािोदय, 
१५ ाेबु्रवारी १८६५, पत. ६४.] 

 
आपल्या या पुस्र्काची प्रथमावतत्ती संपली यावरून र्ो ष्टकर्ी उपयुतर् व लोकष्टप्रय आहे हे जाहीर 

करण्याचा छुपा हेरू् प्रस्रु्र् जाष्टहरार्ीर् आहे असे म्हणर्ा येईल. नव्या आवतत्तीच्या जाष्टहरार्ीचा श्रीगणेशा 
र्र उघडच आहे. साधारणर्ः आपण पाहर्ो की हल्ली बरेच लेखक आपले पुस्र्क भाषारं्ष्टरर् असल्याचे 
जाहीर करीर् नाहीर्. काही जण र्र भाषारं्र केलेले पुस्र्क आपले स्वर्ःचेच असल्याचा दावा कष्टरर्ार्. 
पुस्र्के व ष्टनबंध प्रष्टसद्ध करणाऱ्या मंडाीच्या ३७ व्या वार्थषक ष्टरपोटार् बाबा पदमनजींचे पहारेकऱ्याची वाणी 
हे पुस्र्क छापर् असल्याचा व पुणे नजल्यावातील पुरंधर तालुका येथील समस्तीत लोकासं हे पुस्र्क नव्याने 
छापल्याचा उल्लेख असून ही दोन्ही पुस्र्के भाषारं्ष्टरर् असल्याचे स्पि केले आहे. [ज्ञािोदय, पु. २४–९, १ मे १८६५, 
पत. १३० व १३१ वर (ष्टरपोटृ ऑा दी रॅतट ॲण्ड बुक सोसायटी] 
 

पुस्र्के व ष्टनबंध प्रष्टसद्ध करणाऱ्या मंडाीस बाबा पदमनजींनी आपली पुस्र्के भाषारं्रे असल्याचे 
काष्टवले व म्हणून त्यानंी र्सा उल्लेख केला. पुस्र्काचंा उल्लेख र्ी भाषारं्ष्टरर् आहेर् असा जाहीर रीर्ीने 
करणे यासाठी आवश्यक असणारा मनाचा मोठेपणा व स्वसामर्थयाष्टवषयीचा आत्मष्टवश्वास या दोन्ही गोिी 
त्याचं्याजवा होत्या. भाषारं्रावरचे प्रभतु्व असल्याष्टशवाय कोणीही असा स्पि उल्लेख करीर् नाही. आपले 
पुस्र्क भाषारं्ष्टरर् असले र्री त्याच्या खपाची शाश्वर्ी असावी म्हणूनच त्यानंी वरील वतत्त जाहीर 
अहवालास पाठष्टवले. अप्रत्यक्षरीत्या बाबाचं्या पुस्र्काचंी ही जाष्टहरार्च होर्ी असे म्हणणे धाडसाचे होणार 
नाही. सत्यदीनपका नावाच्या माष्टसकाचे संपादन बाबा पदमनजी स्वर्ः करीर्. त्या माष्टसकार् बाबानंी 
आपल्या कोशाची जाष्टहरार् कशी केली आहे पाहा : 
 

जाणहरार् 
 

इंक्ग्लश आष्टण मराठी ष्टडकश्नेरी हे पुस्र्क पाचं वषापासून र्यार होर् आहे. र्ें आर्ा ईश्वर कत पेन 
छापायास पाठष्टवण्याजोगे लाले आहे. यार् इंक्ग्लश शब्दाचे इंक्ग्लश व मराठी असे अथृ ष्टदलेले 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहेर्. शब्दाचें ग्रीक, लॅष्टटन व संस्कत र् धारू् (रूढ) ष्टदले आहेर् व पुष्का उदाहरणे, भाषण, 
सापं्रदाष्टयक वातये, वगैरे ष्टवषय घार्ले आहेर्. [सत्यदीनपका, पु. ८ वे अंक ९ वा, सप्टेंबर १८६८, पत. १४३ व १४४.] 

 
यानंर्र पुस्र्काची हकमर् ष्टमाण्याची ष्टठकाणे व टपाल हाष्टशल इ. मजकूर असून नंर्र ‘बुकाचे 

टैप, कागद व ष्टवषयाच्या नमुन्याची छापलेली पते्र पाहावयास ष्टमार्ील.’ असा ष्टनवााा ष्टदला आहे. ‘गरीब 
ष्टवद्यार्थयानी दरमहा एक रु. ष्टदला असर्ा सहा मष्टहन्यारं् त्याचं्या वगृणीची ाेड करून घेर्ली जाईल.’ हे 
वातय जाष्टहरार्ीर् घालून बाबा पदमनजींनी एक नवाच पायंडा पाडण्याचा यत्न केल्याचे ष्टदसरे्. गरीब 
ष्टवद्यार्थयांना आपली पुस्र्के हप्त्याने घेर्ा येण्याची सोय कशी आपण केली आहे हे जाष्टहरार्ीर् मुिाम 
साषं्टगर्ले आहे. कोश हे हकमर्ीने र्से जास्र्च असर्ार् व सवृसामान्यानंा न परवडणारे असर्ार्. र्री पण 
गरीब ष्टवद्यार्थयांना देखील रे् खरेदी करण्यास कसे परवडर्ील व ष्टवद्यार्थयांचे खाऊचे पैसे वगैरे सत्कायाथृ 
कसे खचृ करर्ा येर्ील, र्र त्यानंी कोश खरेदी करावा असा र्र उपाय रे् सुचष्टवर् नाहीर् ना? लहान 
मुलाचंा पद्धर्शीर ष्टवकास करण्याची बाबा पदमनजींची दृिी त्याचं्या जाष्टहरार्ीरू्न स्पि होरे्. लोकानंा 
आपली पैशाची गुंर्वणुक कशी अनाठायी नाही व आपणासं पैशाचा पुरेपूर मोबदला ष्टमाणार याष्टवषयी 
खात्री पटावी म्हणून कोशाचा कागद, टाईप व ष्टवषयाचे स्थूल स्वरूप रे् जाष्टहरार्ीर् स्पि करर्ार्. त्याचं्या 
जाष्टहरार्ी वाचकाचंा ष्टवश्वास सहज कमावर्ार्. लेखक व वाचकाचे नारे् दृढ कष्टरर्ार्. आपल्या पुस्र्काचंी 
जाष्टहरार् अन्य मान्यवराचं्या अष्टभप्रायाचं्या प्रष्टसद्धीने देखील उत्तम प्रकारे करर्ा येरे् हे रं्त्र ओाखनूच की 
काय बाबा पदमनजींनी आपल्या कोशाष्टवषयी ज्ञािोदयात ज्ञािोदयकाराचंा अष्टभप्राय प्रष्टसद्ध व्हावा म्हणून 
पत्रकार पष्टरषद त्या वाेी बाबानंी कांही घेर्ल्याचा उल्लेख नाहीं. पण आपल्या कोशाचे स्वरूप, हेरू्, मूल्य, 
कागद, प्रगर्ी व ष्टगऱ्हाईकास ष्टवशषे सवलर्ी इत्यादीबाबर् ज्ञानोदयाच्या संपादकास मुिाम सष्टवस्र्र 
काष्टवले असाव े. इर्केच नव्हे र्र वाेोवाेी बाबा पदमनजींनी याबाबर् आपल्या सहीची पते्र ज्ञािोदयात 
प्रष्टसद्ध केली त्यापंैकी एक बरेच सष्टवस्र्र पत्र इ. स. १८६८ मध्ये प्रष्टसद्ध लाले. त्यार्ील महत्त्वाचा भाग 
पुढीलप्रमाणे आहे : 
 

हा कोश आज सुमारे पाचं वषांपासून र्यार होर् आहे. र्ो आर्ा ं ईश्वरकत पेने छापण्यासं 
पाठष्टवण्याच्या पयायास येऊन पोहोचला आहे. ह्याची छापलेली पतष्ठे अजमासें ७०० होर्ील. पुस्र्क 
सुन्दर कापडानें बाधंले जाईल... पुस्र्क येत्या ष्टडसेंबरारं् छापण्यासं प्रारंभ होऊन र्ें सप्टेंबर 
१८६९ या वषी छापून र्यार होईल...ह्या कोशारं् ष्टजर्के शब्द, शब्दाथृ, उदाहरणें व वातयें आहेर् 
ष्टर्र्कीं अशा प्रकारच्या दुसऱ्या कोणत्याही कोशारं् ष्टमाणार नाहींर्... सवांस या पुस्र्काचा लाभ 
व्हावा म्हणून याची हकमर् असावी त्यापेक्षा ंाार कमी हकबहुना अधोअध ृठेष्टवली आहे असें समजावें. 
ह्यास सवृ ष्टवद्यावतदे्धच्छू लोकानंीं आश्रय द्यावा. [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८६८, पत. ३००.] 

 
र्सेच याच जाष्टहरार्ीर् ‘वगृणीदाराचे नाव वगणृी पाठष्टवल्याष्टशवाय नोंदले जाणार नाही. वगणृीची 

उगराणी करण्याचे खारे् ठेवले जाणार नाही. ज्यास नाव व पैसा एकदम पाठष्टवण्याचे सामर्थयृ नसेल त्यानंी 
हे पुस्र्क घेण्याच्या खटपटीर् पडू नये व आम्हास उगराणी करण्याची र्सदी देऊ नये’ असा कटू पण 
स्पि, परखड इशारा ष्टदला आहे. आपला माल चोख असल्यावर दुकानदार एकच हकमर् व आज रोख 
उद्या उधार या पाया लावर्ो. त्यार्लाच हा एक प्रकार. याष्टशवाय ष्टगऱ्हाइकाचें मानसशास्त्र जाणून आपण 
काही अटी घार्ल्यास ष्टगऱ्हाईकानंा पुस्र्काचे मूल्य आपोआप पटेल व त्याचा खप होईल असेही त्यानंा 
वाटले असाव.े पुस्र्क छापर् असर्ाना रे् पूणृ होण्यास कमी अष्टधक उशीर लागर्ो. त्यावाेी ज्यानंी आगाउ 
पुस्र्काची हकमर् भरली असल्यास रे् वाचक हवालष्टदल होर्ार्. साशकं होर्ार्. इथेच वाचक–लेखक 
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काही करू शकर् नाही. पण याचा पष्टरणाम पुढच्या पुस्र्काच्या वाेी होण्याची दाट शतयर्ा असरे्. वाचक 
व लेखक यारं् अंर्र पडू नये म्हणून बाबा पदमनजी मधूनमधून अशी जाष्टहरार् प्रष्टसद्ध करीर्. इंक्ग्लश आष्टण 
मराठी कोश छापण्याचे काम ¾ लालें  आहे. बाकीचें पुरे होण्यास सुमारें दोन मष्टहने लागर्ील. [ज्ञािोदय, १५ 

नोव्हेंबर, १८६९, पत. ३५२.] त्यानंर्र इ. स. १८७० साली ज्ञािोदयात या पुस्र्काष्टवषयी अष्टभप्राय ष्टलहून आला, 
त्याचे कारण बाबा पदमनजींनी कोशाची एक प्रर् अष्टभप्रायाथृ संपादकास पाठष्टवली. ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध 
लालेला अष्टभप्राय बाबाचं्या कोशाची एक उत्तम अप्रत्यक्ष जाष्टहरार्च होय व त्यापाठीमागची पे्ररणाही 
बाबाचंीच म्हणून र्ो मुाारू्न वाचणे इि होईल. ज्ञािोदयकार म्हणर्ार् : 
 

ष्टमस्टर बाबा पदमनजी यानंीं पुष्का श्रम व प्रयास करून हा कोश केला आहे. येणें कडून सवृ 
लोकावंर त्याचें मोठे उपकार लाले आहेर्. हा कोश ष्टकर्ी उत्कत ि व अगत्याचा आहे हें लोकांस 
समजून मात्र आलें  पाष्टहजे. म्हणजे ह्याचा पुष्का खप होईल. यास संशय नाहीं. हें पुस्र्क बरेंच 
मोठें आहे. त्याची ६८० पतष्ठें (सवृ ष्टमाून सुमारे ७०० पतष्ठें)आहेर्, र्री त्याची हकमर् ाार थोडी 
आहे, म्हणजे केवा ७ रुपये ठेवली. हा गं्रथ ष्टकर्ी उपयोगी आहे व र्ो करण्याकष्टरर्ा ं ष्टकर्ी श्रम 
लागले हे लक्षारं् आणलें  असर्ा ंर्ो इर्का स्वस्र् ष्टमार्ो यावरून सानंदाश्चयृ वाटरे्. आम्हासं र्र 
वाटर्ें की याच्या हकमर्ीपेक्षा चौपट दाम ष्टमार् असले र्री असले गं्रथरत्न हार्चे गमावू ं नये. 
[ज्ञािोदय, १ एष्टप्रल १८७०, पत. १०४, १०५.] 

 
या अष्टभप्रायाने कोणर्ा वाचक हे पुस्र्क ष्टवकर् घेणार नाहीं? वाचकाला त्याच्या गं्रथखरेदीच्या 

खचाबाबार् स्वाष्टभमानी, स्रु्ष्टर्पात्र बनष्टवणे हा बाबा पदमनजींचा हेरू् येथे साधला आहे. र्ोही आपण स्वर्ः 
प्रत्यक्षार् पडद्याआड राहून. हेच बाबाचे खास वैष्टशष्य येथे स्पि होरे्. आपल्या पुस्र्काचंी जाष्टहरार् अन्य 
मान्यवराचं्या अष्टभप्रायाने देखील उत्तम प्रकारे कशी करर्ा येरे् व वाचकाचं्या मनावर र्ी जास्र् पष्टरणाम 
करणारी कशी ठररे् ह्याचे मानसशास्त्र बाबानंी पुररे्पणी जाणून र्शा जाष्टहरार्ी त्यानंी केल्या, हे आपण 
पाष्टहले. ज्ञािोदयात आपल्या पुस्र्काचं्या जाष्टहरार्ी ष्टवष्टवध पद्धर्ीने देणे, पुस्र्कावर अष्टभप्राय छापवनू 
घेणे, पुस्र्काचं्या मााक हकमर्ी वाेोवेाी प्रष्टसद्ध करणे, छपाईच्या प्रारंभाची वदी देणे, ष्टगऱ्हाईकानंा 
ष्टदलेल्या सवलर्ी वेाोवाेी जाहीर करणे, पुस्र्के ष्टकर्ी खपली व ष्टकर्ी ष्टशल्लक आहेर्, आवतत्ती कोणर्ी व 
का आष्टण कशी प्रष्टसद्ध करणार याचे ष्टनवदेन प्रष्टसद्ध करणे इ. सवृ गोिी जाष्टहरार्ीच्या ष्टवष्टवध रं्त्रार् 
बसणाऱ्या आहेर्. त्या सवृ वाेोवाेी बाबा पदमनजींनी केलेल्या ष्टदसर्ार्. त्यापंैकी काहींचे नमुने पाहाणे 
मनोरंजक ठरणार आहे. त्या दृिीने पुढील जाष्टहरार् वाचा : 
 

जाहीर खबर : बाबा पदमनजीकत र् इंक्ग्लश आनण मराठी कोश. हकमर् रुपये ७. मंुबईर् रा. जनादृन 
रामचिंजी (टौन हाल) याजंपाशीं व इ. सौ. पे्रस भाखखाा येथे व पुण्यारं् (लष्कर सोलापूर 
बजार) गं्रथकत्यांपाशीं ष्टमाेल. मराठी व इंक्ग्लश कोशाच्या थोड्ा प्रर्ी ष्टशल्लक आहेर्. त्या इ. सो. 
छापखान्यारं् ष्टमार्ार्. हकमर् रु.५.” [ज्ञािोदय, १ ऑतटोबर १८७२, पत. ३०४.] 

 
त्याचप्रमाणे सानहत्य शतक या बाबा पदमनजींच्या एका पुस्र्काची जाष्टहरार् खरोखर 

पाहाण्यासारखी आहे. र्ीर् रे् म्हणर्ार् : 
 

सानहत्यशतक नावाच्या पुस्र्काची जाष्टहरार् ऑगस्ट मष्टहन्याच्या सत्यनदनपकेत ष्टदली आहे. हे 
पुस्र्क र्यार होर् आहे. रे् पुस्र्क घेऊ इक्च्छणाऱ्या लोकाचंी नावे आली असर्ा र्ी वगणृीदाराचं्या 
पटावंर दाखल केली जार्ील. परंरू् नावंाबरोबर हकमर् न आल्यामुाे (व र्ी आर्ाच पाठष्टवण्याचे 
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कारण नाही) ह्या नावाची पोच टपालारू्न पते्र पाठवनू कबलू केली जाणार नाही. कारण या 
लहानशा पुस्र्कासाठी पुष्का खचृ करून उपयोगी नाही. र्थाष्टप ज्यास पोच पाष्टहजे असेल त्यानंी 
अधा आण्याचे ष्टर्कीट पाठष्टवले असर्ा त्यासं र्ी ष्टमाेल. ओाखीच्या ष्टमत्रानंी पुस्र्क पोचल्यावर 
हकमर् पाठवावी, इर्रानंी रे् प्रष्टसद्ध लाल्याची नोटीस वाचून हकमर् पाठवावी म्हणजे त्यासं रे् 
रवाना केले जाईल. पुस्र्क छापून रे् र्यार होण्यास सुमारे एक मष्टहन्याचा अवकाश आहे. ह्या 
पुस्र्काला ष्टजर्के वगणृीदार अष्टधक ष्टमार्ील ष्टर्र्की त्याची हकमर् कमी होईल हे ध्यानांर् 
ठेवाव.े [ज्ञािोदय, १० ऑगस्ट १८७६, पत. ३८४.] 

 
पुस्र्क र्यार होर् असर्ानंा जाष्टहरार् देऊन त्याच्या खपाची र्ररू्द करण्याची बाबाचंी दूरदृिी 

येथे प्रत्यययास येरे्. आपल्या पुस्र्काची हकमर् ष्टकर्ी व त्यावर पोि खचृ ष्टकर्ी करावा याचे र्ारर्म्य स्पि 
करून वाचकाचं्या ष्टहर्ाची गोि मुिाम जाष्टहरार्ीर् स्पि करून वाचकाचंा ष्टवश्वास कामावणे याला रे् 
प्राधान्य देर्ार्. ओाखीच्या ष्टमत्रानंा प्रथम पुस्र्के पाठष्टवण्याचे धाडस रे् स्वीकारर्ार् ष्टकमान रे् र्री नक्की 
खरेदी करणारच असा त्याचंा ठाम ष्टवश्वास या जाष्टहरार्ीर् व्यतर् होर्ो. ष्टवके्रर्ा व खरेदी करणारा 
याचं्यार्ला ष्टवश्वास जाष्टहरार्ीरू्न दुणावर्ो र्ो असा. शवेटी जास्र्ीर् जास्र् वाचकाचंी पुस्र्क घेर्ल्यास 
कमीर् कमी हकमर् पडेल असा सामान्य अथृ–ष्टसद्धारं् रे् जाष्टहरार्ीर् सहजपणे सुचवर्ार्. आपल्या 
पुस्र्काच्या खपासाठी जास्र्ीर् जास्र् वाचकाचंी मनोभमूी र्यार करणे हा त्याचंा हार्खंडा या ष्टठकाणी 
ष्टदसर्ो. 
 

बाबा पदमनजी रॅतट सोसायटी व बायबल सोसायटीचे संपादक होरे्. त्या पदावरून त्यानंी 
आपल्या पुस्र्काचंी उत्तम प्रकारे जाष्टहरार् केलेली आढाून येरे्. त्या जाष्टहरार्ीर् बाबा पदमनजींनी त्या 
गं्रथाचे थोडतयार् महत्त्व प्रष्टर्पादन केले आहे. गं्रथ लोकोपयोगी कसा आहे व लोकानंी र्ो का घ्यावा याचे 
संुदर ष्टवश्लेषण रे् त्या जाष्टहरार्ीर् करर्ार्. याष्टशवाय गं्रथाधार, गं्रथस्वरूप, प्रष्टसद्धीची योजना, गं्रथाची 
दुर्थमार्ा यासंबधंी आकषकृ माष्टहर्ी बाबा मुिाम जाष्टहरार्ीर् देर्ार्. वाचकानंी आपले गं्रथ त्वरीर् घेर्ले 
पाष्टहजेर् असे कोणत्या लेखकाला वाटणार नाही? पण त्यासाठी खास प्रयत्न करावा र्र बाबा 
पदमनजींनीच असे म्हणण्याइर्तया प्रभावी व पष्टरणामकारी अशा त्याचं्या जाष्टहरार्ी प्रत्यक्षार्च पाहावयास 
हव्यार्. नमुन्यादाखल हीच जाष्टहरार् पाहा : 
 

नवीन पुस्र्के र्यार होणार आहेर् त्याष्टवषयी सूचना. [ज्ञािोदय, १३ ऑतटोबर १८८१, पत. ४८९.] (१) येशल 
निस्तीताचे चनरि ह्या नावाचे पुस्र्क मंुबईच्या त्रातट सौसैटीकडून प्रष्टसद्ध होणार आहे. रे् अनेक 
नामाषं्टकर् इंक्ग्लश गं्रथाधारे रचले जार् आहेर्. ह्याचा दरमहा सुमारे ४० पतष्ठाचंा एक अंक बाहेर 
पडर् जाईल. रे् अिपत्री साच्याचे असून उत्तम प्रकारच्या कागदावर छापले जाईल. र्र हे पुस्र्क 
सवांना व ष्टवशषेकरून ष्टिस्र्ी लोकानंी घेण्याची त्वरा करावी. अशा प्रकारचा हा गं्रथ मराठीर् 
नवीनच आहे. प्रत्येक अंकाची हकमर् १ आणा ठेष्टवली आहे. 
 
दुसऱ्या क्रमाकंाच्या सूचनेर् जुन्या कराराच्या पुस्र्कासंबधंी माष्टहर्ी देर्ाना रे् म्हणर्ार् : ही नवीन 
आवतत्ती पार्ा कागदावर, ष्टनणयृसागर छापखान्यार् सुंदर रीर्ीने छापली जार् आहे. 

 
कागद, छापखाना, छपाई इत्यादींचा उल्लेख जाष्टहरार्ीर् करून पुस्र्काचे गुणगान वाचकाचं्या 

अंर्ःकरणापयंर् पोहोचवणे व त्यास पुस्र्क खरेदीस प्रवतत्त करणे हा त्याचंा मुख्यय उिेश्य येथे सुस्पि आहे. 
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पुस्र्काची दुर्थमार्ा वाचकाचं्या कानावर घालणे ही पण एक अनन्यसाधारण जाष्टहरार्च होय. याच सूचनेर् 
क्रमाकं ३ खाली रे् ष्टलष्टहर्ार् : 
 

यमुिापयृटि ह्या नावाचे पुस्र्क ाार ष्टदवासापंासून ष्टमार् नव्हरे्, रे् आर्ा त्रातट सौसैटीकडून 
छापले जाणार आहे. त्याची हकमर्ही ाार थोडी ठेवली आहे. 
 
अशा प्रकारे संपादकीय सूचनेर्ही बाबाचं्या पुस्र्काचं्या जाष्टहरार्ी दडलेल्या आहेर्. यार् त्याचंी 
कला आहे, कौशल्य आहे. नवीन पुस्र्काचा खप जसा जाष्टहरार्ीने वाढष्टवर्ा येर्ो र्साच जुन्या 
पुस्र्काच्या खपासाठी जाष्टहरार्ी देण्याचा उपक्रम बाबानंी करून पाष्टहला. हा प्रयोग करणाऱ्या 
बाबा पदमनजी मला वाटरे् त्या कााार् एकटेच असावरे्. आपणास ष्टनरुपयोगी पण दुसऱ्यास 
उपयोगी अशी पुस्र्के केवा रिी म्हणून ष्टवकण्यापेक्षा पुस्र्के म्हणून र्ी ष्टवकावीर् असे 
बाबासंारख्यया ष्टनष्ठावान लेखकाला वाटणे साहष्टजक आहे पण जुनी पुस्र्के जाष्टहरार्ीच्या मागाने 
खपष्टवण्याची युतर्ी मात्र बाबासंारख्यया कल्पक लेखकालाच सुचणे शतय आहे. त्याचं्याजवा काही 
जुनी पुस्र्के आपणास अनावश्यक असणारी होर्ी. र्ी ष्टवकण्यासाठी त्यानंी पुढील जाष्टहरार् 
लावली : 
 
जाहीर खबर : खाली सही करणारापाशी काही इंक्ग्लश व मराठी पुस्र्के स्वस्र् हकमर्ीने 
ष्टवकावयाची आहेर्. ज्याला घेणे असेल त्याने आष्टदर्वारखेरीज खाली ष्टलष्टहल्या ष्टठकाणी येऊन 
पाहावी. 

 
घर नंबर ४८, बाबा पदमनजी [ज्ञािोदय, २० मे १८८०, पत. २५२.] 
अपर डंकन रोड, मंुबई.  
 

प्रस्रु्र् जाष्टहरार्ीप्रमाणे र्ी पुस्र्के कोणी नेली हकवा नाही यासंबधंी काही वतत्त उपलब्ध नाही, पण 
सुमारे शभंर वषांपूवी बाबानंी केलेला हा उपक्रम मात्र अष्टभनव होर्ा यारं् शकंा नाही. आज केवा वधु-
वराचं्या ष्टनवडीष्टप्रत्यथृ, जागा पाष्टहजे यासाठीही जाष्टहरार् देर्ार् अशा कााार् वरील जाष्टहरार्ीचे कौरु्क 
आपणास वाटणार नाही. पण शभंर वषापूवी वरील दृिी असणाऱ्या बाबा पदमनजींची ही कल्पना 
कौरु्कास्पदच होय. बाबा पदमनजी यानंी काही ष्टनयर्काष्टलके चालष्टवली. त्यापंैकी कुटंुबनमि व 
ऐक्यप्रदशकृ पनिका या नावाची दोन होर्ी. ष्टनयर्काष्टलके व जाष्टहरार्ी याचंा र्र अन्योन्य संबधं असर्ो. 
त्या कााार् बाबा पदमनजींनी आपल्या ष्टनयर्काष्टलकाचंी जाष्टहरार् कशी केली हे देखील पाहण्यासारखे 
आहे. आपल्या ष्टनयर्काष्टलकाचे नाव, काल, हकमर् ष्टवषय, टपाल हाशील इ. गोिी वाचकाचं्या 
माष्टहर्ीसाठी रे् अगोदर प्रष्टसद्ध करर्ार्. कुटंुबनमि हे माष्टसक पुस्र्क एष्टडटर बाबा पदमनजी. यार् अनेक 
प्रकारचे उपयुतर् व मनोरंचक ष्टवषय असर्ार्. हकमर् वषाचे १२ आणे व टपाल हाशील ६ आणे. [ज्ञािोदय, ४ 

ाेबु्रवारी १८८६, पत. ७९.] ‘ही माष्टहर्ी ४ ाेबु्रवारी १८८६ च्या ज्ञानोदयार् प्रष्टसद्ध करून १४ ाेबु्रवारी १८८६ च्या 
ज्ञािोदयात पुढील वतत्त त्यानंी छापष्टवले आहे. ज्ञािोदयाचे संपादक त्याष्टवषयी ष्टलष्टहर्ार् : 
 

कुटंुबनमि हे माष्टसक चालू वषाच्या आरंभापासून म्हणजे गेल्या ज्यान्युएरीच्या १ ल्या र्ारखेपासून 
येथील रॅतट सोसैटीने चालू केले. याचा साचा चरु्ष्पत्री असून प्रत्येक अंकारं् २४ पतष्ठे असर्ार्. हे 
ष्टनणयृसागर छापखान्यार् स्वच्छ रीर्ीने छापर्ार्. याची हकमर् सालीना १ रुपया हकवा दर अंकास 
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दोन आणे आहे. यार्ील ष्टवषय व भाषा चागंली असर्ी. आजपयंर् याचे दोन अंक ष्टनघाले रे् आम्ही 
पाष्टहले. [ज्ञािोदय, १४ ाेबु्रवारी १८८४, पत. १०४.] 

 
याच्यानंर्र ऐक्य प्रदशकृ पनिका नामक माष्टसक पत्र ष्टनघाले. ही त्याची जाष्टहरार् पाहा : जाणहरार् 
: ऐक्य प्रदशकृ पनिका नामक एक माष्टसक पत्र येत्या जानेवारीर् ष्टनघणार आहे. हकमर् दर अंकास 
अधा आणा. ह्या पत्राची एजन्सी ‘िीस्र्ाप्रीत्यथृ’ ज्यास करपत्करण्याची इच्छा असेल त्यानंी 
त्याच्या एष्टडटरास ‘मुसा ष्टबक्ल्डंग, ग्राटंरोड, मंुबई’ ह्या पत्यावर ष्टलहून पाठवाव.े [ज्ञािोदय, २२ ष्टडसेंबर 
१८९३, पत. ४१६.] 

 
ष्टनयर्काष्टलकास एजंट लागर्ार् रे् ष्टमाष्टवण्याचा बाबाचंा प्रयत्न प्रस्रु्र् जाष्टहरार्ीर् ष्टदसून येर्ो. 
एजन्सीष्टप्रत्यथृ कष्टमशन नाही हे बाबानंी या जाष्टहरार्ीर् सूष्टचर् केले आहे. 
 

आपल्या पुस्र्काची छपाई, बाधंणी चागंली आहे. त्याचा उपयोग ष्टवष्टशि धमाच्या लोकानाच आहे. 
त्याचप्रमाणे काहंी पुस्र्के ाुकट वाटण्याकष्टरर्ाच आहेर् व सवृ बारीक सारीक गोिी बाबा पदमनजी 
आपल्या पुस्र्काच्या जाष्टहरार्ीर्च मनमोकाेपणाने प्रष्टसद्ध करर्ार्. जाष्टहरार्ीर् प्रामाष्टणकपणाचा अभाव 
असर्ो व जाष्टहरार्दार ग्राहकाची ष्टशकार करर्ो असे जरी ष्टवनोदाने कै. न. हच. केाकरानंी म्हटले असले 
र्री बाबा पदमनजी व त्याचं्या जाष्टहरार्ी यास अपवाद होर्. बाबा पदमनजी आपल्या जाष्टहरार्ीर् वाचकाचे 
जास्र्ीर् जास्र् मागदृशनृ कष्टरर्ाना आढार्ार्. उदाहरणाथृ त्याचं्या काही पुढील जाष्टहरार्ी वाचा : 
 

जाणहरार् : नवीन पुस्र्क—सदा रोगी व सदा उद्योगी, ष्टरचडृ ब्यॉकस्टर याचा काा व चष्टरते्र रे. 
बाबा पदमनजी यानंी केले. रे् त्रातट सोसैटीने ष्टनणयृसागर छापखान्यार् प्रष्टसद्ध केले. प्रत्येक ष्टिस्र्ी 
कुटंुबाने हे पुस्र्क वाचणे इि आहे. हकमर् १ आणा. [ज्ञािोदय, १० एष्टप्रल १८९०, पत. १२०.] याचबरोबर आणखी एक 
जाष्टहरार् वाचण्याजोगी आहे : 
 

जाणहरार् : त्रातर् सोसैटीकष्टरर्ा रे. बाबा पदमनजी यानंी ‘होाीचा सण”, ‘रामनवमी’ ‘नाराी 
पौर्थणमा’ आष्टण ‘गोकुा अिमी’ हे चार ष्टनबधं ष्टलष्टहले. रे् आठवड्ार् छापून पुढील आठवड्ार् ाुकट 
वाटण्याकष्टरर्ा ष्टमार्ील. [ज्ञािोदय, २६ एष्टप्रल १८९१, पत. १०४.] 
 
अशा प्रकारे आणखी एक सूचना संपादकीय नात्याने त्यानंी जाष्टहरार् स्वरूपार् पुढीलप्रमाणे ष्टदलेली 
आढारे्. 
 

जाणहरार् : सूचना—ज्या ष्टमत्राकंडे ऐतयप्रदशकृ पष्टत्रकेच्या पष्टहल्या अंकाच्या प्रर्ी गेल्या आहेर् 
त्यासंी पुढील अंकापासून ष्टकर्ी प्रर्ी लागर्ील रे् कत पा करून वाेेवर कावाव.े [ज्ञािोदय, १९ जानेवारी १८९३, पत. 

२४.] ऐतय प्रदशकृ सभेचे पदाष्टधकारी, पष्टश्चम हहदुस्थानार्ील ष्टिस्र्ी ऐतय सभा, ऐतय पष्टत्रकेचे एष्टडटर व 
त्रातट अँड बुक सोसायटीचे ष्टचटणीस या प्रकारच्या ष्टवष्टवध पदावंरून बाबा पदमनजीं यानंी काम केले. त्या 
कााी त्यानंी जाष्टहरार् देऊन सभा बोलावल्या, ष्टनमंत्रणे ष्टदली. या कामासाठी त्यानंी जाष्टहरार्ीचा वापर 
ाारच चागंला करून घेर्ला. अशा काही जाष्टहरार्ी पुढीलप्रमाणे होर् : 
 

ऐर्िेशीय ष्टिस्र्ी ऐतय प्रदशकृ सभेच्या सवृ (पुरुष व ष्टस्त्रया) सभासदाचंी पुढील आठवड्ार् मे 
र्ारीख १ शुक्रवार रोजी ८ वाजर्ा खेर्वाडीर्ील फ्री चचृ हायस्कूलच्या ष्टदवाणखान्यार् सभा 
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भरून मागील कामाचा ष्टरपोटृ व पुढील वषाकष्टरर्ा कामदार नेमण्यार् येर्ील. त्या वाेी सवृ 
सभासदासं येण्याचे प्रीर्ी पूवृक ष्टनमंत्रण आहे. 

 
सही—बाबा पदमनजी [ज्ञािोदय, २३ एष्टप्रल १८९१, पत. १३६.] 

 
रे. हामृज्दजी पेस्र्नजी आष्टण दातर्र नारायण शषेाष्टि या उभयर्ाचं्या स्मरणाथृ पष्टश्चम हहदुस्थानार्ील 
एर्िेशीय ष्टिस्र्ी ऐतय प्रदशकृ सभेच्या मााृर् खेर्वाडीर्ील फ्री चचृ देवाारं् मंगावार र्ा. १८ रोजी 
संध्याकााी साडेसहा वाजर्ा भक्तर् करण्यार् येईल. रे्व्हा मंडाार्ील सवृ भाऊ बष्टहणीस येण्यास 
प्रीष्टर्पूवृक ष्टनमंत्रण आहे. 
 

धनजीभाई नौरोजी, अध्यक्ष 
बाबा पदमनजी, उपाध्यक्ष 

हत्रबकराव कनारव, ष्टचटणीस [ज्ञािोदय, १३ ऑगस्ट १८९१, पत. २६४.] 
 

बाबा पदमनजी यानंी आत्मारामपतं व मतत्यलनशपाई याचंा संवाद या नावाचे एक पुस्र्क प्रष्टसद्ध केले 
होरे्. हे पुस्र्क ाारच लोकष्टप्रय लाले. होरे्. त्याची पद्यमय रचना इ. स. १८९१ मध्ये लाली. त्याची 
ज्ञािोदयात बाबानंी इंग्रजी व मराठी अशी दुहेरी जाष्टहरार् प्रष्टसद्ध केली आहे. [ज्ञािोदय, २९ जानेवारी १८९१ पत. ४०.] 
 

सत्यदीनपका माष्टसकाच्या मलपतष्ठावर त्याच माष्टसकासंबधंी जाष्टहरार् छापली आहे र्ी इंग्रजी व 
मराठी दोन्ही भाषारं् छापली असून जास्र् प्रर्ी ष्टवकर् घेणारास हकमर् कमी पडरे् हे खुलाशवेार प्रष्टसद्ध 
केले आहे. र्ीर् रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

हे पुस्र्क मुलासंाठी मष्टहन्यारू्न एकदा ष्टनघर् असरे्. याची हकमर् एका प्रर्ीस आगाव ूष्टदल्यास— 
 

वषास ०–२–० 
मागाहून ष्टदल्यास ०–४–० 
ाुटका अंकास ०–०–३ 
१२ प्रष्टर् घेणारास दर अंकास १–४–० 
१२ प्रष्टर् टपाल हाषं्टशल सुद्धा २–०–० 

 
वगैरे वगैरे, ह्या पुस्र्काच्या एका आण्यास १२ प्रष्टर् टपालारू्न पाठष्टवर्ा येर्ार्. ह्या पुस्र्कार् 
छापण्याकष्टरर्ा कोणास काही ष्टवषय पाठष्टवणे लाल्यास पुणे येथे लष्करार् ‘सोलापूर बाजार’ 
सत्यदीनपकेच्या कत्यास हाष्टशल देऊन पत्र पाठवाव.े [सत्यदीनपका, ९ सप्टेंबर १८६८, मलपतष्ठ कं्र. ४.] 

 
पुस्र्काच्या खपासाठी त्याची छापील हकमर् काही काा कमी करून त्याची उत्तम जाष्टहरार् बाबा 

पदमनजींनी केली र्ी अशी : 
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अिुभवसंग्रह या पुस्र्काची हकमर् अतटोबर मष्टहन्यापासून वषाअखेरपयंर् आठ आणे केली आहे. 
(कागदाची बाधंणी) ष्टशवाय टपाल खचृ दोन आणे. कापडाच्या बाधंणीचे पुस्र्क १२ आण्यास 
ष्टमाेल. [ज्ञािोदय, २४–१२–१८९६, पत. ४१५.] 

 
एखािा पुस्र्काची एकच प्रर् घेर्ल्यास हकमर् जास्र् पण डलनाच्या भावास काही सवलर् हा 

प्रकार पण त्याचं्या ह्या जाष्टहरार्ीर् आहे. ही जाष्टहरार् मुाार्च पाहावी म्हणून येथे देर् आहे : 
 

निस्तीती मिुष्याचा मरणावर जय, हकमर् दर प्रर्ीस अधा आणा. १२ प्रर्ीस चार आणे. ट. ख. अध्या 
आण्यार् १ हकवा २ प्रर्ी जार्ार्. खाली सही करणाराकडे हे पुस्र्क ष्टमाेल. [ज्ञािोदय, ३ ाेबु्र. १८९८, 
पत. ३२.] 

 
एक काा असा होर्ा की, इंग्रजी भाषा ही राजभाषा होर्ी. जाष्टहरार्ीर् देखील पष्टहला मान इंग्रजी 

भाषेला ष्टमाे. प्रथम पुस्र्काची इंग्रजी भाषेर् जाष्टहरार् छापर् व मग मराठीर् र्ी जाष्टहरार् छापली जाई. 
बाबा पदमनजी मराठी भाषेचे वाङ्मयसेवक खरे पण आपल्या काही पुस्र्काचं्या जाष्टहरार्ी त्यानंी इंग्रजी 
भाषेर् करून नंर्र त्याचा मराठी र्जृुमा छापलेला ष्टदसर्ो. उदाहरण म्हणून ही एक जाष्टहरार् पहा : 
 

A New Tract. Just issued form the Bombay Tract and Book Society by Rev. Baba 
padmanji. Entitled Richard Boexter the Industrious Invalid or सदा रोगी व सदा उद्योगी A most 
valuable tract to put the hands of every Christian. Price one anna. [ज्ञािोदय, १० एष्टप्रल १८९०, पत. १२०.] 
 

इ. स. १८९१ साली बाबा पदमनजींनी संस्तीकत त मराठी कोश ष्टसद्ध केला. त्याच्या जाष्टहरार्ी त्यानंी 
अनेक पद्धर्ीने केल्या आहेर्. ज्ञािोदयातलि केलेल्या त्यासंबधंीच्या काही जाष्टहरार्ी मुाारू्नच पाहणे इि 
ठरेल. [ज्ञािोदय, ८ ष्टडसें. १८९१, पत. ४००.] [ज्ञािोदय, २१ जाने. १८९२, पत. २४.] [ज्ञािोदय, १४ जाने. १८९२, पत. १६.] 
 

कधी टपाल हाष्टशलार्ील ाायदा दशवृनू र्र कधी ठोक व ष्टकरकोा अंकास स्वरं्त्र हकमर् देऊन 
र्र कधी आगाव ूहकमर् भरावयास लावनू आपल्या जाष्टहरार्ीने आपले पुस्र्क बाबा पदमनजी वाचकाच्या 
गाी उर्रवर्ार्  .त्याला पु स्र्क खरेदी करण्यास उद्युतर् कष्टरर्ार्. बाबा पदमनजींचे मोठेपण ष्टदसरे् रे् 
येथे  .त्याचं्या अनेक युतत्या प्रयुतत्या येथेच प्रत्ययास येर्ार् .पुस्र्क छापल्यावर खपा साठी त्याची जाष्टहरार् 
ष्टकर्ी मागानी करर्ा येरे् हे बघायचे असल्यास बाबा पदमनजींचे प्रभ ुभोजि घेणाराचा साथा या पुस्र्काची 
जाष्टहरार् पाहावी. [ज्ञािोदय, – पु. ४७, अं. ५२ (२७ ष्टडसेंबर १८८८) पत. ४१६– ही जाष्टहरार् प्रथम अशी ष्टदसरे्. प्रभ ुभोजि घेणाराचा 
साथी ष्टवक्रीस र्यार, सवृ भाष्टवक ष्टिस्र्ी लोकानंी घेण्याची त्वरा करावी. हे पुस्र्क १६ पत्रीं साच्याचे असून त्यारं् एकंदर २१६ पतष्ठे आहेर्. हकमर् : 
जाड रंगीर् कागदाचे कवराची प्रर् ४ आणे. रंगीर् कापडाची प्रर् ८ आणे. ८·६ दर प्रर्ीस एक आणा. १२ प्रर्ी घेणारास एक प्रर् जास्र् 
ष्टमाेल...ष्टवशषे म्हणजे उधारीचे खारे् ठेवण्यास अवकाश नाही हा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. याच पुस्र्काच्या आणखी जाष्टहरार्ी पुढील संदभार् 
सापडर्ार्. 
 

ज्ञािोदय, ८ जानेवारी १८८९, पत. ८. 
ज्ञािोदय, १८ एष्टप्रल १८८९, पत. १२२.] पुस्र्काच्या खपासाठी त्याचे लोकष्टप्रय वतत्तपत्रार् वा ष्टनयर्काष्टलकार् 

परीक्षण ष्टलहवनू आणणे हा र्र आज जाष्टहरार्ीचा ष्टनत्याचाच प्रकार लालेला आहे. बाबा पदमनजींनी प्रभ ु
भोजि घणाराचा साथी या पुस्र्काचे असेच परीक्षण इ. स. १८९२ मध्ये छापवनू आणलेले ष्टदसरे्. [ज्ञािोदय, 
१८ जानेवारी १८८९, पत. १० – या परीक्षणार् ज्ञािोदयकार ष्टलष्टहर्ार्, प्रभ ुभोजि घेणाराचा साथी रे. बाबा पदमनजीकत र् ष्टनणृयसागर छापखान्यार् 
सुरेख रीर्ीने छापले आहे. पत. २१६, हकमर् आठ आणे आष्टण ४ आणे.’ ज्ञािोदयाच्या शवेटच्या पतष्ठावरील जाष्टहरार् पाहण्यास रे् सागंर्ार्. शवेटी 
पुस्र्काच्या जास्र् वाटणाऱ्या हकमर्ीचाही खुलासा त्यानंी केला आहेच. लोकाश्रयावर हे पुस्र्क छापले आहे. ही पण एक त्याचंी जाष्टहरार्च आहे.] 
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८०–८५ वषांपूवीची जाष्टहरार् के्षत्रार्ील बाबा पदमनजींची ही कामष्टगरी खासच दुलृष्टक्षर् करण्याइर्की 
सामान्य नाही. जाष्टहरार् कलेचे महत्त्व व सामर्थयृ त्या कााी ाारसे ज्ञान नव्हरे्. परंरु् बाबा पदमनजींनी 
लेखन हा व्यवसाय पत्करल्यामुाे त्या व्यवसायाची नस ‘जाष्टहरार्’ ही चागंलीच ओाखल्याचे ष्टदसरे्. र्ा. 
१२ ष्टडसेंबर १८८९ रोजी बाबा पदमनजींनी या पुस्र्काष्टवषयीचा पुढील मजकूर ज्ञािोदयात प्रष्टसद्ध केला 
आहे. [ज्ञािोदय, १२ ष्टडसेंबर १८८९, पत. ४००.] रे् ष्टलष्टहर्ार्, 
 

प्रभ ु भोजि घेणाराचा साथी या पुस्र्काच्या बऱ्याच प्रर्ी ष्टशल्लक आहेर्. त्याचंी हकमर् या 
जाष्टहरार्ीच्या र्ारखेपासून दोन मष्टहनेपयंर् कमी केली आहे. र्र ज्यास नार्ााचे अथवा नवे वषाचे 
बक्षीस देण्याकष्टरर्ा अथवा स्वर्ःसाठी पाष्टहजे असेल त्यासं अध्या हकमर्ीस रे् ष्टमाेल म्हणजे ४ 
आण्याच्या हकमर्ीचे २ आण्यास व ६ आण्याचे ३ आण्यास. बाहेरगावी घेणारास टपाल हाष्टशल 
पडेल. 

 
र्सेच अिुभवसंग्रहात ‘मी प्रभ ुभोजि घेणाराचा साथी या पुस्र्काच्या रेशमाने बधंलेल्या प्रर्ी २० युरोष्टपयन 
व नेष्टटव्ह ष्टिस्र्ी बायासं ष्टदल्या’ असा उल्लेख करर्ार् [अिुभवसंग्रह–भाग २, मंुबई, १८९५, पत. २४१.] व आपणासं रे. 
आर . स्टादटृसाहेब याने या पुस्र्काच्या कामी िव्याचे साहाय्य केले असे स्पि कबूल करर्ार्. जाष्टहरार्ीने 
पुस्र्क ष्टवक्री व्हावी हा उिेश्य काही बाबाचंा नव्हर्ा. त्याने ज्ञानलालसा वाढावी, ष्टिस्र्पे्रम वाढाव े हा 
त्यामागचा खरा हेरू् होर्ा. प्रामाष्टणकपणा हा व्यवसायाचा पाया असर्ो. बाबानंा त्याची पुरेपूर जाण होर्ी. 
बाबा पदमनजी जाष्टहरार्ीर् देखील दुरुस्र्ी छापीर् त्याचा एक नमुना पुढीलप्रमाणे : 
 

प्रभ ु भोजि घेणाराचा साथी (दुरुस्र् केलेली जाष्टहरार्). जाड टैपरंगीर् कापडाची बाधंणी, दर 
प्रर्ीस आणे ६, कागदाची बाधंणी व ब्याक पट्टी आणे ४, टपाल हाषं्टशल कापडाच्या बाधंणीस एक 
आणा. कागदाच्या बाधंणीस अधा आणा. रेल्वेने प्रर्ींच्या संख्ययेप्रमाणे. मष्टनऑडृरचा व टपालाचा 
खचृ घेणारावर. [ज्ञािोदय, ८ जानेवारी १८८९, पत. ८.] 

 
जाष्टहरार्ीच्या िारा पुस्र्काच्या खपाची पराकािा करणे हा बाबा पदमनजींचा ष्टवशषे आहे. ष्टगऱ्हाईकाचें 
मानसशास्त्र त्यानंी अभ्यासले होरे् असे ष्टदसरे्. मनुष्याच्या संग्रहप्रवतत्तीचा त्यानंी आपल्या एका जाष्टहरार्ीर् 
उल्लेख केला असून त्याच जाष्टहरार्ीर् मनुष्याच्या बष्टक्षसाच्या प्रलोभन वतत्तीचा छान उपयोग करून घेर्ला 
आहे हे दृिीस पडरे्. र्ी त्याचंी जाष्टहरार् अशी : 
 

ष्टमत्र, हो चार, रुपयास काय ष्टमाेल रे् सागंर्ो. दोन रुपयास ज्ञािोदय, ष्टशवाय प्रभ ु भोजिाचा 
साथी, िरिायक, यमुिा पयृटि इ. ५–६ पुस्र्के व एक वरृ्मानपत्र ष्टमाू शकेल. अशा प्रकारे दर 
वषी ४ रुपये खचृ केल्यास दर आठवड्ास एक वरृ्मानपत्र आष्टण दर वषास ४–५ पुस्र्के 
वाचण्यास ष्टमार्ील या वषी जी पुस्र्के र्ी पुढच्या वषी घेऊ नयेर्. दुसरी घ्यावीर्. अशाने गरीब 
मनुष्यास सुद्धा अल्प खचार् दहा–पाच वषांनी आपले स्वर्ःचे एक लहानसे पुस्र्कालय संग्रही 
ठेवर्ा येईल. [ज्ञािोदय, ३ ाेबु्रवारी १८९०, पत. ५०.] 

 
बष्टक्षसाच्या प्रलोभनामुाे लोक खरेदीस प्रवतत्त होर्ार्, हे लक्षार् घेऊन बाबानंी शभंर वषापूवी 

आपल्या पुस्र्काच्या खपासाठी ज्ञािोदयाचे बक्षीस प्रलोभन ठेवले. लोकाचं्या मनार् स्वगं्रथालय र्यार 
करण्याची कल्पना जाष्टहरार्ीर्च रुजवण्याचा प्रयत्न करण्यार् पुस्र्के लोकानंी घ्यावीर् ही दृिी आहेच. 
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अनेक लेखक आपल्या एखाद्या गं्रथाच्या मलपतष्ठावर आपल्याच इर्र गं्रथाचंी संपूण ृयादीच्या यादी 
हकवा त्यापैकी काहींचा अल्पपष्टरचय देर्ांना आज आपणास ष्टदसर्ार्. हे पुस्र्काच्या खपाचे अत्याधुष्टनक 
रं्त्र आहे. हे असे करण्यार् आपल्या इर्र गं्रथांकडे वाचकाचें लक्ष जाव ेव वाचकानंी रे् खरेदी करावरे् असा 
सुप्र् हेरू् असर्ोच. हाही एक जाष्टहरार्ीचाच प्रकार होय. बाबानंी आपल्या अनेक पुस्र्काचं्या मलपतष्ठावंर 
अशा जाष्टहरार्ी छापल्या आहेर्. त्यामुाे र्र अनेक प्रकारच्या पुस्र्काचंी वाेोवेाी कल्पना येरे्. आष्टण ही 
सवृ पुस्र्के व त्याचं्या सवृ आवतत्त्या उपलब्ध होर् नाहीर्, याची चटुपुट लागरे्. 
 

* * * 
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‘गुरुचष्टरत्र’ 
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गायकीज लाईफ अँड वडृस् ऑफ िाइस्तीट 
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दासबोध 
नदग्दशिृ 
दीिबधंल 
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देशपाडें कुसुमावर्ी 
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‘धमृ’ 
‘धमांर्र व धमांर्रे’ 
धार आनण काठ 
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पदमनजी माष्टणकजी 
पदमनजी ष्टवश्वासराव 
‘परमहंस सभा हकवा मंडाी’ 
पराधीि सरस्तीवती 
‘पष्टवत्र शास्त्र’ 
पहारेकऱ्याची वाणी 
पॉष्टटकास्ट डॉ. 
पाठारे हष्टर केशवजी 
पाडंवप्रताप 
हपगे श्री. म. 
ष्टपत्याकडे जाणे 
नपलनग्रम्स प्रोगे्रस 
‘पुनर्थववाह’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘पुनर्थववाहोते्तजक मंडाी’ 
पुराधर तालुक्यातील समस्तीत लोकास पि 
‘पुराणे व पुराष्टणक’ 
पेशव ेबाजीराव 
पोर्दार द. वा. 
प्रदनिणा (मराठीर्ील ष्टनबंध वाङ्मय) 
प्रभाकर 
प्रभाकर (शाहीर) 
‘प्रभभुोजन’ 
प्रभभुोजि घेणाराचा साथी 
प्रभोदय 
‘प्राथृना’ 
नप्रय आनण अनप्रय 
ष्टप्रयोाकर अ. का. 
प्रीस्टले जे. बी. 
Pressenses’ jesus Christ His Times and words. 3, 178. 
ाडके गंगाधरशास्त्री 
फ्री चचृ 
ाुले महात्मा ज्यो. 
बन्यन जॉन 
बतॅटर ष्टरजडृ 
बदूंजी 
बापट लक्ष्मणशास्त्री 
बापट-गोडबोले 
बावाचा कावा 
‘बाक्प्र्स्मा’ 
बायबल 
‘बायबल सोसायटी’ 
‘बालष्टववाह’ 
बाळबोध 
बॉम्बे गार्डडयि 
बुशनेल साहेब 
बेनेट ॲनोल्ड 
बेनन (रे.) 
बोएन जॉजृ 
बोधनिबंध 
ब्रह्मचारी ष्टवष्णुबुवा 
‘ब्रह्मदेव’ 
‘ब्राह्मण’(धमृ,जाष्टर् इ.) 
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ब्राह्मणगं्रथ 
ब्राह्मणाचे कसब 
ष्टब्रष्टटश मेसेंजर 
भाऊ महाजन 
भागवर् दुगा 
भाषाप्रकाश 
भास्कराचायृ 
हभगारे ल. मा. 
मंजुघोषा 
‘मंत्ररं्त्र’ 
मिुस्तीमतनत 
मराठी कादंबरीचे १ ले शतक 
मराठी कादंबरीचे : तंि व नवकास 
मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार 
मराठी वाङ्मयाचा इनतहास-खंड 
मराठी शब्दकोश (दारे् कवे) 
मराठी सानहत्यातील उपेनित मािकरी 
मराठे का. बा. 
मराठ्ाचंी बखर 
मरे ष्टमचल (रे.) 
महाराणी क्व्हतटोष्टरया 
महाराष्र देशाचा संनिप्त इनतहास 
महाराष्र भाषेचा कोश 
महाराष्रातील समाजनवचार 
मतॅसमुल्लर 
माडखोलकर ग. त्रयं. 
माडगावकर गो. ना. 
माकृ् 
ष्टमसाा सदोबा 
मुक्तामाला 
‘मंुबई ष्टवद्यापीठ’ 
मंुबई वैभव 
मुाे गोपााराव 
‘मुहुरृ् ज्योष्टर्ष’ 
‘मूर्थर्पूजा’ 
मेस्तीतक 
मोचिगड 
मोडक रा. ष्टव. (रे.) 
मोष्टलयर ष्टवल्यम् 
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मोल्सवथृ व मोल्सवथृचा कोश 
मौंट स्टुअटृ 
यमुिापयृटि 
यशवरं्राव चव्हाण 
‘यज्ञ’ 
यानिकक्रमण 
यास्काचायृ 
युरोनपयिाचंा मराठीचा अभ्यास व सेवा 
‘येशूष्टिस्र्’ 
येशुनिस्तीताचे चनरि 
योहान्न 
योहान्नाचे शुभवतृमाि 
राजवाडे ष्टव. का. 
राज्यव्यवहार कोश 
रानडे न्यायमूर्थर् 
राम 
रामनवजय 
रामदास 
लक्ष्य 
लाघवी नलपी 
लुक 
लूथर मार्थटन 
लोकष्टहर्वादी 
विवासी फल ल 
वतृमािदीनपका 
वाचि पाठावली 
नवचारदपृण 
नवचारलहरी 
‘नवधवा नववाह’ 
‘ष्टवधवा ष्टववाह खंडन’ 
नवद्याश्रुमाजृिम् 
ष्टवल्सन डॉ. जान 
नवनवध ज्ञाि नवस्तीतार 
नवश्रब्धशारदा 
‘वदे आष्टण वेदान्र्’ 
वदेधमी लोकाचंा वतत्तातं 
वदेोक्तधमृ प्रकाश 
‘वदेधमृशास्त्र’ 
‘वदेमंत्र’ 
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वहेलगकर प्रो. 
वैनदक हहदुधमृ 
वबे्स्टर 
व्यनभचारनिषेधक बोध 
व्हाइट ॲडम 
व्हाइट साहेब चष्टरत्र 
व्हील साहेब 
वतत्तदपृण 
शकंराचायृ 
शकंानिवतनत्त 
शतपिे 
शब्दािुशासि 
शब्दरत्िावली 
षङ्दशिृ 
‘शातर्पथं’ 
शास्त्रप्रनतक दशिृ कोश 
शास्त्रीमंडळीचा कोश 
नशवाजीचा पोवाडा 
‘ष्टशक्षणस्वरूप’ 
नशिणनवषयक पुस्तीतके 
नशिापध्दती भा. १ व २, 
शुभवतृमाि 
शतेसष्टपअर 
शषेाष्टि नारायण 
शवैपुराण 
‘श्रीकत ष्ण’ 
श्री येशलनिस्तीतकत त शानंत कल्याण दायक सुखसंवाद 
सत्यदीनपका 
सत्यदीनपका (धाकटी) 
सत्यदीनपका (थोरली) 
सत्यवादी 
सत्यवदेान्र् म्हणजे काय? 
‘सत्यशोधक समाज’ 
समुिनकिारीचा वादनववाद 
सयाजी नवजय 
सरदार गं. बा. 
सवृसंग्रही (निबधंमाला) पुस्र्क 
संस्तीकत त मराठी कोश 
सहस्त्रबुदे्ध पु. ग. 
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सायलर जी. डब्ल्य ू
सानहत्य शतक 
ष्टसिप्पा हलगाइर् 
नसद्ान्त रत्िमाला 
सुखदायक राज्य प्रकरणी निबधं 
सुधारक 
‘सुधारणा’ (समाज) 
सुप्रभात 
सुबोधपनिका 
सुनमि 
सेंट आगक्स्टन 
स्रे नोट् 
स्त्रीकंठभषूण 
स्त्रीनवद्याभ्यास निबधं 
‘स्त्री सुधारणा’ 
नस्त्रयाकंनरता दाखले व गोष्टी 
‘स्वीडन बोग’ृ 
स्टीव्हनसन 
स्तीमतनतगं्रथ 
हष्टचन्सन कॅ. 
हाबेशास्त्री 
हाकृनेस (ष्टप्र). डॉ. जॉन 
हनरनवजय 
‘हस’ 
‘हहदुधमृ’(शास्त्र व संस्कत ष्टर्) 
हहदलधमृगं्रथ 
‘हहदुशास्त्र’ 
हहदु लोकाचं्या सणानवषयी निबधं 
हहदु वाचकाकंनरता निस्तीतीधमाचे तुलिारूप स्तीपष्टीकरण 
‘हहदुलग्न’ 
ह्यमू. आर . डब्ल्य ू
ज्ञािदीप 
ज्ञाििीनतबोधसंग्रह 
ज्ञानतमेदावर संभाषण 
ज्ञािप्रकाश 
ज्ञािप्रसारक 
ज्ञानेश्वर 
ज्ञािेश्वरी 
ज्ञािोदय  
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पुरििी 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
डावीकडून उजवीकडे बसलेले : राणौबाई (एस्र्रबाई), बाबा पदमनजी, सौ. ष्टदनकरराव पदमनजी 
(अण्णाराव पषं्टडर्ाचंी मुलगी); उभे : एष्टबनायलर ष्टवश्वास पदमनजी, ष्टदनकरराव पदमनजी, मास्कर 

दलाया 

 
डावीकडून उजवीकडे बसलेले : हॅना (ष्टप्रयंवदा), एस्र्र (सरला), ए. व्ही. पदमनजी, सौ. संुदराबाई 

पदमनजी, रुक्तमणी सागंाे; उभे : हेमन्र् स्टीान पदमनजी, शारं्ी (सेरा) 
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बाबा पदमनजी प्रबधं पाष्टरर्ोष्टषक 

 
श्रीमर्ी संुदराबाई पदमनजी (बाबाचंी सून) गं्रथकत्यास पाष्टरर्ोष्टषक अपृण करर्ाना (ष्टद. ३ नोव्हें. १९७५) 

(बारामर्ी येथील ष्टिस्र्ी साष्टहत्य संमेलन प्रसंगी) 
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अनुक्रमणिका 

 
 

बाबांचे हस्र्ाक्षर 
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यमुनापयृटन 
 
 

अथिा 
 
 

कहदुस्र्ानांर्ील णिधिांच्या ग्स्थर्ीचें णनरूपि. 
 

------------------ 
 

हा गं्रथ 
 
 

बाबा पदमनजी 
 
 

यानीं रष्टचला, व याच्या आरंभीं 
 
 

रािबाहादुर दादाबो पांडुरंग 
 
 

यानीं ष्टवधवाचं्या पुनर्थववाहाष्टवषयीं ष्टनबंध ष्टलष्टहला असे. 
 
 

“ष्टवधवेला जाचू ंनका.”–ष्टि. शा. 
“ष्टवधवेच्या ष्टहर्ासाठीं रदबदली करा.”–ष्टि. शा. 

 
---------------- 

 
मंुबई. 

टामस गे्रहाम यानीं छाष्टपलें . 
इ॰ सन १८५७. 

 
 

‘यमुनापयृटन’च्या पष्टहल्या आवतत्तीचे मुखपति 
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अरुिोदय. 
 

बाबा पदमनजी यांचें चणरत्र. 
 

ह्यांर् पुस्र्ककत्यानें आपलें  कहदु णजिें ि णिस्र्ी होिें ह्या गोष्टींचें ििृन केलें  आहे. 
 

 
 

“मी जसा असािा र्सा नाहीं, मला जसें असण्याची इच्छा आहे र्सा मी नाही, मला जसें होण्याची आशा 
आहे र्सा मी नाहीं, परंरु् मी एकदां जसा होर्ों र्सा आर्ां देिाच्या कत पेनें नाहीं.” 

 
जान न्युर्न. 

 
 

 
मंुबईमध्यें 

अंललो-िनाक्युलर छापखान्यांर् छाणपला. 
 

सन १८८८. 
 
 

‘अरुणोदय’च्या पष्टहल्या आवतत्तीचे मुखपति 
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सत्यदीणपका. 
THE LAMP OF TRUTH. 

पु॰ ३ मंु॰ आतटोबर सन १८६३. अं॰ १०. 
 

अनुक्रमणिका. 

३ प्राथृना केल्यावर रंू् [उत्तर ष्टमाेल असा] ष्टवश्वास 
धष्टरर्ोस काय? 
 
४ ष्टवश्वास धरल्यावर रु्ला नम्रर्ा व आज्ञाषं्टकर्पणा 
हीं येर्ार् काय?— 

उद्यप्रभा. 
V.—GOWRI 

गौरी. 
 

 
 

सत्यदीष्टपकेचे करे् यासं. 
 
मी श्रावणमासीं कत ष्णािमीचे ष्टदवसीं नदीवर 

१ नवस्पष्टर् ष्टवद्या. पाठ ११. पानें १४५ 
२ ब्राह्मणभोजनाष्टवषयीं संभाषण १४७ 
३ दयाप्रकाश १५१ 
४ मुलाचंें खाजें १५३ 
५ गौरी १५४ 
६ ज्ञानाचीं वचनें १५८ 
७ रे्रा गोिी १५८ 
८ मुलाचें जुगदान १६० 

BOMBAY : 
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1863. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
श्री. श्यामसुंदर मनोहर आढाव (ज्याचंा उल्लेख इर्रत्र श्री. शामराव आढाव असा लाला आहे) याचं्या संग्रही 
असलेली रेव्ह. बाबा पदमनजींनी केडगावच्या श्री. शकंर बावरं् कुलकणी यानंा ष्टलष्टहलेली काही दुर्थमा 
पत्रें. 
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HELP TO MARATHI STUDENTS AND AUTHORS. 
 
 
 

 
 
 
 

शब्दरत्नािली. 
 
 
 

BY 
 
 
 

BABA PADMANJI. 
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प्रस्र्ािना. 
 
 

तयाडंीकत र् इंक्ग्लश व मराठी कोशाचा संके्षप कष्टरर्ां वाेीं मला त्या शब्दसमुिाच्या संपूण ृप्रदेशारूं्न 
पयृटन करीर् जावें लागलें . रे्व्हा ंमहाराष्र भाषेंर्ील शब्दरूप रत्नाचीं जीं बेटें जागोजागीं अढालीं, र्ीं 
पाहून ष्टचत्तास बहुर् आनंद व आश्चयृ वाटंू लागलें . आष्टण अशी ही आपली मार्बर भाषा आपल्याच लोकासं 
माहीर् नसावी, आष्टण ष्टर्चा इंक्ग्लश लोकानंी शोध करावा व इंक्ग्लश ष्टशकणारास मात्र ष्टर्चा लाभ व्हावा 
म्हणून दुःखही वाटलें . पुढें इंक्ग्लश कोशाचें काम लाल्यावर अवकाशानुसार मोलस्वयृकत र् महाराष्र व 
इंक्ग्लश कोशाच्या दुसऱ्या आवतत्तीचें अवलोकन करंू लागलों, र्ींर्ही अनेक प्रकारचे शब्द व अनेक ष्टवषय व 
त्याचंी उपपष्टत्त व व्याख्यया हीं दृिीस पडंू लागलीं. रे् सवृ शब्द जर कोणी इर्र ष्टठकाणीं शोधंू लागला र्र 
त्यास शेंकडो गं्रथ ष्टमाष्टवल्याष्टशवाय व शेंकडो मनुष्यासं ष्टवचारपूस केल्याष्टशवाय सापंडणार नाहींर् असे 
आहेर्. अशाचंा संग्रह त्या महा गं्रथांर् त्याच्या महा ष्टविान कत्त्यानें केला आहे. ह्या शब्दाचंाही वर 
साषं्टगर्ल्याप्रमाणेंच सवृ लोकासं लाभ होणें दुलृभ आहे. मुाीं इंक्ग्लश भाषा सवृ महाराष्र लोकासं येर् 
नाहीं, आष्टण ज्यासं र्ी येर्ी त्यारूं्न स्वभाषेवर भक्तर् ठेवणारे असे ाार थोडे, आष्टण त्यारं्ही ज्यासं 
स्वभाषेची अष्टभरुष्टच आहे त्यारूं्न तयाडंीकत र् व मोलस्वथृकत र् कोश घेण्यास समथृ अस ष्टकर्ी थोडे 
ष्टनघर्ील! हजारारूं्न एकापाशींही हे भारर्प्राय गं्रथ ष्टमाणें कठीण. रे्व्हा ंअशा कारणानें जीं मुलें  महाराष्र 
भाषा ष्टशकर्ार् अथवा जे र्रुण ष्टवद्याथी त्या भाषेंर् ष्टनबंध व गं्रथ ष्टलष्टहर्ार् त्यासं अष्टर् उपयोगी असे शब्द व 
ष्टवषय कोठून ष्टमाणार व त्याचं्या कामास सहाय कोठून होणार! 
 

हा ष्टवचार मनारं् आणून पूवोतर् दोन्ही गं्रथांर् जे सहस्त्रावष्टध महाराष्र शब्द आहेर् त्यारं्ील ष्टकत्येक 
ष्टनवडून एक लहानशी शब्दरत्नावली नामक वही केली आहे. ही केवा पुढें उभारायाच्या एतया मोठ्या 
इमारर्ीची भषू्टमका हकवा पाया आहे असें समजावें. त्या इमारर्ीचा बेर् एथें सागंवर् नाहीं, व ष्टर्चा नकाशा 
काढून दाखष्टवण्याची गरजही ष्टदसर् नाहीं. ज्यानीं इंक्ग्लश भाषेंर्ील “रोजेटस ष्टथसौरस” नामक कोश 
पाष्टहला असेल त्याचं्या ध्यानारं् ष्टर्ची भावी रचना येईल. 
 

ह्या लहान पुस्र्कारं् दोन भाग आहेर्. पष्टहल्या भागारं् मोलस्वथृकत र् कोशारं्ील ष्टकत्येक 
चमत्काष्टरक, पाष्टरभाष्टषक व ज्याचं्या पोटारं् बहुर् उपष्टवषय हकवा व्याख्यया आहेर् असे कांहीं शब्द ष्टनवडून 
घेर्ले आहेर्. दुसऱ्या भागारं् तयाडंीकत र् कोशारं्ील ज्या महाराष्र शब्दासं बहुर् उपशब्द आहेर् रे् त्या 
शब्दासंष्टहर् ष्टनवडून घेर्ले आहेर्. ह्या दोन्ही भागारं्ील शब्दाचंी गरज महाराष्र भाषा ष्टशकणारासं, व 
महाराष्र गं्रथ व कवन करणारासं ष्टकर्ी आहे हें एथें सागंायास नको. त्यासं ह्या लहानशा चोपडींर् बहुर् 
ष्टवषयाचंा संग्रह व बहुर् शब्दाचंा भरणा सापंडेल, व जर त्यानीं कुशलरे्नें त्याचंा उपयोग केला र्र त्याचं्या 
लेखास रस, लाष्टलत्य, चेर्ना इत्याष्टद गुणाचंी शोभा येईल. ष्टवशषे काय सागंावें, ही चोपडी अनेक 
प्रकारच्या मसाल्याच्या व ष्टकराण्याच्या थैलीप्रमाणें आहे. ही जर कुशल स्वयंपातयाच्या हार्ीं पडली र्र र्ो 
परोपरीचीं अन्नें ष्टसद्ध करण्यारं् जे ष्टजन्नस पाष्टहजेर् रे्च पष्टरष्टमर् मानानें घेऊन आपल्या पाकास सुवास, 
रुष्टच, माधुयृ व पुिर्ा आणील. परंरु् ज्यास ही अन्नष्टसद्धी कसी करावी हें माहीर् नाहीं त्याच्या हार्ीं ही 
चोपडी गेली असर्ा ं र्ो कसा काला करील हें सागंायास नको. र्र र्रुण ष्टवद्यार्थयांस ही पाकष्टक्रया 
ष्टशकष्टवण्याच्या स्रु्त्य व उपयुतर् कामास जे लागले आहेर्, व ज्यासं आपल्या स्वदेशीय बाधंवाच्या 
भोजनाथृ अनेक प्रकारचीं पुष्टिकारक अन्नें ष्टसद्ध करावीं लागर्ार् त्या सवृ ष्टविान गुरंूस, ष्टशक्षकासं व 
गद्यपद्याष्टद गं्रथकारासं हा अनेक िव्ययुतर् बालकोश समपृण केला आहे, त्याचा त्यानीं कत पाकरून स्वीकार 
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करावा ही गं्रथकत्त्याची त्यासं प्राथृना आहे. आष्टण सवृ ष्टवद्यावतद्धीच्छु लोकासंही अशी ष्टवनंर्ी आहे कीं, जर 
त्यानीं ह्या त्याच्या प्रयत्नरूप अंकुरास आपल्या आश्रयाचें पाणी घार्लें  र्र लवकरच एक मोठा वतक्ष त्याचं्या 
दृिीस पडेल आष्टण त्याची ााें त्यास बारमाही ष्टमार्ील. 
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प्रस्र्ािना. 
 

सूचना. 
 

ह्या पुस्र्काच्या पष्टहल्या भागारं् मूाशब्द ३५८ आहेर् व त्याचंा अथृ हकवा ष्टवस्र्ार प्रदशकृ शब्द 
४८५३ आहेर्. दुसऱ्या भागारं् मूा शब्द २६५ आहेर् व त्याचें उपशब्द व भाषण संप्रदायीक शब्द ष्टमाून 
६५८२ आहेर्. एकंदर शब्द सुमारें १३,००० आहेर्. 
 

ह्या कोशाच्या शवेटास दोन अनुक्रमष्टणका आहेर्. पष्टहल्या भागाच्या अनुक्रमष्टणकें र् मूा शब्दाचे 
अथृ मोलस्वथृकत र् कोशावरून इंग्रींजर् घेर्ले आहेर्. आष्टण दुसऱ्या भागारं् इंग्रजी शब्दावरून पुस्र्कारं्ील 
पयाय शब्दाचें मूा पाहण्याचें पत्रक रष्टचलें  आहे. त्यासं इंक्ग्लश भाषेवरून मराठीचा अभ्यास करण्यास 
सुलभ पडर्ें त्याच्यासाठीं ही व्यवस्था केली आहे. 
 

ह्या पुस्र्कारं्ील संज्ञा. 
 

अ० = अथवा, प्र० = प्रकार, २ = दुसरा अथृ हकवा दुसरा प्रकार. औ० = औषधसंबधंी, भा० सं० 
= भाषण संप्रदाय. जेथें शब्दापंुढें ही = रेघ आहे रे्थें मागल्या शब्दाचंा अथाहून कांहीं प्रकारें ष्टनरााे अथाचे 
शब्द आहेर् असें समजावें. 
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शब्दरत्नािली. 
 

भाग पणहला. 
अ. 

 
अठरा अखाडे. अघोरी, अरण्य, अवधूर्, आनंद, आश्रम, इंिउदासी, कानााठ्या, कालबेला, गोदड, 
गोरखपंथी, डवरा, नंगाष्टगरी, ष्टनरंजनी, ष्टनवानी, पुरी, भराडी, भारर्ी, राऊा, वन, सर-भगंी. 

 
अठरा उपधान्यें. सजगुरा, भादली, वरी, नाचणी, बरग, कागं, खपले गहंू, मका, करडई, राजष्टगरा, 
मटकी, पावटा, मूग, वाल, काराा, देवभार्, सारू्, अंबाडी. २ सजगुरा, नाचणी, वरी, मका, मटकी, 
राजष्टगरा, ष्टशरस, पाढंरााी, ष्टजरा, मेथी, वणेूबीज, देवभार्, कमलबीज, पाकड, अंबाडी, भेंडीबीज, 
गोवारी, कुड्ाचें बीज. 

 
अठरा पुरािें. पुरािें पाहा. 
 
अठरा कारखाने. उिर– खबुर्र– जवाहीर– जामदार– ष्टजकीर– र्ालीम– र्ोा–थट्टी– दप्र्र–
दाष्टदवान– नगार, पील, ारास, बदंी, मोदी, ष्टशकार– खाना. २ र्ोप– पोल– उिर– ारास– 
ष्टशकार– रथ– जामदार– जवाहीर– ष्टजराईर्– नगार– दारू– वैद्य– लकडइमारर्ी– मुदबख– 
कुणष्टबणी– खाजगर्-थट्टी. ३ खजीना– दप्र्र– जामदार– पील– ष्टजराईर्– अंबर– ारास–
मुदबख– नगार– सरबर्– आबदार– ष्टशकार– र्ालीम– दारू– उिर– बकरे– र्ोप– सराा– 
जनान. 

 
अठरा धान्यें. गहंू, साा, रू्र, जव, जोंधाा, वाटाणा, लाकं, चणा, जवस, मसूर, मूग, रााा, र्ीा, हरीक, 
कुाीथ, सावा, उडीद, चवाी. 

 
श्लोक. गोधूम शाष्टल रु्वरी यव यावनाल वार्ान लंक चणका अर्सी मसूराः ॥ मुि ष्टप्रयंगु ष्टर्ल कोिवकाः 
कुष्टलत्थाः श्यामाक माप चवला इष्टर्धान्यवगःृ ॥ 

 
अंर्ःकरिचरु्ष्य. मन, बुष्टद्ध, ष्टचत्त, अहंकार. 
 
अंर्ःकरिपंचक. अंर्ःकरण, मन, ष्टचत्त, बुष्टद्ध, अहंकार. 
 
अंर्ःप्रकत णर्. स्वामी. आमात्य, सुहर्. 
 
अणर्सार. प्र॰ आमाष्टर्सार, ज्वराष्टर्सार, ष्टपत्ताष्टर्सार, रतर्ाष्टर्सार, श्लेष्माष्टर्सार, सवृसाधारणाष्टर्सार 
 
अरबी सालें . इहदे, इसने्न, सल्लास, अरबा, खम्मसष्टसन, सब्बा, सम्मान, ष्टर्स्सा, अशर, अहदअशर, 
इसने्नअशर, सल्लास अशर, अरवाअशर, खम्मसअशर, ष्टसत्तअशर, सब्बाअशर, सम्मानअशर, 
ष्टनरसाअशर, अशरीन, सल्लासीन, अरबनै, खमसैन, ष्टसत्तैन, सबनै, सम्मानीन, ष्टर्रसैन, मया, मयारै्न, 
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सल्लासमया, अरबामया, खम्मसमया, ष्टसत्तमया, सब्बामया, सम्मानमया, ष्टर्स्सामया, अला, 
अशरअला. 

 
अथृ. (४ पुरुषाथृ) धमृ, अथृ, काम, मोक्ष. 
 
अलंकार. प्र॰ (पुरुषाचे.) अंगठी, कंठी, कडें, कलगी, गेठा, गाठा, गौरीशकंर, चौकडा, ष्टजगा, रु्रा, 
र्ोडा, दंडपेटी, पष्टवत्रक, पोंहची, ष्टभकबााी, गोप, ष्टशरपेंच, र्ोंगल, लवगं. (ष्टस्त्रयाचें) अडकण, 
अनुवट कंठा, कणाूृल, कमरपट्टा, काकंण, काचंी, काडंोाें, काप, करलें , कुईरी, कुरडंू, केर्क, 
केवडा, खडगपात्र, खपट, खटंू, गासरी, गेंद, गुाखी, गोट, गोप, घोंसबााी, चिंकोर, चंिहार, 
चादंणी, हचचपेटी, ष्टचरं्ग, ष्टचर्ागं, चुटकी, चुडा, छंद, जवा, जुगणी, जोडवें, ठुशी, र्कट, 
र्ादंाीपोर्, र्ानवड, र्ायर्ाें, ष्टर्दाणें, र्ोडा, र्ोरडी, र्ोाबदंी, थुशी, दडकडी, नग, नथ, नाग, 
पाटली, पायष्टजभी, पैंजण, पोर्, पोल्हार, ाूल, भरैव, बागंडी, बाजूबंद, बााी, ष्टबजवरा, हबदी, ष्टबरी, 
बुगडी, बुलाक, भागंसा, मंगासूत्र, मासोाी, माा, मुखडा, मूद, राखडी, लाा, वज्रटीक, वाकंी, 
वााा, ष्टवरचाी, ष्टवरवधी, ष्टशसाूल, समर्ी, साकंाी, सरी, हार. 

 
अिर्ार. (दाहा) मत्स्य, कूमृ, वराह, नतहसह, वामन, परशुराम, राम, कत ष्ण, बुद्ध, कल्की. 
 
अिस्थात्रय. बाल्यावस्था, र्ारुण्यावस्था, वाधतृयावस्था. 
 
अिस्थाहूय. पूवावस्था, उत्तरावस्था, अथवा पूवृवय, उत्तरवय. 
 
अिस्थाचरु्ष्य. बाल्य, पौगंड, र्ारुण्य, वाधतृय. 
 
अिस्थाभेद. जागतदवस्था, स्वप्रावस्था, सुषुप्त्यवस्था. 
 
अव्यक्र्राणश. (बीजगष्टणर्ारं्ील) कालक, नीलक, पीर्क, लोष्टहर्क, मेचक, श्यामलक, कष्टपलक, 
हपगलक, ष्टचत्रक, हष्टरर्क. 

 
अशुभणचन्हें. } (घोड्ाचीं) असुढाा, आसनकुहा, उघडगाडं्ा, अ॰ केरसुणी, एकाडं्ा, 

कैराडोाा, एकवागी, उर्रंड, खंुटेउपाड, ष्टचमूट, चक्रावा, दलभजंन, 
कुसभोवरा, कुसभोवरा, कुसगोम, जाघंउजाड, ष्टरकाबदाल, अदमचसम, 

अशुभलक्षिें. 

खाडंकुहा, आसनखोड, जाघंभोवरी, हदावा, चोटीभोवरी, भजुभोवरी, ष्टत्रकण,ृ दोखुरी, पचंदंर्ी, 
ष्टवकालनामा, कत ष्णर्ालू, काामुखी, काखभोवरा, पचंनखी, रतर्नेत्र, काााजंनी, जानूवतृ्त, 
नाकभुकंन, कणमूृा, सारभुकंन, लेंडावतृ्त, मेंडुकमुख, लघुदंर्ी, ष्टखमावतृ्त, ष्टवषानैनी, पीर्ानी, 
कााष्टटतया, सपृजाष्टर्, कीरमुख, चादंणी, शोरगामी, हयभगं, अंगावतृ्त, पाढंरपाय, कष्टपमुख, 
ष्टशरींगोम, ाासोाीस, उजाष्टटतया, ऊध्वृमुखी गोम, एकरंगी पाठीवर शुभ्र, हरएक रंगी. 

 
अष्टगंध. चदंन, अगरु-हीवरे, देवदार, कोिकोहलजन, कुसुम, शलैज, जटामासंी, मुरगोरोचन. 
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अष्टणदकपाल. इंि, वक्न्ह, यम, नैऋंष्टर्, वरुण, मारुर्, कुवरे, ईश. 
 
 
अष्टणदशा. पूवृ, आग्नेय, दष्टक्षण, नैऋृष्टर्, पष्टश्चम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य. 
 
अष्टधारु्. सोनें, रुपें, र्ाबंें, कथील, ष्टशसें, ष्टपर्ा, लोखंड, ष्टर्खें, 
 
अष्टनायका. (कत ष्णाच्या) भषै्मी, जाबंवर्ी, भामा, सत्या, भिा, लक्ष्मणा, काहलदी, ष्टमत्रहवदा. 
 
अष्टणिधा प्रकत णर्. स्वामी, अमात्य, सुहर्, कोश, राष्र, दुग,ृ बल, प्रजा. 
 
अष्टप्रधान. प्रधान, अमात्य, सचीव, मंत्री, प्रष्टर्ष्टनष्टध, राजाज्ञा, वैद्य, उपाध्याय. २ श्लोक. प्रधान अमात्य 
सचीव मंत्री ॥ डवोर न्यायाधीश न्यायशास्त्री ॥ सेनापर्ी त्यारं् असे सुजाण ॥ अि प्रधानीं नतप मुख्यय जाणा 
॥ 

 
अष्टभाि. स्रं्भ, स्वदे, स्वरभगं रोमाचं वपेयु अ॰ कंप, वैवण्यृ, अश्रुपार्, प्रलय. श्लोक. 
स्यंभःस्वदेोत्यरोमाचंःस्वरभगंोत्यवपेयुः ॥ वैवण्यृमश्रुप्रलयो अिैभावाक्ष साक्त्वकाः ॥ 

 
अष्टभैरि. पाहा. 
 
अष्टमहारोग. वार्व्याष्टध, अश्मरी, कत च्छ , मेह, उदर, भगंदर, अश,ं संग्रहष्टण. 
 
अष्टयोणगनी. मंगला, हपगला, धन्या, भ्रामरी, भष्टिका, उल्का, ष्टसद्धा, संकटा. 
 
अष्टिसु. धर, धु्रव, सोम, आप्, अष्टनल, अनल, प्रत्यषू, प्रभास. २ िोण, प्राण, धु्रव, अकृ, अक्ग्न, दोष, वसु, 
ष्टवभावसू, भागवर्. 

 
अष्टिायन. हाकंुड, सुपारी, दष्टक्षणा, खण, सप, कंकण, धान्य, काचं मणी. 
 
अष्टणिध समाणध. यम, ष्टनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाष्टध. 
 
अष्टणिधा शतंगार नायका. अष्ट नायका पहा. 
 
अष्टणसणद्द. अष्टणमा, मष्टहमा, गष्टरमा, लाष्टघमा, प्राक्प्र्, प्राकाम्य, ईष्टशत्व, वष्टशत्व. 
 
अष्टक्षार. पलाश– स्नुही– सर्थजका– अपामागृ– अकृ– ष्टर्ल–यव– टंकणक्षार. ह्म॰ पासाचा– 
ष्टनवडंुगाचा– सीजा– अघाड्ाचा, रूईचा- जवाचा ष्टर्ााचा– टाकंणखार. 

 
अष्टांगयोग. अष्टणिध समाणध पाहा. 
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अष्टादश धान्य– पुराि– उपपुराि. अठरा खालीं पाहा. 
 
अष्टाणधकार. जलाष्टधकार, स्थलाष्टधकार, ग्रामाष्टधकार, कुल लेखन, ब्रह्मासन, दंड ष्टवष्टध ष्टनयोग, 
पौरोष्टहत्य, ज्योष्टर्षी. 

 
श्लोक. जलाष्टधकारश्चस्थलाष्टधकारो ग्रामाष्टधकारः कुललेखनंच ॥ ब्रह्मासन दंडष्टवधोर्थनयोग पौरोष्टहरं् 
ज्योष्टर्षनिमेव ं ॥ अथृ ॥ कोाापणा, पाष्टटलकी, देशमुखी, महाजनकी, कुाकरण, वत्तकी, 
धमाष्टधकार, उपाधीक अथवा भटपणा, आष्टण जोशीपणा. 

 
अष्टाक्षरी मंत्र. काय करंू कसें करंू. 
 
अष्टोपद्वीप. स्वणपृ्रस्थ, चिंासुक्क, आवरृ्न, रमणक, मंदरहष्टरण, पाचंजन्य, हसहल, लंका. 
 
अष्टौणििाह. ब्राह्म, गाधंवृ, राक्षस, दैव, आष,ृ प्राजापत्य, शुल्क, पै्रशाच. 
 

आ. 
 
आनंद. आत्मानंद, ब्रह्मानंद, ष्टवषयानंद, ष्टवद्यानंद. 
 
आन्िीणक्षकी. (राजनीर्ीचे प्रकार) त्रयी, वात्ता, दंडनीष्टर्. 
 
आभ्यंर्र प्रयत्न. स्पति, ईषस्पति, ष्टदवतर्, संवतर्. 
 
आश्रमचरु्ष्य. ब्रह्मचयृ, गाहृस्र्थय, वानप्रस्थ, संन्यास. 
 
आशौच. प्र॰ जननाशौच, ग्रहणाशौच, ष्टनहृरणाशौच, जार्ाशौच, पे्रर्ाशौच, शवाशौच, स्पशाशंौच, 
स्त्रावाशौच, आनुगमनाशौच, दशनृाशौच, पार्ाशौच. 

 
आसन. प्र॰ अगोचरी मुिा, कुकु्कटासन, कूमासन, खेचरीमुिा, गोमुखासन, गोरक्षासन, चाचंरीमुिा, देहुडा, 
देहुडाचरण, पद्मासन, भिासन, पे्रर्ासन, भचुरीमुिा, मयरूासन, वासन अढी, अलखट-पालखट, 
अलखंड मालखंड, खुरहडबी, खुरमाडी, गेठा, खोंगी, घोण, जेठा, मुडमुशी, मुरकंुडी, वीरासन, 
आसन माडंी. 

 
इ. 

 
इंणद्रय. (दाहा) त्वहगष्टिय, चक्षरुींष्टिय, श्रोत्रेंष्टिय, रसनेंष्टिय, िाणेंष्टिय, यासं ज्ञानेंष्टिय ह्मणर्ार्. वाहगष्टिय, 
हस्र्ेंहिय, पादेंष्टिय, गुदेंष्टिय, उपस्थेंष्टिय. यासं कमोंष्टिय ह्मणर्ार्. २ ज्ञानेंष्टिय, कमोंष्टिय, अंर्हरष्टिय. 

 
उ. 
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उपपुरािें. लघु कष्टलका, बतहत्काष्टलका, पराशर, हसह, नारद, सनत्कुमार, सौर, दुवास, कष्टपल, मानव, 
ष्टवष्णु धमोंत्तर, शवैधमृ, माहेश्वर, नंदी, कुमार, औशनस, देवी, वरुण. 

 
उपप्राि. नाग, कूमृ, कत कल, धनंजय, देवदत्त. 
 
उपिेद. आयुवेंद, धनुवेंद, गाधंवृवदे, स्थापत्यवदे. 
 
उपायचरु्ष्य. साम, दान, दंड, भेद. 
 

र. 
 
रद. जा॰ भीमसेनी– जनादृनी– लोहोबंदी–कवड्ा–ऊद. 
 

ऋ. 
 
ऋि. प्र॰ देवऋण, ऋष्टषऋण, ष्टपर्तऋण. 
 
ऋरु्. (साहा) वसंर्, ग्रीष्म, वषा, शरत्, हेमंर्, ष्टशष्टशर. 
 
ऋणषधान्य. सावं,े दरी, देवभार्, इ॰ 
 

क. 
 
कंठमाला. प्र॰ अक्षमाला, एकदाणें, कंठा, कंठी, कमालखानीहार, गरसाी, गासरी, गाठंलें , चिंहार, 
चापेंकळ्याचंी माा, ष्टटका, ठुशी, रु्ासीची माा, नवरत्नहार, नक्षत्रमाला, पुत्रवरं्ीची माा, 
पेंड्ाचाहार, पेंडें, मोहन माा, रुिाक्ष माा, सरी, पुर्ळ्याचंा हार. 

 
कबुर्र. जा॰ गलटोप, ष्टगरेबाज, रुमाली, लक्का, लोटण, कागदी, कबुर्र, पारवा, ग्रहकपोर्. 
 
कमल. जा॰ कााें कमा पाढंरें कमा, (पुडंरीक), रतर् कमल, सूयृ कमल, नीलकमल, कुमुद, स्थल 
कमल. 

 
करभूषि. प्र॰ वााा, गोट, कंकण, काकंण, कंगणी, कडगुलें , पाटली, ष्टखसमर्ी, गजरा, र्ोडीची पाटली, 
चटईची वाकं, छंद, जवा, जुाी, ठोसला, लगदा, पहुची, दोरा, हार्सर, र्ोडा, मेंढसर, अंगठी, 
बागंडी, लपेटा. 

 
किृभूषि. प्र॰ कणाूृल, कवाी, काप, कुडा, कुडें, कुडूक, कुडकी, हखडकबााी, खंुटबााी, खुरडू, 
घोंसबााी, चिंबााी, लुबकेबााी, लुबा, टोपणबााी, ढूल, र्ाप, र्ाटक, र्ानवड, र्ोंगलबााी, 
पखबााी, बुगडी, मासबााी. 
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कमें. (पाचं) प्र॰ उके्षपण, अपके्षपण, आकंुचन, प्रसारण, गमन–वशेषे्टषकसूत्र. २ ष्टनत्य, नौष्टमष्टत्तक, काम्य. 
 
कमेंणद्रयें. (पाचं) पाष्टण, पाद, वाक्, उपस्थ, वायु. 
 
कल्पितक्ष. पाष्टरभि अ॰ हलब, मंदार, आर्क, संर्ान, हष्टरचदंन. 
 
किडी. जा॰ दहीकवडी, सगुणीकवडी, भवानीकवडी. 
 
कांड. कमृकाडं, यज्ञकाडं, उपासनाकाडं. 
 
कारक. कर्ा, कमृ, करण, संप्रदान, करण, अपादान. 
 
कारसाई. बा॰ं इरलें , र्वसें, काााभोपाा, कोन, करादें, इरसाल ाणसपोाी, आंबसोल, दोरगंुडे, चुडी, 
वासंें, ष्टचवली. 

 
णकराईर्. जा॰ ष्टकराईर्ाुलकी, काटेंष्टकराईर्, गाठंी ष्टकराईर्. 
 
कुग्रह. मंगल, शनी, राहु, केरु्. 
 
कंुडली. (र्ील ग्रह). र्नु, धन, सहज, सुहर्, सुर्, ष्टरपु, जाया, मतत्यु, धमृ, कमृ, आय, व्यय. 
 
कुधान्य. उडीद, मसूर, लाख, चवाी, बाजरी, कागं. 
 
कें द्र. पर्नकें ि, ष्टिर्ीयकें ि, शीिकें ि, मंदकें ि. 
 

ख. 
 
खडर्रदैिर्ें. ह्मसोबा, कााी, नरहरी, बोरभि, हैग्रीव. 
 
खेळ. प्र॰ आठ्यापाठ्या, अकूटे दुकटें, अप्पाधप्पा, इरगी ष्टमरगी, खाबंखाबंोाी, ष्टखचकुला, खंुडाााी, 
गायचााा, घारमोर, छापी, डोाेंलाकंणी, ष्टटपरघाई, दडकुली, हंुबली, हुरु्रु्, हंुबर, हुरकंुड, 
आसूमासू, साष्टरपाट, सोंगया, गंष्टजाा, वाघबकरी, र्ाबुर्ाा, गोंदे, भारण्या, माडंाण, परं्ग, 
मतदंगपाट. 

 
खोर्िेठ. वा॰ वरंडीगवर्, पानपेंढा, शाकारणी माणूस, रवाी, पाटी, सूप, हशपली, हवसा, वाडवण, 
हार्री, र्ठ्या, हार्र, नागरजोर्, भाऱ्यालाकंडें, मानसंबंधें नारा सुपारी, बाबभाडें, अधेंली ष्टर्धेंली. 
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ग. 
 
गंणज्ा. प्र॰ चगं काचंन, दशावर्ारी, बाराराशी. (गंष्टजााचेंरंग) चगं, काचंन, वरार्, खुमाश, र्ाज, 
गुलाम, रुप. (परीभाषा) काटणी, काटणी, वाटंणी, काडी, केर्ेंपान, घेणी, चगंष्टचल्ली, चंगाराणी, 
देणी, चढर्ीबाजू, चहा, चााणी, चोर, छक्का, छक्कापंजा, जवर, र्ावनदस्र्, ष्टर्क्कल, ष्टर्का, ष्टर्गस्र्, 
नहल्या, नादर, पानबाजंी, धैल्या, बुाी, बजू, रंगडाव, रंगलूट, जेरजवरडाव, रंगपानी, सत्या, 
केत्याचाडाव, अठ्ठ्ठ्या, दाबदुबीचा डाव, राजर्ला, सर, हरद. 

 
गि. (र्ीन) देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण. 
 
गिर्. जा॰ करड, कशटे, कसईकाश, कंुजरा, कुत्रें, कंुदा, कंुभा, केणा, कोथेर, गोंडाा, गोप, गोपुर, 
ष्टचकटा, ष्टचमचारा, डागं, र्ाबंेट, धापा, धुपा, ष्टनरा, पटींग, पधंें, पयाधेर, पुत्यण, बेर, बेरकी, बोवडा, 
बोर, भिमोथा, माकडशेंडा, माचा, मारवेल, मंुज, मेथी, मोथा, लव्हा, लोखंडी चार, लोहााा, हशपी, 
शेंडें, साज, हड, कुश, दभृ, र्ाबंरा, भार्णा, करवले, धड्ा, शमनामेर. 

 
गुि. (चावषे्टस) रूप, रस, गंध, स्पश,ृ संख्यया, पष्टरमाण, पतथकत्व, संयोग, ष्टवभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
िवत्व, स्नेह, शब्द, बुष्टद्ध, सुख, दुःख, इच्छा, िेष, प्रयत्न, धमृ, अधमृ, संस्कार. 

 
गुिाकार. प्र॰ धावरा गुणाकार, कोिकी गुणाकार, बठैागुणाकार. 
 
गुरांचेरोग. कासेंाोड, कुकडें, कंुद, कोणें, घाटंरोग, लेंडू, सडी, पायलाग, ाासंी, पेय, ाोडाणें, बरग, 
लाा, नरड, र्ोंडलाग, खूरखूर्, पडं्ा ष्टकवण. 

 
गोटीचेखेळ. अगागोठ्या, कुरगोठ्या, ढोपरगोठ्या. (खेाारं्ील भाषा) एकलकाजा, कानघुशी, कोंड, 
कोपरपुसणी, कोपरी. 

 
गोप्य. (कोणत्या गोिी ठेवाव्या) आयुष्य, िव्य, ग्रहष्टछि, मंत्र, मथुैन, भेषज, दान, मान, अपमान. 
 

च. 
 
चंगकांचनी (च्याबाजू). चगं, काचंन, बरार्, खुमाश, र्ाज, गुलाम, रूप, समशरे. 
 
चरु्िृगृ. धमृ, काम, अथृ, मोक्ष. 
 
चरु्र्तिणधजाणर्. (ष्टस्त्रच्या) पष्टद्मनी, ष्टचष्टत्रणी, शषं्टखनी, हक्स्र्नी. 
 
चरु्र्तिधअन्न. खाद्य, चोष्य, लेह्म, पेय. 
 
चरु्र्तिधामुग्क्र्. सलोकर्ा, समीपर्ा, सरूपर्ा, सायुब्य. 
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चरु्रशास्त्री. न्याय, व्याकरण, उत्तरष्टममासंा, पूवृष्टममासंा, (हीं ज्यास येर्ार् र्ो) 
 
चर. (राष्टश) मेष, ककृ, रु्ला, मकर. 
 
चरि. (हस्र्नक्षत्राचें कुणबी रीष्टर्प्रमाणें) लोखंडाचा, र्ाबं्याचा, रुप्याचा, सोन्याचा. 
 
चारु्राश्रम. आश्रमचरु्ष्य. पाहा. 
 
चारु्जार्क. दालष्टचनी, एलदोडा, पत्री, नागकेशर (याचें औषध). 
 
चारु्भृद्र. औ॰ अष्टर्ष्टवष, संुठ, नागरमोथा, गुावले. 
 
चारु्रिण्य.ृ ब्राह्मण, क्षष्टत्रय, वैश्य, शूि. 
 
चारखािी. अंडज, जारज, स्वदेज, उष्टिज. 
 
चारिािी. परा, पश्यंर्ी, मध्यमा, वैखरी. 
 
चारहीठाि. भार्, भाजी, वरण, पोाी. 
 
चाल. प्र॰ (घोड्ाची) कुकरचाल, कोंकरचाल, खुदकीचाल, चवडचाल, चौकचाल, टाकणचाल, 
रु्कीचाल, दुडकीचाल, धावंरीचाल, षाजीचाल, भरधावंचाल, हुदरूकचाल. 
 
चौकडी. (युगाचंी) कत र्, ते्रर्, िापार, कष्टल. 
 
चौचाकी पांढर. देशमुख, देशपाडं्ा, कुाकरणी, पाटील. २ सूयृ, कंुभाराचें चाक, मोटेचें चाक, गाड्ाचें 
चाक. ३ सरकार, पाटील, कुाकरणी, देशपाडं्ा, देशमुख, ष्टमरासदार, शरे्करी, बलुरे्दार. 
 
चौदा भुिनें.सप्र्लोक आष्टण सप्र्पार्ाळ पाहा. 
 
चौदा रत्नें. लक्ष्मी, कौस्रु्भ, पाष्टरजार्क, सुरा, धन्वरं्री, चिं, कामधेनु, ऐरावर्, अप्सरा, सप्र्मुखीअश्व, 
ष्टवष, हष्टरधनु, शखं, अमतर्. 

 
चौदा णिद्या. चरु्वदे, षडगें, अठरापुराणें, मोमासंा (पूवृ आष्टण उत्तर), न्याय (गोर्मन्याय आष्टण 
कणादन्याय) धमृशास्त्र. 
 
चौपायीं उगििें. चोरी, चाहडी, हशदाकी, लबाडी (ह्मानं). 
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चौसष्ट कळा. गीर्, वाद्य, नतत्य, नाय, आलेख्यप, ष्टवशषेकच्छेद्य, नंडूलकुसुम बष्टलप्रकार, पुष्पास्र्रण, 
दशनवसनागंराग, मष्टणभषू्टमकाकमृ, शयनरचन, उदकवाद्य, नेपर्थययोग, उदकघार्, ष्टचत्रयोग, 
माल्पगं्रथनष्टवकल्प, कणपृत्रभगं, पानकरसरागासवयोजन, सूचीवानकमृ, सूत्रक्रीडा, सुगंधयुक्तर्, 
वीणाडमरुकवाद्यानी, प्रहेष्टलकाकत टवाणीज्ञान, प्रष्टर्माला, दूवृचकयोग, पुस्र्कवाचन, 
नाटकाख्ययाष्टयकादशनृ, काव्यसमस्यापूरण, पष्टट्टकावृन्नवाणष्टवकल, पुष्पवष्टटकाष्टनष्टमत्तज्ञान, 
यंत्रमार्तकाधारणमार्तकासंवाच्यं, मानसीकाव्यष्टक्रया, छष्टलनयोग, र्कृकमृ, र्क्षण, वास्रु्, रौप्यरत्न, 
परीक्षा, धारु्वाद, मष्टणरागज्ञान, बालक्रीडन, आकरज्ञान, वतक्षायुवेदयोग, मेषकक्ककटलाव कयुिष्टवष्टध, 
शुकसाष्टरकाप्रलापन, उत्साहन, केशमाजृनकौशल, अष्टभदानकोश, शखेरापीडयोजन, गंधयुक्तर्, 
भषूणयोजन, ऐिंवाल, क्रौंचमारणयोग, हस्र्लाघव, ष्टचत्रशाका, पूपभतर्ष्टवकारष्टक्रया, 
अक्षरमुष्टिकाकथन, देशभाषाज्ञान, छंदोज्ञान, ष्टक्रयाष्टवकल्प, वरत्रगोपन, द्यरू्ष्टवशषे, आकषृकक्रीडा, 
म्लोक्च्छर्कष्टवकल्प, वैनाष्टयकष्टवद्याज्ञान, वैजष्टयकष्टवद्याज्ञान, वैर्ाष्टलकष्टवद्याज्ञान. 

 
छ. 

 
छंद. प्र॰ अभगं, आया, आरर्ी, ओवी, गं्रथ, धु्रपद, प्रबधं, भपुााी, लावणी, श्लोक, गीष्टर्, सातया, 
केकावली, सवाई, हदडी, पद, ठुमरी, गजल, कटाव, धूर्थणका, अनुिुप, कुररी, घनाक्षरी, चपृष्टटका, 
दंडक, दुमाा, नाटक, पकं्तर्, प्रकत ष्टर्, प्रष्टर्ष्ठा, प्रबधं, प्रभावष्टर्, गायष्टत्र, पतर्थवी, प्रहषणृी, मध्यमा, 
माष्टलनीवतत्त, शादृूलष्टवष्टक्रष्टडर्, दोधक, स्कंध, स्त्रग्धरा, हष्टरणी. 

 
ज. 

 
जगत्त्रय. स्वग,ृ मतत्यु, पार्ाल. 
 
जयंर्ी. प्र॰ कूमृ- वराह- नरहसह- वामन- परशुराम- राम- कत ष्ण- बौद्ध- कल्की- जयंर्ी. 
 
जलाशय. प्र॰ समुि, नदी, धबधबा, सरोवर, ष्टवष्टहर, पालर, लरा, गायमुखी, कालवा, डबरा, कारंजें, 
डोह, ढबकें , टाकंें . हौद, आखार्, उपसागर, महासागर, खाडी, सामुिधुनी. 

 
ज्िर. प्र॰ वेडामधुरा, काज्वर, ष्टपत्तज्वर, वार्ज्वर, ष्टत्रदोषात्मकज्वर, ष्टपत्तवार्ज्वर, ष्टपत्तकाज्वर, 
शीर्ज्वर, दाहज्वर, ष्टवषमज्वर, जीणजृ्वर.-चोरर्ाप, अंर्ऱ्यार्ाप, ऐकाष्टहकज्वर, हयाष्टयकज्वर, 
त्रयाष्टहकज्वर, चारु्र्थथकज्वर. 

 
जार्. कटई, कडवा, कंजारी, काछी, काजारी, कार्करी, काथोडी, कामर्, कामाठी, कायर्, कायस्थ, 
कासंार, कााण, कंुजरा, कोंगा, कैकाडी, कुणबी, कोमटी, कोिी, खर्री, खाटक, खारवी, खारीक, 
गवाी, गावडा, ष्टगराशी, गुरव, गोंधाी, गोप, कंुडगोलक, गौंडी, घडशी, ष्टघसाडी, चाया, चाभंार, 
चारण, चौकाशा, जाट, टंकारी, डाकोचा, डोंब, डोंबारी, डोहार, ढोर, र्ाबंट, र्ाबंोाी, ष्टर्रमल्ली, 
धनगर, धावड, ष्टधवर, धुरू, नट, कोाी, परभ,ू परीट, पाशा, पाटारा, पाथरवट, पुरभय्या, बुरूड, 
बेदडा, बेरड, ब्राह्मणजाई, भय्या, भगंी, भडंारी, भोई, मार्ग, मणेर, महार (वसेकर), मागं, ष्टमठागरी, 
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राऊा, रथगार, रथकारक, रामोशी, लकेरी, लंबाण, लोणारी, लोहार, वणजारी, वाघरी, वाध्या, 
वाणी, हशपी, शीक, सणगर, सुर्ार, सूर्, सोनार. 

 
जोगी, प्र॰ अघोरपथं, अघोरमाग,ृ अयाष्टचर्, अरण्य, अवघडपथं, अवधूर् अ॰ दर्ात्रयअवधूर्, आश्रम, इंि, 
कालबेला, खरखरमंुडा, खाकी अ॰ खातया, गोसावी, जर्ी, जोगी, डागाण, डोईाोड्ा, ष्टत्रदंडी, 
दंडी, दंडीगाण, हदडीगाण, दावलमलीक, ष्टदगंबर, नागउगोसावी, नाथपथंी, पागंूा, पुरी, बाासंर्ोष, 
बरैागी, भतु्या, भरैवजोगी, मेंडजोगी, वन, वासूदेव, शवेडा, संर्, आनंद, उदाशी, कानााया, 
ष्टगरीपुरी, बन, भराडी, भारर्ी, हंस. 

 
ज्येष्ठा ा कणनष्ठा ा. लक्ष्मी, अलक्ष्मी. 
 
ज्योणर्कलग. बारा ज्योणर्कलगें पाहा. 
 

र्. 
 
र्त्िें. (पचंवीस) पचंमहाभरू्ें, पचंष्टवषय, दशेंष्टिय, मन, अहंकार, महत्तत्व, माया, ईश्वर. 
 
र्प. प्र॰ उंच्छवतष्टत्त, ऊध्वृबाहु, एकान्न, करर्ल ष्टभक्षा, कंुभक, कत च्छचािंायण, धु्रमपान; पचंाक्ग्न, प्राजापत्य, 
बगाड, लोटागंण, सारं्पन, सौम्यकत च्छ . 

 
र्रिार. प्र॰ कराचंली, खंडा, खाडंा, जमदड, रे्गा, धाप, ष्टनमचा, पट्टी, सडक, सुरई. 
 
र्ांदूळ. जा॰ ओरगा, कमोद, कााीसाा, हकजा, कुडा, कडई, कोहथबरी भार्, कोंाबा, ष्टखरसाा, 
गजवले, घुड्ा, घुड्ावरंगा, घोंटवाे, घोसाावाे, ष्टचमणसाा, ष्टजगरें, ष्टजरगा, ष्टजरवले, 
ष्टजरेसाा, जोंगे, टाकंा, डामरगा, डोंगरें, र्वसाा, र्ाबंकुडय, नाबंसाा, रु्रवें, डामना, दोडका, 
नवधान्य, पटणी, ष्टनणगा, बोडकें  भार्, राजावा, आंबेमोहर, कुदुथा, सोनााें, मोत्याा, वाकंसाा, 
कादंज, मंुडगा, अवष्टचर्ें, संधानें, बेाा, कमोद, लवसेाा, आंबेमोहर, सोरटी, हरखल, कें िाा, 
सुर्याा, खारी, नेरें, कोलंबा, सोनसाा, आजगा, खोचरा. 

 
र्ापत्रय. आष्टधभौष्टर्क, आष्टधदैष्टवक, आध्याक्त्मक. 
 
र्ारंू. प्र॰ गुराब, डंगी, डाव, डोंगा, डोणी, पगार, पडाव, पाल, पाग, ारे्मारी, बगला, बजरा, बरकीण, 
बल्यावं, मचवा, महाष्टगरी, मुमडा, वाघी, ष्टशबाड, सुवााा, सोवाा, होडी, होडकें . 

 
र्ाल. (गायनाचे) अडर्ाल- अढाचौर्ाल- आष्टदर्ाल- एका- चार्ाल- लंपा- ष्टर्वडा- ष्टत्रवट- ष्टबलंदी- 
ब्रह्मर्ाल- रुिर्ाल- रूपक- लक्ष्मी र्ाल- सुरााक. 

 
णर्णथ. प्रष्टर्पदा अ॰ पाडवा; ष्टिर्ीया अ॰ बीज; र्तर्ीया, र्ीज; चरु्थी, चौथ; पंचमी; षष्ठी, सट; सप्र्मी; 
अिमी; नवमी; दशमी; एकादशीं; िादशी; वारस; त्रयोदशी, रे्रस; चरु्दृशी, चौदस; अमावास्या आष्टण 
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पौर्थणमा. एकादशा. (चैत्र) कामदा, पापमोचनी. (वैशाख) मोष्टहनी, वरुष्टथनी. (ज्येष्ठ) ष्टनजृरा, अपरा. 
(आषाढ) शयनी, योष्टगनी. (श्रावण) पुत्रदा, काष्टमका. (भािपद) पष्टरवार्थर्नी, अजा. (आष्टश्वन) 
पाशाकुंशा, इंष्टदरा. (कार्थत्तक) बोष्टधनी, रमा. (मागशृीष)ृ मोक्षदा, ालदा. (पौष) प्रजावर्थद्धनी, 
साला. (माघ) जयदा, षक्तर्ला. (ााल्गुन) आमलकी, ष्टवजया. 

 
र्ीन णठकािीं िांकडा. मानेंर्, कमरेंर्, आष्टण पायारं्. 
र्ीन र्ाळ. (सतिीचे) स्वगृ, पतर्थवी, पार्ाल. 
र्ीथृ. देवर्ीथृ, ष्टपर्तर्ीथृ, मनुष्यर्ीथृ, अक्ग्नर्ीथृ. 
र्ीथृणिणध. क्षौर, श्राद्ध, देव ब्राह्मण. 
णत्रगि. देव, मनुष्य, राक्षस. 
णत्रगुि. सत्व, रज, र्म. 
णत्रदोष. का, ष्टपत्त, वार्. 
णत्रमूर्ी. ब्रह्मा, ष्टवष्णू, ष्टशव (याचंी). 
णत्रलोक. स्वगृ, मतत्यु, पार्ाल. 
णत्रणिध (पाप). काष्टयक, वाष्टचक, मानष्टसक. 
णत्रणिध र्ाप. र्ापत्रय पाहा. 
णत्रणिध नाणयका. मुग्धा, मध्या, प्रौढा. 
णत्रणिध परीक्षा. (रोग्याची) दशनृ, स्पशनृ, प्रश्न. 
णत्रणिध प्रारब्ध. अष्टनच्छाप्रारब्ध, सेच्छाप्रारब्ध, परेच्छाप्रारब्ध 
णत्रणिधमंगल. आशीवादात्मक, वस्रु्ष्टनदेशात्मक, नमस्कारात्मक 
णत्रणिध संबंध. अष्टभधानसंबंध अ॰ शिाथृसंबधं, लक्षणासंबधं, व्यंजनसंबधं. 
णत्रणिधाहंकार. साक्त्वक, राजस, र्ामस. 
णत्रस्थली यात्रा. काशी, प्रयाग, गया (या स्थलीं). 
तै्रगुण्य. सत्व, रज, र्म. 
 
तै्रराणशक. (प॰ भा॰) आद्यकं, मध्यंक, अंत्याकं अ॰ इच्छाकं; अ॰ आष्टद, मध्य, अंर् अ॰ इच्छा. अ॰ आष्टद, 
प्रमाण, इच्छा, इच्छााल. प्र॰ क्रम तै्रराष्टशक आष्टण व्यस्र् तै्रराष्टशक. 

 
द. 

 
दशकामज व्यसनें. मतगया, द्यरू्, ष्टदवसा ष्टनजणें, असत् व्यापार, स्त्रीव्यसन, मद्यपान, नतत्य, गायन, कीडा, 
दंभ. 

 
दशगं्रथ. संष्टहर्ा, ब्राह्मण, अरण, ष्टशक्षा, कल्प, व्याकरण, ष्टनघट, ष्टनरुतर्, छंद, ज्योष्टर्ष. 
 
दशदानें. गो-भषू्टम-ष्टर्ल-सुवणृ-घतर्- वस्त्र-धान्य- गुड- लवण- दान 
 
णदक पाल. (दाहा) इंि, अक्ग्न, यम, ष्टनऋृष्टर्, वरुण, वायु, सोम, ईशान, अनंर्, ब्रह्म. 
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दीप. प्र॰ ध्यानदीप, ष्टचत्रदीप,नाटकदीप, र्तक्प्र्दीप, कूटस्थदीप–पचंदशी गं्रथ. 
 
दारूकाम. प्र॰ घडेबाजी, भइुनाा, नाा, चिंजोर्, र्ारा, चापष्टचचुिंी, जारं्ीण, पेटी, ाुललडी, 
ाुलबाजी, महर्ाब, हशगट, सुरसुरी, हार्नाा, लंका, दारूचा डल्ला, ाटाका, बाण. 

 
देिषी. नारद, अष्टत्र, मरीची, भरिाज, रंु्बुरु, इ॰ 
 
देश. (याच्याखालीं) प्रारं्, सुभा, परगणा, र्ालुका, ष्टजल्हा, महाल, कसबा, पेटा, ाुटा, मौजा, सम्मर्, 
र्रा. 

 
देहत्रय. स्थूलदेह, हलगदेह, कारणदेह, 
 
देहहूय. स्थूलदेह, हलगदेह अ॰ सूक्ष्मदेह. 
 
दैिर्. जा॰ अध्वर, अष्टनल, आष्टदत्य, कामरूपी, ष्टकन्नर, कूष्माडं, खेचर, गंधवृ, ग्रह, चााा, देवचार, नाग, 
भरू्, मारुर्, पक्ष, रुि, वसु, वालष्टखल्य, ष्टवद्याधर, ष्टवश्व, साध्य, ष्टसद्ध. 

 
द्वादशणिध पुत्र. औरसः के्षत्रज, दत्त, कत ष्टत्रम, गूढोत्पन्न, उपष्टवद्ध, कानीन, सहोउ, क्रीर्, पौनभु ृस्वयंदत्त, 
शौि. श्लोक, औरसः के्षत्रजशै्वव दत्तः कत ष्टत्रमएवच ॥ गूढोत्पन्नोष्टवद्धश्च दायादाबाधंश्चव ट ॥१॥ 
कानीनश्वसहोढश्च क्रीर्पौनभवैसे्र्थः ॥ स्वयंदत्तश्च शौिक्ष षडदायादबाधंवाः ॥२॥ 

 
ध. 

 
धु्रपद. (याचे भाग) अस्र्ाई, अंत्रा, आभोग. 
 

न. 
 
नंद (भाषा दलालाचंी). भरुका ह्मणजे रुपया, ढोकला ह्म॰ पैसा, के वली ह्म॰ एक, आवारू ह्म॰ दोन, 
उधानु ह्म॰ र्ीन, पोकू ह्म॰ चार, मुाू ह्म॰ पाचं, शलेो ह्म॰ साहा, पष्टवत्र ह्म॰ सान, मंगी ह्म॰ आठ, 
रे्वसू अ॰ लेव नु ह्म॰ नऊ, अंगुाू ह्म॰ दाहा, एकडू ह्म - अकरा, रेघी ह्म॰ बारा, ठेपरू ह्म॰ रे्रा, चोपडू 
ह्म॰ चौदा, र्ाी ह्म॰ पंधरा. (याच्यापुढें र्ान लाष्टवला ह्मणजे सोाा, सत्रा, अठरा, एकुणीस होर्ार्. 
जसें भरुका र्ानर्ाी, अवारूर्ानर्ाी, उदानुर्ानर्ाी, ाेकूर्ानर्ाी). काटंी ह्म॰ बीस (जसें 
भरुकार्ान काटी, अवारूर्ानकाटी, ह्म॰ एकवीस, बावीस इत्याष्टद). ष्टबटी ह्म॰ शभर, ढकार ह्म॰ 
हजार, ााटा ह्म॰ आणा, आवारू ााटे ह्म॰ दोन आणे, मंगी ााटे ह्म॰ आठ आणे, र्ाीााटे ह्म॰ पंधरा 
आणें दुकार ह्म॰ एक आणा, चकार ह्म॰ दोन आणे, पकार ह्म॰ च॰ र आणे, टाली ह्म॰ अधा रुपया. 
अभंग. मुाू ५वढनाचा उधानू ३ नेत्राचा ॥ अंगाू १० हार्ाचंा स्वामी माला ॥१॥ मुगूट जयाचा केवळ्या १ 
आगाी काटी २१ पष्टवत्र ७ र्ावटीचरण ज्याचे ॥२॥ ढकार १००० वदनाचा, आला वणावया ॥ 
ष्टजव्हीत्याच्या ष्टचरल्या वणवृेना ॥३॥ शलेीं ६ वडेावली पोक ४ मौनावली ॥ अंगुाू मंगी १८ थकलीनकाे 
त्याशंी ॥४॥ सदभावें शरण आवारू २ जोडून ॥ खेचरवीसा ह्मणे स्वामी माला. 
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नमन. प्र॰ दंडवर्, रामराम, मुजरा, सलाम, कुराष्टनशार्, कुरनीस, अष्टभवदंन, आदेश, जयगोपाा, 
जोहार, आशीवाद, जयष्टशर्ाराम, ष्टशरसािागं, नमस्कार, सािागं प्रणाम. 

 
बरक. प्र॰ अंधर्ाष्टमस्र, अवीचीस्त्र, अष्टसपत्रवन, कंुभीपाक, र्पन, र्प्र्वालुका, र्ाष्टमस्र, महारौरव, रौरव, 
लोहभषू्टम, संघार्. 

 
नि खंडें. (जंबुिीपाचीं) इलावतर्, भिाश्व, हष्टरवषृ, हकपुरुष, केरु्माल, रम्यक, भरर्, ष्टहरण्मय, 
उत्तरकुरू. २, भरर्, वरृ्, राम, िामााा, केरु्माल, ष्टहरे, ष्टवष्टधवस, मष्टह, सुवण.ृ ष्टववके हसधु गं्रथ. 

 
नि ग्रह. सूयृ, चिं, मंगा, बुध, गुरू, शुक्र, शष्टन, राहू, केरू्. 
 
नि नाग. अनंर्, वासुकी, शषे, पद्मनाभ, कंबल, शखंपाल, धतर्राष्र, र्क्षक, कालीय. 
 
नि रत्नें. ष्टहरा, माणीक, मोर्ीं, गोमेद, इंिनील, पाच, प्रवाल, पुष्कराज, वैदूयृ अ॰ र्ोमृल्ली. 
 
नि रस. शतगंार, हास्य, करुण, रौि, वीर, भयानक, वीभत्स, अिुर्, शारं्. 
 
निणिधा भग्क्र्. श्रवण, कीतृ्तन, स्मरण, पादसेवन, अचनृ, वदंन दास्य, सख्यय, आत्मष्टनवदेन. 
 
नक्षत्रें. (सत्तावीस) अष्टश्वनी, भरणी, कत ष्टत्तका, रोष्टहणी, मतग, आिा, पुनवृसू, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूवा, 
उत्तरा, हस्र्, ष्टचत्रा, स्वाष्टर्, ष्टवशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूवाषाढा, श्रवण, धष्टनष्ठा, शर्र्ारका, पूवा 
भािपदा, उत्तरा भािपदा, रेवर्ी, अष्टभष्टजर्, उत्तराषाढा. 
 
नाडी. आष्टदनाडी, मध्यनाडी, अंत्यनाडी. २. कानाडी, ष्टपत्तनाडी, वात् नाडी. 
 
नारीदूषि. अनतर्, साहस, माया, मूखृत्व, आरे्लष्टभर्ा, अपष्टवत्रत्व अ॰ अशौच, ष्टनदृयन्त्र. २ पान, 
दुजृनसंग, पष्टर्ष्टवरह, नठन, अन्यग्रहवाम. स्वप्न. 

 
नाग्स्र्कमर्ें. प्र॰ सौत्राषं्टर्क, योगाचायृ, माध्यष्टमक, क्षपणक, चावाक, शून्य, पष्टरक्च्छनात्म, क्षष्टणकष्टवज्ञान, 
प्रत्यक्ष 

 
नीणर्. प्र॰ धमेनीष्टर्, प्रपचंनीष्टर्, लोकनीर्ी, व्यवहारनीष्टर्, शास्त्रनीष्टर्, २ अंगद-नारद-कनक-बतहस्पर्ी-
ष्टवदूर-वतद्धचाणाख्यय, शुक्रनीष्टर्. 

 
न्याय. (भाग) प्रष्टर्ज्ञा, हेरु्, उदाहरण, उपनयन, ष्टनगमन. 
 
न्यास. प्र॰ महान्यास, लघुन्यास, प्रडागंन्यास, कमृन्यास, ाल-सवन्यास 
 

प. 
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पचकमें. उपके्षपण, अपेक्षपण, आकंुचन, प्रसारण, गमन. 
पंचकोश. (आत्म्यायाचे) अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-ष्टवज्ञानमय-भानंदम यकोश. 
पंचखाद्य. खारीक, खोबरें, खसखस, ष्टखसमीस, खडीसाखर. 
पंचगंगा. कत ष्णा, वणे्णा, कोयना, गायत्री, साष्टवत्री. 
 
पंचगणर्. (घोड्ाच्या) भरपल्ला अ॰ चवडचाल, रु्की अ॰ गामचाल, दूकी, बाजीचाल, चाकैचाल. 
(संस्कत र्) आस्कंष्टदर्, घौरीर्क, रोचेनवाक्ल्गर्, प्लर्. 

 
पंचगव्य. (गाईचें) दूध, दहीं, रू्प, मूर् व शणे. 
पंचगौड. गौड, कनौज, मषै्टथल, ष्टमश्र, गुजृर. २सारस्वर्, कान्यकुब्ज, गौड, उत्कल, मषै्टथल. 
पंचगं्रथ. (यजुवेदाचे) संष्टहर्ा, ब्राह्मण, अरण, पदें, क्रम. 
पंचर्त्िें. पतर्थवी, आप, रे्ज, वायु, आकाश. 
पंचर्न्मात्रें. पंच महाभूर्ें. पाहा. 
पंचद्रिीड. रै्लंग, िाष्टवड, कनाटक, महाराष्र. कौंकण-२ िाष्टवड, महाराष्र, रै्लंग, कनाटक, गुजृर. 
पंचधान्यें. गहंू, र्ादूंा, जव, र्ीा, मूग. 
पंचधान्याचा काढा. (ह्याचे ष्टजन्नस) धणा, वााा, संुठ, नागरमोथा, दालष्टचनी. 
पंचधारा. र्ोंडाची लाा, नाकारं्ला शेंबडू, दोन डेळ्यारं्ले अश्रू. 
पंचप्राि. प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान. 
पंचबाि. (कामदेवाचे) अरहवद, अशाेक, नवमष्टल्लका, अ॰ मोगरा, ष्टनलाप्लेलच्यूर् 
 
पचमहापार्कें . ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवणचृौयृ, मात्रागमन अ॰ गुरुपक्त्नगमन, आष्टण र्त्संग, ह्म॰ ह्या 
चोहोंरू्न कोणर्ेंही करणारTशीं संगर्. 

 
पंचमहाभूर्ें. पतर्थवी, उदक, वायु, रे्ज, आकाश. २ (सूक्ष्मरूप) गंध, रस रूप, स्पश,ृ शब्द. 
 
पंचमहायज्ञ. अ॰ पंचयज्ञ. देवयज्ञ, भरू्यज्ञ अ॰ ब्रह्मयज्ञ-ऋष्टषयज्ञ अ॰ अष्टर्ष्टथयज्ञ, ष्टपत्रयज्ञ, मनुष्ययज्ञ. 
 
पंचरत्नें. सुवणृ, रुपें, पावाेें, मोर्ीं, राजावरृ्. 
 
पंचलोह. र्ाबंें, ष्टपर्ा, कथील, ष्टससें, लोखंड (याचंी ष्टमश्र धारु्.) 
 
पंचिकार. ष्टवद्या, वपु, वाचा, वस्त्र, ष्टवभव. श्लोक. ष्टवद्ययावपुषा, वाचा वसे्त्रण ष्टवभवनेवः ॥ वकारैः 
पचंष्टभहीनोनरोनाप्नोष्टर् गौरव ं॥ 

 
पंचणिषय. शब्द, रूप, स्पश,ृ गंध, रस. 
पंचस्कंध. रूप, वदेना, ष्टवज्ञान, संज्ञा, संस्कार. 
पंचस्नानें. प्रार्ःस्नान, संगवस्नान, मध्यानस्नान, अपरान्हस्नान, सायान्हस्नान. 
पंचहत्यारें. ढाल, र्रवार, र्ीरकमान, बदूंक, भाला, २ र्ीरकमान, बंदूक, ढाल, र्रवार, पेश, कबज. 
पंचांग. (पाचं अंगें) ष्टर्ष्टथ, वार, योग, नक्षत्र, करण. 
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पंचामतर्. पय, दष्टध, घतर्, मधु, शकृरा. 
पंचायर्न. ष्टशव, ष्टवष्णु, सूयृ, गणपष्टर्, देवी. 
पंचाळ. सोनार, सुर्ार, लोहार, कासंार, पाथरवट. 
पंचेंणद्रय. नेत्र, कणृ, नाष्टसक, ष्टजव्हा, त्वचा. 
पंचोपचार. गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवदे्य. 
पंचोपप्राि. नाग, कूमृ, कत कल, धनंजय, देवदत्त. 
 
पट्टी. प्र॰ खारी पट्टी, पालखीपट्टी, गोसावीपट्टी, खुशालपट्टी, लग्नपट्टी, केरपट्टी, घरपट्टी, कोंबडीपट्टी, 
लाडपट्टी, हौसपट्टी, सरकारदेणे,पट्टी. 

 
पदाथृ. (सप्र्) िव्य, गुण, सामान्य, ष्टवशषे, समवाय, अभाव, कम. 
 
पणरमाि. अणुपष्टरमाण, महत्पष्टरमाण, परममहत्याष्टरमाण. 
 
पुरािें. (अठरा) ब्रह्म, पद्म, ष्टवष्णु, ष्टशव, हलग, गरुड, नारद, भागवर्, अक्ग्न, स्कंद, भष्टवष्य, ब्रह्मवैवतृ्त, 
माकंडेय, वामन, वाराह, मत्स्य, कूमृ. 

 
पुरुषाथृ चरु्ष्य. धमृ, अथृ, काम, मोक्ष. 
 
प्रमाि. प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान, शब्द. २ भोग, लेख, साक्ष्य, ष्टदव्य. 
 
प्रमािालंकार. (आठ) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द, अथापात्त, अनुपलब्धी, संभव, ऐष्टर्त्द्य. 
 
प्रमेह. प्र॰ उदक- ष्टयक्ष ुसािं- सुराष्टपि-शुक्र-ष्टशकर्ा-शीर्-शनैर लाला-क्षार-काल-हष्टरिा-मंष्टजि-रतर्-
वसा-हस्र्ी-मधु-मज्जा-ष्टनल-प्रमेह. 

 
प्राि. पंचप्राि पाहा. 
 
प्याला. प्र॰ र्ाबं्या, चबंू, सुरा, अमतर्ो, अपकरा, कटोरा, जगन्नाथी, जाबं, र्ाबंली, ष्टपर्ाी, ाुलपात्र, 
बरे्ला, रामपात्र, वाटी, वाटगा, संपुि, पचंपात्र, गडू, लोटी, गडवा, गडवी. 

 
ब. 

 
बलुरे्दार. सुर्ार, लोहार, महार, मागं, (पष्टहली कास) कंुभार, चाह्मार, परीट, न्हावी (दुसरी कास) भट 
मलना, गुरव, कोाी, (ष्टर्सरी कास). -अलुर्ें. रे्ली, र्ाबंोाी, मााी, सााी जंगम, कावारं्, डवऱ्या, 
ठाकर, घडशी, र्ऱ्हाा, सोनार, चौगुला २ पाटील, कुाकरणी, चौधरी, पोर्दार, देशपाडं्ा, न्हावी, 
परीट, गुरव, सुर्ार, कंुभार, वसे्कर, जोशी. 

 
बणहपृ्रकत णर्. कोष, राष्र, दुग,ृ बल. 
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बाराज्योणर्कलगें. सोमनाथ, महाकाल, केदार, ष्टवश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयबंकेश्वर, घतष्णेश्वर, नागनाथ, 
वैद्यनाथ, भीमाशकंर, मष्टल्लकाजृुन, रामेश्वर. (याचंी जागा) सोरट, उज्जनी, बदरी, काशी, महेश्वर, 
त्रयंबक, एरूा, अवढंें, पराी, भीमा, श्रीशलै, सेरु्बधं. 

 
बाराबाबर्ी. ष्टवडा, ष्टटाा, शलेा, वाटी, गणसवाशीण, इ॰ 
 
बारा महाल. पोर्ेंमहाल, कोठीमहाल, पागाम॰, दरजीम॰, टंकसाा म॰, सौदाष्टगरी म॰, इमारर् म॰, 
पालखी म॰, थट्टी म॰, चौष्टबनाम॰, शरीम॰. 

 
बारामणहने. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भािपद, आष्टश्वन, कार्थत्तक, मागशृीष,ृ पौष, माघ, 
ााल्गून. 

 
बाराराणश. मेष, वतषभ, ष्टमथुन, ककृ, हसह, कन्या, रु्ला, वतष्टश्चक, धनु, मकर, कंुभ, मीन. 
 
बाराहक्कदार. देशमुख, देशपाडं्ा, सरपाटील, कुाकरणी, पानसऱ्या शये्या. 
 
बोळ. जा॰ बाांर्बोा, रतत्याबोंा, अ॰ र्ाबंडाबोा. 
 
ब्राह्मि. (गोत्र) कष्टप, कौंष्टडन्य, कौष्टशक, भारिाज, गाग्य,ृ वाभ्रव्य, काश्यप, शाषं्टडल्य, ष्टनत्युंदन, वत्स, 
अष्टत्र, वाष्टसष्ठ, ष्टवष्णु, वदृ्धन, जामदग्न्य; (शाखा) वाजसनी, रे्ष्टर्री, शाकल, बाष्का, यजवेंदी अ॰ 
यजुशाखी, अपस्रं्भ, (जार्ी) करवरं्, कऱ्हाडा, कुडाा देशकर, कोकणस्थ अ॰ ष्टचर्पावन अ॰ 
ष्टचपाुणा, गौड, चौवा, जवा, ष्टनरगूा, रु्ावा, रे्लंग, देवरुखा, देशस्थ, गुजृर, मध्यष्टदन अ॰ 
माध्यंजन, ष्टमश्र, मतै्रायणी, मार्ोाा, सवाशा, सारस्वर्, गोाक, पाशा. (उपनाम) गिे, वैशपंायन, 
देव, रानडे, महाजन, ाडके, कााे, भडभडे, खरे, नेने थत्तें, दार्ाडें, रास्रे्, पराजपे, जाभेंकर, 
ष्टववलकर, आठवले, नाटेकर, गोखले, ओक, गोडबोले. 

 
भ. 

 
भग्क्र्. प्र॰ भक्तर्माग,ृ कमृमाग,ृ ज्ञानमाग.ृ 
 
भस्म. प्र॰ र्ाम्रभस्म, पारदभ॰ रसभ॰ प्रवालभ॰ मौक्तर्कभ॰ लोहभस्म, वगंभ॰ सुवणभृ॰ माष्टक्षकभ॰ 
अभ्रकभ॰ गंधकभ॰ हीरकभ॰ रत्नभस्म. 

 
भांडीं. प्र॰ अमतर्ी, अपकरा, उभा र्ाबं्या, उरोाी, ओाक, कचोाें, कढई, कटाह, कटोरा कटोरी, कथली, 
कलश, काशी, कासंडी, कुाणी, केाी, गगाा, गडवा, गडू, हगडी, गुंड, चबंू, टोप, डेग, डेगचा, 
र्पेलें , र्पेली, र्वली, र्वी, नसरााें, र्ाबं्या, रंु्ग, र्ाबंली, थााा, िोणी, पचंपात्र, परार्, बगुणें, 
ष्टबनगा, बुटली, लोटा, हशपला, सुरई. (मार्ीचीं) कटोरा, कऱ्ह, कासा, कंुडी, केाी, गाडगा, गाडगें, 
गाडला, गोळ्या, घागरचरवट, ष्टचटकी, हटबी, ष्टठल्या, डेरा, र्वई, र्वली, र्वी, दुड्ा, नादं, 
बुटकुलें , मडकी, मुब, राजंण, सुगड. 
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भाि. (दाहा) नाटक, संप्रकरण, भाण, ग्रहसन, ष्टडभ व्यायोग. समवाकार, वीत्थी, अंक, ईहामतग. 
 
भाि. ष्टवभाव, अनुभाव, व्याष्टभचारीभाव, साक्त्वकभाव, स्थायीभाव, 
 
भूर्. जा॰ असूर, ष्टपशाच, राक्षस, आग्यावरे्ाा, चेडा, मोहन, रुिष्टपशाच, कणषृ्टपशाच, मारका, समा, 
खवीस, हजद, चााा, पुरूख, योष्टगणी, सोभणी, लावं, लास, हववशी, जखीण, उंखीण, हडा, हेडाी, 
असााी, अावरं्, ब्रह्मराक्षस, बह्मष्टपशाच, महापुरुष, संबधं, मंुज्या, खवीस, र्ाखंबा, ष्टनवृशीकलम. 

 
भैरि. (आठ) अष्टसर्ागं, रुरू, चडं, क्रोध, उन्मत्त, कुपष्टर्, भीषण, संहार. 
 
भोपळा. जा॰ कोहाा, काााभोपाा, देवडागंर, दुध्याभोपाा. 
 

म. 
 
मकारपंच. मद्य, मासं, मत्स्य, मुिा, मथुैन. 
 
मद. अष्टभजान्याष्टदमद, धनमद, ष्टवद्यामद, स्वरूपमद, र्ारुण्यमद. 
 
मदन. पष्टहलें  मदन, आकणाचें मदन अ॰ दुसरें मदन, ष्टनकणोच मदन अ॰ ष्टर्सरें मदन. पष्टहलीरास, दुसरें 
आकण, ष्टर्सरें ष्टनकण, चवथा मणी त्यास बलुर्ाधणी. 

 
महापार्कें . पंचमहापार्कें  पाहा. 
 
महापीठ. रु्ाजापूर, मार्ापूर, कोल्हापूर, सप्र्श्रतंग. 
 
महारोग. वार्व्याष्टध, अष्मरी, कत छ, मेह, उदर, भगंदर, अश,ृ संग्रहणी. 
 
मार्तका. (आठ) व्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वारष्टह, इंिाणी, कौबंरी अ॰ चामंुडा, चर्थचका. 
 
मागृ. प्र॰ कमृ उपासना- ज्ञान- ष्टसद्धारं्- योग- वैराग्य माग.ृ 
 
मुद्रा. गोचरी, अगोचरी, चेचरी, ज्ञान. २ खेचरी, भचूरी, चाचरी, अगोचरी, अलक्षी, ३ अंकुश मु॰ गरुड मु॰ 
घटा म॰ धेनु मु॰ शखं मुिा. 

 
मतणत्तका. प्र॰ अश्वमतष्टर्का, गज- रथ- चरु्ष्ण्य- गोि- वल्मीक- ऱ्हद- अथवा संगम मतष्टत्तका. २ गोि- 
वषे्टदका- ष्टक्रर्व- स्थान- ऱ्हद, कर्थषर्- के्षत्र- चरु्ष्पथ- स्मशान मतष्टत्तका. 
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य. 
 
यम. (आठ) यम, ष्टनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाष्टध. 
 
यमक. वणृ- पद- हलग- प्रकत ष्टर्- प्रत्यय-भाषा- पदावययमक. 
 
यज्ञ. प्र॰ ज्योष्टर्िोम, राजसूयज्ञ, अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, प्रार्यृज्ञ, वैश्वदेव. (य॰ संबधंी स्थलें , कमै, िव्यें 
इ॰) यज्ञशाला, यज्ञमंडग्र, यज्ञपात्र, यज्ञपशु; दीक्षा, याजक, याजन, होमकंुड, हवनी, वदेी, होमाक्ग्न; 
यपू. (पशु बाधंण्याचा खाबं). 

 
योग. (सत्तावीस) ष्टवष्कंुभ, प्रीष्टर्, आयुष्यमान, सौभाग्य, शोभन, अष्टर्गंड, सुकमा, घतार्, शूष्कल, गंड, 
वतष्टद्ध, धु्रव, व्याघार्, हषणृ, वज्र, ष्टसष्टद्ध, व्यर्ीपार्, बयाण, पष्टरघ, शीव, मतत्यु, ष्टसष्टद्ध, साध्य, शुभ, 
शक्क, ब्रह्मा, ऐंि, वैधष्टर्. 

 
योगधमृ. (दाहा) अहहसा, सत्य, अस्रे्य, ब्रह्मचयृ, अपष्टरग्रह, (यासं यम ह्मर्ार्) शौच, संर्ोष, र्प, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रष्टणधान, यासं ष्टनयम ह्मर्ार्). २ अहहसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शाषं्टर्, अपैशुन, दया, 
अलोभ, मादृव, लज्जा. ३ दम, क्षम, आचपल्य, रे्ज, ष्टर्ष्टर्क्षा. 

 
युगें. (चार) कत र्, ते्रर्ा, िापार, कष्टल. 
 
‘योनी’. ‘मनुष्ययोनी’, ‘पशुयोनी’, ‘पक्षीयोनी’, ‘जलजीवयोनी’, ‘कीटकयोनी’, ‘वतक्षयोनी’, ‘धारु्योष्टन’. 
 
योणनचरु्ष्य. जार, अंड, स्वदे, उिेद. 
 

र. 
 
रस. शतगंार अथवा रष्टर्, उत्साह अ॰ हास्य, कारुण्य, रौि अ॰ क्रोध, ष्टवस्मय अ॰ अिुर्, भय, ष्टवभत्स, 
शारं्, वात्सल्य. 

 
राग. श्री, वसंर्,भरैव, पचंम, मेघमल्हार, वतहनाट अ॰ नटनारायण. श्लोक. श्रीरागोथ. वसंर्श्वभरैवः 
पचंमस्थर्ः ॥ मेघराघोब्रह्मनाटोषडैरे् पुरुषास्मतर्ाः ॥ -संगीर् रत्नाकर गं्रथ. २ प्र॰ अरुनाई– राग. 
बष्टहरव, ष्टबलावर, ष्टवभास, खट, सारंग, गाडैसारंग, कत ष्णा, सारंग, मारवा, श्रीराग, शुद्धकल्याण, 
दीपकल्याण, यमनकल्याण-भपूल्याण, हमीरकल्याण, कमोदकल्याण, ष्टवहंग, छायानाट. वीहाद, 
केदारा, कानडा, दरबारी कानडा, आडाणा, परद, काहलगडा, देस, हहडोल, वसंर्, बहार, अंत्रा–
राष्टगणी. रामकली, भरैवी, असावरी, गुणकली, र्ोडी, सुग्राई, मुलर्ानी, धनाश्री, पूयाधनाश्रीपूवी, 
गौडी, कााी, बागेसरी, सोनी, हघजोटी, नीलाबंरी आभोग राग. माज, मल्हार, मधमल्हार, 
शामकल्याण, मालकंस, ललन, खमास, शकंराभरण. 
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राघू. जा॰ चंदन्या पोपट, टुया, धाम्या पोपट, नुरी, पहाडी पोपट, पाकचदंन, भावनगरी पोपट, रामनगरी 
पोपट, धामन, करटा. 

 
राजनीणर्. प्र॰ आन्वीष्टक्षकी अ॰ र्कृष्टवद्या, त्रयी अ॰ धमृष्टवद्या, वात्ता अ॰ अथृष्टवद्या, दंडनीष्टर्. 
 
राक्षसान्न. बाजरी, उडीद, मसूर, रााा, ष्टमरची. 
 
रुपया. प्र॰ पन्हााा, शाहपुरी रुपया, सुर्ी रुपाया, ष्टमरजी, संभ.ू 
 
रेघ. हकदरी, ष्टकर्ाबर्ी, खडे दुरकोनी, ष्टर्रकोनी, दाार्ें, बोरै्न, मसुदर अ॰ मशोदर, मदहर, शरायर्ी, 
हरा, ष्टहकायर्ी. 

 
ल. 

 
लगाम. प्र॰ उभा लगाम, करवर्ी लगाम, कडोाी ल॰ कड्ाचा ल॰ कां् ा ल॰ काटेकडी ल॰ कुराड्ा 
ल॰ साकंाी ल॰ सुर्ळ्या लगाम. 

 
ललन. (र्त्सबंधी कायृ) अरर्वण परर्वण, अक्षर्ारोपण, अंबा हशवणें, आजेचीर, आरे्चीर अ॰ आरे्गौरव, 
अगठदाम, उडदामुहूर्, ओहर करणी, कुरवडंी, गडकनेर, गाठंदाम, गाठं सोडवण, ष्टगऱ्हेपूजन 
ग्रहप्रवशे गोड जेवण, घष्टटकास्थापन, घाणा, दसवदंण, ष्टदवाासण, दवदेशनृ, ष्टिरागमन, परर्वण, 
पावण, पोट लाकंणें, ालप्रधान, बोावण, माडंवपरर्णी, मासवदंन, मुहूरृ्पूजा, रुखवर्, लज्जाहोम, 
लक्ष्मीपूजन, सवणे्या, साडे, साखरपुडा, सुवणाष्टभषेक, सप्र्पदी. -(लग्न कायास लागणारे पदाथृ) 
आष्टहरी, उिी हाद, ऐरणी, औक्षवण, कंकण, कऱ्हा, कासवणी, चौपासोडा, शलेा, नक्षत्रमााा, पाठ 
पासोडा, पालछत्र, पीटलाकंणें, शलेामुदी, वही– (लग्नारं्ील माणसें, करबला, करवली, कानष्टपाा, 
मुरारी, पावण, पावर्ा, वर) धावा, वऱ्हाडी. (ल॰ स॰ स्नानें) आठन्हाण, दसन्हाण, सोान्हाण, 
मासन्हाण, रासन्हाण. (ल॰ सं॰ मान, देणगी इ॰) आंगठ्याचा मान, अंबोण, अिपुत्री, अिवायण, 
आखाडपाटी, आंचणी, जेिासन, र्ाी. ष्टर्ावण, रे्लाा अ॰ रे्लसाडी, दंपष्टर्पूजन, हदड, 
पडभोजन, पावण, मधुपकृ, माडंीचेपणें, लग्नसाडा, ष्टशिाचार, श्रावणपाटी, सीमारं्पूजन. -जानवसा, 
जानवसघर, दार ढवाणें, दार धरणें, मूहूरृ्भेद, मंडपमेढ, सुनमुख, वरघोडा, वरार्, घरभरणी. 
लग्नष्टचटीलग्नघाष्टटका, लग्नटीप, अंर्ःपट, ब्रह्मसूत्र, माडंवखंडणी, वाग ष्टनश्चय, र्ाबंलूश्रावणी 
मंगलसूत्र -प्रथमवर, ष्टबजवर, पाठ ष्टर्जवर. 

 
कलगदेह. (यारं्) मन, बुष्टद्ध, दशेंष्टिय आष्टण पंचप्राण राहर्ार्. 
 
लुगडें. प्र॰ सोनसाोंष्टक्षरोदक, जरर्ारी, कासपाक, राजावाी, गुजरी, नसा, चिंकाा, चवडी, 
गंगासागर, मंुगी, हचचपान, शलेार, कलंदर, बोटधार, नामावाी, र्गटी, र्ाडपत्र, मोरे्चुरी, पार्ा, 
कष्टपल, कल्हाई. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

लुप्र्ोपमा. उपमान-उपमेय-धमृ-धमृवाचक-धमोपमान- धमोंपमेय धमोंपमान वाचक- धमोंपमेय वाचक 
लुप्र्ोपमा. 

 
लोक. सप्र्लोक पाहा. 
 

ि. 
 
ििृचरु्ष्य. ब्राह्मण, क्षष्टत्रय, वैश्य, शूि. 
 
िष.ृ (नऊ) कुरू, ष्टहरण्मय, रोमानक, इलावतर्, हरी, केरु्माला, भािास्वा, ष्टकन्नर, भरर्. 
 
िस्त्र. प्र॰ अनरस, अष्टलर्ा, हकर्ान, खंडकी, खादी, खारावं, खुर्णी, खेंडा, खेंस, गंगाजमनी, गजनी, 
गभसुृर्ीकापड, गुजरी, गेट, बनवले, चकला, चिंकाा, जामदानी, जोट, लोऱ्या, दोरवा, नावा, 
परकााा, मशरू, माजरपाट, जगन्नाथी, रावंरेी, शालू, सुजनी, सुर्ाडा, सुशी, हमलू. 

 
िसूल. (संबधंीशब्द) सनदबाकी, र्नखा, कमावंीसदार, र्ााठी, खोर्, खेरीजजमा, ऐनजमा, भरवसूल, 
र्रजमा, भरजमा, कमाल, महसुली, वसुल्या, सुट, जमाखचृ, कााीचासुल, ष्टशबदंी, पाहणी, 
पाहणीदार, पाहाणखरडा, जमाबदंी, बावनी, र्सर, वरार्दार, वसुली, भरवसुला, इनाम, इस्र्ाचाव, 
कच्चीबष्टहवाट, कमलावणें, खेरीजमतर्ा, खोटवेरा, खोर्खराबा, गावंनीसबर्, ष्टचल्हेर, लाडपट्टी, 
टकबदंी, र्सर, रु्सारपट्टी, र्ोटापट्टी, भरलावणें, मजरादास्र्, सालबबदंी, सोस्र्ा. 

 
िाकचरु्ष्य. परा, पश्यरं्ी, मध्यमा, वैखरी. 
 
िाक्य दोष. [अलंकार शास्त्र] शब्दहीन, क्रम भ्रि, ष्टवसंष्टध, पुनरुक्तर्मत्, व्याकीण,ृ वातयसकंीणृ, 
ष्टभन्नालींग, ष्टभन्नवचन, न्यकू्षग्रम, अष्टधकौपम, भग्नंछद, ष्टवसग ृ लुप्र्, अस्थानसमास, वाच्यवर्थजर्, 
समाप्र्पुनरात्त, संबधंवर्थजर्, पर्त्प्रकषृ, अष्टधकपद, अिष्टधधबाहु, प्रक्रमभगं, अपूणृ, वातयगर्थभर्, 
यष्टर्भ्रि, अशरीर, अष्टरष्टर्क. – प्रर्ाप रुि गं्रथ. २ प्रष्टर्कूल वणृ, उपहर्ष्टवसगृ, लुप्र्ष्टवसगृ, ष्टवसंष्टध, 
हर्वतत्त, न्यनूपद, अष्टधकपद, कष्टथर्पद, पर्त्प्रकष,ृ समाप्र्पुनरात्त, अधौर्रैकवाचकपद, 
अभवन्मर्योग, अनष्टभष्टहर्वाच्य, अस्थानपद, अस्थानसमास, संकीण,ृ गर्थभर्, प्रष्टसष्टद्धहर्, भग्नप्रक्रम, 
अक्रम, अमर्पदाथृ-काव्यप्रकाश. 

 
िाच्यालंकार. उपमालंकार, अनन्वय, उपमेयोपमा, प्रर्ीप, रूपक, पष्टरणाम, उल्लेख, स्मतष्टर्मान, भ्राषं्टर्मान, 
ससंदेह, अपन्हुष्टर्, उहे्मक्षा, आष्टर्शयोक्तर्, रु्ल्ययोग्यर्ा, दीपक, प्रष्टर्वस्रू्पमा, दृिारं्, ष्टनदशनृा, 
व्यष्टर्रेक, ष्टवनोक्तर्, समासोक्तर्, पष्टरकर, पष्टरकराकुंर, श्वेश, अग्रस्रु्र् प्रशसंा, प्रस्रु्र्ाकुंर, 
पयायोतर्, व्याजहनदा, व्याजस्रु्ष्टर्, अक्षोप, ष्टवरोधाभास, ष्टवभावना, ष्टवशषेोक्तर्, असंभव, असंगष्टर्, 
ष्टवषम, ष्टवष्टचत्र, अष्टधक, अल्प, अन्योन्य, ष्टवशषे, व्याघार्, कारणमाला, एकावली, मालादीपक, 
यथासंख्यय, पयाय, पष्टरवतष्टत्त, ष्टवकल्प, समुच्चय, समाष्टध, प्रत्यनीक, काव्याथापष्टत्त, काव्यहलग, 
अथोर्रन्यास, ष्टवकस्वर, प्रौढोक्तर्, संभावना, ष्टमर्थयात्यवष्टसष्टर्, लष्टलर्, प्रहवषण, ष्टवषादन, उल्लास, 
अवज्ञा, अनुज्ञा, लेश, मुिा, रत्रावली, र्द्गुण, पूवृरूप, अर्िण, उत्कषृ, मीष्टलर्, सामान्य, उत्तर, 
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ष्टचत्र, सूक्ष्म, व्याजेक्तर्, ष्टवव्रर्ीक्तर्, लोकोक्तर्, केकोक्तर्, वक्रोक्तर्, स्वभावोक्तर्, भाष्टवक, अत्युक्तर्, 
ष्टनरुक्तर्, प्रष्टर्शधे, ष्टवष्टध, हेरु्, रसवत् पे्रय्, ऊजृक्स्वत्, समाष्टहर्, भावोदय, भावसंष्टध, भावसवलर्ा- 
प्रर्ापरुि गं्रथ. 

 
िाद्यें. प्र॰ १ अमतर्कंुडली, करणा, करर्ाल, हकगरी, ष्टकन्नरी, कोंका.ं गोमंुख, खंजीरी, घुमट, घुमरी, 
चवघडा, चोटकें , छनार, जलर्रंग, लंगड, लाजं, टाा, डा, डाकं, डंका, डोंर, ढोल, ढोलकी, 
र्बला, रं्बुरा, रं्बुरी, र्ाशा, रु्णरु्णें, रु्र्ारी, दंडी, हदडी, धवशा, नगारा, नौबन, पखवाज, बीन, 
ब्रम्हष्टवणा,ं भोंबारा, मंजीरी, माा, मतदंग, रणहलगी, रुिष्टवणा, ष्टवणा, सनई, संबा, सरोिा, सारंगी, 
सारमंडा, सुरसोटा, सूर. 

 
िायु. प्र॰ जन्मत्तवायु, ष्टत्रदोषवायु, धनुवायु, संष्टधवायु, ज्ञानवायु. 
 
िार. आष्टदत्यवार, सोमवार, मंगावार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शष्टनवार. 
 
िारा. प्र॰ उगवर्ावारा, उत्तरवारा अ॰ उत्तराण, सानरस, उ पर बाहेरचा वारा दष्टक्षणवारा अथवा डाकंीण, 
ष्टचल्या, हेटबाहेरचT वारा, मावार् वTरा. 

 
व्याज. प्र॰ अधोंत्रा, एकोत्रा, ष्टदढोत्रा, दुहोत्रा, ष्टर्होत्रा, चहोत्रा, पचंोत्रा, साहोत्रा, सार्ोत्रा, आठोत्रा, 
नवोत्रा, दाहोत्रा आक्रोत्रा, बारोत्रा, ष्टवसोत्रा– सरा व्याज, चक्रवाढ व्याज. 

 
णिभूणर्. (आठ) अष्टणमा, लष्टघमा, गष्टरमा, प्राक्प्र्, प्राकाम्य, मष्टहमा, ईशर्ा, वष्टशर्ा. 
 
णििाहोत्सि. (र्त्सबधंी कायै) नवरीकडील– आगर्ो, कन्याशुल्क, जाणवसा, जाणवसघर, देज, 
ष्टिरागमन, परर्वण पाट पासोडा, पाठराख्यया, पावण, पावर्ा, भागंसाई, मंगासूत्र, माघारपण, 
माघारी, माघारीण, मुहूरृ्मणी, मुऱ्हााी, मुऱ्हााीपान, मूा, लग्नचुडा, लाह्याचंा मान, वधूप्रवशे, 
वधूवस्त्र, वीध, सुनमंुख, हार्पाणी, शुल्क, करवली, नवऱ्याकडील.- नवरदेव, जाणवसा, दरस्थान, 
वरबाप, मंुडावा, अ॰ मंडावाी, वरधावा, वरमाय, सीमारं्पूजन, वरपक्ष, वरदष्टक्षणा, लाडाचा र्ाबं्या, 
भेटबकरा, वरघोडा, पाल, छत्र, वरार्, घरभरणी, वरष्टनष्टश्चर् करणें करवला, 

 
णििेक. (पाचं) प्र॰ र्त्वीष्टववके, पचंभरू्ष्टववके, पचंकोशीववके, मायािैर्ष्टववके, महावातयाष्टववेक. 
 
णिष. (नऊप्र॰) काकौल, कालकूट, हलाहल, सौराक्ष्रक, शौक्तलकेय, ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन, दारद, 
वन्सनाभ. 

 
णिषयपंचक. शब्द, रूप, रस, गंध, स्पश.ृ 
 
िीररस. (चार) ष्टवद्या, युद्ध, दया, दान. 
ितणत्त. (चार) कौष्टशकी, भारर्ी, सात्वर्ी, आरभर्ी. 
ितक्षराज. वड, हपपा, आपटा, शमी, चोबष्टचनी. 
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िेद.ऋच, यजु्, साम, अथवृ. 
िेदांग. (साहा) ष्टशक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योर्ीष, ष्टनरुक्तर्. 
 
िेळा. अमतर्-उद्योग-काा अ॰ मतत्यु- चचा अ॰ चीर-रोग-लाभ-शुभ-क्स्थरवेाा. २ आंधाी वे॰, घोर-
घार्-जार्ा येर्ी- राक्षसवाेा, 

 
व्यणभचाणरभाि. (३२) ष्टनवेंद, ग्लाष्टन, शकंा, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, हचर्ा, मोह, स्मतष्टर्, धतष्टर्, 
क्रीडा, चपलर्ा, हष,ृ आवेश, जडर्ा, गवृ, ष्टवषाद, औत्सुतय, ष्टनिा, अपस्मार, शय, ष्टवबोध, अमषृ, 
अवष्टहत्था, उग्रर्ा, मष्टर्, आपलंभ, व्याष्टध, उन्माद, मरण. 

 
व्यहूचरु्ष्य. दंड, भोग, मंडल, असंहर्. 
 

श. 
 
शग्क्र्त्रय. प्रभशुक्तर्, मंत्रशक्तर्, उत्साहशक्तर्. 
 
शपथ (घेण्याचे प्रकार). देवावरचा बेल अ॰ ाूल भ॰ रु्ास काढणें अ॰ उचलणें, गाईचें शपूेट धरणें, 
बाह्मणाच्या पायावर हार् ठेवणें, कढयींरू्न पैसा काढणें- रवा काढणें, गीर्ा - गंगाजाी घेणें, मालीं 
लेकरेंबााें  मरोर् ह्मणणें, मुलावर हार् ठेवनू बोलणें, अध्यागंगेर् उभाराहून बोलणें, भरल्या 
आ्ाखालीं बोलणें, अग्नीवर हार् ठेवनू बोलणें, गाईचा चारा डोतयावर ठेवनू बोलणें, बैलभडंार घेणें; 
रतर्ाची आण, ष्टवद्याष्टयचाण, अन्नाची आण, देवा, चीआण, रु्मच्या पायाचंी आण, कत ष्णाबाईची आण, 
गळ्याची आण, अन्नाची आण. 

 
शब्दगुि. (चोवीस) श्लेष, प्रसाद, समर्ा, माधुयृ, सुकुमारर्ा, अथृव्यक्तर्, उदारत्व, काषं्टर्, उदानर्ा, 
ओज, सुशब्दर्ा, और्थजत्य, ष्टवस्र्र, समाष्टध, सौक्षम्य, गाभंीय,ृ पे्रय, सक्म्मर्त्व, प्रौढी, रीष्टर्, उक्तर्, 
गष्टर्, भावुक, संके्षप- प्रर्ापरुिगं्रथ. 

 
शब्ददोष. (रे्रा) श्रुष्टर्कटु, च्युर्संस्कत ष्टर्, अप्रयुतर्, असमथृ, ष्टनहर्ाथृ, अनुष्टचर्ाथृ, ष्टनरथृक, अवाचक, 
अश्लील. २ अप्रयुतर्, अपुिी असमथृ, नेयाथृ, संष्टदग्ध, क्तलि, गूढ, ग्राम्य, अन्याथृ, अप्रर्ी ष्टर्क, 
भष्टवमति, ष्टवधेयाशं, ष्टवरुद्धमष्टर्कत र्, अश्लील, ष्टनरथकृ. 

 
शब्दालंकार. वक्रोक्तर्, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुतर्वदाभास, 
 
शTसन. प्र॰ जेरबदं, चाबूक, वरे्ाचा मार, दरेमार, र्ावमेार’ बषं्टदखाना, कोरडेमार, पारंब्याचामार, 
ाोकाचामार, मोगे्रमार. बुदलेमार, ढगारंणेंमार, बुतया-गचडंी-गुढगेमार, शणेमार दगडमार, लार्ा, 
र्ाराका कानखडे, टागंणें, ष्टटपऱ्या, ष्टपछोडे, वडेी, बुदनाल, कोलदाडंा, नाकवणी, चुनवणी, 
रायवणी, जलामध्यें बुचकाणें, हत्तीपुढें बाधूंन टाकणें, कणछेृद, िाणछेद, ष्टजव्हाछेद, अधरछेद, 
हस्र्छेद, पायछेद. र्ीरभार, सुाींदेणें, नेत्र-डोाे काढणें, नखोननखीं सुयामारणें, पारड्ामध्यें 



 

 

अनुक्रमणिका 

घालणें, कडेलोट कणें, र्ोाेचें र्ोंडींउडवणें, कानीं खंुठ्या आदाणें, अपानीं मेखमारणें, खाग्यारं् 
पुरणें, गााास देणें, साडंस लावणें, ष्टशसें पाजणें, ष्टशरछेद करणें, ष्टवष देणें.–दासबोध. द॰ ३. 

 
शुभणचन्हें. (घोड्ाचीं) खंुटेगाड, देवमण, पचंकल्याण, पद्म, रणशूर, शामकणृ, गोम, बाष्टशग, गंगापाट, 
कैरेडोाे अ॰ जयमंगा. कंठाभरण, कुशावरृ्, सप्र्दंर्ी, बहालकाचंन, बदकमुख, पवृर्ी, हचर्ामणी, 
मेखलामुख, अिमंगा, हयकंठी, अधोमुखीगोम 

 
शेि. प्र॰ रानशणे, मााशणे, गोवरी, वडी, थापा, थापटी, शणेखंड. 
 
शेष. रोगशषे, ऋणशषे, अक्ग्नशषे, शत्रशुषे ठेऊंनये. 
 
श्राद्- प्र॰ एकोष्टिष्ठश्राद्ध, उढककंुभश्राद्ध, चौथभरणी, ष्टर्लर्पृण, ष्टर्लाजष्टल, दशहपड, दौष्टहत्र, धमृहपड, 
नादंीमुख, नादंीश्राद्ध, ष्टनत्यश्राद्ध, पावृण, प्रीष्टर्श्राद्ध, ष्टहरण्यश्राद्ध, आमश्राद्ध , पाथेय श्राद्ध. 

 
ष. 

 
षट कमें. (ब्राम्हणाचीं) अध्ययन, दान, याजन, अध्यापन, प्रष्टनग्रह, यजन. २ जारण, मारण, उच्चाटण, 
मोहन, स्रं्भन, ष्टवध्वसंन. ३ कणवतष्टत्त, प्रष्टर्ग्रह, याचना, कत ष्टष, वाष्टणज्यवतष्टत्त, गोरक्ष, वाटक्षकवतष्टत्त 
(म्हणजे, दाणेंष्टटपणें, दानघेणें, ष्टभक्षा मागणें, शरे् करणें, व्यापार करणें, गाई राखणें व्याजबट्टा करणें, 
हीं कामें ब्राह्मणानें उपजीष्टवकेकष्टरर्ा ंकरावीं.) 

 
षट्चक्रभेद. मलाधारचक्र (स्थान-हलग आष्टण नाष्टभ.) हलगचक्र (स्था॰ हलग); नाष्टभचक्र (स्था॰ नाष्टभ) 
हत् चक्र (स्था॰ हृदय), कंठचक्र ( स्था॰ कंठ); मूदृ्चक्र (मूदृ्). 

 
षट्शास्त्रें. न्याय, वैशषे्टषक, मीमासंा, वदेारं्, साखं्यय, पारं्जल. 
 
षडंग. दोनवाहू, दोन पाय, मस्र्क, कटी. २ व्याकरण, छंद ज्योष्टर्ष, ष्टनरुक्तर्, कल्पसूत्र, ष्टशक्षा (हीं 
वदेाचीं अगें होर्.) 

 
षडक्षर. का,ं हीं, ये, र्, ना, हीं, 
 
षड गुि. समग्र ऐश्वयृ, स॰ धमृ, स॰ यश, स॰ श्री, स॰ ज्ञान, स॰ वैराग्य. २ (राजनीर्ीचे प्रकार) संष्टध, 
ष्टवग्रह, यान, आसन, िैधीभाव, समाश्रय. 

 
षड्दशृनें. षट शास्त्रें पाहा. 
 
षडणिकार. अक्स्र्त्व, वतृ्तन, वतष्टद्ध, पाष्टरणाम, हासं– नाश (प्राकत र्) असणें, होणें वाढणें, पष्टरणामं पावणें. 
 
षड्स. गोड, अंबट, खारट, ष्टर्खट, रु्रट, कडु. 
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षणिपु. काम, क्रोध, लोभ, मेह, मद, मत्सर. 
 
षोडशपदाथृ. प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृिंर्, ष्टसद्धारं् अवयव, र्कृ, ष्टनणयृ, वाद, जल्प, ष्टवरं्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाष्टर्, ष्टनग्रहस्थान. 

 
षोडशमहादानें. रु्लापुरुष, ष्टहरण्यगभ,ृ ब्रह्माडं, कल्पवतक्ष, गोसहस्त्र, ष्टहरण्य, कामधेनु, ष्टहरण्याश्व, 
ष्टहरण्याश्वरथ, पचंलंगलक, धरा, ष्टवश्वचक्र, कल्पलर्ा, सप्र्सागर, रत्नधेनु, महाभरू्घट. 

 
षोडशसंस्कार. संस्कार. पाहा. 
 
षोडशोपचार. आवाहन, आसन, पाद्य, अध्यृ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीर्, गंध, पुष्प, धूप, दीप, 
नवैदे्य, दष्टक्षणा, प्रदष्टक्षणा, मंत्रपुष्प. 

 
स. 

 
सि. अदुःखनवमी अ॰ अंयोनवमी, अष्टवधवानवमी, अहेवनवमी अक्षयर्तर्ीया, ऋष्टषपचंमी, कष्टपलाषष्ठी, 
करष्ठमी, कालािककालािमी, कोजागरी पूर्थणमा, गजछाया, गुढीपाडवा, गोकुाािमी, गौरीर्तर्ीया, 
घानचरु्दृशी, घायाा चरु्दृशी, चपंाषष्ठी-चपंािमी, चुडीपुनव, चौथभरणी, जन्मािमी, टवाीअंवस, 
रु्लशीष्टववाह, ष्टत्रपुरीपुनव, ष्टत्रपुरोत्सव, दत्तात्रयजयंर्ी, दंवणीपुनव, दशरथलष्टलर्ा, दशाहरा, दसरा, 
दाडेंपूर्थणमा, ष्टदवई, ष्टदवााी ष्टदव्याची अमावास्या, धनरे्रस, धमृराजाची बीज, नरहसहजयंर्ी, नवरात्र, 
नवान्नपूर्थणमा, अ॰ नव्याची पुनव, नरकचरु्दृशी. नागष्टदवााी, नागपचंमी, नाराी पौर्थणमा, पष्टरवतृ्तनी, 
पष्टवत्रीपूर्थणमा, ष्टपठोरी, पोवर्ीपूर्थणमा, पोाा, प्रबोष्टधनी, प्रबोधोत्सव, बहीणबीज अ॰ र्ीज, बेंदूर, 
भरणीचौथ, भाऊबीज, भानुसप्र्मी, मकरसंक्रमण, मत्स्यजयंर्ी, महानवमी, महािमी, महाष्टशवरात्र, 
रथोत्सव, रंगपचंमी, रामजयंर्ी, रामनवमी, लष्टलर्ापंचमी, वत्सिादशी अ॰ वागबारस अ॰ वसुबारस, 
वडपुनव, वसंर्पचंमी, वालंीपुनव, ष्टवजयादशमी, वाेअंवस, वैकंुठचरु्दृशी, शयनी, शारदीयनवरात्र, 
ष्टशमगा, ष्टशवरात्र, ष्टशाासप्र्मी, सोमवर्ी, हष्टरर्ाष्टलका, होाीपुनव. 

 
सप्र्ऋणष. कश्यप, अष्टत्र, भरिाज, ष्टवश्वाष्टमत्र, गौर्म, जमदाक्ग्न, वष्टसष्ठ. २ भरैीष्टच, आते्र, अंष्टगरस, 
पुलक्स्र्, पुलह, क्ररु्, वाष्टसष्ठ. 

 
सप्र्द्वीप. जंबु, कुश, प्लक्ष, शाल्मली, क्रौंच, शाक, पुष्कर. 
 
सप्र्धारु्. रस, रतर्, मासं, मेद, मज्जा, अक्स्थ, शुक्र. २ सुवणृ, रजर्, र्ाम्र, वगं, नाग, र्ीक्ष्णक, कासं्य. 
 
सप्र्नद. शोणभि, हसधु, ष्टहरण्यवाह, कोक, घघृर, लोष्टहर्, शर्ि. 
 
सप्र्पिृर्. महेंि, मलय, सह्य, शुक्तर्मान, गंधमादन, हवध्य, पाष्टरयात्र, 
 

श्लोक. महेंिोमलयःसह्यः शुक्तर्मान गंधमादनः ॥ हवध्यश्वपाष्टरयात्रश्वसप्रै्रे्कुलपवृर्ाः ॥ 
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सप्र्पार्ाल. अर्ल, ष्टवर्ल, सुर्ल, महार्ल, रसार्ल, र्लानल, पार्ाल. 
सप्र्लोक. भलूोंक, भवूलोंक, स्वलोंक, महलोंक, जनलोक, र्पोलोक, सत्यलोक. 
सप्र्णिधाप्रकत णर्. स्वामी, अमात्य, सुहन, कोश, राष्र, दुग,ृ बल. 
सप्र्समुद्र. क्षारोद, इक्षरुसोद, सुरोद, घतनोद, दष्टधमंडोद, शुद्धोद, क्षारोद. 
सप्र्स्कंध. आवह, प्रवा, उिह, सह, वैब, षठापरा, परीबाह्म 
सप्र्स्िर. सा, ष्टर, ग म, प, ध, ष्टन - ष्टनषाध, ऋषभ, गाधंार, षड्ज, मध्यम, धैवर्, पचंम. 
 
सप्र्हरीर्की. (जा॰) ष्टवजया, रोष्टहणी, पूर्ना, अमतर्ा, चेर्की, अभया, ष्टजवरं्ी. २ अभया, चेर्की, पर्थया, 
पूर्ना, हरीर्की, ज यT, हैमावर्ी. 
 
सप्र्क्षार. ष्टर्ल, अपामाग,ृ करंज, पलाश, अकृ, यव, हचचा. 
सप्र्ोचार. पाचन, रेचन, तलेदन, शमन, मेहन, स्रं्भन, वदृ्धन. 
समुद्रचरु्ष्य. पूवृ- पष्टश्चम- उत्तर- दीक्षणसमुि. 
 
सरकारदेिें. प्र॰ लाडपट्टी, ष्टनमसारा, उंबरसारा, ाााा, ष्टवष्टहरहुडा, रु्सारापट्टी, संर्ोषपट्टी, जकार्, 
पाटदाम, सारा, साष्टदलवारपट्टी, र्ोटापट्टी, अडाणपट्टी. 

 
संस्कार. (पुरुषाचे.) गभाधान, पुसवन, अनवलोभन, ष्टवष्णुवष्टल, सोमंर्ोन्नयन, जार्कमृ, नामकरण, 
ष्टनष्क्रमण, सुयावलोकन, अन्नप्राशन, चूडाकायृ, उपनयन, महानाम्य, समावतृ्तन, ष्टववाह, स्वगारोहण. 
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साकर. जा॰ खाडं, गुाी, ष्टचनी, दाणा, दुबोटा, नावदसाखर, ाुलगोटा, बुरासाखर, मुगदुमोसाखर, 
रायपुरी सा॰, खडीसाखर, धुवासाखर, ष्टपठीसाखर, बनारशीसाखर. 

 
साडेर्ीनपोशाख. पागोटें, शालजोडी ष्टक॰ शलेा, (पायजामा अ॰ लगाकरायास) महामुदी, (अधारु्कडा 
ष्टकनखापाचा) पटका. 

 
साडेर्ीनमुहूरृ्. दसरा, ष्टदवााीची प्रष्टर्पदा, वषपृ्रष्टर्पदा, नागपचंमी. 
 
साडेर्ीनशाहिे. सखाराम बापू. ष्टवठ्ठल संुदर, ष्टवठ्ठल देवजी, (अधाशा॰) नानााडनवीस. (सख्यया, ष्टवठ्या, 
देव्या.) 

 
साधनचरु्ष्य. वस्रु्ष्टववेक, वैराग्य, शमाष्टद (ह्मणजे शम, दम, दया, ष्टर्ष्टर्क्षा, उपरष्टर्, समाधान), 
मुमुक्षतु्व-ष्टनत्याष्टनत्य वस्रु्ष्टववके॥ इहामूत्र ाल भोग ष्टवराग ॥ शमाष्टद षट संपष्टत्त ॥ मुमुक्षतु्व ं॥ 

 
साप. आगीमण्यार, आग्याघणस, आगेंाुरसें, कवड्ाघणस, कवड्ासपृ, काडंार, कामळ्या, 
कुसडाघणस, घणस, चाकण, जोगी, डुरडुरा, डोंब्यानाग, र्क्षक, धामण्या, नाग, नादेंटा, ाुरसें, 
मणेर, मण्यासाप, महाडूंा अ॰ मालंुड. 

 
सुपारी. जा॰ ओलीसु॰ कच्चीसुपारी अ॰ पाढंरी अ॰ रोंठीसु॰, दगडीसु॰ ाुलबरडीसु॰ लवंगचुष्टनसु॰ 
 
सेनांग. हक्स्र्, रथ, अश्व, पदाष्टर्. 
 
सेायरेधायरे इ॰ व्याही, ष्टवहीण, साडू, नणदं, दीर, भावा, जाउं, भाउजयी, आजेसासरा, आजेसासू. 
पणजेसा॰, पणजीसा॰ चुलर्सा॰ चुलर्आजा, चुलर्आजी, चुलर्चुलर्ा, चुलर्चुलर्ी, 
चुलर्चुलर्भाउं; चुलउ चुलर् भाउजई, चु॰ चु॰ बष्टहण, चु॰ चु॰ मेहुणा, चुलर् मामा, चु॰ मामी, 
मावशी, चु॰ चु॰ दीर. चुलर् नणदं, चुल॰ जाउं, चु॰ चु॰ जाउं, चु॰ चु,॰ नणद, चुलर्, भाउजई, मामे 
सासरा, मा॰सासु, मा॰ जाउं, मा॰ दीर, मामे नणदं, मा॰ भाउंजयी, मा॰ मेहुणा, मेहवणी, मावस सासु, 
मा॰ सासरा, मावस आजा, मा॰ आजी, मा॰ दीर, मा॰ जाऊ, मा॰ नणदं, मावस भाउंजई, मा॰ मेहुणा, 
मा॰ मेहवणी, आरे्, सासु, आ॰ सासरा, आ॰ दीर, आ॰ जाऊ, आरे्नणदं, आ॰ भाऊजई, आरे्मेहुणा, 
आ॰ मेहुणी–सावत्रआई, सावत्र मावसी इत्याष्टदक. 

 
सोळासंस्कार. संस्कार पाहा. 
 
सोळासूक्ष्मभूर्ें. पचंर्न्मात्रें, पचंज्ञानोंिेयें, पचंकमेंष्टियें, मन. 
 
संख्या. एकं, दहं, शरं्, सहस्र, लक्ष, दशलक्ष, कोटी, दशकोटी, अब्ज अ॰ अरबुद, खवृ, ष्टनखवृ, पद्म, 
शकुं, जलष्टध, अंत्य, मध्य, पराध.ृ 

 
स्कंध. (र्ीन) गष्टणर्स्कंध, होरास्कंध, संष्टहर्ास्कंध. 
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स्त्रीधन. अध्यक्ग्न, अध्यावहष्टनक, आष्टधवदेष्टनक, प्रीष्टर्दत्त, शुल्कअन्वष्टधय. 
स्थायीभाि. (आठ) रष्टर्, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, ष्टनवेद, ष्टवस्मय. 
ग्स्थणर्. (र्ीन) उत्पष्टर्, क्स्थष्टर्, लय. 
 
स्नान. (प्र॰) अंगस्नान, ष्टशरस्नान, कष्टटस्नान, कंठस्नान, पादप्रक्षालन, मुखप्रक्षालन, प्रार्ः स्नान, 
र्ीथृस्नान, समुिस्नान, अभ्यंगस्नान, नाहाण, मानसस्नान, मतष्टत्तकास्नान, गोमयस्नान, मंत्रस्नान, 
भस्मस्नान, गणस्नान.–भडुभडुगंगा, दंडस्नान, मुसा स्नान शास्त्रासस्नान, धुपटस्नान, नावासस्नान, 
ह्मणायास स्नान. 

 
ह. 

 
णहशेब. प्र॰ व॰ अज, अडाखं, एकुणार्, दुकारी, वीर्, वासलार् ष्टहशबे, ष्टकरे्ब.–अडावा, सदरघडणी, 
रुमाल, हार्रुमाल- चालर्ाष्टहशबे, जमाखचृ, कच्चा ष्टहशबे, एकबेरजी- उबार, खारे्वाईक, ष्टशलक 
लाडाकरणें, खारे्बाकी काढणें, लाडालडर्ी घेणें, लाडालडर्ी करणें, ाारीक- दाेराे करणें, 
बाकीपूज्य करणें, वजावठाडशा करणें, नावंावर- नावंेंष्टलष्टहणें- माडंणें, खार्ीं ष्टलष्टहणें- माडंणे-धरणें. 

 
हुदे्ददार. प्र॰ कमावीसदार, कोठनीस, कोठीवाला, खजीनदार, खाजगीवाला, चीटनीस, जमनीस, 
जामीननीस, जामदार, टीपनीस, टीपकर, ठाणेदार, र्गाददार, र्गादगीर, र्जकरनीस, र्पासनीस, 
र्रजूमान, र्रादार, र्ााठी, दार्दार, दार्रनीस, दबीर, देशकुाकरणी, देशमूख, देशपाडं्ा, 
देसाई, पोर्दार, पोर्नीस ाडनीस, ाारसनीस, बारनीस, महालकरी, मजूमदार, मामलर्दार, 
मुिाधरी, वाकनीस, शोकेनीस, ष्टशके्कवरदार, शखेदार, सबनीस, सभासद, सरकमावीसदार, 
सरकानूनगी, सरदेशमुख, मरदेशपाडं्ा, सरसूभेदार, सूरनीस, हवालदार, हश्मनवीस, हशमाड, 
नवीस, हजीरनवीस, 

 
हंुडी. प्र॰ रोकडहंुडी, पेंठ, शाहजोग हंुडी, खोका, लहणीहंूडीलगर्हंुडी- सकार; नकाराई अ॰ नकराई. 
नकार; हंुडणावा, हंुडी लावणें. धनीजोगहंु॰ 

 
होन. ष्टशवराईहोन– पादशाहीहोन, सणष्टगरीहोन, रामराई-देवराई जडमााी-धारवडी – कावरी, 
शलै्यघाटी–पानायकी– अदवानी– र्ाडपत्री –ष्टनशाणी, हुकेरी सोपे – अच्युर्राई– एकेरीष्टहन. 

 
क्ष. 

 
क्षीरितक्ष. वड, रुई, सावरी, चापंा, उंबर, शरे, इत्यादीक 
 
 

भाग दुसरा. 
 
अकराल. अकटोष्टवकट, ष्टवकराा, अघोर, भयंकर, भयानक, ष्टवकट, ष्टवकराल, कराला, भरैव, दारुण, 
उग्र, रौि, भयावह, भयकारक, भयजनक, भेसुर, भ्यासुर, त्रासकारक, भयकारक, भीषण, भीम. 
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अग्लन. आग, ष्टवस्र्व, वीस्रू्, अनल, जमदाकं्ग्न; होमाल, गतहाक्ग्न – धोन लोा, गलूल, – बडबाक्ग्न, 
वडवाना, कलेलोा, भडाका, धगाटा, धीदसट, धोकाा. 
 
अपमान. वदरंग, बेरंग, बददोई, अग्नष्टर्ष्ठा, अपभ्रश, घाण उर्ारा, बदलौष्टकक, बदनाम, बदनामी, 
रे्जोभगं, रे्जाऱ्हास, आनभगं, मानहाष्टन, च्यषू्टर्, परीभव- ाष्टजर्ी, ाटाष्टजर्ी, हस थूथू, छीशू, धूा, 
धूादशा, धूामासा, धूाधाणी, धूाधान, धूाधूा, धुापट, धापट्टी, पट्टाधूा, लील, बचेरी, भबेंरी, 
रेवडी भडवा, भरुली, राा, ष्टवट्ट, उलटी पूजा, बदनकशा, बदशान, भगल, टपली, भडं, शणेमार, 
ात्तर पूजा, खेंटरपूजा, ाेरघोंगडें, हुररेवडी, हुरृ वावडी, हुरली, वखबख, भवाडा, ष्टवटंबना, शोभा, 
नाकाटी, नाचक्वी. 

 
अपार. अनंर्, अनंर्पार, अपरंपार, ष्टनरष्टवधी, अमीम, ष्टनसीभ, अमयाद, अष्टनयात्तक–अगाध, अष्टनवार, 
ष्टनमयाद, अवारपार, दुरर्, अष्टर्शईर्, पराकािेचा, अपष्टरमीर्, अष्टमर्, आपरभीय, अग्नमये, असंख्यय, 
अगणनीय, अगण्य, अगष्टणर्, बेसूमार, बसूमाराची, बेहि, अशषे. 

 
अभ्यासी. ष्टवदे्यचा- अध्ययनाचा- पदण्याचा आस्थेवाईक- छंदी, अध्ययनी, अध्यनशील- परायण- पर- 
आसतर्- र्प्र्र, ष्टवद्याभ्यासी, ष्टवद्यापरायण, ष्टवद्याव्यासंगी, ष्टवदे्यच्छु, ष्टवद्याव्यसनी, अध्यायनाष्टभमुख, 
ष्टजज्ञासु. 

 
अणभलाष करिें. खाणें, ष्टगाणें, ग्रासणें, चावणें, हरामखोरीर्नाखोरी- खग्रास- चापसाचापसी- खाद 
करणें, खादगीखाणें-दपटणें, ष्टजरवणें, रु्रवणें, गटकावणें, पचवणें, चापचणें, हबकणें, ष्टगांर्- गप- 
गडगप- गलगप- गट- गरक- उरोमुरीकरणें, दमदेणें-मारणें, गळ्याखालीं उर्रून देणें, गोााबरेरीज, 
कााापार् करणें, खाऊनचकंदा करणें, खाऊनपाष्टठ करणें, गांकत र् करणें. खाड्ारं् उर्रणें, 
र्ावदेणें, धडारं् टाकणें, आप्यायन- भानगड करणें. 

 
अलंकार. भषूण, वस्र्, डाष्टगना, दाष्टगनास नग, नगोटें, आभरण. 
 
अव्यिस्था. घालमेल, गोंधा, घोा, घप्पाघोा, घोांकार, गदा, गाबाा, गळ्हाटा, गालर्, गडबड, 
गलबल, गलाट, घोंटााा, गुराटा, गोबागाथा, गाबाागाथा, सकंर, ब्रह्मधोा, ष्टवस्का, 
अारार्ार, गलर्, गलर्ान, शबल, एकबाट, एकमंगा, गााण, एकाकार, डपलंशाई, वचमंगा, 
ष्टभसष्टभल्ला, हलगड, भानगड, वचवच, चवचव, चवडव, ढवडव, ढवााढा, वचढव, धादंल, 
गडबडगुंडा, धादंलपट्टी, धादंलाधादंल, गुघाण. भा॰ सं॰ रे्थ ंवडे्ाचा बाजार ष्टपकला आहे. 

 
अिरठा. हनबा, ब्रह्मचारी, ष्टनसंग. भा॰ सं॰ मसणखंुट, ओणव्यारं्लाखंुट, खंुटारा, सोट, सेडसोट, 
सडहशग, सोटहशग, सडााहटग, सडेहुपट, खंुटावरचा कावाा, थोटाहपपा, पारोहपपा, वडहपपा, 
ाहटगभाई, उपटसुंभा, हपपाावरचा मंुज्या, जन्मसत्रयायासी, जन्मबट्टू, एकटा ष्टटकोजी, एकटा 
एकसुरा, ाकीर, सीटभरैव, लोठाश्रमी. भा॰ सं॰ घरनादार आष्टण देवाीं ष्टबऱ्हाड. नदीवर न्हाण गावारं् 
भष्टक आष्टण देवाीं ष्टनिा. त्याचें ष्टबऱ्हाउबाजलें  वरोवरच. 
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अिळून बांधिें. र्ाणणें, र्ाणून धरणें- बाधंणें, ओडून धरणें, अवटरणें, खचणें, चढवणें, सष्टन्नबंधन करणे, 
जवकणें, जखडणें, जखडून बाधंणें, जेठणें, करकचणें, करकचून बाधंणें, करकचून अवाणें, 
कचकावणें, र्कटणें, र्कटून बाधंणें, रं्गडणें, रं्गडणें, अक्रसणें, ष्टभडवणें, चौखरून बाधंणे. 

 
अशक्र्. दुबृल, शक्तर्हीन, दुबाा, कमजोर, ष्टनजोर, कमकुवर्, कमर्णूक, नवला, अबल, लुकसान, 
स्वल्पबल, अल्पबल, बलन्यनू, न्यनूबल. 

 
अशाश्वर्. दोन ष्टदवसाचंा, चार ष्टदवसाचंा, मष्टहनापधंरा ष्टदवसाचंा, थोड्ाकाााचा, आठवडेपाईंक, 
येर्ाजार्ा, आलागेला, उडलटप्पू चालीवजा, हंगामी, अष्टचर, अष्टचरस्थाई, अष्टचरकालस्थाई 
अष्टचरकाष्टलक, अल्पकाष्टलक, अस्थाई– अष्टनत्य, चंचाक्षणीक, क्षणभगुंर, उत्पन्नष्टवनाशी. 

 
आई. मार्ा, माय, अंबा, जननी, मार्त, मार्ोश्री, मावली, माय, माउली. 
 
आकळिें. आवरणें, राहष्टवणें, थाबंष्टवणे, आटपणें, साखाणें, वंदारं्–आळ्यारं् –दाबारं् –आटणींर् 
ठेवणे– राखणें, बाधंणें, अटकें र् घालणें, लगामीं धरणें, आरेखणें, आाा बाधंणें, दडपणें, दाबणें. 
आडकाठी घालणें, आवरण – ष्टनरोध – ष्टनग्रह – ष्टनयमन करणें. 

 
आकार. आकत ष्टर्, घडण, घडणी, घडवण, बाधंा, घाट, घडीर्डौल, उभारणी, रूप, छब, वरे्, वाण, ष्टवध 
– र्ोड, मोड, ठेव, ठेवण, घटाव, बाधंावा, बाधंणें, भट्टी, मासला – चिंाकार, अंडाकार, 
मंडलाकार, वतत्ताकार, बलयाकार, गोलाकार, कंुभाकार, पणांकार, ग्रहाकार, वतक्षाकार. 

 
आकाशगंगा. आकाशनदी, देवनदी, सुरनदी, स्वगैगा, स्वनदी, मंदाष्टकनी, ष्टवयद्गंगा, स्वधुनृी. 
 
आक्रोशकरिें. रडणें, ओरडणें, आकारं् करणें, दा – ढााला – भाभा – भाभाा ं– खाखा – 
घाघा – टचटचून रडणें, डचाचून पाणीडोळ्यारं् येणें, गाया पाण्यावर – नदीवर आणणें – उतशा 
बुतशी रडणें, चा घेणें, चेकाणें, रडण्याचीटक लावणें, रडण्याचा टाहो – लाही घेणें, रडून अकारं् – 
अनथृ-दंगा करणें, रड – रडेंघेणें – माडंणें – लावणें – उमसणें, स्ांुदणें, हूडके घेऊन – काढून – 
उमासे येऊन – उमाडे काढून रडणें — (मुलाचें) कें कणें, ठ्याहा ठ्याहा – टेंटें – रडंूरडंू करणें, 
कोंकलणें, ष्टकरकरणें-ष्टपरंगणें, कूस मुसणें, ाुसाुस करणें, ष्टकर्थकरणें, ष्टपरष्टपरणें, ष्टमणष्टमणणें, 
ष्टपठपटण, कन्हेरीगाणें, टाहीकरणें. — (जनावराचें) आरडणें, पुकारणें, बोहणें, शब्द करणें, 
हककाणें, ष्टककाी ाोडणें, रोराणकरणें, भेाकणें, म्याउ म्याउ करणें, ष्टहसणें, गजृन करणें, डुरकी 
ाोडणें, ठूड्करणें, चूचकरणें, चूाचूक करणें, हूक घालणें; शउेा घालणें—(पक्ष्याचंें) ष्टकलष्टबलणें, 
आरवणें, ष्टकरकरणें. 

 
आर्ां. एव्हा, आर्ाशंी, हल्लीं, हालीं, हाल, सापं्रर्, सापं्रर्कााीं, यावाेीं, यावेाेस, प्रस्रु्त्त, आजकाा, 
आजकााीं, वरृ्मानकााीं रू्रृ्, रू्रृ्कााीं, सद्या, सध्यस्कालीं, सध्याकााीं, इदानीम, प्रस्रु्र्, भय, 
संप्रष्टर्, अधुना, एधवा.ं 
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आत्मा. परआत्मा, सष्टच्चदाशं, ष्टचत्कला, ष्टचदाभास, त्वपंदाथृ, अंर्याम, अंर्यामी २ जीवात्मा, प्राणात्मा, 
प्राण, जीव, चैर्न्य, आत्माराम, के्षत्रज्ञ, ष्टचदाभास, ष्टचत्कला, चैर्न्यकारण, जीवनकला, पुरुष. 

 
आनंद. हषृ, हख,ृ सरं्ोष, उल्लास, उत्साह, खुशी, आल्हाद, प्रल्हाद, प्रमोद, पष्टरर्ोष, आनंदवतष्टत्त — 
अत्यानंद, परमानंद, महानंद, अष्टर्हषृ, रोमाचं, बालोबालखूशी, बालोबालसुख, रोमहष,ृ हषावशे. 

 
आयास करिें. लटणें, कंुथणें, उद्योग – यत्न – प्रयत्न – प्रयास, करणें, मेहनर् – श्रम – कि घेणें – 
करणें – लटणें, बाकरणें, अगाध बावाहणें, आाें बाेंलटणें, जोरमारणें, ऊराोडणें, दारं्ीबाधरणें, 
अनथ ृमाडंणें, भगीरथ प्रयत्न करणें, सार्सायास करणें, वणेा ं– ष्टर्डका देणें, जीव देणें – टाकणें – 
अधाकरणें, दंडपेलणें, एकगजब करणें – माडंणें, घोरंकार करणें, ऊराोड करणें, कडाकुट, 
लोंबीलोंबी – वाटाघंाट – अट्टाहस – करणें, हाडें ष्टलजवणें, हाडाचंी काडें करणें, हाडाचें मणी करणें. 

 
आजृिी. आजृप,ु आजृवाचा, मन धरणीचा, खुशामर्ी, खुशामन्या, र्ोंडाकडे पाहणारा, र्ोंडदेख्यया, 
र्ोंडासारखें बोलणारा, डोाे पाहून वागणारा, मजीचा कल पाहून वतृ्तणारा, जीजी ह्मणणारा, 
र्ोंडचाठ्या, थंुकी लेलणारा, र्ोंडपूजा, छंदानुरोधी, वशवर्ी. 

 
आकलगिें. कवटााणें, कवटााणें, वेंगणें, वेंगटणें, वेंगाटणें, कवेर् - गवेर् धरणें, उराशीं - पोटाशीं धरणें, 
उरीं पोटीं धरणें, कव - गव - ष्टमठी - ष्टवाखा घालणें, वेंग - ष्टमठी मारणें, खेमदेणें, आहलगन करणें - 
घेणें - देणें, कंवटााणी करणें. 

 
आिरि. आकलन आवर, अजप दडप, दाब, ष्टनरोध, ष्टनवारण, ष्टनग्रहण. ष्टनबंधन, ष्टनयमन, संयमन, 
सयमं, यमन, यम, यंत्रण, ष्टनगत्रण, यंत्र – अटोप. अटक. आटणी. दाब, ष्टनग्रह. अवरोध. उपरोध, 
ष्टनबधं, संग्रह, आडकाठी, आाा बाधंा, मयादा, पडदा, कैद, लगाम. 

 
आसन. ठाण, अंगठान, ठाणमान, बठैक, अंगक्स्थष्टर्, अंगसंक्स्थष्टर्, अंगष्टवन्यास, शरीरक्स्थष्टर्, 
शरीरष्टवन्यास, शरीरसंस्था. 

 
आळशाचा मायबाप. शर्ााशी. अचाीजी, अचाीबा, अजगर, आर, रीस, ऐदी, शष्टन, पेंदपोहो, 
क्षणसकड, थापा, मोधाा, ह्मसीबा, ह्मशा, उठवा, हल्या - भा॰ सं॰ उंटावरून शळे्या वाणारा, 
ष्टपकल्या लाडाखालीं उपाशीं मरणारा, काठीने पाणी ष्टशवणारा, काठीने संध्या करणारा 

 
आळशी. आासट, आासडा, सुम्र्, ष्टढला,ं जूड, पड्ा, मंद, मैंद, मट्ट, मठ्ठ्ठ्या, घैशा, घैम, बठ्ठ, 
ष्टलगशा, अनुद्योगी, ष्टनरुद्योगी, कामचुकाऊ, अंगजड, ष्टशष्टथल, ष्टनरुत्साह, उद्योगिेिा, उद्योगशत्र,ु 
कायानुत्साही. 

 
आज्ञा. आदेश, शासन, हुकूम, ष्टवधान, ष्टवष्टध, कन्द्या, ष्टनदेश, ष्टनदेश, ष्टनयोग – ारमास, अनुज्ञा. 
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क. 
 
कचाट. दुःख, संकट, संकि, कार्र, पेच, पेंचाटी, कच, लचाँड, ओकटें, खेंकटें, कोंडें, लेंगट, लाडें, 
कुलंगडें, घोरपड, गडखा, गड, काबीज, चक्र, गंडारं्, गंडारं्र, संक्रारं्, बाजू, समय, उपाष्टध, व्याध, 
ाेरा, कि, जंजाा, लोंबट, लट, अष्टनि, अष्टनिापार्, अष्टनि, अभि, अशुभ, ष्टवपत्ती, आपदा. काा, 
मजब, आपर्, ष्टवपदा, कााकंटक – अनथापार्, आकारं्, गजब, कहर, उल्कापार्, उल्वण. 

 
कटकट. धडाधडी, कडकडी, घासाघीस, घसमस, र्डकााडकी, खणका, दणका, खडका, थडका, 
र्कमक, कलकल, ष्टकलकील, ष्टकलष्टकलाट, ष्टकलबील, ष्टकलष्टवलाट, कचक, कचाकच, कच, 
खाखा, लमालमी, ाटकााटकी, कलागर्, बाचाबाच, कडकडणें, कलह, करकर, रसकस, 
धसास, धुसाुस, धसाासी, लीटधरणी, कटाकज्या, कटे्टमाडंण, लाजं, महारकचका, कावडंा, 
कावडंी, हषामष.ृ 

 
कि. कणी, कणू, कष्टणका, लव, लेश, कला, ष्टकणष्टकणी. भा॰ सं॰ सुपारीचें खाडं, सुईच्या शेंड्ावरची 
मार्ी, नखभरमार्ी. 

 
कपट. कत त्रीम, मया, माव, कापठ्य, छद्म, कैर्ब, प्रपचं, छल, ष्टमष, मीस, दगा, दगलबाजी, दगा, 
दगाबाजी, ठकबाजी, भगल, चेटक, यकर, चकर मकर, छल, व्याज, कूट, हुधौत्यृ, कपटष्टवद्या, 
ठकबाजी – माया, माव, ासवण, नागवणूक, हुल्कावणी. भा॰ सं॰ मावचेेंमथन, आणुथुतयाचेंकाजा, 
धंदराधंदरीचा (व्यापार), भरू्सतष्टि, ऐंिजाल, दाखवणूक, माकडसेंडा. 

 
कपाळकरंटा. दैवाचाभोपाा, आकाबाईंचाबधुं - भाऊ - वडीलभाऊ, आकाबाईचेंकूा, ाुटतयादैवाचा, 
ाुटतयाकपाााचा, कपाााूटका, अिकपाळ्या, हाडकपाळ्या, भिकपालाचा, भद्र्ा, 
रवानाथाचेका, शखं्यया, बाभट्टा, हर्भाग्य, काजार्ोंड्ा, काार्ोंड्ा, बोंबीलष्टभतया, 
पाढंरेपायाचंा, खुरंटपायाचा, अपंशी, ाते्तलस्कर, कमतखर्ा, हलाख, जगत् सेट, घरनादार आष्टण 
देवाींष्टबऱ्हाड, खैशा, जन्मकरंटा, खापरर्ोंड्ा, करंटा, दलभजंन, रंक, खरखर मंुडा, भणगंष्टभकारी, 
पालथाजन्मला, उर्ाणापडलेला, धाले धन्याचालेंक, ष्टवचारा, लाचार, दग्धहस्र्, दग्धहस्र्ी, 
ष्टनखोरडा, शुद्धस्ाष्टटक, शुद्धबुद्ध. 

 
कपाळ्ुटका. हीनभाग्य, अभागी, अपेशी, खापरर्ोंड्ा, उणेदैवाचा, ष्टनदेव, दुदेव,दैवोपहर्, मंदभाग्य, 
हर्भाग्य. 

 
कबाडकष्ट. मशागर्, कसाार्, कसाला, महारकि, कुते्तघशी, आयास, सायास, प्रयास, अट्टाहास, 
अटाआट, अटाघाट, अढाष्टपटा, अटाष्टपटी, अटापीट, वाटाघाटं, कडाकूट, कपााकूट, माथाकूट, 
कपाााोड, माथेाोड, डोईाोड, ऊराोड, उपद्व्याष्टप, खटपट, दगदग, खवदव, धकाधक, 
यार्ायार्, वणवण, खस्र्ा. 
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करडा. सखर्, कडक, खरमऱ्या, कदरखोर, कैखोरे, कैदी, कठोर, कठीण, ष्टर्खट, प्रखर, कहरी, 
ष्टनष्ठुर, उग्रदडं, उग्रशासन, दंडनशील, भरैवशासन, दंडबुष्टद्ध, उद्यर्दंड, उद्यर्बाहू. जाली, खपाठ्या, 
ष्टनबाण, कणतया. भा॰ सं॰ र्रवारीच्या धारेवर वागष्टवणारा करवर्ीवर वागवणारा. 

 
करनकर. करनकऱ्या, चकरनकर, अकरर्ााा, अगस्नामा, हेंकट, हेंगड, हेंकेखोर, हटखोर, 
वडेावाकंडा, हेंकड, खेंकटेखोर, खळ्या, खावादी, खंडगूा, अटीवाा, अडजार्, अडााठं्या, 
अडगात्या. गार्ाडा, लकर, कुष्टटलबुष्टद्ध, कुष्टटलाशय, ष्टवपरीर्कर्ा, ष्टवपरीर्कारी. 

 
किडीचंुबक. कवडीटंक, कवडीचुंबक, कवडीपूर्, दमडीपूर्, दामचुबंक, लोहचुंबक, कंजूस, लारेकरी, 
सोनार, सराा, ष्टकडेमारी, --भा॰ सं॰ रु्पारं्ील माशी चोखणारा, कणाचा अवर्ार, उदारकणृ, कण,ृ 
वरेूाचाष्टनचाड्ा, मड्ाचें र्ााव्याचें लोणी खाणारा, गाडगें धुउंन कढी करणारा, आंगचें पाप 
नदेणारा, आंगचामा नदेणाणारा, पाप देणार नाहीं, पुण्य कोठून देणार, हा चमडी देईल पण 
दमडीदेणार नाहीं, मंुगीमुखीचेंशीर् घेणारा. 

 
किडीमाल. ष्टबनष्टकमर्ीचा, नालायक, गैरी, अयोग्य, एर. खेर, गदा, गयाा, ाुकटा, नाकारा, 
ष्टनपटारा, हेंटा, खकान, गुणावगेाा, ष्टनगुणृ, दीडदमडीचा, दमडीच्या ष्टकमर्ीचा, दमडीच्या मोलाचा, 
कवडीचा, टाकाऊ. यारदा, यारदो, मुरदाड, र्तणवत्, र्तणप्राय, एरशरै खैरीशरैी, खटनट, 
खुदरापादरा. 

 
कल्पक. योजक, कल्पनावाज, कल्पनेचा, उपायी, चरु्र, युतत्या, युक्तर्मान, साधनी, लागलाव्या, 
युक्तर्वान, लाग्या, अनुसंधानी, संधानी, करामर्ी, ष्टहकमर्ी, हुनरी, हरहुनरी, इलमी, इलंबाज, 
उपायज्ञ, मार्थमक. 

 
कसबीि. कावरं्ीण, कंचणी, रंडी, राडं, वशे्या, बाजारीण, बाजारभसवी, बसवी, बाजारचीखाट, 
सामान्य, वशे्या, गष्टणका, वारागंना, वारस्त्री, वारवधू, रूमाजीवा, सवृवल्लभा, मालजादी, उिीपत्रावा. 

 
कळलाव्या. आगलाव्या काीचानारद, नारदमुष्टन, कब्जेदलाल, काचेठ्या, काचेर्व्या, ाुणगीलावणारा, 
ांुकणारा,रे्लओर्णारा, कैपारे्, वीरभरणारा, दुााव्या, लावालावी करणारा, मतहभेदी, घरभेद्या, 
घरघाल्या, घराोड्ा, घरनाशा, घरमारू, खाजाा, खजाा खेळ्या, चेरगडी भा॰ सं॰ लोकाचं्या 
घरावर कुते्र चढष्टवणारा, दाणे टाकून कोंबडे लुजष्टवणारा. 

 
कळििें. जाणवणें, सागंणें, सुचवणें, समजावणें, बोधवणें, बुजावणें, ज्ञापवणें, ष्टवज्ञापणें, उपदेशणें, 
खबरबार्मी - वरृ्मान - वार्ादेणें, जाण – सूचना करणें – देणें, बोध – प्रबोध – ज्ञापन – 
ष्टवलापनकरणें, माष्टहर्गार – माहीर् – जाणर्ा – बोष्टधर् – सूष्टचर् – श्रुर् करणें. 

 
कळाकौशल्य. युक्तर्, युगून, ष्टहकमन, कला, कुशलर्ा, कसरर्, कौशल्य, चारु्यृ, कसबदारी, कसब, 
काराष्टगरी, हुन्नर, कडासणी, छाप, छापी. 
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कारभारी. वष्टहवाटणारा, चालवणारा, ष्टनवाहक, व्यवहरना, वष्टहवाटदार, पुटाइन, पुढाकारी, पुरस्कर्ा, 
पुरस्कारी, पुढारी, मोहोरकाठ्या, मोहोरतया, मोहारपी, चालक, नायक, घटंक, नेर्ा, वाहक, 
मुखरण, मुखरणी, मुखरीण, सुकाण्या, नागंऱ्या, पुढच्याजोनाचा, सूत्रधाष्टर, सूत्रधारी, ष्टवनीचा, 
सारथी, मुकुटमणी, अध्वयृु, धनुधरृ, कारणी, धनी, नरहसह, नाक, प्रमूख, पुरस्सर. – आचायृ, 
याष्टज्ञक. 

 
कािेदार. कावखेोर, कष्टवबाज, काव्यादाव्याचा, मकरी, कपटी, कसब्या, कसवानी,धूतं्त, शठ, वाट, 
वाटगा, छद्मी, कारस्थानी, मनलकी, लागलाव्या, लाग्या, हुन्नरी, ष्टहकमर्ी, काटाचा, ष्टहल्लेबाज, 
गुंड, गुंडा, डावपेंचाचा, मर्लबदार, कवाइर्ी, कवाइंर्दार, छतयापंजाचा. 

 
णकलणकलिें. ष्टकलष्टबलणें, खटपटणें, अष्टर्वाद – वागयुद्ध – हंवरंुे्वे – हमरीरु्मरी – कटकट – खटपट 
– खाखा – खाकेवाके – खडवड – हटनट – कचकच – कचाकच – कलागर् – कलकल – 
करकर – ष्टकलष्टबल – धसमस – वाक् पारुष्य – हषामष ृ– ष्टवप्रलाप करणें चालणें होणें धसपस – 
धसापसी – धुसपूस – धुसमूस – रसकस – खडका – धडका – धडकाधडकी — र्डकााडकी 
उडणें – लाडणें – चालणें – होणें. 

 
कुटंुब. घरदार, घर, घरचे लोक, घरची माणसें, पष्टरग्रह, पष्टरवार, राडंपोर, खटला, खटलें , मुलेंमाणसें, 
बाईंलष्टभडंग, बाईलबडगा. जीजार. 

 
कुटाळ. घार्तया, घार्क, घार्की, घानपार्ी, अपकारी, अपकारक, नासरा, नाशा, नासाड्ा, उपिवी, 
अवगुणी, कुचाल, कुटील, नाठाा, िोही, िोहबुष्टद्ध, अपकारबुष्टद्ध, अष्टहर्बुष्टद्ध, भा॰ सं॰ कंटक, वाहवा 
ग्रह, दशमग्रह, ग्रह, कुचोद्याचे पाखरंू. 

 
कुभांड. कूष्माडं, कुदाडं, कुाराडं, व्यूह, ष्टवभवू, कचाट, ष्टकचाट, उचाडं, खेकटें, र्रकट, बगलाट, 
कुलगडें, कुवेडें थोर्ाडं, कंवटाल, भारूड, कैपर्, कुसतष्टि, कुकल्पना, र्कराा, पाखंड. 

 
कुमारी. कुमार, कन्या, नवोढा, कुमाष्टरका, गौरी, अक्षर्ा, अक्षर्योंष्टन, अष्टवद्धयोष्टन, अनन्यपूवा, 
पुरुषास्पति. 

 
कत पि. लोभी, लोष्टभि, ष्टचकण, ष्टचकट, ष्टचकटा, ष्टचकटू, चप्पूचडू, ष्टकरटा, केण, केवटा, केवटी, किू, 
दष्टरिी, हार्ाचा जड, जडहार्ाचा, हार्ाचाष्टचकट, ष्टमटष्टमठ्या, ष्टकरमाडो, ष्टहमटा, ष्टहमटी, ष्टहचूटा, 
बारीक पाहणारा, बारीकदृष्या, अदार्ा, अदत्त, अनुदार, छट, शट, ष्टवत्तषट, दृढमुष्टि, बद्धमुष्टि, 
अव्यय, व्ययशत्र,ु व्ययशषं्टकन, अल्पदृष्टि, दार्तत्वहीन. 

 
कत पा. अनुग्रह, कत पााूपणा, मेहबानी, मेहरबानगी, मेहर, मोहबर्. कत पाशीलर्ा, कत पालुर्ा, परोपकाष्टरर्ा, 
लोकोपकाष्टरर्ा, उपकारशीलर्ा, उपकारबुष्टद्ध, परोपकारबुष्टद्ध, परष्टहर्बुष्टद्ध, जनकत पा, लोककत पा, 
लोकाष्टहर्च्छा, भलाइं, भलाइकी, भलीभलाइृ, माणूसपणा. 
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कत पाळू. कत पावान, कत पावंर्, कत पाशील, कत पायुतर्, कत पाष्टवष्टशि, कत पाक्न्वर्, उपकारक, कत पाभष्टरर्, 
कत पापूण,ृ कत पासंपन्न, कत पा्, कत पामय, कत पाच्चचर - भा॰ सं॰ कत पाष्टनष्टध, कत पास मि - हसधु - सागर 
अक्ब्ध, कत पाकर, कत पाष्टनधान, कत पाराष्टश, कत पामूर्थर्, कत पापुरुष कत पाधन, कत पारूप, कत पाभरू्. 

 
कोडगा. ष्टनगरगटा, घायकटार, घायखेटर, ष्टनसूक, ष्टनददी, बेपरवा, बेढ्दीं भा॰ सं॰ लर्गाढव, 
लर्कोडगा, अर्कुटा, लार्बुतया, खेटरखाऊ, कोडगेखाऊ, लाज टाकलेला, ष्टनलाजरा, मेलेंमढें 
आगीला भीर् नाहीं, लार्बुकी सदासुखी. 

 
कोमिें. कोमेजणें, कोमावणें, कोमणें, कोमाइणें, वााणें, सुकणें, सुकटणें, मरणें, करपणें, बावणें, 
वाकुटणें, लेंबणें, लेमणें, कोा होणें, सुकवणवाावण, सुकवशी होणें, रंग - टवटवी जाणें. 

 
क्रीडा. खेा. क्रीडन, ख्ययालीखुशाली, खेाी, खेाीमेाी, कौरु्क, इच्छाष्टवलास. लीला, केष्टल, र्माशा, 
मौज. मजा, मस्कररी, कुरू्हल, रमण, रमणूक, ष्टवलास, हेला, ष्टवहरण, ष्टवहार, ऐशआराम. 

 
ख. 

 
खारकनदक. भा॰ सं॰ खादहनदक, गाईचा गोहोरा, अस्र्नींर्ला साप खाल्याघरचे वासे मोजणारा, खाल्या 
अन्नावर उठणारा, खाळ्या अन्नावर मार्ी घालणारा, बारा वषेखादं्यावर वागष्टवलें  असर्ा ंअस्रे् उर्ार, 
दूध ष्टपऊन ष्टवष ओकणारा, पोसल्या पोरा कायकरशील, र्र ह्मार्ारीचे डोाे काढशील, ज्याचा मंत्र 
त्याच्यामस्र्कावर हार् ठेवणारा, जेथें खाल, रे्थेंइगाल, वााूवर मुर्ल्याने ाें सनापाणी, 
ओलीनाखोली, आईच्या खाटल्यावर चढणारा, माय न ओाखी र्ो गाय काय ओाखी, बापास बाप 
ह्मणर् नाहा र्ो चुलत्यास काका कोठून ह्मणणार. 

 
खचीर्. साा, स्पि, धडधडीर्, खास, ष्टनस्रू्क, खामका, ष्टनखालस, अवजृू, ठासून, अगत्य करून, 
उदमेखून, आके्षपून, हटकून, र्ार्परचा, आहस्य, पाराछन्न, ष्टनक्षनू, अवश्य, जरूर, खरोखर, 
खरीखरी, खलबत्ता, 

 
खाज. कंडु, कंड, कंडी, कंडा खवखव, खुरखुर, खुरखुराट, खुदखुट, खुटखुटी, वावा, हुाहूा, मंुगा, 
साका, चव, चेव, कढ, उकडीधाम, खुमखुम, इष्क, कुरण. 

 
खािें. भक्षणें. अशन करणें – भक्षस्थानीं घालणें, धडारं् टाकणें - घालणें - उर्रणें, प्राणपूजा - पोटपूजा 
करणें - खाऊन टाकणें, खाउंन लखलखीर् करणें, खाऊन ठार करणें, मठगोाा करून टाकणें, 
चाटूनपुसून खाणें, ष्टनपटूनष्टशपटून खाणें, लडर्ी लावणें - देणें, चट्टामट्टा - र्ललाडा - र्ापट - 
ष्टनःपार् - ष्टनसंर्ान - साेजंगी - सप्पा - ष्टनराष्टनपटा करणें, चाटूनपुसून नाहीसें करणें, कडा चूर 
करून टाकणें, चपेट अथवा चपाटकरणें, पस्र्खाणें, रपाटणें, लपाटणें, चपाटणें, र्ाव देणें, पूज 
करणें, उपटून खाणें, सपा उडवणें,रगडणें, रपाटणें. 

 
खादाड. खाऊखादाड, अधासी, अधोरी, दपटून - रपाटून जेवणारा, बाकट जेवणारा, खाणोरा, दपठ्या, 
बहुभक्ष, बव्हाशी, बहुभक्षी, बहुभोजी, बहुभकु्, अन्याशी, अत्याहारी, अष्टमर्भक्षी, अष्टमर्भोजी, 



 

 

अनुक्रमणिका 

अष्टर्भोजी, वतकोदर, उदरपरायण, घासानेंआगला, खग्राशा, घस्मर, औदष्टरक. भा॰ सं॰ अगक्स्र्, 
उदरष्टपशाच, कुहक्षभष्टर, खायाला काा, खादाड मावसा, पोटबाबू, पोठ्या, पोटाथी, पोटभरु, 
पोटभऱ्या, खादू, खादूनंदन, पुखानंद, रावणाचीखाई, दुवासऋष्टष, राक्षस, लाहंवर, पोटारं् ब्रह्मराक्षस 
बाागणारा, भीम, बकासुर. 

 
णखसणखशा. खािी, खाष्ठीखोर, खंक, खंकाा, खयाा, खटखठ्या, ष्टजदखोर, ष्टजर्खोर, खेकड, 
खउर्र, खलेल, खैन्या, खडंगूा, काष्टवरडा, ष्टजकोरी, ष्टर्रसट, ष्टर्सकूड, ष्टर्डका, ष्टर्डष्टर्डा, 
सदावक्र, ष्टहरवा, ष्टहरवट, रु्डस, रु्सडा, रु्टक, रु्टसाल, कैदी, ककृश, िि, दूि, दाष्टिक, 
असंर्ोषी. 

 
खोटा. खोटसाा, खोटारा, लटका, लटकुरा, कपटी, मनाचा कपटी, मनाचा कुजका – खोटा, ष्टनमक 
हराम, बेइमान, अप्रमाष्टणक, सकपट, कपटमष्टर्, कत ष्टत्रष्टम, कुडा, कूड, हाडाचा खोटा – वाईट, 
लटका लाडंा, लटका ाटका, लबाड लार्ाड. 

 
ग. 

 
गप्प. बकबक, बकवा, बका, बकवाद, वडवड, खबरा, भाकउकथ, गाथा, कोरड्ा गाथा, अकडंष्टर्कडं, 
अगडर्गड, अगडवगड, वरा, बडबडाध्याय, गोष्टिश्राद्ध, लााा, गवगव, गवगवा, गलगल, 
ाकाडं्, जल्य, जल्यना, वाग्जल्पन, ष्टवग्रलाप, भाजीपाला. 

 
गप्पीदास. बडबडणारा, बकबकणारा, वार्ाकुटणारा, चराचर बोलणारा, बडबड्ा, बकबतया, गप्प्या, 
गप्पाअितया, चावट, ाकाडंीभाध, वाचट, वाचाल, वायचााा, जल्पक. भा॰ सं॰ र्ोंडावर 
नक्षत्रपडलेला, गागादीष्टक्षर्, बोलघेवडा, बोलगाडा, गडबड्ा, रु्रुरु्रू बोलणारा, बालबाल, 
लवनलव, वाजर्ेंघाट. 

 
गिृ. अष्टभमान, अहंकार, अहकूष्टर्, दपृ, मीपणा, मगरुरी, माज, माजूरीपणा, मस्र्ी, मस्र्वाली, बदमस्र्ी, 
मद, उन्माद, ष्टदमाक, ष्टदमाकदारी, पत्राज, अकड, र्ोरा, र्ोरेदारी, मान, अहम्मान, अहंमष्टर्, 
आत्माष्टभमान, आ्र्ा, दम, दंभ, र्ाठा, इशीम, खट्टा. 

 
गर्तिष्ठा . गर्थवर्, गर्थव, भष्टभमानी, साषं्टभमानी, मानी, मानवान, अहंकारी, अहंकारवान, अहंमानी, साहंकार, 
साष्टभमान, मगरुरीचा, मगरुर, ष्टदमाकाचा, ष्टदमाखदार, ष्टदमाखी, ष्टपादार, र्ोरेदार, चढेल, 
वरडोळ्या, मस्र्, मस्र्वाल, उन्मत्त, वदमस्र्, उदमस्र्, दर्थपर्, माजीरा, माजोंरा, उन्नर्ष्टशरस्क, 
अष्टवनय, – गवाधीन, मदाकुल, महाष्टवि, मदाक्रारं्, प्रमन, दपृध्मार्. भा॰ सं॰ गजमस्र्कारूढ, 
मगरमस्र्, जालीम, डोाे र्ाठलेला, यास आकाशपार्ाा एक, याच्या डोतयाला आभाा लागूं लागलें  
अथवा दोन बोटें उरलें , याच्या आंगी र्ीन मण ष्टर्खें जार्ें. (-हाणंें) ाुलणें, माजणें, मार्णें, चढणें, 
ाुगणें, जडावणें, जडकावणें, मरर्ावणें, उाााणें, उर्णणें, उटार्णें, उडारणें, शाेरणे, गजस्कंधीं 
बसणें, आसन जड होणें,मान चढणे, डोईने चालूलागणें, डोळ्यावर धूर येणें, उरधाटें ष्टारणें – चढणें, 
पारडें चढणें, अथवा जउ होर् जाणें, शीडचढणें, अडीच चकाडं्ावर येणे, - इशीम बाागणें - भोगणें, 
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आठ्यना ष्टमरवणे - बाागणें - ओढणें, प्रष्टर्ष्ठा वाागणे-मरवणें, मान खादं्यावर नसणें. चण्याच्या 
लाडावर चढणें. 

 
गलबला. गलगल, गलबल, गलका, गलगा, गलगला, गवगवा, गडबड, गदी, गल, गूलगलवा, हूल, 
हाकहूल, हूलचाल, कल्ला, कोलाहल, कोल्हाा, कल्लोा, कलली, बोंब, बोंबा, बोंब, वोराण, उल्लड, 
वैदा, हगामा, ब्रह्मघोा, घोर, हाकाटा, हाकाटी, दंगा, खणका, टाकंा, गजल, जनरव – गलबलाट, 
कलकलाट, गलगलाट, कुलकुलाट, गोंगाट, कोकाट. भा॰ सं॰ घरडोईवर घेणें, हधडणें, गदी करणें, 
महारगजाल, बलबलपुरी, लग्नघर, बाजार, बाजारवाडा, बाजारघरकोाणीचा बाजार. 

 
गांजिें. छाणें, छडणें, जाचणें, चालवणें, त्रासणें, जााणें, खाजवणें, सर्ावणें, श्रमवणें - गाजंणूक - 
जाचणुक - जाचणी - छाणूक – छा – छडणूक – जाचणुक – चाावण – चाावणूक – छलना – 
भाजणूक – काचणी – कुचाली – कुचेिा – कुचष्टवध्या – खवडंााी करणें – जाचं – काच देणें. भा॰ 
सं॰ जााणें, डाचणें, ष्टचर्ावणें, र्ाणें, र्ार्ाावणें, भाजणें, र्ोडणें, भडंावणें, घोाणें, घाटणें, अटणें, 
खलखलावणें, रडवणें, धुरावर धरणें, हायासआणणें, छाीछाणें, प्राण – जीव खाणें, ष्टजवाचा घोट 
घेणें, जीव र्ोडणें, जाींर् जााणें, आंर्डीं ष्टनपसणें, हाडें मोडणे – घुसाणें – ष्टखाष्टखाी करणें, 
खोड काढणें, नाीं नख देणें, ष्टजवाला अरडीं – दरडीं घालणें, काठ्या घासणें, कुर्रओढ – लाकंड 
र्ोडकरणें, काचंणींर् धरणें, काचणीलावणें, उपमदृ करणें, वाटूनघाटून ष्टपणें, खडे खाववणें, ाोडून 
खाणें, वाटघाट – खाजवाखाजव करणें, प्रकार – र्ऱ्हा – परवडीकरणें, र्ाा र्ा देणें. 

 
गारूड. गौडबगंाल, भानामर्ी, भानामर्ीचा खेा, बाजेगरी, नजरबहंी, दृष्टिबधंन, दृिीबदं, इंिजाल, 
छाछंूं, जंर्रमंर्र, हार्चलाखीचा खाे, हस्र्लाघव, माया, बुचदृष्टि. 

 
गांिढळ. गावरानी, खेडेगावंचा, खेडेगावंी, गावंठी, गावंठ्या, खेडोा, खेडवा, खेडूला, खेडााू, गावंढी, 
ग्राम्य, ग्राम्यक, कुणबाऊ, शरे्पोर्चा, शरे्संबधंीं. 

 
गुटमळिें. काकंरणें, गुलमुाणें, गुरमाणें, घुरमुाणें, आशकंणें, अबाकणें, गणवणणें, गणगणणें, 
कुडकुडणें, गुपटणें, र्रंगणें, घोटााणें, डगणें, उामाणें, अउखाणें, बुचकाणें, मागेंपुढें पाहणें, 
काकंूंकासकूस - नानू - कानकून - कुडकुड - धरसोड करणें, करंून करंू करणें, धईखाऊंमइंखाऊं 
करणें, आंर् बाहेर होणें, मन खालवर होणें. 

 
घ. 

 
घांसखार. र्कडमोड्ा, भाकरमोड्ा, जेवर्ागण, कणाईर्, ऋणकरी, ाुकटखाऊ, ाुकठ्या, 
पोटपोशा, अईर्ोजी, अईर्ोका, आयर्गब्ब.ू भोजनभाऊ, भोजन्या, मजैवान, अजगरवतत्तीचा, आयत्या 
ष्टपठावर रेघ्या ओढणारा. भा॰ सं॰ कन्हर्ो कुथर्ी, अलींद्याला उरर्ो, धन गायाला, पाष्टहजे चागंलें  दोन 
शरेाचेंआण काम करायाला नको काडीचें, जेवायालाआधीं ष्टनजायाला मधीं कामाला कधींमधीं, 
र्ोवऱ्याला पुढें आष्टण लयामाला पाष्टठमागें, खायास काा आष्टण धरणीस भार. 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

च. 
 
चंचल. चपल, चचंलष्टचत्त, चचंलवतष्टत्त, र्रल, वावसा, लहरी, लहरीदार, लहरीबहरी, उडाटप्पु, 
उडाणटप्पू, उचलचावडा, अस्थाई, अक्स्थरबुष्टद्ध, क्षष्टणकबुष्टद्ध, क्षणष्टचत्त, क्षष्टणकवतष्टत्त, ष्टर्रष्टर्रा, 
हष्टरिाराग, छंदखोर, छाषं्टदि. 

 
चट्टीपट्टी. (पुरुषाचा) ष्टटााटोपी, ष्टटाेपटे्ट, चटे्टपटे्ट, (स्त्रीची) चट्टीपट्टी टाकमष्टटका, टाकमष्टटकला, 
टाकमष्टटाा, टाकमष्टटक, ष्टटकलीष्टमकली, वेणीाणी, काजाकंुकंू, ष्टटकलेभागंले, चागंभागं. 

 
चंद्र. चादं, चिंमा, सोम, इंदु, शशी, शराधर, शशाकं, नक्षत्रनाथ, ष्टवधु, सुधावशू, ष्टनशाकर – चिंकला, 
चिंहबब; चिंोदय; चादंरात्र, पूर्थणमा, पूणचृिं; बालचिं; पार्चिं; प्रष्टर्चिं, चिंमंडल; उर्रर्ी 
काा;चढर्ी काा; चिंबा; अधृचिं. 

 
चि. रुष्टच, गोडी, स्वाद, रूच, मंजा, मजेदारी, रस. 
 
चिदार. रुचकर, रुचीक, मजेदार, गोड, ष्टमि, रसवान, चणचणंीर्, खमंग, चरभरीर्, खारटरु्रट, 
चष्टवि, रुच्य, रोचकव, सुखास्वाद. सुरस, सरस, स्वाष्टदि, स्वादू, मुखष्टप्रय. 

 
चहाडी. बलाठं, रु्ाान, र्ोहोमर्, र्ोवर्, आा, चुगली, थोर्ाडं, वगलृाटं, बलाडं, कुाराडं, अदावर्, 
कूट, नालस्र्ी, पैशुन्य, र्कराा, अपवाद, अष्टभशाप, असूया, ष्टनर्थमत्त, पेलकूट, कैवाड, चकारी. 

 
चाल. दस्रु्र, रीर्, माग,ृ पथं, पथ, ष्टशरस्र्ा, संप्रदाय, पद्धर्, पष्टरपाठ, पाठ, धारा, पेंडोाा, धारे, पेंडोाें, 
वष्टहवाट, भार्, ष्टरवाज, मामूंल, शरेा, ओावटा, राहा, रहााी, रवसे, प्रघार्, प्रचार, प्रथा, दंडक, 
भोाा, अचार, आचारण, चया, व्यवहारण, अनूसरण, अनूसार – वतद्धाचार, आचार, ष्टशष्ठाचार, 
कुलाचार, लोकाचार, देशाचार. 

 
णचत्तिेधक. िव आणणारा, करुणा रसाचा, रष्टसक, रसभष्टरर्, करुणारसभष्टरर्, करुणाजनक, 
करुणोत्पादक. करुणासंय, करुणात्मक. कारुष्टणक, करुण, करुणापर, िावक, ष्टचत्तिावक, वधेक, 
मनोवधेक, हदयवधेक, ष्टचत्तमोहक, हदयंगम, मनोंिावक, ष्टचत्तािृकावी. 

 
णचत्रणिणचत्र. परीप्रकारचा, र्ऱ्हेर्ऱ्हेचा, भार्ीभार्ीचा, अनेक, अनेक र्ऱ्हेचा, अनेक प्रकारचा, अनेक 
जार्ीचा, नानाप्रकारचा, नानाजार्ीचा, नानाष्टवध, बहुष्टवध, अनेकष्टवध, नानाजार्ीय, ष्टवष्टवध, अनेक 
जार्ींचा, ष्टचत्रष्टवध, पतथक् ष्टवध, बहुप्रकार, ष्टवजार्ीय, ष्टजन्नसवार, ऐलपैल, नाना. 

 
चेंगट. वाे लाव्या, उशीऱ्या, ष्टदरींग्या, ष्टढला, ष्टडल्या, ढील, सावकाशा, चेंगटी, चेंगठ्या, ष्टवलंबी, 
दीघृसूत्री, दीघृसूत्र, मंद, जड, ष्टचरकारी, ष्टचरष्टक्रय, जडष्टक्रय, सुस्र्, सुस्ना, हलगशा. 

 
चेष्टेखोर. चेिेबाज, खोडकर, छंदी, छाषं्टदि, छादंस, कुचेिखोर, खोटसाा, टवाा, टवााखोर, दाउ, 
टारगा, टार, टोर, चारगट, उत्पार्ी, दुगुणृी, अचपा, लटेंल, लटृली, चााक, कारटा, 
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कारटापोरटा, ढंगी, ढंग्या, ष्टवजवटा, धादंली, धादंल्या, व्रात्यक्षणछंदी अपस्मारी – (पोर हकवा 
मुलगें) अवर्ार, अवर्ारी, धाड, आर्र्ाई, अजार्, पष्टलस्र्, ष्टजवरं्, ष्टपशाच, खवीस, व्यष्टर्प्रर्, 
व्यष्टर्पार्ावर लालेला, कुलनाश, जन्मकुराड, जन्मारं्रीचा डैरी, चूड, ष्टवस्र्व, खूा. 

 
छ. 

 
छके्कपंजे. अकडंष्टर्कडं, इदर ष्टर्दर, घटंपटं, गठं्ठ पटं्ट, गटे्टपटे्ट, गहेपदे, हंगेरं्गे, हहगेर्ेंगे – अांटां, 
लपंछप,ं कावड, दावड, चरकमकर, लुलवा लुलव, टालमटोला. 

 
ज. 

 
जलदी. लवकर, वगेी, वेगून, जलद, सत्वर, त्वरीर्, शीि, वगेर्, वगेें, वगेीं, भडभड, लवडी सवडी, 
चालर्ाबोलर्ा, चालर्बोलर्, थुंकीघालून, घोड्ाचे पाठीवर. 

 
जादू. जादूष्टगरी, चेटक, बीरष्टवद्या, शाबरी, ष्टपशाचष्टवद्या, कुष्टवद्या, असद ष्टवद्या, अष्टवचार – र्ोटगा, कुवडेें, 
कुडें, कुडवडेें, मूठ. 

 
कजकिे. वश - स्वाधीन करणें, ष्टजर् - पराष्टजर् - पराक्रारं् करणें, वटणीस - जेरीस आणणें, हुकमर् - 
अमलारं् - र्ाबेंर् आणणें, दम - दमन - ष्टनग्रह करणें, हस्र्गर् - सर करणें - भईुस - धुाीस - 
जष्टमनीस ष्टमावणें, जमीनदोस्र् - चीर् - पादाक्रारं् करणें, लोावणें, लोासावणें, मारून चुरा करणें, 
मारून पीठ करणें, धूा करणें, खाणें. 

 
णजर्ेंणद्रय. दंष्टडर्, दष्टमर्, संयष्टमर् - ष्टवषयार्ीर्, मोहार्ीर्, ष्टवरतर्, वीर्काम, वीर्राग, वीर्स्पतह, 
संयर्ेंष्टिय, ष्टवषयपराङ्मुख, भा॰ सं॰ वैरागी, गोसावी, संर्, प्रशारं्, मनुष्य, प्रशारं्ात्मा, त्यागी, संयमी, 
वैराग्यशाली, र्पःशाली, वशी, देहीं असूनष्टवदेही, ष्टजर्काम क्रोधाष्टद. 

 
जीि. प्राण जीष्टवत्व, चेर्ना, चैर्न्य, दम, जीवकला, जीवनकला, प्राणवायू, पचंप्राण, भरू्ात्मा, जीवात्मा. 
 
जुना. बहुर्काली, बहुर्ा ं ष्टदवसाचंा, बहुर् काााचा, बहुर् ष्टदवसाचा, ाार ष्टदवसाचंा, ाारष्टदशी, जुनाट, 
पुराणा, पुराण, पुरार्न, प्राचीन, बहु काष्टलक, ष्टचरकाष्टा, ष्टचरस्थाई, ष्टचरंर्न, कदीम, कधींचा, कदा 
काााचंा. 

 
जुलूम करिें. जुलूम ज्यास्र्ी – जबरी करणें, ष्टपाणें, ष्टपाूनघेणें, जाचणें, जााणें, ष्टपडणें, घोटणें, 
खाणें, चेंगरणें, चेंचणें, जाजााट - उपमदृ - उपिव करणें, खल घेणें - माडंणें सं॰ घाण्यारं् - 
चरकारं् घालणें, करवर्ीं - चरकीं - करवा खालीं धरणें, खडे खावष्टवणें - र्ारणें, जाीर् जााणें, 
रे्लकाढणें, पुरेपुरेसा - नकोनकोसा करणें, नाकीं नऊ आणणें, त्राहीत्राही करणें. 

 
झ. 
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झपायाने. चलाखीने, लटपटीने, कडातयाने, धडातयाने, कडकडून, कडकाऊन, कचकाऊन, 
करकचून, र्डकून, र्डकाऊन, रगडून, र्कट, र्कटुन, खपाटन, खसाटून, धसकन – कर – 
ष्टदशी, धडक् न, धडधडून, र्डक, धडक, धडधडा, कडका मारून, बाकट, वाकटून, लपलप, 
लपलपा,ं लपापा,ं भरभर, भरभरा,ं भराभर, भरारा,ं लरलर, लरलरा,ं लरालर, लरारा,ं लडलड, 
लडलडा,ं लडालड, लडाडंा,ं ाडाड, ाडाडंा, ाडाडा,ं ाडााड, चप, चपाचप, चपचपा,ं चपापंा,ं 
पटका पटकी, पटापटी पटापटा,ं पटापट, पटाटा,ं खडाखड, खडाखडी, खडोखडी, र्ाबडर्ोब, 
लबकन, मटकन, ाटकन, लटकन, चटीदशीं, भरकन, चपक, रु्रुर्, रू्रृ्, रू्रृ्चेरू्रृ्, रू्र्ारु्र्ी, 
रू्र्ारू्रृ्, हार्ोहार्, हार्ोपार्, हार्चेहार्ीं, उठाउठी, उभाउभी, उभ्याउभ्या, उभ्या उभ्याना, धूम, 
लवलाहे, लवलाही. 

 
झोंप. ष्टनिा, नीज, शयन, सुक्प्र्, सुप्र्. स्वाप. सवोष्टियाव्यापार – अघोरी ष्टनिा, असूरी ष्टनिा, गाढमूढ 
ष्टनिा – काालोप, साकर लोंप, सुषुक्प्र्. 

 
ठ. 

 
ठक. ठग, ठकबाज, दगाबाज, दगेखोर, सोदा, काशाकर, काबयूार, ष्टहले्लबाज, वचंक, गुंडा. 
 
ठकबाजी. ठकाई, ठगाईं, ठकष्टवद्या, ठकूष्टवद्या, दगाबाजी, दगलबाजी, सोदावें, सोदेष्टगरी, सोदेशाई, 
लबाडी, गुलामष्टगरी, काबूयारी, लबाडी लचाडंी, लबाडी लार्ाडी, लबाडी लार्ााी. लकारी, 
कााेंभेरें, धत्तरूा, ठकडेपणा छटपणा, धूतृ्तर्ा, धूत्ताई, धौत्यृ, धौर्थर्का, 

 
ठकणििें. ासष्टवणें, भोंदणें, वचंणें, प्रर्ारणें, भोासावणें, भोाावणें, भलुकावणें, दगा देणें, ठकवणूक, 
ासवणूक - वचंना, प्रर्रणा करणें, भा॰ सं॰ मंुडणें, घालणें, चकवणें, लकवणें, ठेंगााणें, दाडंाणें, 
ाटवणें, धंदरणें, लाजरणें, ष्टशमाटणें, शेंटााणें, हहसटणें, ष्टहसकणें, गााकापणें, गुंगारा - लोली.- 
टोला - पटका - चट्टी - गीर्ा - लोका,ं धुरी, धूर, बालादेणें, गुंगारा मारणें, डोईवर हार् ठेवणें, अथवा 
ष्टारवणें, र्ोंडावरून हार् ष्टारवणें, र्ोंडास पानें पुसणें, धाब्यावर बसवणें, धूप - धतु्तरा दाखष्टवणें, 
पागोटें गंुडााणें, हार्ावर रु्री देणें अथवा देऊन पाष्टवणें. 

 
ठोकजोशी. दैव सागंणारा, हारे्व्य सागंणारा, जोशी, मेढेंजोशीडाकीचा, कुडबुडा, कुडमुडा जोशी, 
सवृदाजी ॰ हपगाा जोशी, कालबेल्या, नक्षत्रसूष्टच, दैवज्ञ, दैवलेखक. 

 
ढ. 

 
ढपळििी. ष्टबरहबटी, ष्टथरष्टबटी, पेजवणी, ाजीर्ा, गंजवणी, घुमंडगुावणी, पाकवणी, लुाकवणी, 
गरगट, डुाकवणी, काकावणी, शखंवणी. 

 
ढोंगी. दंभी, दाषं्टभक, डंभी, भगली, भगल्या, मकरी, वषेधारी, मनारं्एक जनारं्एक, ष्टमसखोर, भा० सं० 
गायर्ोंड्ा, गोमुख्यया, साडेभावार्ीं, भगलभावार्ीं, बकध्यानी, बकवतष्टत्त, बोकेसन्याशी, बडैाल वतष्टत्तक, 
शाषं्टर्ब्रह्म, गोमुखव्याि, मेंग्यामारवाडी, हसर्ाहंसर्ा ं दारं्पाडणारा, साखरेचीसुरी, हार्ावर साखर 
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आष्टण मानेवर कार्र देणारा, मानभाव, गोडबोल्या आष्टण सालसोल्या, र्ोंडावर अथवा र्ोंडापुढचा 
गोड, इंिावण, गुाधोंडा, ष्टमसकीन मारवाडी, ष्टमस्कीन, मात्रागमनी, साक्त्वक चाडंाा – धमृध्वजी, 
ष्टमल्हा, सदानाक धरून बसणारा. 

 
र्. 

 
र्गादा लाििें. धरणें करणें, धरणें बसणें, र्गादा बसणें, र्गाद्यास बसणें, खटपट घेणें, खणपटीस लागणें 

– येणें, धुणी घालून बसणें, गोण घालून वलणें, ष्टखाण घेणें – धरणें, र्ाण देणें, पायाशी पाय बाधूंन 
बसणें, खपाटीस बसणें – लागणें, अष्टधवासन – अष्टधष्ठान करणें, मेखाटणीस – मानगोटीस – 
गरगोटीस – गाचेपीस – बोकाडंीस बसणें, गाीं पडणें. 

 
र्पास करिें. शोधणे, चौकसणें, र्पासणें, पाहणें, परीक्षणें, शोध – सूड घेणें – काढणें – करणें, छडा, 
छडणूक, छडाछड, काढणें – पाहणें – लावणें, अन्वेषणें, चौकशी – र्पासणी – ष्टवचारपूस करणें – 
ष्टनहााणें, ष्टनरेखणें, टेहाणें, पेरणी करणें, डोाेभर पाहणें, डोळ्यारं् रे्ल घालून पाहणें, ष्टदव्यावार्ीनी 
शोधणें, काटकोणा मोजणें. 

 
र्ारुण्यदशा. र्रणेपणा, र्रुणपणा, जवानी, पष्टहली पराई, र्ारुण्य, र्ारुण्यावस्था, नवनी, योवन, 
यौवनावस्था, र्रुणकाा, पूवृवय, प्रथमवय, कौमार, शशैव, पौगंड, यौवनकाल, कााेकेश – छार्ीचा 
भर, नवर्ीची लहर बहर, र्ारुण्याचा उर्, र्ारुण्यबल, जीम, उधान, नवर्ीचा पूर, मुसमुशी. जवानी. 

 
र्ालेिंर्. लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवरं् श्रीमान, श्रीमंर्, श्रीकार, र्ालेवार, बखर्वार, कत र्ाथृ, कत र्कत त्य, 
कत र्कत र्ाथृ, चाष्टरर्ाथृ, प्राप्र्यश, पद्मस्र्ी, वरदहस्र्ी, यशस्वी, जपी, कल्याणी, खार्ाष्टपर्ा, भि, 
के्षम. 

 
णर्खट. ष्टर्खट डोम, र्लख, र्ीक्ष्ण, र्ीव्र, खंरा खंरट खष्टवरडा, खवट, ष्टटर्तर्, खर, प्रखर, कडक, 
खरमरीर्, चरमरीर्, चरचरीर्, कट रे्जवान, जहाल, जलाल, जालीम, लणलणीर्, चणचणीर्, 
जाजाीर्, भगभगीर्, ठसठसीर्, ष्टर्खटमीट लाऊन सागंणें. 

 
णर्खटमीठ लािनू सांगिें. ाुगवणें, ाुगवनू – वाढवनू सागणें, मीठष्टमरची लावणें, हार्पाय लावणे – 
ाोडणें – लावनू – ाोडून सागंणें, काठं्याचा नायटा – मोहरीचा मेरु – राईचा पवृर् – पराचा पारवा 
– पराचा कावाा – रजाचा गज – एकाचीं दोन, करणें – करून सागंणें. 

 
णर्समारखान. धारराव, आरेराव, शेंदाडष्टशपाई, इमामदाडंगा, बीरपीर, समशरेबहादुर, र्लवारबहादुर, 
अडूमाडू, पचंहत्यारी, खणतया, शरं्भीष्म, शूरमानी, शूरमन्य, ढेंगोजी, टेंगोजी, थोट, रगडमल्ल, 
लठ्ठष्टनरंजन, लठं्ठभारर्ी, वाघमाऱ्या. 

 
र्ीक्ष्िबुणद्. जलद, ष्टर्खट, र्ीक्ष्ण, चरमरीर्, चणचणीर्, चुणचुणीर्, शाहणा, हुशार, बहादूर, बाट, 
बाटगा, पटु, चवरस, डोास, खडाण, खडखडीर्, कुशाग्रमष्टर्, र्ीव्रबषु्टद्ध, प्रखरबुष्टद्ध, सुजाण, 
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र्कवाज, र्र्थकक, र्ाकी, धूतृ्त, जीवट, र्ाखडा, कागडा, ष्टचमखडा, चरष्टचव, पंजाबी, चचं, चंष्टचबाग, 
चचुंबाग, मेधावी, प्राज्ञ, सुधी. 

 
रु्कडा. कुटका, खंड, खाडं, खाप, कोरका, शकल, कण कष्टणका भा० स० काहंींच, काहंींएक, ष्टर्ाभर, 
ष्टर्ारु्ल्य, ष्टर्ाप्राय, लवलेश, लेश, नखभर, काडीभर, काडीमात्र, अणुमात्र, बालाग्र, सुर्ाचा र्ोडा, 
याक्स्कंष्टचर्, रजभर, अभाष्टवक, स्पश,ृ मानष्टसक, जार्, वाण, कला, ष्टचमटभर, वास, सुईच्या 
अयारं्ील मार्ी. 

 
रु्कडमोड्या. हाजंी करून-खशामन करून, आजृव करून, पोटभरणारा, परान्नरुष्टच, परपाकरुष्टच, 
परान्नपि, परान्नभष्टक्ष, पाते्रसष्टमर्, पानपूजा, वारकरी, पकं्तर्पठाण पकं्तर्बारगीर. उंडीकबाल. 
उंडीउकळ्या, रै्लंग्या, रे्लंगभट, र्ाजेघोड्ाची गोमाशी, भोजनभाऊ. 

 
र्ोटा. नुकसान, नुकसानी धक्का. ष्टहसका, ढोला, गोर्ा धोका, लोका, खाचं, खाच, खोट, टेंच, नहाव, 
नहावी, खत्ता, चट्टाघसण, घासंण, घस, घसरा, भोकसा, चपेट, छकड, र्ोमद, मुर, मुरवण खामी, 
हानी, ऱ्हास, अपचय, अपाय, क्षष्टर्. 

 
र्ोंडी लाििें. ओलवण, ष्टभजवण, कालवण, कोहशबीर, वोाुकोरड्ास, प्र० अडगई, करंबट, करमणें, 
कोचकई, गरगट, गीज, चटणी, लणका, पचंामतर्, मेर्कट, रसा, रायर्ें, वरण-सवार, डागंर, 
कोशबंीर. 

 
थ. 

 
थपडाक. चपराक, चपाटी, चापट, चपेटा, चपेट, थाप, थापडी, थयाट, थबकड, धबका, धप्पा, धपाटा, 
धमाटT, धबल, धप्पल छकड, चडन, चडकण, चडकणी, चटकणी, वादडा, चापपोली, आसाोट. 

 
द. 

 
दमिें. ष्टशणणें, भागणें, वेंगणें, अटणें, टणकारणें, टणकणें, ष्टचरकीस येणें, जेरीस येणें, ष्टजकीरीस येणें, 
कडीस सरी येणें, उरींाुटणें नाडी आटपणें, हायास येणें, ष्टकरं होणें, जीव रु्टणें, उर्ाणा पडणें, नाकीं 
नउं येणें, मठ्यासयेणें, भसू भसुकट – बरू ष्टनघणें - पडणें, घोडे थकणें, रेंगाणें, डेंगणें, र्रसणें, 
कलमलणें, डोइंटेकणें, मरीपुरेसा होणें, सुश्रारं्णें. 

 
दयासागर. दयासमुि, दयाक्ब्ध, दयाहसधु, दयाष्टनष्टध, दयाष्टनधान, दयाकर, करुणासागर, अनाथनाथ, 
अनाथबंधु, दीनदयाा, दीननाथ, दीनबधुं, आत्तसाधु, आतृ्तबंधु, आत्ताष्टभमानी, प्रणर्वत्सल. 

 
दणरद्रीपिा. गरीबी, कंगाली, अनुपर्, दाष्टरद्र्, दष्टरिदशा, दष्टरिावस्था, दष्टरि, ष्टनधनर्ा, ष्टनिृव्यर्ा, 
धनाभाव, िव्याभाव, आथाभाव, धनहीनर्ा, अल्पधनर्ा, ष्टगष्टरवधारी, दैन्य, ददार्, दहार्ी, चडचड, 
चणचण, र्ारंबा, रं्गचाई, र्ापत्रय, ओढ, ओढगरदी, अडचण, अडचणूक, चणचण, र्ारंबा, 
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नंगचाई, र्ापत्रय, ओठ दुखवख, हलकी, दूरार्ी सं० चुलीमध्यें माजंरें व्यालीं आहेर्. लीस अक्षर् 
लागली आहे, घरीं ष्टशवरात्र आहे, घरामध्यें नकारघंटावाजर्ी. 

 
दाटी. गच्ची, अडचण, ऐचण, भीड, गचाड, ष्टकचाटी, गदी, खच, ष्टचडचीड, ष्टचडमोड, ष्टचडीकाष्टमडी, 
दाटण, दाटणी, खेट, खोटा, ष्टचलष्टचलाट, ष्टचरंगट, चेंगरट, थट, धाट, ठेल, चेपारा, दच, चेंद, 
चेंदाडा, रगाडा. 

 
दान. देणगी, देणें, दत्त, बक्षीस, इनाम, दहत्त. 
 
द्वाड. वाईट, खट, खटनट, खल, िाडवाणा, खडर्र, खचरट, खंबसट, दुि, िुि, खराब, नि, निोाा, 
नाटाा, कुक्त्सर्, कुष्टटल, दुजृन, अधम, पाजी, नीच, जगन्य, कुचाा, कुर्ाा, गदा, कुधान, 
ष्टहडशा, ष्टहडीस, हेंिा, घाणेरडा, मुरदाड, चडंाा, ष्टवजार्, ष्टवजवटा, वाजार्, िेष्य. 

 
णदग्लिजय करिें. अनथृ करणें, उदव करणें–लावणें, मार्–शरृ्मदी करणें, शक–कीर्थर्–धूम, धंुवसा 
गाजवणें, गंगेस घोडे नाहणें, शर्क्ररु् करणें, ध्वज – लेंडा लावणें, ष्टदवा लावणें, उजेड पाडणें – 
लावणें – करणें, धन लावणें – पाडणें, ष्टनधाई अथवा ष्टनथारर्ी लावणें - पाडणें, पाणी जााणें, 
दगडास पान्हा – पालर आणणें, ज्योष्टर्िोम – सोमयाग करणें, ष्टशलासेरु् बाधंणें, गंगेंर् घोडे 
नाव्हष्टवणें, पुरुषाथृकरणें, कत र् कत र् होणें, ष्टदवसामशाल लावणें, आडवी पालखी चालष्टवणें, मालकी 
ष्टमावणें. 

 
णदिा. दीपक, दीप, ष्टचराग. प्र० लामणष्टदवा, रामणष्टदवा, रोगणष्टदवली, रोमणी, ष्टदवटी, ष्टदवी, दीष्टपका, 
कैपर्, ष्टहलाल, ठाणवई, समयी, पणर्ी. 

 
दुष्ट वाईट, पापी, पाष्टपि, पार्की, दुजृन, कुजन, षठ, ष्टपशुन, कुकमीं, दुष्कमी, अधमी, अधार्थमक, 
दुिमानस, दुगुणृी, हरामी, दुराचरणी, दुराचारी, पापाचारी, असदाचारी, अनाचारी. कमृदुि, 
पापकमी, पापकर, पापकत्ता, कुचर, कुमागवृत्ती, दुवतृत्ती, दुष्टरन, पापपरायण, कुबुष्टद्ध, कुमर्ी, 
पापबुष्टद्ध, पापमर्ी, पापचेर्ा, र्ामस, असाधु—पापात्मा, पापस्वरूप, पापमूर्थत्त, पापपुरुष, पापाचा 
पुर्ाा, पापराष्टश, पापाष्टनधान, पापष्टनधी, कू्ररकमी, भीमकमा, घोरकमा, कमृचडंाा, अधमात्मा. 

 
दुरोखी. भा० सं० काा पाडून चालणारा, रंग पाहून चालणारा, वारा वाहीलर्शी पाठ ओढणारा, वारा 
वाहील र्सें करणारा, दोहोंडगरींवर हार् ठेवणारा, समयानुसारी, समयानुवत्ती, कालानुसारी, 
कालानुरोधी, कालवशानुसारी. 

 
देि. भगवान, परमेश्वर, ईश्वरप्रभ,ु आष्टदपुरुष–अंखड दंडायमान, अका, अगोचर, अंर्यामी, 
आनागर्ष्टवधार्ा, अनादी, अनाष्टदष्टसद्ध, अनाद्यरं्, अपरंपार, अलक्ष्य, अष्टवनाशी, अव्यतर्, अस्वप्न, 
आष्टदकत्ता, आष्टदकारण, आष्टदपरुुष, ऋणहत्ता, कमृमोचन, कमृसाक्षी, कमाध्यक्ष, गष्टर्दाना, ष्टचरु्, 
ष्टचत्तसाक्षी, ष्टचत्तचालक, ष्टचत्तस्वरूप, ष्टचद घन, ष्टचन्मय, ष्टचन्मात्र, ष्टचित्न, ष्टचदानंद, ष्टचदष्टवलास, ष्टचिूप, 
चैर्न्य, ष्टचदाकार, जगज्जीवन, जगत् करण, जगदात्मा जगदीश, जगदीश्वर, जगदुद्धार, जगद्गुरु, 
जगिंद्य, जनादृन जीष्टवरे्श, रे्जोरूप, ष्टत्रकालदशी, ष्टत्रकालज्ञ, तै्रलोतयष्टवस्र्ार, दीनवत्सल, देवाष्टददेव, 
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नर, ष्टनग्रहानुग्रहसमथृ, ष्टनजरूप, ष्टनजमूर्थत्त ष्टनत्यमुतर् ष्टनत्यष्टसदं्ध, ष्टनत्यानंद, ष्टनजानंद, ष्टनष्टमत्तकारण, 
ष्टनरंजनं, ष्टनराकार ष्टनरालंबी, ष्टनराधार, ष्टनरामय, ष्टनगुणृ, ष्टनर्थवकार, ष्टनर्थवकल्प, ष्टनवाणींचा त्रार्ा, ष्टनःसंग, 
पष्टर्र्पावन, परमर्त्व, परमात्मा, परमपुरुष, परपुरुष, परवस्रु्, परमवष्टरष्ठ, परमहंस, परमेश्वर, 
पुराणपुरुष, पुरार्न पुरुष, पूणघृन, भतर्काजकैवारी, भतर्वत्सल, भतर्काजकल्पिुम, भतर्जनाष्टभमानी, 
भवभजंन, भवारं्क, भवष्टनवारण, भवदा यक, महापुरुष, महालय, मायावी, ष्टवरातदेही, ष्टवरातस्वरूप, 
ष्टवश्वनेत्र, ष्टवश्वेश्वर, ष्टवश्वाधार, ष्टवश्वव्यापक, ष्टवश्वकुटंुबी, ष्टवश्वभंर, ष्टवश्वरूप, ष्टवश्वात्मा, सगुण, साकार, 
सवृसाक्ष,ू सवृसुख, स्वानंद, सष्टच्चनानदें, सकलगुणकंद, सत्य, सच, सत्यसकंल्प, सवरं्ोमुख, 
सवृभरू्भरू्ारं्र, सवेश्वर, सवोत्तम, सवोत्कत ि, सोहंमूर्थत्त, स्थूलसूल्य, स्वयभ,ू हंस. 
 
देिी. पावृर्ी, गौरी, चडंी, अंबा उमा, काली, दुगा, भगवर्ी, कााकाई, जगदंबा, भिकाली, भवानी, 
भरैवी, मंगलागैारी, ज्येष्ठागौरी, महादेवी, महामाया, शाबरी, शाकंभरी, शाभंवी, षष्ठी (सठी, सटवी) 

 
देश. मुलूख, राष्र, प्रारं्, चक्र, भषू्टम – मध्यदेश, परदेश, स्वदेश, वसाहर्, हेटप्रारं्. 
 
दैि. दैष्टवक, अदृि, कत र्ारं्, काल, कमृ, पूवृकमृ, कमृगष्टर्, गष्टर्, दैव. गष्टर्, प्रारब्ध, प्रातर्न, प्रातर्न कमृ, 
नसीब, लक्ष्मी, भा॰ सं० कमृबाीवंर्, कमृबाोत्तर, बलवत्तरकमृ, बाीयाप्रातर्न, बलवत्तरदैव – 
काा- 

 
दैिहीन. दुभाग्य, अभाग्य, हीनभाग्य, भाग्यहीन, मंदभाग्य, हर्भाग्यदुभागी, अभागी, हर्दैव, दुदैव, 
ष्टनदैव, हीनदैव, अपेशी, उणेदैवाचा, दुववैाचा, बरंटा, कंकखर्, कपाााुटका, दैवाुटका, 
कपााकरंटा, कारठ्या ं कपाााचा, खापरर्ोंड्ा पाढंऱ्या पायाचंा, प्रारब्धाुटका, ाुटतया – 
कपाााचा,दैवाचा – नशीबाचा दुभगृ, दग्धहस्र्ी, दैवोपहर्, अकत र्ाथृ, अश्रीमान, भद्र्ा. 

 
ध. 

 
धट्टाकट्टा. मोठा, धाटामोठा, मीठाधाटा, कट्टापट्टा, पठ्ठ्ठ्या पठडा, घटमूठ, लणकट, दणगट, दाट, 
धमकट, गडदू, कुप्पा, जाडगा, जाडा, जाड, र्ाठ, र्ाठर, जमदाडा, धडाखडा, टणक, टणका, 
जोमदार, जोधा, जबर, बाकट, धब्बल, धब्दूल, धोक, भक्कम, ऐतट, धक्कड, हउस, कल्यरू्, धि, 
धिपुि, मुसळ्या, राकंट, कटमस्र्, घस्मर, जोरकस, लठ्ठ, लठ्ठ्ठ्या, लठ्ठू, लटंुगा, लोठा, गलेलठ्ठ, 
वठ्ठ्ठ्या,ं गवदूल, गटूना, दंडारना, गचडं्ा, दलदपट, वतहच्छरीर, वतहदंगं भा० सं० लठ्ठाश्रम, 
लठे्ठश्वर, लठं्ठभारर्ी, लठ्ठाष्टनरंजन, लठ्ठष्टमश्र, पोा, धठागंण, धहटगण, दाडंगेश्वर, मुसाकंद. 

 
धडपडिें. धडबडणें, र्डााडणें, हार्पाय लाडणें – आदाणें – आपटणें, र्डाड – र्डाडार्डाड – 
धडाड करणें – माडंणें, आपटाआपट – आदााआदा करणें. 

 
धडाखडा. धडसा, धडका, धडस, धडसाखडसा, खडखडीर्, खडस, खडसा, खणखणीर्, धट्टाकट्टा, 
धडधाकट, धडधोप, र्वानाधड, दोनटतयानंी धड, ठणक टणका, पाडकुला, कटाक्ष. 
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धनिान. धनवरं्, िव्यवान, दौलर्दार, दौलर्वान, पैकेवान, पैकेकरी, पैकेवाला, संपष्टत्तमान, लक्ष्मीवान, 
लक्ष्मीवरं्, र्ोंगल, धष्टनक, धनी, सधन, बहुधन, धनसंपन्न, धनेश्वर, धना्, धनत्तर, धनसमतद्ध, 
धनष्टवपुल, धनबहुस, र्ाीगार, र्ाीरामगार, श्रीमान, श्रीमंर्, र्ालेवार, र्ालेवरं्, दामोदर, संपन्न, 
ष्टवत्तवान, अथृवान, अथाक्न्वर्, साथृ, आ्, गब्बर, गब्बु, कोषवान, भा० सं० कुबेर, 
जगत् शटेजगत् शटेीचा नारू्, दयाराम भकंुदासाचा नारू्, धालेधन्याचा लेंक, गाडंभरू, पावड्ावर पैका 
ओढणारा, धडीने पैका मोजणारा, लक्षाधीश लखपर्ी, नवकोष्टट नारायण, नवलाख्यया, परीस, पैसेपूर, 
पैकेपूर, कोष्टटध्वज उभारलेला, ज्याच्या घरीं सोन्याचा धूर ष्टनघर्ो, त्याच्याघरीं लक्ष्मी पाणी भरर्ी, 
त्याच्या घरावर र्ाबं्याचीं कवलें  आहेर्. 

 
धमकाििें. खडसावणें, खडसणें, खडकावणें, खमकावणें, खणकावणें, लाडणें. घासंणें, खरडणें, 
खडखडवणें, दटावणें, दपटणें, दामटणें, दडबडावणें, ाडाडावणें, र्डकावणें, दणकावणें, 
दणगारणें, हशगाटणें, गोपाटणें, हललारणें, टााणें, मंुडणें, र्ासणें, खरड – खरवड – खरडपट्टी – 
खडस – खडसपट्टी – खरडी – उधापट्टी काढणें, हजामर् – भादरणी – उलटी हजामर् – उलटी 
सुलटी हजामर् – मंुडण – मंुडीमोचन – भादरपटी करणें, र्ाव – सोनर्ाव – दम – दराठा – दट्टा 
देणें, खाकरवासंा घालणें, दपटशा – दपाटा – दराठा – जबडगा - दरारा - घसरा देणें, डोईचेकेश 
नाहींसे करणें,पूजा करणें – घालणें – काशंा काढणें - भरडणें 

 
धांगडकधगा. हधगाणा, हधगामस्र्ी, ष्टखदडणें, धागंडणें, धमशान, धुमशान, धुमकूस, धुडकूस, धुमड, 
धूमचक्री, धुमाकूा, ष्टधवडी, र्ार्कथय्या, र्ाथय्या, थैथैय्या, थैथैयाट, थैकार, हंगामा, हमामा, हुरु्रू्. 

 
धाटिी. वाणी, भगंी, धाटी, धदी, ठाकी, लटक, ठेव, ठेवण, भारं् मोड, पयाय, पर, छटा, घटाव, डौल, 
ढव, दसपी, मतष्टत्त, २ (शब्दरचनेची ) बाणी, धरर्ी, सरणी, डौल. 

 
धास्र्ी. वचक, बाज, अंपधाक, धोसरा, हैबर्, भेदरा, आर्, धडर्ी, धपका, दचका, दचक, त्रास, ष्टवत्रास 

– गात्रभगं, अंडत्रास, ते्रधा ष्टर्रपीट, ष्टर्ऱ्हड, भयभाग्य, घोरभय, धैयृभगं, ष्टनके्षप, वैष्टचत्य. (धरणें) 
भा० सं० अंडबं्रह्माडास अथवा कपााीं जाणें, भलुीचें लाड भेटणें. देवाऱ्यारं्देव नाहींसे होणें, गभगृष्टार् 
होणें, धावें दणाणणें, गाडं ााटणें, मलमूत्र होणें, मतर्प्राय होणें, गर्प्राण होणें, लेंडी गााणें, हगूट 
लागणें, हावंहरी होणें, पाचंावर धारण बसणें, हगमूर् लागणें – सुटणें, र्जावजा होणें, प्राण कालवणें, 
चकली गंुग होणें, चकरमकर भलुणें, हार्ापायाचें ढोंग होणें, वावरणें, कावराबावरा होणें, कहावणें. 

 
धूळदशा. मोड, सैन्यभगं, दाणादाण, भणाण, र्ारागंण, र्ारार्ीर र्ारर्ोडगदी, र्सनस, धवा, धुमा, धूा, 
पट्टाधूा, धापट, धूाधमासा, धूाधाणी, ााकंाााकं, पागंापागं, ष्टर्हडााकं, दार्ाहर्, ष्टवल्हेवाट. 

 
न. 

 
नकारघंटा. ठंठ्ठणाट, ठंट्टणपाा, खडखडाट, घणघणघंटा, वालोबाल ष्टनसंर्ान, खसखसाट, अस्र्, 
ान्ना, घाघाघंटा, थााावाटी, चणचण. 
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नगरभिानी. भटकभवानी, हहडाेरी, गावगाई, पायंावंर नक्षत्र पडली अशी, वाराघरची ष्टबल्ली, ष्टजच्या 
पायासं हभगरी असर्ी, अ० भोवरा पडलेला आहे. 

 
नटून चालिें. नटणें, थटणें, नटूनथटून, चालणें, ष्टमरवणें, लुमकण, ठुमकणें, – नखऱ्याने – अकडीनें, – 
डौलानें – पत्राजीनें चालणें, ठमकर् – ष्टमरवर् चालणें, उर्ाणा चालणें, उराड काढून चालणें,उरावर 
चालणें, लटकर् चालणें (ष्टस्त्रयाचंें) चमकणें, चमकून चालणें, वमाईंनें चालणें. 

 
न्ा. ष्टमाखर्, प्राप्र्ी, कमाई, पयदास्र्, ष्टकाायर्, सराा अथवा सरीाा, लाभ, ष्टमार्ाव, उत्पन्न, आय, 
आदाय, अिा, जोड, नीा, उपज, ष्टनपज, कमाष्टवसी, गाऊल, गबान, गबानी, अमदानी, प्राप्त्यंश, 
प्राप्र्वशं, लभ्याशं, लाभ. 

 
नमणििें. खालीं आणणें, हलकावणें, नम्र करणें, उर्रणें, मोडणें, अष्टभमान मोडणें, पाणउर्ारा - रगमोड 
करणें, मानखंडन - मानभगं - रे्जोभगं - मानष्टवध्वसं करणें लाजवणें, लाज आणणें, रग - रेंच - खोड 
- माज मोडणें, अखे - खुमखुम; मोडशी -ऊब - भोवा - खट्टा ष्टजरवणें, मस्र्क ठेंगणें करणें, मान -
नाक - पागोट खालीं करणें, खालीं पाहायास लावणें, खट्ट - बरगडा मोडण, ष्टशक्कल - शोभा - 
मोठेपणा - महत्व - मंजा - शेंदूर - शीडउर्रणें, कान पाडणें बोड करणें, बोडणें, बोडंर्ी - ाजीर्ी -
मुखभजंन - मुखमाजृन - दपोपशाषं्टर् करणें, पट्टी काढणें,पाण्यापेक्षा ंपार्ा करणें, नाककाटणी करणें, 
पूजा करणें, पच्ची करणें. 

 
नम्र. गवृहीन - रष्टहर् -ष्टवरष्टहर् – ष्टवहीन -शून्य, अहंकारावगेाा - ष्टनरााा, ष्टनरष्टभमान, अनष्टभमानी, 
ष्टनरहंकार, अनहंकार, अनहंकारी, नम्रबुष्टद्ध, नम्रमनस्क, नम्रवतष्टत्त, लीन, दीनवतष्टत्त, नम्र रे्चा, 
दीनरे्चा, लीनरे्चा, दीन, दीनवदन, दैनवाना, दीनवाणी, ष्टनगवृ, अगवृ, अमानी, ष्टनरहमान, 
मानवर्थजर्, प्रणर्, सष्टवनय, ष्टवनयी, ष्टवनर्, ष्टवनयस्थ, ष्टवनीर्. 

 
निा. नवथर, नूर्न, अष्टलकडचा, अष्टलकडील, आलीकडला, हल्लींचा, आधुष्टनक, अवाचीन, अग्राचीन, 
सद्यःकालीन, इदानींर्न. 

 
निाकरकरीर्. कोरा करकरीर्, र्ाजा करकरीर्, कोरा, घनकोरा, घणाखालचा, नव्या र्ाण्याचा, 
नवघड, लोणकडा. 

 
नाम. (जाष्टर्) प्रष्टर्पादक, कारक, कर्तृवाच्य, प्राष्टणवाचक, भाववाचक-संघवाचक, अपादानबाच्य, 
ष्टक्रयावाचक, अजंर्, जाष्टर्वाचक, अप्राष्टणवाचक, करणवाच्य, अष्टधकरणवाच्य, संप्रदानवाच्य, 
भावनावाच्य, ष्टक्रयावाचक. 

 
नामदृ. बुाा, ष्टनधार्, ष्टनवीयृ, कमरेचा ष्टढला, मेंठ्या, ारु्ला, भागुबाई, नपुसंक, तलीब, शडं, भग्नध्वज, 
गर्वीयृ, हर्वैर, पुरुषत्वहीन, पाउणेआठ. 

 
नाहीं. न, ना, उहु ऊहु भा ० सं० नचा ााडा वाचणें, नचा पाठ असणें, नायरी - नासली करणें. 
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नाशकरिें. बुडवणें, खराबी - नाश – घरबडू – संपष्टत्तनाश करणें, ष्टभकेस लावणें, ष्टभकारी - कंगाल - 
कोल – हर्श्री – निश्रीकरणें. भा० सं० देस धडीस लावणें, दारास अथवा घरास काटीलावणें, घरावर 
गवर् रुजवणें, संसाराची मात्रा - संसाराचें मारे्रें संसाराचें पोरे्रें - संसाराचा पाटावरवटंा करणें, वाटोाे 
वाटोाेलाबंोाें  करणें, घर घेणें - धुणें, धूा ांुकायास लावणें, धुाीचे ष्टदवे खायास लावणें, ठार बुडवणें, 
खाड्ारं् उर्रणें, गाा - मान कापणें, डोईभारणें, नाडंणें, घरावर ष्टनखारा ठेवणें, घरावर कौल राहंून देणें, 
राख रागंोाी करणें, ष्टवधुाणीस पाडणें - ष्टमावणें - ष्टमावनू टाकणें, मार्ी कुटायास लावणें. 
 
णनकड लाििें. नेट देणें, र्ाण देणें, ओढ देणें, टुमणी देणें, उंचवणें, डवचंाणें, आर लावणें, र्ाधरावणें, 
र्ारं्डवणें, खटााणें, टाचाणें, दपटणें, दामाटणें, ष्टपटवणें, घायर्ावणें, आग्रह करणें, गाजंणें, र्ारं्ड 
- र्ार्डी लावणें - करणें, उठावणी - घाई - चुाचूा - घायकूर् करणें, गा - गा - ग्रह घालणें, 
ष्टचथावणें, र्गादा करणें - लावणें. 

 
णनरंर्र. ष्टनत्य, शाश्वर्, शाश्वष्टर्क, शाश्वर्ीचा, जाथूचा, सतर्, संर्र्, अनंर्, अखंड, अष्टवरर्, अनवरर्, 
अनारर्, अव्यवष्टहर्, ष्टनयर्, ष्टचरस्थाई, ष्टचरकालस्थाई, ष्टनत्यस्थाई, सवृकालस्थाई, सवृकालीन, 
सावृकाष्टलक, खडा, ष्टनत्याचा, नेहमीचा, काईमदाईम. 

 
नीच. हलका, लहान, हलके पदवीचा, पाजी, पामर, अधम, प्राकत र्, ष्टनकत ि, हीन, हीनजार्ाची, 
हीनकुलाचा, क्षिु, क्षलु्लक, अकुलीन, हीनकुल, हीनजार्, कमजार्, नीचकूल, हीनजाष्टर्, इर्र, 
सडासारवण्या, लाडलोठ्या, पोरे्ऱ्या, हटाऊ, ष्टशटाऊ, बाजारी. 

 
नेमस्र्. परष्टमर्ाचारी, अल्पभोगी, अल्याष्टवहारी, स्वल्पभोगी, ष्टनयर्वर्थर्, ष्टनयर्वतष्टत्त, आहार ष्टवहार 
ष्टनयमवान, अल्पसंरु्ि, अनष्टर्क्रमी, अष्टर्क्रम वजी. 
 

प. 
 
पट्टी. (वस्त्राची ) धादंोटी, धादं, हचदोटी, ष्टचरााी, ष्टर्वा, ओल, ाडका, ाडकें , ााा, ाााा, ााी, 
परकाा. (बाबंचूी वगैरे) काबं, काबंीट, काबंट, काबंटी, ष्टचपोटा, काडंी, काडी, हपजूाी, बेा, शाे, 
सरी (धारु्ची ) काबं, (जष्टमनीची) ष्टचरटी, ष्टचरोटी, दाडंा, पट्टा, पाटी, ाााकी, ाााी. 

 
पिृर्. डोंगर, पहाड, ष्टगष्टर, नग, शलै, अिी, भधूर, धरणीधर, रणीकीलक, अचल - माथा, ष्टशखर, 
नगमतद्धा; र्ाघाट; आडवण; घाटमाथा. 

 
प्रगट करिें. जाहीर - प्रष्टसद्ध - उघड - ष्टवष्टदर् करणें, सागंणें, लोकारं् - चौघारं् सागंणें - आणणें, 
प्रगटणें, पष्टरस्ाूट - पष्टरस्ाोट - प्रकाश - प्रष्टसष्टद्ध - उघडीक – लौष्टकक करणें, घोषणा - उद्याटण 
करणें - गाजवणें, चौघारं् - पाचारं् - दाहारं् - शभंरारं्, षट कण ृ- षटकणी करणें, र्ोंडावाटे काढावें 
आष्टण देशारं्रासदवडावें, गलू - गजर - बोभाटा - बाजार करणें. 

 
प्राि घेिें. ष्टजवें मारणे, ष्टजवाष्टनशीं मारणें, मारून टाकणें, जीव - प्राणघेणें, वधणें, हहसणें, हाणणें, वध - 
हहसा - हत्या - खुन करणें, ष्टनवटणें, ष्टवदारणें, मथणें, गष्टर्देणें, गर्ीस लावणें - ष्टमावणें, लोकारं्रास 
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- ऊध्वृपथंास ष्टपर्तलोकास लावणें - पाठवणें; लोकारं्रगर् करणें, काटणें, कापणें, कापूनकाढणें, 
कत्तल - कट्टा - काटाकाटी करणें, मारूनखस्र् – पस्र्करणें, सप्पी - साें जंगी उडवणें - करणें, 
पूणाहुर्ी करणें, बाीदेणें, सूदणें, ष्टनकं्रर्णें, ष्टनकं्रर्न - ष्टनकं्रदन - सूदन - कंदन करणें. 

 
प्रािसखा. दोस्र्, दोस्र्दार, वले्हाा, गुणवले्हाा, ष्टदलभर, कारं्, कंथ, नायक, प्राणजीवन, प्राणाचा 
वाली, प्राणनाथ, प्राणपष्टर्, प्राणेश, प्राणष्टप्रय, प्राणष्टवसावा, ष्टजवाचावाली - सखा - ष्टपहू, रमण, राघो, 
राघू, राज अंबीर, राजहंस, दष्टयन, वल्लभ, सजण, ष्टजष्टवनेश, प्रीष्टर्पात्र, ष्टप्रयर्म, यार. 

 
प्रळमात्रांर्. एका चुटकींर्, त्रटुींर्, त्रटुीमात्रारं्, इर्तयारं्, इर्तया मध्यें, उठाउठी, उभाउभी, उभ्याउंभ्या,ं 
उभ्या उभ्यानी, खडाखडी, खडीचोट, खडोखड, चुटकन, लटकन, चटपट, चपकन, लटपट, 
लटलट, लडकन, लडलडा,ं लणलणा,ं लपकन, लरलर, टपकण, लपलप, लडकन, लरलर, 
टपटपा,ं र्डका र्डकी, र्डका ाडकी, हार्चेहानीं, होंहोंह्मणर्ा,ं हाहंा ंह्मणर्ा,ं चटाचट, लटालट, 
लटालंटा,ं लटाटा,ं लपापा,ं लरालर, पानास चुना लावीर्ों, पTपणीस पापणी लावीर्ों. 

 
पळून जािें. पाणें, पाकाढणें, बाराकरणें -ह्मणणें, बाराचा ााडा वाचणें, बाराचे लेखवाचणें, पापट - 
पाण, र्ाटीकापणें, गच्छ - गच्छंर्ीचें गच्छंर्ी - पोवारा करणें – ह्मणणें, यःपलायाचें, यःपलायन - 
यःपलायन करणें – ह्मणणें, शपूेट - शपेटीलाडणें, लुरकणें, अथवासंुला करणें. 

 
पाठ पुरििें. पाठ घेणें, पाठीस लागणें, खणी खापटीस बसणें – लागणें – येणें, गाष्टचपी आवाणें - 
धरणें, गलष्टचपीस – बगोटीस बोकाडंीस – गरगोटीस - गोकटीस - मानेस - मेखाटणीस - नरडीस 
बसणें, दुमाल्यावर -पल्यावर – ष्टपछावर असणें, गाग्रह घालणें, गाीपडणें – लागणें, खपाटीस 
बसणें – लागणें, खणर्ीघेणें, खणपट घेणें, खणकुदा घेणें, राशीस लागणें – बसणें बगोटी धरणें, 
दुमचीपुरवणें, टाचलणें, धोंडावणें, डौचणें, डौचणें, खटााणें, त्विकरणें. 

 
पािचट. पचपचीर् ााााीर्, ष्टाका, ष्टाकट, गागाीर्, काकाीर्, खाखाीर्, पाणवल, 
ष्टबरष्टबरीर्, मचमचीर्, मामाीर्, मामाीर्, डुाडुाीर्, लबलबीर्, कवकवीर्, वाहवरा, उंबला. 

 
पािी. जल, उदक, आप, नीर, अंबू, र्ोय, जीवन, पानीय, पय, सष्टलल. 
 
पात्र. बासन, र्ामण, भोजनपात्र, र्बक, र्बकडी, र्ाट, र्ाटली, पत्रावा, ष्टवस्र्ारी, पान. 
 
पायपीस खार. सुडका, सुडका, खेंटरखाऊ, पैजारखाऊ, खासडेखाऊ, हुत्सभाई, हुत्सामाणूस, गावाची 
खरवड, बाजार, बाजार भरणा, ष्टशटाऊ. दासरी, ाजीर्खोर, दभ्या, गाढवाचा खरारा, गाढवाचा 
सदका, शाहण्याचा सदका, पाठींनलें  मास, ाटलंडी, चाडंालमूर्थर्, गाहाण, कैहीवाला. 

 
पंुजी. गाठोडें, भाडंवल, मुिल, ष्टवसार्, गठडें, लठ्ठा, ऐपर्, ऐवज, जड, मूा, मूलधन, माया, ष्टनवी, केवा 
 
पुरुष. बाप्या, माणूस, मनुष्य, मावई, मानव, मानूष, जन, नर, मनु-मुनुज, गडी. 
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पैका. पैसा, धन, दाम, िव्य, ष्टवत्त, टका, कवडी, दुडू, पैसाअडका, पैसाटका, पैसारुका, सोनेनाणें, 
दामाजीपरं्. 

 
ब. 

 
बंडखोर. बढी, बडं्ा, दगेखोर, दंगेबाज, खलेल, टोंग, ठोंग, धाम, धुम्या, धुमाळ्या, पूडं, मवास, मवासी, 
ष्टशरजोर, धादंल्या, हुरदंगा, उहाम, उरमट, दाडंगा, दंडेल. 

 
बंडाळी. गडबड, हडबड, हडबडी, गलबल, दंगा, दंगाधीपा, हंगामा, दंगल, धादंल, धागंला, हुलकट, 
हालहूल, हूलचाल, हुलड, हुल्लड, हूल, खूल, बडंाल, गदी, दणका, गोंधा, बहदा, बदैा, गेर, धाम, 
धूम, धामधूम, धूमधाम, धंुदाई, अंधा धंुदी, धंुदावें, धुदाधंुदी, धुमाकुा, धुमााी, धुमाााी, माशावाण, 
बचमंगा, भालेराई, ब्रम्हघोा, अारार्ार, रोराण क्स्थष्टर्. भा० सं० कोणीकोणाचा गुरू न कोणी 
कोणचाचेला, कोणाचा पायपीस कोणाचे पायारं् नाहीं, कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोसतयास नाहीं, 
आंधळ्याने दाावें आष्टण कुर्ऱ्याने पीठ खावें, धनीना गोसावीं, बेबंदराज्य लोटींग पादशाह. 

 
बंदीखाना. कैदखाना, बदंीशााा, बधंनागार, कारागार, कारागतह, भा० सं० ष्टबनभाड्ाचें घर, ज्ञान मठ, 
पषं्टडर्खाना, थोरलें  घर, वाडा. 

 
बळ. जोर, शक्तर्, कुवर्, आंगवण, जीम, बाकटी, मजबुर्ी, बााबा, र्वका, र्कवा, र्ाकर्, पराक्रम, 
पौरुष, प्राबल्य, रे्ज 

 
बळकट. बलवान, बलवंर्, बााचा, बष्टलि, बला्, बलशाली, सबल, प्रबल, बलसंपन्न, जोरदार, 
जोराचा, जोरवान, जोरावर, जोरकस, जोमदार, कुवर्ीचा, र्ाकर्ीचा, समथृ, सामर्थयृवान, 
शक्तर्मान, शतर्, जबरदस्र्, जबर, प्रराक्रमी, प्रर्ापी (वररु्) खंबीर, खम्मल, मजबरू्, कणखर, 
सणसर, सणसणीर्, धमकट, धाडधोप, दृढ, सुदृढ, जोरदार, कुब्बल, धक्क, धट, मखम, संगीन, 
ऐवज, ऐवजशीर, खबरदार, ष्टजवट. (औषध) पराक्रमी, प्रर्ापी, अमोघ, सरे्ज, रे्जश्वी, गुणाचा, 
गुणवान, गुणकारी, वाघमाऱ्या, कसाचा, सकस, जाज्वल्य, जालीम, जलाल, लाल, ठोतयाचा, 
धनत्तर, वज्रप्राय. 

 
बायको. स्त्री, अंगना, नारी, नार, नरी, अबला, काष्टमनी, मष्टहला, वधू, ललना, लष्टलर्ा, रमणी, रामा, 
वष्टनर्ा. जा० पष्टद्मनी, ष्टचष्टत्रनी, शींखनी, इस्र्ीनी – नागडन्या, गंधवृकन्या, याष्टक्षण, अप्सरा, रंभा – 
कोपना, भामा, भाष्टमनी–पष्टर्व्रर्ा, सर्ी, साध्वी, सुचष्टरत्रा, कुलागंना, कुलवधू, कुलस्त्री, 
कुलपाष्टलका. (लठ्ठ) ाार्माय, ारे्लश्कर, ढमाली, डब्बू, पखालपावृर्ी–सुवाष्टसनी, सोभाग्यवर्ी, 
सधवा. 

 
बायको. (लग्नाची) कष्टवला, र्ाईल, कुटंुब, भाया, पत्नी, जाया, दारा, ग्रहीणी, वल्लभा, भाजा, कलत्र, 
खटला, अधांग, वामागं. 
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िारिषा सोळिषा. भा० सं० नवकेाहलजाचा, देंठचारू्टलला,कोवाे बुद्धीचा, नवरेतर्ाचा, नवनेजरेचा, 
नवउेमेदीचा, बच्चाजी, पञ्चाराम – रु्झ्या र्ोंडाचा जार अजून वााला नाहीं, रु्झ्या सटीच्या म्या, 
घुगऱ्या खाल्या आहेर्, रु्झ्या बारशास मी जेवलों आहे, रु्ला ओठ ष्टपाला, र्र दूध ष्टनघेल, रु्झ्या 
ओठावर अजून दूध ष्टदसर्ें, रु्झ्या ओठा वरील दूध अजून वााले नाहीं, रु्झ्या र्ोंडाची घाण गेली 
नाहीं, रु्लें बाल कडुअजून ष्टजरलें  नाहीं. 

 
बुणद्िंर्. शाहणा, बुष्टद्धमान, जाणर्ा, जान, चरु्र, समजस, समजुर्दार, समजदार, समजीक, ज्ञानी, 
ज्ञानवान, सुजाण, सुज्ञ, प्राज्ञ, ज्ञार्ा, ष्टवज्ञ, ज्ञानचक्ष,ु ज्ञानदृष्टि, सदसिशी, ष्टववकेी, ष्टववेकाठ्य, 
सष्टववैक, उष्टचर्ज्ञ, चौरस, मष्टर्मान, धीमान, मेधावी, सुमेधा, सन्मष्टर् ष्टवदुर, बुध – सुबुष्टद्ध, 
सुष्टधसुबुद्ध, ज्ञानवतष्टद्ध, ज्ञानसाली, प्रगल्भ, प्रबुद्ध, प्रज्ञार्, प्राज्ञ, वतहस्पष्टर्, बुष्टद्धचासागर - दीडशाहणा, 
दीडचरु्र, अष्टर्शाहणा. 

 
बेपरिा. उदास, उदासीन, उदासवतष्टत्त, अनास्थ, ष्टनरुत्सह, अष्टनत्स, ष्टनराश, ष्टवरीही, ष्टनचाड, अजुदा,ं 
बेष्टाकीर, ष्टनःकााजी, अनपेक्ष, उपेक्षा, बुष्टद्ध, ष्टनरससोपेक्ष. 

 
बोभाट. उघडीक, उघड, लौष्टकक, लोकप्रष्टसष्टद्ध, जगप्रष्टसष्टद्ध, रुष्टढ, प्रकाश, ख्ययाष्टर्, ष्टवख्ययाष्टर्, पष्टरस्ाुट, 
पसारा, आख्यया. लोकष्टवश्रुष्टर्, प्राकठ्य, बाजार, नावलौष्टकक, धरु्िाई, जघन्य, गोंगाट, गजर, गव, 
गवा, गुल, वाच्यर्ा, ष्टदवाणदरबार, धौसा, डंका - बौभाटा, बभ्राहादक, हाकाहाक, हाकाटा, हाकाटी, 
वाजट, हधडवडा, कीरृ्वडा, वेडा, ष्टटमकी, धाडंोर, कुकीर्थर्, आ्र्ा. 

 
बोलका. ाारबोलणारा, बोलगाडा, र्ोंडाचंामोकाा, चावट, बोलघेवडा, वाचाा, बहुभाषी, बहुभाष, 
मुखर, वाचरा, वाचरट, जल्पक, कथTप्रसंग. 

 
भ. 

 
भग्क्र्. देवभक्तर्, ईश्वरभक्तर्, भगविक्तर्, देव परायण बुष्टद्ध, धमृ परायण बुष्टद्ध, भक्तर् परायण बुष्टद्ध, 
धमृष्टनिा, धमृ शक्तर्, ईश्वर ष्टनिा, धमंत्व, धमृष्टनबंध, धमृशीलर्ा. 

 
भग्क्र्मान. धमृशील, धार्थमक, धमी, धर्थमष्ठ, ईश्वर मनस्क, ईश्वरपरायण, परमाथृ परायण, परमाथी, 
पारमार्थथक, देवभक्तर्ष्टनष्ठ, भजनी, भजनशील, धमृष्टनबंधी. 

 
भिसागर. भवबधं, भवचक्र, भवजाल, मोहजाल, मोहपाश, माया. जाल, मायाचक्र, ष्टवषयजाल, 
ष्टवषयपाश, आशापाश, संसारचक्र, संसारायंत्र, दुःखसागर. 

 
भूलोक. मतत्युलोक, नरकलोक, मत्यृलोक, कमृभषू्टम, भरु्धात्री, भरू्ग्राम. भरू्संसार, मध्यलोक, 
जीवाष्टजवाधार, देग र्क्र, समुिमेखला, नानारत्न वसंुधरा, दुःखसागर, चरु्ःमतिवलया ंकनपतर्थवी. 

 
भोजन. जेवण, अहार, जेवा,ं जचें, ओदनानें, भनुीचें, (भोजन कष्टरर्ावंाेीं ष्टवष्टध करावयाचे) अंचवण, अन्न 
समपृण, अन्नस्रु्ष्टर्, आचमन आपोशन, अहनाघालणें, उत्तरापीशन, ष्टचत्राहुष्टन, नेत्रस्यशनं, नेये, 
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द्यदाखष्टवणें, पष्टरवषेण, पष्टरहशचन, पात्र प्रक्षालन, पात्रस्थापन, प्राणाहष्टर्, मंडलकरणें, मौनधारण, 
ष्टशखामोचन, ग्थलशूष्टद्ध, स्थलशोभा-अन्नव्यहार, पकं्तर्दोष, पकं्तर्भेद, पकं्तर्व्यवहार, पतंरं्यर, पातंर्ः 
- ाराा, अल्यहार, ालाहार – प्रानभाजंन, माध्यान्हीक. ष्टनष्टशभोजन; ष्टदयमभोजन; नतर्भोजन; 
कुभोजनं; परान्नः जेवा; ष्टचरेबदंी 

 
भोळा. मनाचा भेाा, भावाथी, भोााभावाथी, सालस, साबडा, भावडा. साधा, अजाणर्ा, ष्टनवा, बााबोध, 
उजु, साासूद, सााढाा, साााभोाा, भाााभोाा, ष्टनष्कपट, अकपट, ष्टनष्कत ष्टत्रम, अकत ष्टत्रम, 
शुद्धमान, ष्टनष्प्रपचं. 

 
म. 

 
मगरूर. उद्धट, दाडंगा, उरमट, बदमस्र्, मस्र्, मस्र्वाला, ष्टशरजोर उन्मत्त, चढेल, माजोरी, ष्टनाजार, 
शाेारलेला, माजलेला. भावष्टनय. 

 
मंदबुणद्. जड, मंद, मंदमष्टर् बुष्टद्धमंद, मष्टर्मंद, घतर्बुष्टद्ध, जननबुष्टद्ध, अप्रबतद्ध, असमंजस, मूढ, मूढमष्टर्, 
मंद, मूखृ, आडमुठ, आडमुठ्या, घैलर्, घैलाड, स्थुल, स्थुलबुद्ध, दुमृधा, ष्टनबतद्ध, ष्टनबुष्टद्ध, ठोसर, 
माठ्या, मठ्ठ, दगड्ा, मठ्या, अज्ञान, ज्ञानदुबृल, गयाा, गुंगी, गेढी, गैवत्या, गैवी, गााल, बेकुब, 
हीनचारु्यृ, दुघडओनाम्या. 

 
मन. ष्टचत्त, अंर्ःकरण, मानस, जाणीव, ष्टचनवतष्टत्त, ष्टचत्कला, ष्टचच्छक्तर्, मनोवतष्टत्त, ष्टचदाभास, सष्टच्चदंश, 
पोट, अंर्र, अभ्यंर्र, ध्यान - मनदेवर्ा, मनहपगाी, मनपींगाा, मनुवाई, मनाजीपरं्, मनसाराम, 
मनाजी पाटील. 

 
मनाचा मोकळा. मनाचासाा, अकपट, ष्टनष्कपट, मनाचाष्टनमृा, ष्टनमृामनाचा, ष्टनवामनाचा, सााढाा, 
ष्टनष्प्राजंल, प्राजंल, मना चापाक, ष्टदलपाक, हावाा, हाबाीर्, प्रशस्र्, सालस, सरलसरलबुष्टद्ध, 
खडखडीर्, खणखणीर्, घाघाीर्, घलबाीर्, घामाीर् शुद्धमष्टर्. 

 
मनोदय. बेर्, मन, बुष्टद्ध, मनसुवा, उिेश, मर्लब, इंष्टगर्, मानस, आशय, ष्टनष्टमत्त, अष्टभप्राय, अष्टभपे्रर्, 
म्हदय, हादृ, संकल्प, कल्पना, ष्टवष्टवक्षा, ष्टचकीषा, ष्टवषय. 

 
मरि. अंर्, अवसान, देवाज्ञा, ष्टनधन, काल, ष्टनवाण, प्राणोक्रमण, प्राणारं्, देहावसान, देहत्याग, देहयात्रा, 
देहारं्, देह ष्टवसजृन, दीघंष्टनिा, महाष्टनिा, कालष्टनिा, महाप्रस्थान, कूच, महापथगमन, ष्टनवाण, 
शाषं्टर्, ष्टनवतष्टत्त, ष्टनपान, ष्टनस्सरण, परलोकगमन, पचंत्व, पचंना – काा, काासपृ, कत र्ारं्, यम. 

 
मरिें. देव आज्ञा होणें, ष्टनवतृ्तणें, जाणें, वारणें, गमावणें, गवणें, गर्ावणें, ष्टनजणें, ष्टनमणें, गुजरणें, 
गरं्होणें, देहपडणें - जाणे. भा० सं० गुंडााणें, आटपणें, उरकणें, खपणें, संपणें. उलथणें. खटारणें, 
घडघडणें, चचणें, चचंरणें, चसणें, जाजावणें, टोापणें, करीटहोणें, गबााें, आटोपणें, गाशा गुंडााणें, 
डोाेलाकंणें, ष्टबऱ्हाड आटोपणें, गठडीहोणें, पथंास पोहोचणें, चसना पुरास जाणें, घोड्ाखाली येणें, 
राव - कत ष्णवणहृोणें, रामह्मणणें, रामहोणें, रुप्याचे डोाेकरणें, प्रस्थान गुंडााणें - आटपणें - बाधंणें, 
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प्रस्थान चालणें, न येण्याचे वाटेनें जाणें, ष्टनजधामास जाणें, वरजाणें, स्वगवृासी - कैलासवासी - 
वैकंुठवासी होणें, लोकारं्रगर् - ष्टदवगंर् होणें - ष्टर्ाष्टर्ाप्राण सोडणें, खार्ाजेंवर्ा ं- चालर्ाबंोलर्ा ं
मरणें, भरल्या घोसानें मरणें, पुढेंवाढलेल्या पानास लार् मारणें. 

 
मरिोन्मुख. कठीण, अत्यावथ, अन्यवथ, आसन्नमरण, आसन्न मतत्यु, मरणाष्टभमुख, गंरु्काम, गर्ीवर 
घार्लेला, नाकीसूर् धरलेला, नाकावर कापूस ठेवलेला, उत्तरपथं धरलेला, उत्तरपथंास लागलेला, 
घटकाज्याची घार्लेली. 

 
मरर्मढें. इंिमढें, मररु्कडें, करपटसड्ा, ष्टगरा, ष्टगरावा, पाढंरपाल, काखंा, हाडाचंाहपजरा, काट, 
पाण्याचें ष्टपर्र, लुडर्र, लडर्कारू, मतत्युगोदान, सापाा, हत्या, ष्टदपाचा कवडा. 

 
मरायास टेंकिें. यमलोकाची वाट धरणें, पथंासलागणें, कंठींप्राण उरणें, डाघाईसयेणें, नाडीआटपणें, 
काठी ष्टशखरास लागणें, रं्र्ीप्राण उरणें, जीवखावटणें, उत्तरपथंास लागणें, घुटमुाणें, घुटवाणें. 

 
मारिें. बुकलणें, बडवणें, लोडणें, ष्टपटणें, ठोकणें, कुटणें, कुचलणें, कुवलणें, कुदकणें, कुमकणें, 
कुमलणें, लोडपणें, दाडंकणें, दाडंगणें, दाडंााणें, दुबकणें, सोटााणें, टोाणें, कंुदाणें, धोपटणें, 
चेंचणें, ठेंचणें, धमकणें, बुकलणें, सडकणें, घोासणें, घोासावणें, चोपटणें, चोपणें, सोपरणें, 
काडंाघालणें, ष्टपकवणें, लार्ा बुतयानीं रु्डवणें, बाकट मारणें, हार्टाकणें, अंगाचें धुरकें उडवणें, 
कंुदीकाढणें - गाजवणें, गतणकाढणें, टाकें  ढील करणें, बरडेलकाढणें, कुच्याकाढणें, पूजाकरणें, 
रे्लकाढणें, मारून भसूभरणें, वततयालार्ा सडकणें, त्राटणाचें घालणें, मारर्ा ं बोथभरणें, डोाेपाढंरें 
करणें, चाबंडीं लोंबष्टवणें, कुट्टाकाढणें, मारकूट - मारलोड -मारपीट - माराकुटी करणें, ारमाशी मार-
पलाखर्ीचा मार - रं्बीमार - देणें, मारून उरर्ानंठेवणें, मारूनपीठ - ष्टपठारकरणें, हाडेंमोकाींकरणें, 
कणीक मऊ, करणें. 

 
णभसळ. ष्टभसाा, ष्टभसा, ष्टभावण, भेरड, पचंष्टमसा, पचंभेा, पंचभेा, गोर्ाबंील, गोहोर्, ष्टखचडी, 
धेडगुजरी, ष्टखचडष्टमचड, ष्टगजहगदा, कालवा. 

 
मीपिा. अष्टभमान, अहंकार, दम, गुमान, ष्टदमाक, पत्रासं, रग, खै, ांुद, खैरी, ऊब, माज, बदमस्र्ी, 
ष्टमजाज, मान, आठ्यर्ा, अहंमान, अहंमष्टर्, आत्माष्टभमान, स्वाष्टभमान, अंर्रहास. 

 
मुग्क्र्. मोक्ष, अपवग,ृ कैवल्य, उद्धार, उद्धारगर्, उद्धारण, ष्टसष्टद्ध, ष्टवसुक्तर्, ष्टनष्टरयाण, ब्रह्मसुख, 
ब्रह्मसायृर्, ब्रह्मष्टनवाणं, ष्टनवाण, ब्रह्मप्राक्प्र्, ष्टनश्रेय, श्रेय, महोदय, ष्टनवतष्टत्त, ष्टनवतृष्टत्त, अपुनरावतषं्टत्त, 
अपुनरभवशम, ष्टशव. 

 
मुख्य. प्रथम, पष्टहलाप्रथम, मुखरण, मुखरीण, आष्टद, आद्य, आष्टदम, अग्रगण्य, अग्रणी, अग्र, अग्रसर, श्रेि, 
उत्तम, परम, प्रधान, प्रमुख, प्रमर, ष्टवनीचा, खासा, राजा, वर, वयै, हसह. 

 
मुशा्री बार्ा. सार्हार् र्वसें नवहार्बी, सागंासागंी वडालावागंी, सार्हार् लाकुड नऊ हार् ढल्पी, 
नीानासली, ष्टनाीचा रंगनासला, त्वा लंकापाष्टहलीसर्र कायलालें  म्या पडलंका पाष्टहली. 
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मूखृ. बैल, गाढव, अकलेचा गधडा, धोंडा, नंदी, नंद, नंद्या, नादंा, नरपशू, घोदड, दगड, खुाेश्वर, 
ठोणपा, टोणपनाथ, टोणपशुद्ध, टोणपेश्वर, ठोंब्या, उलू्ल, पथर, वाठंींचाष्टपर्ा, देवापुढचा देव, उभ्या, 
देवानामंष्टप्रय, शखं, शुठं, माठ्या, शामाठ्या, शर्मूखृ, शुद्धस्ाष्टटक, शुद्धबुद्ध, राजा, ढ, शाहण्याची 
खरवड, गाढवाचा खरारा, बुद्धींचा नवसागर, बुद्धीचा खंदक, माणसाचा कादंा, माणसाचा अवर्ार, 
घोड्ाचापून, लालाीर् मूखृ, ष्टनपट मूखृ, ठंठणपाा, गाढवीचा. मूखृष्टशरोमणी, वडेीहाद, शेंड्ावर 
बसून लाड र्ोडणारा, शडं. 

 
मोठा. थोर, थोरला, मोठाथोरला, टणक, महान, महा, स्थूा, गुरू – धडेल, धडल्याव, धडींग, धजेल, 
धडेल, मौला, गवढूल, गवदुला, मोठाधाटा, मोठालपाटा, लडदू, गडदू, भलेलठ्ठ, गलेलठ्ठ. रठ, 
रटेल, रटाला, भकम, जबर, जबरा, ढमाल्या, अगडबबं, मस्र्, मार्बर, बोका, गजेंि - बोजर, 
अवजड, लाबंड, बबं, अााट, अवाढव्य, अढाा, बबंाा, मखम, ऐवट, कचक, ष्टवशाा, धनत्तर, धकर 
- लठारणा, बर्ाडा, दंडारणा, जबरा, ठस, ठलठसीर्, पोतर्ा, पक्तर्. 

 
य. 

 
यजमान. पोहशदा, पोषक, पालक, मुरध्वी, आश्रय, आश्रयभरू्, आश्रयस्थान, कैवारी, मददखार, पक्षधारी, 
पुरस्सकर्ा, ष्टहमाईर्ी, ष्टहमाईर्दार, पोषंगण, पाघंरून, ढासंर, र्णावा, बाजू, प्रणर्वत्सल 
दीनवत्सल. 

 
यार्ना करिें. जामगीलावणें, कानास चाप लावणें, राखेचा र्ोब, रादेणें, उरावर - डोईवर - धोंडादेणें, 
र्व्यावर उभाकरणें, करवर्ावर धरणें - ओढणें, ष्टमरच्याचंीं धुरीदेणें, साडंस ष्टटपऱ्यालादणें, उखाारं् - 
चरकारं् घालणें, खडे चारणें - खावीवणें, नाीं नखदेणें-बोटास पष्टलरे् बाधंणें, पाठीवर रु्ाईठेवणें. 

 
र. 

 
रगड्या. रपाठ्या, रगडमल्ल, धपाठ्या, दपटनंदन, धसकठ्या, धसतया, धसट धैया, धसक नंढनें, 
धसमुसाा, धसमसूाा, धडबड्ा, धडाड्ा, धशा, लाठ्या, लाव्यामगाजी, उरमठ, हूड, हुदंडा, 
कपाा ाोड्ा, हुयोहुयो करणारा, उड्ा, खमतया, खणतया, खमशा, खंदा, खंदार्ट्टू, ाठ्या, 
ाठ्याबावरा. 

 
रगडून. रपाटून, खसाटून, दपटून, र्डकाऊन, र्डकून, कडकाऊन, कडकडून, धशााशा, धडपून, 
चडपून, घसरून, धडक, धडका, र्डका,ं चराचर, ाटर्र, बेधडक, बेलासक, बेष्टनसबन, दाटबाें. 

 
रि. लढाई, यदू्ध, संग्राम, ष्टवग्रह. 
 
रागीट. र्ापट, र्ापड, क्रोधी, कोपी, कोपट, राष्टगि, कोष्टपष्ठ, क्रोष्टधि, र्ाष्टपि, संर्ापीर्, क्रोधशील, 
कोपशील, शीिकोपी, ष्टचरड, खोर, ष्टचरडोखोर, ष्टचरड्ा, ष्टचडष्टचड्ा, ष्टचरड्ा, जलद, 
उष्णष्टपत्तवगेीं, ष्टपत्तप्रकत ष्टर्, ष्टपत्तस्वभाव, ष्टपर्ाा, कोपवान, क्रोधवानर्ामस, र्मोगुणी, र्मस्वी, 
क्रोधवश, क्रोधाधीन, रौि. भा० स०ं रुिा, वर्ार, जमदग्नी, अक्रावारुि, आगजाळ्या. रु्ाान, सैर्ान, 
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आग्याबेर्ाा, अग्यामारुष्टर्, ओलीआग, जार्ीअग, ओलीभागं, अष्टर्र्ाई दैत्याशंी, दैत्यपुरुष, 
पचंानन, साक्षार्दैत्य, खाकीगोसावी, ष्टजवरं्ष्टपशाच, खवीस, सकत हदशनृी र्ापणारा – उसाणारा, 
ज्यास पाण्यारं् देखील घाम येर्ो. 

 
राजा. राव, राय, राणा, छत्रपर्ी, नरेंि. नरेश्वर, नरदेव, नरपष्टर्, नराष्टधप, नतप, नतपष्टर्, भपूाल, मष्टहपाल, 
भपू, भपूष्टर्, लोकपाल, पाथृव, प्रजापष्टर्, राजैष्टर्लक, राजमुगुट, राजमुगटमणी, राजचूडामणी — 
राजाष्टधराज, राजराज, राजाष्टधप. 

 
रास. ढीग, ष्टढगार, गोाा, जमाव, पुजं, पुजंा, गंज, हपड, साठं, साठा, मेाावा, संग्रह, संचय, संघास, 
संष्टचर् संभार, संघ, समूह, समुच्चय, एकपुठा, वतदं. 

 
रेलचेळ. महामूर, उपट, घमंड, चगंा, चगंापट्टी, चगंाा, मार्, रगदपट्टी, रगड, रगाडी, घबूक, 
चगंावटी, रेंगा, रेड गज्जक, रेा, लेलूट, मार, लूट, शरद, आबादानी, अमनचै जईनचईन, गदी, 
हलबडी, ढेल, वहार, बस, पराकाष्ठा, चमचमाट, चाचााट, चेा, चेहा, चेका, गडगंज, घमशान, 
हलबड, ठेल, लोड, ष्टदवााी, डू, भमूड, धूम, धूमशान, धुमश्वक्री, भडीमार, मारामार, ढसर, लखलूट, 
लखलोट, शीगलोट, लंुबड, देवड, चौका, लोट, लंगड. 

 
रोडिें. आंग टाकणें - सोडणें - साडंणें, चोपणें, चोपटणें, चुबंणें, डकलणें, पचणें, ष्टक्षणणें, खंगणें, लंघणें, 
गाणें, साडंवणें, गढंााणें, लडणें, लुरणें, लुकणें, घसरणें, अटणें, रोडावणें, ष्टबलखणें, ष्टलरकणें, 
ष्टलरणीर् लागणें, कत श होणें, कढीपार्ा होणें, कािहोणें, शरीराची ढगा होणें, पोटाचा कपोर्ा वाणें. 

 
ल. 

 
लठे्ठश्वर. लठाश्रम, लोठाश्रम, लठ्ठाष्टमश्र, वतथापुि, ठोंबा, ठोंब्या, ठोंब, शुभं, लोधडा, लोधा, सोट, ह्मशा, 
ह्मशागुगूा, मठ्या, नंदी, रेडा, मैंद, ढब्बु, अचाोजी, अचाोबा, कंठाळ्या, मसणखंुट, टोणपा, 
लठ्ठभारर्ी. 

 
लबाड. खोटें बोलणारा, असत्यवादी, असत्यवतर्ा, ष्टमर्थयाभाषी, मोष्यावादी, अनतर्वादी, अनतर्भाषी – 
सार्लबाड, लबाडाचंा राजा - बाष. भा० सं० खऱ्याचेंसाडं, ज्याचे ष्टजभेस हाडनाहीं, हा लबाडबाचून 
नब्डे, वडाचीसाल हपपााला आष्टण हपपााची साल वडाला लावणारा, कुत्रयाचा पाय माजंरावर आष्टण 
माजंराचा पाय कुत्रयावर घालणारा. 

 
लांच्छन. डाग, कलंक, काावटी, काावण, कााें, नाव, नाम, ठपका, बट्टा, काष्टलमा, कााोखी, मस, 
बाट, खोड. 

 
लुटिें. नागवणें, बोडणें, नाडणें, लुगारणें, लुचाडणें, लुबाडणें, बुचकणें, घासणें, लासटणें, लंुघवणें, 
धाब्यावर बसवणें, मंुडणें, धुणें, धुऊननेणें, घरधुणें, पोखरूनखाणें, ष्टपाून घेणें, शुद्धबुद्ध करणें, 
नागवणूक - मंुडण - मंुडीमोचन करणें. 
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लेंकरंू. पोर, पोरगा, मूल, मुलगा, पोंगडें, संर्ान, बाल, बालक, अपत्य, ष्टशशु, अभकृ, केलाडूं, बचडा, 
परसौदा, – लेकपूर्, लेकबाा, मूलबाा, पोरसोा, पोरबाा – बावा, बा, बाबा, छावडें, छावडा, 
छकडें, बचडा, बाबल्या, लबाड, वत्स, सोनकुला, सोनतया, सोनटका, सोन्या, बेटा (मुलगी ) बया, 
बचडी - पोरटा, कारटा, पोरटा - शेंडाा, सरत्या पालवाचें मुलगें - मुलेंबााें, पोरेंबााें, मुलें लेकरें, 
लेंकरूबाा, ष्टचल्लींष्टपलीं, कचे्चबचे्च, पोरेंसोरें, बालापत्य, बालष्टखलें . 

 
लोकोपकारी. जनोपकारी, परोपकारी, सवोपकारी, ष्टवश्वोपकारी, जगउपकारी, परोपकार बुष्टद्ध, 
लोकोपकार बुष्टद्ध, परोपकार शतर, जनष्टप्रय, जनवल्लभ, जनष्टहरे्च्छू, जनष्टहरै्षी, सवृकायृकत्ता, 
ष्टवश्वष्टमत्र, जगन्नष्टमत्र, ष्टवश्वकुटंुबी, जगित्सल. 

 
लेंभें. लोंबट, खटलें , लाडें, लटाबंा, लेलपडं, लडथड, लचाडं, ष्टलगाड, लट, लोंचा, खरकटें, हगलें  
मुर्लें , घाण. 

 
लोभी. लालची, हवरा, लालच खोर, अहोपी, लोष्टभि, लोभाक्न्वर्, लोभयुतर्, सीसघेवडा, लाभााू, 
हव्यासी, वराडी, अष्टभलाषी, लुब्ध – लोभाधीन, लोभग्रस्र्, लोभमय, लोभात्मक, लोभाष्टवि, 
लोभाक्रारं्, लोभाकुल, लोभारु्र, सवाथी.भा० सं० आशाभरू्, आपलपोठ्या, आपल पोटाऱ्या, 
पुढलेंपान ओढणारा, आत्मंभरी. 

 
ि. 

 
िश होिें. दमणें, दबकणें, भाडंायास - लढायास - वाद करायास सोडणें, हरघेणें - पत्करणें, मानणें, हारी 

- हार - अजीर् - शरण जाणें, हार्टेंकणें - जोडणें, बें - ची - जीह्मणणें - करणें, दानीं - र्ोंडींर्तण 
धरणें - घेणें, आधीनर्ा पत्करणें, शरणागंर् होणें. 

 
व्याध. उपाध, जाच, व्याष्टध, नड, पीडा, काटंा, कंटक, ग्रह, दौहावाग्रह, खूा, मड, धाड आगधाड, 
जंजाा, लट; पष्टलस्र्, कलाटं, लोंबट, बलागर्, खेकटें, खटराग, सल, शल्य, सुदशनृ, ष्टववशी, 
शष्टन, लचाडंी, शुतलकाि, हजद. 

 
िारा. वायु, पवन, वाव, हवा, वार्, प्रभजंन, सष्टमर, अष्टनल, मारुर्. प्र॰ उगवर्ा वारा, उत्तर वारा, अ॰ 
उत्तराण, सार्रस, उपर बाहेरचावारा, दष्टक्षणवारा अथवा डाकंोण, ष्टचल्या, हेट बाहेरचा वारT, 
मावार् वारा. 

 
णिक्राळ. उग्र, उग्रबारगा, खपर्ी, जहाल, जालीम, जलाल, आग्या, कजाख, कट्टा, कडक, खंदा, 
दारूण, उग्रकमा, जाज्वल्य, प्रखर, चडं, प्रचडं, राक्षसी, आसुर, व्यािमुख. भा० सं० यम, यमरूप, 
यमदूर्, कालपुरुष, कालस्वरूप, कालरूप, कालरूपी, कल्पारं्काा, कजृर्काा, कत र्ारं्काा अथवा 
कदृनकाा, कत र्ारं्, प्रलयकाल, राक्षस, भडेराक्षस, आग्यावेर्ाा, रुिावर्ार, जहरी भोहरा, आवसा 
वरचा वाघ, रु्ाान, पचंानन, कजाख, ष्टजर्ासंबधं, दैत्याशंी. 

 
णिकार. (मनाचा ) मनोधमृ, मनोवतष्टत्त, वतष्टत्त, ष्टवकत ष्टर्, भाव, राग, रस. 
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णिद्वान. पढलेला, पढीक, ष्टशकलेला, ष्टवद्याष्टवष्टशि, ष्टवद्यासंपन्न, साक्षर, ष्टशष्टक्षर्, व्युत्पन्न, अध्ययन संपन्न, 
ष्टवद्यावान, लब्धष्टवद्य, अभ्यस्र्ष्टवद्य, कत र्ष्टवद्य, ष्टवद्याशाली, बहुज्ञ. 

 
णिध्िंस करिें. मोडणें, मोडून – र्ोडून टाकणें, मोडून – पाडून – भगंून टाकणें, पाडणें, धुाीस ष्टमावणें, 
जमीनदोस्र् करणें, सपाट करणें, पाटा बरवटंा करणें – ष्टारवणें, ध्वसं – ध्वंसन – प्रध्वसं, – संव्हार 
करणें, नाहींसा करणें, नि करणें, उच्छेदणें, ष्टनदााणें, उपहंर्ी – सहंर्ी करणें, गाढवाचा नागंर ष्टारवणें 
– नासणें, नासून टाकणें, नाश – सत्यनाश – ष्टवनाश करणें, सत्यानास – सत्याा – नासाड – नासाडी 
– नासाडा – चदंन – गोपचंदन – नासधीस – नासधूा – धूा – धूाधाणी – धूादशा – धूाधमासा – 
धूापट – रठ्ठाधूा – र्सनस – वरृु्ााकार - मार्ीचना – पीठ – ष्टपठाड – राा – पठाडा – 
राखरागंोाी, ष्टनदृाण ान्ना करणें, सप्पा ष्टमावणें – उडवणें – करणें; धुवाउडवणें – करणें, पस्र् – 
नाबदू करून टाकणें, रसार्ाास नेणें – जाणें, भगं – भजंन – हाष्टन करणें. 
 
णिनंर्ी करिे. ष्टवनवणें, प्राथृणें, याचणें, अथृणें, ष्टवनवणी – प्राथृना – याचना – अजृ – ष्टमन्नन – ष्टमत्रर् 
– ष्टमन्नर् - बारी – ष्टमन्नर् माना करणें, पाया पडणें, हार्ापाया पडणें, पाय धरणें दाढी धरणें, दाढीस – 
हनुवटीस हार्लावणें - पाय धरणी करणें, पदर पसरणें, हार्ापंाया ंपडून प्राथणृें – अजृ करणें, नाक 
घासंणें, नाकदुरई काढणें. 

 
णिलासी. भोगी, ष्टवहारी, रंगी, रंगेला, रंगेल, चैनी, गुलहंसी, हंसी चदंनहौशी. मौज्या, मौजााा, हौशा, 
शोकी कौरु्की. भा० सं० खुशालचंद, कत ष्णावर्ार, सुखानंद, घमंड, धमंडानंद, घमंडानंदी. 

 
णिषयलंपट. ष्टवषयी, ष्टवषयपरायण, ष्टवषयरर्, ष्टवषयोन्मुख, ष्टवषयासतर्, ष्टवषयवश, ष्टवषयाष्टभमुख, 
ष्टवषयाष्टवि, ष्टवषयलंपट, ष्टवषयर्त्पर, ष्टवषयलीन, ष्टवषयलुब्ध, ष्टवषयर्ल्लीन, ष्टवषयसुख लुब्ध, राजस, 
रजोगुणी, आशाबद्ध, आशापाश ष्टनबद्ध. 

 
िीर. शूर, मदृ, मदृमाणूस, गाजीमदृ, मदृगाजी, गाजी, जवानमदृ, धारराव, धारकरी, युद्धवीर, योद्धा, 
रणशूर, रणधीट, रणधीर, रणहसह, रणहसह, अष्टर्रथ, महारथ, र्रवार बहादूर, समशरे बहादूर, 
ष्टदग ष्टवजयी, बावनबीर, अप्रष्टर्भट, धेंड, भरर्ीबीर, वाघमाऱ्या, परशुराम, युष्टधष्टष्ठर, भीष्म, वज्र, र्ोंडी 
लागणारा, शूरुष्टशरोमणी. 

 
िेडसर. अवर्ार, अवर्ारी, अवर्ार घेर्लेला, वडेापीर, कपाा ाोड्ा, ष्टपसाट, उरााठ्या कााजाचा, 
उाराटें कााीज, आर्र्ाई, भस्मासूर, उत्पार्ी, साहसी, साहष्टसक, साहसकमा, उग्रकमा, घोरकमा, 
राक्षस, जीवावर उदार, ज्याचेंकााीज पाठीस आहे, पाठीच्या कााजाचा, रगड्ा, रपाठ्या, खंदार्ट्टू, 
शखेष्टचल्ली, ओलीभागं, ष्टदग ष्टवजयी, वली, मारीन कीं मरेन ह्मणणारा, नाहींरे्च करणारा, हार्ावर शीर 
घेऊन असणारा, शेंडीरु्टोकीं पारंबीरु्टो ह्मणणारा, देहंवापार्येर् अथवा साधयेर् ह्मणणारा, मागेपढुें न 
पाहणारा. 

 
िेडा. ष्टपसा, ष्टदवाना, वडेलागलेला, वायचालेला, खुाा, ष्टपसाटीक, चाेल, निबुष्टद्ध, भ्रिबुष्टद्ध, हर्बुष्टद्ध, 
ष्टवष्टक्षत्प, उन्मर्, धंि, धंिट — धोंडे मारणारा – ाोडणारा, दगड मारणारा, ष्टपसालेला, ष्टपसें 
लागलेला, भरर्ें आलेला – वडेाखुाा, वडेाष्टपसा. 
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श. 
 
शरीर. अंग, देह, काय, कुड, कुडी, र्नु, र्न, कलेवर, हपड, वपु मूर्थर् - भरू्ात्मा, धाम, के्षत्र, पजंर, 
ष्टवग्रह, लाड, भोगायर्न, रोगभ,ू प्राणसप्र्, इंष्टियायर्न, इंष्टियग्राम, भरू्ग्राम, कायापूर, अहंकाराशय, 
अहंकारा स्पद, जायजणेंघर, जायजणीवस्रु्, मुरकंुडी, गोाा, मोधगोाा, मोट, गठडी, लोट. 

 
शहािा. चरु्र, कुशल, चारु्यृवान, पटु, दक्ष, ष्टवचक्षण, सुगर, सुवड, खबरदार, कलावरं्, काबील, 
सुबुष्टद्ध, कुशलबुष्टद्ध, चचं, चचंीबाग, चबंवूाग, बाट, खंदा, कौशल्य शाली, प्रभ.ू—करामर्ी, हुन्नरी, 
अटोकाट, जाहंबाज, पटाईर्, सराईर्, बहादूर, बाहजदा (ष्टलहणार - बोलणार - धावणार - 
कारकून). खबदार, पक्का, पुरा, जोर्दार, धुरंधर, धुरीण, धनुधारी, धनुधरृ, अवधानी, संधानी, 
अष्ठावधानी, अिसावध, अिपैलू, चौरस, लौष्टककी, पुढच्याजोर्ाचा, मेख्यया, कट्टा, खडाण, दलदपट, 
कागडा, ष्टडवरा, कर्ा, करृु्मकर्ा. भा० सा०ं जेथें लार् मारील रे्थें पाणी काढील, गुणी, गुणष्टनधान, 
गुणग्राम, युणष्टनष्टध, गुष्टणजन, गुणपात्र, गुणराशी, गुणसागर, गुणाकर, गुणाची रास, गुणाची खाण, 
बहूगुणी, गुणसंपन्न, बत्तीसगुणी, सहस्रगुणी, गुणा्, बत्तीसलक्षणी, बावनबीर, हरभास, हरहुनरी, 
हरकामी हक० हरकाम्या, कसबी, हरकसबी, सररास, महारथी, मोहोरा, ष्टबरबल, दीष्टक्षर्, ारडा, 
ााकंडा, सोमाजी सकलकळ्या, चरु्र सावाजी 

 
णशरस्रे् िाईक. लोकष्टसद्ध, लौष्टकक, लोकाचाराचा, जनाचाराचा, लोक प्रचारारं्ला, लोक पद्धऱ्याचा, 
लोक रूढींर्ला, रीर्ीचा मागाचा, रूढीचा, ष्टशरसे मााक, दस्रू्र मााक, यथा पद्धष्टर्, यथासंग्रहस, 
संप्रदाया रूढ, संप्रदाय ष्टसद्ध, संप्रदायानुसार, सापं्रदायक, व्यवहाष्टरक. 

 
शूर. छार्ीदार, ष्टदलदार, ष्टहय्येदार, ष्टहम्मर्दार, ष्टहम्मर्ी, धाडसी, छार्ीचा, ष्टहम्मर्ीचा, शौयाचा, ष्टनधड, 
ष्टनभयृ, भयहीन, धीट, साहसी, मदा, जवान मदृ, बहादर, शौयृशाली, शौयृवान, शौयसंपन्न - धीट, 
उत्यार्ी, खेदा, साहसी, ष्टनवाणी. भा० स० हार्ावर शीर घेऊन असणारा, उरााठ्या कााजाचा, 
पाठीच्या कााजाचा. 

 
शूरत्ि. ष्टहम्मर्, ष्टहय्या, छार्ी, ष्टदलदारी, मदाई, मदृुमकी, मदी, अवसान, आव. 
 
शेजारी. पडोसी, ष्टशवशजेारी, हशवधडी, हशवधड्ा, ष्टनकटवासी, प्रष्टर्वाली, सामंर्, सामंर् वासी, 
हमशाईदार – शजेारी पाजारी, अडोसी पडोसी. 

 
शेर्. पीक, ष्टपकदाव, उपज, पीकपाणी. – सुपीक, नाष्टपक, हबबूड, मयर्पाहणी - धनीवाठा, शरे्वाटा, 
मालकवाटंा, बलैवाटंा, आंगवाटा.–थल, अधेंल. ष्टनमथल, ष्टनमखाई, ष्टनमाई, ष्टर्धलृ – एकष्टपकी, 
एकबारीं; ठुष्टपकी, ठुबारी, ष्टर्ष्टपकी, ष्टर्वारी; चौष्टपकी, चौवारी. 

 
शेर्खप्या. गावंढा, गवारं, गुरेंराख्यया, नागंऱ्या, नागंरहातंया, जो-त्या के्षत्रजीष्टव, के्षत्री - आडगाचा, 
आडमुठ्या, काबंळ्या, घोंगड्ा, रानकरी, रानट, जंखनट, जंगली, वणजार दाडं. 
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शोधक. सवृशोधी, बहुशोधी, मार्थमक, ष्टजज्ञासू, बुभतु्सु, अपूवेदशनृोसुक, श्रवण दशनृोत्सुक, गवषेणासतर्, 
अन्वषेणासतर्, चौकसदार, हवसदार, हौशी, र्लाशी, हंुग्या, कानवश्या, ष्टवचक्षण. 

 
श्रम करिें. खपणें, मेहनर् करणें – ष्टजवावर - छार्ीवर काम करणें, दंड काढणें, अटाआट - अटाघाट - 
डोई ाोड - कपााकूट करणें, मरून - जीव देऊन - जीवर्ोडून काम करणें, जीवअधा करणें, रतर्ाचें 
पाणी करणें, हाडें ष्टलजष्टवणें, हाडाचीं काडें करणें, हाडाचें मणी करणें. 

 
स. 

 
संकट. दुःख पीडा, श्रम, तलेश, कष्ठ, संर्ाप, र्ाप, ष्टवपत्ती, आपदा, आदत्ती, ष्टवपदा, हैराणी, हैराणगर्, 
र्ामा, अडचण, पेच, दैना, दुदृशा, किावस्था, किदशा, हैराणदशा, हाल, कासावीसी, हाहा. 

 
सटर्टर. लटर ाटर, अटर ाटर, गटर षटर, खटर पटर, अलबर् गलबर्, अगड र्गड, अगड बगड, 
अडगूण, काण्णू बाण्णू, कायणू बायणू, सार सुसर इााष्टखाा, परचरुण, ऐलपैल अस्रु्, ालान 
ष्टबस्र्ान. 

 
संर्ापिें. र्डाडणें, धडपडणें, चडपणें, जाणें, जापणें, जाजाणें, र्पणें, क्षोभणें, र्मणें, र्ार्ाणें – 
जााा – चडाढ – आदाआपट – आदाउाा माडंणें – करणें, डोतयाचा चेंडूकरणें, डोतयाचें 
उखा करणें, दारं् ओंठ खाणें, जीवपाखडणें, मणगटें र्ोडणें – चावणें, अंगास मीठ मोहऱ्या लावणें, 
ष्टहरवा ष्टपवाा होणें, हार्पाय चोाणें – आदाणें – आपटणें, र्ापर्ीबाराकरणें, दंगाकरणें, नाकपुड्ा 
हपजारणें, वादाणें, ष्टवदष्टवदणें, र्ार्ावणें, कावणें, कडकडणें, चवर्ाणें, जाााणें, ाणाणणें, 
डाारणें, चाचावणें, ष्टचवष्टचवणें, ाुणाुणणें, र्णर्णणें, र्मर्मणें, खुणखुणणें, धुमसणें, दारं्ावणें, 
कावणें, डुरडुरणें – भा० स०ं अंगास आग लागणें, – पेटणें, चढून येणें, रुिावर्ार धारण करणें, नर 
हसहअवर्ारधरणें, र्तष्टर्य नेत्र उघडणें, वरदाीस येणें, लष्टार्ावर येणें, दारं्ीयेणे, ष्टशखासूत्रा नर येणें, 
हारं्ीं धोंडाघेणें, धोंडे मारंू लागणें, डोकष्टारणें, आंगाची होाी होणें, अंगुिाची आग मस्र्कारं्ष्टशरणें - 
चढणें, पायाचंा जाामस्र्कीं जाणें, ष्टचरडीसयेणें, जानवें र्ोडायासउठणें, जानव्यास हार् घालणें, 
आंगाचे ष्टर्ापापड होणें, आंगाचीलाही होणें, र्ानयेणें, भानजाणें, खवढंाणें, खवाणें. 

 
सत्यानास करिें. नासाडी - नासाडा - चदंन-गोष्टपचदंन - नासधीस - नासधूा - धूाधाणी -धूापट्टी - 
र्सनास - मार्ी - चुना - पीठ - राा - राख रागंोाी - ष्टनदृलन - ान्नाकरणें, सप्पा उडष्टवणें, धुवा 
करणे, रसार्लास नेणें, भगं - भजंन - हाष्टन - ष्टवध्वसं करणें, ष्टनदााणें. भा० सं० पाटा वरवटंा 
ष्टारष्टवणें, गाढवाचा नागंरष्टारष्टवणें. 

 
सत्िशील. खरा, साचा, सत्य, प्रमाष्टण, इमानी, इमानदार, इमानाचा, कराराचा, करारी, सत्यष्टप्रय, 
सत्यव्रर्, सत्यसंकल्प, सत्यप्रष्टर्ज्ञ, परमाथी, साक्त्वक, सन्यशील, सन्यवतष्टत्त, सरं्जय. 

 
समयोणचर्. वाेेवरचा, प्रसंगादरचा, प्रसंगी, गजेंवरचा वतर्शीर, प्रसंगोष्टचर्, कालोष्टचर्, कालानुरूप, 
समयानुरूप, प्रसंगानुरूप, कालानुकूल, उक्त्सर्काष्टलक, कालप्रात्प, समयप्राप्र्, प्रसंगप्राप्र्, 
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अवसरप्राप्र्, प्रात्यकाल, प्राप्र्ावसर, काष्टलक, सामइक, अवसरपष्टदर्, कालसदृश्य, प्रसंगसदृश, 
प्रस्र्ावसदृश. 

 
समुद्र. सागर, महासागर, अक्ब्ध, अंबुष्टध, महाणैव, महोदष्टष, जलष्टध, रत्नाकर, नदीपष्टर्, र्ीथृराज. 
 
सरकार देिें. ष्टदवाणदेणें, ष्टदवाणधारा, सरकार धारा, सरकारवैर्, सरकार पट्टी, सारा, दस्र्, शुल्क 
राजस्व. 

 
सलगी. लगर्, जवाीक, घसण, दाटी, घनदाटी दाट मतै्री, गटपट, गट्टी घरोबा, दोस्र्ी, खेाीमेाी, 
बापभावकी, सख्यय भाव, संघटन, पष्टरचय. 

 
संशयखोर. संशयी, संशयालू, सदेही खंर्खोर, संशयप्रकत ष्टर्क, संशयबुष्टद्ध, संशयशील, कुर्कृशील, 
कुर्कृस्वभाव, कुर्तया, शकंाशील, शकंी, संदेहशील, अष्टवश्वसुक, वाष्टहमखोर. 

 
संसार. प्रपचं, संसार मागृ, प्रवतष्टत्त, संसार यात्रा, लोकयात्रा – भवबधं, भवचक्र, भवसागर, भवजाल, 
मोहजाल, मोहपाश, मायाजाल, मायाचक्र. ष्टवषयजाल, आशापाश, संसारचक्र, दुःखसागर. 

 
सांगिें. बोलणें, उच्चारणें, कावणें, ऐकवणें, सुनावणें, जाहीर - श्रुर्करणें, ष्टनरूष्टपणें, ज्ञापवणें, ष्टनवदेणें, 
कथणें, वदणें, र्ोंडाबाहेर – ओंठ बाहेर काढणें, सागंी – सागं सागंणें, कथन – वदणुक – ष्टनवदेन – 
ष्टनरुपण करणें. 

 
सायंकाळ. साजं, संध्याकाा, साजंवेा, संध्या, ष्टर्नसाजं, सवसाजं, ष्टर्नीसाजंा, सायान्ह, साय, 
ष्टदनावसान, ष्टदनारं्, ष्टदनमयादा, प्रदोष, दोष काल, नक्षत्रदशनृ, गोधूल मुहूरृ्, गोरजमुहूरृ्, 
कार्रवेा-राक्षसवाे, गुरें येण्याची वेा, ष्टदव ेलावायाची वाे. 

 
साळसूद. गरीब, बापडा, बापुडवाणा, ष्टमस्कीन, अिव, ष्टनिोह, अिोही, ष्टनिोही, अपरिोही, अिेष, 
अिेषी, अिेधबुष्टद्ध, अिेिा, अनुपिवकारी, अपरदुःखद, अहहस्र, साक्त्वक, सत्ववतष्टर्, सत्वशील, 
सालस, गरंगील. भा० सं० अजार् शत्रु, भोाानाथ, भोााशकंर, भोाासाबं, धमृराज, गोब्राह्मण, 
गोगलगाय, रामायस्वक्स्र्, रावणायस्वस्र्ी, गंगागये गंगादास, मथुरागये मथुरादास. 

 
सुखी. सुखरूप, कुशल, सुखसंपन्न, प्राप्र्कल्याण, प्रात्पाथृ, प्रात्पेि, खुशवखर्, स्वस्थ, सानंद, के्षमवान, 
के्षम, कुशली, के्षमसंपन्न, कत र्कत त्य, कत र्ाथृ, सुखपदीं बसलेला. 

 
संुदर. रूपवंर्, रूपवान, स्वरूपवान, स्वरूप, खुबसुरर्, सुदशनृ, दशनृीय, दशनृ संर्ोष, सुशोष्टभर्, 
शोष्टभवरं्, सुरेख, सुभावना, देखणा, साजरा, गोजरा, गोष्टजरवाणा, कारं्, काषं्टर्मान, कामरूप, 
कामनीय, मंजु, मंजूल, मनोहर, मनोरम, खुष्टबदार, मदन. 
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संुदरी. संुदरा, रूपवष्टर्, स्वरूपवष्टर्, चटक चादंणी, शाष्टलनी, महर्ाव, रामा, छबकडी. छबडंी, परी, 
कुरंगनधना, मतगनयना, मतगलोचना, नागकन्या, नाष्टगनी, गजगाष्टमनी, गजगष्टर्, मंडोदरी, ष्टठकडें, 
स्र्ोरत्न, अप्सरा, पद्मीण, गोमटी, नागीण, ष्टबजली. 

 
सुस्र्. सुस्र्ा, जड, अंगजड, मद, मंदट, ष्टढला, मदै मट्ट, मठ्या, पड्ा, घैस, बठ्ठ, ष्टलगशा, अनुद्योगी, 
रेंद, रु्श्चर. 

 
सूय.ृ उगवर्ा मावार्ा, आष्टदत्य, रष्टव, भास्कर, भानु, ष्टदवस, ष्टदनकर, ष्टमत्र, गभक्स्र्, र्रणी, अकृ, परं्ग, 
प्रभाकर, ष्टदवाकर, ष्टकरण, चडंष्टकरण, चैडाशं,ू सहस्र, रे्जःपुजं, ग्रहराज, जगर्साक्षी, कमृसाक्षी, 
वालाकृ, बालार्प. 

 
सेिक. चाकर, चाकरमान्या, सेवकेरी, नौकर, दास, हककर, मुशारखोर, शाष्टगदृपेशा, भतत्य, भतर्क, 
पार्थश्वक, पष्टरचारक, पष्टरजन, पे्रष्य, अनुचर, वरे्नोपजीवी, सेवाजीष्टव.– ष्टखजमर्गार, हुजऱ्या; 
मशालजी; स्वयंपाकी अ० बबची, भालदार; चीवदार; अवदाष्टगऱ्या; पाणतया; वाढप्या. 

 
सोदा. लुच्चा, गुलाम, गुलाम जादा, हरामा, पक्का हरामी, हराम बजार्, काशीकर, ष्टदष्टल्लकर, अवरंगाबाष्टद, 
पजंाबी, पुण्याचासोदा, मुलर्ानी, मारवाडी, ते्रपन मंगाीचा, ष्टशकंदर, ष्टदल्लीचा, मााींव वस्रु्, 
देशटक, पाढंरा परीस, सोदा ष्टशरोमणी, साडेहरामी साडेमात्रा गमनी, गमनी, काबुजार, काब,ू काार 
खट, नट, थोट, लकारष्टवल्ह्यारं्ला, त्रयीमध्यें उगवलेला, चऊपायीं उगवलेला, (ह्मणै चोरीचहाडी 
लबाडी, ष्टशनाकी यारं्) अठरा गुणाचाखंडोबा, छर्ीशा, छपन्नीं, व्यक्तर्, पचंाा, वाटोाागोाा, 
दीष्टक्षर्, कालभेल्या, गोट, गुणाचें गुणपात्र, सकारष्टवल्हा, छंदीभगंी. 

 
स्िच्छंदी. बेकैद, वषंेद, ष्टनमृयाद, बारगा, दाडंगा, बाष्का, उद्धर् वावगा, ष्टनरंकुश, बेष्टशस्र्, गैरष्टशस्र्, 
अष्टरि, मनस्वी, स्वचे्छाचारी, स्वैरी, कामाचारी, यथेिाचारी, अत्याचारी, कमृभ्रि, वल्ली, 
ष्टवष्टधष्टनषेधार्ीर्, मयृदाष्टर्क्रमी, छादंीि, सैरट, स्वचे्छ, उनाड. 

 
स्िभाि. जार्, जाष्टर्स्वभाव, प्रकत ष्टर्, प्रकत ष्टर्भाव, उपजर् स्वभाव, धमृ, स्वधमृ, शील, धमृत्व, वस्रु्स्वभाव, 
वस्रु्शक्तर्, भाव, ष्टनसग,ृ आत्मा, र्त्व, सत्व – (दुिस्वभाव बदलर्नाहीं याष्टवषयीं ह्मणी) 
कुत्रयाचेंशपेुट साहा मष्टहने नाकाडं्ारं् जरी घार्लें  र्री वाकंडेचें वाकंडेंच, ष्टजत्याचीखोड मेल्या 
ष्टशवाय जार् नाहीं; संभजुाेल पण पीा जार् नाहीं, हेल्याच्या कानीं हकगरी वाजष्टवली र्री र्ो आपली 
रोंय सोंडीर् नाहीं; वाचणीचें पाणी आड्ाला चडर् नाहीं; मुसााचें धनु कोठें होर्ें; पाण्या वर गाडा 
आष्टण भईुवर नाव चालायाची नाहीं. 

 
स्ियंपाकी. आचारी. राधंपी, पाचक, पाककर्ा, मुत्पाकी – भाकर बडव्या. 
 
स्िाथी. आपलेंच ष्टहर् पाहणारा, आपस्वाथी, आपलपोठ्या, आपलपोटऱ्या, अपालगजी, मर्लबी, 
आपमर्लबी, लाभदृष्टि, लाभलोभी, स्वाथृदृष्टि, स्वाथृपर, स्वाथृपरायण, स्तलाभदृष्टि, स्वलाभपर, 
स्वष्टहर्दृष्टि, स्वष्टहर्पर, स्वष्टहर्परायण, स्वाथृष्टनि, आत्भभंरी, आत्मग्रही. 
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क्ष. 
 
क्षर्. खट, व्रण, खवदं, दुःख, दुखापर्, दुखरंु, चट्टा, 
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अनुक्रमणिका. 
 

अंक पणहला. 
 
अठरा अकाडे m. pl. The eighteen orders of the गोसावी. 
अठरा उपधान्ये n. pl. The eighteen inferior grains. 
अठरा पुराणें n. pl. See under पुराणें. 
अठरा कारखाने m. pl. The eighteen great departments of a state. 
अठरा धान्यें n. pl. The eighteen superior grains. 
अंर्ःकरण चरु्ष्य f. The spirit or soul considered as subsisting and operating, in 

every internal act, in four modes or forms. 
अंर्ःकरण पचंक f. The fivefold activity of the अंर्ःकरण. 
अंर्ःप्रकत ष्टर् n. pl. A requisite of regal administration. 
अष्टर्सार m. Diarrhoea or dysentry. 
अरबी सालें  n. pl. A Muhammadan era. 
अथृ m. One of the four grand objects of the human affections and 

faculties. 
अलंकार m. Jewels, trinkets, &c. 
अवर्ार m. A descent upon earth of some Deity under a numan, bestial, or 

other form. 
अवस्थात्रय n. The three states or stages of human life. 
अवस्थाचरु्ष्य n. The four stages of human life. 
अवस्था भेद m. pl. The variations (varied) states of the soul. 
अव्यतर् राशी m. f. In algebrs. An unknown quantity. 
अशुभ ष्टचन्हें, अशुभ लक्षणें. n. pl. Inauspicious marks, signs, appearances, or indications. 
अष्ठगंध n. A perfume composed of eight fragrant in gredients. 
अिोदक् पाल m. pl. The guardian deities or regents of the eight regions of the 

heavens. 
अिष्टदशा f. pl. The eight main divisions of the compass. 
अिधारु् f. pl. The eight metals. 
अिनायका f. pl. The The eight chief mistresses of the 16,000 kept by कत ष्ण. 
अिष्टवधा प्रकत ष्टर् f. pl. A requisite of regal administration. 
अिप्रधान m. pl. The eight ministers of state. 
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अि भाव m. pl. The eight affections of the body considered as indications 
of the prevalence of सत्व गुण. 

अिभरैव m. pl. See under भरैव 
अि महारोग m. pl. The eight great maladies. 
अि योष्टगनी f. pl. The eight fiends attendant on Durga 
अि वसु m. pl. The eight वसु (a kind of semigod). 
अष्ठवायन n. A present of articles made at marriages, by the bride, to each 

of eight Brahamans, to secure good fortune. 
अष्ठष्टवध समाष्टध f. pl. The eight modes of yoga or self-restraint in profound 

contemplation. 
अिष्टवधा शतगंारनायका f. pl. See अष्ठ नायका. 
अि ष्टसष्टद्ध f. pl. The eight supernatural powers or capabilities. 
अिक्षार n. pl. The eight salts. 
अिागंयोग m. Yoga or Austere devotion in its eight branches or modes. See 

under अि ष्टवध समाष्टध. 
अिादशधान्य – पुराण – 
उप पुराण. 

See under अठरा. 

अिाष्टधकार m. pl.The eight main offices or posts of a village. 
अिाक्षरीमंत्र m. The spell of eight syllables. 
अिोपिीप m. pl. The minor insular divisions of the earth. 
अिौ ष्टववाह m. pl. The eight forms of marriage. 
आनंद m. Joy, happiness, pleasure, gratification. 
आन्वीष्टक्षकी f. The first of the science of kingly administration. 
आभ्यंर्र प्रयत्न m. The first of the two great acts or movements of the air in the 

lungs towards the formation of speech or vocal expression. 
आश्रमचरु्ष्य m. The four आश्रम (religions order.) 
आशौच n. Impurity. 
आसन n. Continuing in some posture (as do the Yogis in their devotional 

exercise.) 
इंष्टिय n. A sense, a faculty; or power by which external objects are 

perceived, also an organ or a member by which action is 
performed. 

उपपुराणें n. pl. A mnor Puran. 
उपप्राण m. A secondary vital air belonging to the body. 
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उपवदे m. A minor Veda. 
उपायचरु्ष्य n. The four measures of war or expedients for prevailing against 

an enemy. 
ऊद m. Frankincense. 
ऋण n. Debt. Three departments of man's debt are reekoned. 
ऋरु् m. A season. 
ऋष्टषधान्य n. A common term for several inferior sorts of grain. 
कंठमाला f. A necklace. 
कबुर्र n. A pigeon or dove. 
कमल n. A lotus. 
क्रमें n. pl Movements or actions of a living creature. 
कमेंष्टियें n. An organ of action. 
कल्पवतक्ष m. The wishing-tree of Indra's heaven. 
कवडी f. A cowri. 
काडं n. A division of the Vedas, of which there are three. 
कारक n. In grammar. A case. Six are reckoned. 
कारसाई f. An impost leveid for the service of a fort from the villages 

depending on it. 
ष्टकराईर् n. A kind of Gentian. 
कुग्रह m. An unpropitious planet. 
कंुडली f. A figure divided into square, triangular, or circular spaces, 

drawn to exhibit the position of the sun, planets, and 
constellations. 

कुधान्य n. A common term for the grains forbidden to be used in burnt 
offerings : also for the inferior grains gen. 

कें ि n. The distance of a planet from the first point of its orbit in the 
fourth, seventh, or tenth degree. 

खडर्र दैवर् n. A fierce implacable, hard-to-be-propitiated divinity. 
खेा m. Play. 
खोर्वठे. f. Service or articles extracted without payment by the खोर् or land 

contractor. 
गंष्टजाा m. A pack of playing cards. 
गण m. A. division of the twenty seven नक्षत्र. There are three 
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consisting of nine each. 
गवर् n. Grass. 
गुण m. A quailty or property. In न्यायशास्त्र twenty four properties or 

affections are enumerated. 
गुणाकार m. Multiplication. 
गोप्य. To be hidden or concealed. 
चगंकाचंनी Epithet of that गंष्टजाा (pack of playingcards) which has eight 

suits. 
चरु्वृगृ m. The four objects of human pursuit collectively. 
चरु्र्थवधजाष्टर् f. pl. The four great divisions of woman kind. 
चरु्र्थवध अन्न n. The four forms of victuals. 
चरु्र्थवधामुक्तर् f. The four divisions or characters of मुक्तर् or Final beatitude. 
चरु्श्शास्त्री m. One who has read the four Shrastras. 
चरण n m. A fourth part of हस्र्नक्षत्र. 
चारु्राश्रम, See आश्रमचरु्ष्य. 
चारु्जार्क Composed of the four kinds–a medicine. 
चारु्भिृ n. The aggregate of four medicinal things esteemed as excellent. 
चारु्रवण्यृ n. The four original Castes. 
चारखाणी f. pl. The four classes under which the Hindus enumerate all 

creatures of the animal and vegetable kingdoms. 
चारवाणी f. pl. The four stages of Voice from the first stirring of the breath 

unto articulate utterance. 
चारहीठाव m. pl. The very four, the preeminent four dishes. 
चाल f. A pace of the horse. 
चौकडी f. A period comprising the four ages. 
चौचाकी पाढंर f. (The fourwheeled पाढंर) The village community. 
चौदाभवुनें See सप्र्लोक. 
चौदारत्नें n. pl. The fourteen precious things obtained from the ocean on 

churning it. 
चौदाष्टवद्या f. pl. The fourteen divisions of science. 
चौपायीं उगवणें (Ironically) To become adept in all dissoluteness and libertinism. 
चौसष्ठकला f. pl. The sixtyfour arts or accomplishments. 
छंद m. Metre. 
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जगत्रय n. The three worlds. 
जयंर्ी f. The day, or the aniversary of it on which the Hindu deity 

assumed an incarnation. 
जलाशय m. A reservoir or collection of water. 
ज्वर m. Fever. 
जार् f. The well known caste of the Hindus. 
जोगी m. A devotee or Ascetic. 
जेष्ठा कष्टनष्ठा f. The two sisters, the elder and the younger Fortunes, whom the 

ocean turned up during the churning of it by the gods and titans. 
ज्योष्टर्हलग See बारा ज्योष्टर्हलगें. 
र्त्व n. An element. 
र्प n. Religious austerity 
र्रवार f. A sword. 
र्ादूंा m. Rice cleaned from husk. 
र्ापत्रय m. The three sorts of afflictions incidental to created being. 
र्ारंू n. A ship or boat. 
र्ाल m. Musical time or measure. 
ष्टर्थी f. A lunar day. 
र्ीन ष्टठकाणीं वाकंडा Crooked in three places. 
र्ीन र्ाा m. pl. The grades or orders of the universe. 
र्ीथृ n. A holy region or spot. 
र्ीथृष्टवष्टध m. The ceremony to be observed at a place of pilgrimage. 
ष्टत्रगण m. The three classes of beings. 
ष्टत्रगुण n The three qualities incidental to created beings. 
ष्टत्रदोष m. pl. The three humors of the body. 
ष्टत्रमूर्ी m. The united form of the Hindu triad. 
ष्टत्रलोक m. The three worlds. 
ष्टत्रष्टवधर्ाप, m. pl. See र्ापत्रय. 
ष्टत्रष्टवध नाष्टयका f. pl. The three classes (grades in age of females.) 
ष्टत्रष्टवधपरीक्षा f. In medicine. The three-kind-examination. 
ष्टत्रष्टवधप्रारब्ध, n. The three kinds of fortune. 
ष्टत्रष्टवधमंगल, n. Three fold observance at the commencement of an undertaking 
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to secure auspicous influences and success. 
ष्टत्रष्टवधसंबधं m. The three characters of relation. 
ष्टत्रष्टवधाहंकार m. The threeforms of Assertion of personality or self. 
ष्टत्रस्थलीयात्रा f. Pilgrimage to the sacred places. 
ते्रगुण्य n. The aggregate of the three qualities. 
तै्रराष्टशक n. The rule of three. 
दशकामज व्यसन. n. The ten evils (vices) proceeding from desire. 
दशगं्रथ m. pl. The ten books of the ऋग्वदे. 
दशदानें n. pl. The ten gifts. 
ष्टदक् पाल m. Regent of a quarter. 
दीप m. A Lamp or light. 
दारूकाम n. Fireworks. 
देवऋष्टष m. A saint of certain heavenly order. 
देश m. A Country. 
देहत्रय n. The three bodies aggregately. 
दैवर् n. A god or deity. 
िादशष्टवधपुत्र m. pl. The twelve sons or heirs at law. 
धु्रपद n. The introductory stanza of a song. 
नंद m. A covert term amongst dealers and brokers, for दल्लाली or the 

fees of brokerage. 
नमन n. Rendering obeisance or reverence unto. 
नरक m. Hell. 
नवखंडें n. pl. The nine divisions of जंबुिीप. 
नवग्रह m. The nine planets. 
नवनाग m. pl. The nine great serpents of legendary history. 
नवरत्नें n. pl. The nine gems. 
नवरस m. pl. The nine sentiments or passions. 
नवष्टवधा भक्तर्, f. The nine kinds of worship. 
नक्षत्र n. A Lunar mansion. 
नाडी f. Classified division of the table of the Lunar asterisms. 2 A 

specific ductor canal in the system, of which it pleaseth the 
Hindus to reckon three. 

नारीदूषण n. A vice or a moral blemish in woman. 
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नाक्स्र्कमर् n. The doctrine of Atheism or infidelity. 
नीष्टर् f. Political ethics or science. 
न्याय m. Logic. 
न्यास m. Certain religious ceremonies consisting in putting the fingers in 

various forms. 
पचंकमें n. pl. The five movements or actings of a living creature. 
पचंकेाश m. pl. The five sheaths or envelopes of the Spirit or Divine par ticle 

in animated beings- 
पचंखाद्यें n. The five things. of which the names begin with ख. 
पचंगंगा f. A sacred spotnear Mahableshwer at which unite five streamlets 

afterwards forming five rivers. 
पचंगर्ी f. The five paces of the horse. 
पचंगव्य n. five things derived from the cow. 
पचंगौड m. A term comprehending five distinctions among Brahmins. 
पचंगं्रथ m. pl. The five books of the यजुवेद. 
पचंर्त्वें n. pl. The five Elements. 
पचंर्न्मात्रें n. The five principles respectively of the five elementary 

substances. 
पचंिवीड m. A term comprehending five distinctions among Brahmins. 
पचंधान्यें n. pl. The five. grains suitable for offerings. 
पचंधान्याचाकाढा m. A decoction of five medicinal ingredients. 
पचंधारा f. The five streams. A ludicrous term for the streams from the two 

eyes, the two nostrils, and the mouth, set flowing by some 
pungent articles of taste or smell. 

पचंप्राण m. The five vital airs constituting animal life. 
पचंबाण m. The five arrows of the god कामदेव or Cupid. 
पचंमाहापार्कें  n. pl. The five heinous sins. 
पचंमहाभरू्ें n. pl. The five gross of solid elements. 
पचंमहायज्ञ अ० पचंयज्ञ n. The five Oblation-services. 
पचंरत्नें n. pl. The five precious things. 
पचंलोह n. A metallic alloy containing five metals. 
पचंवकार m. pl. The five words beginning with the letter व expressing good 

things which every body ought to possess or seek after. 
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पचंष्टवषय m. pl. The five objects of sense. 
पचंस्कंध m. pl. According to the philosophy of the द्ध sect. सौगर् or बौध The 

five divisions or human knowledge. 
पचंस्नानें n. pl. The prescribed ablutions. 
पचंहत्यारें n. The five weapons amongst the Maharathas. 
पचंागं n. A Hindu calender or almanac. 
पचंामतर् n. The five nectarious substances. 
पचंायर्न n. The five deities. 
पचंाा n. A common term for five castes. 
पचेंष्टिय n. The five senses. 
पचंोपचार n. pl. The presenting an oblation to an idol of five articles. 
पचंोपप्राण m. pl. The five minor vital airs. 
पट्टी f. A roll or list of a general contribution for a charitable or other 

purposes. 
पदाथृ m. A category or predicament in logic. 
पष्टरमाण n. Magnitude or measure. 
पुराण n. A sacred and poetical work. 
पुरुषाथृचरु्ष्य n. The aggregate of the four पुरुषाथृ 
प्रमाण n. Proof, evidence, authority. 
प्रमाणालंकार m. A common term for eight species of proof. 
प्रमेह m. Urinary affection. 
प्राण m. See पचंप्राण. 
प्याला m. A cupform vessel generally. 
बलुरे्दार m. A public servant of a village entitled to बलुर्ें. 
बष्टहपृ्रकत ष्टर् f. pl. A requisite of regal administration. 
बाराज्योर्ीलींगें n. pl. The twelve lingums of Shiva. 
बाराबाबर्ी f. pl. The twelve dues of the Pattel upon occasion of a marriage 

gen. 
बारामहाल m. pl. The twelve special departments of a state. 
बारामष्टहने m. pl. The twelve months of the year. 
बाराराष्टश f. Pl. The twelve signs of the Zodiac. 
बाराहक्कदार m. pl. The twelve hereditary officers of a village holding some 

right. 
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बोा m. Aloes. 
ब्राह्मण m. The first of the four great divisions of the Hindu body, or an 

individual of it. 
भक्तर् f. Worship or adoration. 
भस्म n. Any metallic oxyde. 
भाडें n. A vessel, dish. 
भाण m. n. A species of dramatic composition. 
भाव m. A class of affections, passions, or sentiments; also of the 

actions, or emotions, gestures, or postures, constituting 
corporeal expressions of them. Five classes are enumerated. 

भरू्. n. m. A goblin or fiend. 
भरैव m. A name of Shiva, but espeeially an inferior manifestation, of 

which this is the common name r eight. 
भोपाा m. A gourd or pumpion. 
मकारपंच n. The five words beginning with letter म. 
मद m. Inebriety or intoxication. 
मदन n. The corn arising from the first trading of the ears : corn and 

chaff together. 
महापीठ n. A place of extraordinary sacredness, on account, probably of 

the falling there of a limb of the cut up body of पावृर्ी. 
महारोग m. A common term for eight grevious maladies. 
मार्तका f. Divine mother a personified energy of a deity. 
माग ृ m. A way of obtaining heaven or some future blessing. 
मुिा f. An air or disposition of countenance during abstract meditation. 

2 Attitudes during worship. 
मतष्टत्तका f. Any particular earth. Seven kinds of earth are enumerated as 

necessary in certain अनुिान or शाषं्टर्कमृ or propitiatory 
observances. 

यम m. The eight greatobservances incumbent upon one who would 
work out his salvation. 

यमक m. n. f. Alliteration, rhyme, repetition of a sound in the course of a 
sentence or line, at the end of two corresponding stanzas, or 
elsewhere. 

यज्ञ m. A sacrifice; also an offering of whatever subject (bloody or 
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bloodless). 
योग m. The twenty seventh part of a circle measured on the plane of 

the Ecliptic : used in calculating the longitudes of the sun and 
moon. 

योगधमृ m. A duty, virtue, or peculiar business of a Yogi. 
युग n. An age, one of the four ages. 
योष्टन f. A form or modification of being; a class or nature of created 

existence, animate or inanimate 
योष्टनचरु्ष्य n. The four modes of drawing birth or being. 
रस m. Any affection or emotion of the mind. 
राग m. A mode of song or of music, 
राघू m. A parrot. 
राजनीष्टर् f. Laws and precepts prescribed in the Shastras for the guidance 

of kings; regal jurisprudence or policy. 
राक्षसास्त्र n. Devil corn. A term given to certain articles of food considered 

as र्ामसान्न. 
रेघ f. A line. Certain lines are drawn on official papers differing in 

position and length differently assigned. 
लगाम m f. The bit of a bridle. 
लग्न n. Marriage or matrimony. 
हलगदेह m. The tenuous or etherial body; the subtile vehicle of the जीवात्मा 

or sentient soul, and the causative principle and archetype of the 
स्थूलदेह the gross and material frame. 

लुगडें n. A cloth generally colored and consisting of sixteen or twenty 
cubits by two, worn as a garment by women. 

लुप्र्ोपमा f. A countracted or poetical illustration. 
वणचृरु्ष्य n. The four castes. 
वष ृ m. A division of the continent as known and apprehended by the 

Hindus 
वस्त्र n. Cloth : also a cloth. 
वसूल m. Revenue. 
वाकचरु्ष्य m. A The four stages of speech or articulate utterance. 
वातयदोष m. Fault in the words, in the structure, or in the sentiment, or the 

sense of a sentence. 
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वाच्यालंकार m. A rhetorical ornament; a figure of the sentiment or sense. 
वाद्य n. A musical instrument. 
वायु m. Air considered as one of the humours; also disease attributed 

to the predominance of this humour. 
वार m. A day of the week. 
वारा m. Wind or air. 
व्याज n. Interest or usury. 
ष्टवभरू्ी f. Superhuman power consisting of eight faculties especially 

attributed to Shiva, and supposed to be attainable through a 
course of austere worship, in honor of Shiva and his wife Durga. 

ष्टववाहोत्सव m. Rejoicing on the occasion of a marriage. 
ष्टववके m. In the vedanta system. The power of separating Brahma, the 

invisible spirit from the visible or objective system, truth from 
untruth, reality from illusion. 

ष्टवष n. Poison. 
ष्टवषयपचंक n. The five objects of sense aggregaed. 
वीररस m. Warrior-sentiment, heroism. 
वतष्टत्त f. Dramatic representation or composition. 
वतक्षराज m. A royal or principal tree. 
वदे m. A Veda. The genericterm for the sacred writing of the Hindus, 

supposed to have been revealed by Brahma. 
वदेागं n. A sacred science considered as subordinate to, and in some 

sense, a part of the Vedas. 
वाेा f. A time or season. 
व्याष्टभचाष्टरभाव m. An order of properties into which are classed the 

consequences and symptoms of amorous desire as an object of 
poetical description. 

व्यहूचरु्ष्य n. The four forms of mitliary array. 
शक्तर्त्रय f. The trio of Powers of war. 
शपथ f. An oath. 
शब्दगुण m. A property or quality ascribed to words. 
शब्ददोष m. Verbal fault in literary composition. 
शब्दालंकार m. p. In Rhetoric. A trope or verbal figure. 
शासन n. Punishment. 
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शुभष्टचन्हें n. Auspicuous sign or mark. 
शणे A piece of cowdung whether a cake formed through mashing, 

kneading and drying, or a lump. as lying on the ground. 
शषे m. Remnant, residue. 
श्राद्ध n. A funeral ceremony. 
षट कभ ृ n. The six duties or privileges appropriate to Brahamins. 2 The six 

acts which may be performed through the virtue of magical texts. 
3 The six occupations allowable to a Brahamin for his subsistence. 

षतचक्रभेद m. pl. The department of the six organic or mystical spheres or 
circles of the human body. 

षतशास्त्रें n. The six Shastras as ascribed to the sages कणाद & गौर्म. 
षडंग n. The six parts of the body. 2 The six supplementary parts of the 

Vedas. 
षडक्षर n. Six letters. A humorous expression for learning or letters in 

affirming or allowing of a person utterly ignorant. 
षडगुण m. pl. The six attributes (of God). 2 The six properties, functions 

or offices of राजनीष्टर् (regal policy). 
षडष्टवकार m. pl. The six changes or states of a created being, animate or in 

animate. 
षड स m. The six flavours or tastes. 
षष्टड्रपु m. pl. The six enemies of the soul. 
षोडशपदाथृ m. pl. In logic. The sixteen categories. 
षोडशमहादानें n. pl. The sixteen great gifts. 
षोडशोपचार m. The performance of sixteen points in idol worship. 
सण m. A holiday. 
सप्र्ऋष्टष m. pl. The seven saints of the Brahamarissi order, contemporary 

with each Manu. 
सप्र्िीप n. pl. The seven great divisions of the earth. 
सप्र्धारु् m. pl. The seven elementary substances of the body. 2 The seven 

metallic substances. 
सप्र्नद m. pl. The seven rivers of which the personification is male. 
सप्र्पवृर् m. pl. The seven great mountains. 
सप्र्पार्ाल n. The seven hells or infernal regions. 
सप्र्वीधाप्रकत ष्टर् f. pl. The seven essential constituents of a state. 
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सप्र्समुि m. pl. The seven great oceans in Hindu geography. 
सप्र्लोक m. pl. The seven worlds. 
सप्र्स्कंध m. pl. The seven regions of the wind. 
सप्र्स्वर m. pl. The seven notes of music. 
सप्र्हरीर्की f. The seven varieties of हरीर्की. 
सप्र्क्षार m. pl. The seven salts (medicinal). 
सप्र्ोपचार m. pl. The seven great measures of Medicine. 
समुिचरु्ष्ठ्य n. The four oceans. 
सरकारदेणें n. Tax assessd my Government. 
संस्कार m. A common term for the essential and purificatory rites among 

the Hindus. 
संके्षपन n. Contraction or abbreviation. 
साडेर्ीनपोशाख m. Three and half articles of apparels, presented formerly to 

certain officials at Darbar. 
साडेर्ीनमुहूरृ् m. pl. Three and half conspicuous seasons. 
साडेर्ीनशहाणे Three and half wise men. 
साधनचरु्ष्य n. The four measures for obtainment of the blessing of absorption 

into ब्रह्म. 
सुपारी f. Betelnut. 
साप m. A Serpent. 
सेनागं n. A component part of an army. 
सोयरेधायरे m. pl. Connections or relations. 
सोाासूक्ष्ममर्ें n. pl. The sixteen subile springs or sources of cognition and action 

constituting the sentient and distinct personal life. 
स्कंध m. A branch of ज्योष्टर्ष्य viewed as a tree. 
स्त्रीधन n. Property altogether at the disposal of a wife. 
स्थायीभाव m. A feeling or passion as an object of dramatic or poetical 

description. 
क्स्थष्टर् f. One of the three states through which the universe or system of 

created things and every individual thing passes :– viz 
continuance or being. 

स्नान n. Ablution orbathing. 
ष्टहशबे m. An account or accounts generally. 
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हुिेदार m. An officer. 
हंुडी f. A bill of Exchange. 
होन m. A gold coin. 
क्षीरवतक्ष m. A common term for shrubs which contain milky sap. 
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अंक दुसरा. 
 
Affection ष्टवकार 
Bachelor अवरठा 
Battle रण 
Beat मारणें 
Beautiful संुदर 
Beautiful woman संुदरी 
Beg ष्टवनंर्ी करणें 
Bit रु्कडा 
Blackguard सोदा 
Body शरीर 
Callus कोडगा 
Changeable चचंल 
Chief मुख्यय 
Child लेंकरंू 
Clever शहाणा 
Command आज्ञा 
Conceit मीपणा 
Conductor कारभारी 
Confounding अव्यवस्था 
Cook स्वयंपाकी 
Country देश 
Country-man शरे्खण्या 
Courage शूरत्व 
Courageous शूर 
Covetous लोभी 
Crop शरे् 
Crowd दाटी 
Cry आक्रोश करणें 
Cunning कावदेार 
Curious शोधक 
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Custom चाल 
Customary ष्टशरस्रे् वाईक 
Death मरण 
Death (One on the point of) मरणोन्मुख 
Death (To be on the point of) मरायास टेकणें 
Deceit कपट 
Deceive ठकष्टवणें 
Destiny दैव 
Destroy ष्टवध्वसं करणें 
Die मरणें 
Dilatory चेंगट 
Disgrace अपमान 
Drone घासं खाऊ 
Dun र्गादा लावणें 
Earth भलूोक 
Eat खाणें 
Embezzle अष्टभलाष करणें 
Embrace आहलगणें 
Evening सायंकाा 
Exaggerate ष्टर्खट मीठ लाऊन सागंणें 
Examine र्पास करणें 
Exhaust दमणें 
Exhaustion नकार घंटा 
Exuberance रेलचेा 
False खोटा 
Family कुटंुब 
Fierce अकराल 
Fire अक्ग्न 
Fool मूखृ 
Form आकार 
Fortune-teller ठोकजोशी 
Frank मनाचा मोकाा 
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Fright धास्र्ी 
Gadabout नगर भवानी 
Gain नाा 
Gift दान 
Glutton खादाड 
God देव 
Goddess देवी 
Hale धडाखडा 
Hang (upon) पाठ पुरवणें 
Happy सुखी 
Harlot कसबीण 
Heap रास 
Heaven मुक्तर् 
Hector ष्टर्समारखान 
Hero वीर 
Hesitate गुटमाणें 
Humble नम्र 
To make humble नमष्टवणें 
Hypocrite ढोंगी 
Impetuous रगड्ा 
Impetuously रगडून 
Impotent नामदृ 
Incendiary कालाव्या 
Indifference बेपरवा 
Infinite अपार 
Inform कावणें 
Ingenious कल्पक 
Ingrate खाऊहनदक 
Inoffensive साासूद 
Insolent मगरूर 
Intention मनोदय 
Intimacy सलगी 
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Itch खाज 
Jail बदंीखाना 
Joy आनंद 
Juglery गारूड 
Kill प्राण घेणें 
Kind कत पााू 
Kindness कत पा 
King राजा 
Knave ठक 
Kabour श्रम करणें 
Lamp ष्टदवा 
Large मोठा 
Lazy आाशी 
Learned ष्टविान 
Liar लबाड 
Licentious स्वच्छंदी 
Life जीव 
Litigation लेंभें 
Loss र्ोटा 
Lover प्राणसखा 
Low नीच 
Lubbard लठे्ठश्वर 
Luckless कपाा ाुटका 
Machination कुभाडं 
Mad वडेा 
Madcap वडेसर 
Magic जादू 
Man पुरुष 
Meal भोजन 
Milkyway आकाशगंगा 
Mind मन 
Mischivous कुटाा. २ चेिेखोर 
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Miser कवडी चुंबक 
Miserly कत पण 
Mixture ष्टमसा 
Moderate नेमस्र् 
Modern नवा 
Money पैका 
Moon चिं 
Mortified ष्टजर्ेंष्टिय 
Mother आई 
Mountain पवृर् 
Nature स्वभाव 
Neighbour शजेारी 
New नवाकरकरीन 
No नाहीं 
Noun नाम 
Notoriety बोभाट 
Now आर्ा ं
Obsequious आजृवी 
Ocean समुि 
Old जुना 
Oppress जुलूम करणें 
Ornament अलंकार 
Parasite रु्कड मोड्ा 
Particle कण 
Passionate रागीट 
Pathetic ष्टचत्त वेधक 
Patron यजमान 
Perpetual ष्टनरंर्र 
Perverse करनकर 
Philanthropic लोकोपकारी 
Piety भक्तर् 
Pious भक्तर्मान 
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Pitiful दयासागर 
Plague व्याध 
Plate पात्र 
Pleasure-hunter ष्टवलासी 
Plunder लुटणें 
Positively खचीर् 
Posture आसन 
Poverty दष्टरष्टिपणा 
Prate गप्प 
Prater गप्पीदास 
Pride गवृ 
Prosperous र्ालवरंे् 
Proud गर्थवष्ठ 
Publish प्रगट करणें 
Pungent ष्टर्खट 
Quick जलदी 
Rage संर्ापणें 
Restraint v. आकाणें 
Restraint n आवरण 
Rich धनवान 
Roguery ठकबाजी 
Romp धागंडधींगा 
Route धूादशा 
To Ruin नाशकरणें 
Run पाून जाणें 
Rustic गावंढा 
Sauce र्ोंडी लाबणें 
Scold धमकावणें 
Scub पायपोस खाऊ 
Sea समुि 
Seasonable समयोष्टचर् 
Selfish स्वाथी 
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Sensual ष्टवषयलंफ्ट 
Servant सेवक 
Severe करडा 
Sharp र्ीक्ष्णबुष्टद्ध 
Shuffle छके्कपजें 
Simple भोाा. २ साासूद 
Skill कााकौशल्य 
Slander चहाडी 
Slap थपडाक 
Sleep लोंप 
Sluggard आाशाचा मायबाप 
Sluggish आाशी २ सुस्र् 
Smartly लपाठ्यानें 
Sore क्षर् 
Soul आत्मा 
Sport क्रीडा 
Squabble कटकट 
Stain लाचं्छन 
Starvling मरर् मडें 
Stock पुजंी 
Stout धट्टाकट्टा 
Strange ष्टचत्रष्टवष्टचत्र 
Strength बा 
Strive आयास करणें 
Strong बाकट 
Struggle धडपडणें 
Strut नटूनचालणें 
Studious अभ्यासी 
Stupid मंदबुष्टद्ध 
Style धाटणी 
Subdue हजकणें 
Submit वश होणें 
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Sun सूयृ 
Sundry सटरपटर 
Suspicious संशयखोर 
Talkative बोलका 
Taste चव 
Tasteful चवदार 
Tax सरकारदेणें 
Tease गाजंणें 
Tell सागंणें 
Temporary अशाश्वर् 
Temporizer दुराखी 
Tighten अवाून बाधंणें 
Toil कबाडकि 
Toilet (the business of) चट्टीपट्टी 
Torture यार्नाकरणें 
Traveller’s tales मुशाारीवार्ा 
Trice (in a) पामा त्रारं् 
Trouble कचाट. २ संकट 
True सत्वशील 
Tumult बडंााी 
Turbulent बडंखोर 
Unfortunate दैवहीन 
Uproar गलबला 
Urge ष्टनकड लावणें 
Vile िाड. 
Virgin दुभारी 
Wash ढपावणी 
Washy पाणचट 
Waste रोडणें 
Water पाणी 
Weak अशतर् 
Wicked दुि 
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Wife बायको 
Wind वारा 
Wise बुष्टद्धवरं् 
Wither कोमणें 
Woman बायको 
Wonder (To wonders) ष्टदष्टवजय करणें 
World भव सागर. २ संसार 
Worthless कवडीमाल 
Wrangle ष्टकलष्टकलणें 
Wretch कपाा करंटा 
Youngster बारवषा सोावषा 
Youth र्ारुण्य दशा 
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बाबांचे समाधीस्थान (णशबडीच्या स्मशानभूमीर्ील स्मारकशीला) 
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इंग्रजी लेखन करून चार पैसे गाठी बाधंण्याच्या त्या कााार् बाबा पदमनजी जाणीवपूवृक व 
एखाद्या व्रर्स्थासारखे मराठी भाषेरू्न सार्त्याने पन्नास पाऊणश ेवष ेलेखन करर्ार् ही बाबच महत्त्वपूण ृव 
लक्षवेधी आहे. साके्षप, ििेपण व कलात्मकर्ा इत्यादी लेखन गुण लाभलेला र्रीही उपेष्टक्षर् अशा 
मराठीर्ील एका थोर साष्टहत्यसेवकाच्या नवनवोन्मेषाचें दशनृ घडवावे व त्याच्या वधेक व्यक्तर्त्वाचा वधे 
घ्यावा या प्रामाष्टणक भषू्टमकेरू्न ‘बाबा पदमनजी : काल व कर्तृत्व’ हा गं्रथ साकार होर् आहे. 
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प्राध्यापक, अहमदनगर महाष्टवद्यालय, अहमदनगर, स्वर्ःचे उच्चष्टशक्षण नोकरी करीर् करीर् पूण ृकेले. इ. 
स. १९७२ मध्ये ष्टवद्यापीठ अनुदान मंडाार्ाे संशोधनाथृ अनुदान प्राप्र्ी. इ. स. १९७५ मध्ये ‘बाबा 
पदमनजी : काल व कर्तृत्व’ हा प्रबधं पुणे ष्टवद्यापीठास सादर करुन पी. एच्. डी. ही उपाधी ष्टमााली. मे 
१९७७ मध्ये ‘बाइदेव बास चष्टरत्र व ष्टनत्यष्टदनी लीाा’ हा गं्रथ प्रकाष्टशर् केला. ‘बाहदेव बास चष्टरत्र व 
गं्रथरचना’, ‘समग्र बाबा पदमनजी’ इत्यादी ष्टवषयावंर संशोधन चालू आहे. लेख, कथा, कष्टवर्ा आष्टण 
संष्टगष्टर्का इत्यादी लेखनाचा छंद. स्ाुटलेखन ‘स्वराज्य, वाङ्मयशोभा, ज्ञानोदय, मायमराठी व महानुभव’ 
इत्यादी ष्टनयर्काष्टलकारू्न प्रष्टसद्ध होर् असरे्. भारर् सरकार आष्टण मॉष्टरशस सरकार याचं्यामधील आय्. 
टी. इ. सी. योजनारं्गरृ् मॉष्टरशसमध्ये पाठवावयाच्या ‘मराठी भाषेचा र्ज्ञ’ या ष्टनयुतर्ीसाठी भारर् 
सरकारर्ाे ष्टनवड. 
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