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प्रा. गोवर्धन पारीख 
 

प्रा. गोवर्धन पारीख याांचा जन्म ७ नोव्हेंबर १९१५ रोजी मालेगावला झाला. जन्मभमूीप्रमाणेच तयाांची कमधभमूीही 
महाराष्ट्रच होती. मराठी सांस्कृती हा तयाांचा मानबबदू होता. १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात झालेल्या प्रबोर्नाचा 
तयाांना नुसता अभभमानच नव्हता तर तो तयाांच्या सखोल अभ्यासाचा भवषय होता. महाराष्ट्राचा सामाभजक 
इभतहास भलभहण्याचा हाती घेतलेला प्रकल्प, प्रकृभत भबघडल्यामुळे ते पुरा करू शकले नाहीत. या सामाभजक 
प्रबोर्नाचे तयाांच्या दृष्टीने लोकभहतवादी-गोपाळ हरी देशमुख, हे अग्रणी होते तर तया कामात झालेल्या 
सुर्ारकात न्यायमतूी रानडे हे ‘महामानव’ (Giant) होते. 

 
भवसाव्या शतकात भारतात प्रबोर्न झाल्याखेरीज आपला भभवष्ट्यकाल उज्वल होणार नाही असे मानणाऱ्या 
मानवने्रनाथ रॉय याांचे ते भशष्ट्य होते–सहकारी होते. जुन्यातील शाश्वत मूल्ये घेऊनच पुढे गेले पाभहजे अशी 
तयाांची श्रद्धा होती. म्हणूनच या प्रबोर्नासाठी ते आयुष्ट्यभर राबले, झगडले व भशक्षणाला आपले आयुष्ट्य वाहून 
घेतले. उच्च भशक्षणाचा भवचार करीत असताना अज्ञानी जनतेच्या प्रबोर्नासाठी तयाांनी अभ्यासमडळे चालभवली. 
इग्रजी इतकेच मराठीतूनही लेखन केले. 
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सपंाणदकेचे णनवेदन 
 
१९८८ साली लोकवहतिादी समग्र गं्रथाचा पवहला खंड प्रकावशत झाला. त्यानंतर दुसरा खंड प्रकावशत 

करण्यास दोन िर्षाचा काळ लागला. एिढा प्रचंड गं्रथ शासकीय मुद्रणालय, िाई येथील कमधचाऱ्यानंी दीड 
दोन िर्षात पुरा केला याबद्दल त्याचें मानाि ेतेिढे आभार थोडेच होतील. 

 
हा खंड म्हणजे–धमधखंड–यात लोकवहतिादींची धमािरील पुस्तके एकवित करतानंा अनेकाचें 

सहाय्य घ्याि े लागले. मंुबई मराठी गं्रथ संग्रहालयाचे श्री. अच्युत तारी, मंुबई विद्यापीठाचे गं्रथपाल श्री. 
णटकेकर याचें ऋण अमाप आहे. गुजराथी गं्रथ वमळविण्यासाठी अहमदाबादचे प्रा. डॉ. णदनेश शुक्ला याचंी 
फारच मदत झाली. गुजराथ विद्यापीठात जाऊन तेथील प्रत शोधून काढून त्याची झेरॉक्स प्रत अवतशय 
तातडीने डॉ. शुक्ला यानंी पाठविली या सिांचे आभार मानलेच पावहजेत. 

 
या खंडातील बहुतेक सिध गं्रथातं संस्कृत उतारे फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याचंी मुवद्रते बरोबर 

तपासणे जरूर होते. हे महत्त्िाचे काम माझ्या विनंतीस मान देऊन प्राज्ञपाठशाळेचे श्री. रंगनाथशास्त्री जोशी 
यानंी करण्याचे कबूल केले ि ते पार पाडले. या गं्रथाचे प्रकाशन पहाण्यास कै. श्री. रंगनाथशास्त्री हजर नाहीत 
याची खंत िाटते. त्याचें ऋण कधीच वफटणार नाही पण त्यानंी मुवद्रते तपासल्यामुळे या गं्रथातील संस्कृत ि 
मराठीबद्दलची माझी काळजी संपूणध दूर झाली. 

 
गं्रथ छपाईचे कामी आलेल्या अडचणी महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाचे वचटणीस श्री. 

पंढरीनाथ पाटील यानंी त्िवरत दूर केल्या त्याबद्दल त्याचें आभार. शिेटी सावहत्य आवण संस्कृती मंडळाने हा 
गं्रथ छापून प्रकावशत केल्याबद्दल त्याचें आभार. िाईच्या मुद्रणालयातील मंडळींचे सहकायाबद्दल शतशः 
आभार. 

 
इदुंमती पारीख 
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प्रस्तावना 
 
लोकभहतवादी – गोपाळ हभर देशमुख याांनी र्माबद्दल भलभहलेली बहुतेक सवध पुस्तके या खांडात 

एकभित केली आहेत. या ६ ग्रांथाांपैकी दोन ग्रांथ – आगम प्रकाश व भनगम प्रकाश – गुजराथीत भलभहलेले 
असले तरी तयाांची भलपी देवनागरी आहे व भाषा कोठल्याही मराठी भाभषकाला समजेल एवढी सोपी आहे. 
म्हणून तयाांची भाषाांतरे केलेली नाहीत. 

 
या खांडातील ग्रांथावरून लोकभहतवादींचा र्माभवषयींचा सखोल अभ्यास तर दृष्टीस पडतोच पण तयाांचा 

र्माबद्दलचा दृभष्टकोनही स्पष्ट होतो. एकोभणसाव्या शतकात, महाराष्ट्रीय समाजात वाढलेल्या कमधकाण्डाांना 
आळा बसावा, तयावर होणारा अवास्तव खचध थाांबवावा व करावयाची कमधकाण्डे सूिोक्त, सोपी, सुटसुटीत व 
कमी खचात करावी असे तयाांचे साांगणे होते. पुराणात उगीचच कमधकाण्डाांची रेलचेल केली आहे व तयानुसार 
समाज वागत असून ते कसे चूक आहे हे तयाांनी भठकभठकाणी दाखवण्याचा प्रयतन केला आहे. र्मध 
वाचभवण्यासाठी व आपण बहदू आहोत हे भसद्ध करण्यासाठी भवसाव्या शतकाचे शवेटीही चालू असलेली 
कमधकाण्डे – पूजा, अचा, यज्ञयाग – पाभहली म्हणजे लोकभहतवादींची भशकवणूक आजच्या कालातही साथध 
आहे असे वाटते व ती भशकवणूक अनेकाांपयंत पोचभवण्याची भकती गरज आहे याची प्रभचती येते. याच 
दृभष्टकोनातून गोपाळरावाांचे हे ग्रांथ वाचले पाभहजेत असे वाटते. 

 
गीतातत्त्व हे लहानसे पुस्तक हरी त्र्यांबक काळे याांच्या नाभसकवृत्त छापखान्यात १८७८ साली छापले. 

याांत लोकभहतवादींनी गीतेचे सार सांस्कृतमरू्न–तयाांच्या मराठी अनुवादासह देण्याच्या प्रयतन केला आहे. 
गीतेच्या अठरा अध्यायाांच्या नुसतया नावावरून तयातील भवषयाांचा सामान्य माणसास बोर् होत नाही. 
याजकभरता या ग्रांथात मुख्य अठरा भवषय सापडतात ते मुख्यतवकेरून भलहून तयाचप्रमाणे अध्यायक्रम सोडून जी 
वचने गीतेत भठकभठकाणी भमळाली ती तया खाली भलभहली आहेत. येणेकरून गीतेचे र्मधतत्त्व काय आहे ते 
सुलभ रीतीने समजेल. आभण यास्तव या ग्रांथाचे नाव “गीतातत्त्व” असे ठेभवले आहे (३–प्र. ४). तयाचप्रमाणे, 
“गीतापाठ करण्याचा सांप्रदाय बहुत आहे. परांतु तयाांचे अथाकडे बहुताांचे लक्ष जात नाही. केवळ पाठी पुण्यसांग्रह 
करण्याकभरता गीतापठण करतात. अशा लोकाांचे अथाकडे लक्ष वळाव े याजकभरता हा प्रयतन केला आहे.” 
(३–प्र. ४). 

 
अश्वलायनगृह्यसूत्र हा ग्रांथ १८८० साली नेभटव्ह ओभपभनयन या मुांबईच्या पे्रसमध्ये छापला. महाराष्ट्रात 

असलेल्या ब्राह्मणाांच्या दोन शाखाांपैकी एक अश्वलायन बकवा ऋग्वदेी व दुसरी वाजसनेयी अथवा यजुवेदी. 
ऋग्वदेी ब्राह्मणाांची भक्रयाकमे अश्वलायन गृह्यसूिाप्रमाणे चालतात. अश्वलायनगहृ्यसूिाांत काय आहे याचा अथध 
करणे आवश्यक असल्यामुळे आम्ही प्रस्तुत पुस्तक तयार केले आहे. या सूिात प्राचीन काळच्या रीतीभाती व 
आचारभवचार याांचे चाांगले भदग्दशधन होऊन तया काळच्या व हल्लीच्या स्स्थतीभरतीत भकती अांतर पडले आहे, हेही 
समजण्यास प्रस्तुत ग्रांथ बराच उपयोगी होईल, असे वाटते (४–प्र. १). पूवींची सूिोक्त काये सोपी, सुटसुटीत 
व कमी खचाची होती. वस्तुतः सूिोक्तभवर्ीच मुलभतू होत. अभलकडील प्रयोग म्हणजे लाांबलचक व पौराभणक 
वाक्ये घेऊन भवस्तृत केलेले आहेत. याभशवाय असेही भदसून येईल की, सूिोक्त काये अगदी अल्प खचाची 
असून आपल्यामध्ये अभतशय खचाची म्हणून ठरलेली जी लग्नमुांजीची काये ती तर दोन चार रुपयाांत होतील 
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(४–प्र. ८). कमधकाण्डासांबांर्ीचे ग्रांथ सवांना समजणाऱ्या भाषेत होणे अनेकाांच्या तोट्याचे असल्यामुळे तयाांना 
प्रभसद्धी भमळणे कठीण असे सहाभजकच आहे. 

 
स्वाध्याय हा ग्रांथ १८८० साली नाभसकवृत्त छापखान्यात छापला. लोकभहतवादींच्या भवचाराांचे सार जर 

कोणतया एका ग्रांथात उतरले असेल तर ते स्वाध्यायात होय असे म्हणणे अभतशयोक्तीचे होणार नाही. 
गोपाळरावाांनी अभतशय मेहनतीने व काटेकोरपणे स्वाध्याय केला. “स्वाध्याय म्हणजे साथध अध्ययन करणे व ते 
प्रभतभदवशी केले पाभहजे हा आयधपूवधजाांचा भनयम फार उत्तम भदसतो.” (५–प्र. ७). 

 
या ग्रांथातील गोपाळरावाांच्या अनेक मताांना आजही मूर्ततभांजकतवाचा वास येईल. कमधकाण्डाला व 

भवशषेतः अथध न समजता म्हटलेल्या मांिावरून केलेल्या कायाला तयाांचा कडवा भवरोर् होता. मांिाचे अथध न 
समजता भनरथधक कमे आजही असांख्य बहदू करीत आहेत. गोपाळरावाांनी या ग्रांथात अनेक सांस्कृत मांि उद्रृ्त 
केले आहेत. पण काही भठकाणी मराठी अथध भदलेला नाही. आज सांस्कृत जाणणाराांची घटणारी सांख्या लक्षात 
घेऊन यातील काही सांस्कृत उताऱ्याांचे भाषाांतर छापण्याचे कायध कराव ेअसे वाटते. माझ्या शक्तीच्या ते बाहेरचे 
आहे. 

 
स्वाध्याय हा ग्रांथ फक्त ८८ पानाांचा आहे पण तयाला २३८ पानाांची २५ पभरभशषे्ट व १४ पानाांची प्रस्तावना 

जोडलेली आहे. मुख्य ग्रांथात स्वाध्याय म्हणजे काय व तो कसा करावा हे गोपाळराव साांगतात, तर पभरभशष्टात 
स्वाध्याय करणाराांस तयाांचे मागधदशधन भमळते व अनेक गोष्टीसांबांर्ी माभहतीपण भमळते. शवेटचे पभरभशष्ट 
प्रश्नोत्तररूपाने भलभहले आहे. याांत भनरभनराळ्या सामाभजक, र्ार्तमक व थोड्याफार राजकीय भवषयावरील 
प्रश्नाांस लोकभहतवादींनी मोजक्या शब्दात स्वच्छ व स्पष्ट उत्तरे भदली आहेत. तयातील बहुतेक सवध आजच्या 
समाजापढेु माांडण्याची पण गरज आहे असे वाटते. लोकभहतवादींच्या समग्र वाङ्मयातील एकच ग्रांथ 
वाचावयाचा असला बकवा छापावयाचा असला तर तयासाठी स्वाध्याय याच ग्रांथाची मी भनवड करीन. 

 
सदाचारी ऋषींच्या आज्ञा आपण पालन करून कीतीभशखरारूढ व्हाव ेहाच या ग्रांथरचनेचा उदे्दश आहे. 

आभण व्यक्तींच्या व राष्ट्राच्या उन्नतीचा प्रकार सारखाच असल्यामुळे तो उदे्दश भसद्धीस जाण्याची आशा आहे, 
हेही साांगणे नको (५–प्र. १४). लोकभहतवादींचा उदे्दश ताबडतोब सफल झाला नाही इतकेच नव्हे तर तो 
सफल होणे दृष्टीपथात आहे असे छातीठोकपणे आजही म्हणता येत नाही. पण समाज प्रबोर्न तातडीने होत 
नाही तयाला अनांत काळ लागतो हे लोकभहतवादींना माहीत होते म्हणूनच “स्वाध्याय”च्या प्रस्तावनेचा शवेट ते 
भवभतूींच्या श्लोकाने करतात. 

 
ये नाम केभचभदह नः प्रक्षयन्तयवज्ञाां 
जानन्तु ते भकमभप तान्, प्रभत नैष यतनः । 
उतपतस्यतेऽस्स्त मम कोऽभप समानर्मा, 
कालो ह्ययां भनरवभर्र्तवपुला च पृथ्वी ॥ 
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[जे कोणी आमच्याभवषयी भतरस्कार पसरवीत असतील ते खुशाल काय समजावयाचे ते समजोत. तयाांना 
उदे्दशून हा माझा प्रयतन नाही. माझ्यासारखी मते असलेला (समानर्मी) आजही कोठेतरी असेल बकवा उतपन्न 
होऊ शकेल कारण काळ अमयाद आहे व पृथ्वी भवशाल आहे.] 

 
पंणडत स्वामी श्रीमद्दयानंद सरस्वती हे पुस्तक पुणे येथील श्री भशवाजी छापखान्यात १८८४ साली 

म्हणजे स्वामीजींच्या भनर्नानांतर थोडेच भदवसाांत भलभहले. गोपाळरावाांनी यात स्वामीजींच्या कायाचा गौरव 
केला असून तयाांच्या वदेभवषयक भभूमकेचे स्पष्टीकरण केले आहे. “दयानांदजीचे एक एक व्याख्यान म्हणजे ते 
ज्ञानमरू्ने भरलेले मर्ाचे पोळे असे.” (६–७) असे गोपाळराव म्हणतात. हा लेख गोपाळरावाांनी भलभहलेला 
दयानांदावरील मृतयूलेखच आहे असे म्हणावसेे वाटते. 

 
लोकभहतवादींनी बहदू समाजावर असलेला र्माचा प्रभाव लक्षात घेऊन, र्माचा अभ्यास केला, र्ार्तमक 

कमधकाण्डाचे खोटे स्वरूप उघड करण्याचा आपल्या भलखाणातून प्रयतन केला. अशा तऱ्हेचा प्रयतन भारतातील 
दुसऱ्या कोणतयाही र्मधसुर्ारकाने केलेला भदसत नाही. महाराष्ट्रात लोकभहतवादींचे नांतरचे काळात थोडाफार 
प्रयतन झाला पण तयाला पद्धतशीरपणा आला नाही. समाजप्रबोर्न करताना समाजाच्या वैगुण्यावर नेमके बोट 
ठेवनू तेथूनच सुर्ारणेस सुरुवात करावयाची ही पद्धती लोकभहतवादींनी स्वीकारली होती व भारतीय 
समाजाची सुर्ारणा, या समाजाने खोट्या र्माचे मानेवरचे जू झुगारून भदल्याखेरीज होणार नाही असे मानणारे 
आद्य सुर्ारक लोकभहतवादी होत हे तयाांच्या भलखाणावरून स्पष्ट होते. तयाांनी सुर्ारणेच्या मुळाशी हात घातला 
व तयामुळे सहन करावा लागणारा िास सोसला. लोकभहतवादींचे र्मधभवषयक भलखाण आजच्या बहदू 
समाजाच्याही गळी उतरवणे सोपे नाही. पण ते गळी उतरल्याखेरीज या समाजाला तरणोपाय नाही हेही खरे 
आहे. आपला वैचाभरक वारसा तावनू सुलाखून घेऊन आजच्या पभरस्स्थतीत तयातील मूळ तत्त्वाांना बार् न 
लावता भभवष्ट्यासाठी कसा समृद्ध करता येईल याचा भवचार करण्याची वळे नाही असे म्हणता येईल का? 

 
लोकभहतवादींनी र्माचे अध्ययन व तयासांबांर्ीचे भलखाण एका भववभक्षत हेतूने केले होते. तयाांच्या सबांर् 

जीवनाचे समाज प्रबोर्न हे एकच सूि होते. णनगम प्रकाश या गुजराथी ग्रांथाच्या इांग्रजी प्रस्तावनेत गोपाळराव 
म्हणतात— 

 
“It is necessary that Reformers, in order to be successful, ought to possess a knowledge 

of the ancient literature, which the people have, through habit, ignorance and Priest-craft learned 
to venerate. The secrecy which is attached to the secred literature of the Brahamans, principally 
arises from the ignorance of the language in which it is written and by its being to a great extent 
out of vogue. The premitive sacrificial system, which is the basis of the ancient Vedic Religion is 
cruel, uncouth, as well as opposed to the ideas of the present age.” 

 
[सुर्ारकाांना यशस्वी व्हावयाचे असेल तर तयाांना आपल्या प्राचीन वाङ्मयाचे ज्ञान असावयास पाभहजे. कारण 
सवयीने, अज्ञानाने व भटभभक्षुकाांच्या लुचे्चभगरीमुळे लोकाांना तयाबद्दल आदर असतो. ब्राम्हणाांच्या पभवि 
(र्ार्तमक) भवद्याबद्दल गुप्तता रहाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ते ज्या भाषेत (सांस्कृत) भलभहले आहे ती होय. 
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कारण ती वापरात राभहलेली नाही. वैभदक र्माचे अभर्ष्ठान असलेली पुरातन बभलदानाची पद्धत कू्रर 
ओबडर्ोबड व सध्याच्या काळाच्या भवरुद्ध आहे.] जुने ज्ञान असल्याखेरीज नवी रीत सापडणार नाही हे 
गोपाळरावाांना र्ार्तमक बाबतीतही पटलेले होते. 

 
आगम प्रकाश व णनगम प्रकाश हे दोन्ही ग्रांथ लोकभहतवादींनी गुजराथीत भलभहले. ज्या भाषेत लोक 

बोलतात, वाचतात व भलभहतात तयाच भाषेत ग्रांथ भलभहण्याचा लोकभहतवादींचा प्रघात असल्यामुळे अहमदाबाद 
मुक्कामी भलभहलेली पुस्तके सहाभजकच गुजराथीत भलभहली आहेत. ती सवांस वाचता यावीत म्हणून देवनागरी 
भलपी वापरली आहे असे वाटते. या दोन्ही पुस्तकाांची मराठी भाषाांतरे झाली होती असा उल्लखे आढळतो. पण 
प्रतयक्षात के. रघुनाथ याांनी केलेले भाषाांतर (आगम प्रकाश या ग्रांथाचे मराठी भाषाांतर तेवढे उपलब्र् आहे. ते 
मुांबईच्या फॅभमली बप्रटींग पे्रसमध्ये १८८४ साली छापले गेले.) गुजराथी पुस्तकाशी तुलना करता ते अर्धवट 
वाटते. मथळ्याचे बाबतीत पण घोटाळा केलेला भदसून येतो. णनगम प्रकाशाचे मराठी भाषाांतर तर कोठेच 
उपलब्र् नाही. ते छापले गेले होते बकवा नाही याबद्दल शांका आहे. 

 
आगम प्रकाश हा ग्रांथ अहमदाबाद येथे समशरे बहादूर पे्रसमध्ये १८७४ साली छापला. लोकभहतवादींचे 

काळात वाममागी बकवा कौलमागी लोकाांना बांगाल, केरळ, गुजराथ, महाराष्ट्र वगैरे प्राांताांतून बराच रु्माकूळ 
घातला होता. आगमशास्त्र म्हणजे काय याची ओळखही आजच्या लोकाांना फारशी नाही. “आगमशास्त्राने 
मांिशास्त्र एवु कहे छे–तेमा दयनक, पूजा, युतीयाग, कुमारी पूजा, योभगनीपूजा, मीथूनपूजा, पाि स्थापना, 
तांतुभवर्ान इतयाभदक कायध आव ेछे” (१–प्र. १). “केटला एक अनुष्ठान मा भसद्धी लेखेली छे. जेम के जारण, 
मारण, उच्चाटन इतयादी अने बर्ाय अनुष्ठानमा मद्य, माांस, मतस्य अने स्त्री अवश्य जोइये” (१–प्र. २). “ज्याहाां 
ज्याहाां देवीनु स्थानक छे तयाहाां तयाहाां एज मागध चाले छे. अने मद्य माांसनु नैवदे्य र्राय छे” (१–प्र. ३). “प्रतयक्ष 
वदेाांचाही या र्मधमागाला आर्ार आहे असे भसद्ध करण्याचे अनेक प्रयतन करण्याांत आले.” लोकभहतवादी 
म्हणतात, “हाल वैभदक कमधमाां ताांभिक कमध बहु सेळभेळ थयु छे. मूळ ग्रांथमाां ए सेळभेळ नथी. एटले ब्राह्मण 
अथवा सूि काढीने जोइए तो तेमा ताांभिक भवषय नथी. पण पाछळती प्रयोगकार थया तेमणे तांिोना भवर्ी 
कमधकाण्डमा दाखल कयो छे. हालनी ब्राह्मणनी सांध्या पद्धभत जोइए तो तेमाां न्यास, मुरा, आसन भवर्ी ने 
अध्यधप्रदान इतयाभदक तांिमाथी बलर्ा छे, प्राणायाम इतयाभदक योगशास्त्र माथी लीर्ाां छे, जप उपन्यास 
इतयाभदक वदेमाांथी बलर्ा छे, अने नामस्मरण इतयाभदक पुराणमाथी बलर्ा छे, हव े आ बरु् जुयु काढवु घणु 
मुषकेल छे. तेज प्रमाणे कुां डमांडप भवर्ी, लघुन्यास अने महाषोढान्यास इतयाभदक ताांभिक भवर्ी छे.” (१–प्र. ४) 

 
याच मागाने मोक्ष भमळतो असाही दावा वाममागी लोक करीत असतात. “स्त्री तथा पुरुष एवा सांयोगनेन 

कौलमागधना लोक समार्ी गणे छे. मद्य, माांस तथा अांगना एटले स्त्री ए िणोना सांयोगने कौलमागधवाला मोक्ष कहे 
छे. अने जे लोको ए मागधमा नथी तेणे पापी गणे छे.” (१–२५). आरु्भनक जीवनात या मागाशी सार्म्यध असलेले 
बाबा बुवाांचे पांथ कौलमागाचा पुनरुद्धार तर नाहीना अशीं शांका येऊ लागते. एकोभणसाव्या शतकातही 
अांर्श्रदे्धमुळेच हा मागध लोकभप्रय होत होता व तयापासून समाजाला परावृत्त करण्याकभरताच तयाांनी आगम 
प्रकाश हे पुस्तक भलभहले. 
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“The object of these pages is to hold up to light the most filthy infernal and obscene 
superstitions and pretended miraculous power of Mantra Shastris, who abound in every town in 
India.” 

 
(१–इां. प्र. १) (हे पुस्तक भारतातील अनेक गावाांत सुकाळ असलेल्या आपल्यात दैवी शक्ती 

असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या मांिशास्त्र्याांच्या, गभलच्छ, नीच व बीभतस अांर्श्रदे्धवर प्रकाश पाडण्याकभरता 
भलभहले आहे.) 

 
णनगम प्रकाश हा गुजराथी ग्रांथ १८७४ साली अहमदाबाद येथील युनायटेड बप्रटींग आभण जनरल 

एजन्सी भलभमटेड याांचे छापखान्यात छापला. “आ ग्रांथ लखवानु कारण एम छे के बहदुस्थानमा हाल जे बहदूर्मध 
चाले छे, अने तेना पेटमा अनेक प्रकारना सांप्रदाय अने पांथ चाले छे, ते बर्ायनु मूळ वदेमा छे. अने वदेनो आर्ार 
श्रावक लोक भशवाय बर्ाय पांथवाला माने छे.” (२–प्र. ५). वदेात मुख्य र्मध “यज्ञनो बताव्यो छे” या 
यज्ञकमातून ब्राह्मणाांनी स्वतःच्या स्वाथाकभरता कमधकाण्ड काढले व तयाचे स्तोम माजभवले असे गोपाळराव 
अनेक वळेा म्हणत. खरे म्हटले तर “वदेना अक्षरने मांि केहवाय छे. तेने सार जोता प्राथधना छे. ते परमेश्वरनी 
होय के बीजा देवनी होय. केटला एक देवता मांिबोर्क छे. ते मांिने भवर्ी कहे छे. भवर्ी एटले लखेली रुढी, 
अने रुढी एटले जेने वदेाभदकोना आर्ार नथी.” (२–४७). यावरून असे भदसून येते की वदेाबद्दल खोटे समज 
दूर करण्याकभरताच गोपाळरावाांनी हा ग्रांथ भलभहला. 

 
या पुस्तकासारखी व्यवहारात रूढ असलेल्या व सवांस समजणाऱ्या भाषेत भलभहलेली पुस्तके 

र्मधभवषयक सांशोर्न व अभ्यास करण्यास अनेकाांना प्रवृत्त करतील असे लोकभहतवादींना वाटत होते. 
 
This it is hoped, may stimulate a further research, in those regions of antiquity, which 

appear to be utterly neglected in India by those, whom they concern most. The Religion of a 
nation greatly affects its destinies and progress. Adherence to the ancient prejudices combined 
with the thickly prevailing ignorance and a powerful priest-craft has produced baneful effects, 
such as early marriages, miserable and forced widowhood, prevention of travelling to foreign 
countries, slavery of female sex, waste of money on useless objects, eleemosynary habits of 
onetenth of the population, internal dissentions, want of fellow feeling and patriotism and above 
all false worship of God. When reformers try to remove these effects, where do they stumble? At 
the religions difficulty. (भनगम प्रकाश प्रस्तावना पृष्ठ २). (२–प्र. इां. २). यामुळे (भनगम प्रकाश ग्रांथामुळे) 
प्राचीन काळच्या र्माबद्दलच्या सांशोर्नास बहदुस्थानात चलना भमळेल असे वाटते. कारण या सांशोर्नाची गरज 
याच देशात जास्तीत जास्त आहे पण येथेच तयाच्याकडे दुलधक्ष झालेले आहे. कोणतयाही राष्ट्राचे भभवतव्य व 
तयाची प्रगती तया राष्ट्राच्या र्मावर अवलां बून असते. (बहदूस्थानातील लोकाांत) प्रचभलत असलेल्या गाढ 
अज्ञानामुळे पूवापार चालत असलेल्या गैरसमजुतीमुळे व भभक्षकुवगाच्या लुचे्चभगरीमुळे समाजावर अनेक वाईट 
पभरणाम झालेले भदसून येतात. बालभववाह, सक्तीचे व दुःखद वैर्व्य, परदेशगमनावरील भनबरं्, भस्त्रयाांची 
गुलामी, भनरुपयोगी वस्तूवर होणारा पशैाचा अपव्यय, दानावर अवलां बून रहाण्याची एकदशाांश लोकाांची सवय, 
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आपसातील भाांडणे, बांरु्तवाच्या भावनेचा व देशाभभमानाचा अभाव व या सवांवर ताण म्हणजे देवाची खोटी पूजा 
या सवध गोष्टी येथे सापडतात. या सवध दूर करण्याची र्डपड करणारे सुर्ारक कशावर अडखळतात, तर 
र्ार्तमक अडचणीवरच! आजही या पभरस्स्थतीत फारसा बदल झालेला भदसत नाही. 

 
वरील सवध ग्रांथ एकोभणसाव्या शतकात भलभहले असले तरी तयाांच्या अभ्यासाची आजही गरज आहे. ही 

ग्रांथसामुग्री आपल्या परांपरेचा वारसा तर आहेतच पण तयात आजच्या समाजाला मागधदशधन करण्याची ताकद 
आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. 

 
जून १९९० इदुंमती पारीख 
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श्री 
 

(लोकणितवादी उदृ्धत) 
 

गीतातत्त्व 

 
 

 
या ग्रांथाांत 

श्रीमद्भगवद्गीतेंतील सारभूत 
अठरा भवषय आहेत. 

ते मूळ वचनाांनीं 
वामनी समश्लोकी टीकेसणित 

दशधभवले आहेत. 
 
 
 

आभण याांत 
अष्टादश श्लोकी व सप्त श्लोकी गीताचें 

पाठही दाखभवले आहेत. 
 
 
 

लोकभहताथध 
नाणसक येथें 

हरी त्र्यांबक काळे याांच्या 
‘नाभसकवृत्त’ छापखान्याांत छाभपलें . 

 
शके १८०० 

 
 
 
 

✿ ✿ ✿ 
 

ककमत ४ आिे  
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उपोद्घातः 
 

(प्रस्तावना) 
 
श्रीमद्भारतान्तगधतश्रीमद्भगवद्गीताऽऽख्यो यो ग्रन्थः स अतयुत्तम आश्चयधकारकः सवधमान्यश्चास्स्त. 

तस्याऽध्याया अष्टादश सस्न्त; तेषाां नामाभन– 
 
(१) अजुधनभवषादः, (२) साांख्यः, (३) कमध, (४) ज्ञानां, (५) सांन्यासः, (६) अभ्यासः, (७) ज्ञानभवज्ञानां, 

(८) अक्षरब्रह्म, (९) राजभवद्या राजगुह्यां च, (१०) भवभभूतः, (११) भवश्वरूपदशधनां, (१२) भस्क्तः, (१३) 
के्षिके्षिज्ञयोगः, (१४) गुणियभवभागः, (१५) पुरुषोत्तमः, (१६) देवाऽसुरसम्पभिभागः, (१७) श्रद्धाियभवभागः, 
(१८) मोक्षसांन्यासयोगश्चेभत. 

 
श्रीमत् भारताांतगधत ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ हा ग्रांथ अतयुत्तम, आश्चयधजनक व सवधमान्य आहे. तयाचे अठरा 

अध्याय आहेत तयाांचीं नाांवें :— 
 
(१) अजुधनभवषाद, (२) साांख्य, (३) कमध, (४) ज्ञान, (५) सांन्यास, (६) अभ्यास, (७) ज्ञानभवज्ञान, 

(८) अक्षर ब्रह्म, (९) राजभवद्या राजगुह्य, (१०) भवभभूत, (११) भवश्वरूपदशधन, (१२) भस्क्त, (१३) 
के्षिके्षिज्ञयोग, (१४) गुणियभवभाग, (१५) पुराण पुरुषोत्तम, (१६) देवासुरसांपभत्तभवभाग, (१७) 
श्रद्धाियभवभाग व (१८) मोक्षसांन्यासयोग. 

 
एष्ट्वष्टादशाऽध्यायेषु ७०० सप्तशतश्लोकाः सस्न्त. तेषामेतादृशो भवभाग :– १ एकः श्लोको रृ्तराष्ट्रस्य; 

९ नव राज्ञो दुयोर्नस्य; ३२ िाबिशत् सांजयस्य; ८४ चतुरशीभतरजुधनस्य; ५७४ 
भगवतः श्रीकृष्ट्णस्य. तथा चोक्तां ग्रन्थान्तरेऽभप— 

 
वदेाऽस्ब्र्बाणकृष्ट्णस्य वदेाऽष्टा अजुधनस्य च । 
युग्माऽस्ग्नः सांजयस्यैव पुिस्याांकः भपतुः शशी ॥ १ ॥ 

 
या अठरा अध्यायाांत एकां दर ७०० श्लोक आहेत. तयाांची वाांटणी येणें प्रमाणें केली आहे— १ श्लोक 

रृ्तराष्ट्र याचा; ९ राजा दुयोर्न याचे; ३२ सांजयाचे; ८४ अजुधनाचे; आभण ५७४ श्रीकृष्ट्ण भगवान याचे. 
 
अस्या गीताया उतपभत्तभनभमत्तमेवां वर्तणतम् — अजुधनो युद्धाय स्स्थतः सन् आतमीयानाां गुरुबन्ध्वादीनाां 

हननप्रसङ्गः प्राप्त इभत दृष्टव्ा, तदन्तःकरणे दया समजभन. तस्स्मन्नजुधने भवषादां प्राप्ते सभत, तां प्रभत 
श्रीकृष्ट्णेनोपदेशां कृतवा स युद्धरूपे स्वर्मे प्रवर्तत्ततः. 
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या गीतेचा प्रसांग असा वर्तणला आहे कीं, अजुधन युद्धास उभा राभहला असताां, आपले आप्त, गुरु, 
स्वकीय इतयाभदकाांस मारण्याचा प्रसांग आला असें पाहून तयाचे अांतःकरणाांत दया येऊन तो स्तब्र् झाला. तेव्हाां 
श्रीकृष्ट्णाांनीं तयास उपदेश केला आभण स्वर्माप्रमाणें युद्ध करण्यास लाभवलें . 

 
गीतायामायधर्मधसारमस्तीभत प्राचीनाऽऽचायाः पस्ण्डताश्च मन्यमाना आसते. इभत हेतोः, सा गीता 

उपभनषभदभत भण्यते. इतयनेनास्या वदेतुल्यतवां भसध्यभत. उत च, ताां ब्रह्मभवद्याऽध्यातमभवदे्यभत च वदस्न्त. बकच, 
अपूवधभस्क्तयोगभनरूपणातसा योगशास्त्रभमतयप्यभभर्ीयते. प्राचीनप्रभसद्धकौलहट्ट राजयोगाभदभ्यो भभन्न एवाऽयां 
भस्क्तयोगो गीतायाां प्रभतपाभदतो दृश्यते. 

 
गीतेंत आयधर्माचें सार आहे असें पूवापर सवध मानीत आले आहेत. याजकभरताां भतला उपभनषद असेंही 

म्हटलें  आहे, तेव्हाां अथात तो ग्रांथ वदेतुल्य आहे. आणखी भतला ब्रह्मभवद्या व अध्यातम असेंही म्हणतात. व तयाांत 
अपूवध भस्क्त योगाचें भनरूपण आहे म्हणून तीस योगशास्त्र असेंही म्हणतात. कौलयोग, राजयोग व हट्टयोग 
इतयाभद प्राचीन कालापासून जे प्रभसद्ध आहेत तयाांतील हा योग नव्हे. गीतेंतील भस्क्तयोग हा नवीनच आहे. 

 
अत एव, श्रीमच्छङ्कराचायध–रामानुजाचायध–चतुर्धर–मरु्सूदन–श्रीर्रप्रभभृतमहापस्ण्डतास्तदुपभर 

भवस्तीणाभन भाष्ट्याभण टीकाश्च कत्तुं प्रवृत्ताः. महाराष्ट्रीयभाषायामभप ज्ञानेश्वर–वामनपस्ण्डताभदभभरनेकाष्टीकाः 
कृताः. परदेशीया म्लेच्छा अभप, इममपूव ं ग्रन्थां दृष्टव्ा, अभतभवस्स्मता अभवून्; अत एव तैः स्वस्वभाषायाां 
तद्ग्रन्थोपभर अनेकाष्टीकाः कृताः. 

 
याच कारणावरून श्रीमच्छांकराचायध, श्रीमरामानुजाचायध, चतुर्धर, मरु्सूदन, श्रीर्र, प्रभभृत 

महापांभडताांनीं गीतेवर मोठमोठालीं भाष्ट्यें व टीका केल्या आहेत. पुढें ज्ञानेश्वर, वामन प्रभभृत पांभडताांनींही प्राकृत 
भाषेंत अनेक टीका केल्या. अन्यदेशाांतील लोकाांस हा ग्रांथ फार मनोवरे्क वाटून इांग्रजी, पारशी वगैरे म्लें छ 
म्हणभवलेल्या भाषेंतही परदेशस्थ पांभडताांनीं अनेक टीका केल्या आहेत. 

 
अयां ग्रन्थ एकस्यैव मतस्य प्रभतपादको नास्तयेवतेयतः, भभन्नमताऽनुयाभयनामभप शवैवैष्ट्णवादीनाां स 

मान्योऽभतू्. एतद्ग्रन्थोतपभत्तसमये साांख्ययोगमतवाभदनाां परस्परां प्रबलतरा वादा आसन्. ततखण्डनमस्स्मन्ग्रन्थे 
स्थलेस्थले कृतमस्स्त. यथा— 

 
साांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदस्न्त न पस्ण्डताः ॥ ४–२. 
यतसाांख्यःै प्राप्यते स्थानां तद्योगैरभप गम्यते । 
एकां  साांख्यां च योगां च यः पश्यभत स पश्यभत ॥ ५–५. 

 
हा ग्रांथ केवळ मतदशधकच नसल्यामुळें शवै, वैष्ट्णव इतयाभद सवांस मान्य झाला आहे. हा ग्रांथ झाला 

तेव्हाां साांख्य व योग या मताचे बहुत प्रबल वाद पडले होते, तयाचें खांडण या ग्रांथाांत भठकभठकाणीं केलें  आहे. 
यास प्रमाण — 
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‘साांख्य व योग हे वगेळे आहेत असें अज्ञानी लोक म्हणतात. परांतु साांख्यानें जें फळ होतें, तेंच योगानें 
होतें. हीं दोन्ही शास्त्रें एकच आहेत असें ज्ञाते तेच जाणतात.’ 

 
साांख्यां नाम कमधतयागप्रभतपादनां, योगो नाम कमधप्रभतपादनम्. एतयोरुभयोर्तवरोर्पभरहाराथधमेवां 

युस्क्तदधर्तशता– कमाभण भचत्तशुद्धयथं भवभहताभनः तान्यभप ईश्वराऽपधणबुद्ध्या कृताभन चेत् मोक्षसार्कान्येव 
भवस्न्त, न तु प्रभतबन्र्काभन. इभत युक्तया साांख्यकमधयोगयोर्तवरोर्ः पभरहृतः. 

 
साांख्य म्हणजे तयाग प्रभतपादन आभण योग म्हणजे कमध प्रभतपादन. या उभयताांची सांगभत अशी घातली 

आहे कीं, कमधकाांड भचत्तशुद्धयथध करावें. तरी कमें ईश्वरापधण केलीं असताां तीं ईश्वरभनष्ठाप्राबल्यानें बार्क होत 
नसून मोक्ष देणारीं होतात. 

 
उपभरष्टादष्टादशाध्यायानाां नामाभन भलभखताभन, तेभ्य एतद्ग्रन्थस्य समग्रतत्त्वां प्राकृतजनानाां भवभदतां नैव 

स्यात्. एतदथधमस्स्मन्ग्रन्थे येऽष्टादश भवषया दृश्यन्ते ते मुख्यतवने भलभखतवा, ततप्रमाणाथधमध्यायक्रमां सन्तयज्य, 
याभन प्रबलतरवचनाभन स्थलेस्थले सस्म्मभलताभन ताभन तदर्स्ताभल्लभखताभन. अनेन, गीतायाां र्मधतत्त्वां भकमस्स्त 
ततसुलभरीतया ज्ञातां स्यात् अतश्चास्य ग्रन्थस्य ‘गीतातत्त्व’ भमतयभभर्ानां दत्तम्. 

 
वर जीं अठरा अध्यायाांचीं नाांवें भलभहलीं आहेत तयाांजवरून या ग्रांथाांतील समग्र तत्त्व प्राकृत जनाांस 

समजेल असें नाहीं. याजकभरताां या ग्रांथाांत मुख्य अठरा भवषय साांपडतात ते मुख्यतवेंकरून भलहून तयाचे 
प्रमाणास अध्यायक्रम सोडून जीं वचनें गीतेंत भठकभठकाणीं भमळालीं ती तयाखालीं भलभहलीं आहेत. येणें करून 
गीतेंत र्मधतत्त्व काय आहे तें सुलभ रीतीनें समजेल. आभण यास्तव या ग्रांथाचें नाव ‘गीतातत्त्व’ असें ठेभवलें  आहे. 

 
गीतापठनसम्प्रदायो भवपुलोऽस्स्त. परन्तु, तदथेषु बहूनाां दृभष्टनध गच्छभत. केवलां  पाठे एव पुण्यमस्तीभत 

ज्ञातवा लोका गीतापाठां कुवधस्न्त, तादृशलोकानामभप मनस्यथधभजज्ञासा भवतवतेदथधमयां प्रयतनः कृतः. 
गीताऽऽख्योऽयां महामन्ि इभत मतवा तस्य तास्न्िकरीतया बीजां, शस्क्तः, कीलकां , ध्यानां, न्यास इतयादयः 
कस्ल्पताः सस्न्त. गीतामाहातम्यां वाराहपुराणे वाराहर्रणीसांवादे एवमुक्तम्.– 

 
गीतापाठ करण्याचा साांप्रदाय बहुत आहे. परांतु तयाचे अथाकडे बहुताांचें लक्ष्य जात नाहीं. व केवळ 

पाठीं पुण्य आहे असें समजून लोक पुण्यसांग्रह करण्याकभरताां गीतापठण कभरतात. अशा लोकाांचें अथाकडे 
लक्ष्य वळावें याजकभरताां हा प्रयतन केला आहे. गीता हा महामांि आहे असें कल्पून तयास ताांभिक रीतीनें बीज, 
शस्क्त, भकलक, ध्यान व न्यास इतयाभद कस्ल्पले आहेत. आणखी याचें माहातम्य वाराह पुराणीं भलभहलें  आहे तें 
असें कीं,— 

 
महापापाभदपापाभन गीताध्यानां करोभत चेत् । 
क्वभचतस्पश ंन कुवधस्न्त नभलनीदलमम्भसा ॥ १ ॥ 
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“गीतेचें ध्यान कभरतात ते महापापाभदकाांपासून मुक्त होतात. कमळाचे पानास जसें पाणी लागत नाहीं 
तयाप्रमाणें पाप तयास स्पशध करीत नाहीं.” ॥ १ ॥ 

 
गीतायाः पुस्तकां  यि यि पाठः प्रवत्तधते । 
ति सवाभण तीथाभन प्रयागादीभन चैव भह ॥ २ ॥ 

 
“गीतेचें पुस्तक जेथें असेल व जेथें भतचा पाठ चालत असेल तेथें सवध तीथें सादर झालीं असें समजावें.” 

॥ २ ॥ 
 

सम्पूणधपाठाऽशक्तश्चते्तदरं् पाठमाचरेत् । 
तदा गोदानजां पुण्यां लभते नाऽि सांशयः ॥ ३ ॥ 

 
“सवध पुस्तकाचा पाठ न होईल तर अर्ें वाचावें म्हणजे गोदान केल्याचें पुण्य भमळतें याांत सांशय नाहीं.” 

॥ ३ ॥ 
 
भिभागां पठमानस्तु गांगास्नानफलां  लभेत् । 
एकाऽध्यायां तु यो भनतयां पठते भस्क्तसांयुतः ॥ ४ ॥ 

 
“भतसरा भहस्सा वाचला तर गांगास्नानाचें फळ भमळतें. आभण भततकें ही न होईल तर एक अध्याय तरी 

भक्तीनें वाचावा.” ॥ ४ ॥ 
 

अध्यायश्लोकपादां वा भनतयां यः पठते नरः । 
स याभत नरताां यावन्मन्वन्तरां वसुन्र्रे ॥ ५ ॥ 

 
“एक श्लोक बकवा चतुथांश श्लोक वाचला तर तया मनुष्ट्यास एक मन्वांतरपयंत मनुष्ट्यजन्म येतो.”॥ ५ ॥ 
 

गीताऽभ्यासां पुनः कृतवा लभते मुस्क्तमुत्तमाम् । 
गीतेतयुचारसांयुक्तो भियमाणो गबत लभेत् ॥ ६ ॥ 

 
“गीताभ्यासाची स्मृभत होऊन मुस्क्त भमळते. मरणसमयीं ‘गीता’ हीं अक्षरें तोंडाांतून आलीं तर तयास 

सद्गभत होते.” ॥ ६ ॥ 
 

गीताऽथधश्रवणाऽऽसक्तो महापापयुतोऽभप वा । 
वैकुण्ठां समवाप्नोभत भवष्ट्णुना सह मोदते ॥ ७ ॥ 
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“गीतेचा अथध समजण्याकभरताां प्रयतन केला तर महापापी असला तरी वैकुां ठाप्रत जाऊन श्रीभवष्ट्णुसह 
आनांद पावतो.” ॥ ७ ॥ 

 
गीताऽथं ध्यायते भनतयां कृतवा कमाभण भभूरशः । 
जीवन्मुक्तः स भवजे्ञयो देहान्ते परमां पदम् ॥ ८ ॥ 

 
“गीताथध भनतय मनाांत आणील तर जरी तयानें अनेक प्रकारचीं कमें केलीं असलीं तरी तो जीवन्मुक्त 

होतसाता मेल्यावर शाश्वत पदाप्रत जाईल.” ॥ ८ ॥ 
 

“एतिचनेभ्यो गीताथधमाहातम्यां भवशषेां ज्ञायते; ग्रन्थान्तरेऽप्युक्तम् – 
 

यावरून गीताथाचें माहातम्य भवशषे आहे असें भदसेल. अन्य ग्रांथीं भलभहलें  आहे कीं— 
 

गीता सुगीता कत्तधव्या भकमन्यैः शास्त्रभवस्तरैः । 
या स्वयां पद्मनाभस्य मुखपद्माभिभनसतृा ॥ १ ॥ 

 
“गीता वाचीत जावी म्हणजे इतर शास्त्राांची जरूर नाहीं. कारण कीं, साक्षात् भवष्ट्णूचे मुखाांतून ती 

भनघाली आहे”. ॥ १ ॥ 
 

सवोपभनषदो गावो दोग्र्ा गोपालनन्दनः । 
पाथो वतसः सुर्ीभोक्ता दुग्र्ां गीताऽमृतां महत् ॥ २ ॥ 

 
“सवध उपभनषदें ह्या गाई आहेत. गाईांचें दूर् काढतात, तसें श्रीकृष्ट्णानें उपभनषदाांचें दूर् काढून अजुधन 

ह्यास वासरूां  समजून तयास तें पाभजलें  आहे. तेंच हें गीतामृत होय.” ॥ २ ॥ 
 
भनभखलश्रभुतसारमुपभनषद्भागः, ततसारमभप गीता. अत एव, श्रीमच्छांकराचायधस्वाभमभभयधतप्रस्थानियां 

कृतां, तन्मध्ये गीताग्रन्थोऽभप गृहीतः. 
 
सवध वदेाांमध्यें उपभनषद हें सार आहे आभण सवध उपभनषदाांचें गीता हें सार आहे. म्हणून श्रीमच्छांकराचायध 

स्वामींनीं प्रस्थानिय केलें  तयाांत गीता हा एक ग्रांथ घेतला आहे. 
 
इदानीं, ‘गीतातत्त्व’रचनाऽस्माभभः कृता. तल्लखेनक्रमस्तु एवां– प्रथमतः मूलश्लोकान् भलभखतवा 

तदर्स्तात् वामनपस्ण्डतकृतप्राकृतटीकाश्लोका भलभखताः सस्न्त. वामनपस्ण्डतेन गीताया उत्तमरीतया 
पद्यातमकभाषान्तरां कृतमस्तयतस्तदेवािास्माभभगृधहीतम्— 
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हल्लीं ‘गीतातत्त्वा’ची जी रचना आह्मीं केली आहे भतचा लेखनक्रम असा आहे कीं, प्रथम गीतेचा श्लोक 
व तयाचे खाली वामनपांभडताांची समश्लोकी भलभहली आहे. कारण कीं, वामन पांभडताांनीं गीतेचें उत्तम रीतीनें 
पद्यातमक भाषाांतर केलें  आहे म्हणून तेंच घेतलें  आहे. 

 
(१) प्रथमप्रकरणां, अि प्रथमतोऽजुधनस्य श्रीकृष्ट्णां प्रभत प्राथधनाया िौ श्लोकौ गृहीतौ. ततः 

श्रीकृष्ट्णेनैकेश्वरोपासना कभथता, अन्यदेवानामुपासना कृता चेदभवभर्रस्तीतयुक्तमेततप्रभतपादकाः श्लोकाः 
सांगृहीताः सस्न्त. पुराणाभदग्रन्थेष्ट्वनेका देवाः कस्ल्पतास्तेषाभमदां खण्डनम्. 

 
पभहल्या प्रकरणाांत प्रथमतः, अजुधनाचे श्रीकृष्ट्णाप्रत प्राथधनेचे दोन श्लोक घेतले आहेत. तयानांतर 

श्रीकृष्ट्णाांनीं, एक ईश्वराची उपासना साांभगतली आहे, आभण अन्य देवताांची उपासना केल्यास तो अभवभर् म्हणजे 
व्यथध बकवा भनफध ळ आहे, अशा अन्वयाचे श्लोक एकि केले आहेत. पुराणाभदक ग्रांथाांत अनेक देव कस्ल्पले आहेत 
तयाचें हें खांडन आहे. 

 
(२) भितीयप्रकरणे, ईश्वरस्य प्रभतुावणधनां गीतायाां यि श्लोकेषु दृश्यते, ते श्लोका भलभखताः. ईश्वरो 

भनगुधणः, स भकमभप न करोतीतयारु्भनका वदेास्न्तनो वदस्न्त, तेषामप्यि खण्डनमस्स्त. ईश्वरः सवधसत्तार्ारी 
सवधसाक्षी चातः सवसै्तस्मादे्भतव्यां, दुराचारो न कत्तधव्य इतयेतत्तातपयधम्. 

 
दुसरे प्रकरणाांत, ईश्वराच्या प्रभतेुचें जें वणधन गीतेंत साांपडतें ते श्लोक भलभहले आहेत. ईश्वर भनगुधण 

आहे, तो काहींच करीत नाहीं असें आरु्भनक वदेाांती म्हणतात, तयाांचें हें खांडण आहे. ईश्वर सवधसत्तार्ारी व 
सवधसाक्षी आहे; याजकभरताां सवांनीं तयास भीत जावें, तयाचा गौरव करावा व दुराचार करूां  नये हें तातपयध आहे. 

 
(३) तृतीयप्रकरणे, ईश्वरो न पक्षपाती, कस्याऽभप शिुर्तमिां वा न; स सवःै सह समतया न्यायेन च वत्तधते. 

अतः, प्रतयेकमनुष्ट्यः स्वकमधणः फलोपभोक्ता स्वयमेव. वदेास्न्तभभरहां ब्रह्माऽस्मीभत वाक्येन स्वयमीश्वरशै्चक 
एवभेत प्रभतज्ञातम्, तस्येदां खण्डनमस्स्त. तथैव देववशीकाराथं [मम कायं जातां चेदहां भकमभप रव्यां 

वाऽन्नबबल दास्यामीभत कृतो भनश्चयः प्रभतज्ञा (नवस) इभत ख्यातः.] करणसम्प्रदायोऽस्स्त तस्याऽपीदां खण्डनमस्स्त. 
 
भतसरे प्रकरणाांत, ईश्वर पक्षपाती नाहीं व कोणाचा शि ु बकवा भमि नाहीं. तो सवांशीं भनष्ट्पक्षपातानें, 

न्यायानें व समतेनें वत्तधतो. यास्तव प्रतयेक मनुष्ट्य आपले कमाचा भोक्ता आहे. वदेाांती याांनीं सवध जबाबदारी 
ईश्वरावर घालून आपण व ईश्वर एकच असें ठरभवलें  आहे तयाचें हें खांडन आहे. तसेंच नवस करून देवास राजी 
करावयाचा साांप्रदाय आहे तयाचेंही हें खांडन आहे. 

 
(४) चतुथधप्रकरणे, अिैतमतखण्डनमस्स्त. ईश्वराियमभभन्नाः, अतः स्वकृतपापपणु्याभ्यामभलप्ता एव 

वयां; सदसद्बुभद्धप्रदातेश्वर एवभेत मतवा, यथेच्छां कमध कुवाणा ये शाक्ता वदेास्न्तन अघोभरणः ‘अवघडाः’ 
परमहांसाः सरभङ्भगनश्चतेयादयः सस्न्त तेषामपीदां खण्डनम्, वदेास्न्तनामीदृङ्मतमस्स्त— 
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श्लोकारे्न प्रवक्ष्याभम यदुक्तां ग्रन्थकोभटभभः । 
ब्रह्म सतयां जगस्न्मथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम् ॥ 

 
चवथे प्रकरणाांत, अिैत मताचें खांडन आहे. ईश्वर व आपण एकच, याजकभरताां पाप बकवा पुण्य केलें  

तरी आपण जबाबदार नाहीं; ईश्वर बुभद्धदाता आहे आभण दुबुधभद्धही तोच देतो, असें म्हणून यथेच्छ कमध करणारे 
जे कौल (शाक्त), वदेाांती, अघोरी, अवघड, परमहांस व सरभांगी, याांचेंही हें खांडन आहे. वदेाांतयाांचें असें मत 
आहे कीं, कोट्यावभर् ग्रांथाांनीं जें वदेाांताचें वणधन केलें  आहे तयाचें सार थोडक्याांत असें आहे,— 

 
‘ब्रह्म हें सतय आहे, जग हें भमथ्या आहे आभण जीव हा केवळ ब्रह्मच आहे.’ 

 
(५)  ईश्वरप्राप्तेः काभन सार्नाभन सन्तयेतभिषयेऽनुशासनमस्स्त. ताभन सार्नान्येवां 

कभथताभन–१. ईश्वराऽपधणां (भनवदेनां), २. प्रवचनां (लोकानाां बोर्ः), ३. ईश्वरगुणाऽनुवादकथनां, ४. नमनां 
(मत्तस्तवमीश्वरः श्रेष्ठ इभत भावना), ५. शरणां (ईश्वराऽऽश्रयणां), ६. षभिपुदमनां, ७. भनःस्पृहता, ८. लीनता, ९. 
ईश्वरध्यानां, १०. स्वीयवत्तधनेन सदाचारोदाहरणां जगतो दशधनीयां, (यतः, गीतायामुक्तां– ‘यद्यदाऽऽचरभत 
श्रेष्ठस्तत्तदेवतेरो जनः’ इ॰.–२१–३), ११. समतवां नाम– भस्क्तयोगे स्स्थतवा कमध कत्तधव्यभमभत च. भवषये 
मनस्सांल्लग्नतया कामक्रोर्मोहस्मभृतभ्रांशबभुद्धनाशाश्चाऽनुक्रमादुद्भवस्न्त. अतः, ब्रह्मस्स्थभतर्ाया, तेन मोहो न 
भवभत. यद्गीतायामुक्तम् — 

 
योगस्थः कुरु कमाभण सांगां तयक्तवा र्नांजय । 
भसद्ध्यभसद्ध्योः समो भतूवा समतवां योग उच्यते ॥ ४८—२. 

 
पाांचव ेप्रकरणाांत, ईश्वर प्राप्तीस सार्नें काय आहेत या भवषयीं भशक्षा आहे. तीं सार्नें अशीं साांभगतलीं 

आहेत कीं, १. अपधण (म्हणजे भनवदेन), २. प्रवचन (लोकाांस बोर्), ३. कथन, ४. नमन, ५. शरण जाणें, ६. 
षभिपुदमन, ७. भनस्पृहता, ८. लीनता, ९. ध्यान, १०. सदाचाराचें उदाहरण स्वकीयवत्तधनानें जगापुढें ठेवणें 
(कारण कीं, थोराांचें वतधन पाहून र्ाकटे वतधतात), आभण ११. समतव म्हणजे भस्क्त योगाांत राहून कमध करणें. 
भवषयीं ध्यान लागलें  म्हणजे तयाचे सांगानें काम, क्रोर्, मोह, स्मृभतभ्रांश व बुभद्धनाश हे अनुक्रमानें उद्भवतात, 
यास्तव ब्रास्म्हस्स्थभत र्रावी म्हणजे मोह पडत नाहीं. गीतेंतही असेंच म्हटलें  आहे कीं, 

 
योगस्थ कभर कमें तूां होउनी टाकुनी फळें । 
भसद्धी अभसद्धींत सम समतवा योग बोभलजे ॥ ४८—२. 

 
एतादृक् स्स्थभतभवषये केचनाऽज्ञानवशादयोग्याः स्युः;  ये कमधसांभगनो नाम अहांभावने कमध 

कुवाणाश्च स्युस्तेषाां सहसा मनोभांगो न कायधः. भस्क्तयोगसार्नां भचत्तैकाग्र्यां कृतवा कायं. स्वल्पमभप र्माऽऽचरणां 
व्यथं न भवभत. प्रारम्भे यतकटु ततपभरणामे स्वादु. अतः, साभत्त्वकजनास्ततस्वीकारां कुवधस्न्त. मालाां रृ्तवा, 
भतलकाँल्लापभयतवा, ‘वयां भक्ताः’ ‘वयां भक्ताः’ इभत घोषयन्तः ये लोकाः सस्न्त, तेषाभमदां खण्डनम्. तैरेताभन 
गीताप्रभतपाभदतसार्नान्येव सम्पादनीयानीभत तातपयधमि वर्तणतम्. 
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अशा स्स्थतीस कोणी अज्ञानी लोक योग्य नसतील आभण कमधसांगी म्हणजे अहांभावाांने कमध करीत 

असतील तर तयाांचा एकदम भहरमोड करूां  नये. भस्क्त योगाचें सार्न एकाग्रमन करून करावें. स्वल्प र्मध झाला 
तरी व्यथध जात नाहीं. आरांभीं कडू तें पभरणामीं गोड असतें, म्हणून साभत्त्वक लोक तयाचा स्वीकार कभरतात. 
साराांश, केवळ माळा घालून, भतलक लावनू भक्त म्हणभवणारे जे लोक आहेत तयाांचें हें खांडन आहे. तयाांनीं हीं 
गीताप्रभतपाभदत सार्नेंच सांपादन केलीं पाभहजेत. 

 
(६) भस्क्तयोगेनेश्वरः कृपायुक्तः सन् मनुष्ट्यान् सकलदुःखमुक्तान् करोतयेतभिषयकां  षष्ठां प्रकरणमस्स्त. 

यस्य कल्याणेच्छा स्याते्तन भगवद्भस्क्तः कत्तधव्या. भगवन्माया तवभतकभठना; तस्यास्तरणोपायो भभवतुां तस्यैव 
सहायमपेभक्षतम्. पाभपनः पापस्य क्षमाां कतंु स एव समथोऽस्स्त. यभद नीचजातीयः स्यात्तह्यधभप स तां 
तारयतयेतादृग्भक्तवातसल्यां तस्याऽस्स्त. तस्य सत्ता सवधस्स्मन् जगभत वत्तधते. तस्याऽपभरभमतां सामथ्यधमस्स्त. 
इतयादयो भवषया अि वर्तणताः. ये नास्स्तकाः कमधवाभदनश्च सस्न्त तेषाभमदां खण्डनमस्स्त. केचन जनाः, 
ज्योभतर्तवद्भ्यो मुहूत्तधप्रश्नभभवष्ट्यजातकाभन श्रुतवा नवग्रहदानाभन कृतवा कल्याणभमच्छस्न्त; केऽभप क्षरुदेवानाां 
सार्नां कुवधस्न्त. एतेषाां सवेषामप्येततखण्डनमस्स्त. एतभिषये ग्रन्थान्तर एवमुक्तम्— 

 
एकादशस्थे गोभवन्दे शरण्ये भक्तवतसले । 
बक कुवधस्न्त ग्रहाः सवे शभनरांगारको गुरुः ॥ 
तदेव लग्नां सुभदनां तदेव ताराबल चन्रबलां  तदेव । 
भवद्याबलां  दैवबलां  तदेव लक्ष्मीपते! तेंऽभियुगां स्मराभम ॥ 

 
ईश्वरभस्क्त केल्यानें तयाची कृपा होऊन सवध दुःखाांपासून तो मनुष्ट्याचें सांरक्षण कभरतो, या भवषयीं हें 

सहावें प्रकरण आहे. ज्यास कल्याणाची इच्छा असेल तयानें भगवद्भस्क्त करावी; भगवन्माया फार कठीण आहे; 
तयाांतून तरून जाण्यास तयाचेंच सहाय लागतें; पापी असेल तरी तयाचे पापाची क्षमा करण्यास तोच समथध आहे; 
नीच जातीचा असेल तरीही तो तयास तारतो, असें तयाचें भक्तवातसल्य आहे; तयाची सत्ता जगाांत सवधि आहे; 
तयाचें अपभरभमत सामथ्यध आहे. इतयाभद भवषय याांत साांभगतला आहे. आभण हें, जे नास्स्तक व कमधवादी आहेत 
तयाांचें खांडण आहे. कोणी ज्योभतषी याांजकडून मुहूतध, प्रश्न, भभवष्ट्यें व जातकें  ऐकून व नवग्रहाांचीं दानें करून 
कल्याण इस्च्छतात व कोणी क्षुर देवाांचीं सार्नें कभरतात, या सवांचेंही हे खांडण आहे. याबद्दल असें म्हटलें  आहे 
कीं— 

 
“शरणागताांचा रक्षक व भक्ताांचा तारक असा जो ईश्वर तो अनुकूल असताां, शभन, मांगळ व गुरु इतयाभद 

सवध ग्रह जरी अभनष्ट झाले तरी ते काय करणार आहेत? 
 
“ईश्वराचें स्मरण करणाऱ्यास लग्न, भदवस, नक्षि, चांर, भवद्या व दैव हीं सवध अनुकूल होतात. ज्याच्या 

हृदयाांत मांगलप्रद ईश्वर आहे तयास सवध लाभ व जय भमळतात आभण तयाचा कर्ींही पराजय होत नाहीं—” 
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(७) अन्तकाले ईश्वरस्मरणस्य फलभवशषेोऽस्स्त, तभिषयकभमदां सप्तमां प्रकरणमस्स्त. अयां तवदृष्टाऽथधः. 
अस्य अजाभमलाभदकानाां कथाः प्रमाणभतूाः सस्न्त. याभन वस्तूभन तकेण न भवभदताभन भवस्न्त तान्यदृष्टाथध इभत 
वदस्न्त ज्ञान भिप्रकारकमस्स्त : भकमभप तकध साध्यां, भकमप्यनुभवसाध्यां, भकमभप कथासाध्यां च. यथा–१. ‘श्वः सूयध 
उदेष्ट्यभत’, २. ‘शुस्ण्ठरुष्ट्णाऽस्स्त’, ३. ‘रामेणाऽऽनीता सीता’ िीणीमाभन वस्तूभन भिप्रमाणःै भसद्धाभन भवस्न्त. 
परन्तु, इमाभन सूज्ञप्रामाभणकमनुष्ट्यसापेक्षाभण. यतः मूखधस्य तको, मद्यभपनोऽनुभवोऽभवश्वसनीयस्य कथा च, 
इमाभन प्रमाणाभन न भवस्न्त. अतः, ‘आप्तवाक्यां प्रमाणम्’ इतयुक्तम्. आप्तस्तु यथाथधवक्ता. तस्य यिाक्यां 
ततप्रमाणम् . 

 
सातवें प्रकरण. मरणसमयीं ईश्वरस्मरणाचें फळ भवशषे आहे तयाभवषयीं हें प्रकरण आहे. आताां हा 

अदृष्टाथध आहे; यास अजाभमळाभदकाांच्या कथा प्रमाण आहेत. तकानें ज्या गोष्टी कळत नाहींत तयास अदृष्टाथध 
म्हणतात. ज्ञान तीन प्रकारचें आहे : काांहीं तकध साध्य, काांहीं अनुभवसाध्य व काांहीं कथासाध्य. जसें–१. उद्याां 
सूयध उगवले; २. सुांठ उष्ट्ण आहे; ३. रामानें सीता आभणली. या तीन गोष्टी तीन प्रमाणाांनीं भसद्ध होतात. परांतु या 
भतन्ही, सूज्ञ व प्रामाभणक माणसाकडून भमळाल्या पाभहजेत. कारण कीं, वडे्याचा तकध , मद्यप्याचा अनुभव, आभण 
लबाडाच्या कथा हीं प्रमाणें होणार नाहींत म्हणून ‘आप्तवाक्य प्रमाण’ असें म्हटलें  आहे. ‘आप्त’ म्हणजे यथाथध 
वादी, तयाचें जें वाक्य तें प्रमाण होय. 

 
(८) अष्टमे, सदाचारः कभथतः. जनैमधनुष्ट्यतवने वणधभवशषेर्मेण च कथां वबत्ततव्यां तथा वणाश्च 

गुणकमधजाः, न तु जन्मजाः, इतयादयोऽभतसयुस्क्तकभसद्धान्ता अि कभथताः. जन्मजाभतवाभदनाभमदां खण्डनम्. 
आतमवत् परस्याऽभप सुखदुःखे जे्ञये, इदां यि सम्पूणधनीभतसदाचारयोः सारां तदप्यि कभथतम्. (लोका इदां तत्त्वां 
भवस्मतृय बहूनर्मानाचरस्न्त). सवःै सवधप्राभणनाां भहताय सवधदा यभततव्यम्. लोभक्रोर्िेषादयः 
कुस्तसतमनोभवकाराः दुगुधणाश्च तयाज्याः, इतयादयो नीभतसदाचाराः कभथताः. स्वाध्यायो नाम वदेाध्ययनां, दानां 
नाम परदुःखभनवारणोपायकरणां, अबहसा नाम परजीवानाां दुःखाऽदानां, भमथ्यादोषारोपाऽकरणां, 
कामक्रोर्ाऽनर्ीनतवां, सतयां च केषाां मनस्यनुिेगजनकां  भहतकारकां  च भाषणां, अन्यान् भशक्षभयतवा पस्ण्डतकरणम्, 
साभत्त्वकगुणस्वीकारः, स्वयां ब्राह्मणश्चते् , तेन शमदमतपःशुभचभूधततवक्षमालीनताज्ञानाभन तदनुसायाचार 
आस्स्तक्यां चैव ब्राह्मणोत्तमगुणाः सम्पादनीयाः; क्षभियश्चतेे्तन, शौयधतेजभनभधयतौदायाऽऽस्स्तक्याभन क्षभियगुणाः 
सम्पादनीयाः; वैश्यश्चेते्तन के्षिकषधकतवपशुपालनव्यापारकरणाभन वैश्यगुणाः सम्पादनीयाः; शूरश्चेते्तन पभरश्रमेण 
सेवाां कृतवा भनवाहः कतधव्यः; इतयादीभन सदाचारलक्षणाभन कभथताभन. अस्स्मिँल्लक्षणे जन्मतः कुिाऽभप जाभतनध 
गृहीता. उक्तगुणैयुधक्तमनुष्ट्याश्चते्, यथायोग्यवणेषु ते गणनीया एतादृक् फभलताथो भवभत. मनुस्मतृौ 
दशमाऽध्याये एवमुक्तम्— 

 
भवप्राणाां ज्ञानतो ज्यैष्ट्यां क्षभियाणाां तु वीयधतः । 
वैश्यानाां र्ान्यर्नतः शूराणामेव जन्मतः ॥ 

 
आठव्या प्रकरणाांत, सदाचार साांभगतला आहे : लोकाांनीं सामान्यतः मनुष्ट्यपणाचे र्मांनें कसें चालावें 

आभण वणधभवशषेर्मानें कसें चालावें, तसेंच वणध हे गुण व कमध याांपासून होतात, जन्मावर नाहींत, इतयाभदक फार 
सयुस्क्तक भसद्धाांत याांत साांभगतले आहेत. जन्मावरून जाभत आहे असें म्हणणाऱ्याचें हें खांडण आहे. याांत सवध 
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नीतींची भकल्ली अशी साांभगतली आहे कीं, आपले सारखें परक्यास सुखदुःख समजावें. हेंच सवध नीतीचें व 
सदाचाराचें सार आहे. (जगताांतील लोक हें सार भवसरल्यामुळें  बहुत अर्मध होतात). सवध प्राभणमािाांचें भहत 
करण्याकभरताां सवधदाां ततपर असावें लोभ, क्रोर् व िेष आभदकरून वाईट मनोभवकार व दुगुधण टाकाव.े स्वाध्याय 
(भशकणें), दान (परदुःख भनवारणाथध उपाय करणें), अबहसा (परजीवाांस दुःख न देणें), भमथ्या दोषारोप न 
करणें, काम क्रोर्ाभदकाांचे स्वार्ीन न होणें, सतय भाषण, कोणास उिेग न व्हावा असें व भहतकारक भाषण, 
दुसऱ्यास भशकवनू शाहाणे करणें, साभत्त्वक गुणाचा स्वीकार करणें; आपण ब्राह्मण असल्यास ब्राह्मणाचे उत्तम 
गुण शम, दम, तप, शुभचभूधतपणा, क्षमा, लीनता व ज्ञान आभण ज्ञानाप्रमाणें चालणें; क्षभिय असल्यास शौयध, तेज, 
भनभधयता, औदायध व आस्स्तक्य हे गुण सांपादणें; वैश्य असल्यास शतेकी, पशुपालन व व्यापार हीं करणें; आभण 
शूर म्हणजे केवळ भनबुधद्ध असल्यास मेहनत, मजूरी करून भनवाह करणें; इतयाभद सदाचाराचीं लक्षणें कथन 
केलीं आहेत. या लक्षणाांत जन्मतः जाती ही कोठें घेतली नाहीं. उक्त गुणाांनीं युक्त मनुष्ट्य असेल तर यथायोग्य 
वणांत तयास र्रावें असा फभलताथध होतो. मनु दशमाध्यायीं स्मृतींत असें म्हणतो :— 

 
“ब्राह्मणाांनाां ज्ञानेंकरून मोठेपणा येतो, क्षभियाांनाां पराक्रमानें येतो, वैश्याांनाां र्न–र्ान्येंकरून येतो, 

आभण शूराांचा वणधभनदेश माि तयाांचे आई-बापाांचे वणावरून समजावा”. 
 
(९) नवमे, लोका अनेकसांस्कारपभरपाकेन सुबुद्धयो दुबुधद्धयो वा भवस्न्त; तादृशबदु्धयनुसारेण ते देवा 

असुरा वा उच्यन्ते; तेषाां स्वभावाऽनुसारेणैव सत्त्वरजस्तम इभत भवभभन्नाः सांज्ञा भवन्तीभत, तेषाां वणधनमस्स्त. 
 
नवव्या प्रकरणाांत, स्वाभाभवक सुबुभद्धचे लोक आभण दुबुधद्धीचे लोक असतात ते अनेक सांस्काराचे 

पभरपाकानें होतात, तयाांस देव व असुर म्हणतात; आभण तयाांचे ज्याप्रमाणें वगेळाले स्वभाव भनमाण होतात 
तयाप्रमाणें तयाांचीं नाांवें सत्त्व, रज आभण तम अशीं ही पडतात, तयाचें वणधन आहे. 

 
(१०) दशमे प्रकरणे, मुनयो नाम भवचारशीला ये पुरुषास्तेषाां सांके्षपतश्चमतकारजनकां  वणधनमस्स्त. 
यि सामान्यजनानाां जागृभतस्ति मुनीनाां भनरा; यि सामान्यजनानाां भनरा ति तु मुनीनाां जागृभतः 

अस्याथध; अल्पबभुद्धलोकाः स्वाथे प्रभसताः सस्न्त. परन्तु भवशालबभुद्धलोकाः –एकनाथ-स्तुकारामो, भवष्ट्ण ु
परशुराम पस्ण्डतो, मामलेदार यशवन्तराव महादेवो, गणेश वासुदेवो, गोपाल नरबसहो, यतीन्र दयानन्द 
सरस्वती स्वामी च एवमादयः सज्जनाः –जनपदभहतरता अभवून्; तान् लोका भ्रान्ता इभत भनन्दस्न्त.  
लोकानामुच्चबदेु्धरभावात्, महती गोष्टी च यथाथधकृतकृतयता का? एतते्तषाां दृभष्टगोचरां न भवभत. महापुरुषास्तु 
लोकेभ्यो भनन्दासहनां कृतवा, तेषाां यल्लोकभहतां दृश्यते तदेव कतंु ते यतन्ते. ते लोकान् वैरे्या जडबदु्धयोऽन्र्ाश्चेभत 
मन्यन्ते. अभधकेणाऽज्ञानतवने भपिे भकमभप पृष्टां चेत्. स मनस्येवां वस्क्त–‘अयां बालकोऽस्स्त, अस्य यभद्धतां तदेव 
कायं.’ एतादृशभवशालबदु्धयो लोकाः भपतृभावने परभहतततपराः सस्न्त. 

 
दहाव्या प्रकरणाांत, मुनी म्हणजे भवचारशील लोकाांचें वणधन आहे व तें थोडक्याांत चमतकाभरक रीतीनें 

साांभगतलें  आहे कीं, सार्ारण लोकाांची ज्या भठकाणीं जागभृत असते तेथें मुनींची भनरा आभण जेथें सार्ारण बुद्धीचे 
लोकाांची भनरा तेथें तयाांची जागभृत; म्हणजे अल्पबुद्धीचे लोक स्वाथाचे ठायीं ततपर असतात आभण भवशाळ 
बुद्धीचे लोक–तुकाराम बोवा, एकनाथ, भवष्ट्ण ु परशुराम पांभडत, गणेश वासुदेव जोशी, यशवांतराव महादेव, 
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गोपाळ नरबसह व दयानांद सरस्वती स्वामी प्रभभृत– देशभहताचे कामाांत ततपर झाले, तयाांस लोक वडेे म्हणतात. 
कारण कीं, लोकाांस उांच प्रतीची बुभद्ध नसल्यामुळें, मोठी गोष्ट व यथाथध कृतकृतयता कोणती हें तयाांस दृभष्टगोचर 
होत नाहीं. आभण थोर पुरुष हे तर लोकाांची बनदा सहन करून तयाांस जें लोकाांचें भहत असें भदसतें तेंच करण्यास 
ते झटतात. ते लोकाांस वडेे, जडबुद्धी व अांर् असें समजतात. लहान मुलानें अज्ञानपणानें बापास काांहीं भवचारलें  
तरी तो मनाांत म्हणतो कीं, हें लें करूां  आहे; याचें भहत तेंच आपण करावें. असे हे उच्चबदु्धीचे लोक भपतृभावानें 
परभहतास ततपर असतात. 

 
(११) एकादश,े सांन्यासलक्षणां कभथतम् भनवृभत्तप्रवृत्त्योः (सांन्यासकमधणोः) फलां  समानमेवाऽस्स्त. 

सांन्यासे तु भकमप्यभर्कां  नाऽस्स्त. वासनाऽहांकारतयाग एव सांन्यासमूलतत्त्वम् . वासनातयागो नाम, सव ं
तांिमीश्वराऽर्ीनां, वयां तु भनभमत्तमािाः, भनश्चयेन इभत मतवा कमध कत्तधव्यभमतयाद्यि प्रभतपाभदतां. इदां च, केवलां  
तयागेन भवना मनुष्ट्याणाां मोक्षो नास्तयेवां ये प्रभतपादयस्न्त तेषाां खण्डनां. अरु्ना ये ये आचाया जातास्तैस्तैः स्वीयाः. 
भशष्ट्या भनवभृत्तमाग ं बहवः सम्प्राभपताः. शांकराचाांयैः ‘गोसावी’ सांज्ञकाः कृताः; वैष्ट्णवैः ‘बैरागी’ सांज्ञको भभक्षुवगध 
उतपाभदतः. अस्य कारणां, भतूवा लोकानाां सद्धमोपदेशां कृतवा तेषामुदाहरणां च दशधनीयां; 
एतदभतभरक्तस्तैरन्य उद्योगो न कायध इभत दृश्यते. परस्न्तवमां मूलहेतुां दूरमुतसृज्य अलसशीललोका वैराग्यभमषेण 
तद्वृबत्त स्वीकृतय भृांगपिाभदभक्षका अक्षरशिवो वषेर्ाभरणश्च ‘बावाः’ सांज्ञका बहवो जाताः. अतः, इदां 
तत्त्वज्ञानमतीवोपयुक्तमस्तययां भवषयोऽस्स्मन् प्रकरणे उक्तः. 

 
अकराव्या प्रकरणाांत, सांन्यास म्हणजे काय हें साांभगतलें  आहे. भनवृभत्त आभण प्रवृभत्त (सांन्यास व सांसार) 

या दोहोंपासून फल सारखेंच आहे; सांन्यासाांत काांहीं अभर्क नाहीं; वासना (अहांकार) टाकणें हेंच सांन्यासाचें 
मूलतत्त्व आहे. वासना टाकणें म्हणजे ईश्वरार्ीन सवध गोष्टी आहेत, आपण भनभमत्तमाि आहों, असें भनश्चयानें 
मानून कमध करणें. केवळ तयाग केल्यावाांचनू मनुष्ट्यास मोक्ष नाहीं असें जे प्रभतपादन कभरतात, तयाांचें हें खांडण 
आहे. आलीकडे जे जे आचायध झाले तयाांनीं आपले भशष्ट्य भनवृभत्त मागांत पुष्ट्कळ आभणले. शांकराचायांनीं गोसावी 
केले व वैष्ट्णवाांनीं बैरागी, सारु् इतयाभदक भभक्षुवगध उतपन्न केला. याचें कारण, प्रपांचभवरभहत होऊन सद्धमाचा 
उपदेश व उदाहरण लोकाांस दाखवावें, तयावाांचनू तयाांस दुसरें काम नसावें. परांतु हा मूळचा हेतु एकीकडे राहून 
आळशी लोकाांनीं तयाचा लाभ घेऊन, भाांग गाांजा वगैरे खाणारे, अक्षरशि ुव वषेर्ारी बावा पुष्ट्कळ झाले. यामुळें, 
हें तत्त्व जाणणें फार उपयोगी आहे; व हा भवषय ह्या प्रकरणाांत आहे. 

 
(१२) िादशां प्रकरणम्. लोकास्तयाभगनो भमषां कुवधस्न्त परान् च. प्रबोर्चन्रोदयेऽप्युक्तम् 

— 
 

वशे्यावशे्मसु सीरु्गन्र्ललनावक्िाऽऽसवाऽऽमोभदतै– 
नीतवा भनभधरमन्मथोतसवसुखैरुभन्नरचन्राः क्षपाः ॥ 
सवधज्ञा इभत दीभक्षता इभत भचरातप्राप्ताऽस्ग्नहोिा इभत 
ब्रह्मज्ञा इभत तापसा इभत भदवा रू्तै्तजधगिांच्यते ॥ 

 
लोक तयागीपणाचें ढोंग कभरतात आभण लोकाांस ठकभवतात. प्रबोर्चांरोदयाांतही म्हटलें  आहे कीं, — 
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“वशे्याांच्या घरीं राहून मदोन्मत्त झालेल्या राांडाांचें मुखचुांबन करून भवषयोपभोगाांतच सुखानें रािींच्या 
रािी घालभवतात आभण भदवसाां, आम्ही सवधज्ञ, आम्ही दीभक्षत, आम्ही अभग्रहोिी, आम्ही ब्रह्मज्ञ व आम्ही तपस्वी 
असें म्हणून जगास ठकभवतात!” 

 
परन्तु, कमधतयागः केनाऽभप न भवतयेवतेयस्स्मन्प्रकरणे दर्तशतम्. सवधदा लोकैरुद्योगभनषै्ठभधभवतव्यभमतयभप 

कभथतम्. इदां च, अलसशीलानाां खण्डनम्. 
 
परांतु कमधतयाग कोणाच्यानें होतच नाहीं असें दशधभवलें  आहे. यास्तव सवधदाां लोकाांनीं उद्योगभनष्ठ असावें. 

हें आळशाांचें खांडन आहे. 
 
(१३) ियोदश,े कर्तमणो नाम यागाऽनुष्ठानतपव्रतशान्तीष्टापूत्तधकमधपूजाभदकत्तारः, अन्यकस्ल्पत-

देवभक्ताश्च ये सस्न्त, तेषाां यद्यभप सद्गभतभधवभत तथाभप, सा भचरस्थाभयनी न. ईश्वरभस्क्तरनन्यभावने नाम, 
अन्ये देवा न सन्तीभत मतवा, ये पूवोक्तरीतया सदाचारपूवधकां  कुवधस्न्त; त एवशे्वरकृपया 
भनरन्तरमोक्षसुखाभर्काभरणो भवस्न्त; इतयाभदबोर्ोऽि प्रदर्तशतोऽस्स्त. इदां प्रकरणां कर्तमणाां खण्डकां , 
कमधकाण्डस्य लघुतवप्रदशधकां  चाऽस्स्त. 

 
तेराव ेप्रकरणाांत, असा बोर् केला आहे कीं,–कमधकाांडी म्हणजे याग, अनुष्ठानें, तप, जप, व्रत, शाांभत, 

इष्टापूत्तध कमें व पूजा वगैरे करणारे व अन्यकस्ल्पत देवाांस भजणारे याांस जरी सद्गभत होते, तरी ती बकभचत्  
कालपयंतच राहते. ईश्वरभस्क्त, अनन्यभावानें म्हणजे अन्य देव नाहींत असें मानून जे पूवोक्त रीतीनें व 
सदाचार पूवधक कभरतील तेच भनरांतर ईश्वर कृपेनें मोक्षसुखाचे अभर्कारी होतात हा भेद दाखभवला आहे. हें 
कमधकाांडी लोकाांचें खांडन व कमधकाांडाचें लघुतवप्रदशधक आहे. 

 
(१४) चतुदधश,े ज्ञानतय श्रैष्ट्यां तच्च श्रद्धावताां भक्तानामेव प्राप्तां भवतीभत दर्तशतम् . 
 

चौदाव ेप्रकरणाांत, ज्ञान श्रेष्ठ आहे व तें श्रद्धावान् भक्ताांस माि प्राप्त होतें असें साांभगतलें  आहे. 
 
(१५)  ये आलस्यवशादुद्योगां न कुवधस्न्त, प्रवृभत्तमागान्तवधर्ततनः सतकमधणस्तयागां कृतवा स्वयां 

तयाभगन इभत वदस्न्त च, ते तु पातभकनः सस्न्त, तेषाां जन्म भनरथधकां  भवतीतयेवां प्रकारेण तभन्नन्दा कृताऽस्स्त. अस्य 
कारणां, आलस्यमेव दुगुधणानाां जनकां , उद्योगश्च सद्गुणलाभयोरुतपादकः. इदां भनरुद्योभगनाां खण्डनम्. 

 
पांर्राव े प्रकरणाांत, असा बोर् आहे कीं, जे आळशी असून उद्योग करीत नाहींत व प्रवृभत्तमागांतील 

सत् कमाचा तयाग करून तयागी म्हणभवतात ते पातकी असून तयाांचें जन्म व्यथध होय अशी बनदा केली आहे. याचें 
कारण, आळस हा दुगुधणाांचा जनक आहे व उद्योग हा सद्गुणाांचा व लाभाचा उतपादक आहे. या प्रकारें हें 
भनरुद्योग्याचें खांडन होय. 

 



 अनुक्रमणिका 

(१६) षोडश,े आतमनोऽभवनाभशतवां कभथतम्. एततप्रकरणां सवधनीभतमलूमस्स्त. आतमा भियते इभत कस्ल्पतां 
चेत् फलभोक्तृतवाऽभावः स्यात्. एतदथं देहनाशऽेप्यातमा भोक्ता भतष्ठभत; कमधणः फलां  तस्य भोक्तव्यमेवतेयप्यि 
द्योभततम्. चावाकादीनामनातमवाभदनामेततखण्डनमस्स्त. 

 
सोळाव ेप्रकरणाांत, आतम्याचा अभवनाशीपणा साांभगतला आहे. हें प्रकरण सवध नीतीचें मूळ आहे. आतमा 

मरतो. असें माभनलें  तर फलभोतकृतव नाहींसें होईल, याजकभरताां देह नाश पावला तरी आतमा भोगणारा राहतो 
व कमाचें फळ तयास भोगावें लागतें, असें साांभगतलें  आहे. हें चावाकाभद अनातमवाद्याांचें खांडन आहे. 

 
(१७) अस्स्मन्प्रकरणे सदाचाभरण ईश्वरस्य भक्ताः सस्न्त, तानीश्वर उद्धरतीभत स्पष्टां कभथतम्. 

र्मधपालनमर्मधनाशश्च कतधव्य इतीश्वरः क्वभचत् क्वभचत् स्वशक्तया पराक्रभमपुरुषाभन्नमाभत. एतादृक्पुरुषानेव ये 
ईश्वरा इभत वदस्न्त ते केवलां  मूढबदु्धय इभत कभथतम्. अतः, अस्स्मन्  वचने भवश्वस्य, ईश्वरभनभमत्तः 
परकीयभनभमत्त आतमकायधभनभमत्तश्चभेत भिभवर्ः सदाचारः; अस्स्मन् मनुष्ट्येण प्रवर्तत्ततव्यम्. एतस्तिभवर्ां कमध 
गीतायामेवां वर्तणतम्– 

 
यज्ञो दानां तपः कमध न तयाज्यां कायधमेव तत् ॥ 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् ॥ ५–१८. 

 
यज्ञो नाम ईश्वरसन्मानः, दानां (अभयदानां, रव्यदानां, भवद्यादानभमतयादीभन परभहताथाभन कमाभण), 

तपः (शमदमभनयताऽऽहारभवहारब्रह्मचयधस्वाध्यायादीभन आतमोन्नभतकारककमाभण), एवां भिभवर्कमाभण, 
मनुष्ट्यपावनाभन नाम मनुष्ट्यान् पशुकोट्या उद्रृ्तय, देवकोटीं नाम उत्तमकोटीं नयभत. 

 
सतराव ेप्रकरणाांत, सदाचारी हे ईश्वराचे भक्त आहेत; तयाांचा ईश्वर उद्धार कभरतो असें स्पष्ट साांभगतलें  

आहे. र्माचें पालन आभण अर्माचा नाश व्हावा, म्हणून ईश्वर कर्ीं कर्ीं स्वशक्तीनें पराक्रमी पुरुष भनमाण 
कभरतो; परांतु अशा पुरुषाांस, तेच ईश्वर असें जे म्हणतील ते केवळ मूढबुद्धी होत असेंही साांभगतलें  आहे. 
याजकभरताां या वचनावर भवश्वास ठेवनू ईश्वरभनभमत्त, परकीयभनभमत्त आभण आतमकायधभनभमत्त अशा भिभवर् 
सदाचारी मनुष्ट्यानें प्रवृत्त असावें. या भिभवर् कमाचें वणधन गीतेंत असें साांभगतलें  आहे :— 

 
यज्ञ (म्हणजे ईश्वराचा सन्मान); २ दान (म्हणजे अभयदान, रव्यदान व भवद्यादान इतयाभद परभहताथध 

कमें); आभण ३. तप (म्हणजे शम, दम, भनयभमत आहार, भवहार, ब्रह्मचयध व स्वाध्याय इतयाभद आतमोन्नभतकारक 
कमें); या प्रकारचीं भिभवर् कमें मनुष्ट्यास पावन करणारीं म्हणजे, नीच कोटींतून काढून देव म्हणजे उत्तम 
कोटींत नेतील. 

 
(१८) अष्टादश,े ईश्वरः पाभपनो लोकान् दण्डयतीभत कभथतम्. ईश्वरदण्डस्य सवधदा भीबत मतवा 

नीभतपूवधका भस्क्तः काया. अन्ते, गीताऽथोपदेशां यः कभरष्ट्यभत स ईश्वरसभन्नबर् भनवतस्यतीभत कभथतां. इदां 
माहातम्यरूपां वचनमस्तयतस्तद्गृहीतम्. अनन्तरां च, अजुधनो योद्धुां सज्जोऽभतू्तदभप वचनां सांगृहीतम्. ततश्च 
गीतासमास्प्तजाता. 
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अतः, सवधर्मधस्य सारमस्स्मन् गीताग्रन्थेऽस्स्त वा नास्स्त, अस्य भवचारो वाचकैरेव कतधव्यः. लोकानाां 

सांभाषणे एवमायाभत—ईश्वराऽऽज्ञयाऽस्माभभवधर्तत्ततव्यां; परन्तु, ईश्वराऽऽज्ञाः काश्च कुि सस्न्त, अस्य ज्ञानां जातां 
चेत्तदनुसारेण वत्तधनप्रयतनां कभरष्ट्यामः. ता आज्ञा अमुकाः सन्तीदां ज्ञातुां इमेऽष्टादशभवषया लोकभहताथं गीताया 
उद्घृतय सांगृभहताः सस्न्त. उपभरभलभखताऽष्टादशभसद्धान्तानाां ज्ञानां यस्य भभवष्ट्यभत स मनुष्ट्यः सदाचारी, भक्तो, 
ज्ञानी च भभवष्ट्यभत न वा, गीताऽऽख्यभमदमाप्तवाक्यां जे्ञयां वा न वभेत चेतयस्य भवचारोऽभप वाचकैः कतधव्यः. 
अस्माकां  मते स्तवदां र्मधसम्बस्न्र्ज्ञानां पभरपूणधमस्स्त; अतः अस्मादभर्कां  ज्ञातुां भकमभप नाऽवभशष्टम्. 

 
पूवधस्स्मन् काले मन्वाभदकैः राजर्तषभभरीश्वरभक्तेः सतयमागध उपभदष्टोऽस्स्त.  पश्चात् स 

लोकप्रमादतः भ्रष्टोऽभतू्. एतभिषयकां  श्रीकृष्ट्णो वदभत— 
 

इमां भववस्वते योगां प्रोक्तवानहमव्ययम् । 
भववस्वान् मनव ेप्राह मनुभरक्ष्वाकवऽेब्रवीत् ॥ १ ॥ 
एवां परांपराप्राप्त–भममां राजषधयो भवदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परांतप ॥ २ ॥ अ. ४. 

 
अतः प्राचीनमागधः कः, एतदुपभर भवशषेतो लक्ष्यमवश्यां देयम्. 
 
अठरावें प्रकरण, याांत—पापी लोकाांस ईश्वर दांड कभरतो असें साांभगतलें  आहे. ईश्वरदांडाचें सवधदाां भय 

बाळगून नीभतपूवधक भस्क्त करावी. आभण शवेटीं, गीताथाचा जो उपदेश करील तो ईश्वराचे सभन्नर् वास करील 
असें साांभगतलें  आहे. हें माहातम्यरूप वचन आहे म्हणून घेतलें  आहे. आभण या नांतर अजुधन युद्ध करण्यास तयार 
झाला तेंही वचन घेतलें  असून येथें, गीता समाप्त झाली. 

 
यावरून सवध र्माचें सार या गीता ग्रांथाांत आहे कीं नाहीं याचा भवचार आम्ही वाचकापढुें ठेभवतों. लोकाांचे 

बोलण्याांत असें येतें कीं, ईश्वराचे आजे्ञप्रमाणें आम्हीं वत्तावें; परांतु, ईश्वराच्या आज्ञा काय व कोठें आहेत याचें 
ज्ञान झालें  म्हणजे तयाप्रमाणें वत्तधण्याचा आम्ही प्रयतन करूां . तया आज्ञा अमुक आहेत हें समजावें ह्मणून हे अठरा 
भवषय लोकभहताथध गीतेंतून सांग्रह केले आहेत. सदरील अठरा भसद्धाांताांचें ज्ञान ज्यास होईल तो मनुष्ट्य 
सदाचारी, भक्त व ज्ञानी होईल कीं नाहीं आभण गीता हें आप्त वाक्य समजावें बकवा नाहीं याचा भवचारही 
वाचकाांनींच करावा. आमच्या मतें हें र्मधसांबांर्ी ज्ञान इतकें  पूणध आहे कीं, याहून अभर्क जाणण्याचें असें काांहींच 
राभहलें  नाहीं. 

 
प्राचीन कालीं मन्वाभदकाांनीं ईश्वरभक्तीचा खरा मागध उपदेभशला आहे. परांतु पुढें तो लोकप्रमादानें भ्रष्ट 

झाला. या भवषयीं श्रीकृष्ट्ण म्हणतात :— 
 

या पुरातन योगातें मी सूयालाबग बोललों ॥ 
बोभलला सूयध मनुला पुि इक्ष्वाकुला मनु ॥ १ ॥ 
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परांपरागत असा योग राजर्तष जाणती ॥ 
तो योग बहुताां काळें  अस्त झाला परांतपा ॥ २ ॥ अ. ४. 

 
यास्तव प्राचीन मागध कोणता याजवर भवशषेें करून लक्ष्य पुरभवलें  पाभहजे. 
 
श्रीकृष्ट्णः साक्षादीश्वर एव, तेनैव गीता प्रोक्ता, इभत ‘कृष्ट्णस्तु भगवान् स्वयम्’ इतयाभदवचनािैष्ट्णवा 

भागवताश्च मन्यन्ते. परन्तु गीतायामेव कृष्ट्णेनातमनः स्वरूपमुक्तम्. तद्यथा — 
 

वृष्ट्णीनाां वासुदेवोऽस्स्म पाण्डवानाां र्नांजयः ॥ ३७–१०. 
 
गीता ही श्रीकृष्ट्णानें साांभगतली आहे व श्रीकृष्ट्ण हा ईश्वरच होता. असें “कृष्ट्णस्तु भगवान्स्वयम्” इतयाभद 

वाक्याांनीं वैष्ट्णव व भागवत हे म्हणतात. परांतु गीतेंत कृष्ट्णाांनीं आपण कोण हें साांभगतलें  आहे :— 
 

वृस्ष्ट्णवांशीं वासुदेव पाांडवाांत र्नांजय ॥ ३७–१०. 
 
तथैव तेन ‘रामः शस्त्रभतृामहम्’ इतयाभदवचनैः स्वस्य रामचन्रस्य च भवभभूततवमेवां दर्तशतम्. 

मनुष्ट्यपशुपभक्षनदीपवधतवृक्षाभदषु यांि यि बुभद्धमहत्त्ववैपुल्याभदना भवशषेो दृश्यते तत्तिस्तु 
भवभभूतशब्देनाऽभभर्ीयते. तथा चोक्तां गीतायाम्— 

 
यद्यभिभभूतमतसत्त्वां श्रीमदूर्तजतमेव वा । 
तत्तदेवाऽवगच्छ तवां मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ ४१–१०. 

 
तयाचप्रमाणें ‘रामः शस्त्रभतृामहम्’–३१–१०, इतयाभद वाक्याांवरून आपली व रामचन्राची भवभतूींमध्यें 

गणना केली आहे. भवभभूत म्हणजे पराक्रमी पुरुष बकवा महावृक्ष व महानद्या इतयाभद होत; व तयाांसच भवभभूत 
म्हणावें असें साांभगतलें  आहे.— 

 
आताां जो काां भाग्यवांत प्राणी श्रीमांत ऊर्तजत ॥ 
तो तो तूां जाण कीं माझ्या तेजाांशाचाभच सांभव ॥ ४१–११. 

 
अतः, ईश्वर एव रामकृष्ट्णाभवभत कल्पना आरु्भनकभक्तानामेवास्तीभत दृश्यते. 
 
प्राचीनपस्ण्डतैः पाठसौलभ्याथधमष्टादशश्लोकी सप्तश्लोकी च गीते कृते; तेऽस्माभभदृध षे्ट. परन्तु, तयोमधध्ये 

गीताग्रन्थस्य यथाथधतातपयं तैगृधहीतमस्तीभत न दृश्यते. अतः, अस्मन्मताऽनुरोरे्नाऽष्टादश-
श्लोकीसप्तश्लोकीगीतयोः पाठोऽप्यस्माभभरपूवो दर्तशतः. एततसवधलेखात् ‘गीतातत्त्वा’ऽऽख्वोऽयां ग्रन्थः 
कीदृगस्स्त, अयमभप भवचारोऽस्माभभः सूज्ञवाचकाऽग्रतः कत्तधव्यतवने स्थाभपत इतयभतभवस्तरेणाऽलम् . 
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याजवरून राम व कृष्ट्ण हेच ईश्वर, ही कल्पना आरु्भनक भक्ताांची आहे असें भदसतें. 
 
प्राचीन पांभडताांनीं पाठसौलभ्याकभरताां अष्टादशश्लोकी व सप्तश्लोकी गीता केल्या आहेत तया आम्हीं 

पाभहल्या. परांतु तयाांत गीता ग्रांथाचें यथाथध तातपयध तयाांनीं घेतलें  आहे असें नाहीं. यास्तव आमच्या समजुतीप्रमाणें 
अष्टादशश्लोकी व सप्तश्लोकी गीताांचे पाठही आम्हीं दाखभवले आहेत. या सवध गोष्टींवरून ‘गीतातत्त्व’ हा ग्रांथ 
कसा आहे हाही भवचार सूज्ञ वाचकाांकडेच सोंपभवतों. 

 
लोकणितवादी 
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सूचना 
 

ह्या ‘गीतातत्त्वा’ची सांस्कृत प्रस्तावना त्र्यांबककर व॰े शा॰ सां॰ रा॰ रा॰ रघुनाथ शास्त्री कवीश्वर याांनीं 
केली, व ती व॰े शा॰ सां॰ रा॰ रा॰ गणेश सदाभशव शास्त्री लेले याांनीं तपासली. तयाबद्दल ‘गीतातत्त्व’कार तया 
उभय शास्त्र्याांचा आभारी आहे. 

 
नाभसक  
आषाढ शुद्ध ९ सोमवार शके १८००. लोकणितवादी 
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गीतातत्त्व 

 
 

श्री 
गीतातत्त्वम्. मूलम्. 

गीतातत्त्व. प्राकृत, वामनीसमश्लोकी 
 

(१) एक एव अभितीय ईश्वरो मोक्षदायको नाऽन्य इभत दशधयभत. 
 ईश्वर एकच अभितीय आहे. तयावाांचनू मोक्ष देणारा कोणी नाहीं. 

 
अजुधनप्राथधना 

 
अजुधन उवाच – 

 
कापधण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छाभम तवाां र्मधसांमूढचेताः । 
यच्रेयः स्याभन्नभश्चतां ब्रभूह तन्मे भशष्ट्यस्तेऽहां शाभर् माां तवाां प्रपन्नम् ॥ १ ॥ 

श्लोक ७ अध्याय २. 
 
भपताऽभस लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूज्यश्च गुरुगधरीयान् । 
न तवतसमोऽस्तयम्यभर्कः कुतोऽन्यो लोकियेऽप्यप्रभतमप्रभावः ॥ २ ॥ ४३–११. 

 
अजुधनानें केलेली प्राथधना 

 
अजुधन म्िितो — 
 
या र्माच्या सांकटीं दीन झालों । तूतें कृष्ट्णा शरणप्राय आलों । 
जें कल्याण स्वाभमनें तें वदावें । या भशष्ट्यातें शासनें वागवावें ॥ १ ॥ 
 
भपता जगाचा सचराचराचा । तूां पूज्य सवां गुरुवयध साचा । 
न तुल्य कोणी तुज थोर देवा । कैं चा भिलोकीं अतुळप्रभावा ॥ २ ॥ 
 

भगवानुवाच — 
 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽस्न्वताः । 
तेऽभप मामेव कौन्तेय यजन्तयभवभर्पूवधकम् ॥ १ ॥ २३–९. 
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कृष्ट्ि म्िितात — 
 
अन्य भक्तभह जे देवाां अन्याां भजभत भस्क्तनें । 
माझीच पूजा पभर ते होते अभवभर्पूवधक ॥ 

 
अनन्यचेताः सततां यो माां स्मरभत भनतयशः । 
तस्याऽहां सुलभः पाथध! भनतययुक्तस्य योभगनः ॥ २ ॥ १४–८. 

नव्हे इतर मी ऐशा भचत्तें मातें स्मरे सदा । 
पाथा सुलभ मी तयाला योगीं जो भनतय योभजला ॥ 
 

अनन्याभश्चन्तयन्तो माां ये जनाः पयुधपासते । 
तेषाां भनतयाऽभभयुक्तानाां योगके्षमां वहाम्यहम् ॥ ३ ॥ २२–९. 

अन्य टाकूभन मातेंभच बचभतती भजती जन । 
जे भनतय युक्त तयाांचा तो मी योग के्षम वाहतों ॥ 
 

अांतवत्त ुफलां  तेषाां तद्भवतयल्पमेर्साम् । 
देवान्देवयजो यास्न्त मद्भक्ता यास्न्त मामभप ॥ ४ ॥ २३–७. 

अांतवांत फळें  तयाांचीं अल्प बुद्धीस होभत जीं । 
मेल्या ते पावती तयाांतें मद्भक्तभह मजप्रभत ॥ 
 

यास्न्त देवव्रता देवान् यास्न्त भपतृव्रताः । 
भतूाभन यास्न्त भतेूज्या यास्न्त मद्याभजनोऽभप माम् ॥ ५ ॥ २५–९. 

देवाांस देवता भक्त भपतराांस भपतृव्रत । 
भतूें यभजभत ते भतूाां मातें मद्भक्त पावती ॥ 
 

(२) ईश्वरस्य प्रभतुाां दशधयभत. 
 ईश्वराची सत्ता साांगतात. 

 
अहां सवधस्य प्रभवो मत्तः सव ंप्रवतधते । 
इभत मतवा भजन्ते माां बुर्ा भावसमस्न्वताः ॥ १ ॥ ८–१०. 

मी उद्भव समस्ताांचा मजपासूभन सवधही । 
ऐसें जाणोभन भजती अभभज्ञ मज भस्क्तनें ॥ 
 

भोक्तारां यज्ञतपसाां सवधलोकमहेश्वरम् । 
सुहृदां सवधभतूानाां ज्ञातवा माां शाांभतमृच्छभत ॥ २ ॥ २९–५. 
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भोक्ता यज्ञ तपाांचा मी सवध लोक महेश मी । 
सवांचा मी सखा मातें जाणोनी शाांभत पावतो ॥ 
 

मया ततभमदां सव ंजगदव्यक्तमूर्ततना । 
मतस्थाभन सवधभतूाभन न चाऽहां तेष्ट्ववस्स्थतः ॥ ३ ॥ ४–९. 

हा भवश्वसपध म्याां दोरें व्याभपला स्व अमूर्ततनें । 
सवध भतूें मज मर्ें तया सपीं दोर मी नसे ॥ 
 

गभतभधत्ता प्रभःु साक्षी भनवासः शरणां सुहृत् । 
प्रभवः प्रलयः स्थानां भनर्ानां बीजमव्ययम् ॥ ४ ॥ १८–९. 

गभत पाळक मी साक्षी वासस्थान सखा प्रभ ू। 
मी सृभष्ट स्स्थभत सांहार भनभर् मी बीज भनतय मी ॥ 
 

अहां क्रतुरहां यज्ञः स्वर्ाऽहमहमौषर्म् । 
मन्िोऽहमहमेवाज्यमहमस्ग्नरहां हुतम् ॥ ५ ॥ १६–९. 

भवश्वतो मुख ऐसा कीं, ऋतु यज्ञ भपतृव्रतें । 
मीच मी रव्य मांिाज्य अस्ग्न मी हुत होम मी ॥ 
 

भपताऽहमस्य जगतो माता र्ाता भपतामहः । 
वदे्यां पभविमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ ६ ॥ १७–९. 

बाप मी माय मी आजा जगाचा र्रणार मी । 
यज्ञ मी शुद्ध ओांकार ऋग्यजुवेद साम मी ॥ 
 

अहां वैश्वानरो भतूवा प्राभणनाां देहमाभश्रतः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नां चतुर्तवर्म् ॥ ७ ॥ १४–१५. 

प्राभणयाांच्या शरीराांत मी वैश्वानर होउनी । 
प्राणापानीं पचभवतों मीच अन्नें चतुर्तवर्ें ॥ 
 

न च मतस्थाभन भतूाभन पश्य मे योगमशै्वरम् । 
भतूभनृ्न च भतूस्थो ममातमा भतूभावनः ॥ ८ ॥ ५–९. 

तींहीं न मज रज्जूांत पाहें हे युस्क्त ऐश्वरी । 
भतूीं नसोभन र्भरतों कीं, माझी बुभद्ध कस्ल्पती ॥ 
 

बीजां माां सवधभतूानाां भवभद्ध पाथध सनातनम् । 
बुभद्धबुधभद्धमतामस्स्म तेजस्तेजस्स्वनामहम् ॥ ९ ॥ १०–७. 

भतूें भमथ्याांवु मी सूयध असें तिीज भनतय मी । 
बुभद्धमांताांत मी बुभद्ध तेजस्तेजस्स्वयाांत मी ॥ 
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मत्तः परतरां नाऽन्यस्तकां भचदस्स्त र्नांजय । 
मभय सवधभमदां प्रोतां सूिे मभणगणा इव ॥ १० ॥ ७–७. 

र्नांजया नसे काांहीं मजहूभन पलीकडे । 
वोभवलें  मजमध्यें हें भवश्व सूिीं जसे मणी ॥ 
 

गामाभवश्य च भतूाभन र्ारयाम्यहमोजसा । 
पुष्ट्णाभम चौषर्ीः सवाः सोमो भतूवा रसातमकः ॥ ११ ॥ १३–१५. 

र्भरतों शस्क्तनें भतूें मी पृथ्वींत प्रवशुेनी । 
पोभषतों औषर्ी चांर मी होऊभन रसातमक ॥ 
 
(३) ईश्वरस्य समताां दशधयभत. यः पापपणु्यकत्ता स एव भोक्ता. 
 ईश्वराची सवध जीवाांवर समदृष्टी आहे; जो पुण्य बकवा 
 पाप करील तो तया प्रमाणें फल पावले, असें साांगतात. 

 
नादते्त कस्यभचत्, पापां न चैव सुकृतां भवभःु । 
अज्ञानेनाऽऽवृतां ज्ञानां तेन मुह्यस्न्त जन्तवः ॥ १ ॥ १५–५. 

कोणाचें पापही नेघे नेघे पुण्यभह ईश्वर । 
अज्ञानें वभेष्टलें  ज्ञान तयानें कभरभत भोभगती ॥ 
 

समां सवेषु भतेूषु भतष्ठन्तां परमेश्वरम् । 
भवनश्यतस्वभवनश्यन्तां यः पश्यभत स पश्यभत ॥ २ ॥ २७– १३. 

समान सवा भतूीं जो आहे तया परमेश्वरा । 
अभनतयाांतभह तया भनतया जो पाहे तोभच डोळस ॥ 
 

समोऽहां सवधभतेूषु न मे िेष्ट्योऽस्स्त न भप्रयः । 
ये भजस्न्त तु माां भक्तया मभय ते तेषु चाप्यहम् ॥ ३ ॥ २९–९. 

सम मी सकळाां भतूीं न िेषी मज न भप्रय । 
पभर जे भजती पे्रमें मी तयाांत मजमाबज ते ॥ 
 

उद्धरेदातमनातमानां नातमानमवसादयेत् । 
आतमवै ह्यातमनो बन्रु्रातमवै भरपुरातमनः ॥ ४ ॥ ५–६. 

उद्धरावें स्वभचत्ताला प्रपांचीं बुडवूां नये । 
भमि हें आपलुें  भचत्त शिुही भचत्त आपलुें  ॥ 
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(४) ईश्वरजीवयोिैतां दशधयभत. 
 जीव आभण ईश्वर हे वगेळाले आहेत असें दाखभवतात. 

 
िाभवमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवाभण भतूाभन कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १ ॥ १६–१५. 

लोकीं हे दोन पुरुष क्षर आभणक अक्षर । 
क्षर तों सवधही भतूें अांशकूटस्थ अक्षर ॥ 
 

उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमातमेतयुदाहृतः । 
यो लोकियमाभवश्य भवभतयधव्यय ईश्वरः ॥ २ ॥ १७– १५. 

पुरुषोत्तम तो अन्य सवातमा बबब बोभलला । 
जीवतवें जो प्रवशेोनी ईशतवें भवश्व जो र्री ॥ 
 
(५) ईश्वरप्रास्प्तसार्नमाग ंदशधयभत. 
 ईश्वराची प्रास्प्त होण्याचा मागध साांगतात. 

 
यतकरोभष यदश्राभस यजु्जहोभष ददाभस यत् । 
यत्तपस्यभस कौन्तेय ततकुरुष्ट्व मदपधणम् ॥ १ ॥ २०–९. 

कभरसी जें भभक्षसी जें जें देसी होभमसील जें । 
तपही कभरसी पाथा जें तें कभर मदपधण ॥ 
 

मभच्चत्ता मद्गतप्राणा बोर्यन्तः परस्परम् । 
कथयन्तश्च माां भनतयां तुष्ट्यस्न्त च रमस्न्त च ॥ २ ॥ ९– १०. 

माझ्या ठायीं प्राण भचत्त बोभर्ती जे परस्परें । 
वर्तणती सवधदा मातें सांतोषें गाभत नाचती ॥ 
 

सततां कीतधयन्तो माां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च माां भक्तया भनतययुक्ता उपासते ॥ ३ ॥ १४–९. 

मतकीतधनीं भनतय रत प्रयतनीं जे दृढव्रत । 
वांभदती आतमभक्तीनें स्वरूपीं भनतय युक्त जे ॥ 
 

ईश्वरः सवधभतृानाां हृदे्दशऽेजुधन भतष्ठभत । 
भ्रामयन् सवधभतूाभन यन्िारूढाभन मायया ॥ ४ ॥ ६१–१८. 

अजुधना सवध भतूाांच्या असे हृदबय ईश्वर । 
बुभद्धसूिें काळयांिीं आरुढे नाचवीतसे ॥ 
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तमेव शरणां गच्छ सवधभावने भारत । 
ततप्रसादातपराां शास्न्तां स्थानां प्राप्स्यभस शाश्वतम् ॥ ५ ॥ ६२–१८. 

तयातेंभच जाई शरण या भावें कीं, समस्त तो । 
ततप्रसादें थोर शाांती पद शाश्वत पावसी ॥ 
 

बहूनाां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवधभमभत स महातमा सुदुलधभः ॥ ६ ॥ १९–७. 

बहू जन्माभचया अांतीं ज्ञानी मातें भजे असा । 
कीं वासुदेव हें सवध तो थोर अभत दुलधभ ॥ 
 

योगस्थः कुरु कमाभण सांगां तयक्तवा फलाभन च । 
भसद्ध्यभसद्ध्योः समो भतूवा समतवां योग उच्यते ॥ १७ ॥ ४८–२. 

योगस्थ कभर कमें तूां होउनी टाकुनी फळें । 
भसद्धीअभसद्धींत सम समतवा योग बोभलजे ॥ 
 

प्रजहाभत यदा कामान् सवान्पाथध मनोगतान् । 
आतमन्येवातमना तुष्टः स्स्थतप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ८ ॥ ५५–२. 

पाथा सकळ ही टाकी जेव्हाां काम मनाांभतल । 
स्वरूपींच मनें तुष्ट तो स्स्थतप्रज्ञ बोभलजे ॥ 
 

घ्यायतो भवषयान्पुांसः सांगस्तेषपूजायते । 
सांगातसांजायते कामः कामातक्रोर्ोऽभभजायते ॥ ९ ॥ ६२–२. 

बचती भवषय जो तयातें उपजे भोगवासना । 
ते कामातें उपजवी काम क्रोर्ाभस भनर्तमतो ॥ 
 

क्रोर्ाद्भवभत सम्मोहः सम्मोहातस्मृभतभवभ्रमः । 
स्मृभतभ्रांशाद्बुभद्धनाशो बुभद्धनाशातप्रणश्यभत ॥ १० ॥ ६३–२. 

क्रोर्ें देहातमता मोह मोहें आतमस्मृभतभ्रम । 
स्मृभतभ्रांशें बुभद्धनाश मग तो मूढ पूवधवत् ॥ 
 

भवहाय कामान् यः सवान् पुमाँश्चरभत भनःस्पृहः । 
भनमधमो भनरहांकारः स शास्न्तमभर्गच्छभत ॥ ११ ॥ ७१–२. 

टाकूभन सवध कामातें भोभगतो भोग भनस्पृह । 
मी माझें हें नसे ज्याला तो ज्ञानी शाांभत पावतो ॥ 

 
एषा ब्राह्मी स्स्थभतः पाथध नैनाां प्राप्य भवमुह्यभत । 
स्स्थतवाऽस्यामन्तकालेऽभप ब्रह्मभनवाणमचृ्छभत ॥ १२ ॥ ७२–२. 
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हे स्स्थभत ब्रबह्मची पाथा न मोहे ईस पावताां । 
अांतकाळीं इच्या योगें क्षणें ही मुस्क्त पावतो ॥ 
 

न बुभद्धभेदां जनयेदज्ञानाां कमधसांभगनाम् । 
जोषयेतसवधकमाभण भविान् युक्तः समाचरन् ॥ १३ ॥ २६–३. 

काम्य कमधठ अज्ञाचा बुभद्धभेद करूां  नये । 
करवावीं सवध कमें ततवज्ञें युक्त जो स्वयें ॥ 
 

तिैकाग्रां मनः कृतवा यतभचते्तस्न्रयभक्रय: । 
उपभवश्यासने युांज्याद्योगमातमभवशुद्धये ॥ १४ ॥ १२–६. 

करूभन मन एकाग्र स्स्थर भचत्तेंभरयभक्रया । 
भचत्तशुद्धयथध योजावा योग बसैोभन आसनीं ॥ 
 

पाथध नैवहे नाऽमुि भवनाशस्तस्य भवद्यते । 
न भह कल्याणकृतकभश्चदु्दगधबत तात गच्छभत ॥ १५ ॥ ४०–६. 

पाथा न येथें न स्वगीं तयाचा नाश घडे कर्ीं । 
कल्याणमागीं या कोणी बापा जाय न दुगधती ॥ 
 

नेहाभभक्रमनाशोऽस्स्त प्रतयवायो न भवद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य र्मधस्य िायते महतो भयात् ॥ १६ ॥ ४०–२. 

भवघ्नें अपूणधता येथें नसे न प्रतयवायही । 
नाशी थोरा भयातें ही स्वल्प ईश्वबर अर्तपताां ॥ 
 

यत्तदगे्र भवषभमव पभरणामेऽमृतोपमम् । 
ततसुखां साभत्त्वकां  प्रोक्तमातमबुभद्धप्रसादजम् ॥ १७ ॥ ३७–१८. 

आरांभीं भवष जें वाटे शवेटीं अमृतोपम । 
भचत्तीं बुद्धीं प्रसादें हें उपजे सुख साभत्त्वक ॥ 
 

यो न हृष्ट्यभत न िेभष्ट न शोचभत न काांक्षभत । 
शुभाऽशुभपभरतयागी भस्क्तमान्यः स मे भप्रयः ॥ १८ ॥ १७–१२. 

न हष ेन करी िेष वाांछा शोक न जो करी । 
टाकी शुभाशुभें आभण भक्त मस्तप्रय तो नर ॥ 
 

यद्यदाचरभत श्रेष्ठस्तत्तदेवतेरो जनः । 
स यतप्रमाणां कुरुते लोकस्तदनुवत्तधते ॥ १९ ॥ २१–३. 

कीं जें जें आचरे श्रेष्ठ तें तें इतर ही जन । 
तो जो काां भनणधय करी वत्तधती लोक ते भरती ॥ 
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(६) भस्क्तरेव भवतरणोपायस्तथा च प्रापांभचकदुःखभनवभृत्तहेतुः. 
 ऐभहक दुःखभनवारण आभण परमाथधकल्याण हीं ईश्वरभक्तीनें होतात. 

 
मभच्चत्तः सवधदुगाभण मतप्रसादात्तभरष्ट्यभस । 
अथ चेत्त्वमहांकारान्न श्रोष्ट्यभस भवनांक्ष्यभस ॥ १ ॥ ५८–१८. 

मभच्चत्त मतप्रसादें तूां सवध दुःखास्ब्र् लां भघसी । 
आताां जभर अहांकारें न आइकभस नाभशसी ॥ 
 

माां च योऽव्यभभचारेण भस्क्तयोगेन सेवते । 
स गुणान् समतीतयैतान् ब्रह्मभयूाय कल्पते ॥ २ ॥ २६–१४. 

मातें अव्यभभचारें जो भस्क्तयोगें उपाभसतो । 
तोभच हे गुण लां घूभन ब्रह्मतवा योग्य होतसे ॥ 

 
दैवी ह्यषेा गुणमयी मम माया दुरतयया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताां तरस्न्त ते ॥ ३ ॥ १४–७. 

मी देव माझी भिगुणा हे माया तरव ेन जे । 
मातेंभच जे भजभत ते मायेतें तरताभत या ॥ 

 
अभप चेतसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्  । 
सारु्रेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवभसतो भह सः ॥ ४ ॥ ३०–९. 

जरी असे दुराचारी भजे मज न आभणकाां । 
तो तूां सारू्भच मानावा कीं, तयाांचा भदव्य भनश्चय ॥ 

 
माां भह पाथध व्यपाभश्रतय येऽभप स्युः पापयोनयः । 
भस्त्रयो वैश्यास्तथा शूरास्तेऽभप यास्न्त पराां गभतम् ॥ ५ ॥ ३२–९. 

चाांडाळाभदक जातीनें पापी तेभह महागभत । 
पावती भजताां मातें भस्त्रया वैश्यभह शूरही ॥ 

 
मतकमधकृन्मतपरमो मद्भक्तः सांगवर्तजतः । 
भनवरैः सवधभतेूषु यः स मामेभत पाांडव ॥ ६ ॥ ५५–११. 

मद्भक्त भनःसांग ज्याला मी थोर कभर मस्तक्रया । 
भनवरै सवांभतूीं जो तो पाव ेमज पाांडवा ॥ 

 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माां नमस्कुरु । 
मामेवैष्ट्यभस युक्तवैवमातमानां मतपरायणः ॥ ७ ॥ ३४–९. 
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मरूपीं मन मद्भक्त माझें यजन वांदन । 
मदाभश्रत असें भचत्त योभजताां मज पावसी ॥ 
 

यो माां पश्यभत सवधि सव ंच मभय पश्यभत । 
तस्याऽहां न प्रणश्याभम स च मे न प्रणश्यभत ॥ ८ ॥ ३०–६. 

मातें सवधि जो पाहे पाहे सवध मदांतरीं । 
मी तयाचा तयास सोडीना तो माझा सोभडना मला ॥ 
 
(७) अन्तकाले भगवन्नामस्मरणफलम्. 
 मरणकालीं ईश्वराचें स्मरण केलें  असताां फळ. 

 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्तवा कलेवरम् । 
यः प्रयाभत स मद्भावां याभत नास्तयि सांशयः ॥ १ ॥ ५–८. 

मातेंभच अांतकाळीं ही स्मरताां देह सोडुनी । 
जो जाय तो मतस्वरूपा पाव ेयेथें न सांशय ॥ 
 
(८) सार्ारणां वणधभवशषेपूवधकां  च सदाचारां दशधयभत. 
 लोकाांनीं सार्ारण आभण वणधभेदानें कसें वागावें ते सदाचार साांगतात. 

 
आतमौपम्येन सवधि समां पश्यभत योऽजुधन । 
सुखां वा यभद वा दुःखां स योगी परमो मतः ॥ १ ॥ ३२–६. 

सवधभतूीं स्वदृष्टाांतें जो पाहे सम अजुधना । 
सुखदुःखासही योगी तो थोर मज सांमत ॥ 
 

समां पश्यन् भह सवधि समवस्स्थतमीश्वरम्  । 
न भहनस्तयातमनातमानां ततो याभत पराां गभतम् ॥ २ ॥ २८–१३. 

पटीं तांतू असें पाहे सवधि सम ईश्वरा । 
न एक तो आतमघाती जाय मुक्तीस तयावरी ॥ 

 
अिेष्टा सवधभतूानाां मिैः करुण एव च । 
भनमधमो भनरहांकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ ३ ॥ १३– १२. 

न करी सवध भतूाांचा िेष मिै दयाळु जो । 
मी माझें न जया दुःख सुख तुल्य क्षमा जया ॥ 
 

सन्तुष्टः सततां योगी यतातमा दृढभनश्चयः । 
मय्यर्तपतमनोबुभद्धयो मद्भक्तः स मे भप्रयः ॥ ४ ॥ १४–१२. 

सांतृप्त सवधदा योगी स्स्थरभचत्त दृढव्रत । 
मजमाबज मनोबभुद्ध असा मद्भक्त मस्तप्रय ॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
तुल्यभनन्दास्तुभतमौनी सांतुष्टो येन केन भचत् । 
अभनकेतः स्स्थरमभतभधतस्क्तमान्मे भप्रयो नरः ॥ ५ ॥ १९–१२. 

मानी बनदा स्तुती तुल्य तुष्ट लाभें जशा तशा । 
भनराश्रय स्स्थरमती आभण मद्भक्त तो भप्रय ॥ 
 

मानापमानयोस्तुल्य–स्तुल्यो भमिाभरपक्षयोः । 
सवारम्भपभरतयागी गुणातीतः स उच्यते ॥ ६ ॥ २५–१४. 

मानापमानीं शिूांचा भमिाांचा पक्षही सम । 
आरांभ सवधही टाकी तो गुणातीत बोभलजे ॥ 
 

लभन्ते ब्रह्मभनवाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
भछन्निैर्ा यतातमानः सवधभतूभहते रताः ॥ ७ ॥ २५–५. 

पावती ब्रह्मभनवाण जे ज्ञानी क्षीणपातक । 
िैतनाशें स्स्थरमती सवधभतृभहतीं रत ॥ 
 

अभयां सत्त्वसांशुभद्ध-ज्ञानयोगव्यवस्स्थभतः । 
दानां दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजधवम् ॥ ८ ॥ १–१६. 

सत्त्वशुभद्ध भयतयाग ज्ञानयोगाां तथा रणें । 
दानही दमही यज्ञ तप शास्त्र अवक्रता ॥ 
 

अबहसा सतयमक्रोर्–स्तयागः शास्न्तरपैशुनम् । 
दया भतेूष्ट्वलोलुप्तवां मादधवां ऱ्हीरचापलम् ॥ ९ ॥ २– १६. 

अबहसा सतय अक्रोर् तयाग शाांभत अपैशुन । 
मनीं लज्जा दया भतूीं मृदुतव स्थैयध भनस्पृह ॥ 
 

भिभवर्ां नरकतयेदां िारां नाशनमातमनः । 
कामः क्रोर्स्तथा लोभ–स्तस्मादेततियां तयजेत् ॥ १० ॥ २१–१६. 

नरकाांचीं भि प्रकारें िारें हीं आतमघातक । 
काम क्रोर् तसा लोभ तस्मात् हें िय टाभकजे ॥ 
 

एतैर्तवमुक्तः कौन्तेय तमोिारैभस्त्रभभनधरः । 
आचरतयातमनः श्रेय–स्ततो याभत पराां गभतम् ॥ ११ ॥ २२–१६. 

या भतहीं नरकिाराां-पासूभन सुटला नर । 
आचरे आपलें  श्रेय जाय थोर गतीप्रभत ॥ 
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अनुिेगकरां वाक्यां सतयां भप्रयभहतां च यत् । 
स्वाध्यायाऽम्यसनां चैव वाङ्मयां तप उच्यते ॥ १२ ॥ १५–१७. 

नेदी क्लेश असें वाक्य सतयही भप्रयही भहत । 
वदेवदेाथध अभ्यास वाचेचें तप बोभलजे ॥ 
 

रागी कमधफलपे्रप्सु-लुध ब्र्ो बहसातमकोऽशुभचः । 
हषधशोकास्न्वतः कत्ता राजसः पभरकीर्तत्ततः ॥ १३ ॥ २७–१८. 

कामीं कमधफळीं इच्छा लोभी अशुभच बहसक । 
हषधशोकें  युक्त होय कता राजस बोभलला ॥ 
 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्र्ः शठो नैष्ट्कृभतकोऽलसः । 
भवषादी दीघधसूिी च कत्ता तामस उच्यते ॥ १४ ॥ २८–१८. 

अयुक्त मूढ गर्तवष्ठ कपटी आळसी शठ । 
भवषादी दीघधसूिी जो कता तामस बोभलला ॥ 
 

चातुवधण्यं मया सृष्टां गुणकमधभवभागशः । 
तस्य कत्तारमभप माां भवद्धयकत्तारमव्ययम् ॥ १५ ॥ १३–४. 

चारीवणधभह म्याां केले गुणकमें भववांचुनी । 
तयाांचा कत्ता तरी कत्ता नव्हें मी जाण अव्यय ॥ 
 

शमो दमस्तपः शौचां क्षाांभतराजधवमेव च । 
ज्ञानां भवज्ञानमास्स्तक्यां ब्रह्मकमध स्वभावजम् ॥ १६ ॥ ४२–१८. 

तप क्षमा शम दम शौचास्स्तक्य अवक्रता । 
ज्ञान भवज्ञान या झाल्या भवप्रवणासह भक्रया ॥ 
 

शौयं तेजो रृ्भतदाक्ष्यां युदे्ध चाऽप्यपलायनम् । 
दानमीश्वरभावश्च क्षािां कमध स्वभावजम् ॥ १७ ॥ ४३–१८. 

शूरतव तेज दक्षतव र्ारणा रणर्ीरता । 
दातृतव ईशभक्ती या झाल्या क्षिासह भक्रया ॥ 
 

कृभषगोरक्ष्यवाभणज्यां वैश्यकमध स्वभावजम् । 
पभरचयातमकां  कमध शुरतयाऽभप स्वभावजम् ॥ १८ ॥ ४४–१८. 

कृभषगोरक्षणें रव्य भवकणें वैश्यकमध हें । 
सेवा शूरभक्रया या ही झाल्या वणा समागमें ॥ 
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(९) देवासुरभिगुणातमकसांपभत्तभेदां दशधयभत. 
 चाांगला व वाईट स्वभाव, आभण स्वभाभवक गुणभेदानें 
 मनुष्ट्यें वगेळाली वत्तधणूक कभरतात तयाचें वणधन. 

 
तेजः क्षमा रृ्भतः शौच–मरोहो नाभतमाभनता । 
भवस्न्त सांपदां दैवी–मभभजातस्य भारत ॥ १ ॥ ३–१६. 

पररोह भनजश्लाघा नसणें र्ारणा क्षमा । 
शुद्धता तेज हे होती दैवी सांपभत्तच्या नरा ॥ 
 

दम्भो दपोऽभभमानश्च क्रोर्ः पारुष्ट्यमेव च । 
अज्ञानां चाऽभभजातस्य पाथध सम्पदमासुरीम् ॥ २ ॥ ४–१६. 

दांभ गवध स्वाभभमान क्रोर् कू्ररतव अज्ञता । 
आसुरी सांपदे लागीं पावल्या ज्याभस होभत हीं ॥ 
 

अशास्त्रभवभहतां घोरां तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाऽहांकारसांयुक्ताः कामरागबलास्न्वताः ॥ ३ ॥ ५–१७. 

शास्त्रीं नाहीं बोभललें  तें कभरती घोर जें तप । 
दांभें कामें अहांकारें भवषयप्रीभतच्या बळें  ॥ 
 

कषधयन्तः शरीरस्थां भतूग्राममचेतसः । 
माां चैवान्तःशरीरस्थां तास्न्वद्धयासुरभनश्चयान् ॥ ४ ॥ ६–१७. 

कभरती क्षीण देहातें जीवातमा आांत मी तया । 
मज ही पीभडती मूढ तयाांचे आसुर भनश्चय ॥ 
 

दैवी सांपभिमोक्षाय भनबन्र्ायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदां दैवी–मभभजातोऽभस पाण्डव ॥ ५ ॥ ५–१६. 

मोक्षाथध सांपदा दैवी भवबांर्ाथध आसुरी । 
पाांडवा शोक न करी दैवी सांपभत्तचाच तूां ॥ 
 

सत्त्वां रजस्तम इभत गुणाः प्रकृभतसम्भवाः । 
भनबध्नस्न्त महाबाहो देहे देभहनमव्ययम् ॥ ६ ॥ ५–१४. 

प्रकृतीचेच गुण हे सत्त्व आभण रजस्तम । 
देही बार्भत हे जीवा या गुणातीत अव्यया ॥ 
 

ऊध्व ंगच्छस्न्त सत्त्वस्था मध्ये भतष्ठस्न्त राजसाः । 
जघन्यगुणवृभत्तस्था अर्ो गच्छस्न्त तामसाः ॥ ७ ॥ १८–१४. 
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सत्त्वें ऊध्वधगती जाती मध्यें राहभत राजस । 
जे बनद्य गुण वृत्तींत तामसाां तयाां अर्ोगती ॥ 
 

सत्त्वातसांजायते ज्ञानां रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ ८ ॥ १७–१४. 

होतें सत्त्वास्तव ज्ञान होतो लोभ रजास्तव । 
असावर्तव अज्ञान अभववके तमास्तव ॥ 
 

(१०) मुभनलक्षणां दशधयभत. 
 भवचारी मनुष्ट्याांचीं लक्षणें साांगतात. 

 
या भनशा सवधभतूानाां तस्याां जागर्तत सांयमी । 
यस्याां जाग्रभत भतूाभन सा भनशा पश्यतो मुनेः ॥ १ ॥ ६९–२. 

ब्रह्मभनष्ठाां भनशा लोकाां जागे हा तेथ सांयमी । 
भवषयीं जागती लोक या रष्ट्ट्यातें जशी भनशा ॥ 
 

यतेस्न्रयमनोबभुद्ध-मुधभनमोक्षपरायणः । 
भवगतेच्छाभयक्रोर्ो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २ ॥ २८–५. 

बुद्धींभरयमनस्थैयध मुभनमोक्षपरायण । 
नाहीं इच्छा भय क्रोर् झाला मुक्तभच तो सदा ॥ 
 
(११) सांन्यासरहस्यां दशधयभत. तयाभगसांसाभरणोरेकैव गभतः. 
 सांन्यासाचें तातपयध, आभण सांन्यासी आभण सांसारी याांची 
 गभत एकच आहे असें साांगतात. 

 
काम्यानाां कमधणाां न्यासां सांन्यासां कवयो भवदुः । 
सवधकमधफलतयागां प्राहुस्तयानां भवचक्षणाः ॥ १ ॥ २–१८. 

ज्ञानी तो काम्यकमाचा तयाग सांन्यास बोलती । 
सवधकमधफलतयाग तयाग तो ईश्वरापधणें ॥ 
 

सांन्यासः कमधयोगश्च भनःश्रयेसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमधसांन्यासातकमधयोगो भवभशष्ट्यते ॥ २ ॥ २–५. 

कल्याणकर सांन्यास कमधयोगभह हा परी । 
कमधतयागाहुनी थोर कमधयोग भवचाभरताां ॥ 
 

ये तु सवाभण कमाभण मभय सांन्यस्य मतपराः । 
अनन्येनैव योगेन माां ध्यायन्त उपासते ॥ ३ ॥ ६–१२. 
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मातेंभच मानुनी थोर कमें सवध समर्तपती । 
तरी अिैतयोगेंभच मातें ध्याती उपाभसती ॥ 
 

भनराशीयधतभचत्ताऽऽतमा तयक्तसवधपभरग्रहः । 
शारीरां केवलां  कमध कुवधन्नाऽऽप्नोभत भकस्ल्बषम् ॥ ४ ॥ २१–४. 

शरीर भचत्त स्ववश न आशा न पभरग्रह । 
शरीरमािें जो कमध करी पाव ेन बांर् तो ॥ 
 

(१२) सांपूणधतवने तयागाऽशक्यां कमध दशधयभत. 
 कोणीही मनुष्ट्य अगदीं कमधतयाग करूां  शकत नाहीं. 

 
न कमधणामनारम्भानै्नष्ट्कम्यं पुरुषोऽश्रुते । 
न च सांन्यसनादेव भसबद्ध समभर्गच्छभत ॥ १ ॥ ४–३. 

जे कमातीत तस्तसद्धी न कमे केभलयाभवण । 
कमधसांन्यासमािेंभच न तया भसद्धीस पावतो ॥ 
 

न भह कभश्चत् क्षणमभप जातु भतष्ठतयकमधकृत्  । 
कायधते ह्यवशः कमध सवधः प्रकृभतजैगुधणःै ॥ २ ॥ ५–३. 

कमध केल्याभवणें कोणी कर्ींही क्षणही नसे । 
दाटूभन कर्तवती कमें सवध प्रकृभतचे गुण ॥ 
 

यज्ञाथातकमधणोऽन्यि लोकोऽयां कमधबांर्नः । 
तदथं कमध कौन्तेय मुक्तसांगः समाचर ॥ ३ ॥ ९–३. 

भवष्ट्णुप्रीतयथध जें कमध तयाभवणें सवध बांर्कें  । 
ततप्रीतयथध भह कौंतेया सांग टाकूभन आचरे ॥ 
 

यज्ञो दानां तपः कमध न तयाज्यां कायधमेव तत् । 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् ॥ ४ ॥ ५–१८. 

करावीं च न टाकावीं यज्ञ दानें भक्रया तपें । 
पावनें बुभद्धमांताांभह यज्ञ दान भक्रया तपें ॥ 
 

एतान्यभप तु कमाभण सांगां तयक्तवा फलाभन च । 
कतधव्यानीभत मे पाथध भनभश्चतां मतमुत्तमम् ॥ ५ ॥ ६–१८. 

हेंही मीपण टाकूनी फलतयाग मदपधणें । 
करूभन करणें माझें मत भनभश्चत उत्तम ॥ 
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न भह देहभतृा शक्यां तयतकुां  कमाण्यशषेतः । 
यस्तु कमधफलतयागी स तयागीतयभभर्ीयते ॥ ६ ॥ ११–१८. 

देहर्ारी नव्हे सक्त टाकाया सवध कमधही । 
ब्रह्मापधणें फळें  तयागी तयागी तो एक बोभलजे ॥ 

 
(१३) कमधकास्ण्डनामल्पसुखां, ईश्वरभक्तानाां न पुनरावृभत्तः. 
 कमधकाांभड लोकाांस अल्पसुख, परांतु ईश्वरभक्ताांस मोक्ष होतो असें साांगतात. 

 
िैभवद्या माां सोमपाः पूतपापा यज्ञैभरष्टव्ा स्वगधबत प्राथधयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्रलोकमश्रस्न्त भदव्यान् भदभव देवभोगान् ॥ १ ॥ २०–९. 

इांराभदरूपें बहुर्ा यजूनी मातेंभच ही वभेदभत सोमपानी । 
पभवितें प्राथुधभन इांरलोकीं भनमग्न होती सुरभोग पांकीं ॥ 
 

ते तां भकु्तवा स्वगधलोकां  भवशालां  क्षीणे पुण्ये मतयधलोकां  भवशस्न्त । 
एवां ियीर्मधमनुप्रपन्ना गतागतां कामकामा लभन्ते ॥ २ ॥ २१–९. 

ते भोगुनी स्वगधसुखाभस अांतीं या मृतयुलोका परतोभन येती । 
प्रपन्न जे ये भरभत वदेर्मीं गतागती पावभत कामकामी ॥ 
 

ततः पदां ततपभरमार्तगतव्यां यस्स्मन् गता न भनवतधस्न्त भयूः । 
तमेव चाद्यां पुरुषां प्रपदे्य यतः प्रवृभत्तः प्रसृता पुराणी ॥ ३ ॥ ४–१५. 

तें तयाभचमध्यें पद रु्ांडणें कीं ज्यामाबज गेल्या परते न लोकीं । 
कीं पावणें तया पुरुषाभच आद्या प्रवृभत्त जेथूभनच हे अनाद्या ॥ 
 

न तद्भासयते सूयो न शशाांको न पावकः । 
यरतवा न भनवतधन्ते तद्धाम परमां मम ॥ ४ ॥ ६–१५. 

तया पदा सूयध चांराग्नी हे कोणी न प्रकाभशती । 
जें पावल्या न सांसार माझें परम र्ाम तें ॥ 
 

(१४) ज्ञानश्रैष्ट्यां दशधयभत. 
 ज्ञानाची श्रेष्ठता वर्तणतात. 

 
न भह ज्ञानेन सदृशां पभविभमह भवद्यते । 
ततस्वयां योगसांभसद्धः कालेनातमभन भवन्दभत ॥ १ ॥ ३८–४. 

ज्ञानासम नसे शुद्ध काांहीं तें ही ज्ञान स्वयें । 
ज्ञाताभच जो योग यतनें काळें  भचत्ताांत बबबतो ॥ 
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श्रद्धावान्लभते ज्ञानां ततपरः सांयतेस्न्रयः । 
ज्ञानां लब्ध्वा पराां शास्न्तमभचरेणाभर्गच्छभत ॥ २ ॥ ३९–४. 

श्रद्धालु तो ज्ञान पाव ेजो ततपर भजतेंभरय । 
ज्ञान पावोभन जे शाांभत थोर तो शीि पावतो ॥ 
 

श्रेयान्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परांतप । 
सवध कमाभखलां  पाथध ज्ञाने पभरसमाप्यते ॥ ३ ॥ ३३–४. 

रव्ययज्ञाहुनी श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञभच अजुधना । 
लौभककें  वैभदकें  कमें सवध ज्ञानींच सांपती ॥ 
 
(१५) अनुद्योभगनाां भनन्दाां दशधयभत. 
 आळशाची बनदा कभरतात. 

 
कमधणैव भह सांभसभद्धमास्स्थता जनकादयः । 
लोकसांग्रहमेवाऽभप सांपश्यन्कतुधमहधभस ॥ १ ॥ २०–३. 

कमेंच कभरताां भसद्धी पावले जनकाभदक । 
लोकसांग्रहदृष्टीनें तरी कमाभस योग्य तूां ॥ 
 

एवां प्रवर्तत्ततां चक्रां  नानुवत्तधयतीह यः । 
अघायुभरस्न्रयारामो मोघां पाथध स जीवभत ॥ २ ॥ १६–३. 

असें वत्तधभवलें  चक्र लोकीं जो काां न वत्तधवी । 
वृथा तो पाप आयुष्ट्य इांभरयासक्त तो भजत ॥ 
 

यतः प्रवृभत्तभूधतानाां येन सवधभमदां ततम् । 
स्वकमधणा तमभ्यच्यध भसबद्ध भवन्दभत मानवः ॥ ३ ॥ ४६–१८. 

जेथें प्रवृभत्त भतूाांची ज्याणें हें व्याभपलें  जग । 
स्वकमें तयास पूजूभन पावतो भसभद्ध मानव ॥ 
 
(१६) आतमा देहेन सह न भियते. 
 आतमा देहाबरोबर मरत नाही. 

 
अन्तवन्त इमे देहा भनतयस्योक्ताः शरीभरणः । 
अनाभशनोऽप्रमेयस्य तस्मादु्यध्यस्व भारत ॥ १ ॥ १८–२. 

देह नश्वर ज्या जीवा बोभलला अांश भनतय तो । 
अनाशी अप्रमेयाचा भाांड यास्तव भारता ॥ 
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न जायते भियते वा कदाभचन्नाऽयां भतूवा भभवता वा न भयूः । 
अजो भनतयः शाश्वतोऽयां पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २ ॥ २०–२. 

न हा होतो मरतो वा कर्ींही देहासांगें होउनी होत नाहीं । 
अजा भनतया शाश्वता या पुराणा देहा दृश्या माभरताां मारवनेा ॥ 
 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्ट्य एव च । 
भनतयः सवधगतः स्थाणुरचलोऽयां सनातनः ॥ ३ ॥ २४–२. 

छेदा दाहा न हा योग्य शोषाया भभजवावया । 
भनतय सवांत जो स्तब्र् जो शाश्वत अचांचल ॥ 
 

(१७) ईश्वरः सदाचाभरणो भक्तान् तारयभत. 
 ईश्वर सदाचारी भक्ताांचे रक्षण करतो. 

 
प्रसादे सवधदुःखानाां हाभनरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुभद्धः पयधवभतष्ठते ॥ १ ॥ ६५–२. 

प्रसादें याभचया सवा दुःखाचा नाश होतसे। 
प्रसन्न बुभद्ध भचत्तास प्रभतष्ठा शीि पावते ॥ 
 

भक्षप्रां भवभत र्मातमा शश्वच्छाांबत भनगच्छभत । 
कौन्तेय प्रभतजानीभह न मे भक्तः प्रणश्यभत ॥ २ ॥ ३१ –९. 

तो होतो शीि र्मातमा पाव ेतो शास्न्त शाश्वभत । 
पाथा मद्भक्त नासेना हे जगीं पैज घाबल तूां ॥ 
 

तेषाां सततयुक्तानाां भजताां प्रीभतपूवधकम् । 
ददाभम बुभद्धयोगां तां येन मामुपयास्न्त ते ॥ ३ ॥ १०–१०. 

तयाां ऐशा सदा युक्ताां भजताां प्रीभतपूवधक । 
देतों तो मी बुभद्धयोग ज्याणें ते मज पावती ॥ 
 

तेषामेवानुकम्पाथधमहमज्ञानजां तमः । 
नाशयाम्यातमभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ४ ॥ ११–१०. 

ज्ञानदीपें कृपेनें मी तयाांचेंभच तम नाभशतों । 
अज्ञानें जे जड भ्राांती ज्ञानाकें  तीस नाभशतों ॥ 
 

ये तु सवाभण कमाभण मभय सांन्यस्य मतपराः । 
अनन्येनैव योगेन माां ध्यायन्त उपासते ॥ ५ ॥ ६–१२. 

मातेंभच मानुनी थोर कमें सवध समर्तपती । 
तरी अिैतयोगेंची मातें घ्याती उपाभसती ॥ 
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तेषामहां समृद्धता मृतयुसांसारसागरात् । 
भवाभम न भचरातपाथध मय्यावभेशतचेतसाम् ॥ ६ ॥ ७–१२. 

ऐसीं भचत्तें मजमर्ें तयाांचा मी भवसागरीं । 
पाथा न लाभवताां वळे होतों केवळ तारक ॥ 
 

सवधर्मान्पभरतयज्य मामेकां  शरणां व्रज । 
अहां तवाां सवध पापेभ्यो मोक्षभयष्ट्याभम मा शुचः ॥ ७ ॥ ६६–१८. 

एका मातें शरण ये सवध र्मांस टाकुनी । 
सांभचतें भक्रयामाणेंही मी नाशीन भभऊां  नको ॥ 
 

सवधकमाण्यभप सदा कुवाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मतप्रसादादवाप्नोभत शाश्वतां पदमव्ययम् ॥ ८ ॥ ५६–१८. 

प्रारब्र्ें सवध कमें हीं करी जभर मदाश्रयें । 
माझ्या प्रसादें तो पाव ेपद शाश्वत अव्यय ॥ 
 

पभरिाणाय सारू्नाां भवनाशाय च दुष्ट्कृताम् । 
र्मधसांस्थापनाथाय सम्भवाभम युगे युगे ॥ ९ ॥ ८–४. 

सारू्च्या रक्षणालागीं माराया पातकी जनाां । 
स्थापावयाभस र्मातें होतों युगयुगाप्रती ॥ 
 

यद्यभिभभूतमतसत्त्वां श्रीमदूर्तजतमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ तवां मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ १० ॥ ४१–१०. 

आताां जो काां भाग्यवांत प्राणी श्रीमांत ऊर्तजत । 
तो तो तूां जाण कीं माझ्या तेजाांशाचाभच सांभव ॥ 
 

अव्यक्तां व्यस्क्तमापन्नां मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परां भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ ११ ॥ २४–७. 

व्यस्क्त मी माभनतों ऐसें अव्यक्ता मूढ माभनती । 
नेणताां पर वस्तूतें जे अतयुत्तम अव्यय ॥ 
 

अजोऽभप सन्नव्ययातमा भतूानामीश्वरोऽभप सन् । 
प्रकृबत स्वामभर्ष्ठाय सम्भवाम्यातममायया ॥ १२ ॥ ६–४. 

अजमी अभवनाशी मी भतूाांचा ईशही परी । 
होतों शुद्धातम मायेनें स्वप्रकृभत अभर्ष्ठुनी ॥ 
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(१८) ईश्वर: पाभपनो दण्डयभत. 
 ईश्वर पाप्याांस दांड कभरतो. 

 
न माां दुष्ट्कृभतनो मूढाः प्रपद्यन्ते नरार्माः । 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरम्भावमाभश्रताः ॥ १ ॥ १५–७. 

मातें न भजती पापी मूढ जे पुरुषार्म । 
जे भ्रष्टबुभद्ध मायेनें पावले दैतयभाव जे ॥ 
 

आसुरीं योभनमापन्ना मूढा जन्मभन जन्मभन । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्तयर्माां गभतम् ॥ २ ॥ २०–१६. 

आसुरी योभन जे मूढ जन्म जन्मभह पावले । 
न पावताांच ते मातें जाती थोर अर्ोगभत ॥ 
 

तानहां भिषतः कू्ररान्, सांसारेषु नरार्मान् । 
भक्षपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्ट्ववे योभनषु ॥ ३ ॥ १९–१६. 

भद्भक्ताां िेष कभरती मी तयाां कू्रराां नरार्माां । 
सदाां आसुभर योनींत दुष्ट जन्मींच घाभलतों ॥ 
 

अनेकभचत्तभवभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतस्न्त नरकेऽशुचौ ॥ ४ ॥ १६–१६. 

बचती स्वगाभदकाां भ्राांती मोहजाळेंभच वभेष्टलें  । 
कामभोगी सक्तदेही पडती नरकामर्ें ॥ 
 

य इदां परमां गुह्यां मद्भक्तेष्ट्वभभर्ास्यभत । 
भस्क्तां मभय पराां कृतवा मामेवैष्ट्यतयसांशयः ॥ ५ ॥ ६८–१८. 

माझ्याां भक्ताांत जो माझी भस्क्त थोर करूभनयाां । 
साांगेल हें महागुह्य पावले मज भनभश्चत ॥ 
 

अजुधन उवाच— 
नष्टो मोहः स्मृभतलध ब्र्ा तवतप्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्स्थतोऽस्स्म गतसन्देहः कभरष्ट्ये वचनां तव ॥ ६ ॥ ७३–१८. 

 
अजुधन ह्मितो— 
स्मृभत आली मोह गेला प्रसादें अच्युता तुझ्या । 
असें मी गत सांदेह तुझें वचन माभनन ॥ 
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अष्टादशश्लोकी गीतापाठः 

 
कापधण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छाभम तवाां र्मधसांमूढचेताः । 
यच्रेयः स्याभन्नभश्चतां ब्रभूह तन्मे भशष्ट्यस्तेऽहां शाभर् माां तवाां प्रपन्नम् ॥ १ ॥ ७–२. 
 
अहां सवधस्य प्रभवो मत्तः सव ंप्रवत्तधते । 
इभत मतवा भजन्ते माां बुर्ा भावसमस्न्वताः ॥ २ ॥ ८–१०. 
 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयास्न्वताः । 
तेऽभप मामेव कौन्तेय यजन्तयभवभर्पूवधकम् ॥ ३ ॥ २३–९. 
 
गभतभधत्ता प्रभःु साक्षी भनवासः शरणां सुहृत् । 
प्रभवः प्रलयः स्थानां भनर्ानां बीजमव्ययम् ॥ ४ ॥ १८–९. 
 
नादते्त कस्यभचत् पापां न चैव सुकृतां भवभःु । 
अज्ञानेनाऽऽवृतां ज्ञानां तेन मुह्यस्न्त जन्तवः ॥ ५ ॥ १५–५. 
 
अन्तवन्त इमे देहा भनतयस्योक्ताः शरीभरणः । 
अनाभशनोऽप्रमेयस्य तस्मादु्यध्यस्व भारत ॥ ६ ॥ १८–२. 
 
मभच्चत्तः सवधदुगाभण मतप्रसादात्तभरष्ट्यभस । 
अथ चेत्त्वमहांकारान्न श्रोष्ट्यभस भवनांक्ष्यभस ॥ ७ ॥ ५८–१८. 
 
आतमौपम्येन सवधि समां पश्यभत योऽजुधन । 
सुखां वा यभद वा दुःखां स योगी परमो मतः ॥ ८ ॥ ३२–६. 
 
तेषाां सततयुक्तानाां भजताां प्रीभतपूवधकम् । 
ददाभम बुभद्धयोगां तां येन मामुपयास्न्त ते ॥ ९ ॥ १०–१०. 
 
अिेष्टा सवधभतूानाां मिैः करुण एव च । 
भनमधमो भनरहांकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १० ॥ १३–१२. 
 
तेषामहां समुद्धता मृतयुसांसारसागरात् । 
भवाभम न भचरातपाथध मय्यावभेशतचेतसाम् ॥ ११ ॥ ७–१२. 
 
अनन्यचेताः सततां यो माां स्मरभत भनतयशः । 
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तस्याहां सुलभः पाथध भनतययुक्तस्य योभगनः ॥ १२ ॥ १४–८. 
 
सांन्यासः कमधयोगश्च भनःश्रयेसकरावुमौ । 
तयोस्तु कमधसांन्यासातकमधयोगो भवभशष्ट्यते ॥ १३ ॥ २–५. 
 
एवां प्रवर्तततां चक्रां  नानुवत्तधयतीह यः । 
अघायुभरस्न्रयाऽऽरामो मोघां पाथध स जीवभत ॥ १४ ॥ १६–३. 
 
िैभवद्या माां सोमपाः पूतपापा यज्ञैभरष्टव्ा स्वगधबत प्राथधयांते । 
ते तां भकु्तवा स्वगधलोकां  भवशालां  क्षीणे पुण्ये मतयधलोकां  भवशांभत ॥ १५ ॥ 

२०–२१ –९. 
 
ब्रह्मण्यार्ाय कमाभण सांगां तयक्तवा करोभत यः । 
भलयते न स पापेन पद्मपिभमवाांऽभसा ॥ १६ ॥ १०–५. 
 
मामुपेतय पुनजधन्म दुःखालयमशाश्वतम् । 
नाप्नुवस्न्त महातमानः सांभसबद्ध परमाां गताः ॥ १७ ॥ १५–८. 
 
न माां दुष्ट्कृभतनो मूढाः प्रपद्यन्ते नरार्माः । 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरम्भावमाभश्रताः ॥ १८ ॥ १५–७. 
 
तानहां भिषतः कू्ररान्  सांसारेषु नरार्मान् । 
भक्षपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्ट्ववे योभनषु ॥ १९ ॥ १९–१६. 
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(िा गं्रथ “मराठी ग्रन्थोत्तजेक मंडळी” नें पसंत केला आिे.) 

 
साथध 

 
आश्वलायनगृह्यसूत्र 

 
 
 

 
 
 
 

हा ग्रांथ 
 

ऋग्वेदी ब्राह्मि व शोर्क देशबारं्व याचें 
उपयोगाकणरता ंमंत्राचे णटप्पिासणित 

लोकभहतवादी 
यानंीं केला. 

 
 
 

तो 
मंुबईमध्यें 

“नेणटव ओणपणनअन” छापखान्यातं छाणपला. 
चैत्रमास, शके १८०२. 

मे, इ. सन १८८०. 
 
 

———— 
 
 

णकमत १ ॥ रुपया. 
 

िें पुस्तक गं्रथोत्तजेक मंडळीचे वगधिीदारासं मात्र १।․ रुपयास णमळेल.  
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गं्रथोत्तजेक मंडळींकडून पसंत झालेलीं पुस्तकें  खालीं सिी करिाराकंडे 
रोख ककमत पाठणवली असता ंणमळतील. 

 
सन १८७८ सालचीं – 

नावंें. ककमत. ट. िं. 
 रु. आ. आ. पै. 

कृभषकमध, (गुप्ते व राजेकृत). ३ ८ ४ ० 
तारानाटक, (महाजनीकृत). ०  १२  १ ० 
     

सन १८७९ सालचीं — 
बहदुस्थानाचा इभतहास, (लो. भह. वा. कृत). २ ० २ ० 
भशवाजीचभरि, (ग. शा. लेलेकृत).  १ ०  १ ० 
साथध आश्वलायनगृह्यसूि, (लो. भह. वा. कृत).  १ ४  १ ६ 
स्वपराक्रम, (ग. भभ. गुांजीकरकृत). ० ५  १ ० 
     

सन १८८० सालचीं — 
स्वाध्याय, (लो. भह. वा. कृत.) २ ० २ ० 
कृभषकमांतगधत रसायनशास्त्र व भगूभधशास्त्र,     

(बा. आ. गुप्तेकृत). २ ० २ ० 
ऐभतहाभसक गोष्टी, भाग ३, (लो. भह. वा. कृत).  १ ०  १ ६ 
     

सन १८८१ सालाबद्दल — 
आरोग्यरक्षक भवद्या, (बच. अ. भलमयेकृत).  १ ०  १ ६ 
बापू गोखले याांचें चभरि, तपासून शुद्ध केलेली आवृभत्त     

दुसरी, (शां. तु. शा. कृत).  १ ०  १ ६ 
भवठ्ठल भशवदेव बवचूरकर याांचें चभरि, (तयार होत आहे) 
परशुराम भाऊ पटवर्धन याांचें चभरि, (तयार होत आहे) 

 
 

गोपाळराव िणर देशमुख. 
मार्वबागेसमोर डॉ. मोरेश्वर गोपाळ देशमुख 

याांचे घरीं, मुांबई येथे. 
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आश्वलायनगृह्यसूत्राची 
 

खण्डानुक्रमणिका 
 

———— 
 

अध्याय १ ला 
 

खण्ड १ लें . — गृह्यकमधकथनप्रभतज्ञा—पाकयज्ञाचे तीन भेद—यज्ञप्रशांसा. 
खण्ड २ रें. — वैश्वदेव—बभलहरण. 
खण्ड ३ रें. — स्थस्ण्डलकरण वगैरे होमपभरभाषा. 
खण्ड ४ थें. — चौल, मौंजी, गोदान व भववाह याांचा काल व तयासांबांर्ीं होम. 
खण्ड ५ वें. — कुलपरीक्षा—कन्येची परीक्षा. 
खण्ड ६ वें. — भववाहाचे अष्ट प्रकार. 
खण्ड ७ वें. — भववाहप्रयोग—अवदानर्मध. 
खण्ड ८ वें. — परगाांवीं लग्न करून येताांना वरू्ला वाहनाांत बसभवण्याचा मांि — नावेंत 

बसभवण्याचा मांि — उतरण्याचा मांि — वरू् रडूां लागली तर म्हणावयाचा मांि — 
वरू्वराांच्या पुढें अस्ग्न नेणें — चवायाच्या वगैरे भठकाणीं म्हणावयाचा मांि — 
दरमुक्कामीं पाहप्यास आलेल्या लोकाांकडे पाहण्याचा मांि — गृहप्रवशेप्रयोग. 

खण्ड ९ वें. — भनतय अस्ग्नसेवा—प्रादुष्ट्करणकाल—होमरव्य व मांि. 
खण्ड १० वें. — स्थालीपाकप्रयोग—पाकयज्ञ स्थालीपाकतांिानें कराव.े 
खण्ड ११ वें. — प्रशुप्रयोग. 
खण्ड १२ वें. — चैतययज्ञ व र्न्वन्तभरयज्ञ. 
खण्ड १३ वें. — गभधलां भन—पुांसवनकाल व प्रयोग—अनवलोभनप्रयोग. 
खण्ड १४ वें. — सीमन्तोन्नयनकाल व प्रयोग. 
खण्ड १५ वें. — जातकमध व नामकमध. 
खण्ड १६ वें. — अन्नप्राशन. 
खण्ड १७ वें. — चौल. 
खण्ड १८ वें. — गोदान. 
खण्ड १९ वें. — मौंजीचा काल व साभहतय. 
खण्ड २० वें २१ वें. — मौंजीप्रयोग. 
खण्ड २२ वें. — ब्रह्मचयोपदेश—अनुप्रवचनीय होम—व्रतादेशन प्रायभश्चत्ताथध मौंजीप्रयोग व काल. 
खण्ड २३ वें. — ऋस्तवग्वरण व ऋस्तवक्परीक्षा—भनभषद्ध उपाभद्धक. 
खण्ड २४ व.े — ऋस्तवजाभदकाांस मरु्पकध दान—प्रयोग. 

 
———— 
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अध्याय २ रा 

खण्ड १ लें . — श्रवणाकमध—सपधबभल. 
खण्ड २ रें. — आश्वयुजीकमध. 
खण्ड ३ रें. — प्रतयवरोहण. 
खण्ड ४ थें. — अष्टकाप्रयोग. 
खण्ड ५ वें. — अन्वष्टका—माघ्यावषध व वृभद्धश्राद्धाभद भनणधय. 
खण्ड ६ वें. — रथारोहण—शकटारोहण—नौकारोहण. 
खण्ड ७ वें. — वास्तुपरीक्षा. 
खण्ड ८ वें. — भपूरीक्षा. 
खण्ड ९ वें. — खाांबावर वळूे ठेवणें व वास्तुशास्न्त. 
खण्ड १० वें. — गृहप्रवशे—गाईचें अनुमन्िण व वतसोपस्थान. 

 
———— 
अध्याय ३ रा 

खण्ड १ लें . — पांचमहायज्ञ. 
खण्ड २ रें. — स्वाध्यायभवभर्. 
खण्ड ३ रें. — ऋग्वदेादींचा आरांभ. 
खण्ड ४ थें. — देवताांचें तपधण. 
खण्ड ५ वें. — उपाकरण व उतसजधन. 
खण्ड ६ वें. — काम्यपाकयज्ञ—दुःस्वप्नाभदकाांची शास्न्त—अगम्यागमनाभदकाांचें प्रायभश्चत्त. 
खण्ड ७ वें. — व्याभर् नसून वाईट कृतयाांनीं श्रमल्यामुळें  भदवसाां भनरा घेईल तर प्रायभश्चत्त— 

सांध्या व गायिी जपाभद —घरावर कपोत बसला असताां प्रायभश्चत्त—रव्यप्रास्प्त, 
प्रवासाथध गमन, नष्ट वस्तु व ज्ञान याांची प्रास्प्त होणें इतयाभदकाांस उपाय. 

खण्ड ८ व ९ वें. — समावतधन—साभहतय व प्रयोग—स्नातकाचे र्मध. 

खण्ड १० वें. — पक्ष्याांचा कू्रर शब्द, हभरणाांचा वाईट शब्द व ज्या भदशपेासून भय होतें इतयाभद भवषयीं 
प्रयोग. 

खण्ड ११ वें. — भदशाांपासून भय प्राप्त झालें  असताां प्रयोग. 

खण्ड १२ वें. — युद्धप्रसांगीं राजाचे तयारीचा प्रयोग. 
 

———— 
अध्याय ४ था 

 
खण्ड १, २, ३, ४ व ५ वें. — अन्तयेभष्टप्रयोग. 
खण्ड ६ वें. — अमावास्येस शास्न्तकमध व नीलोिाह. 
खण्ड ७ व ८ वें. — सामान्यतः पावधणश्राद्धाभदकाांचा प्रयोग. 
खण्ड ९ वें. — शूलगव. 
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आश्वलायन गृह्यसूत्रातंील कणठि शबदाचंा कोश 
 

 
 

अनादेशाहुती–आ. गृ. सू. अध्या. १, खण्ड ३, सूि ८, याांत साांभगतलेल्या ज्या आहुती तया. 
अनुमांिण–अथावर्ानपूवधक मांिोच्चार करून देवतेचे भठकाणीं एकाग्र भचत्त ठेवणें. 
अन्वष्टक्य–श्राद्धभवशषे. 
अन्वारब्र्–लागून असलेला. 
अरणी–अस्ग्नहोिाांतील पािभवशषे. 
अवदान–आहुभत. 
अवभथृ– एखादें याभज्ञक कमध झाल्यानांतर आणखी पुरवणी रूपानें जें कमध करतात तें. 
अवभथृस्नान–यज्ञ झाल्यानांतर स्नान करतात तें. 
अश्मा–दगड. 
अष्टकाकमध–कमधभवशषे. 
अांगुष्ठपवधमाि–अांगोयाचे पेऱ्याइतकें . 
आघार–आ. गृ. सू. अध्या. १ खां. १०, सूि १३, याांत साांभगतलेल्या आहुती. 
आज्य–तूप. 
आलोडन–ढवळणें. 
आश्र्वयुजी–कमधभवशषे. 
आश्वलायन–या नाांवाचे ऋभष बकवा तयाांचे सांबांर्ी जे ते. 
इध्मा– १५ सभमर्ाांचें जुडगें.  
उत्तरसांस्थ, बकवा } उत्तरेकडे समाप्त 
उदक्सांस्थ – करावयाचें कमध. 

उतपवन–लोटणें. 
उतसजधन–कमधभवशषे. 
उदकुम्भ–पाण्याची मातीची घागर. 
उद्दालकव्रत–कमधभवशषे. 
उपल–दगड. 
उपस्तरण–अगोदर तूप लावणें. 
उपस्थान–उभें राहून हात जोडून प्राथधना. 
उपाकमध–कमधभवशषे. 
ऊवध्यगोह पशु मारण्याचे भठकाणीं पडलेलें  रक्त वगैरे पुरण्याची खाांच. 
एकोभद्दष्ट श्राद्ध–कमधभवशषे. 
कषूध–खाांच. 
कुशसूना–दभध काांपणें. 
कृताकृत–भवकल्प. 
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कौलाल–खाांपराचें. 
क्षार–तीळ व मूग याांभशवाय शेंगाांचें र्ान्य, गहूां, कोरू, कोबथबीर, देवर्ान्य, शमीर्ान्य, फार वळे भभजलेलें  
र्ान्य, पण्य, मूळ इ. 
गृह्य–भायेसह करावयाचें तें. 
चक्षुषी–आ. गृह्यसूि. अध्या. १, खण्ड १०, सूि १४, याांत साांभगतलेलें . 
चमस–या नाांवाचें याभज्ञक पाि. 
चौल–कमधभवशषे. 
तैजस–सोनें, रुपें बकवा ताांब ेया चकचकीत र्ातूांचें केलेलें . 
दशधपौणधमास–कमधभवशषे. 
दृषद्–दगड. 
र्न्वांतरी देव } नामभवशषे. र्न्वांतरी यज्ञ  

नाांदीश्राद्ध–कमधभवशषे. 
भनवाप–ओतणें. 
पभतत साभवभिक–ज्याची मुांज झाली नाहीं तो. 
पभरकमे–खटपटी मांडळी. 
पभरदान–भफरवनू देणें. 
पभरभर्–झाडाची साग्र व लाांब फाांदी. 
पभरसमूहन–हाताला पाणी लावनू तो हात अग्नीसभोंवती जभमनीवर भफरभवणें. 
पभरस्तरण–अग्नीभोंवती दभध पसरणें. 
पयुधक्षण–अग्नीभोंवती पाणी बशपडणें. 
पशु–यज्ञास उपयुक्त प्राणी. 
पांचावभत्त–तीन प्रवराांहून अभर्क प्रवरें ज्यास आहेत तो. 
पािी–अस्ग्नहोिसांबांर्ी पािभवशषे. 
पावधणश्राद्ध–कमधभवशषे. 
पुरोभहतदेव–नामभवशषे. 
पुांसवन–सांस्कारभवशषे; डोहोळे जेवण. 
पूतधश्राद्ध–कमधभवशषे. 
पूवधसांस्थ–पूवेस समाप्त करावयाचें कमध. 
पृषदाज्य–तुपाचे बबदू. 
प्रणीता–पािभवशषे. 
प्रणीताप्रणयन–प्रणीता नामक पािाचा सांस्कार. 
प्रतयभभघार–तूप बशपडणें. 
प्रदभक्षण–उजव्या बाजूनें मांडलाकार. 
प्रहुत–अग्नींत आहुती न देताां भभूम वगैरे भठकाणीं आहुती द्यावयाचे यज्ञ. 
प्रादुष्ट्करण–प्रगट करणें. 
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प्रादेश–टीचभर. 
प्राभशिहरण–पािभवशषे. 
प्रोक्षण–बशपडणें. 
बर्तह–दभधमुभष्ट. 
ब्रह्मभणहुत–ब्राह्मणाांस भोजन घालावयाचे यज्ञ. 
मरु्पकध –दह्याांत मर् टाकणें, कमधभवशषे. 
माघ्यावषध–कमधभवशषे. 
मेखला–कडदोरा. 
मेर्ाजनन–कमधभवशषे. 
यूप–यज्ञपशु तयास बाांभर्तात तो स्तांभ. 
लवण–मीठ. 
लौहायस–लोखांडी. 
वपा–पापुदऱ्यासारखी पशूची अांतस्तवचा. 
वपाश्रपणी–वपा भशजभवण्याची सार्नें. 
भवभकर–वगेळें  अन्न. 
वृक्क–कुक्षींतील भवशषे माांसगोल. 
व्याहृभत– ‘भभूुधवःस्वः’ या मांिाचें नाांव. 
व्रतादेशन–व्रतोपदेश. 
शम्यापाि–अस्ग्नहोिसांबांर्ी पािभवशषे. 
शाांभतकमध  } कमधभवशषे. श्रवणाकमध 

सदस्य–या नाांवाचा ऋस्तवक्. 
सप्तपदी–कमधभवशषे. 
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प्रस्तावना 
 
या मिाराष्ट्रदेशाांत, आश्वलायन बकवा ऋग्वेदी आभण वाजसनीय बकवा यजुवेदी अशा ब्राह्मणाांच्या दोन 

शाखा आहेत. आश्वलायन म्हणावयाचें कारण, ते ब्राह्मण आश्वलायनसूिाचे अभर्कारी असून तयाांनीं 
आश्वलायनाचायांनीं जो प्रयोग म्हणजे सूि बाांभर्लें  आहे तेंच आपल्या सवध कमांस आर्ारभतू आहे असें समजून 
तदनुरूप चालावयाचे; आभण ह्याकभरताां तें सूि जाणणें आवश्य आहे. ह्याप्रमाणें तें सूि तया शाखेंतील वैभदक व 
याभज्ञक हे मुखपाठ ठेवनू तयाांस इतर प्रयोगग्रांथाांत काांहीं वचनें आढळलीं तर तीं सूिाशीं भमळतात बकवा नाहींत 
हें पाहतात. सूिाशीं भमळणारीं सवध वचनें तयाांस मान्य असून सूिें हीं वदेतुल्य होत अशी तच्छाखीयाांची समजूत 
आहे. व तयाप्रमाणें आचरण झालें  तरच तें यथाथध कृतय झालें  असा तयाांचा दृढतर अभभप्राय असतो. परांतु असा 
समज बकवा अभभप्राय स्मृतयुक्त बकवा पुराणोक्त गोष्टींच्या सांबांर्ान नसून तयाांमध्यें भवकल्प आहे. अस्तु. तर अशा 
आश्वलायनसूिाांत काय आहे याचा अथध कळणें आवश्य असल्यामुळें  आम्हीं प्रस्तुत पुस्तक तयार केलें  आहे. या 
सूिाांत प्राचीन काळच्या रीती भाती व आचार भवचार याांचें चाांगलें  भदग्दशधन होऊन तया काळच्या व हल्लींच्या 
स्स्थभतरीतींत भकती अांतर पडलें  आहे हेंही समजण्यास प्रस्तुत ग्रांथ बराच उपयोगी होईल असें वाटतें. 
 

आश्वलायनाचायध हे ऋभष शौनकाचें भशष्ट्य होते. शौनक याांनीं सवानुक्रम, ऋग्ग्वर्ान वगैरे वदेाांचे 
पभरभशष्टग्रांथ केले. शौनकाचं्या आश्वलायनाचायध या भशष्ट्याांनींही एक सोळा अध्यायाांचें सूि केलें  असून तयाांपैकीं 
बारा अध्यायाांस श्रौतसूत्र म्हणतात व चार अध्यायाांस गृह्यसूत्र बकवा स्मातधसूत्र असें म्हणतात. या 
षोडशाध्यायातमक एकां दर सूिास कल्पसूत्र असेंही म्हणतात. पैकीं श्रौतसूिाांत, अस्ग्नहोिापासून पुढील जे याग 
वदेाांत साांभगतले आहेत तयाांची पद्धभत दाखभवली आहे. व गृह्यसूिाांत जन्मापासून मरणापयंत गृहस्थानें 
कोणकोणतीं कमें (सांस्कार) करावयाचीं तयाांचे प्रयोग बाांर्ले आहेत. यावरून श्रौत व गृह्य हीं दोन्हीं सूिें अगदीं 
पृथक् असून श्रौत या नाांवावरूनच तया सूिास वदेाचा आर्ार आहे असें भसद्ध होतें; परांतु गृह्यास वदेार्ार नाहीं 
म्हणून तें श्रौतापासून वगेळें  केलें  आहे असें भदसतें. 

 
सूि हें, वदेाचीं जीं भशक्षा, व्याकरण, छांद, ज्योभतष, भनरुक्त आभण सूि अशीं सहा अांगें आहेत तयाांतील 

असल्यामुळें  ह्याचा मान मोठा आहे. सूिास सार्ारण कल्प असें म्हणण्याचाही पाठ आहे. कल्पाांत श्रौत, र्मध 
आभण गृह्य असे तीन भवभाग असतात. परांतु आश्वलायनसूिाांत श्रौत आभण गृह्य असे दोनच भाग आहेत. 
आश्वलायनस्मृभत म्हणून एक र्मधशास्त्राचा ग्रांथ आहे, परांतु तयाचें र्मधसूि म्हणून कोठें आढळत नाहीं. 
आश्वलायनसूत्र हें ऋग्वदेाची जी आश्वलायनशाखा आहे ततसांबांर्ी असावें अशी कल्पना आहे. वदेाच्या बहुत 
शाखा नष्ट झाल्यामुळें  शाकलशाखाांतगधत ऋग्वदेी ब्राह्मण हेंच सूि घेतात. गुजराथेंत ऋग्वदेसांबांर्ी 
साखं्यायनशाखा आहे भतकडे साांख्यायन नाांवाचें सूि घेतात. साखं्यायनसूिाचेंही सहा अध्यायाांचें स्मातधसूि 
आहे. ह्याप्रमाणें एका ऋग्वदेाांत आश्वलायन व साखं्यायन असे दोन शाखाभेद माि उपलब्र् आहेत व या दोन 
सूिाांभशवाय ऋग्वदेावर भतसरें सूि आढळाांत नाहीं. पूवीं ऋग्वदेाच्या शाकल, बाष्ट्कल, साांख्यायन, 
आश्वलायन, माांडुकेय व ऐतरेय अशा सहा शाखा होतया असें चरिव्यिू ग्रांथाांत म्हटलें  आहे. प्रतयेक शाखेस 
सांभहता, ब्राह्मण व सूि अशीं असतात. तयाप्रमाणें प्रस्तुत शाखेचें ऐतरेय व शाकलसांबांर्ी कौशीतकी अशीं दोन 
ब्राह्मणें उपलब्र् असून तयाचप्रमाणें ऐतरेय व कौशीतकी अशीं दोन उपभनषदें आहेत. ह्याप्रमाणें एकाचें मूळ, 
एकाचा मध्य व एकाचा शवेट असे घेऊन शाखा बाांरू्न ब्राह्मण राभहलेले भदसतात. म्हणजे, शाकलशाखीय 
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ब्राह्मण हे आपल्यास ऐतरेयब्राह्मण व वर भलभहल्याप्रमाणे आश्वलायनसूि घेतात. आभण साांख्यायनशाखी 
ब्राह्मण हे कौशीतकीब्राह्मण व साांख्यायनसूि घेतात. सांभहताांचीही हीच स्स्थभत असून शाकल व साांख्यायन हे 
दोन सांभहतापाठ माि राभहले व बाकीचे बुडाले. 

 
वदेाचे मांिाांचा भवभनयोग प्रथमतः श्रौतकमाथध ब्राह्मणग्रांथाांत भलभहला आहे. परांतु ते ग्रांथ फार भवस्तीणध 

असल्यामुळें  व प्रयोगाची पद्धभत थोडक्याांत कळावी या हेतूनें सूिें रभचलीं असावीं. र्मधसांबांर्ाांत श्रुभत व स्मृभत 
याांचे आर्ार घेण्याची जी वभहवाट आहे तीवरून पाभहलें  असताां श्रुभत म्हणजे वदेाज्ञा पढवीत आले ती; व स्मृभत 
म्हणजे पूवींच्या स्मरणानें जो आचार चालत आला बकवा जी वभहवाट चालत आली ती; असें भदसतें. 

 
शाभलवाहन शकाचे पूवीं अजमासें ६०० वषें, या काळीं प्रकृत सूि रभचलें  असावें व तया काळीं सूिरीतीनें 

ग्रांथ भलभहण्याची चाल पुष्ट्कळ पडली असून ह्या कल्पसूिाप्रमाणेंच प्राभतशाख्यसूिें, भनदानसूिें, षड्दशधनसूिें 
प्रभतज्ञासूिें, व व्याकरणसूिें वगैरे भलभहण्याची चाल पडली असावी असा तकध  होतो. 

 
आश्वलायनाचायास ‘भगवान्’ ही म्हणण्याची चाल आहे. पूवीं जे मोठाले वैभदकमागधप्रवतधक आचायध 

झाले तयाांस ‘भगवान्’ असें श्रेष्ठतवदशधक भवशषेण देण्याची चाल आहे. ‘भगवान्  बादरायिः’, ‘भगवता शंकरेि’, 
‘भगवान् आश्वलायनः’ इतयाभद वाक्यें आढळतात. आश्वलायनाचे सूिावर नारायिवृणत्त म्हणून एक टीकाग्रांथ 
असून जयतं व देवत्रात याांचींही भाष्ट्यें आहेत. आभण याभशवाय कुमाणरलभट्ाचं्या काभरका [फुटकळ वाक्याांचे श्लोक 
केले म्हणजे तयाांस काभरका म्हणतात. व श्लोकाांचीं फुटकळ वाक्यें केलीं असताां तयाांस चूर्तणका म्हणतात.] ही आहेत. या 
कुमाणरलभट्ाचायानेंच जैनमतप्रभतपादक बौद्धाचायांभवरुद्ध वदेोक्त र्मांचें [कुमाणरलापूवीं जैणमनीनें पूवधमीमाांसा 
(वाक्याथधमीमाांसा बकवा कमधमीमाांसा) सूिें करून तयाांत वेद हे ईश्वरोक्त आहेत असें ठरभवलें  होतें. तया पूवधमीमाांसेवरच कुमाणरलाचायांच्या व्याख्या असून 
शबरस्वामीच्याही व्याख्या आहेत.] प्रभतपादन केलें  होतें. परांतु तयावळेेस ब्राह्मणर्मांत बहसाभश्रत याग फार असल्यामुळें 
बौद्धाचायांच्या दयार्माचेंच वजन जास्त पडत जाऊन वैभदक र्मध हा लोकभविेषणाला कारण होऊां  लागला. 
तेव्हाां हा प्रसांग लक्षाांत आणनू कुमाणरलानंीं दूरदर्तशतवानें आपल्या काभरकें त सूिोक्त बहसा अगदींच गाळून 
टाभकली. आभण कुमाणरलापढुेंही जे प्रयोगकार झाले तयाांनींही तया र्ोरणानेंच अबहसायुक्त प्रयोग भलभहले. 
यामुळें हल्लीं गृहस्थाचे (गृह्य) कमांत श्रौतकमाभशवाय [वैष्ट्णवाांनीं तर श्रौतकमांतही बहसेचा तयाग करून भपष्टपशुकल्प ठरभवला आहे. 
परांतु स्मातध माि तया कमांत प्रतयक्ष पशचूा हभव देतात. तरी ज्या प्राांतीं बहसािेषी जैनाांचें प्राबल्य भवशषे आहे अशा मेवाशी, गुजराथी व मारवाडी याांचे देशाांत 
यज्ञाांस मुळींच रजा भदली आहे!] बहसा म्हणून राभहली नाहीं. परांतु मूळचें जें सूि आहे तें तसेंच फेर बदल न कभरताां 
दाखल्यासाठीं ब्राह्मणाांनीं स्वाध्यायाांत माि रक्षून ठेभवलें  आहे. कुमाणरलभट् हे शंकराचायांपूवीं सुमारें ३०० वषें 
म्हणजे शाभलवाहन शके सुमारें ५०० मध्यें झाले असाव ेअसा अजमास आहे. 

 
सूिाची एक गृह्यपभरभशष्ट म्हणून लहानशी पुरवणी आहे. परांतु ती आलीकडेच कोणीं तरी रभचली 

असावी असें पुष्ट्कळाांचें मत आहे. याचप्रमाणें दुसरीं एक बह्वृच व दुसरें साखंायन अशीं दोन पभरभशष्टें आहेत. 
 
या देशाांत पूवापर एक वैभदक र्मध व दुसरा दयार्मध अशा दोन परांपरा [एकाचें सूळ मांिाांत आहे व दुसऱ्याचें मूळ 

उपभनषदाांत आहे; एकाांत कमध हा भवषय व दुसऱ्याांत ज्ञान हा भवषय; एकाचे अनुयायी ब्राह्मण व दुसऱ्याचे अनुयायी जैन. तयानांतर वैष्ट्णवाांनीं उपासनामागध 
काढून तयाांत ईश्वरास सभवग्रहतव व सगुणतव माभनलें  व तयाचें पूजन करावें असें ठरभवलें . तयाचप्रमाणें बलगाईताांनीं शवैोपासना काढली व ब्राह्मणाांनीं 
शक्तीची उपासना व स्मातध र्मध काढला अशीं अनेक रूपाांतरें झालीं.] चालत आल्या आहेत. पैकीं दयार्माचें मांडन बौद्धावतारींच 
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भवशषेतः झालें  आभण तयाचे आर्ारानेंच पुढें वैष्ट्णवदशधनें व सारु्सांताांचे मागध हीं भनमाण झालीं. परांतु, एकाची 
उन्नभत तेव्हाां दुसऱ्याचा कमीपणा हीं असावयाचींच; तयाप्रमाणें अबहसेला र्रून चालणाऱ्या मागांची जेव्हाां उन्नभत 
होत चालली तेव्हाां वैभदक मागाचा बहुर्ा उच्छेद होत चालला. तरी ब्राह्मणाांनीं तयाचा सवांशानें नाश न होऊां  
देताां लोकबनदेला व लोकभविेषणाला कारण अशीं जीं भकतयेक प्रकरणें साांपडलीं तीं तयाांनीं टाळवतील भततकीं 
टाळून वैभदक र्माचा बींमोड होऊां  भदला नाहीं हें फार चाांगलें  केलें . वारा येईल तशी पाठ करणें हें दूरदशी 
लोकाांस श्लाघ्य आहे. काळ हा सवधदा एकसारखाच असतो असा भनयम नसल्यामुळें  लोकभविेषणाचा काळ 
भनघून जाऊन शाांतता झाली म्हणजे सूज्ञ लोक दोन्ही प्रकाराांचा भवचार करतात. व अशा प्रसांगीं मूळ कृतींत 
झालेले फेरफार भवचावांताांच्या नजरेस तेव्हाांच येतात. तयामुळें  झाली ही गोष्ट बरीच झाली असें म्हणावें लागतें. 
“यद्यणप शुदं्ध लोकणवरुदं्ध नो करिीय ं नाचरिीयम्” इतयाभद वचनेंही सदरील ‘वाऱ्याप्रमाणें पाठ 
करण्या’सारखींच आहेत. ह्याप्रमाणें भवरुद्ध वाटणारीं कमें भततकीं भकतयेक कभलवजांत टाभकलीं, भकतयेकाांचे 
अथध [भकतयेक भठकाणीं आलंभन शब्दाचा खरा अशध ‘मारणें’ असा असताां नवीन सुर्ारणेंत नुस्ता ‘स्पशध करणें’ असा र्भरला आहे. हें बहुश्रुत वाचकाांस 
अवगत असेलच.] बदलले, व भकतयेक सत्त्व रज तम या सदराांत टाकून भकतयेक युगभेदाप्रमाणें व 
मनुष्ट्यभेदाप्रमाणें– म्हणजे पूवींचे ऋषी सामथ्यधवान् होते तसे हल्लीं नाहींत अशा समजुतीनें बकवा 
वणधभेदानेंतयाांची वाांटणी केली अशी राहाटी भदसते. वास्तभवक म्हटलें  असताां वैभदक व जैन हे उभय र्मध व 
तयाांचीं तत्त्वें परस्पराांपासूांन अगदीं भवरुद्ध स्स्थतींत आहेत. श्रौतयागाांत तर बहसेवाांचनू बोलणें नाहीं. व 
गृह्यकमांतही आश्वलायनानंीं बहसा भलभहली आहे. यावरून गाय, बैल, बकरीं, पक्षी इतयाभद प्राणी 
यज्ञशषेिारानें भक्षणाहध झालीं होतीं व याभवषयीं कोणतयाही प्रकारचा भनषेर् बकवा शांका पूवीं सूिकतयांच्या मनाांत 
आली असेल असें म्हणवत नाहीं. [आपस्तंबर्मधसूिाांत भक्ष्याभक्ष्याध्यायाांत पुढील वचन आहे :— रे्न्वनडुहोभधक्ष्यम्! ३०. मेध्यमानडुहभमभत 

वाजसनेयकम् ॥ ३१ ॥ –– १ प्रश्न, ५ पटल.] याजवरून ज्या काळीं दयार्माचें अगदीं नाांव नव्हतें तयाकाळीं हें सूि रभचलें  
असावें असें भदसतें. आता हें सूि वदेास अगदीं सभन्नर् आहे इतकें च नव्हे, तर तें अगदीं वदेतुल्य आहे असें सवध 
ब्राह्मण समजतात. भशवाय, तयाचा कता ऋभष असून तो अदृष्टाथधरष्टा होता अशी तयाची प्रभसभद्ध असल्यामुळें 
तयाचे प्रभतपादनाांत कोठेंही भ्राांभत नाहीं असें समजलें  जातें; हें खरें. तथाभप कालाप्रमाणें तयाचेंही वाक्य एकीकडे 
ठेवनू गृहस्थाचे घरीं माांसावाांचून व बहसेवाांचनू म्हणजे व्रीभहबपडानें बकवा उतसगधपक्षानेंच मरु्पकध , अनुस्तरणी व 
शूलगव इतयाभद कमें होतात व अन्नप्राशनही भनमांसच होतें; आभण ह्यास कुमाणरलाचायांचीही सनद आहे. 

 
छांदोबद्ध स्मृती झाल्या ततपूवीं सूिें हीं झालीं असावीं असें अनुमान आहे, आभण तयाच सूिाांतील 

र्मधसूिाांच्या छांदोबद्ध स्मृती झाल्या. याचप्रमाणें वदेमांिाांचे भवभनयोग व तयाांभवषयींच्या दांतकथा व आख्याभयका 
ज्या चालत होतया तया प्रथम ब्राह्मणग्रांथाांत भलभहल्या गेल्या आभण नांतर तयाजवर पुराणें झालीं; आभण वदेसूक्तें 
प्रगट झाल्यावर काांहीं काळानें तयाांस मांितव आलें  आभण तयानांतर ब्राह्मणग्रांथ झाले असाव ेअशी परांपरा लागते. 
कारण, ब्राह्मणाांत सूक्ताांस मांि ह्मणून माभनलें  आहे व तयाचप्रमाणें सूिाांतही वदेसूक्ताांस मांि ह्मटलें  आहे. 
भिसुपणध, ब्रह्ममांि, प्रतयांभगरा, शस्त्रें, वगैरे हीं सवध पाभरभाभषक नाांवें ब्राह्मणाांत आढळतात; परांतु तयामध्यें गृह्यकमें 
कोठेंही आढळत नाहींत. यावरून तीं केवळ गृह्यसूिरचनाकाळच्या रीतीभातींचीं दशधक आहेत असें ह्मणावें 
लागतें. तरी गृह्याांचा आरांभ आरण्यकें  ह्मणून जे ब्राह्मणाांचे भाग आहेत तयाांत काांहीं काांहीं भदसतो. ब्राह्मणें हीं 
वदेाचीं कमोपभनषदें व आरण्यकें  हीं वदेाचीं ब्रह्मोपभनषदें आहेत असे ह्मणतात. तैभत्तरीयारण्यकाचे दुसऱ्या 
प्रपाठकाांतील दहाव्या अनुवाकाांत जीं पांचमहायज्ञ व भपतृमेर्ाध्यायाचे ६ व ेप्रपाठकाांत अन्तयेभष्ट हीं कमें भलभहलीं 
आहेत तीं आश्वलायनानंीं घेतलीं आहेत असें ते दोन्ही ग्रांथ ताडून पाभहले असताां आढळून येतें. तयाचप्रमाणें 
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गृह्यपणरणशष्टानें सांध्येकडे नारायिोपणनषदातंील जे मांि ओढले आहेत ते मूळ सूिाांत नाहींत असें आढळून येतें. 
याभशवाय हेंही ध्यानाांत ठेभवलें  पाभहजे कीं, सूिोक्त आचायधतपधणाांत आचायांभशवाय गागी, सुलभा, वडवा 
इतयाभद भस्त्रयाही दाखल केल्या आहेत; यावरून सूिोतपत्तीपूवीं ते आचायध व तया आचाया झाल्या होतया असें 
भदसतें. 

 
हे सूि रभचलें  तयाकाळीं या देशाांत वदेाभदकाांची मोठी चचा चालली होती असें भदसतें. परांतु पुढें वदेाचे 

उच्चाराांत गडबड होऊां  लागनू वदेाची भाषा समजेनाशी झाल्यामुळें  प्राकृत भाषा वाढूां लागल्या. तेव्हाां भशक्षा व 
प्राभतशाख्यें होऊन वदेपाठसांरक्षणाथध यतन चालू झाले. तसेंच वदेाचें अक्षर बदलूां  नये ह्मणून पदपाठ, क्रमपाठ व 
जटापाठ इतयाभद करण्याची रीभत पडली आभण नवीं वाक्यें भशरूां  नयेत ह्मणून अनुक्रमभणका पढवूां लागले; असा 
क्रम भदसतो. 

 
सूिामध्यें प्रयोग भलहून कमधकाळीं जे मांि ह्मणावयाचे तयाच्या आदी माि भदल्या आहेत व तयाप्रमाणें ते 

मांि ह्मणण्याचा प्रस्तुत पभरपाठ आहे. तयाचप्रमाणें सूिाांत भजतक्या मांिाांचा भवभनयोग आहे ते सवध मांि एकि 
करून ठेवतात तयास मांिसांभहता ह्मणतात. ही मांिसांभहता मूळ सांभहतेचा भतसरा अांश होईल. आश्वलायनाचायध हे 
आपले सूिाांत मुांजीचे समयीं यज्ञोपवीत (जानवें) र्ारण मुळींच भलहीत नाहींत. यावरून तें यज्ञसमयीं माि 
र्ारण करण्याची वभहवाट असावी असें भदसतें व तसें असेल तर यज्ञोपवीतही अन्वथध होतें. बभहर्तदशचेे वळेीं 
कानावर यज्ञोपवीत ठेवण्याची चाल अद्याभप आहे, याजवरूनही तें भनतय नव्हतें असें भदसतें. आताां कदाभचत् 
अन्यशाखाांतून तें भनतय घालण्याचा वभहवाट असेल; परांतु आश्वलायनशाखेंत ती चाल नव्हती हें स्पष्ट भदसतें. 
याचप्रमाणें लग्न-मुांजीचे वळेीं देवदेवक वगैरे कमें आलीकडील प्रयोगाांत भलभहलेलीं आढळतात, तींही सूिाांत 
कोठें दाखल नाहींत. सूिाांत श्राद्धाभद कमेंही थोडक्याांत भलभहलीं असून आलीकडील प्रयोगकाराांनींच तीं फार 
वाढभवलेलीं आहेत ह्मणून सूिोक्त कमांचा लोकाांस सांके्षप भदसतो. परांतु वस्तुतः सूिोक्तभवर्ीच मूलभतू होत. 
आलीकडील प्रयोग ह्मणजे लाांबलचक व पौराभणक वाक्यें घेऊन भवस्तृत केलेले आहेत. याभशवाय असेंही 
भदसून येईल कीं, सूिोक्त कमें ही अगदी अल्प खचांनीं होणारीं असून, आपल्यामध्यें अभतशय खचाचीं ह्मणून 
ठरलेलीं जी लग्न-मुांजीचीं कायें तीं तर दोन चार रुपयाांत होतील असें भदसतें! परांतु आलीकडे तया कमांत 
अनेक लोकरीती भशरून तीं कायें अभतशय अवाढ्ढव्य खचाचीं झालीं आहेत, व सूिोक्त रीती एकीकडे राहून तया 
परस्पराांत महदांतर पडलेलें  भदसतें. आठव े वषीं उपनयन आभण तयापढुें बारा वषेंपयंत ब्रह्मचयपालन असा 
सूिोक्त ठराव आहे. परांतु साांप्रत लोकाांनीं दाांडगाईनें तो ठराव बगलेंत गुांडाळून यथेच्छ आचरण चालभवलें  आहे 
हें बरें नाहीं. र्मधशास्त्राचे मूळ ग्रांथ जें सूि तयाची अशी पायमल्ली होणें हें अगदी अयोग्य व अभहतकर होय. 
ब्रह्मचयास अगदींच हुसकून भदल्यामुळें  लोक अशक्त, अल्पायु, अभविान् व भीरु होत जाऊन अल्पवयाांतील 
लग्नरूढीनें भवर्वाांची सांख्याही फार वाढत चालली आहे हेंच आपल्या ऋभषवयांची आज्ञा उल्लांघन केल्याचें 
प्रतयक्ष प्रायभश्चत्त व भशक्षा आपणास भोगावी लागत आहे! तरी आपले डोळे अजून उघडत नाहींत हें आश्चयध नव्हे 
काय? यावरून र्मध हा कल्याणकारक आभण अर्मध हा दुःखप्रद होय हें स्पष्ट भदसतें. 

 
प्रस्तुत भाषाांतर केलेलें  सूि हें आश्वलायनाचंें अध्यायचतुष्टयातमक गृह्यसूि होय. याचा अथध 

नारायिवृत्तीचे [नारायिवृत्तीचा कता यास गाग्यध नारायि असें अभभर्ान आहे. हा कृष्ट्िणजत नामक ब्राह्मणाचा पुि व श्रीपणत याचा पौि असून तो 
आलीकडे सुमारें ३०० वषांतच झाला असावा असें म्हणतात. तरी याचे नामाचा भनदेश कुमाणरल काभरकें त येतो यावरून हा कुमाणरलभट्ापूवीं झाला असें 
भदसतें.] आर्ारानें केलेला आहे. तयाजवरून असें भदसतें कीं, प्रथम जी यज्ञाची प्रशांसा केली आहे तयाांत होमानें 
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बकवा नमस्कारानेंही यज्ञभसभद्ध होते असें म्हटलें  आहे. पूजेतही नमस्कार हा मुख्य र्भरला आहे. छप्पन्न 
उपचाराांची पूजा, षोडशोपचारपूजा, दशोपचारपूजा, पांचोपचारपूजा वगैरे पूजाांचे प्रकार आहेत तयाांत 
एकोपचारपूजा म्हणून र्भरली आहे; म्हणजे फक्त नमस्कारानें सवध पूजा होते असें म्हटलें  आहे. अस्तु. प्रस्तुत 
सूिकाराांनीं पाशुक, िणव व पाक असे ३ प्रकारचे यज्ञ वर्तणले आहेत. तयाांपकैीं गृह्यसूिाांत गृहस्थास योग्य असा 
पाकयज्ञ प्रथम घेऊन तो वैश्वदेवरूपानें साांभगतला आहे आभण नांतर भववाहकमध साांभगतलें  आहे. भववाहकमांत 
मुलाच्या बकवा मुलीच्या वयाची इयत्ता मुळींच भलभहली नसून वषांतील कोणतयाही काळीं लग्न केलें  तरी चालतें 
असेंही मत दशधभवलें  आहे. तयाचप्रमाणें देशाचार म्हणजे लोकानीं बकवा राजाांनीं मान्य केलेली चाल भववाहकाळीं 
मान्य करून नांतर स्थालीपाक, पशुप्रयोग, गभार्ान, पुांसवन, अनवलोभन, सीमांतोन्नयन, जातकमध, अन्नप्राशन, 
चौल, मुांज, व मरु्पकध  हीं गृहस्थास प्राप्त होणाऱ्या वैभवाप्रमाणें अनुक्रमें साांभगतलीं आहेत. हे प्रथमाध्यायाांतील 
भवषय झाले. भितीय व तृतीय अध्यायाांत भनतय करण्याचे पांचमहायज्ञ, वषांत दोन वळे करण्याची श्रावणी, 
दुःस्वप्नाभदकाांची शाांभत, सांध्या, समावतधन व अनेक भयनाशक शाांती हीं कमें साांभगतलीं आहेत. आभण पुढें 
चतुथाध्यायीं गाहधस्थ्याच्या पभरणामाचे जे ओध्वधदेभहक भवर्ी व शूलगव नामक यज्ञ ते साांगनू गृह्यसूत्राची 
पभरसमास्प्त केली आहे. 

 
या गृह्यरचनेवरून असें स्पष्ट भदसतें कीं, श्रौताखेरीज इतक्या चाली तयावळेेस स्मृतींत बकवा आचाराांत 

होतया. तयाचप्रमाणें अांतयेष्टीमध्यें सवध औध्वधदेभहक अस्ग्नहोत्र्याचें करावें याप्रमाणें भलभहलें  आहे. यावरून तया 
काळीं सवध ब्राह्मण अस्ग्नहोिी असत असेंही भदसतें. आता आश्वलायनानंीं अन्तयेभष्टकमध माि घेऊन तयाभशवाय 
ब्रह्ममेर् म्हणन वगेळा प्रकार घेतलेला भदसत नाहीं; परांतु तैणत्तरीयारण्यकातं व णिरण्यकेशीसूिाांत णपतृमेर् व 
ब्रह्ममेर् हे पृथक् साांभगतले आहेत. तयाांतील भपतृमेर् हा कमधकाांडी लाकाांकभरताां असून ब्रह्ममेर् हा 
णचणत्तप्रयोगानुरोर्ें ज्ञानकाांडी लोकाांकभरताां आहे असें सायनाचायध म्हणतात. 

 
ब्रह्ममेरे् तु कृतस्नोऽभप प्रपाठको भवभनयुक्तः आभहताग्नेयो दहनाभदसांस्कारः सोऽयां भपतृमेर्ः 

आभहतास्ग्नतव े सभत यो ब्रह्मतत्त्वां जानाभत तस्य दहनसांस्कारो ब्रह्ममेर् इतयुच्यते । तस्स्मन् ब्रह्ममेरे्ऽस्य 
प्रपाठकस्य भवभनयोगां भरिाज आह इ॰— 

 
भचत्त्युपभनषद्भाष्ट्यां; तै॰, आ॰, ३ प्रपा॰, ५१ अनुवाक. 

 
पूवीं गृहस्थाच्या स्माताग्नीवर पाशुकयज्ञ करीत होते असें भदसतें. पाशुकयज्ञ म्हणजे पशूच्या माांसानें 

होम करणें. तयाची व तयाचप्रमाणें अन्नप्राशनाांत पशुपक्ष्याांचें माांस घेण्याची आभण तयाचीं भवशषे फलें  मानण्याची 
चाल होती असें वाटतें. पुढें मरु्पकांतही माांसभोजन असलें च पाभहजे, तयाभशवाय मरु्पकध  होणार नाहीं असें 
भलभहलें  आहे. मरु्पकध  म्हणजे आभतथ्यभवभर् होय. आप्त, भशष्ट व श्रेष्ठ असे लोक घरीं आले असताां तयाांचे 
आभतथ्याथध मरु्पकध  करावा लागतो. अशा मानकरी लोकाांस सूिकाराांनीं अध्यध म्हटलें  आहे. या सांबांर्ानें पाभहलें  
असताां गाांवच्या भहशबेीं ‘भेट बकरा’ हें सदर आढळाांत येतें. म्हणजे, तसा कोणी राज्याभर्कारी गाांवाांत आला 
असताां तयाचे सन्मानाथध होणाऱ्या खचाचे रकमेस ह्या सदराांत घालतात. याचप्रमाणें लग्नाांत भवभहणीस ‘भेट 
बकरा’ म्हणून एक रुपया देतात. आताां, पूवीं बकऱ्याच्या माांसानें आदर करण्याची चाल नसून गोमाांसानें 
आभतथ्य होत होतें असें सवधि भदसतें; परांतु संस्कारकौस्तुभातं, — 
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गोप्रभतभनभर्तवने छाग आलभ्यते — पृष्ठ २१ ७, पांस्क्त ३. 

 
असें म्हटले आहे; यावरून गाईचें प्रयोजन उडवनू तेथें बकऱ्याची योजना केलेली भदसते. आपण सार्ारण 
देवपूजेस वगैरे जो नेहमीं साभत्त्वक अघध देतों तो मरु्पकाचाच कल्प होय. अन्नप्राशनभवर्ींत आज म्हणजे 
बोकडाचें माांस भलभहलें  आहे. परांतु मरु्पकांत गव्य म्हणजे गोमाांस र्भरलें  आहे व तयात आलां भनच 
[कभलवजधप्रकरणसांबांर्ानें ‘अस्ग्नहोि गवालां भां’ हें वाक्य प्रभसद्धच आहे. तयाभशवाय ‘महोक्षां वा महाजां वा श्रोभियायोपकल्पते’ असें एक स्मृभतवचन आहे.] 
मुख्य असून उतसजधन हें गौणपक्षीं आहे. याचप्रमाणे अष्टकाश्राद्धातंही माांस भलभहलें  असून पशुकल्पाांत तर पशूांची 
बहसा करण्याची रीभत भलभहली आहे. याप्रमाणें तृतीयाध्यायाांतील गोष्टी आहेत. यानांतर चौथ्या व शवेटच्या 
अध्यायाांत गृह्यसांबांर्ी शवेटचें कमध जें अांतयेभष्ट ती भलभहली आहे व ही अन्तयेभष्ट अस्ग्नहोत्र्याची आहे यावरून तया 
काळचे सवध गृहस्थ अस्ग्नहोिी असाव े असें अनुमान असल्याभवषयीं वर भनदेश केलाच आहे. अन्तयेष्टींत 
शवाबरोबर गाय मारून जाळण्याचा भवभर् आहे. प्रथमतः स्मशानाांत शव नेते समयींच तयाजबरोबर जाळावयाच्या 
गायीचे गळ्याांत एक दोरी अडकवनू तीच दोरी शवाचे दांडास बाांरू्न अशा थाटानें स्मशानाांत नेण्याचा भवभर् 
भलभहला आहे. परांतु हा प्रकार प्रस्तुत गतरूढ झाला असल्यामुळें  ह्या र्मधशास्त्राजे्ञप्रमाणें वागल्यास तया 
मनुष्ट्याला सवध लोक नाांवें ठेवनू तयाची सवधि छी थू होईल. तरी प्राचीन काळीं ही गोष्ट र्मधसांबांर्ाची म्हणून सवध 
लोक करीत होते व तयावळेीं तयाांस दोष देण्याचेंही कारण नव्हतें. यावरून लोकरूढीचा जबरदस्त प्रयोग 
सवांच्या आचार भवचाराांवर कसा दृढतर झाला आहे हें सहज भदसून येईल, याचप्रमाणें पूवध काळचें आणखी एक 
उदाहरण असें आहे कीं, स्त्रीनें प्रजोतपत्त्यथध पतीच्या आजे्ञनें अथवा तयाचे पश्चात् इतर आप्ताांच्या आजे्ञनें उपपभत 
करावा अशी पूवीं रूढी व शास्त्र असें. परांतु अशी गोष्ट आताां काढली तर तयास लोक बाहेर तोंड काढूां देणार 
नाहींत! साराांश, र्मधशास्त्रास आभण रूढींस बहुत अांतर पडून रूढी ह्याच र्मधशास्त्रें होऊन बसल्या आहेत. अस्तु. 
प्रस्तुत अन्तयेष्टीसांबांर्ीं गोदहनास अनुस्तरिीकमध म्हणतात. ही अनुस्तरणी तैभत्तरीय आरण्यकाांत, ऋग्वदेाांत, 
शुल्कयजुवेदाचे ३५ व ेअध्यायाांत व इतर अनेक सूिाांत आहे. तया गाईच्या माांसाचे बपड देण्याभवषयीं व भतची वपा 
काढून भतनें पे्रताचें मुख व सवध शरीर आच्छादून नांतर तयास अस्ग्न देण्याभवषयीं ह्या अन्तयेभष्टकमांत भलभहलें  
आहे. गाय नसली तर भतचे भठकाणीं काळ्या बकरीचा कल्प भलभहला आहे. आताां,– 

 

 
 

हाच मांि तैभत्तरीयारण्यक, ६ प्रपाठक १ ला अनुवाक याांत असून आश्वलायनानंींही तोच मांि प्रस्तुत कमांत 
घेतला आहे. परांतु तैभत्तरीयारण्यकाचे भपतृमेर्ाध्यायाांत १२ व्या अनुवाकावर मार्वानंीं भाष्ट्य भलभहताांनाां असें 
म्हटलें  आहे कीं,— 

 
राजगव्या हननमुतसगधश्चभेत िौ पक्षौ, ति हननपके्ष मन्िा; पूवधमेवोक्ताः । 
अथोतसगधपके्ष मन्िा उच्यन्ते ॥ 
 

असें भलहून तयापुढें,— 
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माता रुराणाां॰ मा गामनागामभदबत वभर्ष्ट ॥ ऋ॰ –६–७–८; 
तै. आ. ६ प्रपा. १२ अनु. 

 
हा मांि भलभहला आहे. या मांिाांत याभज्ञकाांस असा उपदेश आहे कीं, ‘तुम्ही गरीब गाईचा जीव घेऊां  नका’. हल्लीं 
मरु्पकांत तरी हाच मांि म्हणून उतसजधन करतात. या गाईस राजगवी, अनुस्तरिी व सयावरी असें ह्मणतात. 
या गाईचें वणधन भारद्वाजकल्पातं असें भलभहलें  आहे :— 

 
जरठाां मुख्याां तज्जघन्याां कृष्ट्णाां कृष्ट्णाक्षीं 
कृष्ट्णबालाां कृष्ट्णखुरामभप वा अजाां । 

 
म्हणजे, अनुस्तरणीची गाय वृद्ध असावी, नाहीं तर काळी बकवा काळ्या खुराांचीही असावी अथवा तशी 

शळेी असावी. आताां हा गाय योजण्याचा भवभर् येवढ्याकभरताां आहे म्हणून म्हणतात कीं, मृतास भपतृलोकीं दूर् 
भमळावें. तसेंच भपतृलोकाांच्या वाटेवर चार डोळ्याांचीं कुिीं आहेत तयाांस काांहीं भक्ष्य टाकावें म्हणून जीवाबरोबर 
सामग्री द्यावी असें म्हणतात व यास पुढील मांिावरूनही प्रमाण भमळतें :– 

 

 
ऋ॰ –७–६– १५, व तै. आ. ६ प्रपा. ३ अनु. 

 
तसेंच,— 

 

 
— तै. आ., ६ प्रपा. १ अनु. 

 
यानांतर शूलगव म्हणजे बैलाचा यज्ञ करण्याभवषयीं भलभहलें  असून तोही घरच्या खोंडानेंच रुद्रप्रीतयथध 

करावा असें भलभहलें  आहे. आताां हीं सवध कमें गृहस्थाांनीं करावयाचीं असून तया काळीं तीं अप्रभतबद्ध चालत 
असावीं असें सूिोक्त प्रभतपादनावरून सहज अनुमान होतें. मरु्पकध  हा प्रभतसहामासीं व राजा, ऋभष, सासरा, 
जाांवई, मामा व गुरु इतयाभद श्रेष्ठ पाहुणे घरीं आले असताां तयाांच्या पाहुणचाराथध करावा असें भलभहलें  आहे. 
याचप्रमाणें शूलगवाचा कालही प्रभतवषीं एकदाां आरा नक्षिावर ठरभवला आहे. या सवध गोष्टींवरून तया काळीं 
गुराढोराांचा चाांगला सुकाळ होता असें भदसतें. तसेंच हीं कमें करण्याभवषयीं वदेाांची आज्ञा असल्यामुळें  तयाांचें 
उल्लांघन न कभरताां तीं पुण्यप्राप्तयथध सवध लोक अवश्य व भनःशांकपणें करीत असत. कभलयुगाांत बहसाभद कमें वज्यध 
ठरभवल्यामुळें तभिरुद्ध आचरण करणाऱ्याांकडे पाहून लोकाांस तयाांचा फार भतरस्कार उतपन्न होतो व “आताां 
कभलयुगाांत लोक असेच र्मधभ्रष्ट होत जावयाचे व तयाांजकडून बहसाभद कमें व्हावयाचीं” असा ते कभलसांबांर्ी 
भनराशचेा कोलाहल कभरतात. परांतु आमच्या प्रकृत भवषयाचे कालाकडे नजर भदली म्हणजे प्रस्तुतचा काळ 
बहसाभद कू्रर कमांपासून पुष्ट्कळ दूर आहे बकवा याहीपेक्षाां पूवींचीं बहसाकमें जास्त होतीं याचा भवचार सहज 
होईल. हल्लींच्या कालदेशवतधमानाकडे पाभहलें  असताां पूवधकालीं बहसेची गोष्ट कोणाच्या मनाांतच येत नव्हती असें 
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स्पष्ट भदसतें. यावरून कलीच्या नाांवानें व्यथध गवगवा करण्याांत अथध नाहीं; असें पूवधरीतींकडे पाभहलें  असताां 
आढळून येईल. 

 
अांतयेष्टीमध्यें कोठेंही भवर्वावपन भलभहलें  नाहीं इतकें च नाहीं; तर स्मशानाांतून मृताचे भवर्वसे घरीं 

आणण्याचा– 
 

 
 

हा मांि म्हणतात. तयावरून भतला पुनरुिाहाचीही आज्ञा आहे असें भसद्ध होतें व हें सार्नाचायांचे भाष्ट्यावरून व 
प्रकरणावरून सहज समजतें. सूिकाराांनीं हाच मांि ह्या प्रसांगीं घेतला आहे यावरून, तर तयाचें महत्त्व भवशषे 
आहे. भारद्वाजकल्पातं या सांबांर्ाचा तर भवशषे खुलासा केला आहे व ततसांबांर्ानें मार्व असा अथध भलभहतात– 
 

“तवां पुनर्तववाहेच्छोः पतयुः जायातवां सम्यक् प्राप्नुभह” 
 

यावरून पुनर्तववाहमतास दाढ्यध येतें. अस्तु. 
 

अन्तयेष्टीचे ‘उप सपध मातरं भूणममेता॰ं’ ऋ. ७.६.२७ 
 

इतयाभद इतर मांिाांवरून पूवीं शवदहनाची चाल नसून पे्रते पुरण्याची चाल असावी असें भदसतें. तरी 
आश्वलायनाचायांचे काळीं दहनभवभर्ही चालू असून तयाांनीं पे्रतदहनानांतर तयाच्या अस्थी जमा करून तया 
मडक्याांत घालून पुराव्या असें भलभहलें  आहे, तयावरून पे्रतें पुरण्याच्या प्राचीन भवर्ीचा मान राखावा म्हणून हा 
प्रयोग भलभहला असावा असें सहज अनुमान होतें. याचप्रमाणें तीथांत अस्थी टाकण्याचा हल्लीं आपण जो क्रम 
पाहतों तयावरून तीथधसभन्नर् मृतयु व्हावा हेंही सवांस इष्ट असून तसें झालें  नाहीं तर मृताच्या अस्थी तरी तीथांत 
नेऊन टाकाव्या अशी सवधि इच्छा व रीभत असावी असें भदसतें, आताां मरणोत्तर जन्माांतराची कल्पना ही 
पूवधकालीं होतीसें भदसत नाहीं. 

 

 
–तै. आ.. ६ प्रपा., १ अनु. 

 
म्हणजे ‘हे अग्ने! या मृतास सुखलोकाप्रत ने.’ यावर भाष्ट्यकार असें म्हणतात :– 

यस्स्मन् देश ेपुण्यकृतो लोकाः सस्न्त ति प्रापय. 
 

तयाचप्रमाणें,– 
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– तै. आ. ६ प्रपा., ३ अनु. 

 
भावाथध—जे मोठाले यज्ञ करून व ज्ञानसांपादन करून मरतात ते देवलोकास जातात आभण याचप्रमाणें 

जे युद्धाांत मरतात ते देवलोकाप्रत जातात; तयाचभठकाणीं (हे भपतराांनो!) तुम्हीं जावें. 
 
यावरून मृताांचे जीव भपतृलोकास (स्वगास) जातात व आपले पूवधजही स्वगांत आहेत अशी पूवींच्या 

लोकाांची समजूत होती असें भदसतें; परांतु जन्माांतराची व मृतास मरणोत्तर होणाऱ्या यातनाांची वगैरे कल्पना 
आलीकडील भदसते. शुल्कयजुवेदसांभहतेचा ३५ वा भपतृमेभर्क अध्याय आहे तयाांतही ‘वि वपा ंजातवेदः’ हा मांि 
याच प्रकरणीं घातला आहे. तया वदेाचे भाष्ट्यकार मिीर्र िे एततसांबांर्ानें असें म्हणतात कीं,— 

 
मध्यमाष्टका गोपशुना काया तस्या रे्नोवधपाां जुहोभत इ॰ 

 
परांतु पुढें बौद्ध [बुद्धाची प्रारांभीं बहुत बनदा झाली. व तो अर्मध आभण पाखांड उतपन्न करण्याकभरताां झाला असें सवध म्हणूां लागले. तरी तयाच्या 
उपदेशाचा अलौभकक प्रसार व तद्नुरूप लोकाांच्या वतधनाचा क्रम हीं पाहून तयाचें दशावताराांत वणधन होऊां  लागनू इतर देवाांप्रमाणें तयासही वैभदक 
र्मानुयायी आपल्या कायारांभीं मांगलाचरणाांत (पहा, स्वाध्याय, पृष्ठ ५६ पायथ्याची टीप) वगैरे प्रमाण करूां  लागले! भारताांतील भीष्ट्मस्तवराजांत 
ह्याप्रमाणें भीष्ट्माांनीं बुद्धास नमन केलें  आहे.– 

 
बुद्धरूपां समास्थाय सवधरूपपरायणः ॥ 
मोहयन् सवधभतूाभन तस्म ैमोहाऽऽतमने नमः ॥ 

 
परांतु बुद्धाचे िेषे्ट जे वैभदक होते तयाांनीं बदु्धमांभदराांत कदाभप न जाण्याभवषयीं फार कडक वचनें भलभहलीं आहेत:– 
 

हस्स्तना ताड्यमानोऽभप न गच्छेजै्जनमांभदरम्! 
 
व तयाप्रमाणें अद्याभप जैनमांभदराांत बकवा तयाांच्या भवहाराांत व चैतयाांत जाण्याभवषयीं लोक र्जत नाहींत! बौद्ध व जैनमताांचा भवचार आमच्या 

‘स्वाध्याय’ पुस्तकाांत पहा,— (पभरभशष्ट १०, पृष्ठ २१३).] मतदशधनानांतर गाईची बहसा सुटून गोदानावर भनवाह होऊां  लागला व 
शूलगव जाऊन वृषोतसगध आला; परांतु वदे, आरण्यकें  व सूिें याांत जे तयाकाळीं प्रवृत्तींत असलेले भवर्ी भलभहले 
आहेत तयाांवरून सूिें हीं बौद्धावतारापूवीं अतएव फार प्राचीनकाळीं झालेलीं आहेत असें आम्हीं वर एके भठकाणीं 
भनदेश केल्याप्रमाणें भसद्ध होतें. 

 
अन्तयेष्टींत पे्रताांस गाड्याांवर बकवा स्कां दाांवर न्यावें असें आश्वलायन भलभहतात. व हेंच मत 

तैभत्तरीयारण्यकाांतही आहे. वृद्ध सेवक ह्मणजे शूर हे वाहकाचे कामाांत लावण्याभवषयीं व पतनीचें उतथापन 
करण्याभवषयीं प्रशस्त होत असें भलभहलें  आहे. तसेच गाड्याांस बैल जोडण्याचे वगैरे मांि आहेत. तयाांजवरून 
हल्लींप्रमाणें शूराांनीं पे्रतास स्पशध करू नये व स्कां दाांवर माि पे्रत वाहून न्यावें इतयाभद आग्रही रूढी वैभदककालीं 
चालत नसून सदरील आचार भवचाराांवरून तया काळच्या रूढी फार सुखसोयकर होतया असें भदसतें. परांतु तया 
प्रस्तुतकाळीं नष्ट झाल्या हें चाांगलें  झालें  नाहीं. मग ह्या नवीन प्रचाराचें काय कारण झालें  असेल तें असो. 
अन्तयेष्टीच्या सांबांर्ानें वैभदक कालाचा भवचार कभरताां मृताशौचाची जी हल्लीं रीभत चालत आहे ती व दानकल्प हीं 
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आलीकडे पुराणाांनीं उपस्स्थत केलीं आहेत असें भदसतें. परांतु तीं आश्वलायनास सवध प्रकारें अश्रुत होतीं. 
मरणोत्तर, भपतराांच्या नाांवानें येथें ब्राह्मणास शय्या भदली तर ती परलोकीं तयाांस भमळते, जलकुां भ भदला असताां 
भपतराांची तृषा शाांत होते, जोडा भदला तर मृताांस काांटे लागत नाहींत, छिी भदली म्हणजे ऊन लागत नाहीं 
इतयाभद प्रकार भवशषेेंकरून गरुड बकवा वैनतेय पुराणाांतगधत पे्रतकल्पाांत मोया भवस्तारानें भदले आहेत. ते ग्रांथ 
मृताचे घरीं तयाच्या आप्ताांकडून दानप्रवृत्त्यथध वाचून दाखवाव ेअसा भवभर् आहे. परांतु हे ग्रांथ मृतोत्तरकायोपजीवी 
असे स्मशानपुरोभहत जे कारटे लोक तयाांच्या लाभाथध कोणीं तरी रभचले असाव ेअसा तकध  आहे. तयाांतील अनेक 
भयानक व अद्भतु कथानकें  वाचून मृताचे आप्ताांस भीभत उतपन्न करावी व मृताचें काांहीं तरी कल्याण होऊन 
तयास सुख भमळावें अशा बाहण्यानें तयाांजकडून यथाशस्क्त काांहीं तरी भमळभवतात. परांतु तया भबचाऱ्याांस याांतील 
सतयासतय प्रकार काांहीं उमजत नसून ततसांबांर्ाची भवचारशस्क्तही आलीकडे अज्ञान लोकाांशींच नेहमीं सांबांर् 
असल्यामुळें  नष्ट होऊन गेली आहे व केवळ गप्पा झोंकणाऱ्या असतयालापींचा माि स्वाथध सार्ला असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
वैभदक परांपरेंत कमध हें प्रर्ान असून तया काळीं जाती होतया व ते वदेच प्रमाण मानीत असत. परांतु पुढें 

बौद्धपरांपरेंत वदे, कमध व जाती हीं तीनही तयाांच्या दयार्मास भवरुद्ध वाटून तयाांनीं तयाांचा भनःपात करण्याचा 
यतन चालभवला होता. वैभदक व बौद्ध या उभय परांपरेंत मुख्यतवेंकरून हेच तीन प्रकार परस्पर भवरुद्ध आहेत. या 
सांबांर्ानें तया काळीं मोठमोठे वादभववाद होऊन घोटाळे झाले. जैणमनीसारखे वैभदक आयध हे कमधप्रभतपादक होते. 
व बुद्ध, शाक्यकसि, गौतम याांजसारखे भनवभृत्तमागी पुरुष तभिरुद्ध दयार्मध प्रभतपादन करीत होते. शवेटीं 
दयार्मांचाच जय होऊन वैभदकाांस नमावें लागलें . ‘प्रमािं परमं श्रुणतः’ इतयाभद मताभभमानाचीं सूिें जाऊन तया 
भठकाणीं ‘अस्वग्यं लोकणवणद्वष्ट’ं इतयाभद वचनें लोकाांमध्ये चालूां  झालीं. साराांश, लोकाचार व लोकाांचा कल 
जसा असेल तयाप्रमाणें र्मधशास्त्राांत वगैरे फेरफार होतात. याचे स्पष्टीकरणाथध एक दोन उदाहरणें घेतलीं असताां 
चाांगला बोर् होईल. सती जाणें हा प्रयोग वदेाांस व स्मृतींस अगदीं अश्रुत असताांही लोकरुची व लोकाग्रह हीं 
पाहून तयाचें मांडन व प्रयोग होऊां  लागले. वैद्यशास्त्राांत वाजीकरणाभद लेख, कामशास्त्रावर वात्स्यायन 
भरताभदकाांची प्रवृभत्त, ज्योभतषाांत जयसार्न शकुन अमृतवळेा इतयाभद पाहणें, हीं सवध प्रकरणें लोकरुचीला 
अनुसरूनच भनमाण झालेलीं भदसतात. 

 
आश्वलायनानंीं जसे पांचमहायज्ञ भलभहले आहेत तसेच तैभत्तरीयारण्यक व शतपथब्राह्मण 

इतयाभदकाांतही साांभगतले आहेत. तयाांत— 
 
 वा एते महायज्ञाः सतभत प्रतायन्ते॰—तै. आ.,—२ प्रपा. १० अनु. 
 
असा या पांचमहायज्ञाांचा आरांभ केला आहे. याांतील वणधन असें आहे कीं, होम हीच देवपूजा; 

मनुष्ट्याांभशवाय इतर जीवाांस अन्न देणें याचें नाांव भतूयज्ञ; वभडलाांचे नाांवानें अन्न देणें (श्राद्ध करणें) याांचें नाव 
भपतृयज्ञ; स्वतः भशकणें (स्वाध्याय करणें) याचें नाांव ज्ञानपूजन बकवा ब्रह्मयज्ञ; आभण मनुष्ट्याांस भवद्या व अन्न देणें 
याचें नाांव मनुष्ट्यपूजन बकवा मनुष्ट्ययज्ञ. मनुष्ट्यपूजनाांत ब्राह्मण बकवा सांन्याशी असा काांहीं भवशषे वगध न घेताां 
केवळ मनुष्ट्यजाभत माि घेतली आहे. पांचमहायज्ञाभवषयीं मनूही असें ह्मणतो:— 
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ऋभषयज्ञां देवयज्ञां भतूयज्ञां च सवधदा ॥ 
नृयज्ञां भपतृयज्ञां च यथाशस्क्त न हापयेत् ॥ २१ ॥ —४. 

 
पुढें पुराणान्तरीं हेंच प्रकरण घेऊन सदरील पाांच ऋणें मनुष्ट्यमािाांस माभनलीं आहेत. याजवरून स्वतः 

ज्ञान सांपादन करणें व मनुष्ट्य आभण इतर जीव याांचें रक्षण करणें ही वणधश्रेष्ठ ब्राह्मणाांचीं तर मुख्य कमें होत असें 
भदसतें. आभण तयावरूनच पाांथस्थाांचा सन्मान करून तयाांस अन्न देण्याची वभहवाट या देशाांत ब्राह्मणाांमध्यें 
प्राचीनकाळापासून चालत आली आहे. हल्लीं हा देश दाभरद्यग्रस्त झाल्यामुळें पूवींची वभहवाट सवधि सारखी 
चालत नाहीं, तरी जे श्रीमान् व सांभाभवत गृहस्थ आहेत ते आपल्या ज्ञातीच्या लोकाांचा तरी अन्नदानाभद 
पूजाभवभर् कभरतात. तैभत्तरीयारण्यकाांत स्वाध्यायसांबांर्ानें पुढील अनुवाकाांत स्वतांि भववचेन केलें  आहे.— 

 
ब्रह्मयजे्ञन यक्ष्यमाणः॰— तै. आ., २ प्रपा., ११ अनु. 

 
हें वचन आभद र्रून ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) सांबांर्ी एकाांतवास, आसनाभर्ष्ठान व दृभष्टभनरोर् करून 

अभ्यास करणें याभवषयीं भशफारशी केल्या आहेत. 
 
आचायधतपधणाांत सुमंतूपासून आश्वलायनापयंत असे ऋग्वदे पढभवणारे चाळीस आचायध भलभहले आहेत व 

तयाांत भारतकत्त ेव भाष्ट्यकत्तेही आले आहेत. याजवरून भारताची गाथा ही काांहीं अांशानें तरीं तयावळेीं असून 
नांतर तया भारतावरून हल्लींचें भवस्तृत भारत झालें  असावें असें वाटतें. दुसरें, या आचायांत ऋभषकन्याही आल्या 
आहेत तयावरून ऋभषकन्या ह्या वदेाध्ययन व वदेाध्यापन करीत होतया असें भदसतें. स्वाध्यायातं जे ग्रांथ अध्ययन 
करण्यास साांभगतले आहेत तयाांत चार वदेसांभहता, ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशांसी व प्राचीन इभतहास इतके 
आहेत. यावरून तया काळीं इतकेही ग्रांथ उपलब्र् असून ते सूिोतपत्तीपूवीं झालेले होते असें म्हटलें  पाभहजे. 
वदेाभशवाय भकतयेक गाथाही अद्याभप आढळतात. व तयाचप्रमाणें इभतहास व चभरिें हीं काांहीं तरी तयावळेेस 
असावीं असें भसद्ध होतें. आताां, ब्राह्मणें हे ग्रांथ हल्लीं एकि केलेले भदसतात. परांतु तयाांत अनेक गोष्टी, वाद, तकध , 
आख्यानें, उपाख्यानें, व्याख्यानें, अभभज्ञान व गाथा इतयादींचा समावशे आहे. तसाच, गाथाांचा जो मोठा सांग्रह 
भदसतो तयाजवरून तयाचे पूवीं अनेक ग्रांथ चालत असून तयाांजवरून हा गाथासांग्रह झाला असावा असा तकध  
होतो. मग ते अनेक ग्रांथ लेखी असोत बकवा तोंडानेंच परांपरया चालत आलेले असोत, परांतु ते होते असें मानणें 
सांभाव्य आहे. कोणींही काांहीं ऐभतहाभसक गोष्टी भलभहल्या म्हणजे तया लेखापूवीं तभिषयीं काांहीं एक भलभहलेलें  
बकवा कोणी साांगत आलेलें  नसेल असें म्हणवत नाहीं. याचप्रमाणें इतर ग्रांथाांचीही गोष्ट आहे. भारत हें 
ऐभतहाभसक ग्रांथ म्हणून प्रभसद्ध आहे. परांतु ततपूवीं ततसांबांर्ाचा काांहीं तरी लेख बकवा आख्या प्रभसद्ध असून 
तयावरून हा महाभारत ग्रांथ उतरला असावा आभण तयाचप्रमाणें पुराणाांच्या पूवींही काांहीं कथानकें  प्रभसद्ध 
असतील तयाांवरून पुराणें हीं भनर्तमलीं असावीं. प्रस्तुतच्या ब्रह्मयज्ञप्रयोगाांत ज्याप्रमाणें सवध ग्रांथाांच्या आदी घेतात 
तयाचप्रमाणें इभतहासाची आभद ‘नारायिं नमस्कृत्य’ अशी घेतात. परांतु पुराणाांची आदी कोठेंही घेत नाहींत. 
यावरून पुराणें हीं सूिाांचे कालीं बकवा ततपूवीं नसावीं असा सहज बोर् होतो. आताां पुराणाांत सांभहतापुराणें, 
शृांखलापुराणें, महापुराणें व उपपुराणें असे चार प्रकार असल्याभवषयीं लेख आहेत; परांतु ते चार ही प्रकार आज 
उपलब्र् नाहींत. याचें कारण असें असावें कीं, चाांगला ग्रांथ झाला म्हणजे लोक तयाचा सांग्रह कभरतात आभण 
तयाजपेक्षाां कमी योग्यतेचे पूवींचे ग्रांथ असल्यास ते रद्द होतात असा सार्ारण भनयम आहे. तदनुसार चाांगलीं 
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पुराणें तेवढीं जतन होऊन बाकीचीं बुडालीं असतील. सूिाांस कल्प ह्मणतात असें वर एके भठकाणीं ह्मटलें च 
आहे; तयावरून ते कल्पनेनें भलभहले आहेत असें ध्वभनत होतें. आलीकडे कन्यादानकल्प, भिचाकल्प, 
श्राद्धकल्प, पुरश्चरणकल्प इतयाभद नवीन कल्प आढळतात. परांतु सूिें हीं ऋभषकल्प असून इतर कल्प हे पौरुष 
होत असें समजावयाचें. 

 
आताां, कोणी म्हणतात कीं, गाथा, [गाथा, नाराशंसी व इणतिास या भतहींचाही हेतु जरी पूवधवृत्तकथनाचा आहे तरी तयाांतील सूक्ष्म 

भेद असा आहे : ‘गाथा’ म्हणजे एकेका वांशाचा बकवा एकेका कृतयाचा इभतहास. यास मराठींत बखरी म्हणतात. जसें ‘मरायाांची बखर’, ‘पेशव्याांची 
बखर’, ‘पानपतच्या लढाईची बखर’ इतयाभद एकेक गोष्टीचे इभतहास तया गाथा होत; ‘नाराशांसी’ म्हणजे व्यस्क्तभवशषेाचे इभतहास. जसें–‘भशवाजीचभरि’, 
‘बाजीरावचभरि’, ‘नाथचभरि’ इतयाभद; आभण ‘इभतहास’ म्हणजे मोठाल्या राष्ट्राांचीं व ततसांबांर्ीय अनेक गोष्टींचीं सांभक्षप्त बकवा भवस्तृत वणधनें. या भतन्ही 
वगांच्या इभतहासाांत आपल्या इकडे गाथा व इभतहास याांची बरीच प्रवृभत्त आहे. परांतु ‘नाराशांसो– वगांत येणारीं व्यस्क्तवैशभेषक चभरिें बकवा इभतहास 
तयाची आपल्या ग्रांथप्रसाराांत फार जरूर आहे. भतची पूणधता तर दूर राभहली, परांतु आपल्या महाराष्ट्र ग्रांथप्रसाराांत तसें रूप तरी कर्ीं येईल तें येवो!] 
नाराशांसी व इभतहास हे ग्रांथ ब्राह्मणाांतच समाभवष्ट आहेत व कोणी म्हणतात कीं, ते पृथक् होते. परांतु ते पृथक् 
होते असें म्हटलें  तर ते ग्रांथ हल्लीं भनखालस नष्ट झाले असाव ेअसें अनुमान करण्यास हरकत नाहीं; पण ते ग्रांथ 
ब्राह्मणग्रांथाांत आहेत अशी कल्पना केली तर माि ततसांबर्ाचे भवषय तयाांत साांपडतील. आताां आरण्यकाांत असें 
भलभहलें  आहे कीं, तया ग्रांथाांचें जो स्वतः अध्ययन करील तयाचे भपतराांचा उद्धार होईल. 

 हे म्हणणें अथधवादाचें म्हणजे रोचक अतएव 
ग्रांथमहत्त्वदशधक होय. तरी एका दृष्टीनें पाभहलें  असताां तें म्हणणेंही खरें आहे. म्हणजे पुि भविान् भनघाले असताां 
वभडलाांचें नाांव राहतें हें सवध प्रभसद्ध आहे व वभडलाांचें नामरक्षण हाच भपतराांचा उद्धार होय हेंही वगेळें  साांगावयास 
नको. अस्तु. ब्रह्मयज्ञाांत देवाांचीं नाांवें प्रथम भलहून नांतर वदेऋषींचीं–म्हणजे प्रथम मांडलाचे शतकचन, दुसऱ्या 
मांडलाचे माध्यम याप्रमाणें दहा मांडलाांच्या ऋषींचीं –क्रमवार नाांवें भलभहलीं आहेत. देवतपधणाचे यादींत भजतकीं 
नाांवें घातलीं आहेत तयाां सवांस तया काळीं देवतव मानीत होते हें तर अथधभसद्धच आहे. तयाांत प्रथमतः प्रजापणत 
म्हणजे सृष्टीचा कत्ता जो परमेश्वर तयाचा नामभनदेश करून नांतर वदे, ओांकार, वषट्कार, पवधत, नद्या, वृक्ष 
वगैरे देवताभनदेश केला आहे. वैभदककाळीं वदे, ओांकार व वषट्कार (यज्ञ) ह्या जशा पूज्य देवता होतया 
तयाचप्रमाणे पवधत, नद्या व वृक्ष याांच्या सांबांर्ाच्याही देवता पूज्य माभनल्या आहेत. वर जीं दहा मांडलाांच्या ऋषींचीं 
नाांवें भलभहलीं म्हणून म्हटलें  ते ऋषी फार प्राचीन असून तयाांस ‘छांदऋषी’ अशी सांज्ञा आहे. तयाांचे कारकीदींतच 
प्रथम वदे प्रकट झाले व म्हणून तयाांचीं नावें मांिाांचे ऋषी अशा सांबांर्ानें सांभहता बाांर्णाराांनीं दाखल केलीं आहेत. 
आताां, तया मांिरष्ट्ट्या मांडळाांत भस्त्रया, शूर व क्षभिय वगैरेही दाखल केले आहेत. यमी, पौलोमी, इदं्रािी, 
लोपामुद्रा या भस्त्रया मांिरष्ट्ट्या होतया; कवषऐलूष हा शुर मांिरष्टा होता; व कणिवत, णवश्वाणमत्र वगैरे क्षभिय 
मांिरष्ट े होते. याप्रमाणें छांदऋषी झाल्यानांतर आचायध म्हणजे पूवींच्या छांदऋषींचें ज्ञान पढभवणारे याांचीं नाांवें 
घेतलीं असून तयाांतही स्त्रीपरुुषाांचा समावशे आहे. [‘आचाया’ची जी व्याख्या वर केली तदनुरूप तयाांचे पुढेंही पूवधभवद्याभशक्षक बहुत 
आचायध झाले. चालु शतकाांतही आपले प्रदेशाांत पूवीं िरी केशवजी सोमवंशी, सदाणशव काशीनाथ छते्र, गोकवद नारायि, बाळगंगार्रशास्त्री जांभेकर 
वगैरे, व तयाांचे पुढें कृष्ट्िशास्त्री णचपळूिकर, केरोपंत नाना छते्र, दादोबा पांडुरंग –महाराष्ट्र भाषेचे पाणिनी!–वगैरे होऊन तयाांचे पुढें हल्लीं वरील 
णचपळूिकराचें वांशस्थ मालाकार, वेदाथधयतनकार, षड्दशधनकचतणनकाकार वगैरे हे महाराष्ट्रभाषेचे आचायध झाले आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं!] 
वदेाांत ज्या कथा व ततसांबांर्ानें जे देव आहेत ते वदेोतपत्तीपूवीं झाले असें मानण्यास जशी हरकत नाही 
तयाप्रमाणेंच प्रस्तुत सूिाांत जे [या आचायधमालेमध्यें प्रस्तुतसूिप्रभतपादक खुद्द आश्वलायनाचायध याांचेंही नाांव आलें  आहे. यावरून दोन तीन 
अनुमानें होतात; एक, आश्वलायनानांतर या सूिाचा काांहीं भाग वाढभवला असावा; बकवा दुसरें, पूवधकालीं जीवांताचेंही तपधण करण्याची चाल असावी; 
अथवा भतसरें प्रकृत सूि हें खुद्द आश्वलायनांनीं न कभरताां तिांशीयाांनीं आश्वलायनांनांतर लौकरच केलें  असून तयाांनीं आपल्या मूळ पुरुषाचें प्रख्यापन व 
गौरव होण्याकभरताां तयास तेंच नाांव भदलें  असावें. या भतन्ही अनुमानाांपैकीं कोणतेंही अनुमान सतय असें ठरलें  तरी एकां दर सूिरचनेस कोणतयाही अांशानें 
बार् येत नसून तयाच्या उक्त प्राचीनतवासही भवरोर् येईल अथवा तयाांत आमचें शवेटचें अनुमानही खरें झाल्यास आमच्या प्रभतपाभदत सूिकालाभदकास 
कमीपणा येईलसें वाटत नाहीं. भशवाय हेंही लक्ष्याांत ठेभवलें  पाभहजे कीं, आपल्या ग्रांथास वजनदारी व महत्त्व येण्याकभरताां ती दुसऱ्या कोणा सुप्रभसद्ध 
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भविानाची कृभत म्हणून आपले ग्रांथ प्रभसद्ध करण्याची बहुत भदवसाांची वभहवाट भदसते, तदनुरूप आम्हीं भतसरें अनुमान बाांर्लेलें ही सांभाव्य आहे परांतु 
म्हणून तयाचें महत्त्व कमी होत नाहीं. आज आपलेजवळ जी मनुस्मृणत आहे तो ग्रांथ खुद्द मनूची कृभत नसून तो कोणीं भृगूनें रचून मनूचे नाांवावर प्रभसद्ध 
केल्याची आख्या आहे! तरी तया ग्रांथाचें महत्त्व व लोकमान्यता हीं यस्तकां भचत्ही कमी नाहींत हें सवांस भवभदत आहेच.] आचायध व ज्या आचाया 
भनर्तदष्ट केल्या आहेत तया सवध सूिरचनेपूवीं झाल्या हें भसद्ध असून एततसांबांर्ानें वर एक दोन भठकाणीं उल्लेख 
केलाच आहे. अस्तु. यानांतर आपल्या भपतृियीचीं नाांवें घेण्यास साांभगतलीं आहेत. परांतु आलीकडे कमधवृद्धीच्या 
र्ोरणानें तया ियीस इतर आप्ताांचीं नाांवें आणखी जोडण्याची वभहवाट पडली आहे. येणेंप्रमाणें ब्रह्मयज्ञसांबांर्ी 
तपधणप्रयोग येथें सांपतो. तयानांतर पुढें, फावले तसें म्हणजे, चालताां बसताां व उठताां भफरताां सवध काळीं अध्ययन 
करावें असें साांभगतलें  आहे आभण तयाप्रमाणें सवधप्रकारें जरी नाहीं तरी वर साांभगतलेल्या प्राचीन ग्रांथाांच्या आदींचें 
पठन करण्याचा प्रस्तुत सांप्रदाय आहेच. आताां ह्यासांबांर्ानें साांगावयाचा भाग येथेंच आहे कीं, सूिोक्त रीतीप्रमाणें 
नाांवाचा माि ब्रह्मयज्ञ हल्लीं चालू असून तयाभवषयीं वास्तभवक भवचार कोणीही करीत नाहीं. हें फार वाईट आहे. 
वरील ब्रह्मयज्ञप्रभतपादनावरून तर असें भसद्ध होतें कीं, तया काळीं जे ग्रांथ उपलब्र् होते तयाांचा अभ्यास 
करण्याची लालसा ततकालीन भवदन्मांडळाांत फार होती व ‘स्वाध्याय’ सदराखालीं प्रयोगकाराांनीं तया सवध 
ग्रांथाांच्या आदी घेऊन तो भवभर् भनतयकमांत घालण्याचें कारण तरी हेंच असावें. परांतु तयाची काळजी अथवा 
तभिषयक भवचार हल्लीं नष्ट झाला असून आपल्या पूवधजाांच्या ज्ञानाचें भाांडार काय इकडे कोणीही लक्ष्य देत 
नाहीं. आलीकडे अनेक उलाढालीनें पूवधजाांनीं प्रभतपाभदलेल्या कमांचा सवांकडून तयाग होत जाऊन पूवधजाांच्या 
रीतीभाती व आचारभवचार याांजपासून सवध लोक च्युत झाले असल्यामुळें  प्रकृत भवषयानुरूप आमच्या लोकाांत 
ब्रह्मयज्ञ करणाऱ्याांची सांख्या भदवसेंभदवस घटत चालली आहे, ही एक गोष्ट झाली. आभण तयाांतही जे काांहीबाहीं 
तया रीतीला अनुसरून आहेत तयाांस तर, वर भलभहल्याप्रमाणें ततसांबांर्ाचा तत्त्वभवचार मुळींच नाहीं. एतावता 
सवधच प्रकार खेदास्पद झाला आहे. ब्रह्मयज्ञ करणारे ब्रह्मयज्ञाचे वळेेस ‘स्वाध्याय’ सांबांर्ानें साांभगतलेल्या सवध 
ग्रांथाांच्या आदी आजन्मपयंत म्हणतात. परांतु या आदी कशाच्या व ते ग्रांथ काय आहेत हा शोर् लोकाांतून मुळींच 
नाहींसा झाला. सूिाांपासून पुढें उतरता काळ येऊन तया काळाांत उत्तरोत्तर भ्रम वाढत चालला व पाभहजे तशा 
अभवचाराांच्या गोष्टी प्रवृत्त झाल्या. आभण तया अभवचारजन्य आचारभवचाराांशीं सवध लोकाांवर आज बरेच 
भदवसाांपासून पुटें बसत चालल्यामुळें  तयाांत लोक अगदीं मलीन झाले आहेत. पूवीं सूिकालच्या एतदे्दशीय 
लोकाांचें इतर देशस्थ लोकाांच्या ततकालीन आचारभवचाराांशीं साम्य केलें  असताां परदेशीयाांच्या अज्ञान व 
अभवचारजन्य आचारभवचाराांची जशी घुरट घाण येत होती तशी प्रस्तुतकालीं इतर देशस्थ लोकाांच्या अगार् 
ज्ञानजन्य आचारभवचाराांशीं आमच्या आचारभवचाराांचें साम्य केलें  तर आम्हाभवषयीं तया सुभवचारसांपन्न लोकाांस 
भतरस्कारबुभद्ध उतपन्न होईल! ह्याप्रमाणें कालचक्राचा मभहमा अतक्यध आहे!! 

 
आताां कोणास अशी शांका येईल कीं, तपधण करण्याांत काय अथध आहे? तर याचें उतर असें आहे : वदेाांत 

मांि, भवभर् व अथधवाद अशीं मुख्य तीन प्रकरणें आहेत. मांि म्हणजे ईश्वरी प्राथधना बकवा देवस्मरण; भवभर् म्हणजे, 
औषर्सेवनाांत जसें अनुपान तशीं मांिभसद्धयथध कमें; आभण अथधवाद म्हणजे, ते भवर्ी करण्याची लोकाांस रुभच 
लागण्याकभरताां फलश्रतुी भलभहल्या असतात, ते. यावरून मांि हा मुख्य भाग असून तो नुस्ता लोकाांस गोड 
लागणार नाहीं म्हणून तयास मांि जोडून ततसांबांर्ानें प्रस्तुत प्रष्टव्य जो तपधणभवभर् तो साांभगतला असावा असें 
भदसतें. आताां, मांिपठनाचा सांप्रदाय सूिाच्या पूवींपासून असल्याभवषयींचा उल्लखे वर एके भठकाणीं केलाच आहे 
व तो प्रतयक्ष सूिावरूनही भनबार् भसद्ध होतो. कारण, सवध सूिाांत जेथें जेथें मांिप्रास्प्त झाली आहे तेथें तेथें तया 
तया मांिाांच्या आदी भदल्या आहेत. यावरून आणखीही अशी एक गोष्ट भसद्ध होते कीं, पूवीं मांि पाठ करण्याचा 
सवधसार्ारणसांप्रदाय होता व ह्याप्रमाणें सवांस मांि येतातच असें आचायांस पूणधपणें वाटत होतें. तरी प्रस्तुत 
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स्स्थतीकडे पाभहलें  असताां आचायांच्या समजुतींत असतयता येईल; परांतु ह्यास तयाचा नाइलाज आहे! अस्तु. 
येणेंप्रमाणें मांिभाग व तयाच्या व्याख्या म्हणजे ब्राह्मणें ही सवध सूिाांचे फार पूवींपासून तयार झालीं होतीं व 
तयाांतही सवध वदेाांचा एकच राभश होता. परांतु पुढें तयाच्या चार सांभहता झाल्या असें भदसतें. पूवोक्त भववचेनाप्रमाणें 
मूळ मांि ज्याांनीं प्रकट केले ते ऋषी आभण तया वदेमांिाांचीं अांगें, उपाांगें व उपवदे हीं ज्याांनीं पढभवलीं ते आचायध 
होत. यावरून आचायांपेक्षाां ऋषी हे प्राचीन होत व म्हणूनच तयाांस तपधणाांत देवाांच्या खालीं दुसऱ्या प्रतीवर ठेभवलें  
असून आचायांस भतसऱ्या प्रतीवर घातलें  आहे. सूिोतपत्तीचे काळीं ऋषींची कारकीदध बांद पडून आचायांचा 
अम्मलही भढला पडला होता असें भदसतें. आचायांतीलच आश्वलायनाचायध हे होते, व तयाांस कौतुकानें कोणी 
ऋषी म्हणत असतील. बाकी वस्तुतः जे ऋषी होते ते तयाांचे पूवींच होऊन गेले असा तकध  आहे. 

 
सवधदा घराांत अस्ग्न राखून तयाजवर कमें करणें यास अस्ग्नमुखकमें म्हणतात. आताां हीं कमें उतपन्न 

होण्यास मूळ शीतल देश असला पाभहजे असा तकध  होतो. व तयाप्रमाणें आयध हे मूळचे भहमालयाचे आसमांताद्भागीं 
थांड मुलखाांत राहणारे असल्यामुळें  तयाांजमध्यें अस्ग्नमुखकमें फार सुखानें चाललीं असावीं. पुढें उत्तरेकडील 
वस्ती सुटून दभक्षणेकडील उष्ट्ण मुलखाांत म्हणजे श्रीके्षि काशी वगैरेंकडे आयधलोक उतरल्यावर तयाांच्या 
अस्ग्नमुखकमांपासून तयाांस उपाभर् प्राप्त होणें साहभजक होय व तयामुळें  तो मागध सोडून उष्ट्ण प्रदेशाांत 
सुखसोयकर असा उदकसांबांर्ी शीतलोपचारी कमधमागध भनघाला आभण गंगाणद नद्याांचीं माहातम्यें वाढलीं असावीं 
असें अनुमान असून पुढें सांपभत्त वाढल्यावर मूर्ततपूजा भनघाल्या असाव्या असा सुमार आहे. तयाचप्रमाणें 
बुद्धर्मानुयायाांकडून गुरुपादुकापूजन भनघालें  आभण जसजशी वैभदक र्मास ग्लाभन येत चालली तसतशीं भजन 
व दशधन हीं वाढून प्राकृत मांभदरें स्थापन झालीं असें मत आहे. ह्याप्रमाणें मूर्ततपूजेचा नवीन क्रम भनघाला खरा; 
तरी तयाांत वैभदकाांनीं मानलेल्या 

 
इांर, सोम, अस्ग्न, मरुत इतयाभद देवाांच्या मूती मुळींच न होताां राम, कृष्ट्ण, गणपभत, हनुमान्, भशव इतयाभद 
पुराणप्रभसद्ध देवाांच्या मूती माि झाल्या. यावरून जे मूर्ततपूजामागाला अवाचीनतव ठरभवतात तयाांस प्रमाण 
भमळतें. 

 
वदेभवद्या गुप्त ठेवण्याची रीभत, म्हणजे ज्या काळीं बौद्धमागांतील व इतर सारू् हे र्डर्डीत वदेाांतील 

प्रभतपादनाची बनदा करूां  लागले व तेणेंकरून वदेाांभवषयीं सवधि असन्मान उतपन्न होऊां  लागला तेव्हाां वदेाथध न 
जाणताां केवळ तो पाठ करून कायम ठेवण्याभवषयींची रीभत वैभदकर्मानुयायींनीं ठरभवली असावी. तयाचप्रमाणें 
वदेाांतील अश्वमेर्ाचे वणधनाचा प्रस्तुत चालू असलेल्या भाष्ट्याप्रमाणें अथध केला असताां राणीनें याभज्ञक 
अश्वाजवळ भनजावें व तयाची प्राथधना करावी वगैरे सांवशेनप्रकार पाहून यज्ञमांडपाांतील पे्रक्षकाांमध्यें भकती उपहास 
व्हावयाचा व तें [पहा— “यजुवेद माध्यांभदनशाखासांभहता,” अध्याय २३, मांि २० याजवरील भाष्ट्य.] अश्लील भाषण भकती बनद्य होतें 
हेही प्रकार वदेाथध गुप्त ठेवण्यास कारण झालें  असावें; परांतु हेंच जर कारण असेल तर तेथें अथध करणाऱ्या 
भाष्ट्यकाराांची गैर समजूत झाली असावी असें प्रभसद्ध पांभडत दयानंद सरस्वती याांनीं ऋग्वदे व यजुवेद या उभय 
वदेाांवर भाष्ट्य चालभवलें  आहे तयाांतील अथधसरणीवरून वाटतें. परांतु असेंही कोणी म्हणतील कीं, परांपरागत 
चालत आलेला शुद्धाथध सोडून या नवीन भाष्ट्यकाराांचा अथध ग्राह्य करणें ह्याांत मोठेपणा नाहीं; परांतु असें म्हणून 
उपयोग नाहीं. भनदोष व भवचाराला सयुस्क्तक असा अथध होत असल्यास पूवींच्या अथांत गैर समज म्हणून ग्राह्य 



 अनुक्रमणिका 

करण्यास काांहीं हरकत नाहीं असें वाटतें. भारताांतही वदेाांतील भवसांगत अथाभवषयीं व लोकाांच्या गैर 
समजुतीभवषयीं असें म्हटलें  आहे:— 

 
सुरा मतस्या मरू् माांस–मासवां कृसरौदनम् । 
रू्तैः प्रवर्तततां ह्यतेनै्नतिेदेषु कस्ल्पतम् ॥ 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेततप्रकस्ल्पतम् ॥ मोक्षर्मध, अ. ९२ 

 
परांतु आमचे सदसभिचारानें व्यथाभभमान सुटतील तेव्हाां खरें. अस्तु. बौद्धाच्या भीतीनें वदेाथध गुप्त 

ठेवण्याचें भाग पडलें  व अबहसार्माभवषयीं बहुतेक तयाांची छाया पडली असें सवध कबलू करतील. परांतु हें सतय 
कारण एकीकडे ठेवनू तयाभवषयीं कस्ल्पत कथा बहुत भनघाल्या : पूवींचे ऋषी हे यज्ञ वगैरे करून पश ूमारीत 
परांतु तयाांस ते पश ूपुनः सांजीवन करण्याचें सामथ्यध असून तयाप्रमाणें ते करीत; ते सामथ्यध हल्लीं कोणाांतही नाहीं 
ह्मणून पशुबहसा वजध करणें भाग आहे. याचप्रमाणें, पशु मारला ह्मणजे ततप्रीतयथध मोठें अन्नदान करून शाांभत 
करीत व तेणेंकरून ततसांबांर्ाचें पातक लागत नसे; तसें सांतपधण हल्लीं कोणाकडून होत नाहीं ह्मणनू पूवींचा 
यज्ञमागध व मरु्पकाभद पशुबहसाभश्रत कमें बांद करावीं लागलीं इतयाभद सबबी साांगतात. परांतु पशुसांजीवनाभद 
प्रकार व पशुबहसासांबांर्ी पातक वगैरेंचा पत्ता सूिाांत व सूिाांचें मूळ जीं ब्राह्मणें तयाांत कोठेंच लागत नाहीं. 
तयावरून तया सबबी भनमूधल होत. तर वर भलभहलेल्या पैकींच कोणतीं तरी कारणें वेदाच्या गूढतेस योग्य असावीं 
असें वाटतें. याकभरताां प्रस्तुत यज्ञ करून मुद्दाम जो पश ूमारण्याचा क्रम कोठें कोठें चालूां  आहे तो तरी हट्टाचा 
भदसतो व तो बांद करूनच वैष्ट्णवमतप्रभतपाभदत भषष्टपशुकल्प चालू केल्यास अगदींच शुद्ध व भनदोष मागध होईल 
असें वाटतें. भशवाय ऐतरेयारण्यकाांत असें भलभहलें  आहे:— 

 
पुरुषां वै देवाः पशुमालभन्त॰ –२ पांभचका, ८ खांड. 

 
ह्मणजे, पशूांतून मेघ्य भनघून ताांदुळाांत आलें  आहे. ह्मणनू पशूांनीं यज्ञ न कभरताां ताांदुळाांनीं कराव.े 

 
अमेध्याः पशवस्तस्मादेतेषाां नाश्नीयात् ॰–भकत्ता. 

 
तैभत्तरीय शाखेंत प्रोभक्षत माांस माि खाण्याचा भवभर् साांभगतला असून तो याज्ञवल्क्यानंींही आपले स्मृतींत 

घेतला आहे. व तोच भारतातंही आहे. प्रोक्षण ह्मणजे पशूस माजधन करून पभवि करणें. तयास ‘सांज्ञपन’, 
‘उपाकरण’ व ‘आलां भन’ असेंही ह्मणतात. वदेानुभज्ञत पशुमारणास बहसा ह्मणूां नये असेंही कोणी म्हणतात.— 

 
या वदेभवभहता बहसा न सा बहसा प्रकीर्तत्तता ॥ 

 
पशुमारणभवर्ी हे मुळीं भनतयाचे असून ततसांबांर्ानें जेव्हाां वाटाघाांट सुरू झाली तेव्हाां तयास काांहीं 

प्रभतबांर्ाांत आभणलें  असावें असें वाटतें. याभवषयीं मनूचें वचन असें आहे :— 
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[ऊवध्यगोिं पार्थथवं॰—ऐ. ब्रा. २ पांभचका, ६ खांड. याांत पशुहननानांतर तयाचें माांस वगैरे हव्य भाग घेऊन अस्थी वगैरे पृथ्वींत पुरून टाकाव्या 
असें स्पष्ट भलभहलें  आहे. तेव्हाां पशुसांजीवनाची गोष्ट असतय ठरते. याचप्रमाणें सामवेदांत पशूचे हननसमयीं तयाचे माताभपतर व इष्ट आप्त याांची समजूत 
याप्रमाणें घालतात.— 

 
अनु तवा माता मन्यतामनुभपताऽनुभ्राताऽनुसगभ्योऽनुसखा सयूथ्यः ॥ आत्तां देवेभ्यो हभवः ॥ इ॰ —मांिब्राह्मण. 

 
यावरूनही सांजीवनकल्पना भमथ्या होय. सांजीवनाची रीभत होती तर तया वध्यपशूचे माताभपतराांची समजूत करण्याचें मुळींच कारण नव्हतें. 

तसेंच, यज्ञपशूला उत्तम गभत प्राप्त होते असें ह्मटलें  आहे; तया अथीं तयाकाळीं सांजीवनाची वात्ताही नव्हती हें उघड आहे.] 
 

मरु्पके च यजे्ञ च भपतृदैवतकमधभण । 
अिैव पशवो बहस्या नान्यिेतयब्रवीन्मनुः ॥ 

 
याजवरून पाहुणचार, यज्ञ व श्राद्ध इतक्याांत माि माांस राहून बाकी बांद झालें . आताां माांस न खाणारेही 

जनकासारखे भनवभृत्तमागी पूवीं होते. भनवृभत्तमागध म्हणजे वैभदक कमावर अश्रद्धा होऊन दयार्माकडे भचत्त देणें. 
गीतेंत म्हटलें  आहे कीं, — 

 
सांन्यासः कमधयोगश्च भनःश्रयेसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमधसांन्यासातकमधयोगो भवभशष्ट्यते ॥ २ ॥ अ. ५ 

 
भागवतातंही असें म्हटलें  आहे. — 

 
लोके व्यवायाऽऽभमषद्यसेवा॰— 

 
या वचनावरून भनवृभत्त इष्ट आहे असें ठरतें. आताां मनूनें जरी — 

 
प्राणस्यान्नभमदां सव ंप्रजापभतरकल्पयत् ॥ 
स्थावरां जांगमां चैव सव ंप्राणस्य भोजनम् ॥ २८ अ. ५. 

 
असें म्हटलें  आहे. तरी पुढें — 

 
न माांसभक्षणे दोषो न मदे्य न च मथुैने ॥ 
एषः प्रवृभत्तको र्मो भनवृभत्तस्तु महाफला ॥ ५६–५. 

 
असेंही म्हटलें  आहे. अस्तु. 

 
सूिाांत मरु्पकाचे खण्डाांत ‘सव्य ंशूद्राय’ असें एक सूि आहे. तयाजवरून शूरासही मरु्पकध  करण्याची 

चाल व अभर्कार असून तया काळीं शूर राजे बकवा सरदार असतील असेंही वाटतें. सूिाांत भदवसाां व रािीं पाणी 
घेऊन सूयाचें ध्यान करावें इतकी माि सांध्या भलभहली आहे. परांतु हल्लीं प्रयोगावरून तयाहून जास्त चालत आहे. 
आता ही जास्त कशानें झाली याचा भवचार केला तर अनेक ग्रथाांचें तीस साह्य भमळून भतचा एवढा भवस्तार झाला 
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असें भदसतें, म्हणजे, भस्मोपभनषदाांतील भस्माचा मांि, अस्ग्नपुराणाांतील चोवीस नाांवें, योगशास्त्राांतील 
प्राणायाम, नारायणोपभनषदाांतगधत सप्तव्याहृभतपूवधक सभशर व सप्रणव गायिी, सांध्येचें ताांभिक ध्यान–माजधन–
मांिाचमन, पुनमाजधन, अघमषधण, ताांभिक अध्ये–आसनभवभर् मुरा न्यास व गायिीध्यान, सूिोक्त जप, 
उपस्थान, भदशानमन, गोि–शाखा–प्रवरोच्चार व भारताांतील श्लोक इतकीं प्रकरणें भमळून सांस्थेचा अवाचीन 
प्रयोग बनला आहे. याभशवाय पुराणाांतील व तांिाांतील पूजा, अभभषेक, स्तोिपाठ वगैरे जोडलीं आहेत व 
यावरून सांस्थेचा प्रवाह बराच मोठा झाला आहे. परांतु आलीकडील नवीन भशक्षणानें व भवचारप्रसारानें हा सवध 
प्रवाह जो हळूहळू ओसरून जात आहेसा भासतो तो सांध्याप्रवाहच मुळीं कोरडा ठणठणीत होऊन न पडो म्हणजे 
झालें ! सूिकाळीं होम आभण ध्यानयुक्त सांध्या येवढीच काय ती सांध्या होती. परांतु कमधवृद्धीचें वारें जें आमच्या 
लोकाांत भशरलें —आभण ही गोष्ट फार सुख व स्वस्थता असेल तेव्हाांच घडते, दुष्ट्काळ व अस्वाथ्य असेल तेव्हाां 
मुळींच भतचें नाांवही भनघणार नाहीं—तयास पुराणें, तांिें व प्रस्थाभनक उपासनेचे ग्रांथ याांचा फार मोठा आर्ार 
साांपडला. हा ग्रांथार्ार सूिाचे काळीं कोठें नव्हता असें, ज्या अथी या सूिाांत तया ग्रांथाांचा उल्लखे कोठेंच येत 
नाहीं तयावरून वाटतें. भशवरहस्य, देवीरहस्य, रुरयामल, डामरतांि या प्रकारचे ग्रांथ, तसेंच जोगी, 
कापाभलक, पाशुपत, शवै वगैरे प्रस्थानें व अवैभदक पाखाण्ड मागध बौद्धमतानांतर र्मधसांबांर्ानें झालेल्या 
उलाढालींत उभे राभहले असाव े असें भदसतें. आताां, तयाांनीं भठकभठकाणी वदेमांि घेतले आहेत परांतु तयाांचा 
पूजामागध, अनेक प्रकारच्या सामग्र्या व मांभदरें इतयाभद वभदक काळाांत असल्याचा श्रौत व स्मात्तध या सूिाांत 
कोठेंही दाखला आढळत नाहीं. कोणी म्हणतात कीं, बौर्ायनसूत्रातं याचा दाखला आहे. परांतु बौर्ायनसूत्र हें 
पुराणाांसारखेंच असून तें शवैवैष्ट्णवाभद प्रस्थानें चालू झाल्यावर भलभहलें  असावें. तशी गोष्ट आश्वलायनाभवषयीं 
नाहीं. आश्वलायनसूत्र हें फार प्राचीन असून, ज्या अथी, ज्या वदेाच्या आर्ारानें जें सूि भलभहलें  जातें तया वदेाांत 
नसणारा भवषय तया सूिाांत आढळला तर तयाचें प्राचीनतव भमथ्या होतें. तदनुरूप, आश्वलायनसूत्रातं तशा 
प्रकारचा कमी जास्तपणा नसल्यामुळें  तयाची मान्यता भवशषे व योग्य आहे. ही गोष्ट बौर्ायनाशीं लावनू पाभहली 
असताां तयाचें अवाचीनतव अतएव तन्मान्यतेंत ईषन्न्यनूतव भसद्ध होतें. प्रथम स्मातधभवषय थोडा, तो वाढताां वाढताां 
जेव्हाां लोकाांत उपासनाकाांड चालू झालें  तेव्हाां बौर्ायनानंीं तयाचा सांग्रह केला असावा व म्हणून तें वैभदक कमध 
आहे असें म्हणवत नाहीं. 

 
वदेोतपत्तीभवषयीं असा भवचार आहे कीं, सवध वदेमन्ि हे एकदम प्रकट झाले असें नसून प्राचीन ऋषींस 

जसजसें स्फुरण झालें  तसतसें ते प्रकट झाले असतील व हें काम भकतीएक भदवसपयंत चाललें  असेल. कारण, 
भाषेच्या सांबांर्ानें पाभहलें  असताां सवध मन्ि सारख्याच भाषेंत आढळत नसून काांहीं सूक्तें प्राचीन भाषेंत आहेत व 
पुरुषसूक्तासारखीं काांहीं सूक्तें अवाचीन भाषेंत आहेत. तयाचप्रमाणें मांिाांचा उपयोग प्रथम प्राथधनेकडे होत होता. 
पुढें ते मन्ि कमधकाण्डाकडे लावण्याभवषयीं ब्राह्मणें भनमाण झालीं. ब्राह्मणाांतही काांही ब्राह्मणें प्राचीन असून 
काांही अवाचीन आहेत अशी भदसतात. ऐतरेय ब्राह्मि िे णदवोदास आभण इतरा याांचा पुि ऐतरेय [‘ऐतरेय’ हें नाांव, वर 
तयाच्या माताभपतराांचा जो उल्लेख केला आहे तयावरून पाभहलें  असताां आईच्या नाांवावरून घडलें  आहे असें भदसतें. परन्तु बापाचे नाांवावरून पुिास 
अभभर्ान देण्याचा भवशषे पभरपाठ आहे : ‘वाभसष्ठ’, ‘आिेय’, ‘काश्यप’, ‘भागधव’, ‘जामदग्न्य’, ‘वासुदेव’, ‘पाांडव’, ‘पारीभक्षत’ इतयाभद नावें तयाांच्या बापाांचे 
नाांवाांवरून भदलेलीं आहेत; तरी ‘गाांगेय’, ‘कौन्तेय’, ‘रारे्य’, ‘आांजनेय’ इतयाभद नाांवें तयाांच्या आयाांचे नाांवाांवरून घडलीं आहेत व तयाचप्रमाणें प्रस्तुतचें 
ऐतरेय हें नाांव तयाच्या मातृनामानें घभटत झालें  आहे.] म्हणून कोणी होता तयानें पढभवलें  असे लेख आहेत. तयाांत स्मात्तध भवषय 
तर मुळींच नसून वदेाचे भवभनयोग व ततसांबांर्ी ततकाळीं प्रभसद्ध असणाऱ्या दांतकथा आभण तयाचीं फळें इतकीं 
माि भलभहलीं आहेत. ही ब्राह्मणें बऱ्याच काळपयंत होत असून सूिाांची टाांकसाळ पुराणें भनमाण होईपयंत 
सारखी चालत आली होती असें भदसतें. व म्हणूनच शवेटीं बौर्ायनासारखीं जीं सूिें झालीं तयाांत पुराणोक्त 



 अनुक्रमणिका 

र्मधही आले आहेत हें काांहीं आश्चयध नाहीं. कारण, लोकाांचा स्वाभाभवक र्मध असा आहे कीं, तयाांजपढुें एक नमुना 
असला म्हणजे ते तया नमुन्याचा आर्ार र्रून दुसऱ्या भजनसा तयाप्रमाणें तयार कभरतात. प्रथम चार जाती 
होतया तया नमुन्यावर लोकाांनीं चार हजार जाती तयार केल्या. प्रथम एक दोन ब्राह्मणें एक दोन शाखेच्या 
ब्राह्मणाांनीं केलीं तया भकत्त्यावर सवध शाखाांवर भनरभनराळीं ब्राह्मणें झालीं. आताां तयाांतील काांहीं ब्राह्मणें उपलब्र् 
आहेत व काांहीं बुडालीं. म्हणजे, ज्या ज्या शाखाांतून लोकाांचा भरणा कमी होऊन पठनपाठनक्रम बांद पडत 
चालला तसतसे तत्तच्छाखीय ग्रांथही नाहींसे होत चालले. तरी सवध ब्राह्मणाांच्या शवेटचें शतपथब्राह्मि असावें 
असें भदसतें व तें सवध अभवस्च्छन्न आहे. तयाचा कत्ता याज्ञवल्क्ययोगीश्वर आहे असे तयाांतच भलभहलें  आहे. 
[‘इमान्याभदतयाभन, शुल्काभन यजूांभष वाजसनेयेनाख्यायन्ते.] शतपथब्राह्मणाांत वैभदक कमांचा सांग्रह असून वदेाांतभवषयाचाही 
सांग्रह आहे व शब्दाांच्या व्याख्याही पुष्ट्कळ भलभहल्या आहेत. मुळींच ब्राह्मणाांस व्याख्याग्रांथ म्हणतात. असें 
म्हणण्याचें कारण इतकें च कीं, तयाांत वदेाांच्या आदी घेऊन तयाांच्या व्याख्या भलभहल्या आहेत. यावरून वदेमन्ि 
हे ब्राह्मणग्रांथाांचे पूवीं झालेले आहेत हें भसद्ध आहे. व तयाांचें प्राचीनतव इतर कोणतयाही ग्रांथास येत नाहीं हेंही 
स्पष्ट आहे. शतपथब्राह्मणाचे प्रथम काांडाांत, मनूचे राज्याांत मोठा जलप्रलय होऊन जलमय पृथ्वी झाली तेव्हाां 
मतस्यरूपें करून ईश्वरानें तयाचें रक्षण केलें  अशी कथा भलभहली आहे.— 

 
मनव ेह वै प्रातः मतस्यः पाणी आपेदे इ॰ 

 
हीच गोष्ट सवध पुराभणकींनीं आपले पुराणाांत उतरली आहे. इतकें च नाहीं तर अन्य देशच्या 

परर्मीयाांनींही ती गोष्ट आपले ग्रांथाांत घेतली असल्यामुळें  तयाांवरून तर या वैभदक ग्रांथाांचें प्राचीनतव स्पष्ट होतें. 
[बायबलाांतील नोहाचा जलप्रलय तोच हा मनूचा जलप्रलय होय. नोहा हें मनूचें भहब्र ूभाषेंतील अपभ्रष्टप्रयोगसाभर्त नाांव झालेलें  आहे; व कुराणाांत अरबी 
भाषेमध्यें तें ‘नुः’ अशा शब्दानें तयाच जलप्रलयाचे कथानकाखालीं घातलेलें  आहे!! यावरून सवध र्मधपुस्तकाांत येणाऱ्या फार प्राचीन इभतहासाचें हें 
अभितीयच आश्चयध मानण्यासारखें ऐक्य आहे व येणेंकरून वैभदक र्माची प्राथभमकताही सवांशानें व्यक्त होत असून तयाची छाया इतर र्मीयाांनीं उतरून 
घेतली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं!] 

 
वदेमांि, सूिें बकवा ब्राह्मणें हीं जशीं एक काळीं झालेलीं नसून बराच काळपयंत तयाांची घडण चालली 

होती तशींच पुराणें व तांिेंही एककाळींच सवध घडलीं नसून तयाांची फारच अवाचीन घटना असल्यामुळें  तीं 
अजूनही घडत आहेत. जसजसे भक्त व जसजशा लोकरुची झाल्या तसतशी उपसनाग्रांथाांची व अनेक 
देवताकल्पनाांची भरती होत चालली हें लक्ष्याांत आभणलें  म्हणजे बौर्ायनसूत्रातं अनेक उपासना काां आल्या याचें 
भदग्दशधन जें वर एके भठकाणीं केलें  आहे तयास दाढ्यध येईल. याभशवाय ही एक गोष्ट लक्ष्याांत ठेभवली पाभहजे कीं, 
बहुत काळापासून वदेाभदक प्राचीन ग्रांथ पभरभमत होऊन बसल्यामुळे तयाांत नवीन भवषय भशरावयास जागा नाहीं. 
परांतु उपभनषदें व पुराणें हीं अपभरभमत असल्यामुळें तयाांत प्रस्था भनक व उपासक लोकाांनीं नवीन उपभनषदें व 
नवीन पुराणें करून घातलीं आहेत आभण पुढेंही घालतील. याचप्रमाणें सूिाांमध्यें एका बौर्ायनसूत्राची माि 
अशीच अपभरभमतता असल्यामुळें  तयाांत सूिाांच्या रीतीपेक्षाां बहुत फाजील प्रभतपादन जोडलेलें  भदसतें. पुराणाांत 
स्कंदाणद काांहीं पुराणें अपभरभमत असल्यामुळें तयाांत पाभहजे ते भवषय मागाहून घुसवनू भदले जातात. व्यवहाराांत 
ज्याप्रमाणें कोणाचे गोिाचा पत्ता नसल्यास तयास काश्यप गोि लावण्याची चाल आहे; तयाचप्रमाणें कोणताही 
भवषय भनघाला तरी तो स्कंद पुराणाांतगधत आहे असा शवेटीं शरेा असलेला दृष्टीस पडतो. ह्याप्रमाणें जेथें 
पोकळपणा असेल तेथें इतराांचा भशरकाव होणें साहभजक आहे. 
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वदेप्रभतपादक जे मूळ ऋषी होते ते महाभक्त असून तयाांची देवावर भनष्ठा फार असे; व हल्लीं जसे 
ब्राह्मणाांत बखेडे चालू असतात तसे तया काळीं काांहीं नव्हतें असें भदसतें. आताां, ते जरी सारे्, एकान्तवासी 
भनष्ट्पक्षपातानें व भनभीडपणानें लोकाांस उपदेश करणारे आभण ईश्वरावर पूणध भवश्वास ठेवनू चालणारे असे होते 
तरी, तयाांस पारलौभकक व ऐभहक सुखाचा लोभ असून ततसांबांर्ाने शाांभत, सुबभुद्ध पराक्रम, अन्न-र्न-पुि-
पशुप्रास्प्त दीघायुष्ट्य इतयाभद ईश्वराजवळ प्राथीत असत. व याकभरताां तयाांचे यतनही चाांगले व अनुकरणीय होते. 
ते प्रातः उठून स्नान वगैरे करून शाांत व भनमधल होऊन नांतर पठनपाठनक्रम व व्यवहारर्मध याांस लागत. व 
तयाांचेठायी श्रद्धा, मेर्ा, बुभद्ध, न्यायनैष्ठुयध तपस्स्वता, सतयभप्रयता, दीघोद्योगीपणा आभण सवध वणांचें गुरुतव असे. 
क्षभियाभद पराक्रमशाली जातींचे ऋषी हेच गुरु होते व तयावरून तयाांच्या शौयधवीयाचीही कल्पना होते. परांतु हा 
प्रकार आलीकडे बहुत भदवसाांपासून बहदुलोकाांतील उच्च ब्राह्मणवगातून नष्ट झाल्यासारखा वाटतो व हें फार 
वाईट आहे. पूवधऋषींचा बहुसन्मान्य काळ नष्ट होऊन पढुें भटाांचा, दासाांचा व बोवाांचा काळ आल्यामुळें  सवधि 
सांकोभचत व अयुक्त भनयम, भस्त्रयाांच्या अभर्काराचा नाश व अद्भतु गप्पा चालू झाल्या. लोकाांचा सारे्पणा व 
गांभीरपणा जाऊन शृांगाभरक व बाभलश वत्तधन लोकाांमध्यें प्रचभलत झालें  व तयाांतच काय ती भवित्ता व स्वारस्य 
असें मानून परांपरा भबघडत चालली. चाांगल्या चाांगल्या भवषयाांतही भवनोदपर भाषण व शृांगाभरक नामभनदेश होऊां  
लागले. काव्यकार, चम्पूकार, नाटककार वगैरेंनीं आपला प्रस्ताव फार वाढवनू तयाांतच आपणास भविान् 
म्हणवनू नटूां लागले. व्याकरण व इतर शास्त्राांवरील पुढील ग्रांथाांस मनोरमा, कौमुदी, भषूण, कुचमर्तदनी, 
इतयाभद प्रौढरीतीचा व प्राचीन गाांभीयाचा उच्छेद करून टाकणारीं स्त्रीवाचक नाांवें देऊन ग्रांथप्रसार करूां  लागले. 
मांगलाचरण म्हणजे ज्याांत पूणध शृांगार भरला आहे तें होऊन वेिीसंिारनाटकादींच्या आरांभी ‘उणतष्ठन्त्या रतान्ते 
॰’ इतयाभद पद्याांसारखीं पद्यें येऊां  लागलीं. जयदेवासारख्या पस्ण्डतांमन्य कभवश्रेष्ठानें गीतगोणवन्द नामक परम 
शृांगारपर काव्य करून भशमग्यासारखा अमांगल कृष्ट्णलीलाप्रभाव वर्तणला इतयाभद गोष्टी भकतयेक प्रौढ व भवचारी 
लोकाांच्या मतानें भनन्द्य ठरतात. परांतु ह्यास आताां भनरुपाय आहे. एकां दरींत लोकरुभच भवलक्षण होऊन भतची 
गभत अगदीं भवरुद्ध भदशकेडे झाली येवढें खरें. व तयामुळें  शौयध, वीयध, श्री, रै्यध, बुभद्ध, गाांभीयध इतयाभद 
कीर्तत्तप्रसारक सद्गुणाांचा ऱ्हास होऊन चावटपण, कोट्या, श्लेष, अथांतरें, अनेकाथी शब्दयोजना इतयाभद 
प्रकार भनमधल भवद्यामस्न्दरावर कलांकरूपानें छटा मारूां  लागले; आभण तेणेंकरून, आयधभवद्यामांभदराची बाहेरून 
शोभा पाहणाराांस तयाजभवषयीं अपूज्यता होऊां  लागणें हेंही स्वाभाभवकच आहे. अष्टाध्यायीसूत्र, शबदानुशासन, 
मिाभाष्ट्य अशा मजबूत व साध्या भचऱ्याांसारखी भचरेबांदी सवध भवद्यामस्न्दरास असती म्हणजे तयाच्या प्राचीन व 
अवाचीन स्स्थतींत जो प्रस्तुत भवपरीत भाव भदसतो तो भदसताना. वरील ग्रांथाांची सार्ारण व तत्त्वबोर्ाची जशी 
रचना आहे तशी आलीकडील ग्रांथाांची नसून तयाांत असतयप्रभतपादन, अपलाप व जल्प हे फार वाढत चालले. 
[असतय प्रभतपादन, अपलाप व जल्प या दोषानीं ओतप्रोत भरलेल्या प्रभतपादनाांचीं उदाहरणें अनेक व सवधि आहेत. कश्यपाचा सूयध, अिीचा चांर, सूयाचा 
शभन, समुराची लक्ष्मी, भहमालयाची पावधती इतयाभद कन्यापुिाांची योजना होऊन तयाांचीं तयाांचीं स्वतांि कथानकें  व तत्तभिषयक भक्ती वर्तणल्या आहेत या 
सवध असम्भाव्य कल्पना अतएव असतय प्रभतपादन होय; अनेक दानें, उद्यापनें, फलश्रुती, शाप, उश्शाप इतयाभद—म्हणजे अमुक दान केलें  असताां 
स्वगधप्रास्प्त होते व अमुक दान न केलें  तर शाप भमळून नरकप्रास्प्त होते वगैरेंचीं वणधनें हे अपलाप; व नसता गुण, नसती योग्यता व नसती सांभावना, म्हणजे 
वाग्भट्टाचे रसरतनसमुच्चयाांतील पारदप्रशांसा, भचदम्बरतन्िाांतील भाांगेचें वणधन हीं सवध प्रकरणें केवळ कल्पना होत :— 

 
सांक्रास्न्तसमये दानां स्वशक्तया न करोभत यः । 
स दभररी महापापी भवेज्जन्मभन जन्मभन ॥ —दानमाहातम्य. 
शृण ुदेभव! प्रवक्ष्याभम भवजयाभवभर्मुत्तमम् । 
यस्य भवज्ञानमािेण ब्रह्मज्ञानां प्रजायते ॥ 
अज्ञानभवजयां तस्मा–भिजयेभत प्रकीर्ततता । 
सम्यक् ज्ञानां प्रदातीभत सभवन्नामेभतभवश्रुतम् ॥ 
ये भनन्दस्न्त महादेभव! सभवद्भक्षणततपरम् । 
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ते रौरव ेमहाघोरे भतष्टन्तयाचन्रतारकाः ॥ 
सभवद्भक्षणमािेण गांगास्नानसहस्त्रम् । 
सद्यः फलमवाप्नोभत सतयां सतयां न सांशयः ॥ 
भबल्वपिां यथा शम्भोहधरेः श्रीतुलसी यथा । 
सभवतपिां तथा देभव! भिपुराय भप्रयांकरम् ॥ 
तस्य सेवा सदा काया नरैमुधस्क्तफलेप्सुभभः । 
न दूषणात्तथा काया तुलसीसदृशां भहतम् ॥ —भचदम्बरतन्िे, 

भवजया (भाांग) कल्पः. 
शताश्वमेरे्न कृतेन पुण्यां गोकोभटभभः स्वणधसहस्त्रदानात्! 
नृणाां भवेतसूतकदशधनेन यतसवधतीथेषु कृताऽभभषेकात् ॥ 
यस्तु भनन्दभत सूतेन्रां शम्मोस्तेजः परातपरम् । 
स पुमान् नरके घोरे पततयाकल्पकां  रुतम् ॥ 
रोभगभ्यो यो रसां दत्त ेशुभद्धपाकसमस्न्वतम् । 
तुलादानाऽश्वमेर्ानाां फलां  प्राप्नोभत शाश्वतम् ॥ — 

रसरतनसमुच्चये, पारदकल्पः.] परांतु पूवींच्या ग्रांथाांतील सतयपरीक्षासम्बर्ी पूवाचायांनीं 
प्रतयक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान इतयाभद ज्या कसोट्या लावनू भदल्या होतया तया रद्द पडून हीनकस, खोटा व 
नकली माल सवध बाजाराांत पसरून खऱ्या व बहुमूल्य रतनाांची पारख नाहींशी झाल्यामुळें  तयाांची अगदीं राळ 
होऊन गेली. व कसोट्या साांगणारे आचायध तर कर्ींच नष्ट झाले पण तयाांच्या एकां दर वगासही पूज्य पडत 
चाललें ! अस्तु. याभवषयीं भवशषे भववचेन पाहणें असल्यास आमचा ‘स्वाध्याय’ ग्रन्थ पाहावा. 

 
आश्वलायन ऋभष हे, बुभद्धवान्  वरास कन्या द्यावी असें भलभहतात व मनूचेंही तेंच मत आहे.— 
 

काममारणाभत्तषे्ठरृहे कन्यतुधमतयभप ॥ 
न चेवैनाां प्रयच्छेत्त ुगुणहीनाय कर्तहभचत् ॥ ९ ॥ –अ॰ ९. 

 
णिरण्यकेशानंींही चातुर्तथक कमध म्हणून भलभहलें  आहे, तयावरून ऋतुप्राप्त झालेली वरू् असावी असें 

बोभर्त होतें. या सवध गोष्टींवरून सूिोतपत्तीचे काळीं हल्लीं सारख्या अडचणी नव्हतया असें स्पष्ट असून तो काळ 
फार सुखावह व भवचाराचा होता असें भदसतें. तयाचप्रमाणें भस्त्रयाांनीं लग्न केलें च पाभहजे असें आवश्य नसून 
भशवाय हल्लीप्रमाणें अमुक वयावर कन्येचा भववाह जाऊां  नये व अमुक नेमलेल्या मासाांत माि लग्नें व्हावीं अशा 
अडचणीहीं पूवीं भबलकुल नव्हतया. स्त्रीपुरुषाांस पाभहजे तर लग्न करावें, नाहीं तर अभववाभहत राहावें अशी 
मोकळीक असे, व तीच मोकळीक हल्लीं असावी असें भवचारी लोकाांस वाटूां लागलें  आहे. परांतु लोकरूढीच्या 
जबरदस्त वजनाखालीं लोक अगदीं वाांकून जाऊन तयाांस युक्तभवचारपूवधक रूढीभवरुद्ध कोणतेंही कृतय 
करण्यास वर डोकें  करवत नाहीं ही मोठी वाईट गोष्ट आहे असें म्हटल्याभशवाय राहवत नाहीं. पूवीं लग्न न 
कभरताां पुरुष ब्रह्मचारी राहत व भस्त्रया ब्रह्मचाभरणी होत. आलीकडेही मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, रामदास इतयाभद 
ब्रह्मवादी व ब्रह्मचारी होऊन गेले. परांतु हा प्रकार वर भलभहल्याप्रमाणें लोकाचारामुळें  कोणास ग्राह्य करवत 
नाहीं. 

 
आश्वलायनगृह्यसूिाांत भजन पूजन कोणतया प्रकारचें आहे व तयाांत देव कोणतया प्रकारचे आहेत 

याभवषयीं भवचार केला तर भजनाची मुख्य रीभत हवन आहे व देवही अनेक र्भरले आहेत असें भदसतें. 
हवनाभवषयीं पाभहलें  तर, प्रतयेक सांस्काराांत हवन करण्याभवषयीं भलभहलें  असून कोठें तपधण व कोठें जप भलभहले 
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आहेत. देव व भपतर या दोहोंसही हवन असून तयाांत देवसांबांर्ी हवनास स्वािाकार म्हणतात व भपतरसांबांर्ी 
हवनास स्वर्ाकार म्हणतात. प्रकृत सूिाांत पुढें भलभहलेल्या देवाांचा भनदेश भठकभठकाणीं केला आहे. अस्ग्न, 
अग्नीषोम, इन्र, इन्राग्नी, द्यावापृभथवी, र्न्वन्तरी, भवश्वेदेव, ब्राह्मण, औषर्ाभदवनस्पती, गृहदेवता, 
वास्तुदेवता, यम, वरुण, सोम, भतू, भदवाचारी, नक्तांचारी, भपतर, रक्षस्, प्रजापभत, अयधमा, पूषन्, भवष्ट्ण,ु 
आभदतय, चन्रमा, रुर, हर, मृड, शवध, भशव, भव, महादेव, उग्र, पशुपभत, शांकर, ईश, साभविी, श्रद्धा, मेर्ा, 
प्रज्ञा, र्ारणा, सदसस्पभत, अनुमती इतयाभद. आताां तपधणाांत जीं देव वगैरेंची नाांवें येतात, तयाांचे वगध केले तर 
खालीं भलभहल्याप्रमाणें होऊन तयाांजमध्यें तयाांचे पुढें भलभहलेल्याांचा समावशे होतो :— 

 
(१) देववगध, याांत— १ प्रजापभत, २ ब्रह्मा व ३ साभविी. 
(२) मनुष्ट्यवगध, याांत— १ भवप्र व २ ऋषी. 
(३) अमानुषवगध, याांत— १ राक्षस, २ गन्र्वध, ३ अप्सरा, ४ भतू, ५ साध्य, 
 ६ साांख्य, ७ यक्ष व ८ वयाांसी. 
(४) पशुवगध, याांत— १ गाय व २ नाग. 
(५) शबदवगध, याांत— १ वदे, २ छन्द, ३ व्याहृती, ४ ओांकार आभण ५ वषट्कार. 
(६) खगोलभूगोलवगध, याांत— १ अन्तभरक्ष, २ द्यावापृभथवी, ३ नदी, ४ भगरी, 
 ५ समुर व ६ वनस्पती. 
(७) कमध याांत— १ यज्ञ. 

 
आताां वदेाांत ईश्वराचें अनेक नाांवाांनीं स्तवन केलें  आहे तरी तीं सवध नाांवें एकाच ईश्वराची असून तीं 

ईश्वराच्या प्रतयेक शक्तीप्रमाणें भनरभनराळीं भदलीं आहेत. 
 

 
—नारायणोपभनषद्. 

 
याप्रमाणें सवध नाांवें एकाच परमातम्याचीं असून तया तया शस्क्तदशधक नाांवामध्यें एकसारखाच पराक्रम 

आहे. ईश्वराच्या सवध शस्क्त भहतकारकच असून तयाांचें भनरभनराळ्या शब्दाांनीं स्तवन केलें  आहे इतकें च. व्यासानंीं 
णवष्ट्िुसिस्त्रनाम केला आहे ह्मणून जसे हजार भवष्ट्ण ूहोत नाहींत तयाचप्रमाणें वदेाांत जरी देवाचीं अशीं अनेक 
नाांवें असलीं तरी तीं पूवोक्तप्रमाणें ईश्वराव्हान करण्यासाठीं अनेकाांनीं अनेक प्रकाराांनीं कस्ल्पलीं आहेत. वर 
भलभहलेल्या देवाांतील कोणताही देव घेतला तरी प्रतयेकाचें, ईश्वराच्या ज्या सवध शस्क्त तया तुजमध्यें आहेत, 
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असेंच स्तवन केलें  आहे, ज्या काळीं ऋषींनीं अनन्यभावेंकरून असें ईश्वरस्तवन केलें  तया काळी तयाांस ईश्वराची 
प्रतयेक शस्क्त अनन्य भदसली व तद्नुरूप तयानीं तया तया शक्तीचें वणधन केलें . तयाांनीं पजन्य, पहाट (उषा), 
भदवस, आकाश, सूयध, वायु, या सवांकडे लक्ष्य देऊन तयाांचे स्तवन केलें  आहे. तरी, तयाभवषयीं उपभनषदें व षड्
दशधनें याांनींही वर भलभहल्याप्रमाणेंच एकेश्वरवाचक साराांश काभढला आहे व भाष्ट्यकारही याचप्रमाणें भलभहतात. 
पुढें कमधवृभद्ध होऊन जसे अनेक नाांवाांनीं देवाचे स्वाहाकार होऊां  लागले तशी अनेक देव आहेत अशी लोकाांची 
समजूत पडली. परांतु वस्तुतः नाांवें जरी अनेक असलीं तरी वस्तुभेद नाहीं हें ज्ञाते लोक समजतात. शौनकानंीं 
सवानुक्रम बाांभर्ला तेव्हाां तर तयाांनीं तयाांत, प्रतयेक वदेमांिाांत जो भवषय असेल तयास देवता कस्ल्पली आहे. 
ह्मणजे लग्नसांबन्र्ी मन्ि आले कीं तयाची दांपतय देवता; गवताभवषयीं वणधन आलें  तर तयाची तृण देवता; 
बेडकाभवषयीं भववचेन आलें  तर तयाची मण्डूक देवता; व पाण्याची गोष्ट आली तर तयाची आपोदेवता; अशाप्रकारें 
अनेक गोष्टींत अनेक देवताकल्प झाले. ह्मणून ते सवध भनरभनराळे देव असून तयाांची स्स्थभतरीभत पाथधक्येंकरून 
मानणें ह्मणजे कोता भवचार होय व तसें भवचारी लोक कर्ीं मानीतही नाहींत. वदेाांत शास्न्तपाठ ह्मणण्याचे काांहीं 
मांि असून तयाांतही पांचमहाभतूें स्वस्थ असावी अशी प्राथधना केली आहे :— 

 
सूयो नो भदवस्पातु वातो अन्तभरक्षात् । अस्ग्ननधः पार्तथवभे्यः–ऋ॰ 
शान्ता पृभथवी भशवमन्तभरक्षां द्यौनो देव्यभयां नो अस्तु । 
भशवा भदशः प्रभदश उभद्दशो न आपो भवदु्यतः पभरपान्तु भवश्वत :— 

गृह्यपभरभशष्ट. 

 
ऋ., ५–३–२८. 

 
या शवेटचे स्तुतींत देवाचीं अनेक नाांवें घेऊन तुह्मीं सवांनीं कल्याणकारक असावें अशी तीनवगधपयंत प्राथधना 
केली आहे. यावरून तया सवध देवता, या सृष्टींतील महाभतूें या नाांवानें ईश्वरशक्तीचें वणधन अतएव प्राथधनाहध होत 
असें भदसतें. सूयध, पाणी, नद्या, वायु, पजधन्य व तयाचप्रमाणें इांर व तिाचक शतऋतु, मघवान् इतयाभद अभर्देवता 
ह्मणजे जेथें जेथें ईश्वराचें बल व कतृधतव हीं प्रकाभशत होतात ते ते पदाथध लक्षून तयाांची स्तुभत केली आहे. आभण 
याचप्रमाणें र्न्वन्तरी, नारदाभद ऋषी व रामकृष्ट्णाभद अवतार ह्मणजे जेथें जेथें भवशषे प्रभाव भासला तेथें तेथें 
ईश्वराांश समजून तयाांची स्तुभत होऊां  लागली हेंही अनुमानभसद्ध आहे. 

 
प्राचीन काळीं सवध देशाांत यज्ञपूवधक ईश्वरारार्ना करण्याची चाल होती असें इतर देशाांचे प्राचीन 

इभतहास पाभहलें  असताां आढळून येतें. यावरून एकेकाळीं यज्ञ हा सवध जनाांचा र्मध होता व तोच आद्यर्मध होय 
असें भसद्ध होतें. तयावर आपल्या इकडे अवताराांच्या व गुरुपादुकापूजनाच्या वगैरे कल्पना व रीती भनघाल्या व 
याचप्रमाणें सवध देशाांतून पूवधर्माचरणाांत बरेच फेरफार झाले. हल्लीं बहदुस्थानाांत भस्क्तमागध भवशषे प्रचभलत 
झाला असून प्रस्तुत पूवींच्या र्मधकमाचे दाखले माि साांपडतात. मणिम्नकार ह्मणतात :— 

 
ियी साांख्यां योगः पशुपभतमतां वैष्ट्णवभमभत 
प्रभभने्न प्रस्थाने परभमदमदः पथ्यभमभत च । 
रुचीनाां वैभचत्र्यादृजुकुभटलनानापथजुषाम् 
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नृणामेको गम्यस्तवमभस पयसामणधव इव ॥ ७ ॥ 
 

पुराणीकही याचप्रमाणें ह्मणतात :— 
कृते तु ध्यायते भवष्ट्णुसे्त्रतायाां यजतो मखैः । 
िापरे पभरचयायाां कलौ तद्धभरकीत्तधनात् ॥ 

 
ज्याप्रमाणें राज्यक्राांती व व्यवहारमागध कालानुरूप पालटतात, तसेच कालें करून र्मधही बदलतात असें 

अनेक प्रमाणाांवरून भसद्ध आहे. असें असताांही या देशाांत अद्याभप आद्यर्मधग्रांथ जो वदे तयाची मान्यता सवांशाांनीं 
व याथाथ्यानें जरी नाहीं तरी नुस्ती तोंडानें तरी असून आपला मूळ र्मध वदेाांत आहे असें सवध लोक समजतात. 

 
यज्ञसांबांर्ी रीभत प्रथमतः मनूनें चालू केली असें ऋग्वदेाांत भलभहलें  आहे व तेव्हाांपासून याभज्ञक भक्रया 

सुरू झाल्या असें भदसतें :— 
 

 
 
आताां, असा कोणी तकध  करील कीं, या र्माची स्फूर्तत्त मनूस कशी झाली? तर तयाभवषयीं असा भवचार 

भदसतो कीं, प्रलयकाळाचे पूवीं जो र्मध चालूां  होता तोच र्मध मनूस स्मरला असावा. ऐतरेयारण्यकाांतही असें 
ह्मटलें  आहे :— 

 
युगान्तेऽन्तर्तहतान् वदेान् सेभतहासान् महाषधयः । 
लेभभरे तपसा पूवध–मनुज्ञाताः स्वयम्भवुा ॥ ४ ॥ —४ प्रपाठक. 

 
प्रळयकाळीं ईश्वरानें मनूचें रक्षण केलें  अशी आख्या सवधप्रभसद्ध आहे. तया अथीं मनूस याभज्ञक र्माची 

स्वयांस्फूर्तत होण्यापेक्षाां तयास तया पूवधर्माची स्मृभत झाली हें ह्मणणें युक्त आहे. तयाचप्रमाणें प्रळयकाळाांतून 
एकटाच मनु वाांचला असें नसून तयाजबरोबर काांहीं ऋषीही तया प्रलयाांतून सुटून राभहले होते व तयाांस [“तपो भह 
स्वाध्याय इभत.” तै॰ आ॰, १४ अध्या॰, २ प्रपाठक.] तपस्सामथ्यानें वदे स्मरले असाव ेअसें भदसतें. 

 
यावरून स्वाध्यायबलही मोठें भदसतें व आज जे आपले वदे परांपरेनें अक्षरशः रक्षण झाले आहेत ते तरी 

स्वाध्यायक्रमानेंच झाले आहेत हें भसद्ध आहे. असें नसून हें वैभदक र्मधज्ञान केवळ पुस्तकाांत भलभहलेलें  असतें 
तर, आजपयंत जीं हजारों सांकटें या पुण्यभमूीवर येऊन, वैभदक र्माचा पूणधपणें िेष करण्याभवषयीं जणूां काय 
ज्याांस बाळकडूच घातलें  होतें अशा भशखानष्ट म्लेच्छाांनीं अलेक्झ्यास्न्िया येथील [हा असांख्य पुस्तकाांचा अपूवध स्वाहाकार 
भिस्ती शकाच्या सातव ेशकाचे भितीय पादाांत कट्ट्ट्या महांमदी दीभक्षताांनीं केला व तो अभनवाच्य नाश या जगास भोगावा लागला असें सवध लोक ह्मणतात 
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या भवलक्षण स्वाहाकाराचें कारण व ततसांबांर्ाचा पूवध इभतहास पाहणें असल्यास आमच्या ‘बहदुस्थानाच्या इभतहासा’चे प्रस्तावनेंत पहा (पृष्ठ ४५).] 
पुस्तकालयाप्रमाणेंच या बापड्या वैभदक पुस्तकाांची व तयानांतरच्या इतर शास्त्रीय ग्रांथाांची जाळून राख राांगोळी 
करून टाभकली असती! परांतु सवांशानें या देशास पूवधवैभवच्युत करण्याचा ईश्वरी सांकल्प नसल्यामुळें  तया 
अनथांतून मुक्त करण्यास प्राचीन स्वाध्यायक्रम फार उपयोगीं पडला असें प्राांजलपणें कबूल करावें लागतें. 

 
सूिाांत मुांजीचे प्रयोगाांत ब्राह्मण, क्षभिय व वैश्य या भिवगाचें उपनयन भलभहलें  आहे व सवांचा 

एकसारखाच भवभर् भलभहला आहे तरी तया भतन्ही वणांस उपनयनाचा कालभनयम माि भनराळा भलभहला आहे. 
परांतु याचप्रमाणें तया वणधियाचें भवध्यैक्य असल्यामुळें ते तीनही वणध वदेाभर्कारी होते हें अथधभसद्ध आहे व 
तयाचप्रमाणें तया भिवणाची अन्तयेष्टीची रीभतही एकिच भलभहली आहे :— 

 
सुवण ंहस्तादाददाना मृतस्य भश्रय ैब्रह्मणे तेजसे बलाय–१ 
र्नुहधस्तादाददाना मृतस्य भश्रयै क्षिायौजसे बलाय–२ 
मबण हस्तादाददाना मृतस्य भश्रय ैभवश ेपुष्ट्टै्य बलाय–३ 

 
याभशवाय, — 

 
ब्राह्मणः क्षभियो वैश्य–स्त्रयो वणा भिजातयः । 

 
इतयाभद वचनें व प्रमाणें हीं बहुत आहेत. परांतु या सवावरून शूर माि पृथक् व सांस्कारानहध होतें असें स्पष्ट 
भदसतें, तरी ‘ब्रह्मक्षभियभवट्शूर’ या चतुवधणाची उतपभत्त व योजना कशी असावी याभवषयीं फाराां भदवसाांचा वाद 
आहे. गीतेंत म्हटलें  आहे कीं, 

 
चातुवधण्यं मया सृष्टां गुणकमधभवभागशः इ. 

 
भारताांतही असेंच म्हटलें  आहे :— 

 
नास्स्त वणधभवभागोऽस्स्त सव ंब्रह्ममयां जगत् । 
ब्रह्मणा पूवधसृष्टां भह कमधभभवधणधताां गतम् ॥ 

 
आभण सवध शास्त्राांचाही याचप्रमाणें भसद्धाांत आहेसा भदसतो, वणधभवचाराचा भवषय श्रौत बकवा गृह्य याांचा नसून तो 
भवषय र्मधसूिाांचा आहे. तयावरून पाभहलें  असताां आपस्तम्बर्मधसूिही वरील उक्तींसच दाढ्यध देतें. 

 
र्मधचयधया जघन्यो वणधः पूव ंपूव ंवणधमापद्यते जाभतपभरवृत्तौ । १० । 
अर्मधचयधया पूवो वणो जघन्यां वणधमापद्यते जाभतपभरवृत्तौ । ११ । 

–२ प्र. ५ प. १२ खांड. 
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वणधव्यवस्थेच्या सांबांर्ानें भवचार केला असताां मोठाले आके्षप व प्रतयाके्षप भनघनू ततसांबांर्ाचे वाद होतात, 
व िैतािैताचे जसे मोठाले वाद आहेत तयाप्रमाणेंच हा वणधभवचाराचा वाद होऊन राभहला आहे. प्रस्तुत स्थलीं 
तयाभवषयीं भवशषे भलभहण्याचें प्रयोजन नाहीं. परांतु आपणास पूवींच्या अनेक ऋभषवाक्याांवरून इतकें  माि सहज 
भदसतें कीं, वणधभवचार हा कमानुरोर्ानें आहे. परांतु तीं मतें सुटून जन्मावर वणधभवचाराचें अवलम्बन झालें . 
बापाच्या वणाप्रमाणें पुिाचा वणध र्भरतात; मग तयाचें कमध कसेंही असो. या योगानें काय काय अनवस्था झाली 
आहे ही सवांस भवभदत आहेच. व्यवहाराच्या दृष्टीनें जरी पाभहलें  तरी ही वणधव्यवस्थारीभत अयोग्य आहे. बाप 
सुभेदार असला म्हणजे तयाचा मुलगाही सुभेदारच व्हावा, बकवा बाप शास्त्री असला म्हणजे मुलगाही शास्त्रीच 
असतो असा भनयम नाही. बाप कसाही अभर्कारी बकवा अनभर्कारी व भविान बकवा अभविान असो, पुिाच्या 
योग्यतेप्रमाणें पुिास मान सन्मान भमळतो. प्रतयेकानें आपल्या बापाचें नाांवावर भवकण्यापेक्षाां स्वातमभवख्यात 
असणें ही उत्तम कोभट र्भरली आहे. — 

 
उत्तमः स्वाऽऽतमभवख्यातः भपतृख्यातस्तु मध्यमः । 
अर्मो भ्रातृभवख्यातः स्त्रीभवख्यातोऽर्माऽर्मः ॥ 

 
बरें, बापाप्रमाणें वणधयोजना होते म्हणावें तर तसाही प्रकार असल्याचें भदसत नाहीं. सवध सृभष्ट 

ब्रह्मदेवापासून भनमाण झाली व ब्रह्मदेव हा स्वतः ब्राह्मण आहे. तेव्हाां तयाजपासून भनमाण झालेलीं सवध मनुष्ट्यें 
ब्राह्मण होत असें ठरतें. परांतु तसाही प्रकार सध्या भदसत नाहीं व ‘गुणकमधभवभागें’-करूनही वणधयोजना होत 
नाहीं असा हा ‘तृतीयः पांथ’ भनघाला आहे. ‘गुणकमधभवभागा’-नुरोर्ानें वणधभेद होण्याचे दाखले फार पूवींपासून 
भमळतात. वदेाांत अशा गोष्टी बहुत प्रभसद्ध आहेत. ऐतरेयब्राह्मणाांतील कवषऐलूषाची कथा आमच्या भवचक्षण 
वाचकाांस माभहत असेलच. तो मूळचा शूर असून ब्राह्मण झाला व पुढें ऋग्वदेाचे सातव े अष्टकाांतील ७ व े
अध्यायापकैीं ३०–३१ वगैरे सूक्ताांचा तोच ऋभष झाला असे लेख आहेत. दुसरें, छाांदोग्योपभनषदाांतही 
सत्यकामजाबाल याची कथा आहे. तयावरून व णवश्वाणमत्र वगैरे क्षभियाांचे ब्राह्मण झाले इतयाभद दाखल्याांवरून 
‘गुणकमधभवभागा’नुरूप वणधभेदासच पुरावा भमळतो. [पहा— ‘स्वाध्याय’, पभरभशष्ट ६ – ‘पभततपरावृभत्तभनणधय’, पृष्ठ १८७; व पभरभशष्ट १४ 
वें ‘भरतखण्डाांतील वणधभेद व जाती.’] 

 
पूवीं शुराांस हल्लींइतके भनभषद्ध समजत नव्हते असें भदसतें. आपस्तम्बर्मधसूिाांत स्वयांपाक कोणीं करावा 

याभवषयीं असें ह्मटलें  आहे :— 
 

आयाः प्रयता वैश्र्वदेवऽेन्नसांस्कतारः स्युः । 
आयाऽभर्भष्ठता वा शुराः सांस्कतारः स्युः ॥ — २ प्र॰, २ पटल. 

 
यावरून पाकभसद्धीला आयध असावा बकवा शूर असावा असें भसद्ध असून तयाकाळीं शूर स्वयांपाकाांत 

अप्रभतबद्ध होते असें भदसतें. अस्तु. 
 
या सवध गोष्टींवरून पूवींच्या व हल्लींच्या आचारभवचाराांत बहुत अांतर पडलें  हें स्पष्ट आहे. असा फेरफार 

होण्याचीं कारणें अनेक आहेत. प्रस्तुत कभलयुग चाललें  आहे; तयाांत पूवींच्या अमुक गोष्टी करणें अभनष्ट आहे; 
इतयाभद कल्पना सूिकालीं कोणाच्या स्वप्नींही नव्हतया. याप्रमाणेंच अवतारकल्पना, श्रीयन्ि मांगलयन्ि न्यास 
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मुरा इतयाभद ताांभिक प्रकार, तुलसी दूवा इतयाभद पूज्य वनस्पभतवगध, व्यतीपाताभद कालवगध, चांडी रु्मावती 
बगलामुखी काला तारा बभहरव वगैरे अवाचीन काळीं मानलेला जागतृ प्रचांड व ताांभिक देवतावगध इतयाभद प्रकार 
सूिकाळीं अज्ञात होते. कभलयुगकल्पना पूवधकालीं नव्हती हें वर ह्मटलें च आहे. परांतु तया असांबद्ध व अतक्यध 
वडेाचें पीक आलीकडेच भनघनू पूवींच्या भकतयेक आचारभवचाराांस बाांर् घातलेला भदसतो. 

 
एताभन लोकगुप्तयथं कलेरादौ महाऽऽतमभभः । 
इमान् र्मान् कभलयुगे वजानाहुमधनीभषणाम् ॥ —भनणधयभसन्रु्. 

 
इतयाभद वाक्यें भलहून भकतयेक कमें व आचार र्मधरक्षणाथध ह्मणनू वजध केले आहेत. मग या सांबांर्ानें मूळ 

कभलवजाभद ग्रांथकाराांच्या समजुती काय असतील तया असोत. परांतु इतकें  माि सध्या भदसतें कीं, या तयाांच्या 
वजावजध वगीकरणापासून फारसा फायदा झालासें वाटत नसून नवीन भविानाांस तर प्राचीन रीतीभातींचें स्थैयधच 
इष्ट वाटतें. व या तयाांच्या वाटण्याांत काांहीं तरी तत्त्व असून वर भलभहल्याप्रमाणें वणधभेदाभद भवचार पूवधरीतींस 
अनुसरून असते तर फायदा होता हही खरें आहे. तथाभप, – 

 
यि मातुलजोिाही यि वै वृषलीपभतः । 
श्राद्धां न गच्छेत्तभिप्रः कृतां यच्च भनराभमषम् ॥ —भनणधयबसरु्. 

 
इतयाभद पूवध रीती जाऊन तया भठकाणीं 

 
न दद्यादाभमषां श्रादे्ध न चाद्याद्धमधतत्त्वभवत् । 
मुन्यनै्नया परा प्रीभतस्तथा न पशुबहसया ॥— भागवत. 

 
असे प्रकार आले. व येणेंकरून दयार्माचा भवस्तार होऊन लोकभविेषणीय बहसा नाहींशी झाली हें बरें 

झालें . कभलर्मास भागवतग्रांथ फार अनुकूल असल्यामुळें तो वैष्ट्णवाांस फार प्रशस्त वाटतो. हा कभलर्मानुकूल 
प्रकार इतर पुराणाांतून नाहीं. 

 
पूवीं दयार्माचें वारें नसल्यामुळें  पशुबहसा ही साहभजक असून भतजभवषयीं कोणास काांहीं वाटत नसे. 

दयार्माची कल्पना कोणाचेही मनाांत नसल्यामुळें पूवीं हल्लींसारखे अशक्त, वृद्ध व रोगी जनावराांचे रक्षणाथध 
पाांजरापोळ वगैरेंसारखीं गृहें बाांर्लेलीं नसून तया स्स्थतींतील प्राण्याांचा भबन हरकत सांहार होत असे. 
तयाचप्रमाणें हल्लीं मानलेल्या अल्प अपरार्ाांस जशी सौम्य भशक्षा देऊन तयाांजकभरताां तुरुां ग वगैरे बाांर्तात तसे 
तुरुां ग वगैरे बकवा भत्ता, खचध हे पूवीं नसून अल्प बकवा महा अपराध्याांस अवयवच्छेद होऊन बकवा डाग देऊन 
अथवा रव्यदांड घेऊन ततकाल भनकाल करीत असत. परांतु तशा जबर भशक्षा व हाल बकवा यातना 
सोसण्यासारखीं शासनें देण्याची वभहवाट हल्लीं भनदधयतेंत भनघून वर भलभहल्याप्रमाणें कारागृहें स्थापन केलीं. 
इतयाभद बहसा व क्रौयध बांद होण्यासारखीं दयार्माचीं अनेक कृतयें भनघनू लाभ झाले हा कभलवजाभद 
प्रकारापासून एक प्रकारचा मोठा फेरबदल झाला व हा सवांस बरा वाटेल याांत सांशय नाहीं. पूवीं पाांजरापोळ 
नव्हते हें वर दशधभवलें च आहे. परांतु ह्मातारीं व अशक्त जनावरें झाली ह्मणजे तयाांच्या पोषणाचा व रक्षणाचा व्यथध 
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भार लोकाांस सांभाळणें कभठण वाटत असे व ह्मणून पूवींच्या र्मधशास्त्रकाराांनी तयाांची व्यवस्था लावण्याभवषयीं 
असे भलभहलें  आहे :— 

 
प्राणातयये तथा श्रादे्ध प्रोभक्षतां भिजकाम्यया ॥ 
देवान् समभ्यच्यध खादन्माांसां न दोषभाक् ॥ — याज्ञवल्क्य, व्यवहाराध्याय. 

 
व तयाप्रमाणें ह्मातारीं जनावरें झालीं म्हणजे तयाांचा प्रोक्षणभवभर् होऊन ते पश ू अनुस्तरणी, राजगवी 

बकवा भक्षण याांजकडे लावाव े असा प्रचार सुरू होता. परांतु तो सवध व्यवहार हल्लीं अगदीं बांद झाला व बांद 
होण्याचीं कारणें हीं वर अनेक स्थलाां भदलींच आहेत. गुजराथेंत भठकभठकाणीं देवीचीं स्थानें असून तेथें पशूांचे 
बळी आवश्य आहेत. परांतु दयार्मानुसारी लोकाांच्या साहचयेंकरून पशुबहसा करण्याची बुभद्ध व रै्यध हीं न 
राभहल्यामुळें, बभल देण्याचे सवध पश ू फक्त देवीस अपधण करून तयाांस महाजनाांच्या पाांजरापोळाांत नेऊन 
घालतात. अशा पद्धतीस उतसजधनपक्ष म्हणतात व हा तरी अशा महाजनाांच्या जोरानेंच उतपन्न झाला असावा 
असें वाटतें. 

 
आताां याप्रमाणें प्रस्तुत सूिाांत आभमषभक्षणाचीं प्रभतपादनें व प्रसांग पुष्ट्कळ आलेले आढळतात. परांतु 

कोठेंही मद्य आढळत नाहीं. यावरून सूिकाळीं मद्यपानाचा भनबरं् झाला होता असें भदसतें बकवा ब्राह्मण हे 
सूिोक्त कमांत तरी मद्य घेत नव्हते असें वाटतें. 

 
मागें (पृष्ठ ६२ पासून पुढें) अनेक देवकल्पनेभवषयीं भलभहताांना देवाांच्या बाहुल्याचे भवचार व समज भमथ्या 

होत असें साांगनू वस्तुतः अनेक देव नसून एकाच ईश्वराच्या अनेक शक्तींस तीं भनरभनराळीं नाांवें भदलीं आहेत 
असें साांभगतलें . तरी नुस्ती देवकल्पना घेऊन तयाचे ठायीं अनेकतव कस्ल्पल्यास मग ते देव म्हणजे ईश्वर नसून 
तयाांची योजना दुसऱ्या रीतीनें केली असताां शोभेल असेंही भकतयेक म्हणतात. देव म्हणजे भविान् बकवा 
जलप्रलयापूवीं जी उत्तरकुरुस्थ वसती होती ते लोक; व तया वसतीस देवलोक म्हणत असाव े अशी कल्पना 
आहे. पुढें देवलोकाहून मनुष्ट्यें खाली बहदुस्थानाांत आलीं. स्वदेश सोडून येणारीं मनुष्ट्यें गरीब व नादार असतात 
व तित् तयावळेींही तया मनुष्ट्याांची स्स्थभत असेलच; परांतु ते बहदुस्थानाांतील मूळचे लोकाांपेक्षा बुद्धीनें व 
आचारभवचारानें श्रेष्ठ असतील म्हणून ते आपल्यास आयध म्हणवूां लागले. ते थोपत थोपत खालीं उतरले व 
मागील आपल्या पूवध वसतीस स्वगध म्हणजे सुखस्थान म्हणूां लागले. आभण खरोखर तयाांच्या स्वगधलोकीं सवध 
सुखप्रास्प्त असून ह्या दभक्षणेकडे तयाांस मोठे कष्ट, यातना व मूखधसाहचयध घडूां लागलें  असेल अशी कल्पना सहज 
होते. पुढें इकडेसच वसती होऊन मागें स्वदेशीं जाणें अनेक कारणाांनीं न झाल्यामुळें तयाांच्या पुढील सांततीस 
आपल्या लोकीच्या कीतीची स्मृभत माि राभहली असें भदसतें व तया लोकीं जाण्याची तयास आवड असे म्हणून 
स्वगधकामाथध ते लोक अनेक कमें करूां  लागले असाव.े ते स्वगासच भपतृलोक समजत. कारण, तेथें आपले पूवधज 
राभहले होते व तेथेंच आपणाांस जन्मास येऊन जावयाचें असा तयाांचा प्रीभतपूवधक भनश्चय असे. वर भलभहल्याप्रमाणें 
जरी देवाांनीं खालीं येऊन वसती केली तरी वर आपल्या लोकीं जाऊन शास्त्राभ्यास वगैरे करण्याचा तयाांचा क्रम 
असेच. ह्या देवलोकाहून पुढें बहुत भदवसपयंत नारदाणद नीभतर्मधज्ञ पुरुष इकडे येऊन अनेक सतकृतयें करून 
जात. परांतु पुढें तसे उद्योगी लोक कमी होऊन तया वसतीचा व ह्या नवीन वसतीचा सांबांर् अगदींच 
तुटल्यासारखा झाला; आभण, पूवीं तया लोकाांचें व ह्या लोकाांचें दळणवळण होतें, इतक्या दांतकथा माि राभहल्या 
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असा भकतयेकाांचा तकध  आहे. अस्तु. ह्याप्रमाणें आयध लोकाांच्या आगमनाचा उपक्रम असून ते इकडे आल्यावर 
तयाांनी इकडील अनायांस बजकून व तयाांच्या या भमूीवर यज्ञयाग करून भतला पुण्यभमूाचें रूप भदलें . ह्या यज्ञभमूी 
अद्याभप येथें बहुत दाखभवतात. अनायांस दास म्हणजे आयांची पभरचया करणारे अशी सांज्ञा आहे. या दासाांचा व 
आयांचा उल्लेख वदेाांत आहे तो हा :— 

 

 
 
ह्याप्रमाणें अनेक देवकल्पनेभवषयीं भकतयेकाांचा अभभप्राय आहे. आताां भकतयेक अवतारकल्पना असून 

तयाांतही भभन्न भभन्न प्रकार मानतात. गगधसंणिता वगैरे भकतयेक ग्रांथाांत अवताराांच्या प्रती लाभवल्या आहेत. म्हणजे, 
कोणास अांश, कोणास अांशाांश, कोणास भवभभूत, कोणास आवशे, व कोणास पूणावतार असें म्हणतात. [अांशाांशस्तु 
मरीच्याभदरांशा ब्रह्मादयः स्मृताः । 

कला: कभपलकूमाद्या आवेशा भागधवादयः ॥ 
पूणा नृबसहो रामश्च श्वेतिीपाभर्पो हभरः । 

वैकुण्ठोऽभप तथा यज्ञो नरनारायणावृषी ॥–गगधसांभहता] परांतु ह्या सवध कल्पना सूिकार मुनींस मुळींच नव्हतया असें वर 
एके भठकाणीं म्हटलें च आहे. तयाचप्रमाणें सूिकाळीं तीथधमाहातम्यें, देवतामाहातम्यें बकवा व्रताभदमाहातम्यें ही 
मुळींच नसून, गुरूची शाळा व तयाांत अध्ययन करणारें भवद्याथीमांडल हेंच तीथध, यज्ञयागाांतच सवध देवता व सवध 
कमें [यज्ञो वै श्रेष्ठतरां कमध॰–ऋग्वेद.] आभण स्वाध्याय [यः स्वाध्यायमर्ीयीत स तपो तप्यते–स्वाध्याय एव तपः॰–तै. आ.] हेंच व्रत व तप 
होय असें समजत होते. सूिकाळीं हल्लींच्या प्रमाणें गांगापुि, चोब,े बडव,े पुजारी, सारु्, अतीत, गोसावी हा 
प्रभतभष्ठत भभक्षुकवगध नसून वदेाची स्फूर्तत ज्याांस झाली ते छांदऋषी व वदे व शास्त्रें पढभवणारे ते आचायध येवढे माि 
पूज्य ब्राह्मणवगीय होते असें भदसतें. यज्ञयागाांतच सवध व्रतें व देवता होतया व तेंच काय तें कत्तधव्य या समजुतीच्या 
आर्ारानेंच तदभावीं हल्ली चालूां  असलेलीं सवध व्रतें वैकल्यें प्रभतपाभदलीं आहेत. गंगाणद तीथांस जो जाईल तयाांस 
पदेपदेऽश्वमेर्पणु्यां, रामरक्षाभद स्तोि पठनाांत ‘अश्वमेर्ाऽयुतां पुण्यां सांप्राप्नोभत न सांशयः’ इतयाभद पुण्यकमांशीं 
यागजन्य महतपुण्यकारक कृतयाांची तुलना केली आहे व यावरूनच मूळचें पुण्यकमध याग हेंच माभनलें  होतें असें 
भसद्ध आहे. आताां, मूळ सूिप्रभतपाभदत कमधर्मापेक्षाां सूिप्रभसद्धीनांतर अनेक प्रयोगकार होऊन तयाांनीं कमधबाहुल्य 
केलें  आहे व तयाचप्रमाणें तयाभशवाय पुराणें व तन्िें याांचें भमश्रण होऊन हल्लींचीं कमें चालत आहेत, तरी, मूळची 
कमधवृभद्ध व लोकाांचे आचार भवचार काय होते हें कळण्यास प्रस्तुत सूि हेंच ऐभतहाभसक प्रतयक्ष प्रमाण आहे असें 
मानण्यास बचता नाहीं. 

 
सूिाांचे काळीं काांहीं वडेगळपणाचेही आचार चालूां  होते असें हल्लीं भवचार करून पाभहलें  असताां सहज 

भदसेल. भववाहसांबांर्ाांत वरू्ची परीक्षा करण्यास मृस्तपांडाची योजना केली आहे; व तयावरून वरू्च्या भावी 
स्स्थभतरीतीचें अनुमान बाांर्ण्याची जी रीभत होती ती हल्लीं तर भनखालस वडेेपणाची वाटेल. परांतु सूिकाराांनी 
ज्या अथीं भववाहसांबांर्ाांत जनपदर्मध व ग्रामर्मध घेण्याभवषयीं भलभहलें  आहे तया अथीं, मृस्तपांडानीं वरू्परीक्षण 
करण्याची भोळेपणाची रीभत तयाकाळीं चालू असेल व तीच सूिकाराांनीं आपल्या सूिाांत दाखल केली असावी. 
तरी तयाबद्दल सूिकार हे दोषी होत नाहींत. आताां हल्लीं जरी तयाप्रमाणें मृस्तपांडाांनी वरू्ची परीक्षा करीत नाहींत 
तरी तयाभठकाणीं वरू्वराांचें घभटत, गण, मिैी खडाष्टक इतयाभद पाहण्याच्या वडेेपणाच्या रीती सुरू झाल्या 
आहेत. तेव्हाां यावरून पूवींच्या रीतींसच नाांवें ठेवण्यास मागध नसून, जावतकालपयंत लोकाांचें अज्ञान व भोळेपणा 
नष्ट होऊन ज्ञान व भवचार प्राप्त झाला नाहीं तावतकालपयंत असे हास्यास्पद प्रकार चालावयाचेच असें 
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समजावें. आताां भदवसें भदवस लोक भवचारी होत चालले आहेत तेव्हाां वडे्यावाांकड्या, बनद्य व हास्यास्पद 
रीतीभाती आभण आचार भवचार काळेंकरून भवलयास जाण्याचा सुमार भदसतो. यास या सूिाांतीलच उदाहरण 
हल्लींच्या रीतींशीं व भवचाराांशीं लावनू पाभहलें  असताां समजेल. म्हणजे, सूिोक्त रीतीनें मृताकभरताां अग्नींत बपड 
देऊन दुग्र्प्राप्तयथध अनुस्तरणी (गाईचें दहन) करण्याची पूवीं रीभत होती. तयाचप्रमाणें एकां दर श्राद्धाांतही 
कव्यवाहन नामक अग्नीचे िारेंच मृताला भपण्ड देण्याची चाल होती. इतयाभद पूवध रीती जाऊन अनुस्तरणीच्या 
बदला गोदान करून व कव्यवाहन अस्ग्न ब्राह्मणाचे दभक्षण हस्ताांत आल्यामुळें ब्राह्मणाांसच भोजन घालून लोक 
भनवाह करूां  लागले. इतयाभद भकतयेक आचार भवचार बदलत आहेत हेही बरेच आहेत. अस्तु. 

 
येणेंप्रमाणें प्रस्तुत पुस्तकाचा प्रस्ताव व तयावरील सांके्षपेंकरून भवचार ह्याांचें भववचेन केलें . आताां 

भकतयेक असें ह्मणतील कीं, हें प्राचीन सूि वैभदक ब्राह्मण पढतात व तयाप्रमाणे काांहीं कमें करून काांहीं वजध 
कभरतात; याप्रमाणें क्रम चालू असताां हें मूळ सूि साथध करून प्रभसद्ध करण्याांत काय हेतु होता? व अशी शांका 
येणें साहभजक आहे. परांतु तयाजभवषयीं इतकें च साांभगतलें  पाभहजे कीं, अडीच हजार वषांचे बकवा तयाांचेही पूवीं 
आपले वडील काय बोलले बकवा तयाांच्या रीतीभाती व आचार भवचार कसे होते हें जाणण्याची इच्छा सवांस 
असणें स्वाभाभवक आहे. आभण तभिषयक स्वतांि ऐभतहाभसक प्रमाणें तर भमळण्याचा असांभव असल्यामुळें 
आपणास प्राचीन ग्रांथाांवरून तरी भनदान आपल्या पूवधजाांचे आचार भवचार, भक्ष्य भोज्य, रीभतभाती, र्मधकमध व 
भजन पूजन वगैरे कसें काय होतें हें समजण्यास बरेंच सार्न होऊन अशा ग्रांथाांनीं जरी भमत्तीवार व अक्षरशः 
इभतहास भमळाला नाहीं तरी तेणेंकरून पूवधजाांच्या आवश्य गोष्टींची बरीच माभहती भमळते हा मोठा लाभ आहे व 
हा लाभ सवांस ज्ञात होणें अवश्य आहे. एतावता प्रकृत ग्रांथ हा ऐभतहाभसक ठोकळ प्रमाणाला बराच सार्नीभतू 
असून तयाच्या पूणध भवचारानें, तयाचे पुढें कोण कोणते फेरबदल होत गेले याचा तकध  बाांर्ण्यास मनुष्ट्यास एक 
उत्तम सार्न आहे असें म्हटल्याभशवाय राहवत नाहीं.मनुष्ट्य प्राण्यास ज्ञान सांपादन व पूवधजाांचीं ऐभतहाभसक वृत्तें 
कळणें हें फारच उन्नभतकारक व आनांदजनक आहे. मागील ऐभतहाभसक प्रमाणें पाहून पुढील काळाचाही तकध  व 
भवचार कभरताां येतो व मागील काळाभवषयींही अज्ञानाांर्ःकार नष्ट होऊन आपल्या स्स्थभतरीतींत कोणतें 
न्यूनाभर्क्य आहे बकवा कोणतें न्यनूाभर्क्य करणें आवश्य आहे याचाही भवचार करण्यास हा ग्रांथ तुलनादशधक 
होईल असें वाटते; व म्हणून आम्हीं तो देशबांरू्ांच्या अल्प सेवकेभरताां तयार केला आहे. हा पसांत झाल्यास पुढें 
आपस्तम्ब, णिरण्यकेशीय, कात्यायन, गोणभल इतयाभद सूिेंही याचप्रमाणें साथध प्रभसद्ध करण्याचा हेतु आहे. 
आताां येथें असाही सांतोष दाखभवणें इष्ट आहे कीं, अशा प्राचीन ग्रांथाांचीं मूळ शुद्ध पुस्तकें  कलकत्त्याच्या 
एणशयाणटक सोसायटीच्या पभरश्रमानें टीकेसभहत प्रभसद्ध झालीं असल्यामुळें  जुन्या व हाताांनी भलभहलेल्या गभलत 
प्रतींवरून असे कायधभाग सार्न्याचे जे मोठे श्रम पडावयाचे ते दूर झाले आहेत. परांतु सांस्कृत ग्रांथाांची रुभच 
स्वदेशीय लोकाांत असावी तशी नसल्यामुळें  फार वाईट वाटतें; तरी इांग्लां ड, जमधनी वगैरे युरोभपयन राष्ट्राांतून या 
सांस्कृत ग्रांथाांचे भवचार फार चालू असल्यामुळें तया र्ोरणावर इकडे काांहीं लोकाांच्या श्रमाांनीं मूळ ग्रांथ तरी शुद्ध 
रीतीनें छापून तयाांची चाांगली जोपासना होत आहे. यावरून िीपाांतरीं आमच्या सांस्कृत ग्रांथाांचा भवचार अस्खभलत 
चालावा आभण आमच्या इकडील पांभडताांनीं तयाभवषयीं स्वस्थ बसावें हें आश्चयधकारक कालमाहातम्य आहे. 

 
या मूळ ग्रांथाचें भाषान्तर श्रीके्षि जनस्थानस्थ यादवात्मज नानाशास्त्री टकले याांजकडून तयार करभवलें  

आहे. तयाांनीं नारायिवृणत्त व दुसरे ग्रांथ तपासून भजतका शुद्ध अथध होईल भततका केला आहे. ह्या सूिाचें 
पभरभशष्ट व काभरका आहेत तयाही या पुस्तकाांत घालाव्या असा भवचार होता. परांतु थोड्या भकमतींत ग्रांथ भमळावा 
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असा भकतयेकाांचा अभभप्राय पडल्यामुळें  ते सवध मागें ठेभवले आहेत. तरी तेही पुढें प्रभसद्ध करण्याचा हेतु आहे. 
आताां याांतील मूळग्रांथाांत शुद्धाशुद्ध सांबांर्ानें भकतयेक स्थळीं प्रमाद दोषही घडण्याचा सांभव आहे. परांतु भतकडे 
भवशषे लक्ष्य न देताां पूवध भनर्तदष्ट उदे्दशाप्रमाणें देशबाांर्वाांनी याचा उपयोग करून घ्यावा एवढेंच साांगणें आहे. 

 
या पुस्तकाांत प्रथमतः सूि तयानांतर तयाचा अथध व तयावर प्रसांग भवशषेीं तया अथाचा व कमाचा बोर् 

होण्याकभरताां * अशी फुली करून खुलासेवार भटपा याप्रमाणें देण्याचा क्रम ठेवनू ग्रांथ समजण्यास भजतकें  
सौलभ्य येईल भततकें  आणण्याचा प्रयतन केला आहे. आश्वलायनाचंें मुख्य सूि जाड अक्षराांनी घालून तयाांत 
येणाऱ्या वदे ऋचाांच्या आदी जेवढ्या दाखल आहेत तेवढ्या अमळ कमी जाड्या अक्षराांनीं घातल्या आहेत. 
प्रथमतः सूिाांतील ह्या ऋचा सस्वर घालण्याचा भवचार होता. परांतु सूि म्हणताांना तयाांच्या स्वराांची केवळ 
अडचण व म्हणण्यास गैरसोय वाटल्यावरून पुढें तो क्रम सोडून फक्त वदेऋचाांचा सूिाांत बोर् व्हावा म्हणून 
पूवोक्त रीतीनें सूिाांपेक्षाां तया लहान अक्षराांनीं दाखल केल्या आहेत. भशवाय पुरोभहताांस या ऋचा कमधसमयीं सवध 
म्हणाव्या लागतात म्हणून तयाांचा खांडवार अनुक्रम साद्यांत व ऋग्वदेाांतील स्थलभनदेशपूवधक शवेटीं भदला आहे. 
या ऋचा साथध देण्याचा भवचार होता परांतु वर साांभगतल्याप्रमाणें ग्रांथाचा भवस्तार जास्त होऊन ग्राहकाांस भकम्मत 
जास्त पडेल म्हणून तोही उदे्दश पुढें कर्ीं पूणध होण्याची उमेद बाळगून हा अल्प प्रयतन आमच्या आयध बांरू्ांस 
सादर केला आहे. 

 
या ग्रांथाांत भकतयेक याभज्ञक व अपभरभचत शब्द आले असून नवीन अभ्यासकाांस तयाांचा बोर् व्हावा म्हणून 

तया शब्दाांचा थोडक्याांत लहानसा वणानुक्रमानें कोश भदला आहे तोही या ग्रांथाचे वाचकाांस बराच उपयोगी 
होईल असें वाटतें. 

 
लोकणितवादी. 
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आश्वलायनगृह्यसूत्र (साथध) 

 
श्री 

 
अध्याय १ 

 
खण्ड १ 

 
सूत्र — उक्ताभन वैताभनकाभन गृह्याभण वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
 
अथध — श्रौतसूिाांत अस्ग्नहोिावर होणारीं यज्ञकमे साांभगतलीं. आताां भववाहकालीं भसद्ध झालेल्या 

गृह्याग्नीवर होणारीं कमें साांगतों. 
 

* श्रौताांत साांभगतलेल्या पभरभाषा येथे (गृह्यास्ग्नकमांत) घ्याव्या. 
 
सूत्र — ियः पाकयज्ञाः ॥ २ ॥ 
 
अथध — अल्प बकवा प्रशस्त असे तीन प्रकारचे यज्ञ आहेत. 
 

* हीं अनुष्ठानें भनतय व अस्ग्नहोिासारखीं आहेत. 
 
सूत्र — हुता अग्नौ हूयमाना अनग्नौ प्रहुता ब्राह्मणभोजने ब्रह्मभणहुताः ॥ ३ ॥ 
 
अथध — अग्नींत आहुती देणें हे हुत नामक यज्ञ, अग्नीखेरीज भमूी वगैरे भठकाणीं आहुती देणें ते प्रहुत 

नामक यज्ञ व ब्राह्मणाांस भोजन घालणें ते ब्रह्मभणहुत नामक यज्ञ असे तीन प्रकारचे यज्ञ आहेत. 
 

* जसें सपधबलींत अवदानाला अभभघार करणें नको तसें हुताचें तांि प्रहुताकडे घेऊां  नये; व 
असेंच परस्पर समजावें. याकभरताां सदरील ह्या तीन सांज्ञा केल्या आहेत. 

 
सुत्र — अथाऽप्यृच उदाहरस्न्त यः सभमर्ा य आहुती यो वदेेनेभत ॥ ४ ॥ सभमर्मेवाऽभप श्रद्दर्ान 

आदर्न्मन्येत यज इदभमभत नमस्तस्म ैय आहुतया यो वदेेनेभत भवद्ययैवाऽप्यस्स्त प्रीभतस्तदेततपश्यन्नभुषरुवाच – 
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अथध — कोणी श्रद्धाबदु्धीनें जर एक सभमर् बकवा एक आहुती अथवा वदेाध्ययन हीं ईश्वरापधण केलीं 

अथवा ईश्वराला नमस्कार केला, तर तयानें यज्ञ केला असें होऊन तेणेंकरून तयाजवर ईश्वराची प्रीभत होते. 
अशी यज्ञाची प्रशांसा ब्राह्मणाांत, यः सभमर्ा॰ अष्ट. ६, अ. १, वगध २९, याच्या दुसऱ्या ऋचेचे व्याख्यानकाली केली 
आहे. 

 
–––– 

 
खण्ड २ 

 
सूत्र — अथ सायां प्रातः भसद्धस्य हभवष्ट्यस्य जुहुयात् ॥ १ ॥ आस्ग्नहोिदेवताभ्यः सोमाय 

वनस्पतयेऽग्नीषोमाभ्याभमन्रास्ग्नभ्याां द्यावापभृथवीभ्याां र्न्वन्तरय इन्राय भवश्वेभ्यो देवभे्यो ब्रह्मणे ॥ २ ॥ 
 
अथध — सायांकालीं व प्रातःकालीं भशजलेल्या हभवष्ट्यान्नाचा होम, (१) अग्नयेस्वाहा, (२) 

प्रजापतयेस्वा॰, (३) सूयायस्वा॰, (४) प्रजापतयेस्वा॰, (५) सोमायवनस्पतयेस्वा॰, (६) अग्नीषोमाभ्याांस्वा॰, 
(७) इांरास्ग्नभ्याांस्वा॰, (८) द्यावापृभथवीभ्याांस्वा॰, (९) र्न्वांतरयेस्वा॰, (१०) इांरायस्वा॰, (११) 
भवश्वभ्योदेवभे्यःस्वा॰, आभण (१२) ब्रह्मणेस्वाहा, या बारा मांिाांनीं करावा. परांतु सकाळीं होम करणें असेल तेव्हाां 
पभहल्या दोन आहुती देऊां  नयेत, व सायांकालीं करणें असेल तेव्हाां ३ व ४ या आहुती देऊां  नयेत. 

 
सूत्र — स्वाहेतयथ बभलहरणम् ॥ ३ ॥ एताभ्यशै्चव देवताभ्योऽद्भ्य ओषभर्वनस्पभतभ्यो गृहाय 

गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — नांतर बली द्याव े ते :— (१) अग्नयेस्वाहा, (२) प्रजापतयेस्वा॰, (३) सूयायस्वा॰ (४) 

प्रजापतयेस्वा॰, (५) सोमायवनस्पतयेस्वा॰, (६) अग्नीषोमाभ्याांस्वा॰, (७) इांराऽस्ग्नभ्याांस्वा॰, (८) 
द्यावापृभथवीग्याांस्वा॰, (९) र्न्वांतरयेस्वा॰, (१०) इांरायस्वा॰, (११) भवश्वेभ्योदेवभे्यःस्वा॰, (१२) ब्रह्मणेस्वा॰, 
(१३) अद्भ्यःस्वा॰, (१४) ओषभर्वनस्पभतभ्यःस्वा॰, (१५) गुहायस्वा॰, (१६) गृहदेवताभ्यःस्वा॰, आभण (१७) 
वास्तुदेवताभ्यस्वा॰ या मांिाांनीं द्याव.े 

 
सूत्र — इन्रायेन्रपुरुषेभ्यो, यमाय यमपुरुषेभ्यो, वरुणाय वरुणपुरुषेभ्यः, सोमाय सोमपुरुषेभ्य इभत 

प्रभतभदशम् ॥ ५ ॥ 
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अथध — १ इांरायस्वाहा, २ इांरपुरुषेभ्यःस्वा॰, ३ यमायस्वा॰, ४ यमपुरुषेभ्यःस्वा॰, ५ वरुणायस्वा॰, ६ 
वरुणपुरुषेभ्यस्वा॰, ७ सोमायस्वा॰, आभण ८ सोमपुरुषेभ्यःस्वा॰, अशा मांिाांनीं आठ बळी दोन दोन प्रमाणें चार 
भदशाांस द्याव.े 

 
सूत्र — ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इभत मध्ये ॥ ६ ॥ भवशे्वभ्यो देवभे्य ॥ ७ ॥ सवेभ्यो भतेूभ्यो भदवाचाभरभ्य इभत 

भदवा ॥ ८ ॥ नक्तांचाभरभ्य इभत नक्तम् ॥ ९ ॥ 
 
अथध — १ ब्रह्मणेस्वाहा, २ ब्रह्मपुरुषेभ्यःस्वा॰, ३ भवशे्वभ्योदेवभे्यःस्वा॰, ४ सवेभ्यो भतेूभ्यो 

भदवाचाभरभ्यःस्वा॰, आभण ५ सवेभ्यो भतेूभ्यो नक्तांचाभरभ्यःस्वा॰, हे पाांच बली मध्यें द्याव.े 
 
* अस्ग्नहोि होमास सायांकालापासून प्रारांभ आहे तसा वैश्वदेवास नाहीं. वैश्वदेवास प्रारांभ प्रातःकालीं 

आहे. 
 
सूत्र — रक्षोभ्य इतयुत्तरतः ॥ १० ॥ 
 
अथध — १ रक्षोभ्यःस्वाहा हा बली उत्तरेस द्यावा. 
 
सूत्र — स्वर्ा भपतृभ्य इभत प्राचीनावीती, शषेां दभक्षणा भननयेत् ॥ ११ ॥ 
 
अथध — अपसव्य करून ‘स्वर्ाभपतृभ्यः’ हा मांि म्हणून उरलेल्या होमरव्याचा दभक्षण भदशसे बभल द्यावा. 

परांतु सकाळीं बभल देणें तेव्हाां पभहले दोन बली व सवेभ्योभतेूभ्योनक्तांचाभरभ्यःस्वा॰ हा बभल देऊां  नये, आभण 
सायांकालीं सूयायस्वाहा, प्रजापतयेस्वा॰ आभण सवेभ्योभतेूभ्योभदवाचाभरभ्यःस्वा॰ तीन बली देऊां  नयेत. 

 
* सूिवृत्तीवरून बभलहरणाचा प्रकार :— 
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 पूवध  
१७ इांरपुरुषेभ्यः १६ इन्रायस्वाहा.  
 १५ वास्तुदेवता ॰  
 १४ गृहदेवता ॰  
 १३ गृहाय ॰  
 १२ ओषभर्वनस्पभत ॰  
 ११ अद्भ्यः॰  
 २७ सवेभ्यो भतेूभ्यो  
 भदवाचाभरभ्यः॰  
 २६ भवश्वेभ्योदेवभे्यः॰  
 २४ ब्रह्मणे ॰ 

 
 

उत्तर  दणिि 
२५ ब्रह्मपुरुषेभ्यः॰  २९ स्वर्ाभपतृभ्यः॰ 
२२ सोमाय॰  १८ यमाय॰ 
२३ सोमपुरुषेभ्यः॰  १९ यमपुरुषेभ्यः॰ 
२८ रक्षोभ्यः॰   
 १० ब्रह्मणे ॰  
 ९ भवश्वेभ्योदेवभे्यः॰  
 ८ इन्राय ॰  
 ७ र्न्वन्तरये॰  
 ६ द्यावापृभथवीभ्याां ॰  
 ५ इांरास्ग्नभ्याां॰  
 ४ अग्नीषोमाभ्याां ॰  
 ३ सोमाय ॰  
 २ प्रजापतये ॰  
 १ सूयाय ॰  
२० वरुणाय॰ २१ 

 
वरुणपुरुषेभ्यः॰ 

 
 

 पणिम  
 

–––– 
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खण्ड ३ 
 
सूत्र — अथ खलु यि क्व च होष्ट्यन्तस्याभदषुमािावरां सवधतः स्थांभडलमुपभलप्योभल्लख्य षङ् लेखा 

उदगायताां पश्चात् प्रागायते नानाांतयोस्स्तस्त्रो मध्ये तदभ्युक्ष्याऽस्ग्नां प्रभतष्ठाप्यान्वार्ाय पभरसमुह्य पभरस्तीथध 
पुरस्ताद्दभक्षणतः पश्चादुत्तरत इतयुदक्सांस्थां तृष्ट्णीं पयुधक्षणम् ॥ १ ॥ 

 
अथध—येथून पुढें जेथें कोठें होम करण्यास साांभगतला आहे तो होम करणें असेल तर चतुष्ट्कोण व 

भनदान दर बाजू अठरा अठरा अांगुळ प्रमाणाचें स्थांभडल करून तें  १८ 
सारवनू बाजूच्या नकाशाांत भलभहल्याप्रमाणें तया स्थांभडलावर ६ रेघा          
काढाव्या. नांतर तयावर प्रोक्षण करून व अस्ग्नस्थापन करून दोन         
बकवा तीन सभमर्ा अग्नीवर द्याव्या, आभण स्थांभडलाचे भोंवतीं १८ ३  ६ ५ ४ २ १८ 
‘पभरसमूहन’ करून ‘पभरस्तरणें’ घालावीं. तीं अशीं कीं, प्रथम पूवेस,         
नांतर दभक्षणेस, मग पभश्चमेस आभण नांतर उत्तरेस. पुढें ‘ऋत–  १  
सतयाभ्याां तवा पयुधक्षाभम॰’ हा श्रौताांतील मांि न ह्मणताां ‘पयुधक्षण’ 
करावें. 

१८ 

 
* ‘पभरसमूहन’ व ‘पयुधक्षण’ हें तीन वळे करावें, आभण पयुधक्षण केल्यानांतर ‘प्रणीताप्रणयन’ करावें. 
 
सूत्र—पभविाभ्यामाज्यस्योतपवनम् ॥ २ ॥ 
 
अथध — दोन दभांनीं तुपाचें ‘उतपवन’ करावें. हे दभध कसे असाव े व ‘उतपवन’ कसें करावें ते पुढील 

सूिाांत साांगतात. 
 
सूत्र—अप्रस्च्छन्नाग्रावनन्तगधभौ प्रादेशमािौ कुशौ नानाांतयोगृधहीतवाांऽगुष्ठोपकभनभष्ठकाभ्यामुत्तानाम्याां 

पाभणभ्याां सभवतुष्टव्ा प्रसव उतपुनाम्यस्च्छरेण पभविेण वसोः सूयधस्य रभश्मभभभरभत प्रागुतपुनाभत सकृन्मांिेण 
भिस्तूष्ट्णीम् ॥ ३ ॥ 

 
अथध — ते दभध अग्र तोडलेले नसून एका दभांत दोन दभध असतात असेही नसाव ेव तसेच प्रादेशमाि 

(टीचभर) असाव.े पुढें ते दभध दोन्ही उताण्या हाताांचे अांगुष्ठ व अनाभमका याांनी म्हणजे—डाव्या हाताच्या 
अांगुष्ठअनाभमकेनें दभाग्र व उजव्या हाताच्या अांगुष्ठअनाभमकेने दभांचे शवेट—असे वगेवगेळे र्रून, ‘सभवतुष्टव्ा 
प्रसव उ॰ रभश्मभभः’ हा मांि म्हणून पूवेस ‘उतपवन’ कराव.े नांतर तो मांि माि न म्हणताां पुन्हाां दोन वळे ‘उतपवन’ 
करावें. 

 
सूत्र—कृताऽकृतमाज्यहोमेषु पभरस्तरणम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—जेथें केवळ तुपाचाच होम आहे तेथें पभरस्तरणें घालण्याचा भवकल्प आहे. 
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सूत्र—तथाऽऽज्यभागौ पाकयजे्ञषु ॥ ५ ॥ 
 
अथध—पाकयज्ञाांतही चक्षुषी (म्हणजे गृ॰ १ । १० । १३ याांत साांभगतलेल्या) आहुती देण्याचा भवकल्प 

आहे. 
 
सूत्र—ब्रह्मा च र्न्वांतभरयज्ञशलूगववजधम् ॥ ६ ॥ 
 
अथध—र्न्वांतभरयज्ञ व शूलगव या दोन कमांखेरीज इतर कमांत ब्रह्मा ‘कृताकृत’ आहे. 
 
सूत्र—अमुष्ट्म ैस्वाहेभत जुहुयात् ॥ ७ ॥ 
 
अथध—जेथें अमुक देवतेचे उदे्दशानें होम करावा असें साांभगतलें  आहे परांतु होममांि साांभगतला नाहीं तेथें 

तया देवतेचें नाांव चतुथ्यंत घेऊन ‘स्वाहा’ म्हणून होम करावा. 
 
सूत्र—अस्ग्नभरन्रः प्रजापभतर्तवश्वेदेवा ब्रहे्मतयनादेश े॥ ८ ॥ 
 
अथध—जेथें अमुक देवतेचे उदे्दशानें होम करावा असें न साांगताां, केवळ होम करावा एवढेंच साांगनू 

होममांि साांभगतला नाहीं तेथें अस्ग्न, इांर, प्रजापभत, भवश्वेदेव व ब्रह्मा, या देवताांचे उदे्दशानें होम करावा. 
 
सूत्र— एकबर्तहभरष्ट्माऽऽज्यस्स्वष्टकृतः स्युस्तुल्यकालाः ॥ ९ ॥ 
 
अथध — एककालीं अनेक पाकयज्ञ करणें प्राप्त झालें  असताां सवध पाकयज्ञ एकतांिाांनींच होतात, म्हणजे 

प्रतयेक पाकयज्ञाकभरताां वगेवेगळाल्या बहीं, इष्ट्मा, आज्य व स्स्वष्टकृत आहुती हीं करणें नको. 
 
सूत्र—तदेषाऽभभ यज्ञगाथा गीयते – पाकयज्ञान्तसमासादै्यकाऽऽज्यानेकबर्तहषः ॥ एकस्स्वष्टकृतः 

कुयान्नानाभप सभत दैवत इभत ॥ १० ॥ 
 
अथध—बर्तह, इघ्मा वगैरे वगेवगेळीं करणें नको, या भवषयीं यज्ञगाथा (यज्ञसांबांर्ी गाथाग्रांथ) म्हणतात 

कीं, अनेक पाकयज्ञ एका कालीं प्राप्त झाले आभण प्रतयेक पाकयज्ञाच्या वगेवगेळ्या देवता असल्या तरी सवध 
पाकयज्ञ एकतांिानेंच कराव.े 

 
–––– 
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खण्ड ४ 
 
सूत्र—उदगयन आपूयधमाणपके्ष कल्याणे नक्षिे चौलकमोपनयनगोदानभववाहाः ॥ १ ॥ 
 
अथध—चौलकमध (शेंडी ठेवणें), उपनयन (मुांज), गोदान (सोळाव े वषीं चौलाप्रमाणें करण्यास 

साांभगतलेलें  कमध) आभण भववाह (लग्न) हीं चार कमें उत्तरायणाांत, शुक्लपक्षीं आभण शुभ नक्षिावर (ज्योभतष 
शास्त्राांत साांभगतलेल्या नक्षिावर) करावीं. 

 
* गोदान कमास काल सागणें नको; तयाचा काल चौलाप्रमाणेंच आहे हें वरील अथावरून ध्यानाांत 

येईल. यास्तव येथें गोदान शब्दाचा अथध ‘समावत्तधन’ (सोडमुांज) असा समजावा. 
 
सूत्र—सावधकालमेके भववाहम् ॥ २ ॥ 
 
अथध—उत्तरायणाभद कालभनयम न पाभळताां पाभहजे तया वळेेस भववाह करावा असें कोणी ऋषी 

म्हणतात. 
 
* भववाह न होताां कन्या रजस्वला झाली असताां बापाला दोष (पातक) लागतें असें स्मृतींत साांभगतलें  

आहे; व लौभककदोष (व्यभभचार वगैरे) ही होतात. यास्तव अशा प्रसांगीं म्हणजे कन्या रजस्वला होण्याचे 
सुमारास अगर झाल्यास कालभनयम न पाभळताां भववाह करावा असा ऋषींचा अभभप्राय असावा. 

 
सूत्र—तेषाां पुरस्ताच्चतस्त्र आज्याऽऽहुतीजुधहुयात् ॥ ३ ॥ अग्न आयूांभष पवस इभत भतसभृभः प्रजापते न 

तवदेतान्यन्य इभत च व्याहृभतभभवा ॥ ४ ॥ 

 
* या चार कमांत चक्षुषी—म्हणजे गृ॰ १ । १० । १३ याांत साांभगतलेल्या आहुती देऊां  नयेत व स्स्वष्टकृत् 

म्हणजे गृ॰ १ । १० । २० याांत साांभगतलेली आहुती देण्यापूवीं तुपाच्या सदरील चार आहुती द्याव्या आभण आघार 
म्हणजे गृ॰ १ । १० । १३ याांत साांभगतलेले ते द्याव.े येथील स्थांभडलास पभरस्तरणें घालण्याचा भवकल्प आहे. 

 
सूत्र—समुच्चयमेके ॥ ५ ॥ 
 
अथध—सदरील आठही मांिाांनीं तुपाच्या आठ आहुती द्याव्या असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
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सूत्र—नैके काांचन ॥ ६ ॥ 
 
अथध — या आठाांपैकीं एकही आहुती देणें नको असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
* यापक्षीं अनादेशाहूती (म्हणजे गृ ॰ १ । ३ । ८ याांत साांभगतलेल्या) द्याव्या. 
 
सूत्र–तवमयधमा भवभस यतकनीनाभमभत भववाहे चतुथी ॥ ७ ॥ 
 

 
 
* ही आहुती चौथी देऊन पाचवी आहुती  या मांिानें द्यावी. व व्याहृतींनीं 

आहुती देण्याचे पक्षीं चौथीही देऊन पाांचवी आहुती भभूुधवःस्वः ही द्यावी; तशाच आठ आहुती देण्याचे पक्षींही 
चौथी आहुतीच देऊन पुढें राभहलेल्या पाांच आहुती द्याव्या आभण अनादेशाहुती देण्याचे पक्षींही चवथी देऊन पुढें 
राभहलेल्या दोन आहुती द्याव्या. 

 
–––– 

 
खण्ड ५ 

 
सूत्र –कुलमगे्र परीके्षत ये मातृतः भपतृतश्चभेत यथोक्तां पुरस्तात् ॥ १ ॥ 
 
अथध—ज्या पुरुषाचे आईपासून व बापापासून पूवींचे दहा पुरुष भवदे्यनें म्हणजे साथध साांगवदेाध्ययनानें, 

तपानें म्हणजे श्रौतस्मात्तधकमानुष्ठानानें व पुण्यकमानें (म्हणजे भनभषद्ध व्यवहार सवधथैव सोडण्यानें) युक्त आभण 
अब्राह्मणीगमन (शूरजातीचे स्त्रीचे भठकाणीं प्रजोतपभत्त) करीत नव्हते ते पुरुष कुलीन होत. या कुलपरीक्षेंत 
बापापासूनच पूवींचे दहा पुरूष पहाव;े आईपासून पूवींचे दहा पुरुष पाहणें नको, असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
याप्रमाणें, श्रौ॰ उ॰ अ॰ ३ खां॰ ३ । २० याांत कुलपरीक्षा साांभगतली आहे तयाप्रमाणें भववाहाांत प्रथम कुलपरीक्षा 
करावी. 

 
* वरू्वराांचें घभटत म्हणजे ज्योभतःशास्त्राांत प्रभसद्ध आहे तें पाहण्यापेक्षाां कुलपरीक्षा करणें हें मुख्य आहे. 

ही कुलपरीक्षा उभयताां वरू्वराांचीही करावी असें वाटतें. 
 

वराचे गुण– 
 
सूत्र—बुभद्धमते कन्याां प्रयच्छेत् ॥ २ ॥ 
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अथध—बुभद्धमान् म्हणजे शास्त्राला अभवरोर्ी अथधज्ञानवान्  अशा पुरुषाला कन्या द्यावी. 
 

कन्येचे गुण— 
 
सूत्र—बुभद्धरूपशीललक्षणसांपन्नामरोगामुपयच्छेत ॥ ३ ॥ 
 
अथध — बुभद्धमान् , रूपवती, सुस्वभाव, सुलक्षण (म्हणजे सामुभरक ग्रांथाांत साांभगतलेल्या लक्षणाांनीं 

युक्त) व भनरोग अशा कन्येशीं भववाह करावा. 
 
सूत्र—दुर्तवजे्ञयाभन लक्षणानीभत ॥ ४ ॥ अष्टौ बपडान् कृतवा ऋतमगे्र प्रथमां जज्ञ ऋते सतयां प्रभतभष्ठतम् । 

यभदयां कुमायधभभजाता तभदयभमह प्रभतपद्यताां यतसतयां तद्दृश्यताभमभत बपडानभभमांत्र्य कुमारीं ब्रयूादेषामेकां  
गृहाणेभत ॥ ५ ॥ के्षिाचे्चदुभयतःसस्याद्गृह्णीयादन्नवतयस्याः प्रजा भभवष्ट्यतीभत भवद्याद्गोष्ठातपशुमती 
वभेदपुरीषाद्ब्रह्मवचधस्स्वन्यभवदाभसनो ऱ्हदातसवधसांपन्ना देवनास्तकतवी चतुष्ट्पथाभिप्रव्राभजनीभरणादर्न्या 
श्मशानातपभतघ्नी ॥ ६ ॥ 

 
अथध—कन्येचीं लक्षणें समजण्यास फार कठीण आहेत; यास्तव पुढें साांभगतलेल्या आठ प्रकारच्या 

मृभत्तकेचे आठ बपड करून ‘ऋतमगे्र प्रथमां जज्ञ ऋते सतयां प्रभतभष्ठतम् ॥ यभदयां कुमायधभभजाता तभदयभमह 
प्रभतपद्यताां यतसतयां तद्दृश्यताम्’ ॥ या मांिानें तया बपडाचें अभभमांिण करून कन्येला साांगावें कीं, या आठ 
बपडाांपैकीं एक घे. याप्रमाणें साांभगतल्यानांतर भतनें जर दोन वळेाां, ज्या शतेाांत र्ान्य भपकतें तया शतेाांतील 
मृभत्तकेचा बपड घेतला तर भतला मुलें  वगैरे होतील व तीं र्ान्यसांपन्न असतील असें समजावें; गाईचे गोयाांतील 
मृभत्तकेचा बपड घेतला तर ती कन्या जनावरें बाळगणारी होईल; ज्या स्थानीं यश झाला तया स्थानाांतील 
मृभत्तकेचा बपड घेतला तर ती ब्रह्मतेजानें युक्त होईल; कर्ींही न आटणाऱ्या डोहाांतील मृभत्तकेचा बपड घेतला 
तर ती सवधसांपभत्तयुक्त होईल; द्यतू खेळण्याचे स्थानाांतील मृभत्तकेचा बपड घेतला तर ती व्यभभचारी होईल; जेथें 
बीज पेरलें  असताां उगवत नाहीं अशा भठकाणच्या मृभत्तकेचा बपड घेतला तर ती दुभाग्या होईल; आभण 
स्मशानाांतील मृभत्तकेचा बपड घेतला तर ती नवऱ्यास मारणारी म्हणजे भवर्वा होईल असें समजावें. 

 
–––– 

 
खण्ड ६ 

 
आठ प्रकारचे णववाि 

 
सूत्र—अलां कृतय कन्यामुदकपूवां दद्यादेष ब्राह्मो भववाहस्तस्याां जातो िादशावरान् िादश परान् 

पुनातयुभयतः ॥ ऋस्तवजे भवतते कमधभण दद्यादलां कृतय स दैवो दशावरान् दश परान् पुनातयुभयतः ॥ सह र्मं 
चरतभमभत प्राजापतयोऽष्टावरानष्ट परान् पुनातयुभयतः ॥ गोभमथुनां दत्त्वोपयच्छेत स आषधः सप्तावरान् सप्त परान् 
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पुनातयुभयतः ॥ भमथः समयां कृतवोपयच्छेत स गाांर्वधः ॥ र्नेनोपतोष्ट्योपयच्छेत स आसुरः ॥ सुप्तानाां प्रमत्तानाां 
वाऽपहृरेतस पैशाचः ॥ हृतवा भभत्त्वा च शीषाभण रुदतीं रुदद्भ्यो हरेतस राक्षसः ॥ १ ॥ 

 
अथध— (१) वराचे हातावर उदक देऊन सालां कृत कन्या द्यावी, या भववाहाचे नाांव ब्राह्मणववाि. या 

कन्येपासून उतपन्न झालेला पुि, आईपासून व बापापासून पूवींचे बारा पुरुष व पुढें उतपन्न होणारे बारा पुरुष 
पभवि करतो; (२) यज्ञकमांत ऋस्तवजाला कन्या अलां कृत करून देणें हा दैवणववाि. अशा स्त्रीस झालेला पुि 
वरीलप्रमाणें दहा पुरुष पभवि करतो; (३) अनुष्ठान वगैरे जें करणें असेल तें. या कन्येसहवतधमान करावें असें 
वरास साांगनू तयाचे स्वार्ीन कन्या करणें या भववाहाचें नाांव प्राजापत्य. या कन्येच्या भठकाणीं झालेला पुि 
वरीलप्रमाणेंच आठ पुरुष पभवि करतो; (४) वरानें वरू्चे बापाला गाय व बैल देऊन भववाह करणें याचें नाांव 
आषधणववाि. या कन्येपासून झालेला मुलगा वरीलप्रमाणें सात भपढ्या पभवि करतो; (५) मी तुझी पतनी होतें व 
मी तुझा पभत होतों असा स्त्रीपुरुषाांचा परस्पर सांकेत होऊन लग्न होणें याचें नाांव गारं्वधणववाि; (६) कन्येच्या 
बापाला रव्याभदकें करून सांतुष्ट करून भववाह करणें याचें नाांव आसुरणववाि (७) कन्येकडील मांडळी भनजली 
असताां बकवा असावर् असताां कन्या नेऊन भववाह करणें याचें नाांव पैशाचणववािः आभण (८) कन्येकडील 
मांडळीशीं युद्ध करून कन्या घेऊन जाऊन भववाह करणें याचें नाांव रािसणववाि आहे. 

 
* या आठ भववाहाांपैकीं पभहले दोन भववाह ब्राह्मणाांखेरीज इतर वणांस करण्याचा अभर्कार नाहीं. 

गारं्वध व रािस हे दोन भववाह क्षभियाांनींच कराव;े आसुरणववाि वैश्याांनीं माि करावा आभण प्राजापत्य, आषध व 
पैशाच हे तीन प्रकारचे भववाह सवधही वणांस करण्याचा अभर्कार आहे. 

 
–––– 

 
खण्ड ७ 

 
सूत्र—अथ खलूच्चावचा जनपदर्मा ग्रामर्माश्च तान् भववाहे प्रतीयात् ॥ १ ॥ 
 
अथध—भववाहाांत देशसाांप्रदायाप्रमाणें व गाांवचे चालीप्रमाणें जे लहान मोठे र्मध–उष्टी–हळद, झाल 

वगैरे असतील ते कराव.े 
 
* कुलर्मध–गोंर्ळ वगैरे कराव ेअसें अनुमान भदसतें. 
 
सत्र—यत्तु समानां तिक्ष्यामः ॥ २ ॥ 
 
अथध—जें कमध सवध देशाांत सारखेंच आहे तें आम्ही पुढें साांगतों. 
 
* देशर्माचा व ग्रामर्माचा सूिोक्त र्माशीं भवरोर् आल्यास सूिोक्त र्मधच करावा; देशर्मध व ग्रामर्मध 

करूां  नये. जसें वैदेिदेशामध्यें लग्नाचे भदवशींच स्त्रीपुरुषाांच्या सांयोगाचा (रभतसुखोपभोगाचा) सांप्रदाय आहे 



 अनुक्रमणिका 

आभण सूिाांत तर असें साांभगतलें  आहे कीं, लग्न झाल्यापासून भनदान तीन भदवसपयंत ब्रह्मचयध व्रतानें 
(रीतसुखभवरभहत) रहावें, अशा स्थळीं सूिोक्त र्मधच कराव.े 

 
सूत्र — पश्चादग्नेदृध षदमश्मानां प्रभतष्ठाप्योत्तरपुरस्तादुदकुम्भां समन्वारब्र्ायाां हुतवा भतष्ठन् प्रतयङ्मुखः 

प्राङ्मुख्या आसीनाया गृभ्णाभम ते सौभगतवाय हस्तभमतयांगुष्ठमेव गृह्णीयाद्यभद कामयीत पुमाांस एव मे पुिा 
जायेरभन्नभत ॥ ३ ॥ 

 
प्रभवन 
 
अथध — अग्नीच्या पभश्चम भदशसे अश्मा (दगड) ठेवावा व ईशान्य भदशसे पाणी भरून कुां भ (कळशी वगैरे 

भाांडें) ठेवावें. नांतर वरू्नें वराचे हातास हात लाभवला असताां गृ॰ १ खां॰ ४ याांत साांभगतलेला होम करून, वरानें 
जर आपल्यास पुि व्हाव ेअशी इच्छा असेल तर पभश्चमेस तोंड करून उभें रहावें व पूवेस तोंड करून बसलेल्या

 
 
* तया अश्म्याजवळ दुसरा एक लहान दगड ठेवावा. सवध भठकाणीं पतनीनें नवऱ्याचे दभक्षणेत बसावें. 

येथून पुढें पतनीला करण्यास साांभगतलेलें  कमध भतनें उभें राहून करावें. पतीनें हात र्रणें तो उताण्या हातानें 
उताणा हात अथवा पालथ्या हातानें उताणा हात र्रावा. 

 
सूत्र — अांगुलीरेव स्त्रीकामः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — जर कन्याच व्हाव्या अशी इच्छा असेल तर अांगुष्ठ न र्भरताां अांगुलीच (बोटें माि) र्राव्या. 
 
सूत्र — रोमान्ते हस्तां साांगुष्ठमुभयकामः ॥ ५ ॥ 
 
अथध — जर कन्या व पुि हे दोन्ही व्हाव ेअशी इच्छा असेल तर मणगटाचें जवळच अांगुष्ठासुद्धाां हात 

र्रावा. 
 
सूत्र — प्रदभक्षणमस्ग्नमुदकुम्भां च भिः पभरणयन् जपभत अमोऽहमस्स्म सा तवां सा तवमस्यमोऽहां द्यौरहां 

पृभथवी तवां सामाहमृक्तवां तावहे भववहावहै प्रजाां प्रजनयावहै सस्म्प्रयौ रोभचष्ट्ण ूसुमनस्यमानौ जीववे शरदः शतभमभत 
॥ ६ ॥ 

 
अथध — पतनीला बरोबर नेऊन उदकुां भासुद्धाां अग्नीला तीन प्रदभक्षणा कराव्या व ‘अमोहमस्स्म सा तवां सा 

तवमस्यमोहां द्यौरहां पृभथवी तवां सामाहमृक्तवां तावहे भववहावहै प्रजाां प्रजनयावहै सांभप्रयौ रोभचष्ट्ण ू सुमनस्यमानौ 
जीववे शरदः शतम्’ या मांिाचा जप करावा. 

 



 अनुक्रमणिका 

* यज्ञपाि अग्नीजवळून दूर ठेवनू अथवा अश्मा माि दूर ठेवनू प्रदभक्षणा घालाव्या अशीं दोन मतें 
आहेत. प्रभत प्रदभक्षणेस जाताांना ‘अमोहमस्स्म॰’ या मांिाचा जप करावा. 

 
सूत्र — पभरणीय पभरणीयाऽश्मानमारोहयतीममश्मानमारोहाश्मेव तवां स्स्थरा भव । सहस्व 

पृतनायतोऽभभभतष्ठ पृतन्यत इभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध— प्रभतप्रदभक्षणेहून आल्यानांतर अश्म्यावर पतनीला ‘इममश्मानमारोहाश्मेव तवां स्स्थरा भव ॥ सहस्त्र 

पृतनायतोऽभभभतष्ठ पृतन्यतः’ हा मांि म्हणून चढवीत जावी. 
 
सूत्र—वध्वांजलावुपस्तीयध भ्राता भ्रातृस्थानो वा भिलाजानावपभत ॥ ८ ॥ 
 
अथध — नांतर वरू्च्या ओांजळीला उपस्तरण (तूप लावणें) करावें व तया ओांजळींत भतचा भाऊ अगर 

भावासारख्यानें दोन वळे लाह्या घालाव्या. 
 
* भावासारखा म्हणजे चुलतभाऊ व मामेभाऊ, असें समजावें. 
 
सूत्र — भिजामदग्न्यानाम् ॥ ९ ॥ 
 
अथध — नवरा मुलगा पांचप्रवरी असला तर तीन वळे लाह्या घालाव्या. 
 
सूत्र—प्रतयभभवायध हभवः ॥ १० ॥ अवत्तां च ॥ ११ ॥ 
 
अथध — पािाांतील लाह्याांना व ओांजळींत घेतलेल्या अवदानाला प्रतयभभघार (तूप बशपडणें) करावा. 
 
* हा प्रतयभभघार नवऱ्यानें करावा. 
 
सूत्र — एषोऽवदानर्मधः ॥ १२ ॥ 
 
अथध — जेथें जेथें अवदान घेणें आहे तेथें तेथें उपस्तरणापासून प्रतयभभघारापयंत साांभगतलेला जो प्रकार 

तोच समजावा; म्हणजे ज्या पािाांत अवदान घ्यावयाचें तया पािाला, तो जर भिप्रवरी असेल तर दोन वळे 
उपस्तरण करावें; आभण पांचप्रवरी असेल तर तीन वळे अवदान घेऊन नांतर प्रतयभभघार करावा. 

 
सूत्र — अयधमणां नु देवां कन्या अस्ग्नमयक्षत ॥ स इमाां देवो अयधमा पे्रतो मुांचातु नामुतः स्वाहा ॥ वरुणां नु 

देवां कन्या अस्ग्नमयक्षत ॥ स इमाां देवो वरुणः पे्रतो मुांचातु नामुतः स्वाहा ॥ पूषणां नु देवां कन्या अस्ग्नमयक्षत ॥ स 
इमाां देवः पूषा पे्रतो मुांचातु नामुतः स्वाहेतयभवस्च्छन्दतयञ्जबल सु्रचेव जुहुयात् ॥ १३ ॥ 
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अथध— १ अयधमणां नु देवां कन्या अस्ग्नमयक्षत ॥ स इमाां देवो अयधमा पे्रतो  नामुतः स्वाहा; २ 
वरुणां नु देवां कन्या अस्ग्नमयक्षत ॥ स इमाां देवो वरुणः पे्रतो  नामुतः स्वाहा; आभण ३ पूषणां नु देवां कन्या 
अस्ग्नमयक्षत ॥ स इमाां देवः पूषा पे्रतो नामुतः स्वाहाः या तीन मांिाांनीं, सु्रचीनें होम करतात 
तयाप्रमाणें ओांजळ न सोडताां प्रभत मांिास लाह्याांची एकेक आहुती देत जावी. 

 
* हे मांि वरानें म्हणाव,े आभण वरू्नें होम करावा. 
 
सूत्र— अपभरणीय शूपधपुटेनाभ्यातमां तूष्ट्णीं चतुथधम् ॥ १४ ॥ 
 
अथध— (शवेटीं) आपल्याकडे सूप पालथें करून सुपाचे कोपऱ्यानें चौथी आहुती द्यावी; परांतु चौथी 

प्रदभक्षणा करूां  नये, व मांिही म्हणूां नये. 
 
* ‘अमोहमस्स्म॰’ हा मांि न म्हणताां चौथी प्रदभक्षणा घालावी म्हणजे समांि प्रदभक्षणा घालण्याचा भनषेर् 

केला आहे, असें कोणी म्हणतात. कोणी असेंही म्हणतात कीं, प्रथम प्रदभक्षणा घालून एक आहुती द्यावी, आभण 
याप्रमाणें तीन प्रदभक्षणा घालून तीन आहुती द्याव्या येवढें सुचभवण्याकभरताांच चौथी प्रदभक्षणा न घालताां चौथी 
आहुती द्यावी असें ऋषींनीं म्हटलें  आहे. लाह्याांची स्स्वष्टकृत् आहुती देणें नको. 

 
सूत्र— ओप्योप्य हैके लाजान् पभरणयस्न्त तथोत्तमे आहुती न सभन्नपततः ॥ १५ ॥ 
 
अथध — आहुती द्यावी आभण नांतर प्रदभक्षणा घालावी; असें केलें  म्हणजे दोन आहुतींचा सांबांर् होत नाहीं. 

अशा रीतीनेंच आहुती द्याव्या असें काांहीं ऋषींचें मत आहे व हें मत आश्वलायनऋषींसही मान्य आहे. 
 
सूत्र— अथास्य ैभशखे यभद कृते भवतः ॥ १६ ॥ ऊणास्तुके केशपक्षयोवधदे्ध भवतः प्र तवा 

मुञ्चाभम वरुणस्य पाशाभदभत ॥ १७ ॥ उत्तरामुत्तरया ॥ १८ ॥ 
 
अथध—जर वरू्च्या कें साांचे दोन भाग करून तें लोंकरीच्या तांतूांनीं बाांर्ले असले तर 

ऋ॰ ८ । ३ । २४ ही ऋचा म्हणून कें साांचा उजवा भाग सोडावा आभण  ऋ॰ ८ । ३ । २४ ही ऋचा 
म्हणून डावा भाग सोडावा. 

 
* हे कमध, चाल असेल तर करावें. वरू्नें वराचे केशभाग मांि न म्हणताां सोडाव.े 
 
सूत्र—अथैनामपराभजतायाां भदभश सप्तपदान्यम्युतकामयतीष एकपद्यजेू भिपदी रायस्पोषाय भिपदी 

मायोभव्याय चतुष्ट्पदी प्रजाभ्यः षट्पदी सखा सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव पुिान् भवन्दावहै 
बहूांस्ते सन्तु जरदष्टय इभत ॥ १९ ॥ 
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अथध—नांतर (१) इष एकपदी भव, सा मामनुव्रता भव, पुिान् भवन्दावहै बहूांस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ (२) 
ऊजे भिपदी भव सा मामनुव्रता भव, पुिान् भवन्दा॰ ॥ (३) रायस्पोषाय भिपदी भव सा मामनु॰, पुिान् भवन्दा॰ ॥ 
(४) मायोभव्याय चतुष्ट्पदी भव सा माम॰, पुिान् भवन्दा॰ ॥ (५) प्रजाभ्यः  भव, सा मा॰, पुिान् भवन्दा॰ ॥ 
(६) ऋतुभ्यः षट्पदी भव सा मा॰, पुिान् भवन्दा॰ ॥ (७) सखा सप्तपदी भव, सा मामनुव्र॰, पुिान् भवन्दा॰ ॥ या 
सात मांिाांनीं प्रभतमांिास एकेक पाऊल प्रमाणें, बायकोला सात पावलें  ईशान्य भदशसे चालवावें. 

 
सूत्र—उभयोः सभन्नर्ाय भशरसी उदकुम्भेनावभसच्य ॥ २० ॥ 
 
अथध—वरू्वराांनीं डोक्याला डोकें  लावनू वरानें उदकुां भाांतलें  पाणी आपले उभयताांचे डोक्यावर 

बशपडावें. 
 
* सात पावलें  सांपलीं म्हणजे उभयताांनीं तेथेंच उभे राहून कोणाकडून उदकुां भ आणवनू सदरप्रमाणें 

मस्तकावर उदक बशपडावें आभण नांतर तुपानें स्स्वष्टकृत् आहुती द्यावी. 
 
सूत्र—ब्राह्मण्याश्च वृद्धाया जीवपतन्या जीवप्रजाया अगार एताां राबि वसेत् ॥ २१ ॥ 
 
अथध—सौभाग्यवती, पुिवती आभण वृद्ध अशा ब्राह्मणस्त्रीच्या घरीं लग्नाचे रािीं राहावें. 
 
* परगाांवीं लग्न करून परत येताांना पभहल्या मुक्कामाला वर साांभगतलेल्या घरीं राहावें. गाांवाांतच लग्न 

झालें  असताां घरीं परत येताांना मध्यें राहणें नको. 
 
सूत्र—धु्रवमरुन्र्तीं सप्त ऋषीभनभत दृष्टव्ा वाचां भवसृजेत जीवपतनीं प्रजाां बवदेयेभत ॥ २२ ॥ 
 
अथध—धु्रव, अरुां र्ती, व सप्तऋषी ही नक्षिें पाहून ‘जीवपतनीं प्रजाां भवन्देय’ हा मांि म्हणनू मौन सोडावें. 
 
* हें मौन वरू्नें, होमाला आरांभ झाल्यापासून र्रून होम सांपल्यानांतर सोडावयाचें. 
 

———— 
 

खण्ड ८ 
 
सूत्र—प्रयाण उपपद्यमाने पूषा तवतेो नपतु हस्तगृह्यभेत यानमारोहयेत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—परगाांवीं लग्न करून आपले गाांवीं परत येण्याकभरताां बसावयास यान –रथ बकवा बुरख्याची 

गाडी–असल्यास, ही ऋचा म्हणून वरू्ला यानाांत बसवावें. 
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* पालखी वगैरेंत बसभवणें तेव्हाां ही ऋचा म्हणणें नको. 
 
सूत्र—अश्मन्वतीरीयते सांरभध्वभमतयर्धचेन नावमारोहयेत् ॥ २ ॥ उत्तरेणोतक्रमयेत् ॥ ३ ॥ 
 
अथध— नौकें त बसण्याचा प्रसांग आल्यास भतला ही अर्ी ऋचा म्हणून 

बसवावी आभण उतरते वळेेस, ही अर्ी ऋचा म्हणून उतरवावी. 
 
सूत्र—जीवां रुदन्तीभत रुदतयाम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—वरू्स नेताांनाां ती मध्यें रडूां लागलीं तर, ऋ॰ ७ । ८ । १९ ही ऋचा म्हणावी. 
 
* गाांवाांत अथवा परगाांवीं लग्न झालें  तरीं हा भवभर् सारखाच आहे. 
 
सूत्र—भववाहास्ग्नमग्रतोऽजस्त्रां नयस्न्त ॥ ५ ॥ 
 
अथध—वरू्वराांचे पुढें भववाहकालीं भसद्ध झालेला अस्ग्न ‘अजस्त्र’ (म्हणजे एखादे भाांड्याांत घालून तें भाांडें 

हाताांत र्रून) न्यावा. 
 
* हा भवभर् गाांवाांत लग्न झालें  तरी करावा. अस्ग्न नेणें तो खटपटीं मांडळीनें न्यावा असें वाटते. इतर 

प्रवासाांत अस्ग्न नेणें तो माि समारोप करून न्यावा. 
 
सूत्र—कल्याणेषु देशवृक्षचतुष्ट्पथेषु मा भवदन् पभरपस्न्थन इभत जपेत् ॥ ६ ॥ 
 
अथध —देश, झाडें व चव्हाट्याचे रस्ते हे जेथें सुशोभभत असतील तेथें ही ऋचा 

जपावी. 
 
सूत्र—वासे वासे सुमांगलीभरयां वरू्भरतीक्षकानीके्षत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—दर मुक्कामीं वरू्वराांना पाहण्याकभरताां आलेले लोकाांकडे ही ऋचा म्हणून 

वरु्वराांनीं पाहावें. 
 
सूत्र—इह भप्रयां प्रजया ते समघृ्यताभमभत गृहां प्रवशेयेत् ॥ ८ ॥ 
 
अथध— (८ । ३ । २५) ही ऋचा म्हणून वरू्ला आपले घराांत न्यावें. 
 
* गृहप्रवशेाभद भवर्ी गाांवाांत लग्न झालें  असलें  तरी कराव.े 
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सूत्र—भववाहास्ग्नमुपसमार्ाय पश्चादस्याऽऽनडुहां चमास्तीयध प्राग्ग्रीवमुत्तरलोम तस्स्मन्नुपभवष्टायाां 

समन्वारब्र्ायाम् आ नः प्रजाां जनयतु प्रजापभतभरभत चतसभृभः प्रतयुचां हुतवा समञ्जन्तु भवश्व ेदेवा इभत दघ्नः प्राश्य 
प्रभतप्रयच्छेदाज्यशषेेण वानस्क्त हृदये ॥ ९ ॥ 

 
अथध—भववाहाग्नींत सभमर्ा टाकून प्रज्वभलत करून अग्नीचे पभश्चमेस, पूवेस गळा आभण ऊध्वध केश असें 

बैलाचें कातडें अांथरून तयावर वरू्ला बसवनू  या चार ऋचाांनीं प्रभत ऋचेस एकेक आहुती 
द्यावी; नांतर  ही ऋचा म्हणून दहीं प्राशन करावें व तयाांतून उरलेलें  दहीं वरू्कडून प्राशन 
करवावें; अथवा होम करून उरलेलें  तूप उभयताांचे हृदयाांस लावावें. 

 
* जेथें होमरव्य साांभगतलें  नाहीं तेथें तूप घ्यावें. जेथें प्रभतऋचेस होम साांभगतला आहे तेथें ऋचेच्या अांतीं 

आहुती देऊन नांतर ‘स्वाहा’ म्हणावें; व जेथें ‘प्रतयृच्’ हा शब्द नाहीं तेथें ‘स्वाहा’ शब्दान्तीं अवदान द्यावें. 
 
सूत्र—अत ऊध्वधमक्षारलवणाभशनौ ब्रह्मचाभरणावलां कुवाणावर्ःशाभयनौ स्याताम् ॥ १० ॥ भिरािां 

िादशरािम् ॥ ११ ॥ 
 
अथध— वरील होमानांतर क्षार म्हणजे कोरु, उडीद वगैरे स्मृतींत साांभगतलेले पदाथध व मीठ हीं खाऊ 

नयेत, मथुैन करूां  नये, अलां कार घालाव े आभण भमूीवर भनजावें अशा रीतीनें तीन भदवस अथवा बारा भदवस 
नवरा-बायकोनें हे भनयम पाळाव.े 

 
* हे भनयम भववाह झाल्यापासून गृहप्रवशेनीय होम होईपयंतही बाळगाव.े 
 
सूत्र—सांवतसरां वैक ऋभषजायत इभत ॥ १२ ॥ 
 
अथध—वरील भनयम एक वषध पाळले असताां ऋषीप्रमाणें पुि होतो. 
 
* बापाचें गोि सोडून नवऱ्याचें गोि बायकोला प्राप्त होतें असाही कोणी या सूिाचा अथध कभरतात. 
 
सूत्र—चभरतव्रतः सूयाभवदे वरू्वस्त्रां दद्यात् ॥ १३ ॥ 
 
अथध —वर साांभगतलेलें  व्रताचरण केल्यानांतर   हें सूक्त साथध जाणणारास, 

लग्नाचे वळेेस जें वस्त्र वरू् नेसली असेल तें वस्त्र द्यावें. 
 
सूत्र—अन्नां ब्राह्मणेभ्यः ॥ १४ ॥ 
 
अथध—ब्राह्मणाांस अन्न द्यावें. 
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सूत्र—अथ स्वस्तययनां वाचयीत ॥ १५ ॥ 
 
अथध—नांतर ब्राह्मणाांकडून कल्याण होवो असें म्हणवावें. 
 

–––– 
 

खण्ड ९ 
 
सूत्र—पाभणग्रहणाभद गृह्यां पभरचरेतस्वयां पतन्यभप वा पुिः कुमायधन्तेवासी वा ॥ १ ॥ 
 
अथध—लग्न झाल्यापासून गृह्याग्नीची सेवा स्वतः करावी अथवा पतनीकडून बकवा पुिाकडून बकवा 

अभववाभहत कन्येकडून अथवा भशष्ट्याकडून करवावी. 
 
* कन्येनें आभण पतनीनें होम देऊां  नये असें कोणी म्हणतात व तयाांनीं समांिक होम करावा असेंही कोणी 

म्हणतात. गृहप्रवशेनीय होम झाला नसला तरी अस्ग्नसेवा करण्यास आरांभ करावा. 
 
सूत्र—भनतयानुगृहीतां स्यात् ॥ २ ॥ 
 
अथध—ही अस्ग्नसेवा भनतय करावी. 
 
* अस्ग्न नष्ट झाला तर स्मृतींत साांभगतल्याप्रमाणें प्रायभश्चत्त करून अस्ग्न भसद्ध करून तयाची सेवा 

करावी. अग्नीजवळ नवऱ्यानें बकवा बायकोनें असलें  पाभहजे. या सेवलेा स्थांभडल सांस्कार (म्हणजे गृह्य. १ । ३ 
याांत साांभगतलेला) करणें नको. अस्ग्न नष्ट झाला तर पुन्हा भववाहाांत साांभगतलेला सवध होम करून अस्ग्न भसद्ध 
करावा. परांतु हें सवध अस्ग्न नष्ट होऊन बारा भदवस झाले असतील तर करावें. असे या सूिाचे पाांच अथध केले 
आहेत. 

 
सूत्र—यभद तूपशाम्येतपतन्युपवसेभदतयेके ॥ ३ ॥ 
 
अथध—जर अस्ग्न नष्ट झाला तर पतनीनें उपोषण करावें असें कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
* स्मृती वगैरेंमध्यें भलभहलेले नष्टाग्नीचे प्रायभश्चत्तप्रकार येथें वृभत्तकारानें बहुत भलभहले आहेत. 
 
सूत्र —तस्यास्ग्नहोिेण ॥ ४ ॥ प्रादुष्ट्करणहोमकालौ व्याख्यातौ ॥ ५ ॥ हौम्यां च मासवजधम् ॥ ६ ॥ 
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अथध—गृह्याग्नीची प्रादुष्ट्करण वळेा, होम करण्याची वळेा व माांसाखेरीज होमरव्यें हीं 
अस्ग्नहोिाप्रमाणेंच समजावीं. 

 
* अस्ग्नहोिाांत माांसानें होम करावा असें साांभगतलें  नसून सूिकाराांनींही माांसाचा भनषेर् केला आहे. 

यावरून स्मृतींत साांभगतलेलीं होमरव्यें घ्यावीं. स्मृतींत माांस हें होमरव्य साांभगतलें  आहे. 
 
सूत्र—कामां तु व्रीभहयवभतलैः ॥ ७ ॥ 
 
अथध—पूवीं साांभगतलेलीं रव्यें न भमळतील तर साळींनीं, जवाांनीं बकवा भतळाांनीं होम करावा. 
 
सूत्र—अग्नये स्वाहेभत सायां जुहुयात् सूयाय स्वाहेभत प्रातस्तूष्ट्णीं भितीये उभयि ॥ ८ ॥ 
 
अथध—‘अग्नये स्वाहा’ हा मांि म्हणून सायांकाळीं एक आहुती व ‘सूयाय स्वाहा’ हा मांि म्हणून 

प्रातःकाळीं एक आहुती आभण दोन्हीवळेाां दुसरी ‘प्रजापतये स्वाहा’ ही आहुती देत जावी. 
 

–––– 
 

खण्ड १० 
 
सूत्र—अथ पावधणः स्थालीपाकः ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें अमावास्या पौर्तणमेला स्थालीपाक या नाांवाचें या खांडाांत साांभगतलेलें  कमध करावें. 
 
* भववाहानांतर पभहली जी पौर्तणमा येईल तया पौर्तणमेपासून स्थालीपाक करण्यास आरांभ करावा. 
 
सूत्र—तस्य दशधपूणधमासाभ्यामुपवासः ॥ २ ॥ इघ्माबर्तहषोश्च सांनहनम् ॥ ३ ॥ 

देवताश्चोपाांशुयाजेन्रमहेन्रवजधम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—श्रौतसूिाांत दशधपौणधमासेष्टींत साांभगतल्याप्रमाणें उपवास (एक वळे भोजन) करावा व इघ्मा व 

बर्तह बाांरू्न ठेवनू तयाांत साांभगतलेल्या देवता घ्याव्या; परांतु ‘उपाांशुयाज’ या नाांवाच्या देवता, आभण इांर व महेंर 
या देवता खेरीजकरून घ्याव्या. 

 
* ‘अस्ग्न व अग्नीषोमौ’ या पौर्तणमेला आभण ‘अस्ग्न’ व ‘इांराग्नी’ या अमावास्येला देवता समजाव्या. 
 
सूत्र—काम्या इतराः ॥ ५ ॥ 
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अथध—तयाच इष्टींत कामनापरतवें ज्या देवता साांभगतल्या आहेत तया कामनापरतवें घ्याव्या. 
 
सूत्र—तस्य ैतस्य ैदेवताय ैचतुरश्चतुरो मुष्टीभन्नवधपभत पभविे अन्तर्ायाऽमुष्ट्म ैतवा जुष्टां भनवधपामीभत ॥ ६ ॥ 
 
अथध—पािावर पभवि र्रून तयावर प्रतयेक देवतेकभरताां चार चार मुठी होमरव्य टाकावें आभण तें 

टाकतेवळेेस तया तया देवतेचें चतुथ्यंत नाांव घेऊन, ‘तवा जुष्टां भनवधपाभम’ असें म्हणत जावें. 
 
सूत्र—अथैनान्प्रोक्षभत यथाभनरुप्तममुष्ट्म ैतवा जुष्टां प्रोक्षामीभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—नांतर या मुष्टींचा भजतके वळे भनवाप केला भततके वळे तया तया देवतेचें चतुथ्यधन्त नाांव घेऊन, 

‘तवा जुष्टां प्रोक्षाभम’ असें ह्मणनू तया मुष्टींला प्रोक्षण करावें. 
 
सूत्र—अवहताांभस्त्रः फलीकृतान् नाना श्रपयेत् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—या मुष्टी तीन वळे काांडून व तीन वळे पाांखडून प्रतयेक देवतेच्या चार चार मुठी वगेवगेळाल्या 

भाांड्याांत भशजवाव्या. 
 
* हे ताांदूळ कृष्ट्णाभजनावर उखळ ठेवनू पतनीनें तीन वळे काांडाव ेव तीन वळे रु्वाव.े 
 
सूत्र—समोप्य वा ॥ ९ ॥ 
 
अथध—अथवा सवध देवतेच्या मुष्टी एकाच भाांड्याांत भशजवाव्या. 
 
सूत्र—यभद नाना श्रपयेभिभज्य तांडुलानभभमृशभेददममुष्ट्मा इदममुष्ट्मा इभत ॥ १० ॥ 
 
अथध—जर वगेवगेळाल्या भाांड्याांत श्रपण केलें  तर ताांदुळाांच्या चार चार मुष्टींना ‘इदां’ असें म्हणून तया 

तया देवतेचें चतुथ्यंत नाांव घेऊन स्पशध करावा. 
 
सूत्र— यदु्य वै समोप्य व्युद्धारां जुहुयात् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—जर एकाच भाांड्याांत सवध मुष्टी श्रपण केल्या असतील तर चरु उकरून होम करावा. 
 
* चरु उकरून वर साांभगतल्याप्रमाणें स्पशध करावा व हा चरु होम करण्याचे वळेेस उकरून घ्यावा. 
 
सूत्र—शृताभन हवींष्ट्यभभघायोदगुिास्य बर्तहष्ट्यासादे्यध्ममभभघायायां त इघ्म आतमा जातवदेस्तेनेध्यस्व 

वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभभब्रधह्मवचधसेनान्नादे्यन समेर्य स्वाहेभत ॥ १२ ॥ 
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अथध—भशजलेल्या होमरव्यावर अभभघार करून नांतर होमरव्यें अग्नीवरून उत्तरेस उतरून ठेवनू 

इघ्म्यावर अभभघार करून इघ्मा अग्नीवर ‘अयां त इघ्म आतमा जातवदेस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वद्धधय चास्मान् 
प्रजया पशुभभब्रधह्मवचधसेनान्नादे्यन समेर्य स्वाहा’ हा मांि म्हणून द्यावा. 

 
सूत्र—तूष्ट्णीमाघारावाघायाज्यभागौ जुहुयादग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेभत ॥ १३ ॥ उत्तरमाग्नेयां दभक्षणां 

सौभ्यम् ॥ १४ ॥ 
 
अथध—तूष्ट्णीं आघार देऊन ‘अग्नये स्वाहा॰’ या मांिानें उत्तरेस एक आहुती व ‘सोमाय स्वाहा’ या मांिानें 

दभक्षणेस एक आहुती द्यावी. 
 
* आघार म्हणजे वायव्य कोणापासून आग्नेय कोणापावतेों व भनऋध भत कोणापासून ईशान्य कोणापावतेों 

तुपाची र्ार देतात ते. याांत ‘अग्नये स्वाहा’ व ‘सोमाय स्वाहा’ या दोन आहुतींना आज्यभाग अशी सांज्ञा आहे. 
 
सूत्र—भवज्ञायते– चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ ॥ १५ ॥ तस्मातपुरुषस्य भह प्रतयङ्मुखस्यासीनस्य 

दभक्षणमक्ष्युत्तरां भवतयुत्तरां दभक्षणम् ॥ १६ ॥ 
 
अथध—अथवा आज्यभाग हे यज्ञपुरुषाचे नेि आहेत असें ज्यापेक्षाां ऐकतों, तया अथी यज्ञपुरुष हा 

पभश्चमेस तोंड करून बसलेला असल्यामुळें  उजवा डोळा उत्तर बाजूकडे व डावा डोळा दभक्षण बाजूकडे येतो. 
 
* म्हणून हे आज्यभाग दभक्षणसांस्थ द्याव.े 
 
सूत्र—मध्ये हवीभष प्रतयक्तरां वा प्राक्सांस्थान्युदक्सांस्थाभन वोत्तरपुरस्तातसौभवष्टकृतम् ॥ १७ ॥ 
 
अथध—आहुती देणें तया अग्नीच्या मध्यें अथवा पभश्चम बाजूस पूवधसांस्थ अथवा उत्तरसांस्थ द्याव्या व 

ईशान्य कोणास स्स्वष्टकृत् आहुती द्यावी. 
 
सूत्र—मध्यातपूवार्ाच्च हभवषोऽवद्यभत ॥ १८ ॥ 
 
अथध — होमरव्याचे मध्यभागाांतून व पूवधभागाांतून अवदान घ्यावें. 
 
* तें अवदान अांगुष्ठपवध माि घ्यावें. 
 
सूत्र—मध्यातपूवार्ात् पश्चाघाभदभत पञ्चावभत्तनाम् ॥ १९ ॥ 
 
अथध—पांचप्रवरी यानें अवदान घेणें तें मध्य भागाांतून, पूवध भागाांतून व पभश्चम भागाांतून घ्याव.े 
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सूत्र—उत्तरार्ातसौभवष्टकृतम् ॥ २० ॥ 
 
अथध—उत्तर भागाांतून एकवळे स्स्वष्टकृत् अवदान घ्यावें. 
 
* पांचप्रवरी यानें दोन वळे अवदान घ्यावें. 
 
सूत्र—नाव हवींभष प्रतयभभघारयभत स्स्वष्टकृतां भिरभभघारयभत ॥ २१ ॥ 
 
अथध—स्स्वष्टकृत् अवदान घेतल्यानांतर पािाांतील होमरव्याला अभभघार करूां  नये. स्स्वष्टकृत् 

अवदानाला माि दोन वळे अभभघार करावा. 
 
सूत्र—यदस्य कमधणोऽतयरीभरचां यिा न्यूनभमहाकरम् ॥ अस्ग्नष्टस्तस्वष्टकृभििान् सवध स्स्वष्टां सुहुतां करोतु 

मे ॥ अग्नये स्स्वष्टकृते सुहुतहुते सवधप्रायभश्चत्ताहुतीनाां कामानाां समर्धभयिे सवान्नः कामान्तसमर्धय स्वाहेभत ॥ २२ ॥ 
 
अथध— ‘यदस्य॰ स्वाहा’ हा मांि ह्मणून स्स्वष्टकृत् आहुती द्यावी. 
 
सूत्र—बर्तहभष पूणधपािां भननयेत्  ॥ २३ ॥ 
 
अथध—बहीवर प्रणीता पाि ओतावें. 
 
सूत्र— एषोऽवभथृः ॥ २४ ॥ 
 
अथध— वरचे सूिाांत साांभगतलेलें  कमध अवभथृ (म्हणजे कमधसमाप्तीबद्दल स्नान) असें समजावें. 
 
* सवधप्रायभश्चत्त वगैरे कमध करावें असें वृत्तींत साांभगतलें  आहे. 
 
सूत्र—पाकयज्ञानामेतत्तन्िम् ॥ २५ ॥ 
 
अथध—हेंच पाकयज्ञाचें तांि समजावें. 
 
सूत्र—हभवरुस्च्छष्टां दभक्षणा ॥ २६ ॥ 
 
अथध—उरलेलें  होमरव्य दभक्षणा द्यावी. 
 
* ही दभक्षणा होमकालीं ब्रह्मा असेल तर तयाला द्यावी आभण नसेल तर ब्राह्मणाला द्यावी. 
 

–––– 
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खण्ड ११ 

 
सूत्र—अथ पशुकल्पः ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें पशूचें होमतांि साांगतों. 
 
सूत्र — उत्तरतोऽग्नेः शाभमिस्यायतनां कृतवा पायभयतवा पशुमाप्लाव्य पुरस्तात् प्रतयङ्मुखमव-

स्थाप्याऽस्ग्नां दूतभमभत िाभ्याां हुतवा सपलाशयाऽऽरधशाखया पश्चादुपस्पृशदेमुष्ट्म ैतवा जुष्टमुपा करोमीभत ॥ २ ॥ 
 
अथध — अग्नीचे उत्तरेस ‘शाभमिाग्नी’चें गृह करून, पशलूा पाणी पाजून व स्नान घालून अग्नीचे पूवेस 

पभश्चमाभभमुख उभें करावें. नांतर  १ । १ । २२ या दोन ऋचाांनीं होम करून पानासह ओल्या फाांदीनें, 
‘अमुष्ट्म ैतवा जुष्टमुपाकरोभम’ हा मांि म्हणून पशुच्या मागील भागास स्पशध करावा आभण ज्या देवतेच्या उदे्दशानें 
पश ूअसेल तया देवतेचें नाांव चतुथ्यंत ‘अमुष्ट्म’ै या पदाचे भठकाणीं म्हणावें. 

 
सूत्र — व्रीभहयवमतीभभरभद्भः पुरस्तातप्रोक्षभत अमुष्ट्म ैतवा जुष्टां प्रोक्षामीभत ॥ ३ ॥ 
 
अथध — पशूच्या पुढल्या भागावर साळी व जव घातलेल्या उदकानें ‘अमुष्ट्म ै तवा जुष्टां प्रोक्षाभम’ हा मांि 

म्हणून प्रोक्षण करावें आभण ‘अमुष्ट्म’ै येथें देवतेचें चतुथ्यंत नाांव घ्यावें. 
 
सूत्र—तासाां पायभयतवा दभक्षणमनु बाहुां शषेां भननयेत् ॥ ४ ॥ 
 
अथध — प्रोक्षणाचे उदकापकैीं काांहीं उदक पशूला पाजून उरलेलें  पशूचे पुढील उजव्या पायावर 

ओतावें. 
 
सूत्र—आवृतैव पयधस्ग्नकृतवोदांचां नयस्न्त ॥ ५ ॥ 
 
अथध — या पशूचे सभोंवतीं श्रौताांतील मांि न म्हणताां अस्ग्न भफरवनू तयाला उत्तरेस न्यावें. 
 
* हें पयधस्ग्नकरण तीन वळे करावें. 
 
सूत्र— तस्य पुरस्तादुलमु्कां  हरस्न्त ॥ ६ ॥ 
 
अथध — खटपटी मांडळीनें पशचेू पुढें जळत लाांकूड घेऊन जावें. 
 
सूत्र — शाभमि एष भवभत ॥ ७ ॥ 
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अथध — हा अस्ग्न शाभमि होतो म्हणून तयास उत्तरेकडच्या अस्ग्नशाळेंत स्थापन करावें. 
 
सूत्र — वपाश्रपणीभ्याां कत्ता पशुमन्वारभते ॥ ८ ॥ 
 
अथध — वपाश्रपणी याांच्या योगानें कतयानें पशूला अन्वारब्र् व्हावें. 
 
सूत्र — कत्तारां यजमानः ॥ ९ ॥ 
 
अथध — यजमानानें कतयांला अन्वारब्र् व्हावें. 
 
सूत्र — पश्चाच्छाभमिस्य प्राक्भशरसां प्रतयक्भशरसां वोदक्पादां सांज्ञप्य पुरा नाभेस्तृणमांतर्ाय वपामुस्तखद्य 

वपामवदाय वपाश्रपणीभ्याां पभरगृह्याभद्भरभभभषच्य शाभमिे प्रताप्यागे्रणनैमस्ग्नां हृतवा दभक्षणत आसीनः श्रपभयतवा 
परीतय जुहुयात् ॥ १० ॥ 

 
अथध — शाभमिाग्नीचे पभश्चम बाजूस, पूवेस बकवा पभश्चमेस पशूचें डोकें  व उत्तरेस पाय याप्रमाणें करून 

पशूला मारावें; व नाभीचे दभक्षणेस एका दभानें आच्छादन करून वपा काढून तोडून वपाश्रपणीवर घ्यावी व 
उदकानें रु्वावी. नांतर शाभमिाग्नीवर ती तापवनू गृह्याग्नीचे पूवेकडून न्यावी व गृह्याग्नीचे दभक्षणेस बसून ती 
अग्नीवर भशजवावी आभण शवेटीं दोन्ही अग्नीला प्रदभक्षणा घालून वपेचा होम करावा. 

 
सूत्र — एतस्स्मने्नवाऽग्नौ स्थालीपाकां  श्रपयस्न्त ॥ ११ ॥ 
 
अथध — याच अग्नीवर (गृह्याग्नीवर) स्थालीपाक करावा; हा भवभर् पभरकम्यानें करावा. 
 
सूत्र— एकादश पशोरवदानाभन सवांगेभ्योऽवदाय शाभमिे श्रपभयतवा हृदयां शूले प्रताप्य 

स्थालीपाकस्याग्रतो जुहुयात् ॥ १२ ॥ 
 
अथध — पशूचे सवध अवयव (हृदय, भजव्हा, वक्ष, इतयाभद ११) घेऊन शाभमिाग्नीवर भशजवाव;े परांतु 

तयाचें हृदय माि न भशजभवताां ते शूलावर र्रून तापवावें आभण शवेटीं स्थालीपाकहोमाचे पुढें तया अक्रा अांगाांचीं 
अवदानें द्यावीं. 

 
सूत्र — अवदानैवा सह ॥ १३ ॥ 
 
अथध — अथवा पशूच्या अांगाांचे अवदानासह स्थालीपाकाचा होम करावा. 
 
सूत्र — एकैकस्यावदानस्य भिर्तिरवद्यभत ॥ १४ ॥ 
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अथध — पशूच्या एकेक अांगाचें अवदान दोन दोन वळे तोडून घ्यावें. 
 
* पांचावत्तीनें तीन तीन वळे तोडून घ्यावें. 
 
सूत्र — आवृतैव हृदयशूलेन चरस्न्त ॥ १५ ॥ 
 
अथध — हृदयशूलासांबांर्ी श्रौताांत साांभगतलेलें  कमध (श्रौ. सू. पू. ३ । ६) अमांिक करावें. 
 

———— 
 

खण्ड १२ 
 
सूत्र—चैतययजे्ञ प्राक्स्स्वष्टकृतशै्चतयाय बर्तल हरेत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—चैतय म्हणजे नवसलेला देव, ततसांबांर्ी यज्ञामध्यें स्स्वष्टकृत् आहुती देण्यापूवीं, तयाला बभल 

द्यावा. 
 
सूत्र—यदु्य वै भवदेशस्थां पलाशदूतेन यि वतेथ वनस्पत इतयेतयचा िौ बपडौ कृतवा वीवरे्ऽभ्याघाय 

दूताय प्रयच्छेभदमां तस्म ैबबल हरेभत चैनां ब्रयूादयां तुभ्यभमभत यो दूताय ॥ २ ॥ 
 
अथध—जर चैतय देव परगाांवीं असेल तर पळसाचा दूत आभण कावड करून (३ । ८ । २१) 

ही ऋचा म्हणावी व दोन बली करून ते तया कावडींत ठेवनू व तया दूताजवळ ती कावड देऊन तयास साांगावें 
की, हा बभल तया देवाला दे, आभण हा बभल तूां घे. 

 
सूत्र—प्रभतभयां चेदन्तरा शस्त्रमभप बकभचत् ॥ ३ ॥ नाव्या चेत् नद्यन्तरा प्लवरूपमभप बकभचदनेन 

तभरतव्यभमभत ॥ ४ ॥ 
 
अथध—या दूताला मागांत भय होईांल असें वाटलें  तर एखादें लहान हतयार तया दूताजवळ द्यावें व 

मध्यांतरीं नदी वगैरे असेल तर एखादें लहानसें पोंहून जाण्याचें सार्न–नाांव वगैरे–‘अनेन तभरतव्यां’ असे म्हणून 
तया दूताजवळ द्यावें. 

 
सूत्र—र्न्वांतभरयजे्ञ ब्रह्माणमस्ग्नां चाांतरा पुरोभहतायागे्र बबल हरेत् ॥ ५ ॥ 
 
अथध—चैतय देव र्न्वांतभर नाांवाचा असताां तया र्न्वांतभर यज्ञाांत ब्रह्मा आभण अस्ग्न या दोघाांमध्यें पुरोभहत 

देवतेला प्रथम बभल द्यावा. 
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* आभण नांतर र्न्वांतभर देवतेला बभल द्यावा. 

 
———— 

 
खण्ड १३ 

 
सूत्र—उपभनषभद गभधलम्भनां पुांसवनमनबलोभनां च ॥ १ ॥ 
 
अथध—कोणा एका उपभनषदाांत गभधलां भन, पुांसवन व अनवलोभन, असे तीन सांस्कार साांभगतले आहेत. 
 
सूत्र—यभद नार्ीयात्ततुीये गभधमासे भतष्ट्येणोपोभषतायाः सरूपवतसाया गोदधर्भन िौ िौ माषौ यवां च दभर् 

प्रसृतेन प्राशयेत् ॥ २ ॥ 
 
अथध—जर तें उपभनषद अनुपलब्र् असेल तर गभधर्ारणा झाल्यापासून भतसऱ्या मभहन्याांत पुनवधसु 

नक्षिाचे भदवशीं पतनीनें उपोषण करावें; नांतर दुसरे भदवशीं पुष्ट्य नक्षिावर आपल्या रूपाप्रमाणें वाांसरूां  
असणाऱ्या गायीचें दहीं गर्तभणीचे हातावर घालावें व तया हातावरचे दह्याांत दोन उडीद आभण एक जव टाकून 
भतजकडून भपववावें. 

 
सूत्र—बक भपबभस बक भपबसीभत पृष्टव्ा पुांसवनां पुांसवनभमभत भिः प्रभतजानीयात् ॥ ३ ॥ एवां िीन् प्रसृतान् ॥ 

४ ॥ 
 
अथध— (व) ‘काय भपतेस?’ असें तीन वळे भतला भवचारावें व भतनें ‘पुांसवन भपतें’ असें तीनदाां उत्तर 

द्यावें. अशा रीतीनें तीनदाां करावें. 
 
सूत्र—अथास्य ैमांडलागारच्छायायाां दभक्षणस्याां नाभसकायामजीतामोषर्ीं नस्तः करोभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध—नांतर भतला वाटोळ्या मखराांत बसवनू भतचे उजव्या नाकपुडींत दूवांचा रस भपळावा. 
 
सूत्र —प्रजावज्जीवपुिाभ्याां हैके ॥ ६ ॥ 
 
अथध— आ ते गभो योभनमतुै पुमान् बाण इवषुेबर् 

आ वीरो जायताां पुिस्ते दशमास्यः ॥ 
अस्ग्नरैतु प्रथमो देवतानाां 
सोऽस्य ैप्रजाां मुांचतु मृतयुपाशात् ॥ 
तदयां राजा वरुणोऽनुमन्यताां 
यथेयां स्त्री पौिमघां न रोदाभदभत ॥ 
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हीं दोन सूक्तें म्हणून भपळावा असेंही कोणी ऋषी म्हणतात व हें मत आश्वलायनऋषीला मान्य आहे. 
 
सूत्र— प्रा जापतयस्य स्थालीपाकस्य हुवा हृदयदेशमस्या आलभेत यते्त सुसीमे हृदये भहतवन्त प्रजापतौ 

॥ मन्येऽहां माां तभििाांसां माहां पौिमघां भनयाभमभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध— प्रजापभत देवतेचे उदे्दशानें स्थालीपाक करून तयाचा होम करावा. नांतर बायकोच्या हृदयाला 

हात लावनू ‘यते्त सुसीमे॰’—हा मांि म्हणावा. 
 

———— 
 

खण्ड १४ 
 
सूत्र—चतुथे गभधमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥ १ ॥ आपूयधमाणपके्ष यदा पुांसा नक्षिेण चन्रमा युक्तः स्यात् ॥ २ 

॥ 
 
अथध— चौथ्या मभहन्याांत शुल्कपक्षीं पुन्नामक नक्षिावर म्हणजे अभभभजत्, पुष्ट्य, श्रवण, पुनवधसु, हस्त, 

मृग, मूळ, अनुरार्ा आभण अभश्वनी, या नक्षिाांवर ‘सीमांतोन्नयनसांस्कार’ करावा. 
 
सूत्र—अथाऽस्ग्नमुपसमार्ाय पश्चादस्याऽऽनडुहां चमास्तीयध प्राग्ग्रीवमुत्तरलोम तस्स्मन्नुपभवष्टायाां 

समन्वारब्र्ायाां र्ाता ददातु दाशुष इभत िाभ्याां राकामहभमभत िाभ्याां नेजमेषेभत भतसुभभः प्रजापते न तवदेतान्यन्य 
इभत च ॥ ३ ॥ 

 
अथध—सभमर्ा देऊन गृह्यास्ग्न प्रज्वभलत करावा. अग्नीचे पभश्चमेस बैलाचें कातडें, पूवेस गळा आभण 

ऊध्वधकेश असें अांथरून तयावर बायकोला बसवावें व भतनेंही नवऱ्याला लागनू बसावें. नांतर र्ाता ददातु॰ (श्रौत 
पू॰ ६ । १४) या दोन मांिाांनीं, (२ । ७ । १५) या दोन ऋचाांनीं,  (पभर॰ ८ । ८ । ४३) या 
तीन ऋचाांनीं आभण  (८ । ७ । ४) या एक ऋचेनें, एकूण ८ ऋचाांनीं प्रभतऋचेस होम करावा. 

 
सूत्र—अथाऽस्य ै युग्मेन शलाटुग्लप्सेन त्र्येण्या च शलल्या भिभभश्च कुशबपजूलैरूध्व ं सीमन्तां व्यूहभत 

भभूुधवः स्वरोभमभत भिः ॥ ४ ॥ चतुवा ॥ ५ ॥ 
 
अथध—उांबराचा समसांख्याक असा कच्च्या फळाांचा घोंस, कोंवळे तीन दभध व तीन रांगाांची सळई अशीं 

एकि करून तयाांनीं, बायका भाांग कभरतात तयाप्रमाणें तीनदाां अथवा चारदाां भाांग करावा, आभण भाांग करते 
वळेेस भभुुधवःस्वरोम् हा मांि म्हणत जावा. 
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सूत्र—वीणागाभथनौ सांशास्स्त सोमां राजानां सांगायेताभमभत ॥ ६ ॥ सोमो नो राजाऽवतु मानुषीः प्रजा 
भनभवष्टचक्राऽसाभवभत याां नदीमुपवभसता भवस्न्त ॥ ७ ॥ 

 
अथध—वीणा वाजभवणारे व गाथा म्हणणारे याांस साांगावें कीं, सोमराजाचें गायन करा. नांतर तया 

गाणाराांनीं, सोमो नो राजाऽवतु मानुषीः प्रजा भनभवष्टचक्रा ऽ सौ॰ ही गाथा म्हणावी. आभण असौ या पदाचे 
भठकाणीं ज्या नदीच्या काांठीं तीं वरू्वरें राहतात तया नदीचें नाांव सांबुध्यांत म्हणावें. 

 
सूत्र—ब्राह्मण्यश्च वृद्धा जीवपतयो जीवप्रजा यद्यदुपभदशयुेस्तत्ततकुयुधः ॥ ८ ॥ 
 
अथध—वृद्ध आभण सौभाग्यवती व ज्याांचीं मुलें  जीवांत आहेत अशा ब्राह्मणाांच्या बायका जें जें साांगतील तें 

तें करावें. 
 
सूत्र—ऋषभो दभक्षणा ॥ ९ ॥ 
 
अथध—दभक्षणा देणें ती बैल द्यावा. 
 

———— 
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सूत्र—कुमारां जातां पुराऽन्यरैालम्भातसर्तपमधरु्नी भहरण्यभनकाषां भहरण्येन प्राशयेत् प्र ते ददाभम मरु्नो 

घृतस्य वदेां सभविा प्रसूतां मघोनाम् ॥ आयुष्ट्यान् गुप्तो देवताभभः शतां जीव शरदो लोके अस्स्मभन्नभत ॥ १ ॥ 
 
अथध— बायको बाळांत होऊन मुलगा झाला असताां या मुलाला दुसऱ्या कोणीं स्पशध केला नाहीं ततपूवीं 

तूप व मर् याांत सोनें उगाळून तें, 
प्र ते ददाभम मरु्नो घृतस्य वदेां सभविा प्रसूतां मघोनाम् ॥ 
आयुष्ट्मान् गुप्तो देवताभभः शतां जीव शरदो लोके अस्स्मन् ॥ 
हा मांि म्हणून मुलाला पाजावें. 
 
सूत्र— कणधयोरुपभनर्ाय मेर्ाजननां जपभत । मेर्ाां ते देवः सभवता मेर्ाां देवी सरस्वती ॥ मेर्ाां ते अभश्वनौ 

देवावार्त्ताां पुष्ट्करस्त्रजाभवभत ॥ २ ॥ 
 
अथध — मुलाच्या दोन्ही कानाांवर सोनें ठेवनू— 

मेर्ा ते देवः सभवता मेर्ाां देवी सरस्वती ॥ 
मेर्ाां ते अभश्वनौ देवावार्त्ताां पुष्ट्करस्त्रजौ ॥ 

या बुभद्ध देणाऱ्या मांिाचा जप करावा. 
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* दोन वळे मांि म्हणावा व बालकाच्या मुखाजवळ आपलें  मुख करून जप करावा असेंही कोणी 

म्हणतात. 
 
सूत्र — अांसावभभमृशभत अश्मा भव परशुभधव भहरण्यमस्तृतां भव ॥ वदेो वै पुिनामाभस स जीव शरदः 

शतभमभत । इांर श्रेष्ठाभन रभवणाभन घेह्यस्मे प्रयांभर् मघवन्नृजीभषभन्नभत च ॥ ३ ॥ 
 
अथध —मुलाच्या दोन्ही अांसाांना म्हणजे खाांद्याांना, अश्मा भव परशुभधव भहरण्यमस्तुतां भव । वदेो वै 

पुिनामाभस स जीव शरदः शतम् ॥  (२ । ६ । २७)  (३ । २ । २०) 
ही ऋचा म्हणून एकदम हात लावाव.े 

 
सूत्र—नाम चास्म ैददु्यः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — तया मुलाचें नाांव ठेवावें. 
 
सूत्र — घोषवदाद्यन्तरन्तस्थमभभभनष्ठानान्तां ियक्षरम् ॥ ५ ॥ चतुरक्षरां वा ॥ ६ ॥ 
 
अथध— घोष– ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ र् ज ब ग ड द याांपैकी वणध प्रथम, य र ल व याांपकैी 

वणध मध्यें आभण शवेटी भवसगध असें दोन अक्षराांचें अथवा चार अक्षराांचें नाांव ठेवावें. 
 
सूत्र — ियक्षरां प्रभतष्ठाकामश्चतुरक्षरां ब्रह्मवचधसकामः ॥ ७ ॥ 
 
अथध — मुलाची कीर्तत्त व्हावी अशी इच्छा असेल तर दोन अक्षराांचे नाांव ठेवावें व ब्रह्मतेज असावें अशी 

इच्छा असेल तर चार अक्षराांचें नाांव ठेवावें. 
 
सूत्र — युग्माभन तववे पुांसाम् ॥ ८ ॥ अयुजाभन स्त्रीणाम् ॥ ९ ॥ 
 
अथध — पुरुषाचें नाांव समाक्षराांनींच ठेवावें आभण कन्येचें नाांव भवषमाक्षराांनीं ठेवावें. 
 
सूत्र — अभभवादनीयां च समीके्षत तन्माताभपतरौ भवद्यातामोपनयनात् ॥ १० ॥ 
 
अथध — अमुक नाांव घेऊन मुलानें नमस्कार करावा, असें मुलाचे आईबापाांनीं दुसरें नाांव ठेवावें व ते नाांव 

मुलाची मुांज होईांपयंत आईबापाांनाांच ठाऊक असावें. 
 
* मुांजीनांतर मुलाला या नावानें नमस्कार कर असें साांगावें. 
 



 अनुक्रमणिका 

सूत्र — प्रवासादेतय पुिस्य भशरः पभरगृह्य जपभत अांगादांगातसांभवभस हृदयादभर्जायसे ॥ आतमा वै 
पुिनामाऽभस स जीव शरदः शतभमभत मूर्धभन भिरविाय ॥ ११ ॥ 

 
अथध— बाप प्रवास करून आला असताां तयानें पुिाचें मस्तक र्रून तयाचा तीनवळे वास घ्यावा व 

‘अांगादांगातसां॰ शतम्’ हा मांि जपावा. 
 
सूत्र — आवृतैव कुमायै ॥ ११ ॥ 
 
अथध—वरील अविाण कन्येचें करणें तें अमांिक करावें. 
 
* कन्येचें जातकमधही अमांिकच करावें असाही कोणी अथध कभरतात. 
 

———— 
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सूत्र — षषे्ट मास्यन्नप्राशनम् ॥ १ ॥ 
 
अथध— सहाव ेमभहन्याांत अन्नप्राशन नाांवाचा सांस्कार करावा. 
 
सूत्र— आजमन्नाद्यकामः ॥ २ ॥ तैभत्तरां ब्रह्मवचधसकामः ॥ ३ ॥ घृतौदनां तेजस्कामः ॥ ४ ॥ 
 
अथध— अन्न वगैरे पदाथध भमळाव े अशी इच्छा असेल तर शळेीचें माांस, ब्रह्मतेजाची इच्छा असेल तर 

भतभत्तरपक्ष्याचें माांस व तेजाची इच्छा असेल तर तुपभात हें मुलाला खाऊां  घालावें. 
 
सूत्र — दभर्मरु्घृतभमश्रमन्नां प्राशयेत् । अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुस्ष्ट्मणः ॥ प्र प्रदातारां ताभरष ऊजं 

नो रे्भह भिपदे चतुष्ट्पद इभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध — भनष्ट्काम असताां अन्नामध्यें दहीं, मर् व तूप हीं भमश्र करून खावयाला घालावें; सदरील 

कोणतेही प्रकारें खावयाला घालते वळेेस ‘अन्नपतेऽन्न॰ ष्ट्पदे’ हा मांि म्हणावा. 
 
सूत्र—आवृतैव कुमायै ॥ ६ ॥ 
 
अथध— कन्येला जो वरील सांस्कार करणें तो अमांिक करावा. 
 

————  
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खण्ड १७ 
 
सूत्र — तूतीये वष ेचौलां  यथाकुलर्मं वा ॥ १ ॥ 
 
अथध — भतसरे वषीं अथवा ज्या वळेेस करण्याचा कुलाचार असेल तया वळेेस चौलसांस्कार करावा. 
 
सूत्र — उत्तरतोऽग्नेव्रीभहयवमाषभतलानाां पृथक् पूणधशरावाभण भनदर्ाभत ॥ २ ॥ 
 
अथध — अग्नीचे उत्तरेकडे साळी, जव, उडीद व तीळ याांनीं वगेळालीं परळें  भरून ठेवावीं. 
 
सूत्र — पश्चातकारभयष्ट्यमाणो मातुरुपस्थ आनडुहां गोमयां नव ेशराव ेशमीपणाभन चोपभनभहताभन भवस्न्त ॥ 

३ ॥ 
 
अथध— ज्याचें चौल व्हावयाचें तया मुलानें अग्नीचे पभश्चमेस आईचे माांडीवर बसावें; तसेंच, एका नव्या 

परळाांत बैलाचें शणे ठेवावें व दुसऱ्या नव्या परळाांत शमीचीं पानें ठेवावीं. 
 
सूत्र—मातुः भपता दभक्षणत एकबवशभतकुशबपजूलान्यादाय ॥ ४ ॥ 
 
अथध—मुलाच्या आईचे दभक्षणेकडे मुलाचे बापानें एकवीस कोंवळे दभध घेऊन बसावें. 
 
सूत्र —ब्रह्मा वैताभन र्ारयेत् ॥ ५ ॥ 
 
अथध—अथवा ब्रह्या असेल तर तयानें एकवीस कोंवळे दभध घेऊन बसावें. 
 
सूत्र—पश्चातकारभयष्ट्यमाणस्यावस्थाय शीतोष्ट्णा अपः समानीयोष्ट्णेन वा य उदकेनेहीभत ॥ ६ ॥ 
 
अथध—नांतर मुलाचे पभश्चमेस बापानें उभें राहून एका हाताांत ऊन पाणी आभण एका हाताांत गार पाणी 

घेऊन एक्या भाांड्याांत ‘उष्ट्णेन वा य उदकेनेभह’ हा मांि म्हणून दोन्ही प्रकारचें पाणी ओतावें. 
 
सूत्र—तासाां गृहीतवा नवनीतां दभर्रप्सान् वा प्रदभक्षणां भशरभस्त्ररुन्दभत अभदभतः केशान्वपतवाप उन्दन्तु 

वचधस इभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—तें पाणी थोडें घेऊन व लोणी अथवा दह्याचें सायटें घेऊन मुलाचें डोकें  ‘अभदभतः केशान्वपतवाप 

उन्दन्तु वचधसे ॰’ हा मांि म्हणून प्रदभक्षण असें तीन वळे चोळावें. 
 
सूत्र—दभक्षणे केशपके्ष िीभण िीभण कुशबपजूलान्यभ्यातमाग्राभण भनदर्ाभत ओषरे् िायस्वैनभमभत ॥ ८ ॥ 
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अथध—नांतर उजव्या केशसमूहावर तीन तीन कोंवळे दभध आपल्याकडे अग्र करून, ‘ओषरे् िायस्वैनां’ हा 

मांि म्हणून ठेवाव.े 
 
सूत्र—स्वभर्ते मनैां बहसीभरभत लौहेन क्षुरेण ॥ ९ ॥ 
 
अथध—आभण ‘स्वभर्ते मनैां बहसीः’ हा मांि म्हणून ताांब्याचा वस्तरा तया दभावर र्रावा. 
 
* व्यवहाराांत लोखांडी वस्तरे आहेत. परांतु ह्या सांस्काराकभरताां ताांब्याचा वस्तरा केलेला असतो तो 

घ्यावयाचा. 
 
सूत्र — प्रस्च्छनभत्त येनावपतसभवता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य भविान् ॥ तेन ब्रह्माणो 

वपतेदमस्यायुष्ट्माञ्जरदभष्टयधथासभदभत ॥ १० ॥ 
 
अथध—आभण नांतर ‘येनावपतसभवता॰ सत्’ हा मांि म्हणून ते दभध तोडाव.े 
 
सूत्र—प्रस्च्छद्य प्रस्च्छद्य प्रागग्राञ्छमीपणःै सह मािे प्रयच्छभत तानानडुहे गोमये भनदर्ाभत ॥ ११ ॥ येन 

र्ाता बृहस्पतेरग्नेभरन्रस्य चायुषेऽवपत् ॥ तेन त आयुषे वपाभम सुश्लोक्याय स्वस्तव इभत भितीयम् ॥ येन भयूश्च 
रात्र्याां ज्योक् च पश्याभत सूयधम् ॥ तेन त आयुषे वपाभम सुश्लोक्याय स्वस्तय इभत तृतीयम् ॥ १२ ॥ सवमैंिैश्चतुथधम् 
॥ १३ ॥ 

 
अथध—ह्याप्रमाणें पूवेस अग्र करून ते तोडलेले दभध आभण शमीचीं पानें मुलाचे आईस द्यावीं व भतनें तीं 

बैलाचे शणेावर टाकावीं. असें प्रथम झाल्यानांतर दुसऱ्यानें याप्रमाणेंच करावें. परांतु ‘येनावपतसभवता॰’ हा मांि न 
म्हणताां ‘येन र्ाता बृहस्पते॰ स्वस्तये’ हा मांि म्हणावा. तयानांतर असेंच भतसऱ्यानेंही करते वळेेस, ‘येन भयूश्च 
रा॰ स्तये’ हा मांि म्हणावा व चवथ्यानें करते वळेेस, ‘येनावप॰’, ‘येन र्ाता॰’ व ‘येन भयूश्च॰’ हे तीनही मांि 
म्हणाव.े 

 
सूत्र— एवमुत्तरतभस्त्रः ॥ १४ ॥ 
 
अथध—याप्रमाणें, उजव्या केशसमूहावर सांस्कार केला तसाच डावकेडील केशसमूहावरही तीन वळे 

सांस्कार करावा. 
 
सूत्र—क्षुरतेजो भनमृजेत् यतक्षुरेण मचधयता सुपेशसा वप्ता वपभस केशान् ॥ शुांभर् भशरो मास्यायुः 

प्रमोषीभरभत ॥ १५ ॥ 
 
अथध—नांतर वस्तऱ्याची र्ार, ‘यतक्षुरेण मचध॰षीः’ हा मांि म्हणून शुद्ध करावी. 



 अनुक्रमणिका 

 
सूत्र—नाभपतां भशष्ट्याच्छीतोष्ट्णाभभरभद्भरबथं कुवाणोऽक्षुण्वन् कुशली कुर्तवभत ॥ १६ ॥ 
 
अथध—व न्हाव्याला साांगावें कीं, याच्या डोक्याला ऊन व गार असें एकि केलेलें  पाणी लावनू, न 

कापताां हजामत कर. 
 
सूत्र—यथाकुलर्मं केशवशेान् कारयेत् ॥ १७ ॥ 
 
अथध—नांतर कुलाचाराप्रमाणें शेंड्या ठेवाव्या. 
 
सूत्र—आवृतैव कुमायै ॥ १८ ॥ 
 
अथध—कन्येचें चौल अमांिक करावें. 
 

———— 
 

खण्ड १८ 
 
सूत्र—एतेन गोदानम् ॥ १ ॥ षोडश ेवष े॥ २ ॥ 
 
अथध— चौलाप्रमाणेंच सोळाव्या वषीं मुलाचा गोदानसांस्कार करावा. 
 
सूत्र—केशशब्दे तु श्मश्रुशब्दान् कारयेत् ॥ ३ ॥ 
 
अथध—हा सांस्कार करताांनाां ‘केश’ शब्दाचे भठकाणीं ‘श्मश्रु’ शब्द म्हणत जावा. 
 
सूत्र—श्मश्रूणीहोन्दभत ॥ ४ ॥ 
 
अथध—वरील खांडाांत सातव्या भमऱ्याांत साांभगतलेला सांस्कार मुखावरचे केसाांला म्हणजे भमशाांनाांच 

करावा. 
 
सूत्र—शुस्न्र्; भशरो मुखां मास्यायुः प्रमोषीभरभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध—‘शुांभर्; भशरो मुखां मास्यायुः प्रमोषीः’ हा मांि म्हणून वस्तऱ्याची र्ार शुद्ध करावी. 
 
सूत्र—केशश्मश्रुलोमनखान्युदक्सांस्थाभन कुर्तवभत सम्पे्रष्ट्यभत ॥ ६ ॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
अथध—डोक्यावरचे केश, मुखावरचे केश, लव, व नखें उदक्सांस्थ काढ अशी न्हाव्याला आज्ञा करावी. 
 
सूत्र—आप्लुतय वाग्यतः स्स्थतवाऽहःशषेमाचायधसकाश ेवाचां भवसृजेत वरां ददामीभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—नांतर स्नान करून न बोलताां गुरूजवळ सूयास्तपावतेों उभें रहावें आभण सांध्याकाळीं दभक्षणा देतों 

असें गुरूला साांगनू मौन सोडावें. 
 
सूत्र—गोभमथुनां दभक्षणा ॥ ८ ॥ 
 
अथध—ही दभक्षणा गाय आभण बैल अशी द्यावी. 
 
सूत्र—सांवतसरमाभदशते् ॥ ९ ॥ 
 
अथध—असें गोदान करून नांतर एक वषधपयंत केशर्ारणाभदक ब्रह्मचयधव्रत करण्यास गुरूनें साांगावें. 
 

———— 
 

खण्ड १९ 
 
सूत्र—अष्टमे वष ेब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥ गभाऽष्टमे वा ॥ २ ॥ एकादश ेक्षभियम् ॥ ३ ॥ िादश ेवैश्यम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—जन्म झाल्यापासून अथवा गभधर्ारणेपासून आठव्या वषीं ब्राह्मणाची मुांज करावी. अकराव्या वषीं 

क्षभियाची व बाराव्या वषीं वैश्याची मुांज करावी. 
 
सूत्र—आषोडशात् ब्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥ ५ ॥ आिाबवशात् क्षभियस्य आचतुभवशंात् वैश्यस्य । अत 

ऊध्व ंपभततसाभविीका भवस्न्त ॥ ६ ॥ 
 
अथध—सोळा वषेंपयंत ब्राह्मणाची, बाभवस वषेंपयंत क्षभियाची व चोभवस वषेंपयंत वैश्याची मुांज 

करण्याचा काल आहे. हा काल गेल्यानांतर माि पभततसाभवभिक (वदे म्हणण्याचे अनभर्कारी) होतात. 
 
* पभततसाभवभिकानें ‘उद्दालक’ व्रत करून मुांज करावी. 
 
सूत्र—नैनानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेनै्नभभव्यधवहरेयुः ॥ ७ ॥ 
 
अथध— पभततसाभवभिकाची मुांज करूां  नये, तयाांनाां पढवूां नये, तयाांचे उपाभद्धक करूां  नये व तयाांच्याांशीं 

कोणतेही सांसगध ठेवूां नयेत. 



 अनुक्रमणिका 

 
सूत्र—अलां कृतां कुमारां कुशलीकृतभशरसमहतेन वाससा सांवीतमणेैयेन वाऽभजनेन ब्राह्मणां रौरवणे 

क्षभियमाजेन वैश्यम् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—अलां कार घातलेला, हजामत केलेला, नवें वस्त्र पाांघरलेला अथवा हरणाचें काांतडें पाांघरलेला 

असा ब्राह्मणाचा मुलगा, रुरू (रोही) याचें काांतडें पाांघरलेला क्षभियाचा मुलगा, व बोकडाचें काांतडें पाांघरलेला 
वैश्याचा मुलगा अशा मुलाांची मुांज लावावी. 

 
सूत्र—यभद वासाांभस वसीरन्नक्ताभन वसीरन् काषायां ब्राह्मणो माांभजष्ठां क्षभियो हाभररां वैश्यः ॥ ९ ॥ 
 
अथध—या मुलाांनीं जीं वस्त्रें नेसावयाचीं तीं जर रांगभवलेलीं नेसणें असेल तर काषायवस्त्र म्हणजे गेरू 

वगैरेंनीं रांगभवलेलें  ताांबडे वस्त्र ब्राह्मणाचे मुलानें नेसावें, माांभजष्ठ म्हणजे खारवें काळसर असें वस्त्र क्षभियाचे 
मुलानें आभण बपवळें वस्त्र वैश्याचे मुलानें नेसावें. 

 
सूत्र—तेषाां मेखलाः ॥ १० ॥ मौजी ब्राह्मणस्य, र्नुज्या क्षभियस्य, आवी वैश्यस्य ॥ ११ ॥ 
 
अथध—ब्राह्मणाचे मुलास मोळाची, क्षभियाचे मुलास वळूेची व वैश्याचे मुलास लोंकरीची मेखला करावी. 
 
सूत्र—तेषाां दण्डाः ॥ १२ ॥ पालाशो ब्राह्मणस्य, औदुम्बरः क्षभियस्य, बैल्वो वैश्यस्य, केशसांभमतो 

ब्राह्मणस्य, ललाटसांभमतः क्षभियस्य, प्राणसांभमतो वैश्यस्य ॥ १३ ॥ 
 
अथध—ब्राह्मणाचे मुलास डोक्याइतका उांच पळसाचा दांड असावा, क्षभियाचे मुलास ललाटाइतका उांच 

उांबराचा दांड व वैश्याचे मुलास बेलाचा नाभसकेइतका उांच दांड असावा. 
 

———— 
 

खण्ड २० 
 
सूत्र—सवे वा सवेषाम् ॥ १ ॥ 
 
अथध—अथवा वर साांभगतलेले दांडाांपैकीं पाभहजे तो दांड पाभहजे तयानें घ्यावा. 
 
सूत्र—समन्वारब्रे् हुतवोत्तरतोऽग्नेः प्राङ्मुख आचायोऽवभतष्ठते ॥ २ ॥ पुरस्तात् प्रतयङ्मुख इतरः ॥ ३ ॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

अथध—मुलाांनीं आचायाला लागनू बसावें व गृ॰ १ खांड ४ याांत साांभगतलेल्या आहुती द्याव्या. नांतर 
अग्नीचे उत्तर बाजूस पूवेकडे तोंड करून आचायांनीं बसावें, व मुलाांनीं आचायाच्या समोर आचायाकडे तोंड 
करून बसावें. 

 
सूत्र—अपामांजली पूरभयतवा ततसभवतुवृधणीमह इभत पूणेनास्य पूणधमवक्षारयतयाभसच्य देवस्य तवा सभवतुः 

प्रसवऽेभश्वनोबाहुभ्याां पूष्ट्णो हस्ताभ्याां हस्तां गृह्णाम्यसाभवभत तस्य पाभणना पाभण साांगुष्ठां गृह्णीयात् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—आचायांनीं दोघाांच्या ओांजळी पाण्यानें भरून आपल्या ओांजळींतलें  पाणी मुलाचे ओांजळींत, 

(अष्ट. ४ अ. ४ । २५) ही ऋचा म्हणून ओतावें आभण नांतर तयाजकडूनही तें पाणी टाकवनू 
‘देवस्य तवा॰’ हा मांि म्हणून अांगुष्ठासुद्धाां मुलाचा हात आपल्या हाताांनीं र्रावा. व मांि म्हणते वळेेस ‘असौ’ या 
पदाचे भठकाणीं मुलाचें नाांव सांबुध्यांत म्हणावें. 

 
* आचायाचे ओांजळींत पाणी घालणें तें दुसऱ्या मनुष्ट्याांनीं घालावें. 
 
सूत्र—सभवता ते हस्तमग्रभीदसाभवभत भितीयम् ॥ अस्ग्नराचायधस्तवासाभवभत तृतीयम् ॥ ५ ॥ 
 
अथध—‘सभवता॰’ हा मांि म्हणून गुरूनें पुन्हाां मुलाचा हात र्रावा. आभण नांतर पुनः 

‘अस्ग्नराचायधस्तवासौ॰’ हा मांि म्हणून गुरूनें भतसऱ्यानें मुलाचा हात र्रावा. येथेंही असौ या पदाचे भठकाणीं 
मुलाचें सांबुध्यांत नाांव घ्यावें. 

 
* हात र्रते वळेेस ओांजळींत पाणी घेऊन तें टाकणें हें कमध करीत जावें. 
 
सूत्र—आभदतयमीक्षयेत् देव सभवतरेष ते ब्रह्मचारी तां गोपाय स मामृतेतयाचायधः ॥ ६ ॥ 
 
अथध—‘देव सभवतरेष ते ब्रह्मचारी तां गोपाय स मामृत’ हा मांि म्हणून आचायानें मुलाला सूयध दाखवावा. 
 
सूत्र—कस्य ब्रह्मचायधभस प्राणस्य ब्रह्मचायधभस कस्तवा कमुपनयते काय तवा पभरददामीभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—तसाच ‘कस्य ब्रह्मचा॰ ददाभम’ हा मांि आचायानें म्हणावा. 
 
* यावळेीं प्रजापभत देवतेला या ब्रह्मचारी मुलाचें दान करावें; या दानाला पभरदान असें म्हणतात. 
 
सूत्र—युवा सुवासाः पभरवीत आगाभदतयर्धचेनैनां प्रदभक्षणमावतधयेत् ॥ ८ ॥ 
 
अथध— (अष्ट॰ ३ अध्या. १ । ३) ही अर्ी ऋचा म्हणून मुलाला प्रदभक्षण (उजव्या 

बाजूनें तोंड भफरभवणें) भफरभवल्यावर पूवाभभमुख उभें करावें. 



 अनुक्रमणिका 

 
सूत्र— तस्याध्यांसौ पाणी कृतवा हृदयदेशमालभेतोत्तरेण ॥ ९ ॥ 
 
अथध— मुलाचे दोन्ही खाांद्याांवर हात ठेवनू नांतर मुलाचे हृदयाला, ‘तां र्ीराांस क॰ यांतः (अष्ट; ३ अ. १ । 

३) ही अर्ी ऋचा म्हणून स्पशध करावा. 
 
सूत्र— अस्ग्नां पभरसमुह्य ब्रह्मचारी तूष्ट्णीं सभमर्मादध्यात् तूष्ट्णीं वै प्राजापतयां प्राजापतयो ब्रह्मचारी 

भवतीभत भवज्ञायते ॥ १० ॥ 
 
अथध— ब्रह्मचाऱ्याांनीं अग्नीला पभरसमूहन करून तूष्ट्णीं (अमांिक) सभमर् द्यावी. कारण, 

प्रजापभतदेवतोदे्दज्ञानें जें कमध करणें तें अमांिक करावें. ब्रह्मचारी हा प्रजापभत देवतेला भदलेला आहे असें वदेाांत 
साांभगतलें  आहे. 

 
* टीप– वृभत्तकार असें म्हणतात कीं, येथें जे अग्नीचें पभरसमूहन करावें म्हणून साांभगतलें  आहे तें भनतय 

होमाचे वळेेस करावें. ह्याप्रसांगीं नुस्ती सभमर्च द्यावी. 
 

———— 
 

खण्ड २१ 
 
सूत्र— मांिेण हेकेऽग्नये सभमर्माहाषं बृहते जातवदेसे, तया तवमग्ने वर्धस्व सभमर्ा ब्रह्मणा वयां स्वाहेभत 

॥ १ ॥ 
 
अथध— कोणी ऋषी म्हणतात कीं, ‘अग्नये सभमर्माहाषं॰ वयां स्वाहा’ हा मांि म्हणून सभमर् द्यावी. हें मत 

आश्वलायनऋषींनाही मान्य आहे. 
 
सूत्र— स सभमर्मा वायास्ग्नमुपस्पृश्य मुखां भनमार्तष्ट भिस्तेजसा मा समनज्मीभत ॥ २ ॥ 
 
अथध— वर साांभगतल्याप्रमाणें सभमर् द्यावी व अग्नीवर हात तापवनू, ‘तेजसा मा समनस्ज्म’ हा मांि 

म्हणून तीन वळे तोंडावरून हात भफरवावा. 
 
* सायांकाळीं व प्रातःकाळीं सभमर् भदल्यानांतर हें कमध करीत जावें. 
 
सूत्र— तेजसा ह्यवेातमानां समनक्तीभत भवज्ञायते ॥ ३ ॥ 
 
अथध— वरील कमध केलें  असताां अग्नीचें तेजच आपल्या शरीराला लावल्यासारखें होतें असें वदेाांत 

साांभगतलें  आहे. 
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सूत्र— मभय मेर्ाां मभय प्रजाां मय्यस्ग्नस्तेजो दर्ातु ॥ मभय मेर्ाां मभय प्रजाां मयीन्र इस्न्रयां दर्ातु ॥ मभय 

मेर्ाां मभय प्रजाां मभय सूयो भ्राजो दर्ातु ॥ यते्त अग्ने तेजस्तेनाऽहां तेजस्वी भयूासम् ॥ यते्त अग्ने वचधस्तेनाऽहां 
वचधस्वी भयूासम् ॥ यते्त अग्ने हरस्तेनाऽहां हरस्वी भयूासम् ॥ इतयुपस्थाय जान्वाच्योपसांगृह्य ब्रयूात् ॥ अर्ीभह भोः 
साभविीं भो अनुब्रहूीभत ॥ ४ ॥ 

 
अथध — ‘मभय मेर्ाां मभय प्रजाां॰हरस्वी भयूासम्’ हा मांि म्हणून उपस्थान (हात जोडून उभें राहून 

अग्नीची प्राथधना) करावें. नांतर उजवा गुडघा भईुवर ठेवनू उपसांग्रहण (गुरूला नमस्कार) करावें. व गुरूला, 
‘आपण साभविीमांि म्हणून मला साांगावा’ या अथाचें वाक्य, ‘अर्ीभह॰ब्रभूह’ असें म्हणावें. 

 
सूत्र — तस्य वाससा पाभणम्याां च पाणी सांगृह्य साभविीमन्वाह पच्छोऽर्धचधशः सवाम् ॥ ५ ॥ 
 
अथध — मुलाचे हात तयाचेच नेसलेल्या वस्त्रानें गुांडाळून गुरूनें आपले दोन्ही हाताांनीं तयाचे हात र्राव,े 

नांतर आपण एकेक पाद साभविी मांि म्हणून तो भशष्ट्याकडून म्हणवावा याप्रमाणें एकेक अर्ध ऋचा आपण म्हणून 
ती भशष्ट्याकडून म्हणवावी आभण नांतर सवध मांि एकदम म्हणून भशष्ट्याकडूनही तो एकदम म्हणवावा. 

 
सूत्र— यथाशस्क्त वाचयीत ॥ ६ ॥ 
 
अथध — अथवा भशष्ट्याच्यानें भजतकीं अक्षरें म्हणवतील भततकींच तयाजकडून म्हणवावीं. 
 
सूत्र — हृदयदेशऽेस्योध्वांगुबल पाभणमुपदघाभत मम व्रते हृदयां ते दर्ाभम मम भचत्तमनु भचत्तां ते अस्तु ॥ 

मम वाचमेकव्रतो जुषस्व बृहस्पभतष्टव्ा भनयुनक्तु मह्मभमभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध — नांतर भशष्ट्याच्या हृदयावर ऊध्वध अांगुली करून हात ठेवावा व ‘मम व्रते॰ िह्यम् हा मांि म्हणावा. 
 

———— 
 

खण्ड २२ 
 
सूत्र— मेखलामाबध्य दण्डां प्रदाय ब्रह्मचयधमाभदशते् ॥ १ ॥ 
 
अथध — (नांतर) मेखला बाांर्ावी, दांड द्यावा आभण ब्रह्मचयध करण्यास साांगावें. 
 
सूत्र — ब्रह्यचायधस्यपोऽशान कमध कुरु भदवा मा स्वाप्सीराचायार्ीनो वदेमर्ीष्ट्वभेत ॥ २ ॥ िादश वषाभण 

वदेब्रह्मचयधम् ॥ ३ ॥ ग्रहणाांतां वा ॥ ४ ॥ सायां प्रातर्तभके्षत ॥ ५ ॥ सायां प्रातः सभमर्ामादध्यात् ॥ ६ ॥ 
अप्रतयाख्याभयनमपे्र भभके्षत, अप्रतयाख्याभयनीं वा ॥ ७ ॥ 
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अथध — तसेंच तूां ब्रह्मचारी आहेस, शास्त्राांनी साांभगतलेलें  आचमन करीत जा, शास्त्राांनीं साांभगतलेलें  कमध 

करीत जा, भदवसाां भनजूां नकोस, गुरूचे ताब्याांत वाग, वदेाध्ययन कर, बारा वष ेपयंत अथवा वदेाध्ययन सांपे तों 
ब्रह्मचयध पाळ, सायांकाळीं व प्रातःकाळी भभक्षा मागत जा, आभण सायांकाळी व प्रातःकाळीं अग्नीवर सभमर्ा देत 
जा. परतून न लावणारापाशीं अथवा लावणाभरणीपाशीं भभक्षा (मुांज झाल्याबरोबर जी भभक्षा ती) मागावी. 

 
* जन्म झाल्यापासून सोळाव ेवषीं बकवा मुांज झाल्यापासून सोळाव ेवषीं गोदान सांस्कार करावा असें 

वृभत्तग्रांथाांत भलभहलें  आहे. 
 
सूत्र— भवान् भभक्षाां ददास्तवभत, अनुप्रवचनीयभमभत वा ॥ ८ ॥ 
 
अथध — ‘भवान् भभक्षाां ददातु’ हा मांि म्हणावा अथवा या मांिाांत भभक्षापदाचे भठकाणीं ‘अनुप्रवचनीयां’ असें 

पद म्हणावें. 
 
* भभक्षा घालणारी स्त्री असेल तर ‘भवान्’ या पदाचे भठकाणीं ‘भवती’ असें पद म्हणावें. 
 
सूत्र— तदाचायाय वदेयीत भतषे्ठदहःशषेम् ॥ ९ ॥ 
 
अथध — भभक्षा मागून आणल्यावर ती गुरूला भनवदेन करावी व सूयास्तापयंत उभें राहावें. 
 
सूत्र— अस्तभमते बह्मोदनमनुप्रवचनीयां श्रपभयतवाऽऽचायाय वदेयीत ॥ १० ॥ 
 
अथध— सूयास्तानांतर, अनुप्रवचनीय (ब्राह्मणानें तृप्त होऊन) ‘वदे समास्प्त असो’ असा आशीवाद द्यावा 

याकभरताां, भात भशजवनू नांतर गुरूला ‘भशजला’ म्हणून साांगावें. 
 
सूत्र — आचायधः समन्वारब्रे् जुहुयात् सदसस्पभतमद्भतुभमभत ॥ ११ ॥ 
 
अथध — भशष्ट्य अन्वारब्र् झाला असताां होम करून सदांसस्पभतमदु्भांतां॰ (अष्ट॰ १ अ॰ १ वगध ३५) या 

ऋचेनें आहुती द्यावी. 
 
सूत्र— साभवत्र्या भितीयम् ॥ १२ ॥ 
 
अथध — या मांिानें दुसरी आहुती द्यावी. 
 
सूत्र — यद्यस्तकां चात ऊध्वधमनूक्तां स्यात् ॥ १३ ॥ 
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अथध — याप्रमाणें जेथें अनुप्रवचनीय होम आहे तेथें तया देवतेच्या नाममांिानें दुसरी आहुती द्यावी. 
 
सूत्र— ऋभषभ्यस्तृतीयम् ॥ १४ ॥ सौभवष्टकृतां चतुथधम् ॥ १५ ॥ 
 
अथध — ‘ऋभषभ्यः स्वाहा’ म्हणून भतसरी आहुती द्यावी आभण ‘स्स्वष्टकृत्’ ही आहुती चवथी द्यावी. 
 
* येथें चक्षुषी होम करूां  नये. 
 
सूत्र — ब्राह्मणान् भोजभयतवा वदेसमास्प्तां वाचयीत ॥ १६ ॥ 
 
अथध — ब्राह्मणाांस जेवायाला घालाव ेव तयाांजकडून ‘वदेसमास्प्त होवो’ असे म्हणवावें. 
 
सूत्र — अत ऊध्वधमक्षारलवणाशी ब्रह्मचायधर्ःशायी भिरािां िादशरािां सांवतसरां वा ॥ १७ ॥ 
 
अथध— यानांतर तीन भदवस अथवा बारा भदवस बकवा एक वषध पयंत ब्रह्मचाऱ्यानें क्षार पदाथध व मीठ 

खाऊां  नये. 
 
सूत्र— चभरतव्रताय मेर्ाजननां करोभत ॥ १८ ॥ 
 
अथध— असें व्रत केल्यानांतर मेर्ाजनन नाांवाचें कमध करावें. 
 
सूत्र — अभनस्न्दतायाां भदश्येकमूलां  पलाशां कुशस्तम्बां वा पलाशापचारे प्रदभक्षणमुदकुम्भेन भिः पभरबषचांतां 

वाचयभत ॥ सुश्रवः सुश्रवा अभस यथा तवां सुश्रवः सुश्रवा अस्येवां माां सुश्रवः सौश्रवसां कुरु । यथा तवां देवानाां यज्ञस्य 
भनभर्पोऽस्येवमहां मनुष्ट्याणाां वदेस्य भनभर्पो भयूासभमभत ॥ १९ ॥ 

 
अथध— दभक्षणभदशखेेरीज तीन भदशाांपैकीं कोणतेही भदशलेा एक मूळाचा (उतपत्तीचे वळेेस ज्याला 

एकच फाांदी येते असा) पळस अथवा पळस नसेल तर दभाचा गुच्छ याच्या भोंवतालून ब्रह्मचाऱ्याकडून ‘सुश्रवः 
सुश्रवा॰’ हा मांि म्हणताांना उदकुां भानें तीन वळे प्रदभक्षण पाणी भफरवाव.े 

 
सूत्र—एतेन वापनाभद पभरदानान्तां व्रतादेशनां व्याख्यातम् ॥ २० ॥ 
 
अथध— खांड १९ सूि ८ ‘कुशलीकृत॰’ यापासून खांड २० सू॰ ७ पावतेों साांभगतलेलें  कमध याचें नाांव 

व्रतादेशन (व्रताची आज्ञा) असें समजावें. 
 
सूत्र — इतयनुपेतपूवधस्य ॥ २१ ॥ 
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अथध — हें कमध प्रथम मुांजीचे वळेेस करावें. 
 
सूत्र — अथोपेतपूवधस्य ॥ २२ ॥ 
 
अथध— पूवीं मुांज होऊन पुन्हाां प्रायभश्चत्ताथध मुांज करणें याजभवषयीं भवशषे साांगतात :— 
 
सूत्र—कृताकृतां केशवपनां मेर्ाजननां च ॥ २३ ॥ 
 
अथध— हजामत व मेघाजनन करावें बकवा तें करूां ही नये. 
 
सूत्र— अभनरुक्तां पभरदानम् ॥ २४ ॥ 
 
अथध— ‘कस्य ब्रह्मचा॰’ या मांिाांनीं करण्याचें पभरदान करूां  नये. 
 
सूत्र — कालश्च ॥ २५ ॥ 
 
अथध— व मुांजीच्या कालाचाही भनयम बाळगणें नको. 
 
सूत्र— ततसभवतुवृधणीमह इभत साभविीम् ॥ २६ ॥ 
 
अथध — पूवींच्या साभविो मांिाचे भठकाणीं  (४ । ४ । २५) ही ऋचा म्हणावी. 
 

———— 
 

खण्ड २३ 
 
सूत्र— ऋस्तवजो वृणीतेऽन्यनूानभतभरक्ताांगान् ये मातृतः भपतृतश्चभेत यथोक्तां पुरस्तात् ॥ १ ॥ 
 
अथध — लग्नाांत साांभगतल्याप्रमाणें कुलपरीक्षा करून अभर्क अवयवाांचे नाहींत व कमी अवयवाांचे नाहींत 

असे ऋस्तवज (यज्ञाांतील अमुक काम करावें असा अभर्कार भदलेले मनुष्ट्य) नेमाव.े 
 
सूत्र — यून ऋस्तवजो वृणीत इतयेके ॥ २ ॥ 
 
अथध— कोणी ऋषी म्हणतात कीं, तरुण ऋस्तवज वराव े(नेमाव)े. 
 
सूत्र— ब्रह्माणमेव प्रथमां वृणीतेऽथ होतारमथाध्ययुधमथोरातारम् ॥ ३ ॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
अथध— प्रथम ब्रह्मा हा वरून नांतर होता, तयानांतर अध्वयूध आभण तयानांतर उद्गाता असे अनुक्रमें वराव.े 
 
सूत्र— सवान् वा येऽहीनैकाहैयाजयस्न्त ॥ ४ ॥ 
 
अथध— अथवा सवध ऋस्तवक् (१६ श्रौतसूि, अध्याय ४ खांड १ याांत साांभगतलेले) वराव.े 
 
सूत्र— सदस्यां सप्तदशां कौषीतभकनः समामनस्न्त ॥ स कमधणामुपरष्टा भवतीभत ॥ तदुक्तमृग्भ्याां 

यमृस्तवजो बहुर्ा कल्पयन्त इभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध— सिावा ऋस्तवक् सदस्य हा वरावा. हा सदस्य कमाचा उपरष्टा ह्मणजे अवलोकन करणारा 

होतो असें कौभषतकी नाांवाचे ऋषी म्हणतात. हा अथध,  (अ॰ ६ अ॰ ४ । २९) या दोन ऋचाांनीं 
साांभगतला आहे. 

 
सूत्र— होतारमेव प्रथमां वृणीते ॥ ६ ॥ 
 
अथध—होतयालाच प्रथम ऋस्तवक् नेमावें. 
 
* ज्या वळेेस सोळा ऋस्तवज वरावयाचे तया वळेेस प्रथम होतयालाच वरावें व ज्या वळेेस चौघाांनाांच 

वरावयाचे तया वळेेस ब्रह्मम्यालाच प्रथम वरावें. 
 
सूत्र — अस्ग्नमे होता स मे होता होतारां तवाऽमुां वृण इभत होतारम् ॥ ७ ॥ 
 
अथध— ‘अस्ग्नमे होता स॰ होतारम्’ हा मांि म्हणून होतयाची नेमणूक करावी आभण तयावळेीं ‘अमुां’ या 

पदाचे भठकाणीं होतयाचें नाव भितीयाांत घालावें. 
 
सूत्र—चांरमा मे ब्रह्मा स मे ब्रह्मा ब्रह्माणां तवाऽमुां वृण इभत ब्रह्माणम् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—‘चांरमा मे ब्रह्मा स मे ब्रह्मा ब्रह्माणां तवाऽमुां वृणे’ हा मांि म्हणून ब्रह्मम्याची नेमणूक करावी. येथेंही 

‘अमुां’ या पदाचे भठकाणीं ब्रह्मम्याचें नाांव भितीयाांत घालावें. 
 
सूत्र—आभदतयो मेऽध्वयुधभरतयध्वयुधम् ॥ पजधन्यो म उद्गातेतयुद्गातारम् ॥ आपो मे होिाशांभसन इभत 

होिकान् ॥ रश्मयो मे चमसाध्वपधव इभत चमसाध्वयूधन् ॥ आकाशो मे सदस्य इभत सदस्यम् । स वृतो जपेत् । 
महन्मेऽवोचो भगो मेऽवोचो भगो मेऽवोचो यशो मेऽवोचः स्तोमां मेऽवोचः क्लृस्प्तां मेऽवोचस्तृस्प्तां मेऽवोचो भसु्क्तां 
मेऽवोचः सव ंमेऽवोच इभत ॥ ९ ॥ 
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अथध—‘आभदतयो मे॰ ध्वयुधम्’ हा मांि म्हणून अध्ययूधची नेमणूक करावी, ‘पजधन्यो मे॰ द्गातारम्’ या 
मांिानें उद्गातयाची नेमणूक करावी, ‘आपो मे होिाशांभसनः’ या मांिानें होिक म्हणजे मुख्य चार ऋस्तवजाांखेरीज 
बारा ऋस्तवज नेमाव,े ‘रश्मयो मे॰ ध्वयूधन्’ या मांिानें चमसाध्वयूध म्हणजे अध्वयूधचे साह्य करणारे वराव,े आभण 
‘आकाशो मे॰ सदस्यम्’, या मांिानें सदस्य वरावा नांतर शवेटीं वरलेल्या ऋस्तवजाांनीं, ‘महन्मेऽवोचो भगो मे॰ सव ं
मेऽवोचः’ हा मांि म्हणावा. 

 
* ज्याांचें वरण (नेमणकु) होईल तयाांनीं लागलाच जप करावा. 
 
सूत्र—जभपतवाऽस्ग्नष्ट ेहोता स ते होता होतारां ते मानुष इभत होता प्रभतजानीते ॥ १० ॥ 
 
अथध—जप करून ‘अस्ग्नष्ट ेहोता॰ जानीते’ हा मांि होतयानें म्हणून वरणस्वीकार (नेमणूक पतकरणें) 

करावा. 
 
सूत्र—चांरमास्ते ब्रह्मा स ते ब्रह्मा ॥ ११ ॥ 
 
अथध—‘चांरमास्ते ब्रह्मा स ते ब्रह्माां’ हा मांि म्हणून ब्रह्मतवाचा स्वीकार करावा. 
 
सूत्र—एवभमतरे यथादेशां तन्मामवतु तन्मा भवशतु तेन भभुत भथभत च याजभयष्ट्यन् ॥ १२ ॥ 
 
अथध — याप्रमाणेंच मांि जोडून म्हणाव,े आभण सोमयागाांगभतू वरण असेल तर ‘तन्मामवतु॰’ हा मांि 

म्हणावा; परांतु अग्न्यार्ानाांग वरणाांत हा मांि म्हणूां नये. 
 
सूत्र—न्यस्तमास्तवधज्यमकायधम् ॥ १३ ॥ 
 
अथध—भववादाांनीं टाकलेलें  उपाभद्धक ऋस्तवजाांनीं करूां  नये. 
 
सूत्र—अहीनस्य नीचदभक्षणस्य ॥ १४ ॥ व्याभर्तस्यातुरस्य ॥ १५ ॥ यक्ष्मगृहीतस्य ॥ १६ ॥ 

अनुदेश्याभभशस्तस्य ॥ १७ ॥ भक्षप्तयोनेभरभत चैतेषाम्  ॥ १८ ॥ 
 
अथध—बहुत भदवस लागणाऱ्या यज्ञाांत थोडी दभक्षणा देणाराचें, रोग्याचें, हाांतरुणावर पडलेल्याचें, 

क्षयरोग्याचें, एका देशाांत राहणारानें हा दोषी आहे असें साांभगतलें  असल्यास तया दोषी मनुष्ट्याचें, ज्याची आई 
जाभरणी असेल तयाचें बकवा अशाच प्रकारच्या इतर मनुष्ट्याांचें पौरोभहतय (उपाभद्धक) करूां  नये. 

 
सूत्र—सोमप्रवाकां  पभरपृच्छेत् को यज्ञः क ऋस्तवजः का दभक्षणेभत ॥ १९ ॥ 
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अथध—यज्ञाला जाण्यापूवीं, कोणता यज्ञ आहे, तेथें ऋस्तवज कोण आहेत आभण तेथें दभक्षणा काय आहे 
असें यज्ञाचें आमांिण साांगणाराला भवचारावें. 

 
सूत्र—कल्याणःै सह सांप्रयोगः ॥ २० ॥ 
 
अथध—वर साांभगतलेले सवध प्रकार उत्तम व अनुकूल असतील तर आमांिण घ्यावें. 
 
सूत्र—न माांसमश्रीयुनध भस्त्रयमुपेयुरा क्रतोरपवगात्  ॥ २१ ॥ 
 
अथध—यज्ञाचें आमांिण घेतल्यापासून यज्ञ समाप्त होईपयंत माांस भक्षण करूां  नये व स्त्रीगमन करूां  नये. 
 
सूत्र—एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृर्स्वभेत दभक्षणाग्नावाज्याहुबत हुतवा यथाथं प्रव्रजेत् ॥ २२ ॥ 
 
अथध—ऋस्तवज अस्ग्नहोिी असेल तर तयानें यज्ञाचे शवेटीं  (अष्ट. १ अ. २ व. ३५) या 

ऋचेनें, आपल्या दभक्षणाग्नींत तुपाची आहुती देऊन आपआपले घरीं जावें. 
 
* आहुती भदल्यानांतर वरचे भनयम पाळूां  नयेत. 
 
सूत्र—एवमनाभहतास्ग्नगृधह्य इमामग्ने शरबण मीमृषो न इतयेतयचा ॥ २३ ॥ 
 
अथध—याप्रमाणेंच ऋस्तवज अस्ग्नहोिी नसेल तर गृह्याग्नींत तुपाची आहुती,  

(अष्ट १ अ॰ २ व॰ ३५) या ऋचेनें द्यावी. 
 
* ज्याचें लग्न झालें  नाहीं तयानेंही या ऋचेनेंच लौभककाग्नींत तुपाची आहुती द्यावी. 
 

———— 
 

खण्ड २४ 
 
सूत्र—ऋस्तवजो वृतवा मरु्पकध माहरेत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—ऋस्तवग् वरण करून तयाांना मरु्पकध पूजा द्यावी. 
 
सूत्र—स्नातकायोपस्स्थताय ॥ २ ॥ राजे्ञ च ॥ ३ ॥ आचायधश्वशुरभपतृव्यमातुलानाां च ॥ ४ ॥ 
 
अथध—घरीं आलेला स्नातक, राजा, आचायध, सासरा, चुलता बकवा मामा याांनाां मरु्पकध पूजा द्यावी. 
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सूत्र—दर्भन मध्वानीय ॥ ५ ॥ सर्तपवा मध्वलाभे ॥ ६ ॥ 
 
अथध—दह्याांत मर् घालावा, मर् नसेल तर तूप घालावें. 
 
सूत्र—भवष्टरः पाद्यमध्यधमाचमनीयां मरु्पको गौभरतयेतेषाां भिभस्त्ररेकैकां  वदेयांते ॥ ७ ॥ 
 
अथध—मरु्पकांत आसन, पाद्य, अध्यध, आचमनीय, मरु्पकध  आभण गाय हे उपचार आहेत. या 

उपचाराांतील प्रतयेक उपचाराचें तीन तीन वळे भनवदेन करावें. 
 
सूत्र—अहां वष्ट्मध सजातानाां भवदु्यताभमव सूयधः ॥ इदां तमभर्भतष्ठाभम यो मा कश्चाभभदासतीतयुदगगे्र भवष्टर 

उपभवशते्, आक्रम्य वा ॥ ८ ॥ 
 
अथध— ‘अहां वष्ट्मध सजातानाां॰ सभत’ हा मांि म्हणून उत्तराग्र आसनावर बसावें बकवा आसन पायाखालीं 

घ्यावें. 
 
सूत्र—पादौ प्रक्षालापयीत दभक्षणमगे्र ब्राह्मणाय प्रयच्छेत् ॥ ९ ॥ सव्यां शूराय ॥ १० ॥ 
 
अथध—यजमानानें दोन्ही पाय रु्वाव;े ब्राह्मण यजमान हा पाय रु्णारा असेल तर उजवा पाय प्रथम पुढें 

करावा आभण शूर यजमान पाय रु्णारा असेल तर प्रथम डावा पाय पुढें करावा. 
 
सूत्र—प्रक्षाभलतपादोऽध्यधमांजभलना प्रभतगृह्य ॥ ११ ॥ 
 
अथध—पाय रु्तल्यानांतर ओांजळींत अध्यध घ्यावा. 
 
सूत्र—अथाऽऽचमनीयेनान्वाचामभत अमृतोपस्तरणमसीभत ॥ १२ ॥ 
 
अथध—नांतर आचमनीय उदकानें ‘अमृतोपस्तरणमभस’ हा मांि म्हणून आचमन करावें. 
 
सूत्र—मरु्पकध माभहृयमाणमीके्षत भमिस्य तवा चक्षुषा प्रतीक्ष इभत ॥ १३ ॥ 
 
अथध—मरु्पकध  आणला असताां तयाकडे ‘भमिस्य तवा चक्षषुा प्रतीके्ष॰’ हा मांि म्हणून पहावें. 
 
सूत्र—देवस्य तवा सभवतुः प्रसवऽेभश्वनोबाहु्यांभ्याां पूष्ट्णो हस्ताभ्याां प्रभतगृह्णामीभत तदांजभलना प्रभतगृह्य मरु् 

वाता ऋतायत इभत तृचेनावके्ष्यानाभमकया चाांगुष्ठने च भिः प्रदभक्षणमालोड्य, वसवस्तवा गायिेण च्छांदसा 
भक्षयांस्तवभत पुरस्ताभन्नमार्तष्ट ॥ १४ ॥ 
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अथध— हा मांि म्हणून ओजळींत मरु्पकध  घ्यावा व तयाजकडे 

(अष्ट॰ १ अ॰ ६ वगध १८) या तीन ऋचाांनीं अवलोकन करून अनाभमका व अांगुष्ठ याांनीं तीन वळे 
प्रदभक्षण आलोडन करून ‘वसवस्तवा गायिेण छांदसा भक्षयांतु’ हा मांि म्हणून पूवेस भनमाजधन करावें (बशपडावें). 

 
सूत्र—रुरास्तवा िैष्टुभेन च्छांदसा भक्षयांस्तवभत दभक्षणतः ॥ आभदतयास्तवा जागतेन च्छांदसा भक्षयांस्तवभत 

पश्चात् ॥ भवश्व ेतवा देवा आनुष्टुभेन च्छांदसा भक्षयांस्तवतयुत्तरतः ॥ भतेूभ्यस्तवभेत मध्यात् भिरुद्गृह्य ॥ १५ ॥ 
 
अथध—‘रुरास्तवा िैष्टुभेन छांदसा भक्षयांतु’ या मांिानें दभक्षणेस, ‘आभदतयास्तवा जागतेन च्छांदसा भक्षयांतु’ 

या मांिानें पभश्चमेस आभण ‘भवश्वे तवा देवा आनुष्टभेुन च्छांदसा भक्षयांतु’ या मांिानें उत्तरेस, ह्याप्रमाणें भनमाजधन 
करावें; आभण शवेटीं ‘भतेूभ्यस्तवा॰’ हा मांि म्हणून मध्याांतून तीन वळे घेऊन तीन वळेाां ऊध्वध भनमाजधन करावें. 

 
* अथवा तो मरु्पकध  ‘भतेूभ्यस्तवा॰’ हा मांि म्हणून तीन भाग करून तीन भाांड्याांत ठेवावा, असाही अथध 

कोणी करतात. 
 
सूत्र—भवराजो दोहोऽसीभत प्रथमां प्राश्नीयात् । भवराजो दोहमशीयेभत भितीयम् । मभय दोहः पद्याय ैभवराज 

इभत तृतीयम् ॥ १६ ॥ 
 
अथध—‘भवराजो दोहोऽभस’ हा मांि म्हणून पभहला भाग प्यावा; ‘भवराजो दोहमशीय’ हा मांि म्हणून दुसरा 

भाग घ्यावा आभण ‘मभय दोहः पद्याय ैभवराजः’ या मांिानें भतसरा भाग प्यावा. 
 
सूत्र—न सवधम् ॥ १७ ॥ 
 
अथध—परांतु सवध मरु्पकध  भपऊां  नये. 
 
सूत्र—न तृस्प्तां गच्छेत् ॥ १८ ॥ 
 
अथध—कारण तो भपण्यापासून तृस्प्त होऊ नये. 
 
सूत्र—ब्राह्मणायोदङ्ङुस्च्छष्टां प्रयच्छेत्, अलाभेऽप्सु ॥ १९ ॥ सव ंवा ॥ २० ॥ 
 
अथध—नांतर उत्तरेकडे तोंड करून उस्च्छष्ट मरु्पकध  ब्राह्मणाला द्यावा; ब्राह्मण न भमळेल तर उदकाांत 

टाकावा अथवा सवधही आपणच प्यावा. 
 
सूत्र—अथाचमनीयेनान्वाचामभत; अमृताऽभपर्ानमसीभत ॥ २१ ॥ 
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अथध—नांतर ‘अमृताभपर्ानमभस’ हा मांि म्हणून शवेटलें  आचमन करावें. 
 
सूत्र—सतयां यशः श्रीमधभय श्रीः श्रयताभमभत भितीयम् ॥ २२ ॥ 
 
अथध—तयावर पुन्हाां ‘सतयां यशः श्रीमधभय श्रीः श्रयताम्’ हा मांि म्हणून दुसऱ्यानें आचमन करावें. 
 
सूत्र—आचाांतोदकाय गाां वदेयांते ॥ २३ ॥ 
 
अथध—आचमन केलेल्याला गाय भनवदेन करावी. 
 
सूत्र—हतो मे पाप्मा पाप्मा मे इत इभत जभपतवोङ्कुरुतेभत कारभयष्ट्यन् ॥ २४ ॥ 
 
अथध—प्रभतग्रहकतयाचे मनाांत गाय मारण्याची असेल तर ‘हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हतः’ हा मांि जपावा 

आभण ‘ओांकुरुत’ म्हणून मारण्यास आज्ञा द्यावी. 
 
सूत्र—माता रुराणाां दुभहता वसूनाभमभत जभपतवोमुतसृजतेतयुतस्त्रक्ष्यन् ॥ २५ ॥ 
 
अथध— अथवा गाईचा उतसगध करण्याची इच्छा असेल तर (अष्ट॰ ६ 

अ॰ ७ वगध ८) या ऋचेचा जप करून, ‘ओमुतसजृत’ असें म्हणून उतसगध करण्यास साांगावें. 
 
सूत्र—नामाांसो मरु्पको भवभत भवभत ॥ २६ ॥ 
 
अथध — माांसाखेरीज मरु्पकध  होत नाहीं. 
 
* उतसगध करण्याचे पक्षीं दुसऱ्या माांसानें तरी भोजन घालावें. 
 

———— 
 

अध्याय २ 
 

खण्ड १ 
 
सूत्र—श्रावण्याां पौणधमास्याां श्रवणाकमध ॥ १ ॥ 
 
अथध—श्रावण मभहन्याच्या पोर्तणमेला ‘श्रवणाकमध’ नाांवाचें कमध करावें. 
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* याच भदवशीं ‘सपधबभल’ नाांवाचें कमध करावें. 
 
सूत्र—अक्षतसक्तूनाां नवां कलशां पूरभयतवा दवीं च बभलहरणीं नव े भशक्ये भनदर्ाभत ॥ २ ॥ अक्षतर्ानाः 

कृतवा सर्तपषाऽर्ा अनस्क्त ॥ ३ ॥ 
 
अथध—जवाच्या सातूनें नवा कलश (ताांब्या वगैरे भाांडें) भरून व बभल देण्याजोगी पळी अशीं दोन्हीं नव्या 

बशक्यावर ठेवावीं आभण जवाच्या लाह्या करून तयाांपैकीं अध्या लाह्याांना तूप लावावें. 
 
* दुसऱ्या भाांड्याांत अध्या लाह्या ठेवनू दुसऱ्या अध्या लाह्याांना असांस्कृत तूप लावावें. बशक्यावर ठेवणें 

वगैरे सवध भदवसा करून ठेवावें. 
 
सूत्र—अस्तभमते स्थालीपाकां  श्रपभयतवैककपालां  च पुरोडाशां अग्ने नय सुपथा राये अस्माभनभत चतसृभभः 

प्रतयृचां हुतवा पाभणनैककपालमच्युताय भौमाय स्वाहेभत ॥ ४ ॥ अभवप्लुतः स्यादाभवःपृष्ठो वा ॥ ५ ॥ 
 
अथध — सूयास्त झाला म्हणजे स्थालीपाक व पुरोडाश रव्य श्रपण करून एका कपालावर (खापरीवर) 

पुरोडाश (घोड्याचे खुरा एवढा व काांसवासारखा ताांदुळाचे भपठाचा गोळा) भाजून तुपाांत सगळा बकवा पाठ 
उघडी राहील इतका बुडवनू ठेवावा. नांतर  (अष्ट॰ २, अ॰ ५ । १॰) या चार 
ऋचाांनी प्रभत ऋचेस होम करून तया पुरोडाशाची ‘अच्युताय भौमाय स्वाहा’ हा मांि म्हणून हाताांनीं आहुती द्यावी. 

 
* पुरोडाश रव्यालाही स्थालीपाकाप्रमाणेंच भनवापप्रोक्षण सांस्कार करावा. सातू व लाह्या ह्या 

लौभककाग्नीवर केलेल्या घ्याव्या. उपस्तरण व अभभघार डाव्या हाताांनीं उजव्या हाताला करावें. तया सगळ्या 
पुरोडाशाचा होम तो न तोडताां करावा. या योगानें अवदानर्मध म्हणजे दोन वळेाां बकवा पाांच वळेाां घेण्याचा भनयम 
या पुरोडाशाला लागूां होत नाहीं. 

 
सूत्र—मा नो अग्नेऽवसजृो अघायेतयेनमाशयेनाभभजुहोभत ॥ ६ ॥ 
 
अथध—ज्या तुपाांत पुरोडाश बडुवनू ठेभवला असेल तया तुपाचा होम  (अष्ट. २ अ. ५ वगध 

१०) या ऋचेनें तया पुरोडाशावरच करावा. 
 
* हा होम करणें तो सु्रव्यानें करावा. 
 
सूत्र — शां नो भवांतु वाभजनो हवसे्ष्ट्वतयक्ता र्ाना अांजभलना ॥ ७ ॥ 
 
अथध—  (अष्ट॰ ५ अ॰ ४ वगध ५) ही ऋचा म्हणून तूप लावलेल्या लाह्याांचा ओांजळीनें 

होम करावा. 
 



 अनुक्रमणिका 

* उपस्तरण व प्रतयभभघार हे इतर मनुष्ट्यानें कराव े व लाह्याांनीं ओांजळ भरणें तीही दुसऱ्याकडूनच 
भरवावी. 

 
सूत्र—अमातयेभ्य इतरा दद्यात् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—तूप न लावलेल्या लाह्या पुिाभदकाांना द्याव्या. 
 
* नांतर स्स्वष्टकृदाहुभत देऊन प्रायभश्चत्त होम समाप्त करावा. 
 
सूत्र— कलशातसक्तूनाां दवीं पूरभयतवा प्रागुपभनष्ट्क्रम्य शुचौ देशऽेपोऽवभननीय सपधदेवजनेभ्यः स्वाहेभत 

हुतवा नमस्करोभत ये सपाः पार्तथवा ये आांतभरक्ष्या ये भदव्या ये भदश्यास्तेभ्य इमां बभलमाहाषं तेभ्य इमां 
बभलमुपाकरोमीभत ॥ ९ ॥ 

 
अथध—तया कलशाांतून सातूनें पळी भरून घेऊन घराबाहेर जवळच पूवध भदशकेडे जाऊन शुद्ध जागेवर 

पाणी बशपडावें व ‘सपधदेवजनेभ्यः स्वाहा’ हा मांि म्हणून तया जागेवर तया सातूचा बली द्यावा. नांतर ‘ये सपाः 
पार्तथवा॰ मुपाकरोभम’ हा मांि म्हणून सपधदेवतेला नमस्कार करावा. 

 
सूत्र—प्रदभक्षणां परीतय पश्चाद्बलेरुपभवश्य; सपोऽभस सपधताां सपाणामभर्पभतरस्यने्नन मनुष्ट्याांस्त्रायसेऽपूपेन 

सपान् यजे्ञन देवाांस्तवभय मा सांतां तवभय सांतः सपा मा बहभसषुधु्रधवाां ते पभरददामीभत ॥ १० ॥ 
 
अथध—नांतर तया बलीला प्रदभक्षणा घालून तयाांच्या पभश्चमेस बसावें आभण ‘सपोऽभस सपधताां॰ ददाभम’ हा 

मांि म्हणावा. 
 
* हा मांि म्हणणें तो हळू म्हणावा. 
 
सूत्र — धु्रवामुां ते धु्रवामुां त इतयमातयाननुपूवधम् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—‘धु्रवामुां ते पभरददाभम’ हा मांि म्हणत जावा आभण पुिाभदकाांचें ज्येष्ठक्रमानें सपधदेवतेला दान 

करावें. दान करते वळेेस या मांिाांतील ‘अमुां’ या पदाचे भठकाणीं पुिाभदकाांचें भितीयाांत नाांव घेत जावें. जसें— 
‘धु्रव देवदत्तां ते पभरददाभम’. 

 
सूत्र — धु्रव माां ते पभरददामीतयातमानमांततः ॥ १२ ॥ 
 
अथध—‘धु्रव माां ते पभरददाभम’ हा मांि म्हणून शवेटीं आपलें  दान करावें. 
 
सूत्र—नैनमांतरा व्यवयुेरा पभरदानात् ॥ १३ ॥ 
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अथध — बलीच्या व आपल्या मरू्न कोणीं पभरदान (वरील मांिाांनीं आपलें  दान) होईपयंत जाऊां  नये. 
 
सूत्र—सपधदेवजनेभ्यः स्वाहेभत सायांप्रातबधबल हरेदा प्रतयवरोहणात् ॥ १४ ॥ 
 
अथध— प्रतयवरोहणापयंत (गृह्य॰ अ॰ २ खांड ३ याांत साांभगतलेलें  कमध ज्या भदवशीं करावयाचें तया 

भदवसापयंत) दररोज सायांकाळीं आभण प्रातःकाळीं सातूचा बभल ‘सपधदेवजनेभ्यः स्वाहा’ हा मांि म्हणून देत 
जावा. 

 
* गृह्य. अ. २ खांड १ याांत ‘नमस्करोभत’ येथून ते ‘आतमानमांततः’ येथपयंत साभगतलेलें  कमध दररोज 

करूां  नये व दरवळेेस बभल देणें तो कलशाांतून सातूनें पळी भरून घेऊन देत जावा. 
 
सूत्र— प्रसांख्याय हैके तावतो बलींस्तदहरेवोपहरस्न्त ॥ १५ ॥ 
 
अथध—कोणी ऋषी असें म्हणतात कीं, श्रावण वद्य प्रभतपदेपासून प्रतयवरोहण भदवसापयंत भकती 

सायांकाळ व प्रातःकाळ येतात ते मोजून भततके बली तेच भदवशीं द्याव.े 
 

———— 
 

खण्ड २ 
 
सूत्र—आश्वयुज्यामाश्वयुजीकमध ॥ १ ॥ 
 
अथध—आभश्वन शुद्ध १५ ला ‘आश्वयुजी’ या नाांवाचें कमध करावें. 
 
सूत्र—भनवशेनमलां कृतय स्नाताः शुभचवाससः पशुपतये स्थालीपाकां  भनरुप्य जुहुयुः पशुपतये भशवाय 

शांकराय पृषातकाय स्वाहेभत ॥ २ ॥ 
 
अथध—घर सुशोभभत करावें; स्नान करून पाांढरीं वस्त्रें नेसावीं. आभण यजमानानें पशुपभत देवतेला 

देण्याकभरताां ताांदूळ वैरून स्थालीपाक करावा; व ‘पशुपतये भशवाय शांकराय पृषातकाय स्वाहा’ या मांिानें तयाचा 
होम करावा. 

 
* होम करतेवळेेस गृह्यास्ग्नमान् पुिाभदकाांनीं अन्वारब्र् असावें व याखेरीज जेथें स्थालीपाक व मांि 

साांभगतले असून देवतेचें नाांव साांभगतलें  नाहीं तेथे भनवाप व प्रोक्षण तूष्ट्णीं करावें. 
 
सूत्र—पृषातकमांजभलना जुहुयात् ऊनां मे पूयधताां पूणं मे मोपसदत् पृषातकाय स्वाहेभत ॥ ३ ॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

अथध — पृषातक म्हणजे तूप घातलेलें  दूर् याचा होम ओांजळीनें ‘ऊनां मे पूयधताां पूण ं मे मोपसदत् 
पृषातकाय स्वाहा’ हा मांि म्हणून करावा. 

 
सूत्र — सजूऋध तुभभः सजूर्तवर्ाभभः सजूबररास्ग्नभ्याां स्वाहा; सजूऋध तुभभः सजूर्तवर्ाभभः सजूर्तवश्वेभ्यो 

देवभे्यः स्वाहा; सजूऋध तुभभः सजूर्तवर्ाभभः सजूद्यावापभृथवीभ्याां स्वाहेतयाभहताग्नेराग्रयणस्थालीपाकः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — (१) ‘सजूऋध तुभभः स॰ बररास्ग्नभ्याां स्वाहा’, (२) ‘सजूऋध  ॰ भवश्वेभ्यो देवभे्यः स्वाहा’ आभण (३) 

‘सजूऋतु॰ द्यावापभृथवीभ्याां स्वाहा’ या तीन मांिाांनीं अस्ग्नहोत्र्यानें दर मांिास नव्या ताांदुळाच्या स्थालीपाकाचा 
होम करावा. 

 
* अस्ग्नहोत्र्यानें हा आग्रयणस्थालीपाकहोम आपतकालीं माि करावा. 
 
सूत्र — अनाभहताग्नेरभप शालाग्नौ ॥ ५ ॥ 
 
अथध — गृह्यास्ग्नमान् पुरुषानेंही गृह्याग्नीवर आग्रयणस्थालीपाक करावा. 
 

———— 
 

खण्ड ३ 
 
सूत्र—मागधशीष्ट्यां प्रतयवरोहणां चतुदधश्याम् ॥ १ ॥ पोणधमास्याां वा ॥ २ ॥ 
 
अथध — मागधशीषध शुद्ध १४ शीला बकवा १५ मेला प्रतयवरोहण कमं करावें. 
 
सूत्र—भनवशेनां पुननधवीकृतय लेपनस्तरणोपस्तरणैरस्तभमते पायसस्य जुहुयुरपश्वेतपदा जभह पूवेण 

चापरेण च ॥ सप्त च वारुणीभरमाः सवाश्च राजबान्र्वीः स्वाहा न वै श्वेतस्याभ्यागारेऽभहजधघान बकचन ॥ श्वेताय 
वैदावाय नमः स्वाहेभत ॥ ३ ॥ 

 
अथध—ह्या कभरताां, पुन्हाां घर नव्यासारखें बभती वगैरे बलपून, छत देऊन, भईु नीट करून करावें. 

सूयास्त झाल्यानांतर ‘अपश्वेतपदा॰ जभह नमः स्वाहा’ या दोन मांिाांनीं प्रभतमांिास दुर्ाांत भशजभवलेल्या भाताच्या 
आहुती द्याव्या. 

 
* होम करताांना गृह्यास्ग्नमान् पुिाभदकाांनीं अन्वारब्र् असावें. 
 
सूत्र—नाि सौभवष्टकृत् ॥ ४ ॥ 
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अथध — या कमात स्स्वष्टकृदाहुती देऊां  नये. 
 
सूत्र — अभयां नः प्राजापतयेभ्यो भयूाभदतयस्ग्नमीक्षमाणो जपभत; भशवो नः सुमना भवभेत हेमन्तां मनसा 

ध्यायात् ॥ ५ ॥ 
 
अथध—अग्नीकडे, ‘अभयां नः प्राजापतयेभ्यो भयूात्’ हा मांि जपून पहावें व ‘भशवो नः सुमना भव’ हा मांि 

म्हणावा; नांतर अांतकरणपूवधक ‘हेमांत’ या शब्दाचें ध्यान करावें. 
 
सूत्र—पश्चादग्नेः स्वस्तरः स्वास्तीणधस्तस्स्मन्नुपभवश्य; स्योना पृभथभव भवभेत जभपतवा सांभवशतेसामातयः 

प्राक्भशरा उदङ् मुखः ॥ ६ ॥ 
 
अथध—अग्नीचे पभश्चमेस आपला भबछाना आपण अांथरून तयावर बसावें व ‘स्योना पृभथभव भव॰’ (१ । २ । 

६) ही ऋचा जपून पुिाभदकाांसभहत आपण पूवेस डोकें  व उत्तरेस तोंड करून भनजावें. 
 
सूत्र—यथावकाशभमतरे ॥ ७ ॥ ज्यायान् ज्यायान्वानांतरः ॥ ८ ॥ 
 
अथध — पुिाभदकाांनीं अवकाशानुरूप भनजावें अथवा जो जो ज्या ज्यापेक्षाां वडील असेल तयानें 

कमधकत्त्याचे जवळ भनजावें. 
 
सूत्र—मांिभवदो मांिान् जपेयुः ॥ ९ ॥ 
 
अथध—मांिवतेयाांनीं म्हणजे स्त्री बाल व्यभतभरक्त सवांनीं ‘स्योना॰’ या ऋचेपासून जे या खांडाांत 

साांभगतलेले ते सवध मांि जपाव.े 
 
सूत्र—सांहाय; अतो देवा अवांतु न इभत भिः ॥ १० ॥ 
 
अथध—भनजून उठून,  (१ । २ । ७) ह्या २ ऋचा तीन वळे म्हणाव्या. 
 
* ही ऋचा म्हणणें ती पूवेस तोंड करून म्हणावी. 
 
सूत्र—एताां दभक्षणामुखाः प्रतयङ्मुखा उदङ्मुखाश्चतुथधम् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—  (अष्ट. १ अ. २ वगध ७) या ऋचेचा पभहला पाद दभक्षणेस तोंड करून, दुसरा 

पाद पभश्चमेस तोंड करून आभण भतसरा पाद उत्तरेस तोंड करून म्हणावा. 
 
* नांतर कमध समाप्त करून दररोजच्या भठकाणीं भनजावें. 
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सूत्र—सांहाय सौयाभण स्वस्तययनाभन च जभपतवाऽन्नां सांस्कृतय ब्राह्मणान् भोजभयतवा स्वस्तययनां वाचयीत 

॥ १२ ॥ 
 
अथध — दुसरे भदवशीं सकाळीं सगळ्याांनीं एका भठकाणीं जमून सौयध नाांवाचे मांि व ‘स्वस्स्त’ हा शब्द 

ज्या मांिाांत आहे ते मांि म्हणून अन्न भशजवनू ब्राह्मणाला जेवावयाला घालावें व तयाांजकडून स्वस्स्तवाचन करावें. 
 
* सौयध व स्वस्तययन मांि –   ऋचा ९ अथवा १२ (१ । ४ । ७)  

ऋचा ६, (१ । ८ । ७), ऋचा १२ (७ । ८ । १२), ऋचा ५ (८ । ८ । 
१६), ऋचा १० (१ । ६ । १५),  ऋचा ५ ( ४ । ३ । ७),  

ऋचा १७, (८ । २ । ३). 
 

———— 
 

खण्ड ४ 
 
सूत्र—हेमांतभशभशरयोश्चतुणामपरपक्षाणामष्टमीष्ट्वष्टकाः ॥ १ ॥ एकस्याां वा ॥ २ ॥ 
 
अथध—मागधशीषध, पौष, माघ व फाल्गून याांच्या चारही वद्य पक्षाांत दर अष्टमीस अष्टकाकमध करावें, अथवा 

याांपकैीं एकाच अष्टमीला करावें. 
 
सूत्र — पूवेदु्यः भपतृभ्यो दद्यात् ॥ ३ ॥ 
 
अथध — या कमधप्रारांभाचे पूवधभदवशीं (सप्तमीला) भपतराांचे उदे्दशानें श्राद्ध करावें. 
 
* भपतर शब्दानें भपतृियी घ्यावी व हें श्राद्ध बपडभपतृयज्ञाप्रमाणें करावें. 
 
सूत्र — ओदनां कृसरां पायसम् ॥ ४ ॥ चतुःशरावस्य वाऽपूपान् ॥ ५ ॥ 
 
अथध — तीळ भमश्र केलेला भात व दुर्ाांत भशजभवलेला भात अथवा अपूप हे तीन बकवा चार शरेाचे 

कराव.े 
 
* हे भात गृह्याग्नीवर भशजवाव ेआभण अपूप करणें ते लौभककाग्नीवर कराव.े 
 
सूत्र — उदीरतामवर उतपरास इतयष्टाभभहुधतवा यावतीभभवा कामयीत ॥ ६ ॥ 
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अथध —  (७ । ६ । १७) या आठ ऋचाांनीं होम करावा; अथवा इच्छा असेल तर 
चौदा ऋचाांनीं होम करावा. 

 
* आभण नांतर श्राद्ध समाप्त करावें. 
 
सूत्र — अथ श्वोभतेूऽष्टकाः पशुना स्थालीपाकेन च ॥ ७ ॥ 
 
अथध — नांतर दुसरे भदवशीं अष्टमीला पशूनें अथवा स्थालीपाकानें अष्टकाकमध करावें. 
 
सूत्र — अप्यनडुहो यवसमाहरेत् ॥ ८ ॥ अस्ग्नना वा कक्षमुपोषेत् ॥ ९ ॥ एषा मेऽष्टकेभत ॥ १० ॥ 
 
अथध — वर साांभगतल्याप्रमाणें अष्टकाकमध न होईल तर बैलाला गवत घालावें, अथवा अग्नींत गवत 

जाळावें; हें करताांना ‘ही माझी अष्टका’ असें मनाांत आणावें. 
 
सूत्र—न तववेानष्टकः स्यात् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—कोणतयाही पक्षानें अष्टकाकमध केल्यावाांचून राहूां नये. 
 
सूत्र—ताां हैके वैश्वदेवीं बु्रवत आग्नेयीमेके सौयामेके प्राजापतयामेके राभिदेवतामेके नक्षिदेवतामेके 

ऋतुदेवतामेके भपतृदेवतामेके पशुदेवतामेके ॥ १२ ॥ 
 
अथध—अष्टकेची देवता भवश्वदेेव आहे असें कोणी ऋषी म्हणतात व तें आश्वलायनालाही मान्य आहे; 

कोणी ऋषी अस्ग्न ही देवता, कोणी सूयध देवता, कोणी प्रजापभत देवता, कोणी राभि देवता, कोणी नक्षि देवता, 
कोणी ऋतु देवता, कोणी भपतृ देवता व कोणी पशु देवता असें म्हणतात. 

 
सूत्र—पशुकल्पेन पशुां सांज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं वपामुस्तखद्य जुहुयात्, वह वपाां जातवदेः भपतृभ्यो 

यिैनान्वतेथ भनभहताः पराके ॥ मेदसः कुल्या उपैनान् स्त्रवन्तु सतया एता आभशषः सन्तु सवाः स्वाहेभत ॥ १३ ॥ 
 
अथध—गूह्यसू॰ अ. १ खांड ११ याांत साांभगतलेल्या पशुभवर्ीप्रमाणें प्रोक्षण व उपाकरण खेरीज करून 

पशूला मारून वपा काढून भतचा ‘वि॰’ या मांिानें होम करावा. 
 
सूत्र—अथावदानानाां स्थालीपाकस्य च अग्ने नय सुपथा राये अस्माभनभत िे ॥ ग्रीष्ट्मो हेमन्त ऋतवः भशवा 

नो वषाः भशवा अभया शरन्नः ॥ सांवतसरोऽभर्पभतः प्राणदो नोऽहोरािे कृणुताां दीघधमायुः स्वाहा ॥ शान्ता पृभथवी 
भशवमन्तभरक्षां द्यौनो देव्यभयां नो अस्तु ॥ भशवा भदशः प्रभदश उभद्दशो न आपो भवदु्यतः पभर पान्तु सवधतः स्वाहा ॥ 
आपो मरीचीः प्रवहन्तु नो भर्यो र्ाता समुरो वहन्तु पापम्, भतूां भभवष्ट्यदभयां भवश्वमस्तु मे ब्रह्माऽभर्गुप्तः 
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स्वाराक्षराभण स्वाहा ॥ भवश्व े आभदतया वसवश्च देवा रुरो गोप्तारो मरुतः सदन्तु । ऊजं प्रजाममृतां भपन्वमानः 
प्रजापभतमधभय परमेष्ठी दर्ातु स्वाहा ॥ प्रजापते न तवदेतान्यन्यः ॥ १४ ॥ 

 
अथध—पश्वांगभतू स्थालीपाकाचा बकवा नुसतया स्थालीपाकाचा होम,   (अष्ट. २ अ॰ 

५ वगध १०) या दोन ऋचाांनीं, (१) ‘ग्रीष्ट्मो हेमन्त॰’, (२) ‘शाांता पृभथवी॰’, (३) ‘आपो मरीचीः प्र॰’ आभण (४) 
‘भवश्व ेआभदतया॰’ या चार मांिाांनीं व (अष्ट॰ ८ अ॰ ७ व॰ ४) या ऋचेनें प्रभतमांिास करावा. 

 
सूत्र—सौभवष्टकृतयष्टमी ॥ १५ ॥ 
 
अथध—आभण स्स्वष्टकृदाहुती आठवी द्यावी. 
 
सूत्र—ब्राह्मणान् भोजयेभदतयुक्तम् ॥ १६ ॥ 
 
अथध—ब्राह्मणाांस भोजन घालावें असें जें, (गृह्य॰ अ॰ २ खांड ३ । १२) याांत साांभगतलें  आहे. तयाप्रमाणें 

करावें. 
 

———— 
 

खण्ड ५ 
 
सूत्र—अपरेदु्यरन्वष्टक्यम् ॥ १ ॥ 
 
अथध — दुसऱ्या भदवशीं (नवमीला) अन्वष्टक्य नाांवाचें कमध करावें. 
 
सूत्र—तस्यैव माांसस्य प्रकल्प दभक्षणाप्रवणेऽस्ग्नमुपसमार्ाय पभरभश्रतयोत्तरतः पभरभश्रतस्य िारां कृतवा 

समूलां  बर्तहभस्त्ररपसलैरभवरू्न्वन् पभरस्तीयध हवींष्ट्यासादयेदोदनां कृसरां पायसां दभर्मन्थान् मरु्मन्थाांश्च ॥ २ ॥ 
 
अथध—तया पशूचेंच म्हणजे अष्टमीला मारलेल्या पशूचेंच माांस भशजवनू दभक्षणेकडे उतरतया अशा 

जागेवर अग्नीचें उपसमार्ान करून तयाचे सभोंवतीं पडदा बाांर्ावा व उत्तरेकडे िार करून समूळ दभधमुभष्ट 
घ्यावी; नांतर तया समूळ दभांनीं अांगकाांप न होताां तीनदाां पभरस्तरण घालून तीळभमश्रभात, दुर्ाांत भशजभवलेला 
भात व तसाच दह्याांत कालभवलेला सातू आभण मर्ाांत कालभवलेला सातू हीं हभवरधव्यें ठेवावीं. 

 
सूत्र—भपण्डभपतृयज्ञकल्पेन ॥ ३ ॥ 
 
अथध —हें कमध, श्रौतसूि अध्याय २ खांड ६ याांत साांभगतलेल्या बपडभपतृयज्ञाप्रमाणें करावें. 
 
सूत्र—हुतवा मरु्मन्थवजं भपतृभ्यो दद्यात् ॥ ४ ॥ स्त्रीभ्यश्च सुरा चाचामभमतयभर्कम् ॥ ५ ॥ 
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अथध— मर्ाांत कालभवलेल्या सातूखेरीज इतर रव्यानें होम करून भपतृियीला बपड द्याव ेव मातृियीला 
सुरा व भाताची पेज हीं रव्यें द्यावीं. 

 
* भस्त्रयाांच्या बपडदानाांत मरु्मांथ, सुरा व पेज हीं रव्यें द्यावीं. व भपतृियीचे बपडाांत मरु्मांथ द्यावा. 
 
सूत्र—कषूधष्ट्वकेे ियोः षट्सु वा ॥ ६ ॥ 
 
अथध—कोणी ऋषी २ कषूंत (खाांचाांत) अथवा ६ कषूंत बपड द्याव ेअसें म्हणतात. 
 
* दोन कषूध लाांबोळ्या कराव्या व ६ करावयाच्या तया वाटोळ्या कराव्या. 
 
सूत्र—पूवासु भपतृभ्यो दद्यात् ॥ ७ ॥ अपरासु स्त्रीभ्यः ॥ ८ ॥ 
 
अथध—प्रथम केलेल्या कषूंत अथवा रेघेवर भपतृियीला बपड द्याव ेआभण दुसऱ्याांनीं केलेल्या कषूंत बकवा 

रेघेवर मातृियीला बपड द्याव.े 
 
सूत्र—एतेन माघ्यावषं प्रोष्ठपद्या अपरपके्ष ॥ ९ ॥ 
 
अथध—याप्रमाणें तीन भदवस भारपद कृष्ट्ण पक्षाांत ७, ८ व ९ तयाभदवशीं ‘माघ्यावषध’ नाांवाचें कमध करावें. 
 
सूत्र—माभस माभस चैवां भपतृभ्योऽयुक्ष ुप्रभतष्ठापयेत् ॥ १० ॥ 
 
अथध—दरमभहन्याचे शुक्ल व कृष्ट्ण पक्षाांत १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, व ३० या भतथींला भपतृियीच्या 

उदे्दशानें अन्वष्टक्याप्रमाणें कमध करावें. 
 
सूत्र—नवावरान् भोजयेत् ॥ ११ ॥ अयुजो वा ॥ १२ ॥ 
 
अथध—अन्वष्टक्याांत भनकृष्ट नऊ ब्राह्मणाांना अथवा भवषमसांख्याक ब्राह्मणाांना भोजन घालावें. 
 
सूत्र—युग्मान् वृभद्धपूतेषु ॥ १३ ॥ अयुग्माभनतरेषु ॥ १४ ॥ 
 
अथध—माांगभलक श्राद्धाांत (नाांदी श्राद्धाांत) व पूतधश्राद्धाांत म्हणजे घाट वगैरेच्या उतसगध भनभमत्तक श्राद्धाांत 

समसांख्याक ब्राह्मणाांना व इतर श्राद्धाांत भवषमसांख्याक ब्राह्मणाांना भोजन घालावें. 
 
सूत्र —प्रदभक्षणमुपचारो यवैस्स्तलाथधः ॥ १५ ॥ 
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अथध—नाांदी श्राद्धाांत सव्य करून सवध कमध करावें. व भतळाचे भठकाणीं जव घ्याव.े 
 

———— 
 

खण्ड ६ 
 
सूत्र—रथमारोक्ष्यन्नाना पाभणभ्याां चके्र अभभमृशते् अहां ते पूव ं पादावालभेद् बृहरथन्तरे ते चके्र ॥ १ ॥ 

वामदेव्यमक्ष इतयक्षाभर्ष्ठाने ॥ २ ॥ 
 
अथध—रथाांत बसणें असेल तेव्हाां एकदम दोन्ही हाताांनीं दोन्ही चाकाांनाां ‘अहां ते पूव॰ं चके्र’ या मांिानें 

स्पशध करावा व चाकाच्या मर्ल्या वाटोळ्या भोंकाला (तुांब्याला) ‘वामदेव्यमके्ष’ हा मांि म्हणून स्पशध करावा. 
 
सूत्र—दभक्षणपूवाभ्यामारोहेत् वायोष्टव्ा वीयेणारोहामीन्रस्यौजसाभर्पतयेनेभत ॥ ३ ॥ 
 
अथध—प्रथम उजव्या पायानें ‘वायोष्टव्ा वीयेणारोहामीन्रस्यौजसाभर्पस्येन’ हा मांि म्हणून चढावें. 
 
सूत्र —रश्मीन् सांमृशदेरभश्मकान् वा दण्डेन; ब्रह्मणोवस्तेजसा सांगृह्णाभम सतयेन वस्तेजसा सांगृह्णामीभत ॥ 

४ ॥ 
 
अथध—घोड्याच्या दोऱ्याांला ‘ब्रह्मणो व॰गृह्णाभम’ हा मांि म्हणून स्पशध करावा, अथवा दोऱ्या नसतील तर 

घोड्याांना काांठीनें ‘ब्रह्मणो ॰’ हा मांि म्हणून स्पशध करावा. 
 
सूत्र—अभभप्रवत्तधमानेषु जपेत् सहस्त्रसबन वाजमभभवत्तधस्व रथ देव प्रवह वनस्पते वीड्वांगो भह भयूा इभत ॥ 

५ ॥ 
 
अथध—आपल्याला ज्या भदशसे जावयाचें तया भदशसे घोडे जाऊां  लागले तर ‘सहस्त्रसबन॰ प्रवह’ 

 (अष्ट॰ ४ अ॰ ७ वगध ३५) ही ऋचा म्हणावी. 
 
सूत्र—एतयाऽन्यान्यभप वानस्पतयाभन ॥ ६ ॥ 
 
अथध—रथाखेरीज लाांकडी गाडी वगैरेंमध्यें बसणें असेल तेव्हाां तया गाडी वगैरेंनाांही स्पशध वगैरे करणें तो 

वरील ऋचेनेंच करावा. 
 
सूत्र—स्स्थरौ गावौ भवताां वीळुरक्ष इभत रथाांगमभभमृशते् ॥ ७ ॥ 
 
अथध—गाडी वगैरेंच्या बैलाांनाां, आांखाला, इषेला व जुवाला, (अ. ३ अ. 
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३ वगध २२) या ऋचेनें स्पशध करावा. 
 
सूत्र—सुिामाणां पृभथवीं द्यामनेहसभमभत नावम् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—‘सुिामाणां पृभथवीं द्यामनेहसां॰’ (अ॰ ८ अ॰ २ व॰ ४) ही ऋचा म्हणून नावेंत बसावें. 
 
सूत्र—नवरथेन यशस्स्वनां वृक्षां हृदां वाभवदाभसनां प्रदभक्षणां कृतवा फलवतीः शाखा आहरेत् ॥ ९ ॥ अन्यिा 

कौटुम्बम् ॥ १० ॥ सांसदमुपयायात् ॥ ११ ॥ अस्माकमुत्तमां कृर्ीतयाभदतयमीक्षमाणो जभपतवावरोहेत् ॥ १२ ॥ ऋषभां 
मा समानानाभमतयभभक्रामन् ॥ १३ ॥ वयमदे्यन्रस्य पे्रष्ठा इतयस्तां यातयाभदतये ॥ १४ ॥ तिो भदवो दुभहतरो 
भवभातीभरभत व्युष्टायाम् ॥ १५ ॥ 

 
अथध—नव्या रथानें यशस्वी वृक्षाला बकवा कर्ींही शुष्ट्क न होणाऱ्या डोहाला प्रदभक्षणा करून फळ 

आलेल्या आांब्याच्या वगैरे फाांद्या आणाव्या, अथवा दुसरे काांहीं कुटुांबाच्या उपयोगी पदाथध आणाव ेआभण नांतर 
घरासमोर येऊन सूयाकडे पहावें व ‘अस्माकमुत्तमां॰’ (अष्ट. ३ अ॰ ६ व॰ २६) ही ऋचा जपून तया नव्या रथाांतून 
खालीं उतरावें. घराांत पोहोचला म्हणजे ‘ऋषभां’ (अष्ट॰ ८ अ॰ ८ व॰ २) हें सूक्त म्हणावें व तया भदवशीं सूयास्त 
होतेवळेेस ‘वयमद्येंर॰’ (अष्ट. २ अ॰ ४ व॰ ५) ही ऋचा म्हणावी, आभण ‘तिो भदवो दुभहतरो॰ (अ॰ ३ अ॰ ८ व॰ 
२) ही ऋचा सकाळीं म्हणावीं. 

 
* नव्या रथाांत बसणें असेल तर माि हा भवभर् करावा. 
 

———— 
 

खण्ड ७ 
 
सूत्र—अथातो वास्तुपरीक्षा ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें वास्तुपरीक्षा साांगतात. 
 
सूत्र—अनूषरमभववभदष्ट्ण ुभमू ॥ २ ॥ 
 
अथध—खारी जमीन नसावी व ज्या जागेभवषयीं भववाद नाहीं अशी जागा असावी. 
 
सूत्र—ओषभर्वनस्पभतवत् ॥ ३ ॥ 
 
अथध— ती ओषर्ी व वनस्पती याांनीं युक्त असावी. 
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सूत्र—यस्स्मन् कुशवीभरणां प्रभतूम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध — तसेंच, ज्या जागेवर कुश व वीभरण म्हणजे काळा वाळा पुष्ट्कळ आहे अशी जमीन असावी. 
 
सूत्र — कां टभकक्षीभरणस्तु समूलान् पभरखायोिासयेदपामागधः शाकस्स्तल्वकः पभरव्यार् इभत चैताभन ॥ ५ 

॥ 
 
अथध—ज्या वृक्षाांनाां काांटे आहेत असे वृक्ष व फार चीक ज्याांनाां असतो ते वृक्ष आभण अघाडा, शाक, 

भतल्वक (लोध्रवृक्ष) व पभरव्यार् (पाांगारा अथवा जलवते) हे वृक्ष तया जागेंतून समूळ खणून उपटून टाकाव.े 
 
सूत्र—यि सवधत आपो मध्यां समेतय प्रदभक्षणां शयनीयां परीतय प्राच्यः स्यांदेरन्नप्रवदतयस्ततसव ंसमृद्धम् ॥ 

६ ॥ 
 
अथध—ज्या स्थलावर सवध भदशाांकडून मध्यें उदक येऊन भनजण्याच्या जागेला प्रदभक्षणा घालून शब्द न 

होताां पूवेस जातें, अशा स्थळीं गृह केलें  असताां तें र्नर्ान्याभदकाांनीं समृद्ध होतें. 
 
* या सूिावरून असें भदसतें कीं, सवध बाजूांनीं मध्यें उतरती व पूवेस उतरती अशी जमीन करून घर 

करावें; व तयाांत पूवेस भनजण्याची जागा करून तया जागेचे उत्तरेस उदक जाण्याकभरताां मागध करावा. 
 
सूत्र— समवस्त्रव ेभक्तशरणां कारयेत् ॥ ७ ॥ 
 
अथध— पूवेस पाकगृह करावें. 
 
* म्हणजे भनजण्याच्या जागेच्या उत्तरेस स्वयांपाकगृह करावें. 
 
सूत्र—बव्हन्नां भवभत ॥ ८ ॥ 
 
अथध— (तेणेंकरून) हें घर सांपन्न होतें. 
 
सूत्र—दभक्षणाप्रवणे सभाां मापयेतू साऽद्यतूा ह भवभत ॥ ९ ॥ 
 
अथध—उत्तरेकडे बैठकीची (सभेची) जागा करावी. ही जागा द्यतूरभहत होते. ही गोष्ट 

आश्वलायनऋषीला मान्य आहे. 
 
सूत्र—युवानस्तस्याां भकतवाः कलभहनः प्रमायुका भवस्न्त ॥ १० ॥ 
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अथध—या जागेवर सभा स्थापन केली तर तरुण पुरुष कपटी व तांटेखोर होतात व मरतात. 
 
सूत्र—यि सवधत आपः प्रस्यन्देरन् सा स्वस्तययन्यद्यतूा च ॥ ११ ॥ 
 
अथध—यास्तव घराच्या मध्यभागीं बैठकीची (सभेची) जागा करावी; ती कल्याण करणारी द्यतूरभहत 

होते. 
 

———— 
 

खण्ड ८ 
 
सूत्र—अथैतैवास्तु परीके्षत ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें साांभगतलेल्या प्रकाराांनीं वास्तुपरीक्षा करावी. 
 
सूत्र—ज्ञानुमािां गतं खातवा तैरेव पाांसुभभः प्रभतपूरयेत् ॥ २ ॥ अभर्के प्रशस्तां समे वातं न्यूने गर्तहतम् ॥ ३ ॥ 
 
अथध—गुडघ्याइतकी खाांच खणावी आभण ती खाांच तया काढलेल्या मातीनेंच भरावी. खाांच भरून माती 

उरली तर तें उत्तम घर व कमी माती आल्यास वाईट घर; आभण खाांचेपुरतीच ती माती झाली तर भनवाह 
करण्यापुरतें माि तें घर होतें असें समजावें. 

 
सूत्र—अस्तभमतेऽपाां सुपूण ंपभरवासयेत् ॥ ४ ॥ 
 
अथध — (नांतर) सायांकाळीं तीच खाांच उदकानें भरून ठेवावी. 
 
* व नांतर सकाळीं पहावीं. 
 
सूत्र — सोदके प्रशस्तमारे वातं्त शुष्ट्के गर्तहतां श्वेतां मरु्रास्वादम् ॥ ५ ॥ भसकतोत्तरां ब्राह्मणस्य ॥ ६ ॥ 

लोभहतां क्षभियस्य ॥ ७ ॥ पीतां वैश्यस्य ॥ ९ ॥ 
 
अथध — खाचेंत उदक असेल तर तें उत्तम घर, नुस्ती ओली खाांच असेल तर भनवाह होण्याजोगें घर, 

आभण कोरडी खाांच झाली तर बनद्य घर असें समजावें; ब्राह्मणास पाांढरी, क्षभियास ताांबडी व वैश्यास बपवळी 
अशा रांगाची व मरु्र वासाची आभण वालुकामय अशी जागा असावी. 

 
सूत्र — तत् सहस्त्रसीतां कृतवा यथाभदक्समचतुरस्त्रां मापयेत् ॥ ९ ॥ आयतां चतुरस्त्रां वा ॥ १० ॥ 
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अथध—ती जमीन पुष्ट्कळ वळे नाांगरून चहूांकडून समचतुष्ट्कोण करावी अथवा लां बचतुष्ट्कोण करावी. 
 
सूत्र—तच्छमीशाखयोदुम्बरशाखया वा शन्तातीयेन भिः प्रदभक्षणां पभरव्रजन् प्रोक्षभत ॥ ११ ॥ 
 
अथध—ती जमीन शमीच्या डाहळ्याांनीं अथवा उांबराच्या डाहळ्याांनीं (अष्ट॰ ५ अ॰ ३ व॰ 

२८) हें सूक्त म्हणून तीन वळे प्रदभक्षण भफरून प्रोक्षण करावी. 
 
* दर प्रदभक्षणेस ‘शन्न इांराग्नी॰’ हें सूक्त म्हणावें व प्रथम सूक्त म्हणून नांतर प्रदभक्षण भफरत जावें. 
 
सूत्र—अभवस्च्छन्नया चोदकर्ारया, आपो भह ष्ठा मयोभवु इभत तृचेन ॥ १२ ॥ 
 
अथध—(तयाचप्रमाणें) सारखी उदकाची र्ार र्रून  (अष्ट॰ ७ अ॰ ६ वगध ५) या तीन 

ऋचा म्हणून तीनदाां प्रदभक्षण भफरून प्रोक्षण करावी. 
 
* प्रभत प्रदभक्षणेस वरील तीनही ऋचा म्हणत जाव्या. 
 
सूत्र—वांशान्तरेप ुशरणाभन कारयेत् ॥ १३ ॥ 
 
अथध—देवघर व स्वयांपाकघर वगैरे खोल्या खाांबाांमध्यें बभतीं घालून कराव्या. 
 
सूत्र—गत्तेष्ट्ववकाां शीपालभमतयवर्ापयेन्नास्यास्ग्नदाहुको भवतीभत भवज्ञायते ॥ १४ ॥ 
 
अथध—खाांबाच्या खाांचेमध्यें नीळ व शवेाळ घालावें. कारण, अशा घराला अस्ग्न जाळीत नाहीं असें 

श्रुतींत साांभगतलें  आहे. 
 
सूत्र—मध्यमस्थूणाया गत्तेऽवर्ाय प्रागग्रोदगग्रान् कुशानास्तीयध व्रीभहयवमतीरप आसेचयेत्; अच्युताय 

भौमाय स्वाहेभत ॥ १५ ॥ 
 
अथध — (तसेंच) मर्ल्या खाांबाचे खाांचेंत नीळ व शवेाळ घालून पूवाग्र व उत्तराग्र दभध अांथरून साळी व 

जव घातलेलें  उदक ‘अच्युताय भौमाय स्वाहा’ हा मांि म्हणून बशपडावें. 
 
सूत्र— अथैनामुस्च्रयमाणामनुमन्ियेतेहैव भतष्ठ भनभमता भतस्ल्वलास्ताभमरावतीं मध्ये पोषस्य भतष्ठन्तीमा 

तवा प्रापन्नघायव आ तवा कुमारस्तरुण आ वतसो जायताां सह ॥ आ तवा पभरभश्रतः कुां भ आ दघ्नः कलशरैयभन्नभत ॥ 
१६ ॥ 

 
अथध—हा मर्ला खाांब उभा करताांना ‘इहैव भतष्ठ भनभमता भत॰ कलशरैयन्’ या मांिानें अनुमांिण करावें. 
 

———— 
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खण्ड ९ 

 
सूत्र —वांशमार्ीयमानम् ॥ १ ॥ ऋतेन स्थूणामभर्रोह वांश राघीय आयुः प्रतरां दर्ाना इभत ॥ २ ॥ 
 
अथध — खाांबावर वळुे ठेवतेवळेेस ‘ऋतेन स्थूणा॰ दर्ाना’ हा मांि म्हणावा. 
 
* प्रतयेक वळुे ठेवतेवळेेस हा मांि म्हणावा. 
 
सूत्र— सदूवासु चतसृषु भशलासु मभणकां  प्रभतष्ठापयेत् पृभथव्या अभर् सम्भवभेत ॥ ३ ॥ अरांगरो वावदीभत 

िेर्ा बद्धो वरिया ॥ इरामु ह प्रशांसतयभनरामपबार्ताभमभत वा ॥ ४ ॥ 
 
अथध—चार दगड ठेवनू तयावर दूवा ठेवाव्या व तया दूवांवर मभणक (पाणी ठेवण्याजोगें भाांडें) ‘पृभथव्या 

अभर् सम्भव’ हा मांि अथवा ‘अरांगरो वावदीभत॰ ताम्’ हा मांि म्हणून ठेवावा. 
 
सूत्र — अथास्स्मन्नप आसेचयेत् ऐतु राजा वरुणो रेवतीभभरस्स्मन् स्थाने भतष्ठतु मोदमानः ॥ इराां वहन्तो 

घृतमुक्षमाणा भमिेण साकां  सह सांभवशस्न्तवभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध—नांतर मभणकामध्यें ‘ऐतु राजा वरुणो रेव॰ भवशन्तु’ हा मांि ह्मणून उदक घालावें. 
 
सूत्र—अथैनच्छमयभत ॥ ६ ॥ 
 
अथध—नांतर वास्तुशाांभत करावी. 
 
सूत्र — वीभहयवमतीभभरभद्भर्तहरण्यमवर्ाय शांतातीयेन भिः प्रदभक्षणां पभरव्रजन् प्रोक्षभत ॥ ७ ॥ 

अभवस्च्छन्नया चोदकर्ारया आपो भह ष्ठा मयोभवु इभत तृचेन ॥ ८ ॥ 
 
अथध—जव, साळी व सोनें घातलेल्या पाण्यानें (अष्ट. ५ अ. ३ व. २८) हें सूक्त 

म्हणून तीन वळे प्रदभक्षण भफरताांना प्रोक्षण करावें व सारखी उदकाची र्ार र्रून, (अष्ट. ७ अ. 
६ व. ५) या तीन ऋचा म्हणून प्रोक्षण करावें. 

 
सूत्र — मध्येऽगारस्य स्थालीपाकां  श्रपभयतवा वास्तोष्ट्पते प्रभतजानीह्यस्माभनभत चतसृभभः प्रतयृचां हुतवाऽन्नां 

सांस्कृतय ब्राह्मणान् भोजभयतवा भशवां वास्तु भशवां वास्स्तवभत वाचयीत ॥ ९ ॥ 
 
अथध — घरामध्यें स्थालीपाक करून  (अष्ट॰ ५ अ॰ ४ वगध २१ ) या चार ऋचाांनीं 
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प्रभतऋचेस होम करून अन्न भशजवनू ब्राह्मणाला भोजन घालावें व तयाांजकडून ‘भशवां वास्तु’ असे दोनदाां 
म्हणवावें. 

 
———— 

 
खण्ड १० 

 
सूत्र— उक्तां गृहप्रपदनम् ॥ १ ॥ 
 
अथध— श्रौतसूि अध्याय २ खांड ५ याांत साांभगतल्याप्रमाणें गृहप्रवशे करावा. अथवा मभणकस्थापनापासून 

‘भशवां वास्तु’पयंत साांभगतलेलें  कमध गृहप्रवशेसांज्ञक समजावें. या दुसऱ्या अथांत असें भसद्ध होतें कीं, 
मभणकस्थापनाच्या पूवीं घराांत र्ान्य ठेवनू तूष्ट्णीं प्रवशे करावा. 

 
सूत्र — बीजवतो गृहान् प्रपद्यांत ॥ २ ॥ 
 
अथध — र्ान्य ठेवलेल्या गृहाांत प्रवशे करावा. 
 
* हा अथध पूवधसूिाांत साांभगतलाच आहे. परांतु ही भिरुस्क्त करण्याचें कारण, शाखाांतरानें सांस्कृत 

झालेल्या घराांत अथवा जीणोद्धार केलेल्या घराांत प्रवशे करणें असेल तेव्हाांही याचप्रमाणें वास्तुशमन करावें. पुढें 
शतेीभवषयीं साांगतात :— 

 
सूत्र— के्षिां प्रकषधयेदुत्तांरैः प्रोष्ठपदैः फलगु्नीभी रोभहण्या वा ॥ ३ ॥ 
 
अथध—उत्तरा भारपदा, उत्तरा व रोभहणी या नक्षिाांवर शते नाांगरावें. 
 
सूत्र— के्षिस्यानुवातां के्षिस्य पभतना वयभमभत प्रतयचृां जुहुयाज्जपेिा ॥ ४ ॥ 
 
अथध—शतेाांत अनुकूल वारा आहे अशा प्रदेशावर  (अ. ३ अ. ८ व. ९) या सूक्तानें 

प्रभत ऋचेस होम करावा अगर तया सूक्ताचा जप करावा. 
 
सूत्र— गाः प्रभतष्ठमाना अनुमन्ियेत मयोभवूातो अभभ वातूस्त्रा इभत िाभ्याम् ॥ ५ ॥ आयतीः 

यासामुर्श्चतुर्तबलां  मर्ोः पूण ंघृतस्य च ॥ ता नः सन्तु पयस्वतीबधव्हीगोषे्ठ घृताच्यः ॥ उप मतुै मयोभवु ऊजं चौजश्च 
भबभ्रतीः ॥ दुहाना अभक्षतां पयो मभय गोष्ठ ेभनभवशध्वां यथा भवाम्युत्तमः या देवषुे तन्वामरैयन्तेभत च सूक्तशषेम् ॥ ६ ॥ 

 
 
अथध—गाई रानाांत चरावयाकभरताां सोडते वळेेस गाईांचें अनुमांिण  (अष्ट॰ ८ अ. 
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८ व. २७) या दोन ऋचाांनीं करावें; व गाई रानाांतून येताांना, ‘यासा॰ यथा भवाभम॰’ या मांिानें व (८ । ८ । २७) या 
सूक्ताच्या शषे ऋचाांनीं अनुमांिण करावें. 

 
सूत्र— आगवीयमेके ॥ ७ ॥ 
 
अथध—कोणी ऋषी म्हणतात कीं, गाई येताांना तयाांचें अनुमांिण (४ । ६ । २५) या सूक्तानें 

करावें. 
 
सूत्र— गणानासामुपभतष्ठेतागुरुगवीनाां भतूाः स्थ प्रशस्ताः स्थ शोभनाः भप्रयाः भप्रयो वो भयूासां शां मभय 

जानीध्वां शां मभय जानीध्वम् ॥ ८ ॥ 
 
अथध —वासराच्या कळपाचें उपस्थान ‘भतूाः स्थ॰’ या मांिानें करावें. परांतु   हे वाक्य 

मांिाांत दोनदाां म्हणूां नये. कारण, अध्याय समाप्तीच्या खुणे कभरताां माि सदर सूिाांत तयाची भिरुस्क्त केली आहे 
व तसें म्हणण्याचा पाठ आहे. 

 
इभत भितीयोऽध्यायः । 

 
———— 

 
अध्याय ३ 

 
खण्ड १ 

 
सूत्र— अथातः ॥ १ ॥ 
 
अथध — ज्यापासून महतकल्याणप्रास्प्त होते ते पाांच यज्ञ साांगतात. 
 
सूत्र—देवयज्ञो, भतूयज्ञः, भपतृयज्ञो, ब्रह्मयज्ञो, मनुष्ट्ययज्ञ इभत ॥ २ ॥ 
 
अथध — तयाांचीं नाांवें :– (१) देवयज्ञ, (२) भतूयज्ञ, (३) भपतृयज्ञ, (४) ब्रह्मयज्ञ, आभण (५) मनुष्ट्ययज्ञ, 

असे पाांच यज्ञ आहेत. 
 
सूत्र — तद्यदग्नौ जुहोभत स देवयज्ञो, यिबल करोभत स भतूयज्ञो, यत् भपतृभ्यो ददाभत स भपतृयज्ञो, यत् 

स्वाध्यायमर्ीते स ब्रह्मयज्ञो, यन्मनुष्ट्येभ्यो ददाभत स मनुष्ट्ययज्ञ इभत ॥ ३ ॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

अथध—जो अग्नींत होम करणें तो देवयज्ञ; बली देणें तो भतूयज्ञ; आभण भपतराांनाां देणें तो भपतृयज्ञ; हे 
तीन यज्ञ वैश्वदेवाांत आहेत. बाकी वदेाध्ययन करणें तो ब्रह्मयज्ञ आभण मनुष्ट्याांनाां भभक्षाभदक देणें तो मनुष्ट्ययज्ञ 
होय. अशीं पांचमहायज्ञाांचीं कमें झालीं. 

 
सूत्र—तानेतान् यज्ञानहरहः कुवीत ॥ ४ ॥ 
 
अथध—हे पाांच यज्ञ प्रभत भदवशीं कराव.े 
 

———— 
 

खण्ड २ 
 
सूत्र—अथ स्वाध्यायभवभर्ः ॥ १ ॥ 
 
अथध — पुढें वदेाध्ययनाचा भवभर् साांगतात. 
 
सूत्र—प्राग्वोदग्वा ग्रामाभन्नष्ट्क्रम्याप आप्लुतय शुचौ देश े यज्ञोपवीतयाचम्यास्क्लन्नवासा दभाणाां 

महदुपस्तीयध प्राकू्कलानाां तेषु प्राङ्मुख उपभवश्योपस्थां कृतवा दभक्षणोतरौ पाणी सन्र्ाय पभविवन्तौ; भवज्ञायते अपाां 
वा एष ओषर्ीनाां रसो यद्दभाः सरसमेव तद्ब्रह्म करोभत द्यावापृभथव्योः सस्न्र्मीक्षमाणः सम्मील्य वा यथा वा 
युक्तमातमानां मन्येत तथा युक्ताऽर्ीयीत स्वाध्यायम् ॥ २ ॥ 

 
अथध—गाांवाबाहेर पूवेस बकवा उत्तरेस जाऊन स्नान करून चाांगल्या जाग्यावर ‘यज्ञोपवीती’ म्हणजे 

सव्य जानवें असताां कोरडें वस्त्र नेसून आचमन करावें. व पूवाग्र पुष्ट्कळ दभध अांथरून तया दभांवर पूवाभभमुख 
बसून दोन्ही हाताांत पभविकें  र्ारण करून माांडीवर माांडी घालावी. व उजवा हात वरती असे दोन्ही हात 
जोडाव.े श्रुतींत दभधप्रशांसा साांभगतली आहे कीं, ज्यापेक्षाां उदकाचा व औषर्ींचा रस दभध हे आहेत, तयापेक्षाां 
दभांवर बसून अध्ययन केलें  असताां तें अध्ययन सरस होतें; म्हणून दभध आवश्य पाभहजेत. अध्ययन कभरताांनाां 
आकाश व पृथ्वी याांच्या सांर्ीकडे पाहून अथवा डोळे भमटून बकवा ज्यापासून अांतःकरण स्वस्थ राहील असें 
करून वदेाचें अध्ययन करावें. 

 
* गाांवाांतून बाहेर जाणें तें चाांगल्या भदशसे जावें. व जेथें गाांवाबाहेर जाऊन हें कमध होण्यासारखें नसेल 

तेथें तें गाांवाांतच करावें. 
 
सूत्र — ॐ पूवा व्याहृतीः ॥ ३ ॥ साभविीमन्वाह पच्छोऽर्धचधशः सवाभमभत तृतीयम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—प्रथम ओांकार म्हणून नांतर ‘भभूुधवःस्वः’ म्हणावें, आभण पुढें पाद पाद, नांतर अर्ी अर्ी व शवेटीं 

सवध अशी तीन वळे गायिी म्हणावी. 
 

———— 
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खण्ड ३ 

 
सूत्र—अथ स्वाध्यायमर्ीयीत ऋचो यजूांभष सामान्यथवाभिरसो ब्राह्मणाभन कल्पान् गाथा 

नाराशांसीभरभतहासपुराणानीभत ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें ऋग्वदे, यजुवेद, सामवदे व अथवधणवदे आभण तशींच ब्राह्मणें, सूिें, कुां ताप नामक 

उपग्रांथाांतील ‘यबदरो॰’ ५ ऋचा, व ‘इदां जना॰’ ३½ ऋचा, इभतहास (भारत) व पुराण हें अध्ययन करावें. 
 
सूत्र—यदृचोऽर्ीते पयआहुभतभभरेव तदे्दवतास्तपधयभत यद्यजूांभष घृताहुभतभभः यतसामाभन मध्वाहुभतभभः 

यदथवांभगरसः सोमाहुभतभभः यद्ब्राह्मणाभन कल्पान् गाथा नाराशांसीभरभतहासपुराणानीतयमृताहुभतभभः ॥ २ ॥ 
 
अथध—ऋग्वदेाचें अध्ययन केलें  असताां तया देवतेला दुर्ाचे आहुतीनें, यजुवेदाचें अध्ययन केलें  असताां 

तुपाच्या आहुतीनें, सामाचें अध्ययन केलें  असताां सोमवल्लीचे आहुतीनें व ब्राह्मणाचें, सूिाचें, गाथ्याचें (यबदरो॰ 
इतयाभद ऋचाांचें), नाराशांसीचें (इदां जना॰ वगैरे ऋचाांचें), इभतहासाचें (भारताचें) आभण पुराणाांचें अध्ययन केलें  
असताां तया देवतेला अमृताच्या आहुतीनें अध्ययनकत्ता तृप्त करतो; असें श्रेय आहे. 

 
* ही अध्ययनप्रशांसा साांभगतली आहे. 
 
सूत्र—यदृचोऽर्ीते पयसः कुल्या अस्य भपतृन्तस्वर्ा उपक्षरस्न्त यद्यजूांभष घृतस्य कुल्या यतसामाभन मध्वः 

कुल्या यदथवाऽभङ्गरसः सोमस्य कुल्या यद्ब्राह्मणाभन कल्पान् गाथा नाराशांसीभरभतहासपुराणानीतयमतृस्य 
कुल्याः ॥ ३ ॥ 

 
अथध—ऋग्वदेाचें अध्ययन केलें  असताां दुर्ाच्या नद्या, यजुवेदाचें अध्ययन केलें  असताां तुपाच्या नद्या, 

सामाचें अध्ययन केलें  असताां सोमवल्ली रसाच्या नद्या व ब्राह्मणें, सूिें, गाथा, नाराशांसी, इभतहास आभण पुराणें 
याांचें अध्ययन केलें  असताां अमृताच्या नद्या ह्याप्रमाणें अध्ययनकत्त्याचे भपतराांस प्राप्त होतात. (हीही 
अध्ययनप्रशांसा आहे). 

 
सूत्र—स यावन्मन्येत तावदर्ीतयतैया पभरदर्ाभत नमो ब्रह्मणे नमोऽस्तवग्नये नमः पृभथव्यै नम ओषर्ीभ्यः 

नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो भवष्ट्णव ेमहते करोमीभत ॥ ४ ॥ 
 
अथध—जोंपयंत अांतःकरण स्वस्थ आहे तोंपयंत (सदरप्रमाणें) वदेाध्ययन करावें आभण नांतर ‘नमो॰’ हा 

मांि म्हणून अध्ययन समाप्त करावें. 
 
* हा मांि तीनदाां म्हणावा. 
 

———— 
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खण्ड ४ 

 
सूत्र—देवतास्तपधयभत । प्रजापभतब्रधह्मा वदेा देवा ऋषयः सवाभण छन्दाांस्योङ्कारो वषट् कारो व्याहृतयः 

साभविी यज्ञा द्यावापृभथवी अन्तभरक्षमहोरािाभण साांख्याः भसद्धाः समुरा नद्यो भगरयः 
के्षिौषभर्वनस्पभतगांर्वाप्सरसो नागा वयाांभस गावः साध्या भवप्रा यक्षा रक्षाांभस भतूान्येवमन्ताभन ॥ १ ॥ 

 
अथध—देवतातपधण—(१) प्रजापभतस्तृप्यतु, (२) ब्रह्मा॰, (३) वदेाः॰, (४) देवाः॰, (५) ऋषयः॰, (६) 

सवाभण छन्दाांभस॰, (७) ओांकारः॰, (८) वषट्कारः॰, (९) व्याहृतयः॰, (१०) साभविी॰, (११) यज्ञाः॰, (१२) 
द्यावापृभथवी॰, (१३) अांतभरक्षां॰, (१४) आहोरिाभण॰, (१५) साांख्याः॰, (१६) भसद्धाः॰, (१७) समुराः॰, (१८) 
नद्यः॰, (१९) भगरयः॰, (२०) के्षिौषभर् वनस्पभत गन्र्वाप्सरसः॰, (२१ ) नागाः॰, (२२) वयाांभस॰, (२३) गाव:॰ 
(२४) साध्याः॰, (२५) भवप्राः॰, (२६) यक्षाः॰, (२७) रक्षाांभस॰, (२८) भतूाभन॰, (२९) एवमांताभन॰, ह्या मांिाांनीं 
करावें. 

 
* ह्या तपधणाांत एकवचन, भिवचन आभण बहुवचन याांप्रमाणें तृप्यतु, तृप्यताां आभण तृप्यन्तु हे प्रयोग 

लावाव.े 
 
सूत्र—अथ ऋषयः शतर्तचनो माध्यमा गृतसमदो भवश्वाभमिो वामदेवोऽभिभधरिाजो वभसष्ठः प्रगाथाः 

पावमान्यः क्षुरसूक्ता महासूक्ता इभत ॥ २ ॥ 
 
अथध—नांतर ऋभषतपधण—(१) शतर्तचनः॰, (२) माध्यमाः॰, (३) गृतसभदः॰, (४) भवश्वाभमिः॰, (५) 

वामदेवः॰, (६) अभिः॰, (७) भरिाजः॰, (८) वभसष्ठः॰, (९) प्रगाथाः॰, (१०) पावमान्यः॰, (११) क्षुरसूक्ताः॰, 
(१२) महासूत्ताः॰, या मांिाांनीं करावें. 

 
* हें तपधण भनवीती करून करावें व पूवधवत् एकवचनाभद प्रयोग लावाव.े 
 
सूत्र—प्राचीनावीती ॥ ३ ॥ सुमन्तु–जैभमभन–वैशम्पायन–पैल–सूि–भाष्ट्य–भारत–महाभारत–

र्माचाया जानस्न्त–बाहभव–गाग्यध–गौतम–शाकल्य–बाभ्रव्य–माण्डव्य–माण्डूकेया गागीवाचक्रवी 
वडवाप्रातीथेयी सुलभामिेैयी कहोलां  कौषीतकां  महाकौषीतकां  पैङ्ग्यां महापैङग्यां सुयज्ञां साांख्यायनमतैरेयां 
महैतरेयां शाकलां  बाष्ट्कल सुजातवक्िमौदवाबह महौदवाबह सौजाबम शौनकमाश्वलायनां ये चान्ये आचायास्ते सवे 
तृप्यस्न्तवभत ॥ ४ ॥ 

 
अथध—अपसव्य करून, (१) सुमांतु–जैभमभन–वैशम्पायन–पैल–सूि–भाष्ट्य–भारत–महाभारत– 

र्माचायाः॰, (२) जानस्न्त–बाहभव–गाग्यध–गौतम–शाकल्य–बाभ्रव्य–माण्डव्य–माण्डूकेयाः॰, (३) 
गागीवाचक्रवी॰, (४) वडवाप्रातीथेयी॰, (५) सुलभामिेैयी॰, (६) कहोलां ॰ (७) कौषीतकां ॰, (८) 
महाकौषीतकां ॰, (९) पैङ्ग्यां॰, (१०) महापैङ्ग्यां॰, (११) सुयज्ञां॰, (१२) साांख्यायनां॰, (१३) ऐतरेयां॰, (१४) 
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महैतरेयां॰, (१५) शाकलां ॰, (१६) बाष्ट्कलां ॰, (१७) सुजातवक्िां॰, (१८) औदवाबह॰, (१९) महौदवाबह॰, 
(२०) सौजाबम॰, (२१) शौनकां ॰, (२२) आश्वलायनां॰, (२३) ये चान्ये आचायास्ते सवे॰ या मांिाांनीं आचायधतपधण 
करावें. 

 
* ६ ‘कहोलां ॰’ पासून २२ ‘आश्वलायनां॰’ पयंत ‘तपधयाभम’ म्हणत जावें व बाकीच्याांस पूवधवत् 

एकवचनाभद प्रयोग लावाव.े 
 
सूत्र—प्रभतपुरुषां गृहानेतय यद्ददाभत सा दभक्षणा ॥ ५ ॥ 
 
अथध — नांतर भपतृियींतील प्रभतपुरुषाचें भितीयाांत नाांव घेऊन ‘तपधयाभम’ असें म्हणून तपधण करावें. 

यावर घरीं येऊन भभक्षा वगैरे जो काांहीं देणें ती ब्रह्मयज्ञाची दभक्षणा समजावी. 
 
सूत्र—अथाभप भवज्ञायते स यभद भतष्ठन् व्रजन्नासीनः शयानो वा यां यां ऋतुमर्ीते तेन तेन हास्य क्रतुनेष्टां 

भवतीभत ॥ ६ ॥ 
 
अथध—जो उभ्यानें बकवा बसून बकवा चालताांनाां बकवा भनजला असताां ज्या ज्या यज्ञाचें अध्ययन करतो 

तया तया यज्ञानें अध्ययन कत्त्यांचे इष्ट होतें, असें श्रुभत साांगते. हें आश्वलायनऋषीलाही मान्य आहे. 
 
सूत्र—भवज्ञायते तस्य िावनध्यायौ यदातमाऽशुभचयधदे्दशः ॥ ७ ॥ 
 
अथध—जेव्हाां आतमा अशुद्ध बकवा देश अपभवि अशी स्स्थभत असेल तेव्हाां ते दोन्ही, ब्रह्मयज्ञास अनध्याय 

आहेत. 
 

———— 
 

खण्ड ५ 
 
सूत्र—अथातोऽध्यायोपाकरणम् ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढे ब्रह्मयज्ञ भनतय आहे म्हणून ततसांबांर्ीं अध्ययनास ज्या कमांनीं आरांभ होताां तें उपाकमध 

साांगतों. 
 
सूत्र—ओषर्ीनाां प्रादुभाव ेश्रवणेन श्रावणस्य ॥ २ ॥ हस्तेन वा ॥ ३ ॥ 
 
अथध—तें उपाकमध ओषर्ी उगवल्या असताां श्रावण मभहन्याांतील श्रवण नक्षिावर बकवा पांचमीला हस्त 

नक्षिावर करावें. 
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* श्रावणाांत ओषर्ी न उगवल्या तर भारपदाांत श्रवण नक्षिावर उपाकमध करावें. 
 
सूत्र—आज्यभागौ हुतवाऽऽज्याऽऽहूतीजुधहुयात् साभवत्र्यै ब्रह्मणे श्रद्धाय ै मेर्ाय ै प्रज्ञाय ै र्ारणाये 

सदसस्पतयेऽनुमतये छांदोभ्य ऋभषभ्यश्चभेत ॥ ४ ॥ 
 
अथध—चक्षुषी आहुती देऊन ‘साभवत्र्यै॰’ इतयाभद ९ मांिाांनीं प्रभतमांिास तुपाची आहुती देत जावी. 
 
* प्रभतमांिास शवेटीं स्वाहा हा शब्द लावीत जावा. 
 
सूत्र—अथ दभर्सक्तून् जुहोभत ॥ ५ ॥ अस्ग्नमीळे पुरोभहतभमतयेका ॥ ६ ॥ कुषुम्भकस्तदब्रवीत्, 

आवदांस्तवां शकुने भरमावद, गृणाना जमदस्ग्नना, र्ामन्ते भवश्वां भवुनमभर्भश्रतम्, गन्ता नो यज्ञां यभज्ञयाः सुशभम, 
यो नः स्वो अरणः, प्रभतचक्ष्व भवचक्ष्व, आग्ने याभह मरुतसखा, यते्त राजांञ्छृतां हभवभरभत द्वृचाः ॥ ७ ॥ समानीव 
आकूभतभरतयेका ॥ ८ ॥ तच्छांयोरावृणीमह इतयेका ॥ ९ ॥ 

 
अथध—दह्याांत कालभवलेल्या सातूचा होम, (अष्ट॰ १ अ॰ १ व॰ १) या १ ऋचेनें, 

(अष्ट॰ २ अ॰ ५ व॰ १६) या दोन ऋचाांनीं, (अष्ट॰ २ 
अ॰ ८ व॰ १२) या २ ऋचाांनीं, (अष्ट॰ ३ अ॰ ४ व॰ ११) या २ ऋचाांनीं,  

(अष्ट॰ ३ अ॰ ८ व॰ ११) या २ ऋचाांनीं, (अष्ट॰ ४ अ॰ 
४ व॰ ३४) या २ ऋचाांनीं, (अष्ट॰ ५ अ॰ १ व॰ २२) या २ ऋचाांनीं,  
(अष्ट॰ ५ अ॰ ७ व॰ ९) या २ ऋचाांनीं, (अष्ट॰ ६ अ॰ ७ व॰ १५) या २ ऋचाांनीं,

 (अष्ट॰ ७ अ॰ ५ व॰ २८) या २ ऋचाांनीं,  (अष्ट॰ ८ अ॰ ८ व॰ ४९) या १ ऋचेनें, 
आभण (अष्ट॰ ८ अ॰ ८ व॰ ४९ भखल) या १ ऋचेनें ह्याप्रमाणें प्रभतऋचेस करावा. 

 
* ‘तच्छांयो॰’ ही ऋचा बाष्ट्कलशाखेंत आहे ती तया शाखेचे अध्ययनकतयानें ‘समा॰’ या ऋचेचे स्थानीं 

मानावीं व शाकलशाखेचे अध्ययनकत्त्यांनी ‘तच्छयो॰’ या स्थानीं ‘समानी॰ ही ऋचा मानावी; म्हणजे ‘तच्छांयो॰’ 
या ऋचेनें शाकलानें होम करूां  नये आभण बाष्ट्कलानें ‘समानी व ॰’, या ऋचेनें होम करूां  नये. 

 
सूत्र — अध्येष्ट्यमाणोऽध्याप्यरैन्वारब्र् एताभ्यो देवताभ्यो हुतवा सौभवष्टकृतां हुतवा दभर्सक्तून् प्राश्य ततो 

माजधनम् ॥ १० ॥ 
 
अथध — भशष्ट्याांनीं अन्वारब्र् व अध्यापन करण्यास इस्च्छणाऱ्या अशा गुरूनें वर साांभगतलेला होम करून 

स्स्वष्टकृदाहुती देऊन दह्याांत कालभवलेल्या सातूचें भक्षण करावें. नांतर श्रौ. अ. १ खांड ८ याांत साांभगतल्याप्रमाणें 
माजधन करावें. 

 
* पभरस्तरणाखालीं ओांजळ करून वर दुसऱ्यानें उदक बशपडावें. 
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सूत्र — अपरेणास्ग्नां प्राकू्कलेषु दभषेपूभवश्योदपािे दभान् कृतवा ब्रह्माञ्जभलकृतो जपेत् ॥ ११ ॥ 
 
अथध — अग्नीचे पभश्चमेस प्रागग्र (पूवेकडे अग्र केलेल्या) दभांवर बसून उदक असलेल्या भाांड्याांत दभध 

ठेवनू ब्रह्माांजली करून जप करावा. 
 
सूत्र — ॐ पूवा व्याहृतीः साभविीं च भिरभ्यस्य वदेाभदमारभेत् ॥ १२ ॥ 
 
अथध — ‘ओां भभूधवः स्वः’ हा मांि व (३ । ४ । १०) हा मांि तीनदाां म्हणून वदेाचें आभद, 

सूक्त बकवा अनुवाक म्हणण्याला आरांभ करावा. 
 
सूत्र— तथोतसग े॥ १३ ॥ 
 
अथध— याप्रमाणेंच उतसजधन कमांत वदेारांभ करावा. 
 
सूत्र — षण्मासानर्ीयीत ॥ १४ ॥ समावृत्तो ब्रह्मचाभरकल्पेन ॥ १५ ॥ यथान्यायभमतरे ॥ १६ ॥ 
 
अथध— सोडमुांज झाल्यानांतरही ब्रह्मचाऱ्याचे भनयम बाळगून उपाकमध केल्यापासून सहा मभहनेपयंत 

अध्ययन करावें; व तेंही ब्रह्मचाऱ्याांनीं आपल्या भवर्ीप्रमाणें करावें. 
 
सूत्र— जायोपेयेतयेके ॥ १७ ॥ प्राजापतयां तत् ॥ १८ ॥ 
 
अथध— गृहस्थाश्रम्याांनीं ब्रह्मचयध भनयम असताांही मथुैन करावें असें कोणी ऋषी म्हणतात. व तें 

प्रजोतपभत्त होण्याकभरताां करावें. 
 
सूत्र— वार्तषकभमतयेतदाचक्षते ॥ १९ ॥ 
 
अथध— उपाकमाला वार्थषक असें म्हणतात म्हणून तें प्रभत वषाऋतूांत करावें. 
 
सूत्र— मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽने्नन हुतवाऽपोऽभ्यवयस्न्त ॥ २० ॥ 
 
अथध — उपाकमांत साांभगतलेला होम माघी पौर्तणमेला अन्नाांनीं करून उदकात स्नान करावें. 
 
* साभवत्र्याभदक नऊ आहुती तुपानेंच द्याव्या. 
 
सूत्र — एता एव तदे्दवतास्तपधयस्न्त ॥ २१ ॥ आचायान् ऋषीन् ॥ २२ ॥ 
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अथध— (नांतर) होमदेवतेचें तपधण करून गृ. अ. ३ खां. ४ याांत साांभगतलेलें  तपधणही करावें. 
 
* प्रतयेक देवतेचें भितीयाांत नाांव घेऊन ‘तपधयाभम’ असें म्हणत जावें. 
 
सूत्र— एतदुतसजधनम् ॥ २३ ॥ 
 
अथध — गृ. अ. ३ खां. ५ सूि २० पासून साांभगतलेल्या कमाला उतसजधन म्हणतात. 
 

———— 
 

खण्ड ६ 
 
सूत्र— अथ काम्यानाां स्थाने काम्याः ॥ १ ॥ चरवः ॥ २ ॥ तानेव कामानाप्रोभत ॥ ३ ॥ 
 
अथध — श्रौतसूिाांतील काम्येष्टींच्या स्थानीं गृह्याग्नीवर काम्य पाकयज्ञ कराव.े व (तयावळेीं) चरु हें 

होमरव्य करावें. असें जो करील तयाच्या काम्येच्छा पूणध होतात. 
 
* सोमस्थानीं सोम करूां  नये. पुरोडाशाचे स्थानीं चरु करावा. 
 
सूत्र — अथ व्याभर्तस्यातुरस्य यक्ष्मगृहीतस्य वा षडाहुभतश्चरुः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — पुढें रोगी अांथरुणावर पडलेला बकवा क्षयरोगी असताां सहा आहुती देण्याजोगा चरु करावा. 
 
सूत्र — तवा हभवषा जीवनाय कभमतयेतेन ॥ ५ ॥ 
 
अथध — (८ । ८ । १९) या पाांच ऋचाांनीं पाांच आहुती देऊन सहावी स्स्वष्टकृत् आहुती 

द्यावी. 
 
सूत्र — स्वप्नममनोज्ञां दृष्ट्वा अद्या नो देव सभवतभरभत िाभ्याां यच्च गोषु दुःष्ट्वप्न्यभमभत 

॥ ६ ॥ यो मे राजन्युज्यो वा सखा वभेत वा ॥ ७ ॥ 
 
अथध—वाईट स्वप्न पडलें  असताां (अष्ट. ४ अ॰ ४ व॰ २५) या दोन ऋचाांनीं व  

(अष्ट. ६ अ॰ ४ व॰ ९) या पाांच ऋचाांनीं अथवा (अष्ट. २ अ॰ ७ व १०) या एक ऋचेनेंच 
सूयाचें उपस्थान करावें. 
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सूत्र —क्षुतवा जृस्म्भतवाऽमनोज्ञां दृष्टव्ा पापकां  गन्र्मािायाभक्षस्पन्दने कणधध्वनने च सुचक्षा अहमक्षीभ्याां 
भयूासां सुवचा मुखेन सुश्रुतकणाभ्याां मभय दक्षक्रतू इभत जपेत् ॥ ८ ॥ 

 
अथध — बशक आली असताां, जाांभई आली असताां, काांहीं वाईट पाभहलें  असताां, वाईट वास आला 

असताां, नेिस्फुरण झालें  असताां बकवा कानाांत (घुणघुण) शब्द झाला असताां ‘सुचक्षा॰ क्रतू’ हा मांि जपावा. 
 
सूत्र — अगमनीयाां गतवाऽयाज्यां याजभयतवाऽभोज्यां भकु्तवाऽप्रभतग्राह्यां प्रभतगृह्य चैतयां यूपां वोपहतय, 

पुनमामसै्तवस्न्रयां पुनरायुः, पुनभधगः, पुनरधभवणमतुै माां पुनब्राह्मणमतुै माां स्वाहा । इमे ये भर्ष्ट्ण्यासो अग्नयो 
यथास्थानभमह कल्पताम् । वैश्वानरो वावृर्ानोऽन्तयधन्छतु मे मनो हृद्यन्तरममृतस्य केतुः स्वाहेतयाज्याहुती 
जुहुयात् ॥ ९ ॥ सभमर्ौ वा ॥ १० ॥ जपेिा ॥ ११ ॥ 

 
अथध—मथुैन करण्यास भनभषद्ध भस्त्रयेशीं मथुैन केलें  असताां, भनभषद्ध उपाभद्धक केलें  असताां, भनभषद्ध 

भक्षण केलें  असताां, अयोग्य दान घेतलें  असताां बकवा भचतेच्या भठकाणचे यूपास स्पशध केला असताां, ‘पुनमा॰ 
स्वाहा’ या दोन मांिाांनीं तुपाच्या दोन आहुती बकवा दोन सभमर्ा द्याव्या अथवा जप करावा. 

 
* जेव्हा जप करावयाचा असेल तेव्हाां मांिाांतील स्वाहा शब्द म्हणूां नये. 
 

———— 
 

खण्ड ७ 
 
सूत्र—अव्याभर्तां चेत् स्वपन्तमाभदतयोऽभ्यस्तभमयािाग्यतोऽनुपभवशन् राभिशषेां भतूवा येन सूयध ज्योभतषा 

बार्से तम इभत  ॥ १ ॥ 
 
अथध—रोगी नसून भनजला असताां सूयास्त झाला, तर मौन र्रून सारी राि उभें रहावें आभण सकाळीं 

‘येनां सूयध॰’ (अष्ट. ७ अ॰ ८ व॰ १२) या पाांच ऋचाांनीं सूयोपस्थान करावें. 
 
सूत्र—अभ्युभदयात् चेदकमधश्रान्तमनभभरूपेण कमधणा वाग्यत इभत समानमुत्तराभभश्चतसृभभरुपस्थानम् ॥ 

२ ॥ 
 
अथध—तसेंच केवळ कमध केल्यानें दमलेला नसून वाईट कृतयाांनीं दमलेला असा भनजला असताां 

सूयोदय झाला तर मौन र्रून सारा भदवस उभें रहावें व  ॰ (अष्ट. ७ अ॰ ८ व॰ १३) या चार ऋचाांनीं 
उपस्थान करावें. 

 
* हें उपस्थान दुसरे भदवशीं करावें. 
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सूत्र—यज्ञोपवीती भनतयोदकः सन्ध्यामुपासीत वाग्यतः ॥ ३ ॥ 
 
अथध—सव्य यज्ञोपवीत र्ारण करून व स्मृतींत साांभगतलेलें  माजधनाभदक करून मौन र्रून 

सांध्यादेवतेची उपासना करावी. 
 
सूत्र—सायमुत्तरापराभभमुखोऽन्वष्टमदेशां साभविीं जपेदर्ास्तभमते मण्डल आनक्षिदशधनात् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—सायांकाळीं वायव्य कोणाजवळ पभश्चम भदशसे तोंड करून सूयधमांडल अर्ें अस्तास गेलें  म्हणजे 

तेव्हाांपासून नक्षि भदसूां लागे पावतेों गायिी मांिाचा जप करावा. 
 
सूत्र—एवां प्रातः ॥ ५ ॥ प्राङ्मुखस्स्तष्ठन्नामण्डलदशधनात् ॥ ६ ॥ 
 
अथध—ह्याप्रमाणेंच प्रातःकाळीं पूवेस तोंड करून उभें राहून अध्या नक्षिाांचा अस्त झाला म्हणजे तेव्हाां 

पासून सूयधमांडल भदसूां लागे पावतेों गायिीजप करावा. 
 
सूत्र—कपोतश्चेदगारमुपहन्यादनुपतेिा, देवाः कपोत इभत प्रतयृचां जुहुयाज्जपेिा ॥ ७ ॥ 
 
अथध—जर घरावर कपोत पक्षी बसेल बकवा घरासमोरून जाईल तर (अष्ट॰ ८ अ॰ ८ व॰ २३) 

या सूक्तानें प्रभत ऋचेस होम बकवा जप करावा. 
 
सूत्र—वयमु तवा पथस्पते इतयथधचया चभरष्ट्यन् ॥ ८ ॥ 
 
अथध—रव्य भमळण्याकभरताां प्रवासास जाणें असेल तर जाण्यापूवीं (४ । ८ । १७) या 

सूक्तानें प्रभत ऋचेस होम बकवा जप करावा. 
 
सूत्र—सम्पूषस्न्वदुषा इभत नष्टमभर्भजगभमषन् मूल्हो वा ॥ ९ ॥ 
 
अथध—हरवलेली वस्तु साांपडावीं अशी इच्छा असेल तर बकवा मूखास आपल्याला ज्ञान प्राप्त व्हावें अशी 

इच्छा असेल तर (४ । ८ । १९) या सूक्ताांनीं प्रभत ऋचेस होम बकवा जप करावा. 
 
सूत्र—सम्पूषन्नध्वन इभत महान्तमध्वानमेष्ट्यन् प्रभतभयां वा ॥ १० ॥ 
 
अथध—लाांबच्या बकवा भयांकर मागांत जाण्याची इच्छा असेल तर (१ । ३ । २४) ह्या सूक्तानें 

प्रभतऋचेस होम बकवा जप करावा. 
 

———— 
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खण्ड ८ 

 
सूत्र—अथैतान्युपकल्पयीत समावतधमानो मबण कुण्डले वस्त्रयुगां छिमुपानदु्यगां दण्डां स्रजमुन्मदधनमनुले 

पनमाञ्जनमुष्ट्णीषभमतयातमने चाचायाय च ॥ १ ॥ 
 
अथध—पुढें ज्याचें समावतधन व्हावयाचें तयानें आपल्याकभरताां व आचायाकभरताां मणी, कुां डल, दोन वस्त्रें, 

छिी, चमी जोडा, वळूेचा दांड, माळा, उटणें (करांजाची बी), चांदनाची उटी, अांजन व पागोटें इतकीं भमळवनू 
ठेवावीं. 

 
सूत्र—यदु्यभयोनध भवन्देताचायायैव ॥ २ ॥ 
 
अथध—जर दोघाांकभरताां न भमळतील तर आचायाकभरताांच भमळवावीं. 
 
सूत्र—सभमर्ां तवाहरेदपराभजतायाां भदभश यभज्ञयस्य वृक्षस्य ॥ ३ ॥ 
 
अथध—यज्ञाला उपयोगी वृक्षाचे ईशान्य भदशकेडील सभमर् आणावी. 
 
सूत्र—आरामन्नाद्यकामः पुभष्टकामस्तेजस्कामो वा ब्रह्मवचधसकाम उपवाताम् ॥ ४ ॥ उभयीमुभयकामः ॥ ५ 

॥ 
 
अथध—अन्नाभदक भमळण्याची इच्छा असेल बकवा पुष्टीची इच्छा असेल अथवा काांतीची इच्छा असेल तर 

ती सभमर् ओली आणावी आभण ब्रह्मतेज पाभहजे असेल तर शुष्ट्क सभमर् आणावी; आभण वर साांभगतलेल्या सवध 
इच्छा असतील तर ओलीकोडी सभमर् आणावी. 

 
सूत्र— उपभर सभमर्ां कृतवा गामन्नां च ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय गौदाभनकां  कमध कुवीत ॥ ६ ॥ 
 
अथध— वर सभमर् ठेवावी आभण गाय व अन्न हीं ब्राह्मणाांना देऊन गोदानाांत साांभगतलेलें  कमध करावें. 
 
* आणलेली सभमर् जभमनीवर ठेवूां नये. 
 
सूत्र— आतमभन मन्िान्तसांनमयेत् ॥ ७ ॥ 
 
अथध— तया गोदानकमांतील मांिाांत अस्मत्, शब्दाचा प्रयोग करावा; म्हणजे, एनां या भठकाणीं माां 

म्हणावें, अस्य या भठकाणीं मम म्हणावें, आभण ते या भठकाणीं मे म्हणावें. 
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सूत्र— एकक्लीतकेन ॥ ८ ॥ 
 
अथध— ज्या करांजाचे फळाांत एक बी असते तया बीनें अांगाला मदधन करावें. 
 
सूत्र— शीतोष्ट्णाभभरभद्भः स्नातवा, युवां वस्त्राभण पीवसा वसाथे इतयहते वाससी आच्छाद्य 

अश्मनस्तेजोऽभस चक्षुमे पाहीभत चक्षुषी आांजयीत ॥ ९ ॥ 
 
अथध — भवसण घातलेल्या पाण्यानें स्नान करून ‘युवां॰’ (अष्ट. २ अ॰ २ व॰ २२) या ऋचेने पूवधसांपाभदत 

वस्त्रें नेसून व पाांघरून ‘अश्मनस्तेजोऽभस चक्षुमे पाभह’ या मांिानें डोळ्याांत अांजन घालावें. 
 
* प्रथम उजव्या डोळ्याांत आभण नांतर डाव्या डोळ्याांत घालावें व दोनदाां मांि म्हणावा. 
 
सूत्र— अश्मनस्तेजोऽभस श्रोिां मे पाभह इभत कुण्डले आबध्रीत ॥ १० ॥ 
 
अथध— ‘अश्मनस्तेजोऽभस श्रोिां मे पाभह’ या मांिानें कानाांत कुां डलें  बाांर्ावीं. 
 
* प्रथम उजव्या आभण नांतर डाव्या कानाांत बाांर्ावीं व प्रतयेक वळेेस मांि म्हणावा. 
 
सूत्र— अनुलेपनेन पाणी प्रभलप्य मुखमगे्र ब्राह्मणोऽनुभलम्पेत्, बाहू राजन्यः, उदरां वैश्यः, उपस्थां स्त्री, 

करू सरणजीभवनः ॥ ११ ॥ 
 
अथध— अनुलेपनानें हात बलपून (दोन्ही हाताांनीं उटी घेऊन) ते अनुलेपन ब्राह्मणाांनीं प्रथम मुखाला, 

क्षभियाांनीं प्रथम बाहूला, वैश्याांनीं प्रथम पोटाला, भस्त्रयाांनीं प्रथम उपस्थाला आभण पायाांनीं मजल मारणाराांनीं 
प्रथम माांड्याांना लावावें. 

 
* आभण नांतर इतर अवयवाांना लावावें. 
 
सूत्र— अनात्ताऽस्यनात्तोऽहां भयूासभमभत स्त्रजमभप बध्नीत न मालोक्ताम् ॥ १२ ॥ मालेभत चेद्ब्रयुूः 

स्त्रभगतयभभर्ापयीत ॥ १३ ॥ 
 
अथध— ‘अनात्ताऽस्यनात्तोऽहां भयूासम्’ या मांिानें स्त्रक् (माला) बाांर्ावी परांतु माला हा शब्द म्हणून बाांरू्ां 

नये. माला असें म्हटलें  तर पुन्हाां स्त्रक् असें म्हणून बाांर्ावी. 
 
सूत्र— देवानाां प्रभतष्ठ ेस्थः सवधतो मा पातभमतयुपानहावास्थाय भदवश्छद्मासीभत छिमादते्त ॥ १४ ॥ 
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अथध— ‘देवानाां प्रभतष्ठ ेस्थः सवधतो मा पातम्’ हा मांि म्हणून चमी जोडा घालावा आभण ‘भदवश्छद्माभस’ 
हा मांि म्हणून छिी घ्यावी. 

 
सूत्र— वणेुरभस वानस्पतयोऽभस सवधतो मा पाहीभत वैणवां दण्डम् ॥ १५ ॥ 
 
अथध— ‘वणेुरभस वानस्पतयोऽभस सवधतो मा पाभह’, हा मांि म्हणून वळूेची काांठी घ्यावी. 
 
सूत्र— आयुष्ट्यभमभत सूक्तेन मर्तण कण्ठे प्रभतमुच्योष्ट्णीषां कृतवा भतष्ठन्तसभमर्मादध्यात् ॥ १६ ॥ 
 
अथध— ‘आयुष्ट्यां वचध॰’ (८ । ७ । १७) हें सूक्त म्हणून गळ्याांत मणी व डोकीस पागोटें घालून उभें राहून 

सभमर् द्यावी. 
 

———— 
 

खण्ड ९ 
 
सूत्र— स्मृतां भनन्दा च भवद्या च श्रद्धा प्रज्ञा च पांचमी । इष्टां दत्तमर्ीतां च कृतां सतयां श्रुतां व्रतम् । यदग्नें 

सेन्रस्य सप्रजापभतकस्य सऋभषकस्य सऋभषराजन्यस्य सभपतृकस्य सभपतृराजन्यस्य समनुष्ट्यस्य 
समनुष्ट्यराजन्यस्य साकाशस्य सातीकाशस्य सानूकाशस्य सप्रतीकाशस्य सदेवमनुष्ट्यस्य सगन्र्वाप्सरस्कस्य 
सहारण्यशै्च पशुभभग्राम्यैश्च यन्म आतमन आतमभन व्रतां तन्मे सवधव्रतभमदमहमग्ने सवधव्रतो भवाभम स्वाहेभत ॥ १ ॥ 

 
अथध— ती सभमर् देताांनाां ‘स्मृतां॰ स्वाहा’ हा मांि म्हणावा. 
 
* ‘स्मृतां च मे,’ ‘अस्मृतां च मे,’ ‘तन्मे उभयव्रतां’ असेंच ‘बनदा च मे’, ‘अबनदा च मे’ ‘तन्म उभयव्रतां’ अशीं 

१२ पदाला बारा वाक्यें म्हणून पुढें ‘यदग्ने॰’ म्हणून सभमर् द्यावी.’ 
 
सूत्र— ममाग्ने वचध इभत प्रतयचृां सभमर्ोऽभ्यादध्यात् ॥ २ ॥ 
 
अथध— (८ । ७ । १५) या १० ऋचाांनीं प्रभतऋचेस सभमर् द्यावी. 
 
सूत्र— यिैनां पूजभयष्ट्यन्तो भवस्न्त तिैताां रािीं वसेत् ॥ ३ ॥ 
 
अथध— ज्या भठकाणीं सोडमुांज्याची लोक पूजा करतील तयाभठकाणींच सोडमुांज झाल्यानांतर तया रािीं 

रहावें. 
 
सूत्र— भवद्यान्ते गुरुमथेन भनमन्त्र्य कृतवाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम् ॥ ४ ॥ 
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अथध— अरण्यकाध्ययन सांपल्यानांतर गुरूला भवचारावें कीं, तुम्हाला काय दभक्षणा देऊां ? नांतर गुरूनें 

माभगतलेली दभक्षणा देऊन अथवा गुरूनें समावत्तधन करण्यास आज्ञा भदली असताां समावत्तधन करावें. 
 
सूत्र— तस्यैताभन व्रताभन भवस्न्त ॥ ५ ॥ 
 
अथध— तया स्नातकास पुढें साांभगतलेले भनयम आहेत. 
 
सूत्र— न नक्तां स्नायात् । न नग्नः स्नायात् । न नग्नः शयीत । न नग्नाां भस्त्रयमीके्षतान्यि मथुैनात् । वषधभत 

न र्ावते् ॥ ६ ॥ 
 
अथध— रािीं व नागव्याांनीं स्नान करूां  नये, नागव्याांनीं भनजूां नये, नागवी स्त्री मथुैनाभशवाय पाहूां नये, व 

पाऊस पडत असताां र्ावूां नये. 
 
सूत्र— न वृक्षमारोहेत् । न कूपमवरोहेत् । न बाहुभ्याां नदीं तरेत् । न सांशयमभ्यापदे्यत ॥ ७ ॥ महिै भतूां 

स्नातको भवतीभत भवज्ञायते ॥ ८ ॥ 
 
अथध— झाडावर चढूां नये, आडाांत उतरूां  नये, नदींत हाताांनीं पोहूां नये, व जें केलें  असताां काय होईल 

असा सांशय वाटेल तें करूां  नये. स्नातक (सोडमुांज झालेला) हा महाश्रेष्ठ होतों असें ऐकतों. 
 

———— 
 

खण्ड १० 
 
सूत्र— गुरवे प्रस्त्रक्ष्यमाणो नाम प्रबु्रवीत ॥ १ ॥ 
 
अथध— समावत्तधन झाल्यानांतर गुरु हा भशष्ट्याला आपले घरीं पाठभवणार तया वळेीं स्नातकानें गुरूचें नाांव 

सांबुध्यांत उच्चारावें. 
 
सूत्र — इदां वतस्यामो भो इभत ॥ २ ॥ उचै्चरूध्व ंनाम्नः ॥ ३ ॥ 
 
अथध— ‘इदां वतस्यामो भो’ असें ह्मणावें; परांतु इदां या भठकाणीं ‘गृहस्थाश्रमां’ असें भितीयान्त ह्मणावें व तें 

गुरूचे नाांवापुढें मोयानें ह्मणावें. 
 
* गुरूचें नाांव हळूां  ह्मणून ‘इदां॰’ हे मोयानें ह्मणावें. 
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सूत्र — प्राणापानयोरुपाांशु ॥ ४ ॥ आ मन्रैभरन्र हभरभभभरभत च ॥ ५ ॥ 
 
अथध— ‘प्राणापानयो॰ पभरददाभम’ (गृ॰ अ॰ ३ । १० । ६) याांत साांभगतलेला हा मांि हळूां  ह्मणावा, व 

(३ । ३ । ९) हीही ऋचा हळूां  ह्मणावी. 
 
सूत्र—अतो वृद्धो जपभत प्राणापानयोरुरुव्यचास्तया प्रपदे्य देवाय सभविे पभरददामीतयृचां च ॥ ६ ॥ 
 
अथध— भशष्ट्याांनीं वरील २ मांि ह्मटले ह्मणून गुरूां नींही ते मांि ह्मणाव.े 
 
सूत्र — समाप्यों प्राक् स्वस्तीभत जभपतवा मभह िीणाभमतयनुमन्त्र्य ॥ ७ ॥ 
 
अथध— गुरूनें आपले ह्मणणें सांपल्यावर, ‘ओां प्राक् स्वस्स्त’ असा जप करून (८ । ८ । ४३) 

या सूक्तानें भशष्ट्याला अनुमांिण करावें व ‘गृहस्थाश्रम कर’ अशी आज्ञा देऊन घरीं पाठवावें. 
 
सूत्र— एवमभतसृष्टस्य न कुतभश्चद्भयां भवतीभत भवज्ञायते ॥ ८ ॥ 
 
अथध— अशा रीतीनें पाठभवलेल्या भशष्ट्याला कोणापासूनही भय होत नाहीं असें ऐकतों. 
 
सूत्र — वयसाममनोज्ञा वाचः श्रुतवा कभनक्रदज्जनुषां प्रबु्रवाण इभत सूक्ते जपेदे्दवीं वाचमजनयन्त देवा इभत 

च ॥ ९ ॥ 
 
अथध— पक्ष्याांचा कू्रर शब्द ऐभकला तर  (२ । ८ । ११) या दोन सूक्ताांचा व (६ । 

७ । ५) या एक ऋचेचा जप करावा. 
 
सूत्र— स्तुभह श्रुतां गत्तधसदां युवानभमभत मृगस्य ॥ १० ॥ 
 
अथध — हभरणाांचा वाईट शब्द ऐभकला तर (२ । ७ । १८) या ऋचेचा जप करावा. 
 
सूत्र— यस्या भदशो भबभीयाद्यस्मािा ताां भदशमुल्मुकमुभयतः प्रदीप्तां प्रतयस्येन्मन्थां वा 

प्रसव्यमालोड्याभयां भमिावरुणा मह्यमस्तवर्तचषा शिून्दहन्तां प्रतीतय मा ज्ञातारां मा प्रभतष्ठाां भवन्दन्तु भमथो भभन्दाना 
उपयन्तु मृतयुभमभत सांसृष्टां र्नमुभयां समाकृतभमभत मन्थां न्यञ्चां करोभत ॥ ११ ॥ 

 
अथध— ज्या भदशपेासून बकवा ज्यापासून भय होतें तया भदशसे दोन्ही बाजूांनी पेटलेलें  लाांकूड ‘अभयां॰ 

मृतयुां॰’ हा मांि ह्मणून फेकावें बकवा मांथा (रभव) उलटा घुसळून तया भदशचेे सांमुख ‘सांसृष्टां॰’ (८ । ३ । १९) ही 
ऋचा ह्मणून पालथा करावा. 

 
———— 
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खण्ड ११ 
 
सूत्र— सवधतो भयादनाज्ञातादष्टावाज्याहुतीजुधहुयात् पृभथवी वृता सास्ग्नना वृता तया वृतया वत्र्या 

यस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । अन्तभरक्षां वृतां तिायुना वृतां तेन वृतेन विेण यस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । 
द्यौवृधता साभदतयेन वृता तया वृतया वत्र्या यस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । भदशो वृतास्ताश्चन्रमसा 
वृतास्ताभभवृधताभभवधिीभभयधस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । आपो वृतास्ता वरुणेन 
वृतास्ताभभवृधताभभवधिीभभयधस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । प्रजा वृतास्ताः प्राणेन 
वृतास्ताभभवृधताभभवधिीभभयधस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा । वदेा वृत्तास्ते छन्दोभभवृधतास्तैवृधतैवधिैयधस्माद्भयाभिभेभम 
तिारये स्वाहा । सव ंवृतां तद्ब्रह्मणा वृतां तेन वृतेन विेण यस्माद्भयाभिभेभम तिारये स्वाहा इभत ॥ १ ॥ 

 
अथध— अमुक पुरुषापासूनच भय झालें  असें ज्ञान न होताां सवध भदशपेासून भय झालें  तर तुपाच्या ८ 

आहुती ‘पृभथवी॰’ या ८ मांिाांनीं द्याव्या. 
 
सूत्र—अथापराभजतायाां भदश्यवस्थाय स्वस्तयािेयां जपभत यत इन्र भयामह इभत च सूक्तशषेम् ॥ २ ॥ 
 
अथध— पुढें ईशान्य भदशसे उभें राहून  (४ । ३ । ७) हें सूक्त व  (६ । ४ । 

३८) हें अवभशष्ट सूक्त ह्मणावें. 
 
* (गृ. अ. ३ खांड १० सू. ९) पासून या सूिापावतेों साांभगतलेलें  कमध, गुरूां नीं घरीं पाठभवलेल्या 

भशष्ट्याभवषयीं समजावें. 
 

———— 
 

खण्ड १२ 
 
सूत्र—सांग्रामे समुपोल्हे राजानां सन्नाहयेत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—युद्धप्रसांग उपस्स्थत झाला असताां पुरोभहतानें पुढे साांभगतल्या रीतीनें राजाला सज्ज कराव.े 
 
सूत्र—आ तवाहाषधमन्तरेर्ीभत पश्चारथस्यावस्थाय ॥ २ ॥ 
 
अथध — (प्रथमतः) रथाच्या मागें उभें राहून (८ । ८ । ३१ ) हें सूक्त जपावें. 
 
सूत्र—जीमूतस्येव भवभत प्रतीकभमभत कवचां प्रयच्छेत् ॥ ३ ॥ उत्तरया र्नुः ॥ ४ ॥ उत्तराां वाचयेत् ॥ ५ ॥ 
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अथध — (नांतर) (५ । १ । १९) या ऋचेनें राजाला कवच द्यावें,  (५ । १ । १९) 
या ऋचेनें र्नुष्ट्य द्यावें आभण मग  (५ । १ । १९) ही भतसरी ऋचा राजाकडून म्हणवावी. 

 
सूत्र—स्वयां चतुथीं जपेत् ॥ ६ ॥  प्रयच्छेत् ॥ ७ ॥ 
 
अथध— (नांतर) स्वताां पुरोभहतानें  (५ । १ । १९) ही चौथी ऋचा जपून 

(५ । १ । १९) या ऋचेनें (राजाला) भाता द्यावा. 
 
सूत्र—अभभप्रवत्तधमाने षष्ठीम् ॥ ८ ॥ 
 
अथध — ज्या भदशसे जावयाचें तया भदशसे रथ जात असताां  (५ । १ । २०) ही सहावी 

ऋचा जपावी. 
 
सूत्र—सप्तम्याश्वान् ॥ ९ ॥ 
 
अथध— (५ । १ । २०) या सातव्या ऋचेनें अश्वाांनाां अनुमांिण करावें. 
 
सूत्र—अष्टमीभमषनूवके्षमाणां वाचयभत ॥ १० ॥ 
 
अथध— (५ । १ । २०) ही आठवी ऋचा राजा बाणाकडे पहात असताां तयाजकडून 

म्हणवावी. 
 
सूत्र—अभहभरव भोगैः पयेभत बाहुभमभत तलां  नह्यमानम् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—तळ बाांर्णाऱ्या राजाकडून (५ । १ । २१ ) ही ऋचा म्हणवावी. 
 
सूत्र—अथैनां सारयमाणमुपारुह्याभीवतं्त वाचयभत प्र यो वाां भमिावरुणेभत च िे ॥ १२ ॥ 
 
अथध— सारथी रथाांतून राजाला नेत असताां राजाजवळ पुरोभहतानें रथाांत बसून (८ । ८ । 

३२) हें सूक्त व या दोन ऋचा (६ । ७ । ६) अशीं राजाकडून ह्मणवावीं. 
 
सूत्र—अथैनमन्वीके्षताप्रभतरथशाससौपणःै ॥ १३ ॥ 
 

(८ । ५ । २२)  (८ । ८ । १०) आभण ‘सौपणध॰’ या तीन सूक्ताांनीं राजाला अथध — नांतर 
अवलोकन करावें. 
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सूत्र—प्रर्ारयन्तु मरु्नो घृतस्येतयेततसौपणधम् ॥ १४ ॥ 
 
अथध — ‘प्रर्ा॰’ हें सौपणधसूक्त आहे. 
 
* दुसरें सौपणध म्हणूां नये. 
 
सूत्र—सवा भदशोऽनुपरीयायात् ॥ १५ ॥ 
 
अथध— (नांतर) क्रमानें सवध भदशाांकडून जावें. 
 
सूत्र—आभदतयमौशनसां वाऽवस्थाय प्रयोर्येत् ॥ १६ ॥ 
 
अथध — ज्या भदशसे सूयध असेल तया भदशसे अथवा ज्या भदशसे शुक्र असेल तया भदशसे उभें राहून युद्ध 

करावें. 
 
सूत्र—उप श्वासय पृभथवीमुत द्याभमभत तृचेन दुन्दुभभमभभमृशते् ॥ १७ ॥ 
 
अथध— (४ । ७ । ३) या तीन ऋचाांनीं राजानें दुांदुभीला स्पशध करावा. 
 
सूत्र —अवसृष्टा परापतेतीषसू्न्वसजधयेत् ॥ १८ ॥ 
 
अथध— (५ । १ । २२) या ऋचेनें बाण टाकाव.े 
 
सूत्र—यि बाणाः सांपतन्तीभत युध्यमानेषु जपेत् ॥ १९ ॥ 
 
अथध—युद्ध करीत असताां  (५ । १ । २) या ऋचेचा जप करावा. 
 
सूत्र—सांभशष्ट्यािा सांभशष्ट्यािा ॥ २० ॥ 
 
अथध—अथवा सवध मांि राजाला म्हणण्यास साांगावें. 

 
इणत तृतीयोऽध्यायः 

 
———— 
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अध्याय ४ 
 

खण्ड १ 
 
सूत्र—आभहतास्ग्नश्चेदुपतपेतप्राच्यामुदीच्यामपराभजतायाां वा भदश्युदवस्येत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—अस्ग्नहोिी रोगाांनीं पीभडत झाला तर तयानें अग्नीसह पूवेस बकवा उत्तरेस बकवा ईशान्य भदशसे 

गाांवाबाहेर जाऊन रहावें. 
 
सूत्र—ग्रामकामा अग्नय इतयुदाहरस्न्त ॥ २ ॥ आशांसन्त एनां ग्राममाभजगभमषन्तोऽगदां कुयुधभरभत ह 

भवज्ञायते ॥ ३ ॥ 
 
अथध—अग्नीला गाांवाांत राहण्याची इच्छा आहे असें ब्रह्मवतेे्त म्हणतात; तया अथीं ह्याप्रमाणें गाांवाबाहेर 

अस्ग्न नेला असताां तो अस्ग्नहोत्र्याला आशीवाद देऊन भनरोग करील असें समजावें व हें आश्वलायनासही मान्य 
आहे. 

 
सूत्र—अगदः सोमेन पशुनेष्ट्टे्यष्ट्वावस्येत् ॥ ४ ॥ अभनष्टव्ा वा ॥ ५ ॥ 
 
अथध—भनरोग झाला म्हणजे सोमयज्ञ, पशुयज्ञ, इष्टी अथवा ह्या भतन्हींपकैीं काांहीं न कभरताां गाांवाांत 

येऊन रहावें. 
 
सूत्र—सांस्स्थते भभूमभागां खानयेद्दभक्षणपूवधस्याां भदभश दभक्षणापरस्याां वा ॥ ६ ॥ 
 
अथध—मरण पावला तर भमूीचा भाग आग्नेय भदशसे बकवा नैऋध तय भदशसे खणवावा. 
 
सूत्र—दभक्षणाप्रवणां प्राग्दभक्षणाप्रवणां वा प्रतयग्दभक्षणाप्रवणभमतयेके ॥ ७ ॥ 
 
अथध—दभक्षणेस बकवा आग्नेय भदशसे उतरती खाांच करावी. भनऋध भत भदशसेही उतरती खाांच करावी 

असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
सूत्र — यावानुद्बाहुकः पुरुषस्तावदायामम्  ॥ ८ ॥ व्याममािां भतयधक् ॥ ९ ॥ भवतस्तयवाक् ॥ १० ॥ 
 
अथध—वर हात करून उभा राभहलेल्या पुरुषा इतकी लाांब, वाांवभर रुां द व वीतभर खोल अशी खाांच 

करावी. 
 
सूत्र—अभभत आकाशां श्मशानम् ॥ ११ ॥ बहुलौषभर्कम् ॥ १२ ॥ 
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अथध—सवध बाजूांनीं आकाश आहे व पुष्ट्कळ औषर्ी जेथें आहेत असें स्मशान असावें. 
 
* मध्यें आकाश नसावें. अस्थी पुरण्याचें स्मशान व दहन करण्याचें स्मशान अशीं दोन प्रकारचीं स्मशानें 

आहेत. 
 
सूत्र—कण्टभकक्षीभरणस्स्तवभत यथोक्तां पुरस्तात् ॥ १३ ॥ 
 
अथध—वास्तुप्रकरणाांत जे वृक्ष उपटून टाकण्यास साांभगतले आहेत तयाप्रमाणें तसे वृक्ष वगैरे असल्यास 

उपटून टाकाव.े 
 
* हेंही लक्षण दोन्ही स्मशानाांस लागूां आहे. 
 
सूत्र—यि सवधत आपः प्रस्यन्देरने्नतदादहनस्य लक्षणां श्मशानस्य ॥ १४ ॥ 
 
अथध—ज्या प्रदेशावर सवध बाजूांनीं उदक जातें तें दहन करण्याचें स्मशान असावें. 
 
* सवध बाजूांनीं उतरती व मध्यें उांच अशी भभूम असावी हें तातपयध. 
 
सूत्र—केशश्मश्रुलोमनखानीतयुक्तां पुरस्तात् ॥ १५ ॥ 
 
अथध — (औध्वधदेभहकाचे प्रारांभीं) श्रौत अध्याय ६ खांड १० याांत साांभगतल्याप्रमाणें वपनाभदक करावें. 
 
सूत्र—भवगुल्फां  बर्तहराज्यां च ॥ १६ ॥ 
 
अथध—(पूवीं) पुष्ट्कळ तूप व पुष्ट्कळ दभध आणून ठेवाव.े 
 
सूत्र—दर्न्यि सर्तपरानयन्तयेतस्तपनत्र्यां पृषदाज्यम् ॥ १७ ॥ 
 
अथध—दह्याांत तूप घालावें. याला भपतराांस उपयोगी पृषदाज्य असें म्हणतात; हेंही पुष्ट्कळ आणून ठेवावें. 
 

———— 
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खण्ड २ 
 
सूत्र—अथैताां भदशमग्नीन्नयस्न्त यज्ञपािाभण च ॥ १ ॥ 
 
अथध — नांतर ज्या भदशसे भईु खणली असेल तया भदशसे मृताच्या बाांर्वाांनीं अस्ग्न व यज्ञपािें न्यावीं. 
 
सूत्र—अन्वञ्चां पे्रतमयुजोऽभमथुनाः प्रवयस: ॥ २ ॥ 
 
अथध— (आभण मग) यज्ञपािाांचे मागून पे्रत न्यावें. पे्रत नेणाराांची भवषम सांख्या असावी आभण नेणारे वृद्ध 

असून बायकापुरुष भमश्र नसावते. 
 
* म्हणजे सवध बायकाांच असाव्या बकवा सवध पुरुषच असाव ेहें तातपयध. 
 
सूत्र — पीठचके्रण गोयुक्तेनेतयेके ॥ ३ ॥ 
 
अथध—बैल जोडलेल्या गाडी वगैरेंनींही पे्रत न्यावें असें कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
सूत्र—अनुस्तरणीम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध — ज्या स्त्रीपशनेू पे्रताचें आच्छादन कभरतात ती अनुस्तरणी करावी असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
सूत्र — गाम् ॥ ५ ॥ अजाां वैकवणाम् ॥ ६ ॥ 
 
अथध—गाय बकवा एक रांगी शळेीही अनुस्तरणी करावी. 
 
सूत्र — कृष्ट्णामेके ॥ ७ ॥ 
 
अथध—काळी शळेीही अनुस्तरणी करावी असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
सूत्र—सव्ये बाहौ बद्ध्वाऽनुसांकालयस्न्त ॥ ८ ॥ 
 
अथध—तया पशूचा पुढील डावा पाय बाांरू्न तयास पे्रताचे मागें न्यावें. 
 
सूत्र—अन्वञ्चोऽमातया अर्ोभनवीताः प्रवृत्तभशखा ज्येष्ठप्रथमाः कभनष्ठजघन्याः ॥ ९ ॥ 
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अथध—(आभण) तया पशूचे मागून बाांर्वाभदकाांनीं, माळेसारखें जानवें करून व शेंड्या मोकळ्या करून 
वडील पुढें व र्ाकटे मागें अशा क्रमानें जावें. 

 
सूत्र—प्रप्यैवां भभूमभागां कत्तोदकेन शमीशाखया भिः प्रसव्यमायतनां पभरव्रजन् प्रोक्षतयपेत वीत भव च 

सपधतात इभत ॥ १० ॥ 
 
अथध—याप्रमाणें स्मशानाांत गेल्यावर भक्रयाकतयानें तया खाांचेला तीन वळेाां उलट्या प्रदभक्षणा घालताांनाां 

शमीच्या फाांदीनें  (७ । ६ । १५) ही ऋचा म्हणून प्रोक्षण करावें. 
 
* दर प्रदभक्षणेस मांि म्हणत जावा. 
 
सूत्र—दभक्षणपूवध उद्धतान्त आहवनीयां भनदर्ाभत ॥ ११ ॥ उत्तरपभश्चमे गाहधपतयम् ॥ १२ ॥ दभक्षणपभश्चमे 

दभक्षणम् ॥ १३ ॥ 
 
अथध—तया खाांचेंत चराचे बाहेर आग्नेयकोणास आहवनीय अस्ग्न ठेवावा, वायव्यकोणास गाहधपतय अस्ग्न 

ठेवावा आभण भनऋध भतकोणास दभक्षणास्ग्न ठेवावा. 
 
सूत्र—अथैनमन्तवेदीघ्मभचबत भचनोभत यो जानाभत ॥ १४ ॥ 
 
अथध—नांतर ज्याला भचता रचण्याची माभहती असेल तयानें तया खाांचेमध्यें काष्ठाांनीं भचता रचावी. 
 
सूत्र—तस्स्मन् बर्तहरास्तीयध कृष्ट्णाभजनां चोत्तरलोम तस्स्मन् पे्रतां सांवशेयन्तयुत्तरेण गाहधपतयां 

हृतवाहवनीयमभभमुखभशरसम् ॥ १५ ॥ 
 
अथध— (पुढें) तया भचतेवर दभध अांथरून व तयावर कृष्ट्णाभजन ऊध्वधकेश असें अांथरून तयावर पे्रताला 

गाहधपतयाच्या उत्तर बाजूनें नेऊन आहवनीयाकडे तयाचें डोकें  करून भनजवावें. 
 
* हें कमध बाांर्वाांनीं करावें. 
 
सूत्र—उत्तरतः पतनीम्  ॥ १६ ॥ 
 
अथध—पे्रताच्या उत्तरेस पतनीला भनजवावें. 
 
सूत्र — र्नुश्च क्षभियाय ॥ १७ ॥ 
 
अथध—क्षभियाचें पे्रत असेल तर तयाचे उत्तरेस र्नुष्ट्य ठेवावें. 
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सूत्र—तामुतथापयेदे्दवरः पभतस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्दासो वोदीष्ट्वध नायधभभजीवलोकभमभत ॥ १८ ॥ 
 
अथध—नांतर मृताच्या पतनीला पभतस्थानीय दीराांनीं बकवा भशष्ट्याांनीं बकवा जुन्या व म्हाताऱ्या दासाांनीं 

 (७ । ६ । २७) ही ऋचा म्हणून उठवावी. 
 
सूत्र—कत्ता वृषले जपेत् ॥ १९ ॥ 
 
अथध—पतनीला उठभवणारा शूर असल्यास हा मांि कमधकत्त्यानें म्हणावा. 
 
सूत्र—र्नुहधस्तादाददानो मृतस्येभत र्नुः ॥ २० ॥ 
 
अथध — (नांतर)  (७ । ६ । २७) या ऋचेनें र्नुष्ट्य उचलावें. 
 
* तें र्नुष्ट्य भाऊ वगैरेंनीं उचलावें. 
 
सूत्र — उक्तां वृषले ॥ २१ ॥ 
 
अथध—हें र्नुष्ट्य उचलणारा शूर असल्यास तेव्हाांही सदरीं भलभहल्याप्रमाणें कत्त्यानेंच मांि म्हणावा. 
 
सूत्र—अभर्ज्यां कृतवा सांभचभतमभचतवा सांशीयानुप्रहरेत् ॥ २२ ॥ 
 
अथध —(ही र्नुष्ट्यासांबांर्ी भक्रया) पे्रतावर काष्ठभचता रचण्याच्या पूवीं करावयाची; म्हणजे र्नुष्ट्याची 

प्रतयांचा लावनू (दोरी ओढून) र्नुष्ट्य मोडून पे्रताचे उत्तरेस भचतेवर टाकावें. 
 

———— 
 

खण्ड ३ 
 
सूत्र —अथैताभन पािाभण योजयेत् ॥ १ ॥ 
 
अथध—नांतर पुढें साांभगतल्याप्रमाणें पे्रतावर यज्ञपािें योजावीं. 
 
सूत्र—दभक्षणे हस्ते जुहूम् ॥ २ ॥ सव्य उपभतृम् ॥ ३ ॥ दभक्षणे पाश्व ेस््यां सव्येऽस्ग्नहोिहवणीम् ॥ ४ ॥ 

उरभस धु्रवाां भशरभस कपालाभन दतसु ग्राव्णः ॥ ५ ॥ 
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अथध —उजव्या हातास जुहू व डाव्या हातास उपभतृ, उजव्या बाजूस स््यपाि व डाव्या बाजूस 
अस्ग्नहोिहवणीपाि, उरावर धु्रवापाि, भशरावर कपालपाि आभण दाांताांवर ग्रासपाि. 

 
सूत्र—नाभसकयोः स्त्रवुौ । ६ ॥ भभत्त्वा चैकम् ॥ ७ ॥ 
 
अथध—दोन्ही नाकपुड्याांवर दोन सु्रवापािें ठेवावीं. ही एक सु्रवा असेल तर ती फोडून दोनही 

नाकपुड्याांवर ठेवावी. 
 
सूत्र—कणधयोः प्राभशिहरणे ॥ ८ ॥ भभत्त्वा चैकम् ॥ ९ ॥ 
 
अथध —तयाचप्रमाणें दोन्ही कानाांवर दोन प्राभशिहरणपािें ठेवावीं. हेंही प्राभशिहरण एक असेल तर तें 

फोडून दोन्ही कानाांवर ठेवावें;— 
 
सूत्र— उदरे पािीम् ॥ १० ॥ समवत्तर्ानां च चमसम् ॥ ११ ॥ उपस्थे शम्याम् ॥ १२ ॥ अरणी ऊवोः, 

उलूखलमुसले जङ्घयोः ॥ १३ ॥ पादयोः शूप े॥ १४ ॥ स्च्छत्त्वा चैकम् ॥ १५ ॥ 
 
अथध—उदरावर पािी हें पाि व समवत्तर्ानचमसपाि, उपस्थावर शम्यापाि, दोन्ही माांड्याांवर दोन 

अरणी, उजव्या गुडघ्यावर उखळ व डाव्यावर मुसळ आभण दोन्ही पायाांवर दोन सुपें ठेवावीं. हें सूपही एक 
असेल तर तें फाडून दोन्ही पायाांवर ठेवावें. 

 
सूत्र—आसेचनवस्न्त पृषदाज्यस्य पूरयस्न्त ॥ १६ ॥ 
 
अथध—ज्या पािाांवर पृषदाज्य राहील तीं पािें पृषदाज्याांनीं भरावीं. 
 
सूत्र —अमा पुिो दृषदुपले कुवीत ॥ १७ ॥ 
 
अथध—दृषत व उपल हीं पुिाांनीं घ्यावीं. 
 
* ह्मणजे आपल्या उपयोगाकभरताां घरींच ठेवावीं. 
 
सूत्र—लौहायसां च कौलालम् ॥ १८ ॥ 
 
अथध—लौहायस व कौलाल म्हणजे यज्ञोपयोगीं वाांकस कोयता वगैरे लोखांडी सामानही घ्यावें. 
 
सूत्र—अनुस्तरण्या वपामुस्तखद्य भशरो मुखां प्रच्छादयेदग्नेवधमध पभर गोभभव्यधयस्वभेत ॥ १९ ॥ 
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अथध—अनुस्तरणीची वपा काढून तया वपेनें पे्रताचें भशर मुखासुद्धाां (७ । ६ । २१) या ऋचेनें 
झाांकावें. 

 
सूत्र — वृक्का ऊद्रृ्तय पाण्योरादध्यादभत रव सारमेयौ श्वानाभवभत दभक्षणे दभक्षणां सव्ये सव्यम् ॥ २० ॥ 
 
अथध — वृक्क म्हणजे कुक्षींतील भवशषे माांसगोल काढून ते पे्रताचे उजव्या हातावर उजव्या बाजूचा वृक्क, 

व डाव्या हातावर डाव्या बाजूचा वृक्क असे (७ । ६ । १५) या ऋचेनें ठेवावें. 
 
सूत्र — हृदये हृदयम् ॥ २१ ॥ 
 
अथध—पे्रताचे हृदयावर अनुस्तरणीचे हृदय ठेवावें. 
 
सूत्र — बपड्यौ चैके ॥ २२ ॥ वृक्कापचार इतयेके ॥ २३ ॥ 
 
अथध—कोणी ऋषी असेंही म्हणतात कीं, वृक्काबद्दल अथवा वृक्काचे अभावीं भपठाचे बपडच दोन्ही हातावर 

ठेवाव.े 
 
* अनुस्तरणी केली नसेल तर वृक्काचा अभावच, व यावरून अनुस्तरणी केलीच पाभहजे असें नाहीं. 
 
सूत्र—सवां यथाङ्गां भवभनभक्षप्य चमधणा प्रच्छादे्यममग्ने चमसां मा भव भजव्हर इभत 

प्रणीताप्रणयनमनुमन्ियते ॥ २४ ॥ 
 
अथध—अनुस्तरणीचा जो जो अवयव तो तो पे्रताच्या तया तया अवयवावर ठेवनू भतच्या चमानें पे्रताला 

आच्छादन करून (७ । ६ । २१ ) या ऋचेनें पे्रताच्या अांगावर ठेवलेल्या चमसाचें अनुमांिण करावें. 
 
सूत्र—सव्यां जान्वाच्य दभक्षणाग्नावाज्याहुतीजुधहुयादग्नये स्वाहा कामाय स्वाहा लोकाय स्वाहाऽनुमतये 

स्वाहेभत ॥ २५ ॥ 
 
अथध—डावी माांडी भईुवर ठेवनू दभक्षणाग्नीवर तुपाच्या ४ आहुती (१) अग्नये स्वाहा, (२) कामाय 

स्वाहा, (३) लोकाय स्वाहा आभण (४) अनुमतये स्वाहा या चार मांिाांनीं द्याव्या. 
 
सूत्र— पे्रतस्यास्मािै तवमजायथा अयां तवदभर्जायतामसौ स्वगाय लोकाय स्वाहेभत ॥ 

२६ ॥ 
 
अथध — पाांचवी आहुती पे्रताच्या उरावर ‘अस्मािै॰ स्वाहा’ या मांिानें द्यावी. 
 
* मांिाांतील असौ या पदाचे भठकाणीं पे्रताचें सम्बुध्यन्त नाांव घ्यावें. 
 

———— 
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खण्ड ४ 
 
सूत्र — पे्रष्ट्यभत युगपदग्नीन् प्रज्वालयतेभत ॥ १ ॥ 
 
अथध — कतयानें एकदम ३ अग्नी पेटवा म्हणून हाताखालचे मांडळीस आज्ञा करावी. 
 
* नांतर तयाप्रमाणें तयाांनीं अग्नी पेटवाव.े 
 
सूत्र — आहवनीयश्चतेपूव ंप्राप्नुयातस्वगधलोक एनां प्रापभदभत भवद्यारातस्यतयसावमुिैवमयमस्स्मभन्नभत पुिः 

॥ २ ॥ 
 
अथध — आहवनीय अस्ग्न पे्रतास प्रथम स्पशध करील तर तो अस्ग्नहोत्र्यास स्वगधलोकीं नेईल; आभण 

तयास स्वगधलोकींच सांपभत्त प्राप्त होते व पुिाला मनुष्ट्यलोकीं प्राप्त होते असें समजावें. 
 
सूत्र — गाहधपतयश्चेत्  पूव ं प्राप्नुयादन्तभरक्षलोक एनां प्रापभदभत भवद्यारातस्यतयसावमुिैवमयमस्स्मभन्नभत 

पुिः ॥ ३ ॥ 
 
अथध — गाहधपतयास्ग्न जर प्रथम स्पशध करील तर तो अस्ग्नहोत्र्यास अांतभरक्षलोकीं नेईल व तेथेंच तयास 

सांपभत्त प्राप्त होईल आभण तयाचे पुिाला मनुष्ट्यलोकीं सांपभत्त प्राप्त होईल असें समजावें. 
 
सूत्र — दभक्षणास्ग्नश्चेत् पूव ंप्राप्नुयात् मनुष्ट्यलोक एनां प्रापभदभत भवद्यारातस्यतयसावमुिैवमयमस्स्मभन्नभत 

पुिः ॥ ४ ॥ 
 
अथध — दभक्षणास्ग्न जर प्रथम स्पशध करील तर तो अस्ग्नहोत्र्यास मनुष्ट्यलोकीं ठेवील व तयास 

मनुष्ट्यलोकींच सांपभत्त प्राप्त होऊन पुिालाही मनुष्ट्यलोकींच सांपभत्त प्राप्त होईल असें समजावें. 
 
सूत्र — युगपतप्राप्तौ परामृबद्ध वदस्न्त ॥ ५ ॥ 
 
अथध — सवध अग्नींनीं एकदम स्पशध केला तर ते अस्ग्नहोत्र्यास अतयुतकृष्ट स्थानी नेतील व तयास उतकृष्ट 

स्थानीं व पुिास मनुष्ट्यलोकीं उतकृष्ट सांपभत्त भमळते असें वदेवतेे्त म्हणतात. 
 
सूत्र — तां दह्यमानमनुमन्ियते पे्रभह पे्रभह पभथभभः पूव्येभभभरभत समानम् ॥ ६ ॥ 
 
अथध — तें पे्रत दग्र् होत असताां या पाांच ऋचाांपकैीं भतसरी खेरीज करून चार (७ । ६ । 

(७ । ६ । २०) या सहा ऋचाांनीं,  (७ । ६ । २३) या चार ऋचाांनीं, १५) ऋचाांनीं, 
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(७ । ६ । २७) या चार ऋचाांनीं, (८ । ८ । १२) या पाांच ऋचाांनीं व  (७ । ६ । १६) या एक 
ऋचेनें अनुमांिण कराव.े 

 
सूत्र— स एवांभवदा दह्यमानः सहैव रू्मेन स्वगं लोकमेतीभत ह भवज्ञायते ॥ ७ ॥ 
 
अथध — हा प्रकार जाणनू अस्ग्नहोत्र्याचें पे्रत दग्र् करीत असताां अस्ग्नहोिी रू्राबरोबर स्वगधलोकास 

जातो असें ऐकतों. 
 
* तातपयध, जाणून कमध करावें. 
 
सूत्र — उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुमािां गतं्त खातवाऽवकाां शीपालभमतयवर्ापयेत्ततो ह वा एष 

भनष्ट्क्रम्य सहैव रू्मेन स्वगं लोकमेतीभत ह भवज्ञायते ॥ ८ ॥ 
 
अथध — आहवनीयाचे ईशान्येस गुढघ्याइतकी खाांच करून तींत नीळ व शवेाळें  टाकून ठेवावें; 

अस्ग्नहोिी या खाांचेंतून भनघनू रू्राबरोबर स्वगधलोकीं जातो असे जें म्हणणें तें आश्वलायनासही मान्य आहे. 
 
* अस्ग्नहोिी हा बलगदेहानें या खाांचेंत पार्तथवदेहाला सांस्कार होईपयंत राहून, दहनसांस्कारानांतर या 

खाांचेतून भनघनू रू्राबरोबर स्वगधलोकीं जातो असें श्रुतीचें तातपयध आहे. ही खाांच प्रथमच नीळ व शवेाळ घालून 
करून ठेवावी. 

 
सूत्र — इमे जीवा भवमृतैराववृिभन्नभत सव्यावृतो व्रजन्तयनवके्ष्यमाणाः ॥ ९ ॥ 
 
अथध — (नांतर) कत्त्यानें (७ । ६ । २६) ही ऋचा म्हणून डाव्या बाजूनें सवांनीं वळून मागें न 

पहाता स्मशानाांतून यावें :— 
 
सूत्र — यिोदकमवहद्भवभत ततप्राप्य सकृदुन्मज्ज्यैकाांजभलमुतसृज्य तस्य गोिां नाम च 

गृहीतवोत्तीयान्याभन वासाांभस पभरर्ाय सकृदेनान्यापीड्योदग्दशाभन भवसृज्यासत आनक्षिदशधनात् ॥ १० ॥ 
 
अथध — (व) जेथें अप्रवाहोदक असेल तेथें सवांनीं येऊन एक वळे बुडी मारून तया पे्रताचें नाांव व 

गोिाचा उच्चार करून एक एक ओांजळ पाणी द्यावें, नांतर उदकाांतून बाहेर येऊन दुसरीं वस्त्रें नेसून एकदाां ओलीं 
वस्त्रें रु्ऊन ती उत्तरेस दशा करून वाळत टाकावीं व तेथें नक्षिदशधनपावतेों बसावें. 

 
* हें कृतय भदवसाां झालें  असताां नक्षिदशधनानांतर घरीं जावें. 
 
सूत्र — आभदतयस्य वा दृश्यमाने प्रभवशयुेः ॥ ११ ॥ 
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अथध — अथवा सूयोदय होऊन सूयधमांडळ भदसूां लागलें  म्हणजे घराांत प्रवशे करावा. 
 
* हें कृतय रािीं झालें  असताां सूयधदशधनीं घराांत प्रवशे करावा. 
 
सूत्र — कभनष्ठप्रथमा ज्येष्ठजर्न्याः ॥ १२ ॥ 
 
अथध — र्ाकटीं माणसें प्रथम आभण वडील माणसें मागाहून अशा क्रमानें घराांत प्रवशे करावा. 
 
सूत्र — प्राप्यागारमश्मानमस्ग्नां गोमयमक्षताांस्तैलमप उपस्पृशस्न्त ॥ १३ ॥ 
 
अथध — याप्रमाणें सवांनीं घरीं जाऊन अश्मा, अस्ग्न, गाईचें शणे, अक्षता, भतल व उदक या पदाथांला 

स्पशध करावा. 
 
सूत्र — नैतस्याां रात्र्यामन्नां पचेरन् ॥ १४ ॥ 
 
अथध — मरणभदवशीं रािीं स्वयांपाक करूां  नये. 
 
सूत्र — क्रीतोतपने्नन वा वत्तेरन् ॥ १५ ॥ 
 
अथध — खावयाचे पदाथध भवकत आणून अथवा कोणीं आणून भदले तर तयाांनीं भनवाह करावा. 
 
सूत्र — भिरािमक्षारलवणाभशनः स्युः ॥ १६ ॥ 
 
अथध — तीन भदवसपयंत क्षार पदाथध व लवण खाऊां  नये. 
 
सूत्र— िादशरािां वा महागुरुषु दानाध्ययने वजधयेरन् ॥ १७ ॥ 
 
अथध—महागुरू म्हणजे आईबाप बकवा वदे पढभवणारा मृत झाला असताां १२ बकवा १० भदवस दान व 

अध्ययन करूां  नये. 
 
* हा भवकल्प आहे तो (गृ. ४ खां. ४ सू. १८) च्या अनुरोर्ानें भलभहला आहे. 
 
सूत्र—दशाहां सभपण्डेषु ॥ १८ ॥ गुरौ चासभपण्डे ॥ १९ ॥ अप्रत्तासु च स्त्रीषु ॥ २० ॥ 
 
अथध—सबपड बकवा असबपड गुरु आभण अभववाभहत कन्या मृत झाली असताां १० भदवसपयंत दान व 

अध्ययन सोडावें. 
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सूत्र—भिरािभमतरेष्ट्वाचायेषु ॥ २१ ॥ ज्ञातौ चासभपण्डे ॥ २२ ॥ प्रत्तासु च स्त्रीषु ॥ २३ ॥ अदन्तजाते ॥ २४ 

॥ अपभरजाते च ॥ २५ ॥ 
 
अथध—वदेाचा काांहीं भाग पढभवणारे आचायध, ज्ञातींतील असबपड, भववाभहत कन्या, दाांत न आलेलें  मूल 

बकवा पूणध गभध न होताां मृत झाला असताां तीन भदवसपयंत दान व अध्ययन करूां  नये. 
 
सूत्र — एकाहां सब्रह्मचाभरभण ॥ २६ ॥ समानग्रामीये च श्रोभिये ॥ २७ ॥ 
 
अथध—सहाध्यायी मृत झाला असताां व आपल्या गाांवाांतील अस्ग्नहोिी मृत झाला असताां एक भदवस दान 

व अध्ययन करूां  नये. 
 
* या खांडाांतील सोळाव्या व सिाव्या सूिाचा अथध कोणी असा कभरतात कीं, महागुरु मृत झाला असताां 

तीन रािपयंत अथवा बारा भदवसपयंत क्षार व लवण पदाथध खाऊां  नये असा भवकल्प करून अठराव्या सूिापासून 
या शवेटच्या सूिापावतेों साांभगतलेला हा अशौचसांके्षप आहे ह्याचा भवस्तार स्मृतीवरून समजावा. अस्ग्नहोत्र्याचे 
पे्रताभशवाय इतराांचे पे्रताांचा भवभर् ‘वृणत्तगं्रथात’ भलभहला आहे. 

 
———— 

 
खण्ड ५ 

 
सूत्र —सांचयनमूध्व ंदशम्याः कृष्ट्णपक्षस्यायुजास्वकेनक्षिे ॥ १ ॥ 
 
अथध—कृष्ट्णपक्षीं दशमीपढुील भवषम भतथीला पूवा, पूवाषाढा, पूवाभारपदा, उत्तरा, उत्तराषाढा व 

उत्तराभारपदा याांखेरीज नक्षिाांवर अस्स्थसांचयनकमध करावें. 
 
सूत्र—अलक्षणे कुम्भे पुमाांसमलक्षणायाां भस्त्रयमयुजोऽभमथुनाः प्रवयसः ॥ २ ॥ 
 
अथध—अमांगल कुां भाांत पुरुषाच्या अस्थी व अमांगल कुां भीमध्यें भस्त्रयाांच्या अस्थी अशा भवषम सांख्याक 

म्हाताऱ्याांनीं गोळा कराव्या. तयाांत बायका व पुरुष भमश्र नसाव.े 
 
* स्तनरभहत खापरी घागर म्हणजे कुां भ व स्तनसभहत म्हणजे कुां भी असें समजावें. अस्थी गोळा 

करण्यास सवध पुरुष बकवा सवध बायकाच असाव्या. 
 
सूत्र—क्षीरोदकेन शमीशाखया भिः प्रसव्यमायतनां पभरव्रजन् प्रोक्षभत शीभतके शीभतकावतीभत ॥ ३ ॥ 
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अथध—दुर्ानें भमश्र केलेलें  पाणी शमीच्या डाहळ्याांनीं तीन वळे तया मृताच्या खाांचेस उलट्या प्रदभक्षणा 
घालताांनाां (७ । ६ । २२) या ऋचेनें प्रोक्षण करावें. 

 
* दर प्रदभक्षणेस मांि म्हणत जावा. 
 
सूत्र —अङ्गुष्ठोपकभनभष्ठकाभ्यामेकैकमस्थ्यसांह्रादयन्तोऽवदध्युः पादौ पूव ंभशर उत्तरम् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—एकेक अस्स्थ अांगुष्ठ आभण अनाभमकेनें घेऊन तया न वाजभवता कुां भाांत ठेवाव्या व तया अस्थी 

पायाकडून डोक्यापयंत वेंचीत जावें. 
 
सूत्र—सुसभञ्चतां सभञ्चतय पवनेन सम्पूय यि सवधत आपो नाभभस्यन्देरन्नन्या वषाभ्यस्ति गत्तेऽवदध्युरुप 

सपध मातरां भभूममेताभमभत ॥ ५ ॥ 
 
अथध—याप्रमाणें अस्थी नीट वेंचल्यावर तया कुां भाांत ठेवनू जळलेलें  भचताभस्म सुपानें पाांखडावें व 

तयाांतील बारीक अस्थी तया कुां भाांत ठेभवल्यानांतर तो कुां भ, ज्या खाांचेंत कोणतेही बाजूनें पजधन्याचे उदकावाांचून 
उदक येणार नाहीं अशा खाांचेंत (७ । ६ । २७) या ऋचेनें ठेवावा. 

 
* हा मांि कत्त्यानेंच म्हणावा आभण यापुढेंही कत्त्यानेंच मांि म्हणाव.े 
 
सूि—उत्तरया पाांसूनवभकरेत् ॥ ६ ॥ अवकीयोत्तराम् ॥ ७ ॥ 
 
अथध — (आभण पुढें) (७ । ६ । २८) या ऋचेनें तया खाांचेंत कुां भाचे तोंडापयंत माती टाकावी; 

आभण नांतर (७ । ६ । २८) ही ऋचा म्हणावी. 
 
सूत्र—उते्त स्तभ्नामीभत कपालेनाभपर्ायाथानवके्षां प्रतयाव्रज्याप उपस्पृश्य श्राद्धमस्म ैददु्यः ॥ ८ ॥ 
 
अथध — (नांतर)  (७ । ६ । २८) या ऋचेनें तो कुां भ कपालाांनीं म्हणजे खापरीनें झाांकून वर माती 

टाकून बुजवनू मागें न पाहताां स्मशानाांतून येऊन या पे्रताचे उदे्दशानें श्राद्ध करावें. 
 

———— 
 

खण्ड ६ 
 
सूत्र—गुरुणाऽभभमतृा अन्यतो वाऽपक्षीयमाणा अमावास्यायाां शास्न्तकमध कुवीरन् ॥ १ ॥ 
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अथध — ज्याचा गुरु मृत झाला असेल तयानें बकवा ज्याांचा पुि, पश ूबकवा भहरण्याभदकाांचा नाश झाला 
असेल तयानें अमावास्येला शाांभतकमध करावें. 

 
सूत्र—पुरोदयादस्ग्नां सहभस्मानां सहायतनां दभक्षणा हरेयुः क्रव्यादमस्ग्नां प्रभहणोभम दूरभमतयर्धचेन ॥ २ ॥ 
 
अथध—सूयोदयापूवीं अग्नीला भस्मासुद्धाां चुलीसह दभक्षण भदशसे  (७ । ६ । २१ ) या अध्या 

ऋचेनें न्यावें. 
 
* येथें अस्ग्न म्हणजे लौभककास्ग्न घ्यावयाचा; गृह्यास्ग्न घेऊां  नये. 
 
सूत्र—तां चतुष्ट्पथे न्युप्य यि वा भिः प्रसव्यां पभरयस्न्त सव्यःै पाभणभभः सव्यानूरूनाघ्नानाः ॥ ३ ॥ 
 
अथध—तो अस्ग्न चौरस्तयावर (चवायावर) अगर दुसरे स्थळीं टाकून तयाला उलट्या तीन प्रदभक्षणा 

घालाव्या व डाव्या हाताांनीं डाव्या माांड्या थापटाव्या. 
 
सूत्र—अथानवके्षां प्रतयाव्रज्याप उपस्पशृ्य केशश्मश्रलुोमनखाभन वापभयतवोपकल्पयीरन्नवान्मभणकान् 

कुम्भानाचमनीयाांश्च शमीसुमनोमाभलनः शमीमयभमघ्मां शमीमय्यावरणी पभरर्ींश्चानडुहां गोमयां चमध च 
नवनीतमश्मानां च यावतयो युवतयस्तावस्न्त कुशभपञ्जलूाभन ॥ ४ ॥ 

 
अथध— (नांतर) माग े न पाहताां परत येऊन स्नान करून क्षौर करवावें आभण पाणी ठेवण्याजोगें नवें 

मभणक म्हणजे घागरीसारखें मडकें , ताांब्या पांचपािी वगैरे आचमन करण्याच्या उपयोगीं पािें, शमीकाष्ठाचा 
इध्म, शमीच्या दोन अरणी व तया काष्ठाांचेच पभरर्ी, बैलाचें शणे, बैलाचें काांतडें, लोणी, अश्मा व आपल्या 
घरच्या भजतक्या बायका असतील भततके कोंवळे दभध हे पदाथध आणनू ठेवाव.े वरील भाांडीं शमीच्या पुष्ट्पमालाांनीं 
युक्त असावीं. 

 
सूत्र—अस्ग्नवलेायामस्ग्नां जनयेभदहैवायभमतरो जातवदेा इतयर्धचेन ॥ ५ ॥ 
 
अथध—अपराह्णकालीं मांथन करून (७ । ६ । २१) ही अर्ी ऋचा म्हणून अस्ग्न उतपन्न करावा. 
 
* हाही अस्ग्न लौभककाग्नीच समजावा. 
 
सूत्र—तां दीपयमाना आसत आ शान्तरािादायुष्ट्यमताां कथाः कीत्तधयन्तो माङ् गल्यानीभतहास-

पुराणानीतयाख्यापयमानाः ॥ ६ ॥ 
 
अथध — कुलवृद्धाांच्या गोष्टी बोलत व मांगलकारक इभतहास (पुराणें) वाचीत दोन प्रहर रािपयंत अस्ग्न 

प्रदीप्त करीत बसावें. 
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सूत्र— उपरतेषु शब्देषु सम्प्रभवष्टेषु वा गृहां भनवशेनां वा दभक्षणाद्िारपक्षातप्रक्रम्याभवस्च्छन्नामुदकर्ाराां 

हरेत्तन्तुां तन्वन् रजसो भानुमस्न्वहीतयोत्तरस्मात् ॥ ७ ॥ 
 
अथध—सवध लोक भनभरस्त असताां तयावळेीं अथवा ततपूवीं पुिाभदकाांनीं घराांत बकवा भनरेचे स्थानीं प्रवशे 

केला असताां कत्त्यानें दभक्षणचे िारापासून उत्तरेचे िारापयंत (८ । १ । १४) ही ऋचा म्हणून 
सारखी उदकर्ार र्रावी. 

 
सूत्र—अथास्ग्नमुपसमार्ाय पश्चादस्यानडुहां चमास्तीयध प्राग्ग्रीवमुत्तरलोम 

तस्स्मन्नमातयानारोहयेदारोहतायुजधरसां वृणाना इभत ॥ ८ ॥ 
 
अथध—नांतर गूह्याग्नीचें उपसमार्ान करून अग्नीचे पभश्चमेस बैलाचें काांतडें, पूवेस गळा व ऊध्वध केश 

असें अांथरून तयावर पुिाभदकाांस कत्त्यानें  (७ । ६ । २७) ही ऋचा म्हणून बसवावें. 
 
सूत्र—इम जीवभे्यः पभरबर् दर्ामीभत पभरबर् पभरदध्यात् ॥ ९ ॥ 
 
अथध— (नांतर)  (७ । ६ । २६) ही ऋचा म्हणनू १ पभरर्ी प्रथम अग्नीचे पभश्चमेस घालावा आभण 

मग दभक्षणेस १ व उत्तरेस १ असे दोन पभरर्ी मांि न म्हणताां घालाव.े 
 
सूत्र—अन्तमृधतयुां दर्ताां पवधतेनेतयश्मानभमतयुत्तरतोऽग्नेः कृतवा परां मृतयो अनु परेभह पन्थाभमभत चतसृभभः 

प्रतयृचां हुतवा यथाहान्यनुपूव ंभवन्तीतयमातयानीके्षत ॥ १० ॥ 
 

(७ । ६ । २६) या ऋक्पादानें अश्मा ठेवनू  (७ । ६ । २६) अथध—अग्नीचे उत्तरेस 
या चार ऋचाांनीं प्रभतऋचेस होम केल्यावर,  (७ । ६ । २६) ही ऋचा ह्मणून पुिाभदकाांस अवलोकन 
करावें. 

 
सूत्र—युवतयः पृथक् पाभणभ्याां दभधतरुणकैनधवनीतेनाङ्गुष्ठोपकभनभष्ठकाभ्यामभक्षणी आांज्य पराच्यो 

भवसृजेयुः ॥ ११ ॥ 
 
अथध— भस्त्रयाांनीं वगेवगेळ्या एकेक कोंवळ्या दभानें लोणी घ्यावें व तें लोणी दोन्ही हाताांच्या अांगुष्ठ 

अनाभमकाांनीं घेऊन दोन्ही डोळ्याांत घालावें आभण ते दभ ंन पाहताां पाठीमागें टाकून द्याव.े 
 
सूत्र—इमा नारीरभवर्वाः सुपतनीभरतयांजाना ईके्षत ॥ १२ ॥ 
 
अथध — (नांतर कत्त्यानें) (७ । ६ । २६) ही ऋचा म्हणून डोळ्याांत लोणी घालणाऱ्या 

भस्त्रयानाां अवलोकन करावें. 
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सूत्र—अश्मन्वतीरीयते सांरभध्वभमतयश्मानां कत्ता प्रथमीऽभभमृशते् ॥ १३ ॥ 
 
अथध—कत्त्यानें प्रथम अश्म्याला  (८ । १ । १४) ही ऋचा म्हणून स्पशध करावा. 
 
* आभण नांतर इतराांनीं अमांिक स्पशध करावा. 
 
सूत्र—अथापराभजतायाां भदश्यवस्थायास्ग्ननाऽऽनडुहेन गोमयेन चाभवस्च्छन्नया चोदकर्ारयाऽऽपो भह ष्ठा 

मयोभवु इभत तृचेन परीमे गामनेषतेभत पभरक्रामतसु जपेत् ॥ १४ ॥ 
 
अथध—अस्ग्न व बैलाचें शणे घ्यावें, व (७ । ६ । ५) या ३ ऋचाांनीं औपासनाग्नीस 

पुिाभदक प्रदभक्षणा घालीत असताां कत्त्यानें ईशान्य भदशसे उभें राहून (८ । ८ । १३) ही ऋचा जपावी. 
 
सूत्र—भपिलोऽनड्वान् पभरणेयः स्याभदतयुदाहरस्न्त ॥ १५ ॥ 
 
अथध—बपगट वणाच्या बैलाचा भववाह करावा असें ब्रह्मवतेे्त म्हणतात. 
 
सूत्र—अथोपभवशस्न्त यिाभभरांस्यमाना भवन्तयहतेन वाससा प्रच्छाद्य ॥ १६ ॥ आसतेऽस्वपन्त ओदयात् ॥ 

१७ ॥ 
 
अथध—नांतर ज्या जागेवर बसण्याची इच्छा असेल तया जागेवर कोरें वस्त्र अांथरून तयावर सवांनीं बसावें. 

ह्याप्रमाणें सूयोदय होईांपयंत न भनजताां बसून राहावें. 
 
सूत्र—उभदत आभदतये सौयाभण स्वस्तययनाभन च जभपतवाऽन्न सांस्कृतयाऽप नः शोशुचदर्भमभत प्रतयचृां 

हुतवा ब्राह्मणान् भोजभयतवा स्वस्तययनां वाचयीत गौः कां सोऽहतां वासश्च दभक्षणा ॥ १८ ॥ 
 
अथध—सूयोदय झाला असताां (गृ. अ॰ २ खां॰ ३ सू॰ १२) याचे अथांत भलभहलेले सौयं मांि व 

स्वस्तययनमांि जपून स्वयांपाक करावा, आभण  (१ । ७ । ५) या सूक्ताने प्रभतऋचेस होम करून 
ब्राह्मणाांस भोजन घालावें व स्वस्स्तवाचन करून तयाांस गाय, पाि व कोरें वस्त्र ही दभक्षणा द्यावी. 

 
———— 
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खण्ड ७ 
 
सूत्र — अथातः पावधणे श्रादे्ध काम्य आभ्युदभयक एकोभद्दष्ट ेवा ॥ १ ॥ ब्राह्मणान् श्रुतशीलवृत्तसम्पन्नानेकेन 

वा काले ज्ञाभपतान् स्नातान् कृतपच्छौचानाचान्तानुदङ्मुखान्  भपतृवदुपवशे्यैकैकमेकैकस्य िौ व्दौ िींस्त्रीन्वा वृद्धौ 
फलभयूस्तवां न तववैेकां  सवेषाम् ॥ २ ॥ 

 
अथध—पुढें पावधण श्राद्धाचा, कामभनक श्राद्धाचा, नाांदीश्राद्धाचा आभण एकोभद्दष्ट श्राद्धाचा भवभर् साांगतों. 

कारण, हीं श्राद्धें केलीं असताां कल्याण होतें. वदेाध्ययन, सुस्वभाव व शास्त्राप्रमाणें वागणें या तीन गुणाांनीं युक्त 
अथवा याांपकैीं एका गुणानें युक्त, वळेेस आमांिण भदलेले, स्नान केलेले व पाय रु्तलेले अशा ब्राह्मणाांस, हे माझे 
भपतर या बुद्धीनें एकेक भपतृदेवतेस एकेक, दोन दोन बकवा तीन तीन अथवा याांपेक्षाां जास्ती ब्राह्मण बसभवले 
असताां जास्ती फल होईल; परांतु सवध भपतृदेवता भमळून एकच ब्राह्मण नसावा. ब्राह्मण उत्तरेस तोंड करून 
बसवाव.े 

 
सूत्र — काममनादे्य ॥ ३ ॥ भपण्डैव्याख्यातम् ॥ ४ ॥ अपः प्रदाय ॥ ५ ॥ दभान् भिगुणभगु्नानासनां प्रदाय ॥ 

६ ॥ अपः प्रदाय ॥ ७ ॥ 
 
अथध—पावधण श्राद्धाखेरीज इतर श्राद्धाांमध्यें इच्छेनुरूप ब्राह्मण बोलवाव े व तयाांत बपडभपतृयज्ञाांत 

साांभगतल्याप्रमाणें बपडदान करावें. ब्राह्मण बसभवल्यानांतर उदक देऊन दोहोंपेक्षाां अभर्क दभध घेऊन ते अरे् 
मोडून आसनस्थानीं द्याव ेव नांतर पुन्हाां उदक द्यावें. 

 
* ‘अनाद्य’ शब्दाचा अथध ‘पावधणश्राद्धाखेरीज’ असा वर केलाच आहे. परांतु तया शब्दाचे अथध 

‘वृभत्तग्रांथाां’त अनेक केले आहेत : म्हणजे, — ‘सबपडश्राद्धाखेरीज’, बकवा ‘सभोजन श्राद्धाखेरीज’ म्हणजे 
‘आमभहरण्याभद श्राद्धाांमध्यें (भसर्ा बकवा रव्य देणें)’, बकवा ‘अन्न अथवा रव्य याांच्या अभावीं’, अथवा 
‘दुष्ट्काळाांत’, इ. 

 
सूत्र—तैजसाश्ममयमनृ्मयेषु भिषु पािेष्ट्वकेरव्येषु वा दभान्तर्तहतेष्ट्वप आभसच्य शन्नो देवीरभभष्टय इतयनु-

मस्न्ितासु भतलानावपभत, भतलोऽभस सोमदेवतयो गोसव ेदेवभनर्तमतः ॥ प्रतनवभद्भः प्रत्तः स्वर्या 
प्रीणयाभह नः स्वर्ा नम इभत ॥ ८ ॥ 

 
अथध—एक तैजस, एक दगडी व एक मृभत्तकेचें अशा तीन रव्याांचीं अथवा भतन्हींपैकीं एकाच रव्याचीं 

तीन पािें दभांनीं झाांकलेलीं अशीं ठेवनू तयाांत उदक घालून (७ । ६ । ५) या ऋचेनें तया उदकाचें 
अनुमांिण करावें; आभण नांतर तया उदकाांत ‘भतलो॰ नमः’ या मांिानें तीळ टाकाव.े 

 
सूत्र—प्रसव्येन ॥ ९ ॥ 
 
अथध— हें श्राद्धकमध अप्रदभक्षण म्हणजे अपसव्यानें करावें. 
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सूत्र—इतरपाण्यङ्गुष्ठान्तरेणोपवीभततवाद्दभक्षणेन वा सव्योपगृहीतेन भपतभरदां तेऽघ्यं भपतामहेदां तेऽघ्यं 

प्रभपतामहेदां तेऽघ्यधभमभत ॥ १० ॥ अप्पूवधम् ॥ ११ ॥ 
 
अथध — डाव्या हाताच्या अथवा डावा हात उजव्या हाताला लावनू तयाच्या अांगुष्ठतजधनींतील मध्यभागानें 

सव्य करून (१) ‘भपतभरदां तेऽघ्यं’, (२) ‘भपतामहेदां तेऽघ्यं’, आभण (३) ‘प्रभपतामहेदां तेऽघ्यं’ या तीन मांिाांनीं 
तीन अघ्यध द्याव;े व ते अघ्यध देण्यापूवीं हातावर उदक द्यावें. 

 
सूत्र —ताः प्रभतग्राहभयष्ट्यन् सकृत्  सकृत् स्वर्ा अध्या इभत ॥ १२ ॥ 
 
अथध— अघ्यध देण्यापूवीं एकेकवळे ‘स्वर्ा अघ्याः’ या मांिानें तयाचें भनवदेन करावें. 
 
* भपतृस्थानीं तीन ब्राह्मण असले तरी भतघाांनाां भमळून एकवार मांि म्हणून हें भनवदेन करावें. 
 
सूत्र — प्रसृष्टा अनुमन्ियेत– या भदव्या आपः पृभथवी सांबभवुूया अन्तभरक्ष्या उत पार्तथवीयाः ॥ 

भहरण्यवणा यभज्ञयास्ता न आपः शां स्योना भवस्न्तवभत सांस्रवान् समवनीय ताभभरभद्भः पुिकामो मुखमनस्क्त ॥ १३ 
॥ 

 
अथध—भदलेल्या अघ्याचें ‘या भदव्या॰ भवन्तु’ या मांिानें अनुमांिण करावें व नांतर अघ्यधपािाांतील शषे 

उदक एकि करून तें उदक पुिकामना असल्यास मुखाला लावावें. 
 
सूत्र—नोद्धरेतप्रथमां पािां  ॥ आवृतास्ति भतष्ठस्न्त भपतरः शौनकोऽब्रवीत् ॥ १४ ॥ 
 
अथध —(नांतर) ज्या प्रथम पािाांत अघ्याचें शषेोदक एकि केलें  असेल तें पाि पालथें टाकावें अथवा 

पालथें न टाभकताां तें भतसऱ्या अघ्यधपािानें आच्छादावें व तें तेथून उचलूां  नयें. कारण तया पािाखालीं भपतर 
झाांकलेले राहतात असें शौनकऋषींनीं साांभगतलें  आहे. 

 
———— 

 
खण्ड ८ 

 
सूत्र — एतस्स्मन् काले गन्र्माल्यरू्पदीपाच्छादनानाां प्रदानम् ॥ १ ॥ 
 
अथध—यावळेेसच म्हणजे अघ्यध भदल्यानांतर गांर्, पुष्ट्प, रू्प, दीप व वस्त्रें हीं द्यावीं. 
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सूत्र — उद्धतृय घृताक्तमन्नमनुज्ञापयतयग्नौ कभरष्ट्ये करवै करवाणीभत वा ॥ २ ॥ प्रतयभ्यनुज्ञा भक्रयताां 
कुरुष्ट्व कुर्तवभत ॥ ३ ॥ 

 
अथध — (नांतर) भाांड्याांतून अन्न उकरून तयाला तूप लावावें आभण ‘अग्नौ कभरष्ट्ये’ असें म्हणून अथवा 

‘कभरष्ट्ये’ या भठकाणीं ‘करवै’ अथवा ‘करवाभण’ असें म्हणून ब्राह्मणाांपाशीं होम करण्याची आज्ञा मागावी; व 
ब्राह्मणाांनीं ‘भक्रयताां’ अथवा ‘कुरुष्ट्व’ बकवा ‘कुरु’ असें म्हणून आज्ञा द्यावी. 

 
* ‘कभरष्ट्ये’ या पदानें आज्ञा माभगतली असताां ‘भक्रयताां’, ‘करवै’ या पदानें माभगतली असताां ‘कुरुष्ट्व’ 

आभण ‘करवाभण’ या पदानें माभगतली असताां ‘कुरु’ म्हणून द्यावी. 
 
सूत्र—अथाग्नौ जुहोभत यथोक्तां पुरस्तात् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—नांतर श्रौ. पू. २ । ६ याांत साांभगतल्याप्रमाणें अग्नीमध्यें होम करावा. 
 
सूत्र— अभ्यनुज्ञायाां पाभणष्ट्ववे वा ॥ ५ ॥ 
 
अथध — जर ब्राह्मणाांची हातावर होम करण्याची इच्छा असेल तर ब्राह्मणाांचे हातावरच होम करावा. 
 
* ‘इच्छा’ म्हणजे जेथें बपडभपतृयज्ञभवभर् नाहीं तेथें हातावरच होम करावा असें समजावें. 
 
सूत्र—अस्ग्नमुखा वै देवाः पाभणमुखाः भपतर इभत भद ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ 
 
अथध—कारण, अस्ग्न हा देवाचें मुख, व हात हा भपतराांचें मुख आहे असें ब्राह्मणाांत साांभगतलें  आहे. 
 
सूत्र—यभद पाभणष्ट्वाचान्तेष्ट्वन्यदन्नमनुभदशभत ॥ ७ ॥ 
 
अथध—जर हातावर होम केला तर ब्राह्मणाांनीं तें अन्न भोजनपािावर ठेवावें आभण नांतर आचमन करावें. 

बकवा तें अन्न भक्षण करावें. असे दोन अथध ‘वृभत्तग्रांथाां’त केले आहेत. पैकीं कोणताही पक्ष आचभरल्यानांतर दुसरें 
अन्न वाढावें. 

 
सूत्र—अन्नमने्न ॥ ८ ॥ 
 
अथध—दुसरें अन्न वाढणें तें होम करून शषेान्न वाढल्यानांतर वाढावें. 
 
सूत्र—सृष्टां दत्तमृध्नुकभमभत ॥ ९ ॥ 
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अथध—पुष्ट्कळ अन्न वाढलें  असताां सांपभत्त प्राप्त होते. 
 
सत्र — तृप्तान् ज्ञातवा मरु्मतीः श्रावयेदक्षन्नमीमदन्तेभत च ॥ १० ॥ 
 

जाणनू  (१ । ६ । १७) तीन ऋचा व  (१ । ६ अथध — ब्राह्मण तृप्त झाले असें 
। ४) ही एक ऋचा अशा ४ ऋचा ब्राह्मणाांस ऐकवाव्या. 

 
सूत्र —सम्पन्नभमभत पृष्ट्वा यद्यदन्नमुपभकु्तां तत्ततस्थालीपाकेन सह भपण्डाथधमुद्धतृय शषेां भनवदेयेत् ॥ ११ ॥ 
 
अथध—ब्राह्मणाांस ‘सांपन्नां’ असा प्रश्न करावा व तयावर ब्राह्मणाांनीं ‘सांपन्नां’ असे उत्तर द्यावें. नांतर जें जें 

अन्न ब्राह्मणाांचे उपयोगीं पडलें  तें तें स्थालीपाकाच्या अन्नासह बपडाांकभरताां उकरून घेऊन बाकी अन्न ब्राह्मणाांस 
भनवदेन करावें. 

 
* ज्या श्राद्धाांत स्थालीपाकभवभर् करण्यास साांभगतला आहे तेथें स्थालीपाकासह बपडाांकभरताां अन्न 

घ्यावें, व जेथें स्थालीपाक नाहीं तेथें भकु्तशषेानेंच बपड द्याव.े 
 
सूत्र—अभभमतेऽनुमते वा भकु्तवतस्वनाचान्तेषु भपण्डाभन्नदध्यात् ॥ १२ ॥ आचान्तेष्ट्वकेे ॥ १३ ॥ 
 
अथध—तें अन्न ब्राह्मण घेत असताां तयाांना द्यावें, अथवा तयाांनीं आज्ञा भदली असताां इष्टबाांर्वाांसह भोजन 

करावें. ब्राह्मण तृप्त होऊन आचमन केलें  नसताां म्हणजे आांचवले नसताांच बपड द्याव.े बकवा ब्राह्मणाांनीं आांचवनू 
आचमन केल्यानांतर बपड द्याव ेअसेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 

 
सूत्र —प्रकीयान्नमुपवीयों स्वर्ोच्यताभमभत भवसृजेत् ॥ १४ ॥ अस्तु स्वरे्भत वा ॥ १५ ॥ 
 
अथध— उस्च्छष्टासमोर भवभकर द्यावा (अन्न टाकावें) आभण सव्य करून ब्राह्मणाांचें भवसजधन ‘ओां 

स्वर्ोच्यताां’ अथवा ‘अस्तु स्वर्ा’ असें म्हणून करावें आभण नांतर ब्राह्मणाांनीं ‘ओां स्वर्ा’ अथवा ‘अस्तु स्वर्ा’ असें 
म्हणावें. 

 
* भवसजधन करते वळेेस प्रारांभीं पालथें टाकलेलें  अघ्यधपाि उताणें करून नांतर दभक्षणा द्यावी. जेथें 

स्थालीपाकभवभर् आहे तेथेंच बपडदान करावें व जेथें स्थालीपाक नाहीं तेथें श्राद्धाांत बपडदान करूां  नये असेंही 
कोणी म्हणतात. 

 
———— 
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खण्ड ९ 
 
सूत्र—अथ शूलगवः ॥ १ ॥ शरभद वसन्ते वाऽऽरधया ॥ २ ॥ 
 
अथध — शूलगवकमध पुढें साांगतों. तें कमध शरदृतूमध्यें बकवा वसांतऋतूमध्यें आरा नक्षि असेल तया 

भदवशीं करावें. 
 
सूत्र — श्रेष्ठां स्वस्य यूथस्य ॥ ३ ॥ अकुभष्ठपृषत् ॥ ४ ॥ 
 
अथध—आपल्या पशूांचे कळपामध्यें मुख्य पशूांनीं शूलगवकमध करावें; तो पशु कुष्ठ झालेला नसावा व 

तयाचा रांग काळा असून तयावर पाांढरे भटपके असाव.े 
 
सूत्र—कल्माषभमतयेके ॥ ५ ॥ 
 
अथध — काळे भटपके असतात तो पशु घ्यावा, असेंही कोणी ऋषी म्हणतात. 
 
सूत्र—कामां कृष्ट्णमालोहवाांश्चते् ॥ ६ ॥ 
 
अथध—आपतकाळीं जाांभळ्या रांगाप्रमाणें काळा पशु घ्यावा. 
 
सूत्र—व्रीभहयवमतीभभरभद्भरभभभषच्य ॥ ७ ॥ भशरस्त आभसत्तः ॥ ८ ॥ रुराय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वभेत ॥ 

९ ॥ 
 
अथध — साळी व जव घालून तया उदकानें पशूचे डोक्यापासून पुच्छापयंत अभभषेक करावा; आभण नांतर 

‘रुराय॰ स्व’ हा मांि म्हणून पशूचा उतसगध करावा. 
 
सूत्र—तां वर्धयेत् सम्पन्नदन्तभषृभां वा ॥ १० ॥ 
 
अथध—तया पशूला दाांत येईपयंत बकवा उमेदींत येईपयंत पोसावें. 
 
सूत्र—यभज्ञयायाां भदभश ॥ ११ ॥ असन्दशधने ग्रामात् ॥ १२ ॥ 
 
अथध —यज्ञाला गाांवाबाहेर, कीं–जेथून गाांव भदसत नाहीं व गाांवाांतील लोकाांनाां आपण भदसत नाहीं 

अशा स्थळीं–योग्य भदशसे जावें. 
 
सूत्र—ऊध्वधमर्धरािादुभदत इतयेके ॥ १३ ॥ 
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अथध—हें कमध दोन प्रहर रािीं अथवा सूयोदयीं करावें. 
 
सूत्र—वैद्यां चभरिवन्तां ब्रह्माणमुपवशे्य सपलाशामारधशाखाां यपूां भनखाय व्रततयौ कुशरज्ज ू वा रशने 

अन्यतरया यूपां पभरवीयान्यतरयाऽर्धभशरभस पशुां बद्ध्वा यूपे रशनायाां वा भनयुनस्क्त यस्म ै नमस्तस्म ै तवा जुष्टां 
भनयुनज्मीभत ॥ १४ ॥ 

 
अथध—शूलगव जाणणारा व शृलगव कमध केलेला अशा ब्रह्मम्याला बसवनू पानाांसभहत ओल्या पळसाच्या 

फाांदीचा यूप (मेख) रोंवनू दोन पलाशवल्लींच्या बकवा दभांच्या दोऱ्याांपैकीं एक यूपाला वषे्टन करून दुसरी पशूचे 
उजव े शृांगाला बाांरू्न ती दोरी यूपाला बकवा यूपाला बाांर्लेले दोरीला बाांर्ावी, तयावळेेस ‘यस्म॰ैस्ज्म’ हा मांि 
म्हणावा. 

 
सूत्र—प्रोक्षणाभद समानां पशुना भवशषेान् वक्ष्यामः ॥ १५ ॥ 
 
अथध—प्रोक्षणाभदकमध पशुकल्पाांत (गृ॰ १ । ११त) साांभगतल्याप्रमाणें आहे. तयापकैीं भवशषे आम्ही 

साांगतों.— 
 
सूत्र—पात्र्या पलाशने वा वपाां जुहुयाभदभत ह भवज्ञायते ॥ १६ ॥ हराय मृडाय शवाय भशवाय भवाय 

महादेवायोग्राय भीमाय पशुपतये रुराय शङ्करायेशानाय स्वाहेभत ॥ १७ ॥ षड्भभवोत्तरैः ॥ १८ ॥ रुराय स्वाहेभत वा 
॥ १९ ॥ 

 
अथध — काष्ठपािीनें बकवा पळसाच्या पानाांनीं वपेचा होम करावा असें ऐकतों. व तो होम ‘हराय॰ स्वाहा’ 

या मांिानें बकवा शवेटल्या ६ नाांवाांनीं म्हणजे ‘उग्राय॰स्वाहा’ या मांिानें अथवा ‘रुराय स्वाहा’ या मांिानें करावा. 
 
सूत्र— चतसृषु चतसृषु कुशसूनासु चतसृषु भदक्ष ु बबल हरेद्यास्ते रुर पूवधस्याां भदभश सेनास्ताभ्य एनां 

नमस्ते अस्तु मा मा बहसीभरतयेवां प्रभतभदशां तवादेशनम् ॥ २० ॥ 
 
अथध— प्रभतभदशसे चार चार कुशसूनाांवर चारी भदशसे ‘यास्ते रु॰बहसी’ हा मांि म्हणून बभल द्यावा व 

प्रतयेक बभल देताांनाां हा मांि म्हणावा. परांतु मांिाांत ‘पूवधस्याां’ या भठकाणीं ज्या भदशसे बभल देणें असेल तया भदशचेें 
नाांव सप्तम्यांत घ्यावें. 

 
* कुशसूना म्हणजे दभध बकवा तृणाांनीं भवणून कभरतात तया. 
 
सूत्र— चतुर्तभः सूक्तैश्चतस्त्रो भदश उपभतष्ठते करुरायेमा रुरायाते भपतभरमा रुराय स्स्थरर्न्वन इभत ॥ २१ 

॥ 
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अथध—  (१ । ३ । २६), (१ । ८ । ५), (२ । ७ । १६) आभण  
 (५ । ४ । १३) या चार सूक्ताांनीं क्रमानें चाऱ्ही भदशसे उपस्थान करावें. 
 
सूत्र— सवधरुरयजे्ञषु भदशामुपस्थानम ॥ २२ ॥ 
 
अथध— सवध रुरयज्ञामध्यें हेंच भदशचेें उपस्थान समजावें. 
 
सूत्र — तुषान् फलीकरणाांश्च पुच्छां चमध भशरः पादाभनतयग्नावनुप्रहरेत् ॥ २३ ॥ 
 
अथध — स्थालीपाकसांबांर्ीं साळींचा कोंडा व पाखडण्यानें पडलेले सूक्ष्म कण, तसेंच तया पशूची शपेटी, 

चमध, भशर, पाय, हे अग्नींत टाकाव.े 
 
सूत्र— भोगां चमधणा कुवीतेभत शाांवतयः ॥ २४ ॥ 
 
अथध — तया चमाचा जोडा वगैरे करावा असे शावंत्यऋभष म्हणतात. 
 
सूत्र— उत्तरतोऽग्नेदधभधवीतासु कुशसूनासु वा शोभणतां भननयेच्छ्वाभसनीघोभषणीर्तवभचन्वतीः समश्रुतीः 

सपा एतिोऽि तद्धरध्वभमभत ॥ २५ ॥ 
 
अथध— अग्नीचे उत्तरेस दभधसमूहावर बकवा कुशसूनेवर ‘श्वाभस॰ध्वां’ ह्या मांिानें रक्त टाकावें. 
 
* अांगाचें अवदान देते वळेेस एखादे पािाांत रक्त र्रावें. 
 
सूत्र— अथोदङ्ङावृतय श्वाभसनीघोभषणीर्तवभचन्वतीः समश्रुतीः सपा एतिोऽि तद्धरध्वभमभत सपभे्यो 

यत्तिासृगवूध्यां वाव सु्रतां भवभत तद्धरस्न्त सपाः ॥ २६ ॥ 
 
अथध— नांतर उदङ्मुख करून सपधदेवतेचे उदे्दशानें जें मारण्याच्या भठकाणीं रक्त ऊवध्यगोह अथवा 

भमूीवर गळलेलें  असेल तें सपधदेवतेचे उदे्दशानें ‘श्वा॰ ध्वां’ हा मांि म्हणून द्यावें; तेव्हाां तें रक्त देवतारूपाांनीं सपध 
हरण करतात. 

 
* नांतर होमशषेाभद करून हें कमध सांपवावें. 
 
सूत्र— सवाभण ह वा अस्य नामरे्याभन ॥ २७ ॥ सवाः सेनाः ॥ २८ ॥ सवाण्युच्रयणाभन ॥ २९ ॥ 

इतयेवांभवद्यजमानां प्रीणाभत ॥ ३० ॥ 
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अथध— जगाांतील सवध शब्द हे रुरदेवतेचीं नाांवें होत; सवध पदाथध रुरदेवतारूपच आहेत; सवध सेना 
रुरदेवतेच्या आहेत; आभण जें जें उतकृष्ट आहे तें तें सवध रुरदेवतेचें आहे. असें रुरमाहातम्य जाणून शूलगव 
करणाऱ्या यजमानाचा सांतोष रुरदेव कभरतो. 

 
सूत्र — नास्य बु्रवाणां चन भहनस्तीभत भवज्ञायते ॥ ३१ ॥ 
 
अथध — हें कमध साांगणाराचा व कमधकत्त्याचा आभण अध्ययनकत्त्याचा रुरदेव नाश करीत नाहीं असें 

ऐकतों. 
 
सूत्र— नास्य प्राश्नीयात् ॥ ३२ ॥ 
 
अथध — या पशचूें हुतशषे भक्षण करूां  नये. 
 
* हा भनषेर् केभचन्मताांनीं आहे. कारण, पुढें याभवषयीं भवभर् साांभगतला आहे. 
 
सूत्र— नास्य ग्राममाहरेयुगरभभमारुको हैष देवः प्रजा भवतीभत ॥ ३३ ॥ 
 
अथध — या कमधसांबांर्ी पदाथध गाांवाांत आणूां नयेत; कारण, हा रुरदेव ते पदाथध गाांवाांत आणणाऱ्या 

लोकाांचा नाश करतो. हें मत आश्वलायनासही मान्य आहे. 
 
सूत्र — अमातयानन्ततः प्रभतषेर्येत् ॥ ३४ ॥ 
 
अथध— पुिाभदकाांस बरोबर येऊां  नये असा भनषेर् करावा. 
 
सूत्र— भनयोगात्त ुप्राश्नीयातस्वस्तययन इभत ॥ ३५ ॥ 
 
अथध — पशूचें हुतशषे भनयमानें भक्षण करावें; कारण, भक्षणापासून कल्याण होतें. 
 
सूत्र— स एष शूलगवो र्न्यो लोक्यः पुण्यः पुत्र्यः पशव्य आयुष्ट्यो यशस्यः ॥ ३६ ॥ 
 
अथध— हा शूलगव करणारा सर्न होऊन तयास स्वगाभदक लोक, पुि, पुण्य,पश,ू आयुष्ट्य, यश हीं 

प्राप्त होतात. 
 
सूत्र— इष्ट्वाऽन्यमुसृजेत् ॥ ३७ ॥ 
 
अथध— ह्याप्रमाणें शूलगव करून पुन्हाां शूलगवकमध करण्याकभरताां दुसऱ्या पशूचा उतसगध करावा. 
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सूत्र— नानुतसृष्टः स्यात् ॥ ३८ ॥ न हापशुभधवतीभत भवज्ञायते ॥ ३९ ॥ 
 
अथध— पशूचा उतसगध केल्यावाांचून राहूां नये. म्हणजे एकवळे तरी शूलगवकमध करावें. पशूवाांचून 

शूलगवकमध करूां  नये असें ऐकतों, व हें आश्वलायनासही मान्य आहे. 
 
सूत्र— शन्तातीयां जपन् गृहाभनयात् ॥ ४० ॥ 
 
अथध— शन्ताती (५ । ३ । २८) हें सूक्त जपून घरीं यावें. 
 
सूत्र— पशूनामुपताप एतमेव देवां मध्ये गोष्ठस्य यजेत् ॥ ४१ ॥ स्थालीपाकां  सवधहुतम् ॥ ४२ ॥ 
 
अथध— पशूांनाां रोग झाला असताां या रुरदेवतेच्या उदे्दशानें गोयामध्यें यज्ञ करावा; व तेथें 

स्थालीपाकाचा भनःशषे होम करावा. 
 
सूत्र— बर्तहराज्यां चानुप्रहृतय रू्मतो गा आनयेत् ॥ ४३ ॥ 
 
अथध— बर्तह व तूप अग्नींत देऊन तया रु्राांत गाई आणाव्या. 
 
* स्थालीपाकाचे साळींचा कोंडा व पाांखडण्यानें उडालेले बारीक कण तेही अग्नींत टाकाव.े 
 
सूत्र— शन्तातीयां जपन् पशनूाां मघ्यभमयान्मघ्यभमयात् ॥ ४४ ॥ 
 
अथध — (५ । ३ । २८) हें सूक्त जपून पशूच्यामध्यें प्रवशे करावा. 
 
सूत्र— नमः शौनकाय नमः शौनकाय ॥ ४५ ॥ 
 
अथध— शौनकऋषीला नमस्कार असो. 
 

इणत चतुथोऽध्यायः । 
 

इणत सप्राकृताथाश्वलायनगृह्यसूतं्र समाप्तम्। 
 

———— 
  



 अनुक्रमणिका 

 

 

॥ श्री ॥ 
 

आश्वलायनगृह्यसूत्रातं आलेले वैणदक मंत्र 
 

अध्याय १ 
 

खंड १ 
 

अगोरुर्ाय गभवषे दु्यक्षाय दस्म्यां वचः ॥ घृतातस्वादीयो मरु्नश्च वोचत ॥ २० ॥ 
—अष्टक ६, अध्याय २, वगध १८. 

आ ते अग्न ऋचा हभवहृधदा तष्टां भरामभस ॥ ते ते भवन्तूक्षण ऋषभासो वशा उत ॥ ४७ ॥ 
–४, ५,३०. 

यः सभमर्ा य आहुती यो वदेेन ददाश मतो अग्नये ॥ यो नमसा स्वध्वरः ॥ ५ ॥ 
–६, १, २९. 

 
खंड ४ 

 
अग्न आयूांभष पवस आसुवोजधभमषां च नः ॥ आरे बार्स्व दुच्छुनाम् ॥ १९ ॥ –७, २, १०. 
अस्ग्नऋभषः पवमानः पाांचजन्य: पुरोभहतः ॥ तमीमहे महागयम् ॥ २० ॥ 
अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचधः सुवीयधम् । दर्रबय मभय पोषम् ॥ २१ ॥ –७, २, ११. 
प्रजापते न तवदेतान्यन्यो भवश्वा जाताभन पभर ता बभवू ॥ 

यतकामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयां स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १० ॥ –८, ७, ४. 
तवमयधमा भवभस यतकनीनाां नम स्वर्ावन्गुह्यां भबभर्तष ॥ 

अांजस्न्त भमिां सुभर्तां न गोभभयधद्दम्पती समनसा कृणोभष ॥ २ ॥ –३, ८, १६. 
 

खंड ७ 
 

गृभ्णाभम ते सौभगतवाय हस्तां मया पतया जरदभष्टयधथासः ॥ 
भगो अयधमा सभवता पुरुां भर्मधह्यां तवादुगाहधपतयाय देवाः ॥ ३६ ॥ –८, ३, २७. 

प्र तवा मुांचाभम वरुणस्य पाशादे्यन तवाबघ्नातसभवता सुशवेः ॥ 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽभरष्टाां तवा सह पया दर्ाभम ॥ २४ ॥ –८; ३, २४. 

पे्रतो मुांचाभम नामुतः सुबद्धाममुतस्करम् ॥ यथेयबमर मीढवः सुपुिा सुभगासभत ॥ २५ ॥ 
–८, ३, २४. 



 अनुक्रमणिका 

 
 

खंड ८ 
 

पूषा तवतेो नयतु हस्तगृह्याभश्वना तवा प्रवहताां रथेन ॥ 
गृहान्गच्छ गृहपतनी यथासो वभशनी तवां भवदथमा वदाभस ॥ २६ ॥ –८, ३, २५. 

अश्मन्वती रीयते सांरभध्वमुभत्तष्ठत प्रतरता सखायः ॥ 
अिा जहाम ये असन्नशवेाः भशवान्वयमुत्तरेमाभभवाजान् ॥ ८ ॥ –८, १, १४. 

जीवां रुदांभत भवमयांते अध्वरे दीघामनु प्रभसबत दीभर्युनधरः ॥ 
वामां भपतृभ्यो य इदां समेभररे मयः पभतभ्यो जनयः पभरष्ट्वजे ॥ १० ॥ –७, ८, १९. 

मा भवदन्पभरपांभथनो य आसीदांभत दांपती ॥ सुगेभभदुधगधमतीतामप राांतवरातयः ॥ ३२ ॥ 
–८, ३, २६. 

सुमांगलीभरयां वरू्भरमाां समेत पश्यत ॥ सौभाग्यमस्य ैदत्त्वायाथास्तां भवपरेतन ॥ ३३ ॥ 
–८, ३, २६. 

इह भप्रयां प्रजया ते समृध्यतामस्स्मन्गहेृ गाहधपतयाय जागभृह ॥ 
एना पतया तन्वां १ सांसजृस्वार्ा भजव्री भवदथमा वदाथः ॥ २७ ॥ –८, ३, २५. 

आ नः प्रजाां जनयतु प्रजापभतराजरसाय समनक्तवयधमा ॥ 
अदुमंगलीः पभतलोकमाभवश शन्नो भव भिपदे शां चतुष्ट्पदे ॥ ४३ ॥ १–८, ३, २८. 

अघोरचक्षुरपभतध्न्येभर् भशवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचाः ॥ 
वीरसूदेवकामा स्योना शन्नो भव भिपदे शां चतुष्ट्पदे ॥ ४४ ॥ २–८, ३, २८. 

इमाां तवबमर मीढ्वः सुपुिाां सुभगाां कृणु ॥ दशास्याां पुिानारे्भह पभतमेकादशां कृभर् ॥ ४५ ॥ 
३–८, ३, २८. 

सिाज्ञी श्वशुरे भव सिाज्ञी श्वश्र्वाां भव ॥ ननान्दभर सिाज्ञी भव सिाज्ञी अभर्देवृषु ॥ ४६ ॥ 
४–८, ३, २८. 

समज्जतु भवश्व ेदेवाः समापो हृदयाभन नौ ॥ सांमातभरश्वा सांर्ाता समुदेष्ट्री दर्ातु नौ ॥ ४७ ॥ 
५–८, ३, २८. 

सतयेनोत्तभभता भभूमः सूयेणोत्तभभता द्यौः ॥ 
ऋतेनाभदतयास्स्तष्ठांभत भदभव सोमो अभर्भश्रतः ॥ १ ॥ –८, ३, २०. 

 
खंड ११ 

 
अस्ग्नां दूतां वृणीमहे होतारां भवश्ववदेसम् ॥ अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ १ ॥ 

अस्ग्नमस्ग्नां हवीमभभः सदा हवांत भवश्पभतम् ॥ हव्यवाहां पुरुभप्रयम् ॥ २ ॥ –१, १, २२. 
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खंड १२ 
 

यि वतेथ वनस्पते देवानाां गुह्या नामाभन ॥ ति हव्याभन गामय ॥ १० ॥ –३, ८, २१ . 
 

 

खंड १४ 
 

राकामहां सुहवाां सुष्टती हुव े शृणोतु नः सुभगा बोर्तु तमना ॥ सीव्यतवपः सूच्यास्च्छद्यमानया ददातु वीरां 
शतदायमुक्थ्यम् ॥ ४ ॥ यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभभदधदाभस दाशुषे वसूभन ॥ ताभभनो अद्य सुमना उपागभह 
सहस्त्रपोषां सुभगे रराणा ॥ ५ ॥ –२, ७, १५. 
 
प्रजापते न तवदेतान्यन्यो भवश्वा जाताभन पभर ता बभवू ॥ 

यतकामास्ते जुहुमस्तन्नौ अस्तु वयां स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १० ॥ –८, ७, ४. 
 

खंड १५ 
 

इांर श्रेष्ठाभन रभवणाभन रे्भह भचबत्त दक्षस्य सुभगतवमस्मे ॥ 
पोषां रयीणामभरबष्ट तनूनाां स्वाद्मानां वाचः सुभदनतवमह्नाम् ॥ ६ ॥ –२, ६, २७. 

अस्मे प्रयस्न्र् मर्वन्नजृीभषबन्नर रायो भवश्ववारस्य भरेूः ॥ अस्मे 
शतां शरदो जीवसे र्ा अस्मे वीराञ्छश्वत इांर भशभप्रन्  ॥ १० ॥ –३, २, २०. 

 
खंड २० 

 
ततसभवतुवृधणीमहे वयां देवस्य भोजनम् ॥ श्रेष्ठां सवधर्ातमां तुरां भगस्य र्ीमभह ॥ १ ॥ 

–४, ४, २५. 
युवा सुवासाः पभरवीत आगातस उ श्रेयान्भवभत जायमानः ॥ 

तां र्ीरासः कवय उन्नयांभत स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ ४ ॥ –३, १, ३. 
 

खंड २२ 
 

सदसस्पभतमदु्भतां भप्रयबमरस्य काम्यम् ॥ सबन मेर्ामयाभसषम् ॥ ६ ॥– १, १, ३५. 
ततसभवतुवधरेण्यां भगो देवस्य र्ीमभह ॥ भर्यो यो नः प्रचोदयात् ॥ १० ॥ –३, ४, १०. 
ततसभवतुवृधणीमहे वयां देवस्य भोजनम् ॥ श्रेष्ठां सवधर्ातमां तुरां भगस्य र्ीमभह ॥ १ ॥ 

–४, ४, २५. 
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खंड २३ 
 

यमृस्तवजो बहुर्ा कल्पयांतः सचेतसो यज्ञभममां वहांभत ॥ 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीतकास्स्वत्ति यजमानस्य सांभवत् ॥ १ ॥ –६, ४, २९. 

एक एवास्ग्नबधहुर्ा सभमद्ध एकः सूयो भवश्वमनु प्रभतूः ॥ 
एकैवोषाः सवधभमदां भवभातयेकां  वा इदां भवबभवू सवधम् ॥ २ ॥ –६, ४, २९. 

एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृर्स्व शक्ती वा यते्त चकृमा भवदा वा ॥ 
उत प्र णेष्ट्यभभ वस्यो अस्मा॰ ॥ १८ ॥ – १, २, ३५. 

इमामग्ने शरबण मीमृषो न इममध्वानां यमगाम दूरात् ॥ 
आभपः भपता प्रमभतः सोम्यानाां भभृमरस्यभृषकृन्मतयानाम् ॥ १६ ॥ –१, २, ३५. 

 
खंड २४ 

 
मरु् वाता ऋतायते मरु् क्षरांभत बसर्वः ॥ माध्वीनधः सांतवोषर्ीः ॥ ६ ॥ 
मरु् नक्तमुतोषसो मरु्मतपार्तथवां रजः ॥ मरु् द्यौरस्तु नः भपता ॥ ७ ॥ 
मरु्मान्नो वनस्पभतमधरु्माां अस्तु सूयधः ॥ माध्वीगावो भवांतु नः ॥ ८ ॥ –१, ६, १८. 
माता रुराणाां दुभहता वसूनाां स्वसाभदतयानाममृतस्य नाभभः ॥ 

प्र नु वोचां भचभकतुषे जनाय मा गामनागामभदबत वभर्ष्ट ॥ १५ ॥ –६, ७, ८. 
 

॥ इत्याश्वलायनगृह्यसूते्र प्रथमोऽध्यायः ॥ 
 

–––– 
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अध्याय २ 

 
खंड १ 

 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मास्न्वश्वाभन देव वयुनाभन भविान् ॥ 

युयोध्य१स्मजु्जहुराणमेनो भभूयष्ठाां ते नमउस्क्तां भवरे्म ॥ १ ॥ –२, ५, १०. 
मा नो अग्नेव सृजो अघायाभवष्ट्यव ेभरपव ेदुच्छुनाय ै॥ 

मा दतवते दशते मादते नो मा भरषते सहसावन्परा दाः ॥ ५ ॥ –२, ५, १०. 
शन्नो भवांतु वाभजनो हवषुे देवताता भमतरवः स्वकाः ॥ 

जांभयांतोऽबह वृकां  रक्षाांभस सनेभ्यस्मदु्ययवन्नमीवाः ॥ ७ ॥ -५, ४, ५. 
 

खंड ३ 
 

स्योना पृभथभव भवानृक्षरा नीवशेनी ॥ यछा नः शमध सप्रथः ॥ १५ ॥ – १, २, ६. 
अतो देवा अवांतु नो यतो भवष्ट्णुर्तवचक्रमे ॥ पृभथव्याः सप्त र्ामभभः ॥ १ ॥ – १; २, ७. 

 
सौयधस्वस्त्ययनमंत्राः 

 
सूयो नो भदवस्पातु वातो अांतभरक्षात् ॥ अस्ग्ननधः पार्तथवभे्यः ॥ १ ॥ 

(ऋचा ५) –८, ८, १६. 
उदु तयां जातवदेसां देवां वहांभत केतवः ॥ दृश ेभवश्वाय सूयधम् ॥ १ ॥ 

(ऋ. ९ बकवा १२) – १, ४, ७. 
भचिां देवानामुदगादनीकां  चक्षरु्तमिस्य वरुणस्याग्नेः ॥ 

आप्रा द्यावापभृथवी अांतभरक्षां सूयध आतमा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ (ऋचा ६) – १, ८, ७. 
नमो भमिस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतां सपयधत ॥ 

दूरेदृश ेदेवजाताय केतव ेभदवस्पुिाय सूयाय शांसत ॥ १ ॥ (ऋ. १२)–७, ८, १२. 
आ नो भराः ऋतवो यांतु भवश्वतोऽदब्र्ासो अपरीतास उभद्भदः ॥ 

देवा नो यथा सदभमद्वृरे् असन्नप्रायुवो रभक्षतारो भदवभेदव े॥ १ ॥ – १, ६, १५. 
स्वस्स्त नो भममीतामभश्वना भगः स्वस्स्त देव्यभदभतरनवधणः ॥ 

स्वस्स्त पूषा असुरो दर्ातु नः स्वस्स्त द्यावापभृथवी सुचेतुना ॥ (ऋ. ५) –४, ३, ७. 
परावतो ये भदर्ीषांत आप्यां मनुप्रीतासो जभनमा भववस्वतः ॥ 

ययातेये नहुष्ट्यस्य बर्तहभष देवा आसते ते अभर् बु्रवांतु नः ॥ १ ॥ (ऋ. १७) –८, २, ३. 
उदीरतामवर उतपरास उन्मध्यमाः भपतरः सोम्यासः ॥ 

असुां य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवांतु भपतरो हवषुे ॥ १ ॥ (ऋ. ८ बकवा १४) –७, ६, १७. 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मा॰ ॥ (ऋचा २) –२, ५, १०. 
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प्रजापते न तवदेतान्यन्यो भवश्वा जाताभन पभर ता बभवू ॥ 
यतकामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयां स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १० ॥ –८, ७, ४. 

 
खंड ६ 

 
वनस्पते वीड्वांगो भह भयूा अस्मतसखा प्रतरणः सुवीरः ॥ 

गोभभः सन्नद्धो अभस वीळयस्वास्छाता ते जयतु जेतवाभन ॥ २६ ॥ –४, ७, ३५. 
स्स्थरौ गावौ भवताां वीळुरक्षो मेषा भव वर्तह मा युगां भव शाभर ॥ 

इांरः पातल्ये ददताां शरीतोरभरष्टनेमे अभभ नः सचस्व ॥ १७ ॥ –३, ३, २२. 
सुिामाणां पृभथवीं द्यामनेहसां सुशमाणमभदबत सुप्रणीभतम् ॥ 

दैवीं नावां स्वभरिामनागसमस्त्रांवांतीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १० ॥ –८, २, ४. 
अस्माकमुत्तमां कृभर् श्रवो देवषुे सूयध ॥ वर्तषष्ठां द्याभमवोपभर ॥ १५ ॥ –३, ६, २६. 
ऋषभां मा समानानाां सपतनानाां भवषासभहम् ॥ 

हांतारां शिूणाां कृभर् भवराजां गोपबत गवाम्  ॥ १ ॥ –८, ८, २४. 
वयमद्येंरस्य पे्रष्ठा वयां श्वो वोचेमभह समयें ॥ 

वयां पुरा मभह च नो अनु द्यनू्तन्न ऋभकु्षा नरामनु ष्ट्यात् ॥ १० ॥ –२, ४, ५. 
तिो भदवो दुभहतरो भवभातीरुप बु्रव उषसो यज्ञकेतुः ॥ 

वयां स्याम यशसो जनेषु तद्द्यौश्च र्त्ताां पृभथवी च देवी ॥ ११ ॥ –३, ८, २. 
 

खंड ८ 
 

शन्न इांराग्नी भवतामवोभभः शन्न इांरावरुणा रातहव्या ॥ 
शांभमरासोमा सुभवताय शां योः शन्न इांरापूषणा वाजसातौ ॥ १ ॥ –५, ३, २८. 

आपो भह ष्ठा मयोभवुस्ता न ऊजे दर्ातन ॥ महे रणाय चक्षसे ॥ (ऋचा ३) –७, ६, ५. 
 

खंड ९ 
 

शन्न इांराग्नी भवतामवोभभभरभत सूक्त (ऋ. १५)–५, ३, २८. 
आपो भह ष्ठा मयोभसु्ता न ॰ (ऋ. ३) –७, ६, ५. 

वास्तोष्ट्पते प्रभत जानीह्यस्मान्तस्वावशेो अनमीवो भवा नः ॥ 
यत्त्वमेहे प्रभत तन्नो जुषस्व शन्नो भव भिपदे शां चतुष्ट्पदे ॥ (ऋ. ४) –५, ४, २१ . 

 
खंड १० 

 
के्षिस्य पभतना वयां भहतेनेव जयामभस ॥ 

गामश्वां पोषइल्वा स नो, मृळातीदृश ेइभत सूक्त (ऋ. ८) –३, ८, ९. 



 अनुक्रमणिका 

मयोभवूातो अभभ वातूस्त्रा ऊजधस्वतीरोषर्ीरा भरशांताम् ॥ 
पीवस्वतीजीवर्न्याः भपबांतववसाय पिते रुर मृळ ॥ (ऋ. २)–८, ८, २७. 

या देवषुे तन्व१मरैयांत यासाां सोमो भवश्वा रूपाभण वदे ॥ 
ता अस्मभ्यां पयसा भपन्वमानाः प्रजावतीबरर गोष्ठ ेभररीभह (ऋ. २) –८, ८, २७. 

आ गावो अग्मन्नतु भरमक्रन्तसीदांतु गोष्ठ ेरणयांतवस्मे ॥ 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युबरराय पूवीरुषसो दुहानाः ॥ (ऋ. ८) –४, ६, २५. 

 
॥ इत्याश्वलायनगृह्यसूते्र णद्वतीयोऽध्यायः ॥ 

 
–––– 

  



 अनुक्रमणिका 

 
अध्याय ३ 

 
खंड ५ 

 
अस्ग्नमीळे पुरोभहतां यज्ञस्य देवमृस्तवजम् ॥ होतारां रतनर्ातमम् ॥ १ ॥ – १, १, १. 
कुषुांभकस्तदब्रवीभद्गरेः प्रवतधमानकः ॥ वृभश्चकस्यारसां भवषमरसां वृभश्चक ते भवषम् ॥ १६ ॥ 

–२, ५, १६. 
तवमग्ने दु्यभभस्तवमाशुशुक्षभणस्तवमद्भयस्तवमश्मनस्पभर ॥ 

तवां वनेभ्यस्तवमोषर्ीभ्यस्तवां नृणाां नूपते जायसे शुभचः ॥ १ ॥ २, ५, १७. 
आवदांस्तवां शकुने भरमा वद तूष्ट्णीमासीनः सुमबत भचभकभद्ध नः ॥ 

यदुतपतन्यदभस ककभरयधथा बृहिदेम भवदथे सुवीराःाः॑ ॥ ३ ॥ –२, ८, १२. 
सोमस्य मा तवसां वक्ष्यग्ने वस्न्हां चकथध भवदथे यजघ्य ै॥ 

देवाँ अच्छा दीद्यदु्यांजे अबर शमाये अग्ने तन्वां जुषतव ॥ २ ॥ –२, ८, १३. 
गृणाना जमदस्ग्नना योनावृतस्य सीदतम् ॥ पातां सोममृतावृर्ा ॥ १८ ॥ ३, ४, ११. 
तवाां ह्यग्ने सदभमतसमन्यवो देवासो देवमरबत न्येभरर इभत ऋतवा न्येभररे ॥ 
अमतयं यजत मतयेष्ट्वा देवमादेवां जनत प्रचेतसां भवश्वमादेवां जनत प्रचेतसम् ॥ १ ॥ 

–३, ४, १२. 
र्ामन्ते भवश्वां भवुनमभर् भश्रतमांतः समुरे हृद्यां१तरायुभष ॥ 

अपामनीके सभमथे य आभतृस्तमश्याम मरु्मांतां त ऊर्तमम् ॥ १ ॥ –३, ८, ११. 
अबोध्यस्ग्नः सभमर्ा जनानाां प्रभत रे्नुभमवायतीमुषासम् ॥ यव्हाइव प्र वयामुभज्जहानाः 

प्र भानवः भसस्रते नाकमच्छ ॥ १ ॥ –३, ८, १२. 
गांता नो यज्ञां यभज्ञयाः सुशभम श्रोता हवमरक्ष एवयामरुत् ॥ ज्येष्ठासो न पवतासो व्योमभन 

यूयां तस्य प्रचेतसः स्यात दुर्धतधवो भनदः ॥ ९ ॥–४, ४, ३४. 
तवां ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या भर्यो अभवो दस्म होता ॥ 

तवां सीं वृषन्नकृणोदुधष्टरीतु सहो भवश्वस्म ैसहसे सहध्यै ॥ १ ॥ ४, ४, ३५. 
यो नः स्वो अरणो यश्च भनष्ट्ट्यो भजघाांसभत ॥ 

देवास्तां सवे रू्ांवधतु ब्रह्म वमध ममाांतरम् ॥ १९ ॥ ५, १, २२. 
अस्ग्नां नरो दीभर्भतभभररण्योहधस्तच्युती जनयांत प्रशस्तम् ॥ 

दूरेदृशां गृहपभतमथयुधम् ॥ १ ॥ ५, १, २३. 
प्रभत चक्ष्व भव चक्ष्वेंरश्च सोम जागतृम् ॥ रक्षोभ्यो वर्मस्यतमशबन यातुमद्भयः ॥ २५ ॥ 

–५, ७, ९. 
मा भचदन्यभि शांसत सखायो मा भरषण्यत ॥ 

इांरभमतस्तोता वृषणां सचा सुते मुहुरुक्था च शांसत ॥ १ ॥–५, ७, १०. 
आग्ने याभह मरुतसखा रुरेभभः सोमपीतये ॥ सोभया उप सुष्टुबत मादयस्व स्वणधरे ॥ १४ ॥ 

–६, ७, १५. 
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स्वाभदष्ठया मभदष्ठया पवस्व सोम र्ारया ॥ इांराय पातव ेसुतः ॥ १ ॥ –६, ७, १६. 
यते्त राजांछृतां हभवस्तेन सोमाभभ रक्ष नः ॥ 

अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः बक चनाममबदरायेंदो पभर स्त्रव ॥ ४ ॥ –७, ५, २८. 
अगे्र बृहन्नुषसामूध्वो अस्थाभन्नजधगन्वाांतमसो ज्योभतषागात् ॥ 

अस्ग्नभानुना रुशता स्वांग आ जातो भवश्वा सद्मान्यप्राः ॥ १ ॥ –७, ५, २९. 
समानी व आकूभतः समाना हृदयाभन वः ॥ समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासभत ॥ ४ ॥ 

–८, ८, ४९. 
तच्छांयोरावृणीमहे गातुां यज्ञाय गातुां यज्ञपतये । दैवी स्वस्स्तरस्तु नः स्वभतमानुषेभ्यः । 

ऊध्व ंभजगातु भेषजम् ॥ शन्नो अस्तु भिपदे शां चतुष्ट्पदे ॥ 
ततसभवतुधवरेण्यां भगो देवस्य र्ीमभह ॥ भर्यो यो नः प्रचोदयात् ॥ १० ॥ –३, ४, १०. 

 
खंड ६ 

 
मुांचाभम तवा हभवषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ॥ 

ग्राभहजधग्राह यभद वैतदेनां तस्या इांराग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ॥ १ ॥ –८, ८, १९. 
अद्या नो देव सभवतः प्रजावतसावीः सौभगम् ॥ परा दुःष्ट्वन्पयां सुव ॥ ४ ॥ –४, ४, २५. 
यच्च गोषु दुःष्ट्वप्न्यां यच्चास्मे दुभहतर्तदवः ॥ भिताय तभिभावयाप्तयाय परा वहानेहसो व 

ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ १४ ॥ –६, ४, ९. 
यो मे राजन्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयां भीरव ेमह्यमाह ॥ 

स्तेनो वा यो भदप्सभत नो वृको वा तवां तस्मािरुण पाह्यस्मान् ॥ १० ॥ –२, ७, १०. 
येन सूयध ज्योभतषा बार्से तमो जगच्च भवश्वमुभदयर्तष भानुना ॥ 

तेनास्मभिश्वामभनरामनाहुभतमपामीवामप दुःष्ट्वप्न्यां सुव ॥ ४ ॥ (ऋ. ५) –७, ८, १२. 
यस्य ते भवश्वा भवुनाभन केतुना प्र चेरते भन च भवशांते अक्तुभभः ॥ 

अनागास्तवने हभरकेश सूयाह्नाह्ना नो वस्यसावस्यसोभदभह ॥ ९ ॥ (ऋ. ४)–७, ८, १३. 
देवाः कपोत इभषतो यभदच्छन्दूतो भनऋध तया इदमाजगाम ॥ तस्मा अचाम कृणवाम 

भनष्ट्कृबत शां नो अस्तु भिपदे शां चांतुष्ट्पदे ॥ १ ॥ सवध सूक्त (ऋ. ५) –८, ८, २३. 
वयमु तवा पथस्पते रथां न वाजसातये ॥ भर्ये पूषन्नयुज्मभह ॥ १ ॥ 

सवध सूक्त. (ऋ. १०) –४, ८, १७. 
सां पूषस्न्वदुषा नय यो अांजसानुशासभत ॥ य एवदेभमभत ब्रवत् ॥ १ ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. १०) –४, ८, १९. 
सां पूषन्नध्वनस्स्तर व्यांहो भवमुचो नपात् ॥ सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥ १ ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. १०) – १, ३, २४. 
 

खंड ८ 
 

युवां वस्त्राभण पीवसा वसाथे युवोरस्च्छरा मांतवो ह सगाः ॥ 



 अनुक्रमणिका 

अवाभतरतमनृताभन भवश्व ऋतेन भमिावरुणा सचेथे ॥ १ ॥ –२, २, २२. 
आयुष्ट्यां वचधस्यां रायस्पोषमौभद्भदम् ॥ इदां भहरण्यां वचधस्वजै्जिाया भवशताभदमाम् ॥ पभरभशष्ट –८, ७, १७. 

 
खंड ९ 

 
ममाग्ने वचो भवहवषे्ट्वस्तु वयां तवेंर्ानास्तन्वां पुषेम ॥ मह्मां नमांन्ताां प्रभदशश्चतस्त्रस्तवयाध्यके्षण पृतना जयेम ॥ १ ॥ –

सवध सूक्त (ऋ. ९,) –८, ७, १५. 
 

खंड १० 
 

आ मांरैबरर हभरभभयाभह ममूररोमभभः ॥ मा तवा के भचभन्न यमस्न्वां न पाभशनोभत र्न्ववे ताां इभह ॥ १ ॥ –३, ३, ९. 
मभह िीणामवोऽस्तु दु्यक्षां भमिस्यायधम्णः ॥ दुरार्षं वरुणस्य ॥ १ ॥ सवध सूक्त (ऋ. ३) –८, ८, ४३. 

कभनक्रदज्जनुषां प्रबुवाण इयर्तत वाचमभरतेव नावम् ॥ सुमांगलश्च शकुने भवाभस मा तवा का भचदभमभा भवश्व्या भवदत् 
॥ १ ॥ सवध सूक्त (ऋ. ३) –२, ८, ११. 

देवीं वाचमजनयांत देवास्ताां भवश्वरूपाः पशवो वदांभत ॥ सा नो मांरेषमूजं दुहाना रे्नुवागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ११ ॥–
६, ७, ५. 

स्तुभह श्रुतां गतधसदां युवानां मृगां न भीममुपहतनुमुग्रम् ॥ मृळा जभरिे रुर स्तवानोऽन्यां ते अस्मभन्न वपांतु सेनाः ॥ ११ ॥ 
–२, ७, १८. 

सांसृष्टां र्नमुभयां समाकृतमस्मभ्यां दत्ताां वरुणश्च मन्युः ॥ भमयां दर्ाना हृदयेषु शिवः पराभजतासो अप भन लयांताम् 
॥ ७ ॥ –८, ३, १९. 

 
 

खंड ११ 
 

स्वस्स्त नो भममीतामभश्वना भगः स्वस्स्त देव्यभदभतरनवधणः ॥ स्वस्स्त पूषा असुरो दर्ातु नः स्वस्स्त द्यावापृभथवी 
सुचेतुना ॥ ११ ॥ –४, ३, ७. 

यत इांर भयामहे ततो नो अभयां कृां भर् ॥ मघवञ्छस्ग्र् तव तन्न ऊभतभभर्तव भिषो भव मृर्ो जभह ॥ १३ ॥ (ऋ. ६.) –
६, ४, ३८. 

 
खंड १२ 

 
आ तवाहाषधमांतरेभर् धु्रवस्स्तष्ठाभवचाचभलः ॥ भवशस्तवा सवा वाांछांतु मा तवराष्ट्रमभर् भ्रशत्— ॥ १ ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. ६). ८, ८, ३१. 
जीमूतस्येव भवभत प्रतीकां  यिमी याभत समदामुपस्थे ॥ अनाभवद्धया तन्वा जय तवां स तवा वमधणो मभहमा भपपतुध ॥ १ 

॥ र्न्वना गा र्न्वनाबज जयेम र्न्वना तीव्राः समदो जयेम ॥ 
र्नुः शिोरपकामां कृणोभत र्न्वना सवाः प्रभदशो जयेम ॥ (ऋ. ८) –५, १, १९. 



 अनुक्रमणिका 

अभहभरव भोगैः पयेभत बाहुां ज्याया हेबत पभरबार्मानः ॥ 
हस्तघ्नो भवश्वा वयुनाभन भविान् पुमान्पुमा सां पभर पातु भवश्वतः ॥ १४ ॥ –५, १, २१ . 

अभीवतेन हभवषा येनेंरो अभभवावृते ॥ तेनास्मान्ब्रह्मणस्पतेऽभभ राष्ट्राय वतधय ॥ १ ॥ 
सवध सूक्त (ऋ. ५) –८, ८, ३२. 

प्र यो वाां भमिावरुणाभजरो दूतो अरवत् ॥ अयःशीषा मदेरघुः ॥ ३ ॥ (ऋ. २) –६, ७, ६. 
आशुः भशशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोमणश्चषधणीनाम् ॥ 

सांक्रां दनोऽभनभमष एकवीरः शतां सेना अजयतसाकबमरः ॥ १ ॥ सवध सूक्त (ऋ. ३) –८, ५, २२. 
शास इतथा महाँ अस्यभमिखादो अदु्भतः ॥ न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. ५) –८, ८, १०. 
प्र र्ारयांतु मरु्नो घृतस्येभत सौपणधसूक्तम् ॥ 

उप श्वासय पृभथवीमुत द्याां पुरुिा ते मनुताां भवभष्ठतां जगत् ॥ 
स दुांदुभे सजूबररेण देवैदूधराद्दवीयो अप सेर् शिून् ॥ २९ ॥ –४, ७, ३५. 

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसांभशते ॥ गच्छाभमिान्प्र पद्यस्व मामीषाां कां  चनोस्च्छषः ॥ १६ ॥ 
–५, १,२२. 

यि बाणाः सांपतांभत कुमारा भवभशखा इव ॥ 
तिा नो ब्रह्मणस्पभतरभदभतः शमध यच्छतु भवश्वाहा शमध यच्छतु ॥ १७ ॥ –५, १, २२. 

 
॥ इत्याश्वलायनगृह्यसूते्र तृतीयोऽध्यायः ॥ 

 
–––– 

 
  



 अनुक्रमणिका 

अध्याय ४ 
 

खंड २ 
 

अपेत वीत भव च सपधतातोऽस्मा एतां भपतरो लोकभक्रन् ॥ 
अहोभभरभद्भरक्तुभभव्यधक्तां यमो ददातयवसानमस्म ै॥ ९ ॥ –७, ६, १५. 

उदीष्ट्वध नायधभभ जीवलोकां  गतासुमेतमुप शषे एभह ॥ 
हस्तग्राभस्य भदभर्षोस्तवदेां पतयुजधभनतवमभभ सां बमूथ ॥ ८ ॥ –७, ६, २७. 

र्नुहधस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षिाय वचधसे बलाय ॥ 
अिैव तवभमह वयां सुवीरा भवश्वाः स्पृर्ो अभभमातीजधयेम ॥ ९ ॥ –७, ६, २७. 

 
खंड ३ 

 
अग्नेवधमध पभर गोभभव्यधयस्व सां प्रोणुधष्ट्व पीवसा मेदसा च ॥ 

नेत्त्वा रृ्ष्ट्णुहधरसा जहृधषाणो दघृस्ग्वर्क्ष्यन्पयंखयाते ॥ ७ ॥ –७, ६, २१ . 
अभत रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ सारु्ना पथा ॥ 

अथा भपतृन्तसुभवदिाँ उपेभह यमेन ये सर्मादां मदांभत ॥ १० ॥–७, ६, १५. 
इममग्ने चमसां मा भव भजह्नरः भप्रयो देवानामुत सोम्यानाम् ॥ 

एष यश्चमसो देवपानस्तस्स्मन्देवा अमृता मादयांते ॥ ८ ॥ –७, ६, २१ . 
 

खंड ४ 
 

पे्रभह पे्रभह पभथभभः पूव्येभभयधिा नः पूवे भपतरः परेयुः ॥ उभा राजाना स्वर्या मदांता यमां 
पश्याभस वरुणां च देवम् ॥ ७ ॥ (ऋचा. १, २, ४, ५,) –७, ६, १५. 

मनैमग्ने भव दहो माभभ शोचो मास्य तवचां भचभक्षपो मा शरीरम् ॥ 
यदा शृतां कृणवो जातवदेोऽथेमेनां प्र भहणतुास्तपतृभ्यः ॥ १ ॥ (ऋचा ६) –७, ६, २०. 

पूषा तवतेश्च्यावयतु प्र भविाननष्टपशुभुधवनस्य गोपाः ॥ 
स तवैतेभ्यः पभर ददस्तपतृभ्योऽस्ग्नदेवभे्यः सुभवदभियेभ्यः ॥ ३ ॥ (ऋचा ४) –७, ६, २३. 

उप सपध मातरां भभूममेतामुरुव्यचसां पृभथवीं सुशवेाम् ॥ 
ऊणधिदा युवभतदधभक्षणावत एषा तवा पातु भनऋध तेरुपस्थात् ॥ १० ॥ (ऋचा ४) –७, ६, २७. 

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते ॥ येभ्यो मरु् प्रघावभत ताांभश्चदेवाभप गच्छतात् ॥ १ ॥ 
(ऋ. ५) –८, ८, १२. 

उरूणसावसुतृपा उदुांबलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु ॥ 
तावस्मभ्यां दृशये सुयाय पुनदातामसुमदे्यह भरम् ॥ १२ ॥ –७, ६, १६. 

इमे जीवा भव मृतैराववृिन्नभदू्भरा देवहूभतनो अद्य ॥ 
प्राांचो अगाम नृतये हसाय राघीय आयुः प्रतरां दर्ानाः ॥ ३ ॥ –७, ६, २६. 



 अनुक्रमणिका 

 
खंड ५ 

 
शीभतफे शीभतकावभत ल्हाभदके ल्हाभदकावभत ॥ 

मांडूक्या३ सु सां गम इमां स्व१स्ग्नां हषधय ॥ १४ ॥ –७, ६, २२. 
उप सपध मातरां भभूममेतामुरुव्यचसां पृभथवीं सुशवेाम् ॥ 

ऊणधिदा युवभतदधभक्षणावत एषा तवा पातु भनऋध तेरुपथात् ॥ १० ॥ –७, ६, २७. 
उच्छ्वांचस्व पृभथभव मा भन बाघथाः सूपायनास्म ैभव सूपवांचना ॥ 

माता पुिां यथा भसचाभ्येनां भमू ऊणुधभह ॥ ११ ॥ –७, ६, २८. 
उच्छ्वांचमाना पृभथवी सु भतष्ठतु सहस्त्रां भमत उप भह श्रयन्ताम् ॥ 

ते गृहासो घृतशु्चतो भवांतु भवश्वाहास्म ैशरणाः सांतवि ॥ १२ ॥ –७, ६, २८. 
उते्त स्तभ्नाभभ पृभथवीं तवतपरीमां लोगां भनदर्न्मो अहां भरषम् ॥ 

एताां स्थूणाां भपतरो र्ारयांतु तेऽिा यमः सादना ते भमनोतु ॥ १३ ॥ –७, ६, २८. 
 

खंड ६ 
 

क्रव्यादमस्ग्नां प्र भहणोभम दूरां यमराज्ञो गच्छतु भरप्रवाहः ॥ 
इहैवायभमतरो जातवदेा देवभे्यो हव्यां वहतु प्रजानन् ॥ ९ ॥ –७, ६, २१ . 

तांतुां तन्विजसो भानुमस्न्वभह ज्योभतष्ट्मतः पथो रक्ष भर्या कृतान् ॥ 
अनुल्वणां वयत जोगुवामपो मनुभधव जनया दैव्यां जनम् ॥ ६ ॥ –८, १, १४. 

आ रोहतायुजधरसां वृणाना अनुपूव ंयतमाना यभत ष्ठ ॥ 
इह तवष्टा सुजभनमा सजोषा दीघधमायुः करभत जीवसे वः ॥ ६ ॥ –७, ६, २७. 

इमां जीवभे्यः पभरबर् दर्ाभम मषैाां नु गादपरो अथधमेतम् ॥ 
शतां जीवांतु शरदः पुरूचीरांतमृधतयुां दर्ताां पवधतेन ॥ ४ ॥ ७, ६, २६. 

परां मृतयो अनु परेभह पांथाां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ॥ 
चक्षुष्ट्मते शृण्वते ते ब्रवीभभ मा नः प्रजाां रीभरषो मोत वीरान् ॥ १ ॥ (ऋ. ४) –७, ६, २६. 

यथाहान्यनुपूव ंभवांभत यथ ऋतव ऋतुभभयंभत सारु् ॥ 
यथा न पूवधमपरो जहातयेवा र्ातरायूांभष कल्पयैषाम् ॥ ५ ॥ –७, ६, २६. 

इमा नारीरभवर्वाः सुपतनीराांजनेन सर्तपषा सां भवशांतु ॥ 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरतना आ रोहांतु जनयो योभनमगे्र ॥ ७ ॥ –७, ६, २७. 

अश्मन्वती रीयते सां रभध्वमुभत्तष्ठत प्र तरता सखायः ॥ 
अिा जहाम ये असन्नशवेाः भशवा–न्वयमुत्तरेमाभभ वाजान् ॥ ८ ॥ –८, १, १४. 

आपो भह ष्ठा मयोभवुस्ता न ऊजे दर्ातन ॥ महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ –७, ६, ५. 
परीमे गामनेषत पयधस्ग्नमहृषत ॥ देवषे्ट्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दर्षधभत ॥ ५ ॥ –८, ८, १३. 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्घ्या रभयम् ॥ अप नः शोशुचदघम् ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. ८) – १, ७, ५. 
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खंड ७ 
 

शां नो देवीरभभष्टय आपो भवांतु पीतये ॥ शां योरभभ स्त्रवांतु नः ॥ ४ ॥ –७, ६, ५, 
 

खंड ८ 
 

मरु् वाता ऋतायते मरु् क्षरांभत बसर्वः ॥ माध्वीनधः सांतवोषर्ीः ॥ ६ ॥ 
(ऋ. ३.) –१, ६, १८ 

अक्षन्नमीमदांत ह्यव भप्रया अरू्षत ॥ 
अस्तोषत स्वभानवो भवप्रा नभवष्ठया मती योजास्न्वांर ते हरी ॥ २ ॥ –१, ६, ३. 

 
खंड ९ 

 
करुराय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तव्यसे ॥ वोचेम शांतमां हृदे ॥ 

सवध सूक्त (ऋ. ९) –१, ३, २६. 
इमा रुराय तवसे कपर्तदने क्षयिीराय प्र भरामहे मतीः ॥ यथा शमसद् भिपदे चतुष्ट्पदे 

भवश्वां पुष्टां ग्रामे अस्स्मन्ननातुरम् ॥ सवध सूक्त (ऋचा ११) –१, ८, ५. 
आ ते भपतमधरुताां सुम्नमेतु मा नः सूयधस्य सांदृशो युयोथाः ॥ अभभ नो वीरो अवधभत क्षमेत 

प्र जायेमभह रुर प्रजाभभः ॥ सवध सूक्त (ऋ. १६) –२, ७, १६. 
इमा रुराय स्स्थरर्न्वने भगरः भक्षपे्रषव ेदेवाय स्वर्ातने ॥ अषाळहाय सहमानाय वरे्से 

भतग्मायुर्ाय भरता शृणोतु नः ॥ सवध सूक्त (ऋ. ४) –५, ४, १३. 
शां न इांराग्नी भवतामवोभभः शां न इांरावरुणा रातहव्या ॥ शर्तमरासोमा सुभवताय शां योः शां 

न इांरापूषणा वाजसातौ ॥ सवध सूक्त (ऋचा १५) –५, ३, २८. 
शां न इांराग्नी भवतामवोभभः॰ ॥ १ ॥–५, ३, २८. 
 

॥ इत्याश्वलायनगृह्यसूते्र चतुथोऽध्यायः ॥ 
 

समाप्त 
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(िा गं्रथ मराठी “गं्रथोत्तजेक मंडळी” नें पसंत केला आिे.) 
 

स्वाध्याय 
 

अथवा 
 

(प्राचीन आयधणवद्याचंा क्रम, णवचार आणि परीिि) 
 

लोकणितवादी 
 

याांनीं 
 

स्वदेशबाांर्वाांकभरता केला. 
 
 
 

तो, 
 

नाणसक येथें 
 

हरी त्र्यांबक काळे याांच्या “नाणसकवृत्त” छापखान्याांत 
 

छापून प्रभसद्ध केला. 
 
 
 
 

माघमास, शके १८०१ व 
फेबु्रवारी, सन १८८० 

 
 
 
 

बकमत २ आणे 
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प्रस्तावना 
 
प्राचीन ग्रांथाांत ब्राह्मण, क्षभिय व वैश्य या तीन वणांस आयध असें नाांव प्रभसद्ध आहे. आयध शब्दाचा अथध 

पूज्य, उत्तम, श्रेष्ठ बकवा सुर्ारलेले असा होतो. तयाांजवाांचून इतर जे लोक ते अनायध होत. अनायध म्हणजे 
हलकट, अनाडी, नीच असा अथध आहे. आयांवाांचून शूराभद इतर जातीचे जे लोक अनायध म्हणून गणले जातात 
तयाांस आलीकडे बहुत भदवसाांपासून आयांचें साहचयध घडत असल्यामुळें  तेही आयध झाले आहेत असें बहुताांचें मत 
आहे. यावरून जेवढे बहदु तेवढे सवध आयध असून तयाांचा जो देश तयास आयावत्तध म्हणण्याची चाल पडली आहे. 
जेव्हाां हे आयध उत्तर खांडाांत राहत होते तेव्हाां तया भिवगांचा परस्पर भववाहसांबांर् व भोजनव्यवहार चालू होते. 
आयध लोकाांची सवध भरतखांडाांत वस्ती होऊन ब्राह्मणाांत मोठ मोठे भविान् ऋषी झाले, क्षभियाांत् महान् महान् 
पराक्रमी राजे झाले आभण वैश्याांनीं कृभषकमाची व पशुपालनाची वृभद्ध करून अनेक भनवाहाच्या पदाथांचा 
पुरवठा केला व तयाांस शूराांनीं सहाय केलें . येणेंप्रमाणें या देशाांत चतुवधणध प्रजेचा भवस्तार झाला. मूळ आयध हे मोठे 
पराक्रमी, भवद्याशोर्क व एक मतानें वागणारे असे होते. तयाांनीं अनेक ग्रांथ भलहून ठेभवले व अनेक 
कलाकौशल्याांत प्रावीण्य भमळभवलें . परांतु तया काळीं इतर देशचे लोक अगदीं रानटी असून तयाांस मनुष्ट्याांत 
गणावें बकवा न गणावें असे या आयांस ते तुच्छ वाटत असत व तयावरूनच तयाांनीं तयाांस वर भलभहल्याप्रमाणें 
अनायध, म्लेच्छ, भनषाद, दस्यु अशीं बनदाव्यांजक नाांवें भदलीं होतीं. 

 
आयांची प्रथमतः वदेवाणी, जीस श्रुती असें म्हणतात ती प्रगट झाली, व तयाांनीं ईश्वरारार्ना केली. तया 

पलीकडे या पृथ्वीवर एखादी वाणी होती असें भदसत नाहीं व म्हणून हे वदे अभत प्राचीन आहेत असें मानलें  आहे. 
या वदेाांचे उतपादक ऋभषमांडळाांत [वभसष्ठाभदक ऋषी हे ब्राह्मण मांिरष्ट ेझाले, भवश्वाभमिाभद क्षभिय झाले, कवषऐलूषाभद शूर झाले आभण 

यमी लोपामुराभद भस्त्रया मांिरष्ट्ट्या झाल्या.] ब्राह्मण, क्षभिय, शूर व भस्त्रया वगैरे सवध असून, तयावरून वदेोच्चाराभवषयीं सवध 
आयांस अभर्कार होता असें भदसतें. पुढें वदेमांिाचे भवभनयोग करून तयाांचा याभज्ञक कमांकडे उपयोग होऊां  
लागला. पुढें आयुवेदाभदक उपवदे भनमाण झाले. वदेमांिरक्षणाथध व्याकरण, भशक्षा, छांद वगैरे शासे्त्र भसद्ध झालीं. 
तयानांतर षड्दशधनाभदक तकध शास्त्रें उतपन्न झालीं. पुढें नीभतप्रवत्तधक व भस्क्तवृद्धयथध पुराणाभद कथाग्रांथ उतपन्न 
होऊन तयाांत नवरस उतपन्न करण्याकभरताां भवभचि व अद्भतु गोष्टी भलभहल्या. आभण तयानांतर मनोरांजनाथध 
नाटक, सुभाभषत व पांचतांिाभद उपदेशपर व नीभतपर ग्रांथ झाले. याभवषयीं भवशषे भववचेन प्रकृत पुस्तक 
वाचताांनाां वाचकाांस आढळून येईलच. अस्तु. ह्याप्रमाणें आयधलोकाांचा आज पयंतचा ग्रांथोपक्रम असून 
ततसांबांर्ाचा ग्रांथराभश आज बराच मोठा झाला आहे व तयाचें अवलोकन करूनच काय तें, आपणास आपल्या 
पूवधजाांनीं काय काय तकध  केले, ते कसे होते व तयाांच्या रीती भाती कशा होतया इतयाभद समजण्यास मागध आहे. 
ह्या ग्रांथाांत आयांचें ज्ञान व शहाणपण भरलें  आहे व पूवींच्या रीतीभातींचें दशधनही तयाांतच आहे. म्हणून 
इभतहासदृष्टीनें व काव्यदृष्टीनें हे ग्रांथ फार उपयोगी आहेत व आपल्या प्राचीन पुरुषाांची हीच काय ती पुांजी बकवा 
ठेव आहे. भहजवर आपण वाटेल तशी कमाई केली पाभहजे व आपल्या भावी सांततीकभरताां तींत भर टाकून ती 
व्यवस्स्थत केली पाभहजे. परांतु ही पुांजी असल्याची भकतयेकाांस शुभद्धच नाहीं म्हणून ती यथाशस्क्त ठाऊक 
असावी व भतच्या सांरक्षणाचा व वृद्धीचा अभभमान र्रावा हें योग्य आहे. 

 
ज्या ज्या काळीं हे ग्रांथ झाले तया तया काळीं तयाांची अभतशय श्रेष्ठता होती. प्रथमतः ते ग्रांथ ज्या भाषेंत 

भलभहले आहेत ती सांस्कृतभाषाच अभतशय सुर्ारलेली व कमावलेली आहे. सांस्कृतभाषेची व्यापकता सवधश्रुत 
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आहे. हा भाषाचमतकार इतर कोणतयाही भाषेंत साांपडणार नाहीं. एकेका र्ातूपासून दोन दोन हजार रूपें 
होतात! असें आहे तरीं तया सवांचे भनयम पाभणनीनें चार हजार सूिाांत बाांभर्ले व सवांस भाषाज्ञानाचें सौलभ्य 
करून भदलें  ह्याचें मोठें आश्चयध वाटतें. कोणतयाही पदाथाला सांस्कार करणें, म्हणजे ते मूळ स्स्थतीपासून शुद्ध व 
उत्तम करणें; पारदाभद रसायनाांस सांस्कार देतात म्हणजे तेणेंकरून तीं रसायनें शुद्ध व गुणकारी होतात, 
भिजाांचा सांस्कार करणें म्हणजे तयाांचें उपनयन करून तयाांस वदेाभद श्रेष्ठ भवद्याांचें अध्ययन करण्याला योग्य 
करणें, ह्याप्रमाणेंच ह्या मूळच्या आयध भाषेस अनेक सांस्कार देऊन ती सांस्कृत केली आहे व भतचें रसायनही 
उत्तम व सवधमान्य उतरलें  आहे! ह्याप्रमाणें आपल्या आयध पूवधजाांची ही परम वांद्य भाषा, भतची पुढें उतरतया 
काळाांत बहुत दुदधशा होत चालली. भतचा पठनपाठनक्रम बांद पडून सवधि अनायध लोकाांच्या ज्या प्राकृत भाषा 
उतपन्न झाल्या तयाच आयध लोकाांनीं व्यवहारभनवाहाथध घेतल्या व तयामुळें  भदवसें भदवस सांस्कृताचा सांबांर् सुटत 
चालला. तरी आलीकडे प्राकृत भाषाांतूनही सांस्कृत शब्द बहुत भशरून तयाांमुळें  तया भाषाांसही बरेंच चाांगलें  रूप 
येत चाललें  आहे. सांस्कृत भाषाज्ञानाचा जसजसा लोप होत चालला तसतसें आयधग्रांथावलोकन फार दुलधभ होत 
चाललें  आभण या अनवलोकनानें आपल्या आयधपूवधजाांच्या भवद्या, ज्ञान, रीतीभाती व तयाांची सतकीर्तत याांच्या 
भवषयीं सवधि अज्ञान माजून तयाांच्या सतकीत्तीचा भवसर पडला व तेणेंकरून बहुत अभहत झालें . स्वयांवराभद 
प्रीभतभववाह होऊन ततसांबांर्ाचे मोठमोठे समारांभ होत असत ते सवध बुडाले; नीभतमान् राजे नाहींसे झाले; 
ब्रह्मचयधपालन व गुरुगृहीं वास करणें या रीती बुडाल्या; इतयाभद सवोतकृष्ट प्रकार अजीबात नाहींसे होऊन तया 
तया भठकाणीं भलभलतेच आचार भवचार उतपन्न झाले व यामुळें आयध लोकाांच्या मूळ स्स्थतीरीतींला ऱ्हासकाळ 
येत चालला. परांतु ह्या आयांच्या प्राचीन रीतीभातींचें ज्याांनी अनुकरण केलें  ते उच्चावस्थेस पावूां लागले. 
आमच्या इकडील ब्रह्मचयाची वभहवाट सुटून अनायध मानलेल्या युरोपखांडीय लोकाांत ती प्रसृत झाली; आमच्या 
इकडील स्वयांवराांचा अगदीं लोप होऊन युरोपाांतील देशाांत तयाांचा प्रचार सुरू झाला; व आमच्या इकडील 
गुरुगृहवास नाहींसा होऊन पाश्चात्त्य राष्ट्राांत भवद्याथ्यांस वषोवषध आपलीं घरें व आईबाप सोडून दूरदूरच्या 
पाठशाळाांतून रहावें लागण्याची वहीवाट चालू झाली. इतयाभद व असेच अनेक प्रकार मूळ आयांतून नाहींसे 
होऊन ते अनायध बनले व मूळचे जे अनायध होते ते आयध होऊां  लागले! अशी अगदीं भभन्नावस्था प्राप्त झाली ह्यास 
आपले आपणच कारण झालों; हें बरें नाहीं. याकभरताां वर भलभहल्याप्रमाणें प्राचीन आयधभवद्याांचें ज्ञान प्राप्त करून 
तयाांचा फैलाव झाला पाभहजे. ज्याांस फुरसत असेल तयाांनीं सांस्कृत भशकून आयधभवद्याांमध्यें भनष्ट्णात झालें  पाभहजे 
व ज्याांस फुरसत नसून सांस्कृत ज्ञानही नाहीं तयाांजकभरताां आपापल्या देशभाषेंत ते प्राचीन आयांचे ग्रांथ उतरून 
पूवधजाांच्या ग्रांथज्ञानाची सुलभता केली पाभहजे. येणेंकरूनच आपणास उन्नभत येऊन आपण आपलें  कत्तधव्य केलें सें 
होईल. वभडलाांचा अभभमान सवधस्वीं सोडला तर ऱ्हासकाळ अभर्क वाढेल व कोणतया पभरणामास हें राष्ट्र 
जाईल हें काांहीं साांगवत नाहीं. आयधभवद्याांच्या प्रभावानें पूवीं आयध लोकाांस मोठी उन्नभत प्राप्त झाली होती. 
रामचांर, युभर्भष्ठर, भवक्रम याांजसारखे राजे; कणासारखे दाते; हनुमांतासारखे सेवक; व परशुराम, भीष्ट्म, अजुधन 
याांजसारखे योदे्ध इतयाभद श्रषे्ठ लोकाांनीं ही आयधभभूम भभूषत होती. याजवरून तो आयधभवद्याप्रभावच तसा होता 
असें अनुमान होतें. परांतु तया आयधभवद्याांचें भवस्मरण झाल्यामुळें हल्लीं ही नीचावस्था प्राप्त झाली आहे. म्हणून 
पूवींच्या वाडवभडलाांचें स्मरण ठेवनू, हल्ली ‘कभल मातला’ म्हणून जो व्यथध कोलाहल चालला आहे तो टाकून 
भदला पाभहजे. परस्पर ऐकमतय, देशप्रीभत, वभडलाांचा अभभमान इतयाभद गोष्टींचा अभाव झाल्यामुळें  ‘कली’चें वडे 
भपकलें . परांतु तें भनमूधल होय. भभन्न रुभच उतपन्न झाल्यामुळें  व वाटेल तयानें वाटेल तसें करण्याचें स्वातांत्र्य 
भमळाल्यामुळें  ऐकमतय नष्ट झालें . उदरभनवाहाथध भनरभनराळे उद्योग कराव,े परांतु देशसांबांर्ी काम भनघालें  म्हणजे 
सवांनीं सहोदराप्रमाणें एक भवचारानें चालावें हें युक्त आहे. परांतु तसा प्रकार हल्लीं अांशतः तरी असल्याचें 
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दुदैवानें अनुभवास येत नाहीं! ऐकमतयाप्रमाणेंच देशप्रीतीचीही वाताहत झाली व तशी होण्यास कारणेंही तशींच 
घडून येत आहेत. कोणतयाही वस्तूवर प्रीभत करणें म्हणजे साांभगतल्यानें बकवा उपदेशानें कोणीही प्रीभत करीत 
नाहीं. डोळ्याांनाां मनोहर बकवा अांतःकरणास आनांद देणारा असा स्वभावभसद्ध पदाथध असला म्हणजे तयाजवर 
प्रीभत करण्याभवषयी साांगणें नलगे. कस्तूरीच्या सुवासाभवषयीं जशी भशफारस करणें नको व उपदेशही करणें 
नको तित् देशप्रीभतभवषयींही भशफारस बकवा उपदेश करण्याचें प्रयोजन नाहीं असें भकतयेक म्हणतात व वस्तुतः 
तें म्हणणे खरेंही आहे. मरु्र श्रीखांड असून अव्यवस्थेनें तें नासलें  व तयास घाण येऊां  लागली, असें असताां तयाची 
पे्रमानें रूभच घेण्याची भशफारस केली तर ती भकती अांशानें सफल होईल व भशफारस करणाराचेंही भकती वजन 
राहील? तित् प्रस्तुत देशप्रीतीचा सांबांर् आहे. अनेक लोकाांनी अनेक प्रकारच्या चालीरूढींनीं देशाांत सवधि 
अव्यवस्था करून टाकल्यामुळें  पभहलें  देशप्रीभतरूप मारु्यध नष्ट झालें ; तेव्हाां तें पुनः सवधि व्यवस्स्थत आचार व 
रूढी चालल्याभशवाय येण्याची आशा नाहीं. जेथें भस्त्रयाांचे हाल व अपेष्टा याांनीं पभरपूणध देश झाला आहे, भनदधयपणें 
केशवपन करणें व तयाांस वैर्व्यदुःखानलाच्या खाईांत होरपळत टाकणें इतयाभद परमदयाशनू्यतवाचे प्रकार चालूां  
आहेत व जेथें ब्राह्मणाांच्या अयथाथध कृतयाांनीं तयाांची बनदा होते, अशा देशावर प्रीभत करा असें साांगणेंही भनरथधक 
आहे. झाड मोया जोमानें वाढून तयाचा चाांगला भवस्तार व्हावा, तयाची छाया लाांबवर जाऊन भतचा लोकाांस 
उपयोग व्हावा आभण तयास सुफलें  येऊन तयाांचा सवांस उपभोग भमळावा अशी इच्छा करणाऱ्यानें तया वृक्षाचें 
बीजारोपण जर केवळ खडकावर केलें  तर तयाचे हेतु भकतीसे पभरणामभसद्ध होतील? तयाचप्रमाणें देशप्रीभतरूप 
फलाचा सवांस उपभोग भमळावा अशी इच्छा असल्यास प्रथमतः स्वदेशवृक्षाची चाांगली जोपासना करण्याकभरताां 
तयाजमध्यें असणाऱ्या अभवचारजन्य चालीरूढीरूप घातुक मुळ्या सभिचाररूप कोयतयानें समूळ खणून काढल्या 
पाभहजेत व तयास सतसांगजीवनानें व सभिद्याांच्या खतानें चाांगली पुभष्ट भदली पाभहजे म्हणजे आपापच तयाच्या 
योग्य कालीं तयास देशप्रीभतरूप फलाांचा चाांगला बार येईल. दुराचारी, कजाग व कुरूप बायको असली तर 
भतजवर प्रीभत करण्याभवषयीं नवऱ्याला बोर् केला असताां बकवा दुराचारी, राष्ट आभण दुःशील असा नवरा 
असल्यास तयाजवर बायकोला प्रीभत करण्यास साांभगतलें  असताां तीं परस्पराांवर भकतीशी प्रीभत करतील? 
साराांश, प्रीभत करण्याभवषयीं लोकाांच्या साांगण्याची अवश्यकताच नाहीं. प्रीभतजन्य पदाथध असला म्हणजे तो 
आपणच सवांचें अांतःकरण आपलेकडे ओढून घेतो. तित् देशामध्यें प्रीतयुतपादक चाली रीती उतपन्न झाल्या 
म्हणजे लोक सहज देशप्रीभत व देशाभभमान बाळगतील. अमेभरकें तील लोकाांस बकवा इांग्लां डाांतील लोकाांस 
आपल्या देशावर प्रीभत करा म्हणून साांगावें लागत नसून तयाांस असें वाटतें कीं, आपल्या देशासारखा उतकृष्ट देश 
दुसरा कोणताही नाहीं. भशवाय तयाांस असें वाटतें कीं, आमचें सरकार चाांगलें , आमचे कायदे चाांगले, आमच्या 
शाळा चाांगल्या व आमच्या रीतीभाती चाांगल्या; व ह्यामुळें  तयाांस सहजच देशप्रीभत उतपन्न होते. परांतु आमच्या 
देशाांतून स्वदेशप्रीतीचें व पूवधजाांच्या अभभमानाचें बीजच नाहींसें झालें  आहे यास वर भलभहल्यापैकींच काांहीं तरी 
कारणें असावीं. ज्याांनीं सतीची चाल बांद केली, पुनर्तववाह सुरू केला, स्त्रीभशक्षण चालू केलें  व अनेक भवद्याशाळा 
स्थाभपल्या तयाांनीं देशप्रीभतरूप वृक्षाचें बीजच रुजत घातलें  असें म्हणावयास काांहीं हरकत नाहीं. परांतु याचे 
भवरुद्ध जे आचरण करतील ते उलट स्वदेशाचे शि ूसमजले पाभहजेत हें उघड आहे. अस्तु. 

 
आयध लोकाांच्या शास्त्राांत स्वाध्याय करावा असें भलभहलें  आहे व हें कमध भनतय आहे म्हणजे तें प्रभतभदवशीं 

केलें  पाभहजे. परांतु तें जो न करील तयास दोष आहे. या कमाचें ब्रह्मयज्ञ असेंहीं नाांव आहे. आताां, लोकाांत 
ब्रह्मयज्ञ करणें म्हणजे प्रतयेक ग्रांथाच्या आदी घेऊन म्हणणें हाच स्वाध्याय असा पाठ आहें. परांतु केवळ आदी 
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घेऊनच राहावें असें नाहीं. तर सांपूणध ग्रांथाांचें अवलोकन करून तयाांचा अथध समजला पाभहजे. प्रभसद्ध 
वदेभाष्ट्यकार सायनाचायध याांनीं असें भलभहलें  आहे कीं,— 

 
मननहेतुमधन्िः, कमधचोदना ब्राह्मणाभन ॥ 

 
याचप्रमाणें— 

 
स्थाणुरयां भारहारः भकलाभदूर्ीतय वदेां न भवजानाभत योऽथधम् ॥ 
योऽथधज्ञ इतसकलां  भरमश्रुते नाकमेभत ज्ञानभवरू्तपाप्मा ॥—यास्क. 
तस्माद्ब्राह्मणेभ्यो वदेभवद्भयो भदव ेभदव ेनमस्कुयात्॰ 

—तैभत्तरीयारण्यक. २ प्रपा॰, १५ अनु॰ 
 
म्हणजे, मांि हे ध्यानाचे उपयोगी व ब्राह्मणग्रांथ हे कमध करण्याचे दशधक आहेत. परांतु जे अथध जाणत 

नाहींत ते घराच्या खाांबासारखे भनजीव होत! अथध जाणणाऱ्या ब्राह्मणाांना नमस्कार करावा हें योग्य आहे. 
 
यावरून स्वाध्याय म्हणजे साथध अध्ययन करणें व तें प्रभतभदवशीं केलें  पाभहजे हा आयधपूवधजाांचा भनयम 

फार उत्तम भदसतो. भशवाय तें अखांड व यथाथध चाललें  असतें तर आज जी दुरवस्था प्राप्त झाली आहे ती आली 
नसती. ज्याअथी स्वाध्याय हा आवश्य लाभवला आहे म्हणजे सवांनीं अध्ययन केलें  पाभहजे असें आहे तयाअथीं, 
जे अध्ययन करतील ते अध्यापनही करूां  शकतील. आभण ह्याप्रमाणें भशकणें व तयानांतर भशकभवणें हीं दोन कमें 
ब्राह्मणाांचीं आवश्यक कत्तधव्यें झालीं असें भसद्ध होतें. परांतु ‘आडाांतच नाहीं, तेथें पोहोऱ्याांत कोठून येईल?’ या 
म्हणीप्रमाणें ब्राह्मण होऊनही तो अध्ययनशून्य झाला तर आयधपूवधजाांची, सवधि भवद्याप्रसार व्हावा ही इच्छा 
कोठून तृप्त होणार? याकभरताां भनतयब्रह्मकमध जो स्वाध्याय तो साांगून तयाची फार प्रशांसा भलभहली आहे. 
ततसांबांर्ाचीं काांहीं वचनें याखाली घेतों.— 

 
वा एते महायज्ञाः सतभत प्रतायन्ते॰ 

—तैभत्तरीयारण्यक, २ प्रपाठक, १० अनुवाक. 
यतस्वाध्यायमर्ीयीतैकामप्यचृां यजुः साम वा तद्ब्रह्मयज्ञः सस्न्तष्ठन्ते । —भकत्ता. 

तदे्दवा स्तपधयभत...त एनां तृप्ता आयुषा तेजसा वचधसा भश्रया 
यशसा ब्रह्मवचधसेनान्नादे्यन च तपधयस्न्त! —भकत्ता. 
ग्रामे मनसा स्वाध्यायमर्ीयीत भदवा नक्तां वा । * * * * 

उतारण्येऽबल उत वाचोत भतष्ठन्नुत व्रजन्नतुासीन उत शयानोऽर्ीयीतैव 
स्वाध्यायां तपस्वी पुण्यो भवभत य एवां भविान् स्वाध्यायमर्ीते इ. —भकत्ता, १२ अनु॰. 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । स्वाध्यायप्रवचनाभ्याां न प्रमभदतव्यम् ॥ —भशक्षोपभनषद्. 
एवां स्वाध्यायर्मेण तपस्वी पुण्यो भवभत तपस्वी पुण्यो भवभत ॥ —तै॰ आ॰, १ प्रपाठक. 
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भावाथध—प्रभतभदवशीं पांचमहायज्ञ कराव.े जो स्वाध्यायपूवधक ब्रह्मयज्ञ करतो व वदेाची एक तरी ऋचा 
म्हणतो तो आपले स्वाध्यायेंकरून देवाांस तृप्त करतो व तेणेंकरून देव तयास सांतोषपूवधक आयुष्ट्य, तेज, लक्ष्मी, 
यश, बल, श्रेष्ठतव व र्ान्य इतयाभद देतात. आपल्यास शस्क्त असेल तसें– गाांवाांत व अरण्याांत, मोयानें बकवा 
मनाांत, भदवसाां बकवा रािीं, व भनजून बकवा चालताांना, अध्ययन करावें. तेणेंकरून तप व पुण्य प्राप्त होतें. पठन 
करणें सोडूां नये व पठनपाठनक्रमाभवषयीं कर्ींही हयगय करूां  नये. ह्याप्रमाणें स्वाध्यायाचा पभरपाठ ठेभवला 
म्हणजे तो मनुष्ट्य तपस्वी व पुण्यवान् होतो; येवढेंच नव्हे तर तपस्वी व पुण्यवान् होतोच अशी खािी आहे. 

 
अथ ब्रह्मयज्ञः — * * * * 

स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञस्तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूमधन उपभचृ्चाक्षुधु्रधवा मेर्ा स्त्रवुः सतयमवभथृः 
स्वगो लोक उदयनां यावन्तां ह वा इमाां पृभथवीं भवते्तन पूणां ददांल्लोकां  जयभत भिस्तावन्तां जयभत भयूा सां चाक्षय्यां 
य एवां भविानहरहः स्वाध्यायमर्ीते तस्मातस्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ — शतपथब्राह्मण, ११ प्र॰, ३—६—८—३. 

अथातः स्वाध्यायप्रशांसा — * * * * 
स्वाध्यायमर्ीते तेन तेन हैवास्य यज्ञक्रतुनेष्टां भवभत य एवां भविान् स्वाध्यायमर्ीते 
तस्मातस्वाध्यायोऽध्येतव्यः ॥ * * * * 

अमृतेन ह वाऽएष देवा स्तपधयभत य एवां भविान् यजू ष्ट्यहरहः स्वाध्यायमर्ीते तऽएनां तृप्ताः ॥ 
— शतपथब्राह्मण, ११ प्र. ४—१. ८. 

 
भावाथध—स्वाध्याय याचेंच नाांव ब्रह्मयज्ञ, तो वाणीचा यज्ञ आहे. तेणेंकरून देव तृप्त होतात व यज्ञाचें 

फळ भमळतें. यास्तव भविान् हे भनतय वदेाभद शास्त्राांचा अभ्यास कभरतात. 
 

* * * * 
 

स्वाध्यायाऽभ्यसनां चैव वाङ्मयां तप उच्यते ॥ — गीता. १५ अ. १७ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः शांभसतव्रताः ॥ * * — गीता. २८ अ. ४ 
तपः स्वाध्याय इभत ब्राह्मणम् ॥ —आपस्तां॰ घ॰ सू॰ १—४—१२. 

 
* * * * 

 
काण्डियाथधभसद्धयथं स्वाध्यायभवभर्रुच्यते ॥ —स॰ मातधण्ड. 
अथ स्वाध्यायमर्ीयीत ऋचो यजूांभष सामान्यथवांभगरसो 
ब्राह्मणानीभतहासान् पुराणाभन कल्पान् गाथा नाराशांसीभत ॥ —आश्वलायन, गृह्यसूि. 
र्मधिाराभण स्वाध्याय—स्तपो दानां दमः क्षमा । — भारत. 

 
* * * * 

 
वैद्यां पानरतां नटां कुपभठतां स्वाध्यायहीनां भिजम्॥ 
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भायां यौवनगर्तवताां पररताां शीिां बुर्ाः ॥ —नीभतमाला. 
 

आताां, भस्क्तमागांतील लोक म्हणतात कीं, नामस्मरण हेंच मुख्य आहे. व तयाभवषयीं तें असें वचन 
दाखभवतात :— 

 
न्यूनाऽभतभरक्तताभसद्धय ैकलौ वदेोक्तकमधणाम्॥ 
हभरस्मरणमेवान्ते सांपूणधफलदायकम् ॥ 

 
परांतु वदेाक्षर हें नामस्मरणच आहे. याभवषयीं ऋस्ग्वर्ानाांत भलभहलें  आहे कीं,– 
 

वदेाक्षराभण यावस्न्त पभठताभन भिजाभतभभः । 
तावस्न्त हभरनामाभन कीर्ततताभन न सांशयः ॥ 

 
स्वाध्यायाचें फल आणखी असें आहे कीं, वदेाचीं अांगें व उपाांगें ज्या महषींनीं रभचलीं तयाांची बुभद्ध 

सतयपरीके्षभवषयीं स्स्थर होती व तयाांनीं कोणतेही भवषयाचें तत्त्वज्ञान शोर्ण्याभवषयीं जे भनयम बाांर्ले आहेत 
तयाांप्रमाणें तपासून पाभहलें  तर बहुर्ा जें असतय तें सतय म्हणून मनाांत कदाभप उतरणार नाहीं. तीं 
सतयपरीक्षणाचीं प्रमाणें ही आहेत.— 

 
प्रमाण–प्रमेय–सांशय–प्रयोजन–दृष्टाांत–भसद्धाांतावयव–तकध –भनणधय–वाद–जल्प–

तण्डा–हेतवाभास–च्छल–जाभत–भनग्रहस्थानानाां तत्त्वज्ञानभन्नःश्रेयसाभर्गमः ॥ —न्यायसूि 
 
या प्रमाणाांनीं भवषय व पदाथध तपासून घेतले म्हणजे तयाांत भकमभप असतय भशरणार नाहीं. मीमाांसकही 

असेंच म्हणतात— 
 

हेतुदशधनाच्च ॥ 
 
म्हणजे, जो कोणी स्वाथाकभरताां काांहीं गोष्ट भलभहतो तो र्मध नव्हे. याचप्रमाणें— 
 

यथाथधवादी आप्तः 
 
म्हणजे, जो सतय बोलेल तो आप्त. यावरून पाहताां या शास्त्रकाराांच्या भनयमाांप्रमाणें सतयभमथ्याची 

परीक्षा तेव्हाांच होईल. परांतु तया प्रमाणाांचा अभाव होऊन लोकाांमध्यें उपहास, व असतय या गोष्टी बहुत वाढल्या. 
काव्यरचनेनें रसपुष्ट्ट्यथध वणधन केलेलीं चभरिें सवांशानें सतय असा दृढतर समज होऊन गेला. श्रीरामचंद्राचें 
सवध सैन्य वानराांचे होतें; तया वानराांचें णकग्ष्ट्कंर्ानगरी नामक वसभतस्थान होतें; तयाांचा सुग्रीव हा वानर राजा 
असून िनुमान् हा तया वानराभर्पाचा सभचव होता; जाबुंवंतासाभरखे वृद्ध व माभहतगार कपी होते; व 
अगंदासारखे वकील होते; इतयाभद वणधनें सवध सतयच आहेत असें कोणतया प्रमाणाांनीं भसद्ध कभरताां येईल? 
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याचप्रमाणें नागकन्या मनुष्ट्याांस वरीत होतया याचीही भसद्धता कोणतया प्रमाणाांनी होईल? दह्या तुपाचे समुर, 
सूयध चांराांचे वांश पृथ्वीवर राज्य करीत होते, समुराांत लक्ष्मी पडली होती म्हणून देवदानवाांनीं समुर घुसळून 
लक्ष्मी काढली, यमाची बहीण यमुना नदी, सूयाची कन्या तापी नदी, राविास दहा तोंडे, सिस्त्राजुधनास हजार 
हात, राविाचा भाऊ कंुभकिध सहा मभहने भनजत असे, ज्ञानेश्वरानें रेड्याकडून वदे बोलभवले, कोणीं भनजीव 
बभत चालभवली, कोणाच्या भस्क्तसामथ्यानें पंढरीचा णवठोबा तयाचे घरी पाण्याच्या कावडी वाहात असे, 
कोणाची माती मळीत असे, कोणाचे बागेंतील मजूरी करीत असे, कोणाचीं दळणें दळीत असे, इतयाभद कथानकें  
पुराभणक, हभरदास, नाटककार, भक्त बकवा गोंर्ळी याांनीं मुळीं काव्यरीतीनें मनोरांजनाथध रभचलीं तीं सदरील 
महर्तषप्रभतपाभदत प्रमाणभावानें सतय होऊन बसलीं! तयामुळें  प्रमाद व भ्रम उतपन्न झाला व बुभद्ध नष्ट होऊन 
भवचारौघास मजबूत बाांर् पडला! तर तया बाांर्ाचा स्फोट होऊन प्रमाद व भ्रम इतयाभद गदळ 
सदसभिचारप्रवाहानें खळखळून वाहून जावें आभण तत्त्वज्ञान व्हावें हा या ग्रांथाचा उदे्दश आहे. तयाप्रमाणें या 
उभद्दष्ट भवषयाांचें भकती अांशानें व कसें भववचेन झालें  आहे व तेणेंकरून इष्ट हेतु भकती अांशानें सफल होईल याचा 
भनणधय सदसभिचारी वाचकाांच्या अभभरुचीवर अवलां बून आहे. 

 
स्वाध्यायभसद्धीस ब्रह्मचयध हें मुख्य सार्न आहे. लौकर भववाभहत होऊन प्रपांचाच्या घोटाळ्याांत 

पडल्यास पुरुषास स्वाध्यायाचा लाभ होणार नाहीं हें भसद्ध आहे. यास्तव वदेाांनीं व महषींनीं ब्रह्मचयाची बहुत 
प्रशांसा केली आहे. तें महत्त्व व ती प्रशांसा प्रकृतस्थलीं प्रस्तावनेदाखल उतरून घेतल्यास प्रारांभीं 
पुस्तकवाचकाांस तयाचें स्वारस्य अांशतः तरी कळेल असें वाटतें व हें प्रस्तुत ग्रांथोदे्दशाप्रमाणें प्राथभमक कृतय 
असल्यामुळें  ततसांबांर्ाचा येथें उल्लेख करणें प्रासांभगक आहे : 

 
अथ यद्यज्ञ इतयाचक्षते ब्रह्मचय्यधमेव तद्ब्रह्मचय्येण ह्यवे यो ज्ञाता तां भवन्दतेऽथ यभदष्टभमतयाचक्षते 
ब्रह्मचयधमेव तद्ब्रह्मचय्येण ह्यवेषे्टव्ातमानमनुभवन्दते ॥ १ ॥ अथ यतसिायणभमतयाचक्षते 
ब्रह्मचय्यधमेव तद्ब्रह्मचय्येण ह्यवे सत आतमनस्त्राणां भवन्दतेऽथ यन्मौनभमतयाचक्षते ब्रह्म॰ मनुभवद्य 
मनुते ॥ २ ॥ अथ यदनाशकायनभमतयाचक्षते ब्रह्मचयधमेव तदेष ह्यातमा न नश्यभत यां 
ब्रह्मचयेणानुभवन्दते, ऽथ यदरण्यायनभमतयाचक्षते ब्रह्मचय्यधमेव तत्तदरश्च ह वै ण्यश्चाणधवौ ब्रह्मलोके 
तृतीयस्याभमतो भदभव तदैरांमदीयां सरस्तदश्वतथः सोमसवनस्तदपराभजता पूब्रधह्मणः प्रभभुवभमत  
भहरण्मयम् ॥ ३ ॥ तद्य एवैतावरां च ण्यञ्चाणधवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचय्येणानुभवन्दस्न्त तेषामेवैष 
ब्रह्मलोकस्तेषा  सवेषु लोकेषु कामचारो भवभत ॥ ४ ॥ 

—छाांदोग्योपभनषद् ८ वा प्रपाठक, ५ वें काांड. 
 
भावाथध—ब्रह्मचयध हाच यज्ञ आहे; म्हणजे यज्ञाांनीं जें फल भमळतें तेंच फल ब्रह्मचाऱ्यास आहे. ब्रह्मचयध 

हेंच सिायण आहे, ब्रह्मचयध हेच मौनव्रत आहे, ब्रह्मचयध हेंच अनाशकायनव्रत, ब्रह्मचयध हेंच अरण्यायन, 
ब्रह्मचयानेंच अर आभण ण्य हीं सरोवरें व स्वगधसुख भमळतें, आभण जे ब्रह्मचयध अनुभष्ठतात तयाांस सवध लोकाांमध्यें 
जय प्राप्त होतो. 

 
आताां आपस्तंबर्मधसूत्रातं ‘अथ ब्रह्मचयधभवभर्ः’ असें भलहून तयाखालीं ब्रह्मचयाचे भनयम साांभगतले आहेत 

ते खालीं भलभहले आहेत :— 
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अनृत्तदशीं ११. सभाः समाजाांश्चागन्ता १२. अजनवादशीलः १३. स्त्रीभभयावदथधसम्भाषी १६. मृदुः १७. 

शान्तः १८. दान्तः १९. दृढरृ्भतः २१. अक्रोर्नः २३. अनसूयुः २४. अभदवास्वापी २५. अगांर्सेवी २६.—प्रथम 
प्रश्न, प्रथम पटल. 

 
भनयमेषु तपःशब्दः १. कतधपतयमनायुष्ट्यां च ३. तस्मादृषयोऽवरेषु न जायन्ते भनयमाभतक्रमात्— भकत्ता, 

भितीय पटल 
 
भावाथध— ‘ब्रह्मचयध कसें करावयाचें तयाची रीती’—नाच तमाशा पाहूां नये, चावट सभाांतून जाऊां  नये, 

बडबड करण्यास भशकूां  नये, भस्त्रयाांशीं कायापुरतें सांभाषण करावें, नितेनें चालावें, शाांत असून आतमसांयमी 
असावें, बुभद्ध स्स्थर राखून क्रोर् वजध करावा, मतसर करूां  नये, भदवसाां भनजूां नये व अत्तर गुलाब वगैरे घेऊां  
नयेत. इतयाभद भनयम पाळणें याचें नाांव तप. हें जो न पाळील तो अल्पायुषी होईल. 

 
ब्रह्मचाऱ्यानें गुरुगृही भकती भदवस वास करावा याभवषयीं तयाच र्मधसूिाांत खालीं भलभहल्याप्रमाणें आज्ञा 

आहे :— 
 
अष्टाचतवाबरशिषाभण १२. पादूनम् १३. अरे्न १४. भिभभवा १५. िादशावराध्यधम् १६.—

आपस्तांबर्मधसूि, प्रथम प्रश्न, १ पटल. 
 
भावाथध— ४८, ३६, २४, १८ बकवा भकमानपक्ष १२ वषें पयंत ब्रह्मचयध र्ारण करून असावें. 

तैभत्तरीयारण्यकाांतही स्वाध्यायास तप म्हटलें  आहे. परांतु पांचाग्नींत बसणें, उलटें टाांगून घेणें, उपवास करणें 
इतयाभद हट्ट योगाांस वदेाांत तप म्हटले नाहीं :— 

 
स्वाध्यायमर्ीते तप एव तत्तप्यते तपो भह स्वाध्याय इभत ॥ 

 
म्हणजे, जे भवद्या भशकतात तेच तप कभरतात. कारण, स्वाध्याय हेंच तप आहे. गीतेंतही असेंच म्हटलें  

आहे:— 
 

ब्रह्मचयधमबहसा च शारीरां तप उच्यते. १४,– १७ 
 
ब्रह्मचयधरूप तपाचें फल वदे साांगतात तें :— 
 
उत्तमां नाक  रोहतयुत्तमः समानानाां भवभत यावन्त  ह वा इमाां भवत्तस्य पूणां॰ सायुज्यां गच्छभत । —तै॰ 

आ॰, २ प्रपा॰, १४ अनुवाक. 
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भावाथध—स्वाध्याय कभरतात ते उत्तम लोकाप्रत जातात व ते सवध लोकाांत श्रेष्ठतव पावतात. जे 
पृथ्वीदानानें उत्तम लोकाप्रत पावतात तोच उत्तमलोक स्वाध्याय करणाराांस प्राप्त होतो व ते जे अक्षय लोकाप्रत 
जातात ते पुनरावभृत्त न पावताां परब्रह्माशीं सायुज्य पावतात. 

 
या सवध भनयमाांवरून ब्रह्मचयध हें भकती आवश्य व पूवधऋषींस भकती मान्य होतें हें समजेल. परांतु तें सवध 

सोडून बहदुलोक अगदीं स्वचे्छ व असन्मागधवत्ती झाले. तेव्हाां तयाचा पभरणाम काय झाला तो सवधि व्यक्त 
आहेच. भवसाव्या वषींच नव्वद वषांच्या वयाची छाया पडून क्षीण, भनस्तेज, भनरुतसाह व भनःशक्त असे झालेले 
तरुण लोक आढळतात! तर असें न व्हावें व सदसभिचारी ऋषींच्या आज्ञा आपण पालन करून भवद्या, रै्यध, 
तेज, बल व शौयध याांही करून कीर्ततभशखरारूढ व्हावें हाच या ग्रांथरचनेचा उदे्दश आहे. आभण व्यक्तीच्या व 
राष्ट्राच्या उन्नतीचा प्रकार सारखाच असल्यामुळें तो उदे्दश भसद्धीस जाण्याची आशा आहे. हेंही साांगणें नको. 

 
आताां आम्हीं जो प्रकृत प्रयतन केला आहे, याभवषयीं अनेकाांचीं अनेक मतें पडून तो कोणास बरा वाटेल 

व कोणास वाईट वाटेल. बरा वाटल्यास आमचे हेतु व प्रयतन सफल झाले असें मानताां येईल व वाईट वाटल्यास 
कभवश्रेष्ठ भवभभूत यानें जें समार्ान करून घेतलें  आहे तेंच आम्हीं पुढील श्लोकानें करून घेऊन ही प्रस्तावना 
पुरी करतों. 

 
ये नाम केभचभदह नः प्रथयन्तयवज्ञाां, 
जानन्तु ते भकमभप तान् प्रभत नैष यतनः । 
उतपतस्यतेऽस्स्त मम कोऽभप समानर्मा, 
कालो ह्मयां भनरवभर्र्तवपलुा च पृथ्वी ॥ –मालतीमार्व. 

 
लोकणितवादी 
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स्वाध्याय 

 
 

संणिता 
 
आयावत्तध ककवा भरतखंड या देशाांतील आयध र्माचें मूळ वदेाचे पलीकडे जात नाहीं. वदेाचे पाठीमागें 

काळ असेल, परांतु तयाजभवषयीं आपल्याजवळ काांहीं दाखला नाहीं. वदेाभदक ग्रांथ पाहून पूवींच्या काळाचें काांहीं 
अनुमान कभरताां येईल; परांतु शब्दप्रमाण वदेापयंतच जातें, तयाचे पलीकडे शब्दप्रमाण नाहीं. तकध  केला तर ती 
गोष्ट वगेळी आहे. 

 
प्रारांभीं मनुष्ट्यें भनमाण झालीं, तेव्हाां भकतीएक कालपयंत ते खाण्याचे काळजींत असतील, आभण 

प्रथमतः ते भक्ष्यप्राप्तीचे प्रयतनास लागले असतील. याचा दाखला आपणास प्रतयक्ष मुलाचे ठायीं भदसतो : प्रथम 
मुलें  खाणें मागतात. प्राथधना करण्यास इच्छीत नाहींत. तयाप्रमाणेंच मुळीं माणसें हीं रानाांत कां द मुळें  फळें  
इतयाभदकाांचा शोर् करून तयाांजवर भनवाह करीत असतील. ब्रह्मबल्लयुपभनषदाांत सृभष्टक्रम साांभगतला आहे, 
तयाांत — 

 
पृभथव्या ओषर्यः, ओषर्ीभ्योऽन्नां इ॰ 

तैभत्तरीय उपभनषद् 
 
असें भलभहलें  आहे. तयापुढें तीर कमठे इतयाभद सार्नें भमळाल्यावर मनुष्ट्यें हीं भशकार करण्यास भशकून 

पश्वाभदकाांचें भक्षण करूां  लागलीं असतील. तयानांतर तयाांचें ज्ञान अभर्क झालें ; तेव्हाां तीं, शतेें पेरून 
र्ान्याभदकाांचा सांग्रह करून ठेवण्यास भशकलीं असतील. याप्रमाणें खाण्याभपण्याचे काळजींतून सुटलीं तेव्हाां 
आपला कत्ता करभवता कोण आभण मेल्यावर आपली गभत काय होईल? या कल्पना तयाांजमध्यें चालूां  झाल्या 
असतील. तेव्हाां तयाांच्या अनुरोर्ानें देवास कसें प्रसन्न करावें, याभवषयीं भवचार होऊां  लागला असेल. आभण 
यावरून अशा कालीं वदेाची उतपभत्त झाली असावी असें अनुमान होतें. 

 
ऋषी म्हणजे भफरस्ते आभण कवी म्हणजे सुांदर रीतीनें वाक्यें जोडणारे. आताां या उभयताांनीं ज्या प्राथधना 

रचल्या तयाांस छांद असें नाांव आहे. याच छांदाांस पुढें मांि असें नाांव पडलें . हे छांद केवळ ईश्वरीप्रसादानें ऋषींस 
प्राप्त झाले बकवा तयाांस तयाांचें स्फुरण झालें  असें लोक मानीत आले आहेत. तसेंच ते मांि, मूळचे जे ऋषी व कवी 
होते तयाांचेच कुळाांत राभहले असाव.े ब्रह्म म्हणजे प्राथधना आभण भतचे करणारे ते ब्राह्मण. तया ब्राह्मणाांस देवाचें 
मुख म्हणतात. आभण तया ब्राह्मणाांपासून–अथात् ईश्वराच्या मुखापासून–वदे भनघाले, अशी परांपरा आहे. 
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आताां वदेाांत काय भलभहलें  आहे याचें मनन केलें  तर असें भदसतें कीं, तयाांत जें काांहीं भलभहलें  आहे 

तयाप्रमाणेंच वदेाचे पूवीं लोकाांची स्स्थभत होती, असें समजण्यास हरकत नाहीं. आताां यद्यभप स्मृतींत भजतका 
व्यवहार वर्तणला आहे भततका श्रुतींत नाहीं; तथाभप राजे, नौका, यज्ञभक्रया, ऋस्तवज, र्न, गुरेंढोरें, सोमरसाच्या 
मेजवान्या, अनेक नामेंकरून देवाच्या प्राथधना, हे भवषय श्रुतींत आढळतात. तेव्हाां हे भवषय वदेाचे पूवीं लोकाांचे 
वभहवाटींत आले असतील म्हणून तयाांचें वणधन कवींनीं केलें  हें उघडच आहे. शब्दोतपभत्त झाल्यावर मूळचे छांद; 
तयाचे पुढें मांि म्हणजे तया शब्दाांत भवलक्षण सामथ्यध आहे अशी समजूत पडल्यावर, तया मांिाांच्या सांभहता म्हणजे 
जमाव केले. हे जमाव व्यास, वादरायण याांनीं केले अशी आख्या आहे. तया कालीं वदेाच्या चालू ४ सांभहता 
झाल्या. तयाांचीं नावें :— 

 
(१) ऋग्वेदसंणिता, (२) सामवेदसंणिता, (३) यजुवेदसंणिता (तैभत्तरीय व वाजसनेय), आभण (४) 

अथवधवेदसंणिता. 
 
या चारही सांभहता व्यासाांनीं आपल्या चार भशष्ट्याांस अध्ययन करभवल्या, तयाांचीं नाांवें :— 
(१) सुमंतु, (२) जैणमनी, (३) वैशंपायन, आभण (४) पैल. 
 
पुढें काांही क्षुल्लक कारणावरून वैशंपायनाचंा व तयाांचा भशष्ट्य याज्ञवल्क्य याांचा कलह पडला. तेव्हाां 

याज्ञवल्क्यानंीं शुक्लयजुवेदसंणिता म्हणून एक नवीनच सांभहता केली. ती तयाांस सूयानें उपदेभशली अशी आख्या 
आहे. एकूण पाांच सांभहता आहेत. या पाांचव ेसांभहतेचा प्रचार या सवध भरतखांडाांत फार आहे. भागवतावरून असें 
भदसतें कीं :— 

 
कृते तु ध्यायतो देवां िेतायाां यजतो मखैः । 
िापरे पभरचयायाां कलौ तद्धभरकीत्तधनात् ॥ 

 
कृतयुगीं म्हणजे फार प्राचीन काळीं छांद प्रवृत्त होते. आभण ध्यान, र्मध म्हणजे स्तुभत, प्राथधना, हीं करून 

लोक राहत होते. तयापुढें तया छांदाांस मांितव आलें , तेव्हाां तयाजवरून यागप्रवृभत्त झाली. हे मांि म्हणून होम, 
हवन, अनुष्ठानें इतयाभद चालतीं झालीं. पुढें तया अनुष्ठानाांत लोकाांस रुभच नाहींशी झाली आभण बहसाभदक 
नापसांत पडूां लागलीं, तेव्हाां तयाांनीं मांिाांचीं अनुष्ठानें सोडून देऊन ते मूर्तत्तपूजेत र्मध मानूां लागले. व हल्लीं 
कभलयुगाांत तर तीं अनुष्ठानें व पूजा हीं दोन्हींही मांद पडून सारर्मध हभरस्मरण हेंच सवध सारु् लोकाांनीं मान्य 
करून चालूां  झालें . 

 
वदेाचीं आरांभवचनें खालीं भलभहलीं आहेत— 
 

१. ऋग्वेद संणिता 
 

 



 अनुक्रमणिका 

२. सामवेद संणिता 
 

अन्न आ याभह वीतये गृणानो हव्यदातये । भन होता सस्तस बर्तहभष ॥ 
 

गान 
 

 
 

३. यजुःसंणिता 
 
(१) कृष्ट्ियजुःसंणिता 
 

 
प्रथम काांडे प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः. 

 
(२) शुक्लयजुःसंणिता 
 

 
प्रथमोऽनुवाकः. 
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४. अथवधसंणिता 

 

 
 
सांस्कृत भाषेंत जे ग्रांथ आहेत तयाांचे तीन भाग माभनले आहेत :— 
(१) छादंस, (२) आषध, आभण (३) पौरुष. 
 
दुसरा भवभाग वगधवार करण्याची रीभत आहे ती अशी :— 
 
श्रुणत, स्मृणत, सूत्र, पुराि, इणतिास, उपवेद, वेदागं, उपागं, शास्त्र, णनबंर्, उपपुराि, संणिता, काव्य, 

अलंकार, नाटक, टीका, भाष्ट्य, आभण कथा. 
 
श्रुतींमध्यें सांभहता व प्रतयेक शाखेचें ब्राह्मण असें समजलें  जातें. स्मृती म्हणजे श्रुतीचेच श्लोकबद्ध ग्रांथ 

आहेत ते; तयाांस र्मधशास्त्रही म्हणतात. सूि म्हणजे श्रौतस्मात्तधकमोपयोगी जे याभज्ञकी सांस्कार ततप्रकरणीय 
ग्रांथ. याांत तीन भाग असतात : १ श्रौतसूि, २ गृह्यसूि व ३ र्मधसूि. पुराण म्हणजे प्राचीन गोष्टींभवषयीं लेख. 
तयाांत काांहींस महापुराण व उपपुराण आभण सांभहता असें म्हणतात. इभतहासाांत भारत घेतात. उपवदेाांत आयुवेद, 
र्नुवेद इतयाभद येतात. वदेाांगाांत व्याकरण, छांद, शीक्षा वगैरे आहेत. शास्त्राांत न्याय, वदेान्त इतयाभद आहेत. 
काव्याांत रामायण वगैरे घेतात. भनबांर् म्हणजे नीलकां ठ, कमलाकार, भट्टोजी, नागोजी वगैरेंनीं केलेले ग्रांथ. 
अलां कारशास्त्राांत भाषेच्या उपयोगाभवषयीं प्रभसद्ध ग्रांथ आहेत. आभण कथेंत राजतरांभगणी, बृहतकथा वगैरे घेतात. 

 
छाांदस ह्मणजे श्रुभतग्रांथ; ह्याांस वदे, भनगम, आम्नाय, ब्रह्म इतयाभद नाांवें आहेत. या श्रुभतग्रांथाांचे कते्त 

अनुक्रमभणकें त भलभहले आहेत. परांतु तयाांस कते्त न समजताां रष्ट ेअसें म्हणण्याचा सांप्रदाय आहे. आभण ते ग्रांथही 
ऋषीकृत नव्हेत परांतु केवळ परमेश्वराच्या स्फूतीनें ते भनघाले आहेत असें म्हणतात. भशवाय तयाभवषयीं कोणी, ते 
अनाभद आहेत असेंही म्हणतात. परांतु चावाकाचें मत असें आहे कीं, ते ग्रांथ अज्ञानी व ठक लोकाांनीं केले आहेत! 
मार्वाचायांनीं सवधदशधनसांग्रह म्हणून एक ग्रांथ केला आहे तयाांत चावाकाचें मत भलभहलें  आहे तें असें :— 

 
अस्ग्नहोिां ियो वदेाभस्त्रदण्डां भस्मगुांठनम् ॥ 
बुभद्धपौरुषहीनानाां जीभवका र्ातृभनर्तमता ॥ १ ॥ 
पशुश्चेभन्नहतः स्वगध ज्योभतष्टोमे गभमष्ट्यभत ॥ 
स्वभपता यजमानेन ति कस्मान्न बहस्यते? ॥ २ ॥ 
मृतानामभप जांतूनाां श्राद्धां चेत्तृस्प्तकारणम् ॥ 
गच्छताभमह जांतूनाां व्यथध पाथेयकल्पनम् ॥ ३ ॥ 
स्वगधस्स्थता यदा तृस्प्तां गच्छेयुस्ति दानतः ॥ 
प्रासादस्योपभरस्थानामन्नां कस्मान्न दीयते ॥ ४ ॥ 
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ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणरै्तवभहतस्स्तवह ॥ 
मृतानाां पे्रतकायाभण न तवन्यभिद्यते क्वभचत् ॥ ५ ॥ 
ियो वदेस्य कत्तारो भण्डरू्त्तधभनशाचराः ॥ 
अश्वस्याि भह भशश्र्नां तु पतनीग्राह्यां प्रकीर्तत्ततम् ! ॥ ६ ॥ 
माांसानाां स्वादनां तिभन्नज्ञाचरसमीभरतम्! ॥ 

 
बौद्ध, श्रावक, वगैरे याांचेंही मत याचप्रमाणें आहे. ते वदेास पाखाांड म्हणतात. परांतु वदे ऋभषकृत आहेत 

असें वदेाांतच बहुत भठकाणीं भलभहलें  आहे :— 
 

ऋषे मांिकृताां स्तोमःै इ॰ 
ऋक्सांभहता. 

नमो ऋभषभ्यो मांिकृद्भयो॰ 
तै. आरण्यक. 

 
वदे हे देवाचे श्वासोच्छ्वासाांतून भनघाले असें सायनाचायांनीं भलभहलें  आहे.— 

 
यस्य भनश्वभसतां वदेाः इ॰ 

ऋग्वदेभाष्ट्य. 
 

काांहीं भठकाणीं पुरुषमेर्ापासून वदे झाले असें भलभहलें  आहे.— 
 

तस्माद्यज्ञातसवधहुत ऋचः सामाभन जभज्ञरे इ॰ 
पुरुषसूक्त. 

 
जैभमनीनेंही मीमाांसेंत शब्द अनाभद ठरवनू तयाजवरून वदे हे अनाभद ठरभवले आहेत. 

 
“श्वासोच्छ् वास” म्हटलें  तर देवास नाक पाभहजे. नाक म्हटलें  तर शरीर पाभहजे, आभण तेव्हाां मग देव 

शरीर र्ारण करणारा व तयास शब्द भनघावयाचे अवयव आहेत असें होतें. परांतु श्रुतींत तर असें आहे कीं,— 
 

अपाभणपादो जवनो ग्रहीता इ॰ 
तेव्हाां तेंही शोभत नाहीं. 
 
मनूांत व ऐतरेय ब्राह्मणाांत असें भलभहलें  आहे कीं, अस्ग्न व सूयध या देवताांपासून यजुवेद व सामवदे 

भनघाले. परांतु या प्राचीन कालच्या दांतकथा व अलांकार आहेत असें समजलें  पाभहजे. जसें, भतल हे 
गोमेर्ापासून भनघाले असें भलभहलें  आहे :— 

 
भतलोऽभस सोमदेवतयो गोसव ेदेवभनर्तमतः इ॰ 
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आश्वलायनसूि. 
 

आभण म्हणून ते भपतराांस द्याव ेअसें ठरलें . परांतु, ह्या केवळ दांतकथा आहेत असें म्हटलें  पाभहजे. 
 
भकतीएकाांचें म्हणणें असें आहे कीं, वदे हे या जगाांतील नव्हेत; तर ह्यापूवीं जें जग होऊन गेलें  तयाांतील 

असावते. कारण कीं, फार जुना काळ कस्ल्पला तर वदेाांतील भवषय हे केवळ जांगली लोकाांस साांपडणार 
नाहींत. तर असें वाटतें कीं, ज्ञान वाढल्यावर व सांपभत्त वाढल्यावर वदेाची प्रवृभत्त झाली असावी. 

 
सांभहता एकि करावयाचे पूवीं फुटकळ छांद लोकाांचे तोंडीं चालत असतील. छांदाांमध्यें वरुण, सूयध, 

अस्ग्न, वायु, प्रजापभत इतयाभद देवाांची स्तुभत आहे. आभण तयाांत तयाांस आमांिणें आहेत व तयाांजवळ कल्याणप्रद 
वस्तू माभगतल्या आहेत. परांतु हीं सवध एकाच ईश्वराचीं नाांवें आहेत असें वदेाांतच अनेक भठकाणीं साांभगतलें  आहे. 

 
एकां  सभिप्रा बहुर्ा वदन्तीतयस्ग्नां यमां मातभरश्वानमाहुः ॥ 
 
तसेंच छांदाांत भकतीएक भठकाणीं राजाांनीं दानें भदलीं, तयाांचीही स्तुभत वणधन केली आहे; असे अनेक 

भवषय आहेत. ऋग्वदेसांभहता माि छांदरूप आहे; बाकी सांभहता, काांहीं भठकाणीं छांद व काांहीं भठकाणीं 
गद्यासारखीं वाक्यें आहेत. अथवध व साम हे वदे तर बहुतेक ऋग्वदेाांतून भनवडून घेतलेले वेंचेच आहेत. वदेाांच्या 
ऋषींमध्यें क्षभिय, शूर व ब्राह्मण हे तीनही वणध असून भस्त्रयाही आहेत. 

 
वदेाच्या प्रतयेक सूक्ताांत जो भवषय असतो तयाजवरून तया तया सूक्ताांतील देवतेची कल्पना केली आहे. 

कोठें एकाच सूक्ताांत अनेक देव येतात तयास ‘भवश्वेदेव’ अशी देवता भलभहतात. जेथें बेडकाची गोष्ट आली तेथें 
मांडूक देवता, कोठें गवताचें वणधन आलें  तर तृण देवता, लग्नाची गोष्ट आली तर दांपतय देवता, असे भनरभनराळे 
देवताभेद कस्ल्पले आहेत. तातपयध, वदेाांत जो भवषय येतो तयास अनुक्रमभणकाकार देवता असें भलभहतात. परांतु 
वदेाांत हीं नाांवें केवळ स्तोतयाांनींच भदलीं आहेत; तत्त्वतः देव एकच आहे. ह्याभवषयीं सदरील ‘एकां  सभिप्रा॰’ इ. 
ऋग्वदेाांतील उक्तीवरून तेव्हाांच कळून येईल. 

 
ऋग्वदे सांभहतेंत सूक्तें असतात व तयाांचे पोटीं ऋचा असतात. तया ऋचा दरएक सूक्तास पृथक् समजून 

तयाांचे ऋषी, देव, व छांद हीं अनुक्रमभणकें त दाखभवतात. ह्या अनुक्रमभणका शौनकाांनीं केल्या आहेत, व तयाांस 
पभरभशष्ट असें मानतात. भशवाय सांभहतेंत, अनुक्रमभणकें त र्रल्यावाांचून जीं पभरभशष्टें म्हणून असतात, तीं 
पाठीमागून सामील झालीं असावीं असें वाटतें. परांतु तयाभवषयीं अशी गडबड आहे कीं, एका सांभहतेंत जें पभरभशष्ट 
असतें तेंच दुसरे सांभहतेंतील मांिाांत घातलें  असतें. तसेंच, एका सांभहतेंत जें वाक्य आहे तेंच दुसरे भठकाणीं 
ब्राह्मणाांत आढळतें; बकवा सांभहतेंतील मांि दुसऱ्या सांभहतेंत पाठभेदानें येतात. 

 
उपभनषदें हीं वदेाांत दाखल आहेत अशीं थोडींच आहेत; परांतु तयाांभशवाय फुटकळ बहुत आहेत. तयाांस 

वदे असें म्हणण्याचाच पभरपाठ आहे. परांतु तयाांस वदेाांत तर कोठेंही स्थळ भदसत नाहीं. नव ेनव ेपांथ उभे राहून 
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तयाांनीं वैभदक प्रमाण उतपन्न करण्यासाठीं आपआपल्या इष्ट देवताांचीं हीं अशीं उपभनषदें, ताभपनी व अथवधशीषें 
अशा नाांवानें रचून चालभवलीं आहेत. परांतु शांकराचायांनीं भाष्ट्याकभरताां तयाांतील दहा माि घेतलीं आहेत. 

 
या सवध वैभदक ग्रांथाांवर व्याख्यारूपानें काभरका, भाष्ट्यें, टीका, दीभपका, वृत्ती, भनघांट, सूि, पद्धती, 

भशक्षा, प्राभतशाख्यें इतयाभद पुस्तकें  झालीं. तयाांभशवाय ऋग्रहस्य, अथवधरहस्य इतयाभद रहस्य या नाांवाचींही 
पुस्तकें  आहेत. 

 
ऋग्वदेास प्रथमपणा सवधि वर्तणला आहे. वदेाांत :— 
 

तस्माद्यज्ञातसवधहुत ऋचः सामाभन जभज्ञरे॰ 
ऋक् च मे साम च मे यजुश्च मे॰ 
ऋक् साम यजुरेव च—इ॰ 

 
याभवषयीं वाद नाहीं. चारही सांभहताांची तपासणी केली तर हें स्पष्ट भदसतें कीं, सवध सांभहता एकच वळेेस 

झाल्या नाहींत. प्रथम ऋग्वदे सांभहता झाली असावी; व तयाांतही काांहीं मांि पुरातन व काांहीं नूतन असे 
आढळतात, आभण तसें वदेाांतही साांभगतलें  आहे :— 

 
अस्ग्नः पूवेभभऋध भषभभरीड्यो नूतनैरुत इ॰ 

 
ऋग्वदेाांतील मांि इतर सांभहताांहून प्राचीन आहेत व तया मांिाांची योजना दुसऱ्या सांभहतेंत 

दशधपौणधमासापासून अश्वमेर्ापयंत अनुक्रमाप्रमाणें असते, तशी नाहीं. ऋक्सांभहतेंत यज्ञाचा अनुक्रम र्भरला 
नाहीं; व सूिाांमध्ये भवभनयोग साांभगतला आहे, तयाभशवाय जे मांि राहतात तयाांचा भवभनयोग साांपडत नाहीं; तर 
तयाांचा स्वाध्यायाांत भवभनयोग असावा अशी कल्पना करावी लागते. दुसरें, सूिाांत जे मांि घेतले आहेत 
भततक्याांची वगेळीच पोथी भलभहतात व तीस मांिसांभहता म्हणतात. यावरून यज्ञाचा क्रम स्थापन झाला, तयापूवीं 
ऋग्वदेसांभहता उतपन्न झाली असावी अशी कल्पना होते. 

 
———— 

 
ब्राह्मिें 

 
आताां मांिाांचा भवभनयोग म्हणजे उपयोग ज्या स्थळीं भलभहला आहे तो सवधदा यथाथधच असतो असें नाहीं. 

हा उपयोग कोठें अथावरून व कोठें बलगावरूनही कभरतात : म्हणजे शनीचा मांि पाभहजे तर ज्या मांिाचे आरांभी 
श हे अक्षर असेल तोच मांि घेतात! याप्रमाणें तयाचा अथध सोडूनही योजना कभरतात. सूिकाराांमध्येंही अशी 
गडबड साांपडेल. भशवाय, सूिकार हे असे काांहीं मांि भलभहतात कीं, ते सांभहतेंत मुळींच साांपडत नाहींत असेही 
आहेत. पुरोभहत लोकाांनीं अशी प्रभतज्ञाच केली होती कीं, वैभदक मांिाांनींच सवध कमध–जप, अनुष्ठान, होम–
इतयाभद करावयाचा. जो देव येईल व लोक जे जे नव ेदेव मानतील तयाांस कोणता तरी मांि नेसवनू द्यावा! या 
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र्ोरणानें हजारों मांिाांचे नव ेनव े भवभनयोग झाले आहेत, नवग्रह, दुगा, गणपती, याांचे मांि याच रीतीनें उतपन्न 
झाले. पुरुषसूक्त हें तरी पांचायतन पूजेचा मांि याच रीतीनें ठरलें . खरोखर ज्या देवाला ज्या कमांत जे मांि 
लावावयाचे ते साथध मांि असे थोडेच साांपडतील. पूवीं िेतायुगाांत जेव्हाां याभज्ञकी उभी झाली तेव्हाांही यज्ञाचे 
कामाांत भकतीएक मांि याचप्रमाणें घेतले आहेत! 

 
वदेाांत मांिामध्यें कमें दृष्ट आहेत असे मांि थोडेच साांपडतील. सांस्कार तर कोठेंच दृष्ट नाहींत; तयाांस 

मूळ पाभहलें  तर गृह्यसूिें; ह्या गृह्यसूिाांत सांस्कार व मांियोजना हीं भलभहलीं आहेत. यज्ञकमास मांि योजणारे 
ग्रांथ ‘ब्राह्मण’ म्हणून प्रभसद्ध आहेत. आताां मांि व ब्राह्मण भमळून वदे अशी रूढी आहे. परांतु ब्राह्मण हे ग्रांथ पाभहले 
तर मांिभागासारखे प्राचीन नव्हेत; तर. ते ग्रांथ मांिाांवरील व्याख्या आहेत. मांिाांचे प्रभतक घेऊन, यानें अमुक कमध 
करावें असें साांगतात आभण तयाचे फल भलभहतात. असे जे ग्रांथ तयाांस ब्राह्मण म्हणतात. हीं ब्राह्मणें अनेक आहेत. 
प्रतयेक शाखेस पृथक् ब्राह्मण व सूि आहे असें वाटते. परांतु काांहीं गाहाळ होऊन बुडालीं व काांहीं आहेत, 
तयाांजवरच काम चालतें. सवध स्मृती घेऊन तयाांजवरून अथाचा भवचार करणें व तद्नुरूप एक भनणधय काढणें 
याभवषयी ‘भनणधयबसरु्’ काराांचा वगैरे प्रयतन होऊन, स्मृती ज्या अनेक आहेत तयाांचें ऐक्य झालें , परांतु 
सूिाांभवषयी याप्रमाणें एकवाक्यता झाली नाहीं. सवध ब्राह्मण आपआपले सूिानें व शाखेनें कमें कभरतात. 
परशाखोक्त कमध न करण्याभवषयी वचनें आहेत, तशींच तयाांचे भवरुद्धही वचनें आहेत : कोणी म्हणतात कीं, 
माध्यांभदभनशाखा घेऊन कमध करावें— 

 
माध्यांभदभनर्तह या शाखा सवधसार्ारणी स्मृता ॥ 
यः करोभत तया कमध स्वशाखाफलमश्नुते ॥ 

 
तसेंच, केवळ ऋग्वदेानेंच सवांनीं कमध करावें, अशींही वचनें आहेत. ह्याप्रमाणें एकसूिाभवषयींही लेख 

आहेत— 
 

सूिां बौर्ायनां ग्राह्यां बह्वृचादभप आदरात् ॥ 
अनुक्तां अन्यतो ग्राह्यां * * * इ॰ ॥ 

 
तरी एक सूिवाले दुसऱ्या सूिाांतील मांि, कमध, अनुष्ठानें हीं घेतात परांतु आपलें  सूि सोडीत नाहींत, 

याजमुळें  भकतीएक अडचणी पडतात. काळाचे जोरानें जेव्हाां एका गाांवाांत एकच कण्व, दोन सामवदेी व एक 
ऋग्वदेी, अशा भनरभनराळ्या शाखेचे ब्राह्मण राहतात तेव्हाां तयाांस आपआपलीं पृथक् कमें करण्याची बहुत 
अडचण पडते. 

 
पूवीं ज्या काळीं शाखाभेद झाला, तयाकाळीं बहुर्ा जथेबांद अशी सवधि वस्ती होती. एक प्रदेशाांत 

आश्वलायन तर दुसरे प्रदेशाांत आपस्तांब, भतसरे प्रदेशाांत भहरण्यकेशी तर चौथे प्रदेशाांत माध्यांभदन, असे पृथक् 
शाखाांचे समुच्चय राहत होते, आभण तयाांमुळें  तयाांजमध्यें आपआपले जथ्याांत एकसूिानें कमें चालण्यास हरकत 
नव्हती. परांतु हल्लीं ते जथे काळ, बांड, लढाया व रोजगार इतयाभद अनेक कारणाांनीं सवध तुटले. या जथ्याांप्रमाणें 
तयाांच्या अस्स्ततवाांत एक एक ब्राह्मण व सूि उतपन्न झालें  आहे. श्रौतसूिाचे पाठीमागून गृह्यसूि झालें , व तयाचे 
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पाठीमागून तयाचीं पभरभशष्टें झालीं. पूवीं वदेियीच होती असें सांपूणध भठकाणीं आढळतें. परांतु पुढें चौथा अथवधण 
वदे भनमाण झाला, तयास ‘पुच्छ’ असेंही कोठें म्हटलें  आहे :— 

 
अथवांभगरसः पुच्छां प्रभतष्ठा इ ॰ 
आताां ब्राह्मणाांचीं आरांभवचनें खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— 

ऋग्वदेाचें ऐतरेयब्राह्मण— 
अस्ग्नव ैदेवानामवमो भवष्ट्णुः परमः इ॰ 
आपस्तांबाचें तैभत्तरीयब्राह्मण— 

 
 
वाजसनीय शाखेचें शतपथब्राह्मण— 

व्रतमुपैष्ट्यन् ॥ अन्तरेणाहवनीयां च गाहधपतयां च प्राङ्भतष्ठन्नप उपस्पृशभत तद्यदप उपस्पृशतयमेध्यो वै 
पुरुषो यदनृतां वदभत तेन पूभतरन्तरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भतूवा व्रतमुपायानीभत पभविां वा आपः 
पभविपूतो व्रतमुपायानीभत तस्मािा अप उपस्पृशभत ॥ १ ॥ 

 
सामवदेाचें प्रौढ बकवा ताण्ड्य ब्राह्मण याचे २५ अध्याय असून याची आभद अशी आहे :— 

ओां महन्मे वोचो भगो मे वोचो यशो मे वोचः स्तोमां 
मे वोचो भसु्क्तां मे वोचः सव्व ंमे वोचस्तन्मावतु 
तन्माभवशतु तेन भभुक्षषीय इ. 

षड्बवशब्राह्मणम्—याचे २६ अध्याय आहेत. 
ओां ब्रह्म च वा इदमगे्र सुब्रह्म चास्ताां ततः सुब्रह्मोदक्रामदथ ह 
देया यजे्ञन ब्रह्म पयधगृह्णताऽस्ग्नव ैब्रह्माऽसावाभदतयः इ॰ 

दैवतब्राह्मणम्, अस्ग्नब्राह्मणां बकवा देवताध्याय याचें आरांभवचन— 
अस्ग्नभरन्रः प्रजापभतः सोमो वरुण- 
स्तवष्टाऽभिरसः पूषा सरस्वतीन्राग्नी इ॰ 

छाांदोग्यमांिब्राह्मणम्— 
ओां देव सभवतः प्रसुव यज्ञां प्रसुव यज्ञपबत भगाय इ॰ 

याचे पोटीं छाांदोग्य उपभनषद आहे. 
आषयेब्राह्मणम् बकवा अनुक्रमणी–याचे ३ प्रपाठक आहेत. 
अथ खल्वयमाषधप्रदेशो भवभत इ॰ 

सामभवर्ानब्राह्मणम्,—३ अध्याय. 
ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् इ॰ 

सांभहतोपभनषद्ब्राह्मणम्— 
अथातः सांभहतोपभनषदो व्याख्यास्यामः इ॰ 

वांशब्राह्मणम्— 
नमो ब्रह्मणे नमो ब्राह्मणेभ्यो नम आचायेभ्यः इ॰ 
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सायनाचायांनीं सामवदेाचीं अष्ट ब्राह्मणें गभणलीं आहेत— 
अष्टौ भह ब्राह्मणग्रांथाः प्रौढां ब्राह्मणमाभदमम् ॥ 
षड्बवशाख्यां भितीयां स्यात्ततः सामभवभर्भधवते् ॥ 
आषयेां देवताऽध्यायां भवदुेपभनषत्ततः ॥ 
सांभहतोपभनषद्वांशो ग्रांथा अष्टाभवतीभरताः ॥ 

 
असें सामभवर्ान ब्राह्मणावर जें सायनाचें भाष्ट्य आहे तयाांत भलभहलें  आहे. 
 
ताांड्य ब्राह्मणाांत क्रतुसिें वगैरे जीं इतर भठकाणीं साांपडावयाचीं नाहींत तीं भलभहलीं आहेत. षड्बवश 

ब्राह्मणाांत दुसरे आणखी क्रतु व अनुष्ठानें भलभहलीं आहेत व तयाांतील पाांचव ेअध्यायाांत तर, अदु्भत गोष्टी व तयाांचीं 
भनवारणें हीं भलभहलीं आहेत. तयाजवरून तयाांस अदु्भत ब्राह्मणच म्हणतात. म्हणजे मूत्ती हांसतात, देवळें  
हालतात, मूत्ती नाचतात, सूयावर माणसाांच्या छाया भदसतात, गुराांचे बशगाांतून रू्र भनघतो, अशीं भचन्हें भदसलीं 
तर काय करावें? हें प्रकरण तयाांत आहे! 

 
आषयेब्राह्मण व वांशब्राह्मण याांत ऋषींचीं नाांवें आहेत व दैवतब्राह्मणाांत देवाांचीं नाांवें आहेत. तसेंच 

सांभहतामांिाांत ज्या देवाांचें वणधन केलें  ते देव साांभगतले आहेत. 
 

अथवधवदेाचें गोपथब्राह्मण— 
ओां ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् इ॰ 

 
———— 

 
मंत्रणवणनयोग 

 
मांिभागाच्या कमांत वदेाचा जो उपयोग करावयाचा तयाचा आरांभ मुळीं या ब्राह्मण ग्रांथाांत आहे. तयाचे 

पाठीमागून आरण्यकें  म्हणून दुसरे ग्रांथ झाले, तयाांचाही हेतु हाच आहे. तयापुढें सूिें झालीं; तयाांनीं मांिभागाचा 
तयापेक्षाांही अभर्क भवभनयोग केला. तयानांतर ऋस्ग्वर्ान, यजुर्तवर्ान वगैरे ग्रांथ झाले, तयाांनीं तर तयाांहीपेक्षाां 
अभर्क उपयोग करून दाखभवला. आताां या सवांपैकीं काांहीं उपयोग साथध आहेत, परांतु बहुतेक भनरथधक आहेत. 
जसें— 

 
त्र्यांबकां  यजामहे इ॰ 

 
या मांिाचा उपयोग मृतयूपासून सोडभवण्याकभरताां कभरतात; बकवा कोणी दुखण्यास पडला तर याचें 

अनुष्ठान व जप वगैरे करून ताांभिक भवर्ानानें तयास बीजें लावतात. या मांिाांत ‘मृतयूपासून रक्षण कर’ अशी 
ईश्वराची प्राथधना आहे, तेव्हाां हा भवभनयोग साथध आहे. तसेंच.— 
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उद्यन्नद्य भमिमह इ॰ 
 
या तीन ऋचाांनीं दुखण्याचा पभरहार करण्याकभरताां तृचाकल्प, भवर्ानें, अध्यधप्रदान, व नमस्कार वगैरे 

अनुष्ठानें कभरतात. आताां याही मांिाांत रोगपभरहाराभवषयीं प्राथधना आहे, तेव्हाां तोही भवभनयोग साथध झाला. 
परांतु— 

 
यतपुरुषेण हभवषा ॰ — स्नानां. 

 
या मांिाचा उपयोग पूजेंत, आभण देवास स्वान घालण्याकभरताां कभरतात. आभण तयाांत तर तसा मुळींच 

अथध नाहीं.– 
 

यतपुरुषां व्यदरु्ः—रू्पः. 
 
या मांिाचा उपयोग रू्प दाखभवण्याकभरताां कभरतात, परांतु तशा अथाचा सांबांर् तयाांत काांहींच नसून 

प्रजारूपी पुरुषाचे भवभाग कसे केले असे तयाांत प्रश्न माि आहेत.— 
 

ऋतां चेभत तृचस्य ॰ — अघमषधणे भवभनयोगः. 
 
या मांिाचा उपयोग अघमषधणाकडे आहे. परांतु मांिाांत तसा भावाथध काांहींच साांपडत नाहीं! — 
 

आपो भह ष्ठेभत तृचस्य ॰ — माजधने भवभनयोगः. 
 
याांत माजधन हा मुळींच काांहीं भवभर् नसून फक्त जलाची स्तुभत आहे. 
 

केतुां कृण्वन्॰ इभत—केतुप्रीतयथं जपे भवभनयोगः. 
 
याांत केतूचा मुळींच पत्ता नाही! 
 

ततसभवतुः॰— अध्यधप्रदाने भवभनयोगः. 
 
याांत अध्याचा भवभर् मुळींच काांहीं नाहीं.— 
 

जातवदेसे॰—दुगाप्रीतयथं जपे भवभनयोगः, 
 
याांत दुगेचा सांबांर् मुळींच नाहीं. — 
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वाचां ते शुन्र्ाभम प्राणां ते शुन्र्ाभम ॰ 
 

माध्यांभदन सांभहता— ६–१४. 
 
या मांिानें मारलेल्या बकऱ्याचें प्रोक्षण म्हणजे शुभद्धकरण आहे. परांतु हा भवभर् तया मांिाांत भदसत नाहीं! 
 
असा मांिाांचा भनरथधक उपयोग बहुत झाला आहे. ब्राह्मण, सूि, आरण्यक, आभण भवर्ानें, हीं प्रतयेक 

वदेावर आहेत. तीं जर एकीकडे ठेभवलीं तर मांिाांचा उपयोग स्वाध्यायाथध माि राहील. ज्या अथीं कमधमागध उभा 
झाला आहे तया अथीं तयाांचा असा उपयोग झाला इतकें च या भनरथधक भवभनयोगाचें र्ोरण भदसतें. यास असा 
दृष्टाांत आहे कीं,– जर कोणी हभरभक्ताांनीं हभरपाठाचें पुस्तक घेतलें  आभण जरी मूळचा ज्ञानेश्वरानें केला तोच 
पाठाथध केला कीं–तयाजवरून लोकाांस ज्ञान व भक्तीभवषयीं उपदेश व्हावा–तरी, तो अथध सोडून तयाचा 
भवभनयोग केला तरी असा होईल— 

 
देवाभचये िारीं उभा क्षणभरीं इ॰ 

 
हा अभांग म्हणून देवळाांत जावें.— 
 

चहूां वदेीं जाणा षट्शाबस्त्र कारण इ॰ 
 
हा अभांग म्हणून हातीं टाळ घ्यावा. आताां हें प्राकृत भाषण झालें . याचें सांस्कृत करणें तर— इभत 

तालर्ारणे भवभनयोगः! — 
 

भिगुण असार भनगुधण हें सार इ॰ 
 
हा अभांग म्हणून वीणा उचलावा. — 
 

भाववेीण भस्क्त, भक्तीवीण मुस्क्त इ॰ 
 
या मांिानें नमस्कार करावा!! 
 
याप्रमाणेंच, वामनपांभडताांनीं नामसुर्ा म्हणून एक चार अध्यायाांचा ग्रांथ केला आहे व तयाचे प्रतयेक 

अध्यायाांत चार चरण आहेत; तो ग्रांथ घेऊन जर कोणी भक्तानें तयाचा भवभनयोग म्हणजे तयाजवर ब्राह्मण, सूि 
वगैरे केलें  तर खालीं भलभहल्याप्रमाणें कदाभचत् होईल.— 

 
हभरचरण सरोजीं भचतसुर्ासारपानें इ ॰ 
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हा चरण ५२ श्लोकाांचा आहे. हा म्हणून माळा घालावी.— 
 

षष्ठस्कां दमुखीं अजाभमळकथा सांके्षप तीची भटका इ॰ 
 
हा दुसरा चरण म्हणून भजनास आरांभ करावा.— 
 

शुक म्हणे मुभन आइक राजया इ॰ 
 
हा भतसरा चरण म्हणून आरती करावी. आभण— 
 

तीघे तयाभस म्हणती यमशासनाला इ॰ 
 
हा चौथा चरण म्हणून वीणा खालीं ठेवावा! असे जर भवभनयोग केले तर सवध मांिाांचे होतील?!! 
 
वदेाचे भवभनयोग बहुत झाले. कारण कीं, ब्राह्मणकत्त्यांनीं फक्त श्रौतकमावर तयाचे भवभनयोग केले. 

तयाांत ते इतके बारीक केले कीं, ताांदूळ आणून तयाांस पभवि करावयाचें (काांडावयाचें) तयाचा एक मांि, दुसऱ्यानें 
ते भशजत ठेवावयाचे तयाचा एक मांि, सभमर्ा म्हणजे पभवि वृक्षाांचीं लाांकडें तीं आणावीं आभण कोणीकडे ठेवावीं 
तयाचाही मांि, व तयाांस अग्नींत टाकणें तर तयाचाही मांि ठरवनू, तदनुरूप— 

 
सभमद्धवने भवभनयोगः इ॰ 

 
अशी भक्रयावार मांिाांची योजनाही केली! श्रौत उतपन्न झालें , नांतर स्मातध उतपन्न झालें ; तें गृह्यसूिाांनीं 

केलें . तयाजवर ऋस्ग्वर्ानासारखे दुसरे ग्रांथ झाले, आभण तयापुढें पभरभशष्टें झालीं. ह्याप्रमाणें ज्यानें तयानें 
कमधवृभद्ध केली. भईुवर बसावयाचा मांि तयास – “आसने भवभनयोगः” इतयाभद भवलक्षण प्रकार प्रचभलत झाले. 
पुढें जे ताांभिक झाले तयाांनीं नव ेमांि व जुने मांि घेऊन तयाांचे नवीन भवभनयोग नवीन न्यासाांत व मुराांत वगैरे 
केले; तसेंच, व्रतें उद्यापनें याांत हजारों भवभनयोग आहेतच. या प्रमाणें हे कमांचें मोठें जाल उतपन्न झालें . जो 
ग्रांथकार झाला तयानें आपले शेंपन्नास नव ेभवभनयोग भलहाव!े सवांचा उदे्दश एकच—कमधवृभद्ध; आभण तयाजवरून 
अशी ख्याभत झाली कीं, जो या प्रकरणाचा अभर्क उपयोग करील तो अभर्क पभवि आभण अभर्क भविान् 
समजावा. या भरतखांडाांत हा प्रचार इतका वृबद्धगत झाला कीं, ही कमधभभूम असें ह्यास नाांव पडलें . आभण येथील 
लोक या कमाचे प्रौढीवर आपल्यास इतर देशाच्या कमधहीन मनुष्ट्याांपेक्षाां श्रेष्ठ म्हणवूां लागले. — 

 
सवधकमधभवहीना ये म्लेच्छ इतयभभर्ीयते ॥ इ॰ 

 
भशवाय, सवध कमांचा अभर्कार ब्राह्मणाांनीं आपलेकडे ठेभवला; ह्याांत वैभदक कमध तर ब्राह्मणाांची 

वतनदारीच ठरली. आभण क्षभिय व वैश्य याांनीं कमध करण्यास इस्च्छलें  तर तें तयाांनीं तयाांचे िारानें करावें असें 
एकां दर ठरलें . कमाची दोरी ब्राह्मणाांचे हातीं; कमधकते्तही तेच; व नव े भवभनयोग, सांस्कार वगैरे भलभहणारे तरी 
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तेच; भशवाय तयाांची सांस्कृत भाषा सार्ारण लोकाांस दुजे्ञय होती; तेव्हाां या सवध गोष्टींवरून या कमधकाांडास अभर्क 
जोर आला. आताां या देशाांत बहुत ऋषी व सारु्पुरुष ज्ञानी झाले. परांतु तयाांनीं तर या कमास भमथ्या जाणनू हें 
सवध वृथा आहे असें भलहून ठेभवलें  आहे.— 

 
न कमधणा न प्रजया र्नैनध तयागेनैके अमृततवमानशुः ॥ 

कैवल्योपभनषद. 
 
कोणीं भलभहलें  कीं, हे सवध खटाटोप फक्त देहशुद्धीचे उपयोगी आहेत; कोणीं भलभहलें  कीं, ते 

स्वगधप्राप्तीचे उपयोगी आहेत; पण मोक्षाचे उपयोगी नाहींत हें सवांचेंच मत आहे.– 
 

क्षीणे पुण्ये मतयधलोकां  भवशस्न्त इ॰ 
यद्गतवा न भनवतधन्ते तद्धाम परमां पदां इ॰ 

 
या प्रमाणें भठकभठकाणीं कमाची बनदा असून ती उपभनषदाभद ग्रांथाांतही भलभहली आहे. मांडणभमश्राांनीं 

नैष्ट्कम्यधभसभद्ध म्हणून एक ग्रांथ भलभहला आहे, तशीच भवद्यारण्यस्वामींनींही पांचदशी भलभहली आहे. तयाजवरून 
पुढें सांन्यासाश्रम उभा राभहला. तयाांत भशखा सूिाभद कमाचा तयाग करून केवळ ब्रह्मोपासनेंत राहावें, असा तो 
आश्रम श्रेष्ठ गणला गेला— 

 
तस्म ैस होवाच िे भवदे्य वभेदतव्ये इभत ह स्म यद्ब्रह्मभवदो 
वदांभत परा चैवाऽपरा च । तिाऽपरा ऋग्वदेो यजु्ञवेदः इ॰ 
अथ परा यया तदक्षरमभर्गम्यते ॥ 
इष्टापूत्तध मन्यमाना वभरष्ठां नाऽन्यच्रेयो वदेयन्ते प्रमूढाः ॥ 
नाकस्य पृष्ठ ेते सुकृतेऽनुभतूवमेां लोकां  हीनतरां वा भवशस्न्त ॥ 

मुांडकोपभन. 
 

तथा — 
सभशखां वपनां कृतवा बभहःसूिां तयजेद्बुर्ः ॥ 
यदक्षरां परां ब्रह्म तत् सूिभमभत र्ारयेत् ॥ 
भशखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतां च तन्मयम् ॥ 
ब्राह्मण्यां सकलां  तस्य इभत ब्रह्मभवदो भवदुः ॥ 
नीरोदका ध्यानसांध्या वाक्कायक्लेशवर्तजता ॥ 
सन्र्ीभन सवधभतूानाां सा सांध्या ह्यकेदस्ण्डनाम् ॥ 
बभहःसूिां तयजेभििान् योगभवत्ततवदर्तशवान् ॥ 
ब्रह्मभावमयां सूिां र्ारयेद्यः स चेतनः ॥ 
तत् सूिां भवभदतां येन स भवप्रो वदेपारगः ॥ 

ब्रह्मोपभनषद्. 
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असा हा कमधमागध नीच व भमथ्या आहे, हे सांन्याशाांनीं स्पष्ट करून दाखभवलें . सांन्याशाांतील 

परमहांसदीके्षचा आश्रम तरी याकभरताांच आहे कीं, तयाांनीं कमधतयाग करून दाखवावा. 
 

———— 
 

आरण्यकें  
 
आताां कमधवृभद्ध करणारे दुसरे ग्रांथ आरण्यकें  म्हणून आहेत, हीं आरण्यकें  ब्राह्मणाांतच गभणलीं जातात, 

परांतु तो भाग पृथक् आहे. तयाांचे नाांवावरूनच तीं आरण्याांत म्हणावयाचीं आहेत असें भदसतें. प्रथमतः, ऋग्वदेाचीं 
पाांच आरण्यकें  आहेत. ह्यास ऐतरेयारण्यक म्हणतात व हा ऐतरेय ब्राह्मणाचाच भाग आहे. तयाचे आरांभ— 

१—अथ महाव्रतम् ॰ —याचे ५ अध्याय आहेत. 
२—एष पांथा एततकमैतद्ब्रह्मतैतसतयां ॰ — अध्याय ५. 
३—अथातः सांभहताया उपभनषत् ॰—अध्याय ५ 
४—भवदा मर्वस्न्वदा गातुमनु शांभसषो भदशः ॰— अ ॰१. 
५—महाव्रतस्य पांचबवशबत साभमरे्न्यः॰— अ ॰५. 

 
कृष्ट्णयजुवेदाचीं आरण्यकें , याचे अध्याय १० आहेत. 

(१) भरां कणेभभः शृणुयाम देवाः ॰ 
(२) सह वै देवानाां चाऽसुराणाां च यज्ञौ ॰ 
(३) भचभत्तः स्त्रकु् ॰ 
(४) नमो वाचे या चोभदता या ॰ 
(५) देवा वै सिमासत ॰ 
(६) परे युवा  सां प्रवतो ॰ 
(७) शीक्षाां व्याख्यास्यामः ॰ 
(८) ब्रह्मभवदान्पोभत परां ॰ 
(९) भगुृव ैवारुभणः ॰ 
(१०) अांभस्य पारे भवुनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठ ेमहतो महीयान्. 

 
या सवध अध्यायाांस पृथक् नाांवें आहेत :— 

(१) भरां ॰—अरुण. 
(२) सह वै॰—स्वाध्यायब्राह्मण. 
(३) भचभत्तः ॰ —मांिब्राह्मण. 
(४) नमो वाचे (युांजते) ॰ —अरुण केतु ब्राह्मण. 
(५) देवा वै ॰ —भपतृमेर्. 
(६) परे युवा ॰ — भपतृमेर्. 
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(७) शीक्षाां ॰ —भशक्षावल्ली. 
(८) ब्रह्मभवदा ॰ — ब्रह्मवल्ली. 
(९) भगुृव ै॰ —भगुृवल्ली. 
(१०) अांभस्य पारे (याभज्ञकी उपभनषद्) ॰ — नारायण. 

 
सामवदेाचें आरण्यक— 

 
सामवदे सांभहतेचे प्रथम ६ अध्यायाांस छांद म्हणतात, ९ अध्यायाांस उत्तर म्हणतात आभण मर्ले एकास 

आरण्यक म्हणण्याचा पभरपाठ आहे. तयाचें मूळ — 
 

इांर ज्येष्ठां न आ भर ओभजष्ठां पपुुभर श्रवः॰ 
 

वाजसनीयाांचें आरण्यक— 
 
यास बृहदारण्यक असें म्हणतात. शतपथ ब्राह्मणाचे जे १४ प्रपाठक आहेत, तयाांतील शवेटला प्रपाठक 

हेंच आरण्यक आहे. तयाचें मूळ— 
 

ओां उषा वा अश्र्वस्य मेध्यस्य भशरः॰ 
 

कण्वपाठ. 
 

———— 
 

उपणनषदें 
 
अथवधवदेाचें आरण्यक, म्हणजे ५२ उपभनषदें पृथक् पृथक् आहेत. तीं, तयाांचीं नाांवें व आरांभ:— 

ओां ब्रह्मा देवानाां प्रथमः सांबभवू भवश्वस्य कत्ता भवुनस्य गोप्ता॰—१. 
याचें नाांव मुांडकोपभनषद्. याांत सहा मुांडक म्हणजे अध्याय आहेत. 

ओां सुकेशा च भारिाजः शबै्यश्च सतयकामः ॰—२. 
याचें नाांव प्रश्नोपभनषद्. याांत सहा प्रश्न आहेत. 

ओां प्रसादाांतःसमुतथस्य भवष्ट्णोरद्भतुकमधणः ॰—३. 
याचें नाांव ब्रह्मभवद्योपभनषद् असून याचें एकच खांड आहे. 

ओां क्षुभरकाां सांप्रवक्ष्याभम र्ारणाां योगभसद्धये ॰—४. 
याचें नाांव क्षुभरकोपभनषद्; याचीं ३ खडें असून याांत योग आहे. 

ओां अष्टपादां शुभचहंसां भिसूिां मभणमव्ययां ॰—५. 
याचें नाांव चूभलकोपभनषद्; याचीं खांडें दोन आहेत व याांत ब्रह्मप्रभतपादन आहे. 
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ओां देवा ह वै स्वगं लोकमायांस्ते॰—६. 
याचें नाांव अथवधभशरउपभनषद् व याचीं ७ खांडें आहेत; यात रुरस्तुभत आहे. 

ओां भपप्पलादोंऽभगराः सनतकुमारश्चाथवधणां भगवांतां पप्रच्छ॰—७. 
याचें नाांव अथवधभशखोपभनषद्; याचीं दोन खांडें आहेत. याांतही रुरस्तुभत आहे. 

ओां पांचातमकां  पांचसु वत्तधमानां॰—८. 
याचें नाांव गभोपभनषद्. याचीं पाांच खांडें असून याांत गभधव्यवस्था आहे. 

ओां अथातो महोपभनषदमेव तदाहुरेको ह वै नारायण आसीत्॰ —९. 
नाांव—महोपभनषद्; खडें ३; भवषय–नारायणस्तुभत. 

ओां शौनको ह वै महाशालोंऽभगरसां भगवांतां भपप्पलादां पप्रच्छ॰—१०. 
नाांव—ब्रह्मोपभनषद्; खांडें ३; याांत खरी सांध्या व खरें यज्ञोपवीत कोणतें तें साांभगतलें  आहे. 

ओां अथातःसवोपभनषतसारां सांसारज्ञानमर्ीतमन्नसूिांशारीरां यज्ञां व्याख्यास्याम॰—११. 
नाव—प्राणास्ग्नहोिोपभनषद्; खांडें ४; याांत भोजनभवभर् आहे. 

ओभमतयेतदक्षरभमदां सवध॰— १२, १३, १४,१५. 
याचें नाांव माांडूक्योपभनषद्. याांत ४ प्रकरणें आहेत. प्रथम प्रकरण वैतथ्य, २ रें अिैत, ३ रें अलात, आभण 

४ थें शाांत. याांत ब्रह्मभवचार आहे. श्रीमच्छांकराचायांनीं याांतील दोन प्रकरणें माि भाष्ट्याकभरताां घेतलीं आहेत. 
भकतीएक पुस्तकाांत वैतथ्य हें तेरावें उपभनषद्, अिैत हें १४ वें, व अलात आभण शाांत हें १५ वें उपभनषद् असें 
गभणलें  आहे. 

ओां अपश्यां तवावरोहांतां भदभवतः पृभथवीमवः ॰—१६. 
यास नीलरुरोपभनषद् म्हणतात; तयाचीं ३ खांडें आहेत, व याांत रुरस्तुभतच आहे. 

ओां अकारो दभक्षणः पक्ष उकारस्तूत्तरः स्मृतः॰—१७. 
नाांव—नादबबदूपभनषद्; याचें एक खांड असून यात योगप्रकरण आहे. 

ओां मनो भह भिभवर्ां प्रोक्तां शुद्धां चाशुद्धमेव च॰—१८. 
यास ब्रह्मबबदूपभनषद् म्हणतात, खांड एक; याांत ब्रह्मभवचार साांभगतला आहे. 

ओां शास्त्राण्यर्ीतय मेघावी अभ्यस्य च पुनः पुनः॰—१९. 
नाांव—अमृतबबदूपभनषद्; खांडें दोन; याांत अध्यातमभवद्या म्हणजे ब्रह्मभवचार आहे. 

ओां योगतत्त्वां प्रवक्ष्याभम योभगनाां भहतकाम्यया॰—२०. 
नाांव—ध्यानबबदूपभनषद्; याचीं खांडें दोन; याांत ध्यानर्ारणा हा भवषय आहे. 

ओां तेजोबबदुः परां ध्यानां भवश्वातीतां हृभद स्स्थतां॰—२१. 
नाांव—तेजबबदूपभनषद्; याचें एक खांड आहे. 

ओां योगभशखाां प्रवक्ष्याभम सवधज्ञानेषु चोत्तमाां॰—२२. 
नाांव—योगभशखा; खांड एक; याांत योगप्रकरण आहे. 

ओां योगतत्त्वां प्रवक्ष्याभम योभगनाां भहतकाम्यया॰—२३. 
नाांव—योगतत्त्वोपभनषद्; याचें खांड एक; याांतही योगभवचार आहे. ही व वरील २० व्या उपभनषदाांतील 

आभद एकच आहे, तरी ह्या दोन्ही उपभनषदाांतील भवषय परस्पर भभन्न आहेत. 
ओां अथाभहताऽस्ग्नर्तभ्रयेत पे्रतस्य मांिैः सांस्कारोपभतष्ठते॰ –२४. 

यास सांन्यासोभनषद् म्हणतात; याचें एक खांड असून याांत अांतयेभष्टप्रकरण आहे. 
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ओां आरुभणः प्रजापतेलोकां  जगाम॰ –२५. 
नाांव—आरुणेयोपभनषद्; खांडें ४; भवषय —सांन्यासप्रकरण. 

ओां योऽनुक्रमेण सांन्यसभत स सांन्यस्तो भवभत॰ –२६. 
नाांव—कठश्रतुयुपभनषद्; खांडें ३; याांतही सांन्यासप्रकरणच आहे. 

ओां देवता ऋषयः सवे ब्रह्माणभमदमबु्रवन्॰—२७. 
नाांव—बपडोपभनषद्; याचें एक खांड असून याांत दशबपडदानाभवषयीं प्रश्नोत्तर आहे. 

ओां अथाांऽभगराभस्त्रभवर्ः पुरुषस्तद्यथा॰—२८. 
नाांव—आतमोपभनषद्; खांडें ३; याांत आतमभवषय आहे. 

ओां आपो ह वा इदमासन् सभललमेव स प्रजापभतरेकः ॰ —२९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४. 
यास नृबसहताभपनी म्हणतात; याांत पूवधताभपनी व उत्तरताभपनी असे दोन भाग आहेत. पूवधताभपनीमध्यें ५ 

उपभनषदें व उत्तरताभपनींत एक, एकूण सहा उपभनषदें गणतात. तयाचे पोटाांत ३४ खांडें — ७, ३, २, ३, १०, 
आभण ९ अशीं अनुक्रमें सहा उपभनषदाांत आहेत. याांत नृबसहोपासना आहे. 

ओां उशन्ह वै वाजश्रवसः सवधवदेसां ददौ॰—३५, ३६. 
यास कठोपभनषद् म्हणतात; याांत सहा वल्ली म्हणजे खांडें आहेत. पैकीं पभहल्या ३ खांडाांस पूवधवल्ली व 

दुसऱ्या तीन खांडाांस उत्तरवल्ली असें म्हणतात. हीं दोनही भनरभनराळीं उपभनषदें गणतात; परांतु शांकराचायांनीं तें 
एकच गभणलें  आहे. 

ओां केनेभषतां पतभत पे्रभषतां मनः ॰— ३७. 
नाांव—केनोपभनषद्; खांडें ४;—अध्यातमभवषय. 

ओां अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत—३८. 
नाांव—नारायणोपभनषद्; खांडें दोन; याांत, नारायणच ब्रह्म असें वणधन आहे. 

ओां अांभस्य पारे भवुनस्य मध्ये॰ —३९, ४०. 
नाांव—बृहन्नारायणोपभनषद्; याचीं २१ खांडें असून तयाांत पूवधनारायणाकडे ११ व उत्तरनारायणाकडे १० 

अशीं आहेत; या उपभनषदाचे राभवड पाठाांत ६४ अनुवाक आहेत; आांध्र पाठाांत ८०, अथवधण पाठाांत २१, आभण 
कनाटक पाठाांत ७४ अनुवाक आहेत. सायनाचायांनीं जें भाष्ट्य केलें  आहे तें ६४ अनुवाकाांवर माि आहे. याांत 
ब्रह्मप्रभतपादन व भशवाय अनेक देवताांचे मांि, अनेक गायिी, सांन्यासग्रहणाचे मांि, भशवाचे मांि, व सांध्येचे मांि, 
अशीं अनेक प्रकरणें आहेत. 

ओां कथां बांर्ः कथां मोक्ष:? का अभवद्या? का भवदे्यभत॰? —४१. 
नाांव—सवोपभनषद्; भवषय—अध्यातमप्रकरण. 

ओां गौतम उवाच ॥ भगवन् सवधर्मधज्ञ सवधशास्त्रभवशारद॰—४२. 
नाांव—हांसोपभनषद्; भवषय परमहांसर्मधकथन. 

ओां अथ योभगनाां परमहांसानाां॰—४३. 
नाांव—परमहांसोपभनषद्; याचें खांड एक; भवषय–सदर–परमहांसाचे र्मधच. 

ओां अथ भशक्षाां व्याख्यास्यामः॰—४४. 
नाांव—आनांदवल्ल्युपभनषद्; याांत भशक्षावल्ली आभण आनांदवल्ली अशीं दोन उपभनषदें आहेत, परांतु येथें तें 

एकच र्रलें  आहे. याांत अध्यातमभवचार आहे. 
ओां भगुृव ैवारुभणवधरुणां भपतरभपुससार॰—४५. 
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नाांव—भगुृवल्ल्युपभनषद्; भवषय ब्रह्मप्रभतपादन. 
ओां ब्रह्मभवद्याां प्रवक्ष्याभभ॰—४६. 

नाांव—गारुडोपभनषद्; खांड एक; भवषय—सपाच्या नव कुलाांचें वणधन. हें उपभनषद् जो म्हणेल तयास 
सपधदांश होणार नाहीं, असें याांत भलभहलें  असून सपाभदकाांचें भवष काढण्याचेही मांि याांत आहेत! 

ओां अथ कालाऽस्ग्नरुरां भगवन्तां सनतकुमारः पप्रच्छ॰—४७. 
नाांव—भस्मोपभनषद्; भवषय–भस्म लावण्याचा भवर्ी; याचें असें फल भलभहलें  आहे कीं, भस्मलेपानें मोक्ष 

होतो. 
ओां भचन्मयेऽस्स्मन्महाभवष्ट्णौ जाते दशरथे हरौ॰—४८, ४९. 

यास रामताभपनी म्हणतात. याांतील पूवधताभपनी हें एक उपभनषद १० खांडाांचें असून उत्तरताभपनींत ५ 
खांडें आहेत. परांतु तें पृथक् उपभनषद आहे. याांत राम, सीता, हनुमान्  इतयाभदकाांची उपासना भलभहली आहे. 

ओां अथाऽऽश्वलयनो भगवन्तां परमेभष्ठनमुपसमेतयोवाच॰—५०. 
नाांव—केवलोपभनषद्; खांडें दोन; भवषय—केवल परब्रह्मवणधन. 

ओां बृहस्पभतरुवाच— 
याज्ञवल्क्यां यदनु कुरुके्षिां देवानाां देवयजनां॰—५१. 

नाांव—जाबालोपभनषद्; खांडें पाांच; भवषय सांन्याशाचे र्मध. आभण शवेटचें — 
ओां अथातश्चतवार आश्रमाः षोडश भेदा भवांभत ॰—५२. 

यास आश्रमोपभनषद् म्हणतात; याचीं ४ खांडें आहेत; याांत सांन्याशी व ब्रह्मचारी याांचे र्मध आहेत. याांत 
शवेटलें  वाक्य असें आहे कीं,– 

यथोपपन्नचातुवधण्यधभकै्षाचयं चरांत आतमानां मोक्षयांत इभत ॥ 
सांन्याशी सवध वणांचे घरीं जेवले तरी ते मोक्षाप्रत जातात. याप्रमाणें अथवधवदेाचीं बावन्न उपभनषदें 

म्हणतात, तीं झालीं. 
श्रीमच्छांकराचायधस्वामींनीं प्रस्थानिय म्हणजे श्रुभत, सूि व स्मतृी हीं भनवडून घेऊन तयाांवर भाष्ट्य केलें . 

तयाांत श्रुभततवेंकरून दहा उपभनषदें घेतलीं. सूितवेंकरून उत्तरमीमाांसा म्हणजे व्याससूि बकवा वदेाांतसूि अथवा 
ज्यास शारीरसूि म्हणतात तें घेतलें . व स्मृभतरूपानें भगवद्गीता घेतली. पैकीं श्रुभततवेंकरून दहा उपभनषदें 
घेतलीं तीं येणें प्रमाणें:— 

ओां आतमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्॰—१. 
यास ऐतरेयोपभनषद् बकवा आतमाषट्क अथवा ऋग्वदेीयउपभनषद् म्हणतात. हें ऐतरेयारण्यकाांत आहे. 

ओां इतयेतदक्षरमुद्गीथमुपासीत॰—२. 
ह सामवदेाचें छाांदोग्य ब्राह्मण असून याचे दोन अध्याय आहेत. 

ओां ईशावास्यभमद  सव॰ं—३. 
हें शुक्लयजुवेदाचे वाजसनेयी शाखेंत माध्यांभदन सांभहतेचे शवेटीं दोन वगध भमळून आहे. तयाच्या १६ ऋचा 

आहेत, परांतु कण्व शाखेंत १७ ऋचा आहेत. 
ओां भगुृव ैवारुभणः ॰—४. 

यास तैभत्तरीयोपभनषद् म्हणतात. याचे ११ अनुवाक आहेत. हें वर भलभहलेल्या ५२ त ४५ वें आहे. 
ओां ब्रह्मभवदाप्नोभत परम्॰— 

हें तेभत्तरीयशाखेंतील आरण्यकाांत आहे. तयाचे १० अनुवाक आहेत. हें वर भलभहलेले ५२ त ४६ वें आहे. 
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ओां भशक्षाां व्याख्यास्यामः ॰ — 
हेंही तैभत्तरीयारण्यकाांत असून याचे २३ अनुवाक आहेत. हें वर भलभहलेले ५२ त ४४ वें आहे, याां भतन्हींत 

भगुृवल्ली, ब्रह्मवल्ली बकवा आनांदवल्ली आभण भशक्षावल्ली असेंही अनुक्रमें म्हणतात. तयाांत आनांदवल्ली हें आचायधमतें 
सवोपभनषदाचें सार आहे. हीं तीन भमळून एक उपभनषद्  र्भरलें  आहे. 

ओां उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य भशरः ॰—५. 
हें शुक्लयजुवेदाच्या शतपथ ब्राह्मणाचे शवेटील प्रपाठक आहे. यास बृहदारण्यक म्हणतात. 

ओां ब्रह्मा देवानाां प्रथमः सांबभवू॰—६. 
हें मुांडकोपभनषद्, ५२ त प्रथमच असून हें अथवधवदेाचें आहे. 

ओां इतयेतदक्षरभमद॰—७. 
हें अथवधवदेाचें माांडूक्योपभनषद् आहे. हें सदरील ५२ त १२,१३, १४ व १५ वें आहे. 

ओां उशन् ह वै वाजश्रवसः सवधवदेसां ददौ॰—८. 
याचें नाांव कठवल्ली; हें ५२ त ३५, ३६ वें आहे. 

ओां सुकेशा च भारिाजः ॰—९. 
हें प्रश्नोपभनषद्, ५२ त दुसरें आहे. आभण दहावें— 

ओां केनेभषतां पतभत पे्रभषतां मनः ॰—१०. 
हें केनोपभनषद्, ५२ त ३७ व्या भठकाणीं दाखल आहे. 
 
हीं दहा उपभनषदें शांकराचायधस्वामींनीं घेऊन तयाांजवर भाष्ट्य केलें  आहे. तयाजवर आनांदगीरीची व्याख्या 

असून, तीस रतनप्रभा म्हणतात. 
 
आताां याभशवाय फुटकळ उपभनषदें देशोंदेशीं आढळतात, अशीं पुष्ट्कळ आहेत. कोणी म्हणतात ती १०८ 

व कोणी म्हणतात १६० आहेत. तीं आपले आपले पांथ उभे करणाराांनीं वदेाची मांजुरी भमळभवण्याकभरताां केलेलीं 
आहेत असें म्हणतात. शांकराचायांचे वळेीं दहाच प्रभसद्ध असतील असाही तकध  आहे. नवीन श्रुती करणें तर 
वदेाचा मोजलेला नाहीं असा भाग पभरभशष्टें व उपभनषदें हाच आहे, व तो, ज्या अनेक शाखा भवस्च्छन्न झाल्या 
तयाांतील असेल असें तकध भसद्ध आहे. अशीं जीं फुटकळ उपभनषदें आहेत तयाांतील भकतयेक आढळण्याांत आलीं 
तीं :— 

ओां मुनयो ह वै ब्रह्माणमुचःु कः परमो देवः॰—१. 
 

यास गोपालताभपनी म्हणतात. याांत पूवधताभपनी व उत्तरताभपनी असे भाग आहेत, पैकीं पूवधताभपनींत ५० 
खांडें व उत्तरताभपनींत ९९ खांडें आहेत. याांत श्रीकृष्ट्णोपासना व कृष्ट्ण हेंच परब्रह्म वर्तणलें  आहे. 

 
ओां वदेाांताः के रघुश्रेष्ठ वत्तधते कुि ते वद? ॰ —२. 

याचें नाांव मुस्क्तकोपभनषद्; याांत मुक्तीभवषयीं भवचार असून १०८ उपभनषदाांची यादी भदली आहे तयाांत 
ऋग्वदेाांतील १०, कृष्ट्ण यजुवेदाांतील ३२, शुक्लयजुवेदाांतील १९, सामवदेाांतील १६, व अथवधवदेाांतील ३१, 
एकूण १०८ उपभनषदाांचीं नाांवें भलभहलीं आहेत, परांतु तयाांपैकीं येथें भलभहलेल्याांखेरीज बाकीचीं उपभनषदें 
पाहण्याांत नाहींत. 
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ओां ब्रह्मवाभदनो वदांभत॰—३. 
हें कृष्ट्णयजुवेद म्हणजे तैभत्तरीयशाखेंतील श्वेताश्वतरोपभनषद् आहे; याचे ६ अध्याय असून याांत 

ब्रह्मभवचार आहे. 
ओां अथातो ब्रह्मोपभनषदां व्याख्यास्यामः ॰—४. 

नाांव—गणेशताभपनी; याचे पोटाांत ६ अध्याय आहेत. 
ओां अथातो हेरांबोपभनषदां व्याख्यास्यामो ॰—५. 

नाांव—हेरांबोपभनषद्; याचें एक खांड आहे. 
ओां िापाराांते नारदो ब्रह्माणां प्रभत जगाम ॰—६. 

नाांव—कभलसांतरणोपभनषद्; भवषय–नामस्मरणाचें माहातम्य; याांत जपाचा मुख्य मांि— 
ओां हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
हरे कृष्ट्ण हर कृष्ट्ण कृष्ट्ण कृष्ट्ण हरे हरे ॥ 

हा असून याचें एक खांड आहे. 
ओां षोडशी षोडशवणधभवभशष्टा ॰ —७. 

नाांव—सुांदरताभपनी; याांत वाममागांतील दशमहाभवद्यापैकीं भिपुरसुांदरीची उपासना भलभहली 
असून याचीं तीन खांडें आहेत. 

ओां नमः भशवाय गुरवे ॰ —८ 
नाांव—भनरालां बोपभनषद्; याांत ज्ञानकथन असून अनेक प्रश्नोत्तरें आहेत. 

ओां अस्मल्लाां इल्लले भमिावरुणा भदव्याभन ते्त॰ — ९. 
नाांव—अल्लोपभनषद्; याांत अल्ला हा ब्रह्म व महांमदपैगांबर आभण अकबर हे रसूल आहेत असें वणधन असून 

याांत अथवधसांभहतेंतील एक ऋचा आहे.— 
आलादुकमेककां  अर्धलादुकां  भनखातकां  ॥ काांड २०, अनुवाक ६. 

सवध उपभनषदाांची रीभत अशीच आहे कीं, तयाांत सांभहता व ब्राह्मणाांतील काांहीं वचनें सामील केलेलीं 
असतात. कठवल्लींत नाभचकेताचें आख्यान असून तयाचें मूळ तैभत्तरीय ब्राह्मणाांत आहे. 

ओां शन्नः कौभलकः शन्नो वारुभणः शन्नः शुद्धीः शन्नोऽस्ग्नः शन्नः सव ंप्रभवत्. — १०. 
नाांव—कौलोपभनषद्; हे वाममागी कौभलक शाक्तपांथी लोकाांनीं श्रुतींचा आर्ार दाखभवण्याकभरताां 

रभचलें  असावें. तयाांत तया पांथाचीं सवध मूलतत्त्वें असून तयाजवर टीकाही आहे. तयाांतील वाक्यें खालीं भलभहलीं 
आहेत :— 

ज्ञानां मोके्ष कारणां, अर्मध एव र्मधः, र्मधभवरुद्धाः कायाः, र्मधभवभहता न कायाः, 
प्राकट्यां न कुयात्, अांतः शाक्त: बभहः शवैः, लोके वैष्ट्णवः इ॰! 
ओां श्रीः सवधकारणभतूा शस्क्तः ॰—११. 

नाांव—भावनोपभनषद्; याांत योग व श्रीचक्राचें अनुष्ठान भलभहलें  असून याचें एक खांड आहे. 
ओां नमस्ते गणपतये॰ —१२. 

नाांव—गणपतयथवधशीषध; तयाांत गणपती हाच परब्रह्म आहे असें साांगनू तयाचे मांि व उपासनापद्धभत 
भलभहली आहे. 

ओां अथ सूयाऽथवांभगरसां व्याख्यास्यामः ॰—१३. 
नाांव—सूयाथवधशीषध; भवषय—सूयधस्तुभत. 
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ओां सवे वै देवा देवीमुपतस्थुः ॰—१४. 
नाांव—देव्यथवधशीषध; भवषय—देवीस्तुभत. 

ओां देवा ह वै स्वगंल्लोकमायन्॰—१५. 
नाांव—भशवाथवधशीषध; भवषय—भशवस्तुभत. 

ओां अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत॰—१६. 
नाांव—नारायणोपभनषद्; भवषय—नारायणस्तुभत. 

ओां वज्रसूबच प्रवक्ष्याभम शास्त्रमज्ञानभेदनम्॰—१७. 
नाांव—वज्रसूच्युपभनषद्; याांत जातीभवषयीं भवचार असून, कमधपरतवें जाभत आहेत परांतु जन्मावरून 

नाहींत असा ठराव आहे. 
ओां भचिो ह वै गाङ्ग्यायभनयधक्ष्यमाण आरुबण॰—१८. 

ऋग्वदेाची जी साांख्ययन शाखा व तयाांतील जें कौशीतकी ब्राह्मण व आरण्यक आहे, तयाांतील हें 
कौशीतभकब्राह्मणोपभनषद् म्हणतात. याचे ६ अध्याय आहेत. 

 
भवद्यारण्यस्वामींनीं सवोपभनषदथानुभभूतप्रकाभशका म्हणून एक ग्रांथ केला आहे. तयाांत नवमाध्यायीं या 

उपभनषदाचें तातपयध भलभहलें  आहे. * 
 
* आलीकडे मुांबईस आतमपुराण म्हणून जो ग्रांथ प्रभसद्ध झाला आहे तो या सवध शांकराचायधगभृहत 

दशोपभनषदाांचें भाषाांतरच आहे. 
 

ओां ब्रह्मयज्ञो वा एष यतपूवेषाां चयनां॰—१९. 
 

नाांव—मतै्र्युपभनषद्; अनुभभूतप्रकाशाचे दहाव ेअध्यायाांत या उपभनषदाचें तातपयध आहे. याचे ७ प्रपाठक 
आहेत. तैभत्तरीयशाखेंतील जी मिैायणीशाखा तयाांतील हें उपभनषद् आहे. 

 
या सवध उपभनषदाांचे आरांभीं व अांतीं शाांभत म्हणावयाचा पाठ आहे. आरण्यकामध्येंही शाांभत म्हणावणाचा 

पाठ आहे. ह्या दश शाांती पुढें भलभहल्या आहेत :— 
 

(१) भरां कणेभभः शृणुयाम देवाः ॰ 
(२) नमो ब्रह्मणे नमोऽस्तवग्नये ॰ 
(३) तच्छांयोरावृणीमहे॰ 
(४) शन्नस्तन्नो महासीत्॰ 
(५) सां तवा बसचाभम यजुषा॰ 
(६) शन्नो भमिः शां वरुणः॰ 
(७) सह नाववतु॰ तैभत्तरीयारण्यक. 
(८) शाांता पृभथवी भशवमांतभरक्ष॰ आश्वलायनगृह्यपभरभशष्ट. 
(९) इडा देवहूमधनुयधज्ञनीबृधहस्पभत॰ तैभत्तरीयआरण्यक. 
(१०) पूणधमदः पूणधभमदां पूणातपूणधदच्यते॰ शतपथब्रा॰ 
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ब्राह्मण व मांि हा भेद आहे. ब्राह्मण कशास म्हणावें व मांि कशास म्हणावें?—तर मांि हे भनरपेक्ष वचनें 

आहेत परांतु मांिाची अपेक्षा ब्राह्मण ग्रांथाांस आहे. कारण, मांिावाांचून ब्राह्मण नाहीं. मांिाचा उपयोग ब्राह्मणाांत 
असतो. मांिाचा भवभनयोग साांगण्याकभरताां ब्राह्मणें प्रवृत्त झालीं. हें पूवीं साांभगतलेंच आहे. ब्राह्मणाचे पूवीं, यज्ञ 
याग वगैरे सार्ारण स्तोिाांनीं होत असतील अशी कल्पना केली पाभहजे. पुढें जेव्हाां भकतीएक वषें गेल्यावर यज्ञ 
करणारे पटाईत पुरोभहत उतपन्न होऊन तयाांचा र्ांदा वाढला, तेव्हाां तयाांनीं मांिाांचे भवभनयोग केले. भवशषेेंकरून हे 
भवभनयोग सूिाांत आहेत. सूिाांस कल्प म्हणतात व हें नाांवही यथाथधच आहे : म्हणजे ते कल्पनेपासून झालेले 
असल्यामुळें  तयाांस कल्प म्हणणें योग्य आहे. ब्राह्मणें हीं वदेाची व्याख्या होत. तयाांत पूवीं झालेल्या ब्राह्मणाांत पुढें 
थोडे भवभनयोग जास्त झाले. ब्राह्मणाांत भवभनयोग असूनही काांहीं वदेाांताचें र्ोरण आहे. शतपथ ब्राह्मणाांत तर हें 
भवशषेच असून सूिाांतही याचप्रमाणें आहे. मूळ प्राचीन कल्पाांत थोडेच भवभनयोग साांपडतात; पुढें बौर्ायन व 
कातयायन याांनीं जीं मागाहून सूिें केलीं, तयाांत तयाांहून अभर्क भवभनयोग झाले. आभण तयाचे पुढें ऋस्ग्वर्ानाभदक 
ग्रांथ व प्रयोगाचे ग्रांथ जे महाभनबांर्काराांनीं केले, तयाांत तर तयाांहूनही अभर्क भवभनयोग—म्हणजे पूजेंत पांचामृताचे 
मांि, रू्पाचे मांि, पांचगव्याचे मांि या प्रकारचे—झाले आहेत. ज्याचे प्रारांभी “द” हें अक्षर आलें  तो दह्याचा मांि 
होतो. मग तो अथानें जरी न झाला तरी बलगानें झाला असें माभनतात.— “जातवदेसे सुनवाम सोम॰”—याांत 
पुढें “दुगाभण” हें पद आलें  आहे तयाजवरून तो “दुगाप्रीतयथं जपे भवभनयोगः” असें ठरभवलें ! प्राचीन यज्ञाभदक 
अनुष्ठानें आहेत, तयाांतही मांि म्हणावयाचें भलभहलें  आहे; म्हणजे चार पाांच अध्याय पाठ म्हणाव,े आभण अमुक 
आहुभत द्यावी. कमाचें तातपयध पाभहलें  तर थोडें असतें, परांतु तयाचें अवडांबर फार वाढभवलें  आहे : शास्त्राप्रमाणें 
केवळ अर्ध रुपयाांत मुांज व एका रुपयाांत लग्न होईल. परांतु, लौभकक कमध फार वाढलें . प्रयोगकाराांनीं देशाचार, 
ग्रामाचार व कुलाचार, या सवांची वृभद्ध केली, ती येथपयंत कीं, लोक िासून गेले आहेत. लग्न करणें म्हणजे 
महासांकट भोगणें होय असें झालें  आहे. घराांत एक लग्न असलें  म्हणजे वषधभर काम परुवतें! लोक म्हणतात कीं, 
साल मजकुरीं लग्न आहे, तें झाल्यावर काय तें करूां . तयाांत श्रीमांताांनीं तर ताळच सोडला आहे. गभरबाांस 
फाशाांत घालणारे हेच आहेत. पाांडवाांपासून तों मुसलमानाांपयंत बहुत काळ स्वस्थतेचा व सुखाचा साांपडला, 
तयाचा सवध उपयोग याच कामाकडे झाला आहे, याजमुळें  सवध ग्रांथ याच भवषयावर झाले. आयध लोकाांनीं दुसरा 
भवषय म्हणून हातीं घेतलाच नाहीं. एक एक भतभथभनणधय बकवा एक एक व्रत बकवा एक एक प्रायभश्चत्त याजवर, 
ब्याभरष्टर एखाद्या मोकदम्यावर भजतकीं पुस्तकें  काढतो इतके ग्रांथ पांभडत काढून दाखभवतील! सवध राष्ट्राांचा 
हाच भवषय होऊन गेला होता. तयाांत हा एक माि मोठाच चमतकार घडून आला कीं, वदेावर सवध लोकाांची 
भस्क्त बसली. तयाांतील वाक्यें केवळ मांि आहेत अशी समजूत झाली व तयाचा उच्चार व उपयोग केला तर अमुक 
कायध घडून येतें असें ठरलें . तयाांच्या पद्धतीप्रमाणें तीं अक्षरें म्हणावीं असाही ग्रह झाल्यामुळें तयाांस गुप्त ठेवनू 
तयाांचा अभ्यास करूां  लागले आभण तयाजमुळेंच तयाांची अनुपूवी बकवा एक अक्षरही भफरल्याभशवाय ते अद्याभप 
कायम राभहले आहेत! तयाांचीं अक्षरें भबघडूां नयेत म्हणून तयाांचीं पदें पाडून तीं भशकतात. तया पदाांच्या गायनाच्या 
रीतीनें अष्ट भवकृती कभरतात, आभण येणेंकरूनच तयाांचीं मुळीं होतीं तशीं अक्षरें कायम राभहलीं, हा या काळीं एक 
मोठा लाभ आहे. कारण कीं, पृथ्वीवरील कोणतेही राष्ट्राजवळ इतके जुने लेख बकवा छांद बकवा कभवता 
नाहींत. आभण भरतखांडाांत तर हे ग्रांथ अभत प्राचीन म्हणजे तयाचे पलीकडे काय होतें तयाचा काांहींच दाखला 
साांपडत नाहीं!! आताां, तयाांत जे हजारों मांि आहेत व तयाांजमध्यें जसा मतलब असेल तसें तयाचें कायध समजतात 
व तयाचा जप, अनुष्ठानें इतयाभद करतात— “रोगनाशकर” अशी देवतेची प्राथधना असली तर तयास रोगावर 
योभजतात. जसें, मन्युसूक्ताचे शवेटीं— 
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हा शिुनाशक मांि म्हणून तयाचा जप कभरतात. सौरमांिातली— 
 

 
 
हा रोगनाशक मांि असून, या तीन ऋचाांवर तृचाकल्प, अध्यधप्रदान, वगैरे अनुष्ठानें कभरतात, ह्याचा 

खुलासा ह्या पूवीं ‘मांिभवभनयोग’ या सदराखालीं वगेळा सभवस्तर केलाच आहे. असा वदेाांत मांिराभश आहे. 
तयाजवर ग्रांथही अनेक झाले असून बहुतकरून या भरतखांडाांत जें काांहीं भलभहलें  गेलें  तयाला आर्ार वदेच आहे. 
भशवाय, प्रतयेक ग्रांथकाराला हें भषूण वाटत होतें कीं, आपण जें भलभहतों तयास वदेार्ार आहे; आभण ह्या 
समजुतीनेंच आपला ग्रांथ व आपला लेख, श्रुभतमान्य आहे असें दाखभवण्यास सवध ग्रांथकार झटत होते. वदेाच्या 
एक ऋचेचें एक अक्षर तरी आपल्यास आर्ार भमळावें ही सवांची इच्छा होती. मनूचें र्मधशास्त्र मान्य काां? तर— 

 
मनुव ैयस्तकां भचदवदत् तदे्भषजम्॰— इभत श्रुतेः. 

 
मनूचें वाक्य औषर्ासारखें समजावें असे श्रुतींत भलभहलें  आहे म्हणून. याचप्रमाणें दत्तक पुि देणें तर तो 

वडील बकवा कभनष्ठ न देताां मर्ला द्यावा. याचें कारण, अभजगत्तानें आपला पुि शुनःशपे हा मर्ला होता तोच 
भवकून टाभकला हा आर्ार. असे हरएक भठकाणीं आर्ार काढण्याची रीभत आहे. मामाची मुलगी करावी 
याजभवषयीं— 

 
तृप्ताां जहुमातुलस्येव योषाां॰— ऋ. पभरभशष्ट. 

 
हें वदेाांत वाक्य आहे, याजकभरताां तयास बचता नाहीं साराांश, श्रौतप्रमाण साांपडलें  म्हणजे सवोतकृष्ट 

आर्ार झाला अशी सवधि समजूत होती. आभण याच र्ोरणावर आरु्भनक पांथवाल्याांनींही नवीन आर्ार काभढले. 
वदेाचे मांिभागाांत तर भशरण्यास जागा नाहीं. परांतु वदेाचीं दोन भठकाणें फार पोकळ आहेत. कारण तयाची 
गणती नाहीं, आभण याजमुळें  सवांस तयाांतच भशरण्यास फावतें : म्हणजें, पभरभशष्टें व उपभनषदें. शवै, शाक्त, 
वैष्ट्णव, इतयाभद पांथवाल्यानीं आपल्यास आर्ार दाखभवण्याकभरताां नानाप्रकारचीं उपभनषदें करून ठेभवलीं 
आहेत. 

 
णवकृती 

 
मांिभागाच्या भवकृती आठ आहेत. हा भवषय प्राभतशाख्यग्रांथाांत व शीक्षेंत भलभहला आहे. 
 

जटा, माला, भशखा, रेखा, ध्वजो, दांडो, रथ, घनः ॥ 
अष्टौ भवकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूवा मनीभषभभः ॥ 
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भशवाय पांचक्रम आहेत. तयाांचीं नाांवें :—१ क्रम, २ उतक्रम, ३ व्युतक्रम, ४ अभभक्रम, आभण ५ सांक्रम. 
 
वदेाचीं पदें भवलोम व अनुलोम म्हणण्याांत हे क्रम व भवकृभत होतात. जसें— 
 

१. संणिता 
 

 
 

अ॰ ८ अ॰ ४ वगध १९ 
 

२. पदें 
 

तम्, यज्ञम्, बर्तहभष, प्र, औक्षन् पुरुषम्, जातम्, अग्रतः ॥ 
आताां याची मोडणी— 
 

३ क्रम 
 

तां ॥ यज्ञां ॥ यज्ञां ॥ बर्तहभष ॥ बर्तहभष ॥ प्र ॥ प्र ॥ औक्षन् ॥ औक्षन् ॥ 
पुरुषां ॥ पुरुषां ॥ जातां ॥ जातां ॥ अग्रतः ॥ अग्रत इतयग्रतः ॥ 

 
जटेपासून पुढील सवांस भवकृभत म्हणतात. तयाांत जटा व दांड या प्रमुख आहेत. जटा तीन क्रमाांनीं होते, 

क्रम, व्युतक्रम व सांक्रम. 
 

उदािरि 
 

तां ॥ यज्ञां ॥ यज्ञां ॥ तां ॥ तां ॥ यज्ञां ॥ 
यज्ञां ॥ बर्तहभष ॥ बर्तहभष ॥ यज्ञां ॥ यज्ञां ॥ बर्तहभष ॥ इ॰ 

 
चरणव्यूहाचे भाष्ट्याांत भलभहलें  आहे कीं, — 
 

आसाां मध्ये जठादांडयोः प्रार्ान्यम्. 
 
वदेाच्या पारायणाचे प्रकार अनेक आहेत—सांभहतापारायण, पदपारायण, क्रमपारायण, जटापारायण, 

घनपारायण इतयाभद. 
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पूवीं वदे सवध एकच होता. परांतु पुढें तयाचे चार भाग केले— 
क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुमेर्ान्वीक्ष्य कालतः ॥ 
अवतीणो महाभागो वदेां चके्र चतुर्तवर्म् ॥ 

वदेाचे पाठकाांत भेद आहेत. 
 
(१) वैभदक– सांभहतापाठी. 
(२) शाखापाठी – शाखा म्हणजे सांभहता, ब्राह्मण व सूि हीं पाठ करणारे. 
(३) पांचग्रांभथवैभदक– म्हणजे १ सांभहता, २ ब्राह्मण, ३ सूि, ४ पदें व ५ क्रम हे पाठ म्हणणारे. आभण— 
(४) दशग्रांभथवैभदक – सांभहता, ब्राह्मण (आरण्यक सभहत), पदें, क्रम व षडांगें इतकीं म्हणतात ते. 
 
क्रम अांकाांनीं म्हटला तर — १+२; २+३; ३+४; ४+५; ५+६ असा होतो. हा पारायणक्रम झाला. 
 
आताां क्रम म्हणजे — सरळ रीतीनें पदें म्हणावीं व शवेटलें  पद र्रून पुढलें  घ्यावें. हा पांचक्रमाांतील 

क्रम. 
 
उत्क्रम – म्हणजे शवेटलें  एक पद दोन वळे म्हणावें. 
 
व्युत्क्रम – उलटी दोन पदें म्हणावीं. 
 
अणभक्रम – पभहलें  पद दोन वळे उच्चारावें. 
 
संक्रम – सांभहतेप्रमाणे म्हणावें. 
 

अकंाचंीं उदािरिें 
 

क्रम – १ + २; २ + ३. उत्क्रम – १ + १; ३ + ३ 
व्युत्क्रम – २ + १; ३ + २. अणभक्रम – १ + १; २ + २ 

संक्रम – १ + २; २ + ३.  
 

पदाचंीं उदािरिे 
 

यजे्ञन + यज्ञां, यज्ञां + यज्ञां, यज्ञां + यजे्ञन, 
यजे्ञन + यजे्ञन, यजे्ञन + 

यज्ञां, 
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यास पांचसांर्ीही म्हणतात. पांचसांर्ी म्हटल्यानांतर तयाजवर घन म्हणतात, तयास पांचसांर्ीपूवधकघन असें 
म्हणतात. 

 
पंचसंर्ीचें उदािरि 

 

 
 
पांचसांर्ी ह्या प्रकृतींत र्रल्या आहेत. 
 
(२) माला दोन प्रकारची :— (१) क्रममाला व (२) पुष्ट्पमाला. अर्ी ऋचा घेऊन ती प्रथम मूळाकडून 

आभण नांतर शवेटाकडून म्हणावी, ती क्रममाला — 
 

ततसभवतुः र्ीमहीभत र्ीमही 
सभवतुवधरेण्यां देवस्य र्ीमही 
वरेण्यां भगधः भगो देवस्य 
भगो देवस्य वरेण्यां भगधः 
देवस्य र्ीमही सभवतुवधरेण्यां 
र्ीमहीभत र्ीमही ततसभवतुः 
 ऋ. सां. अष्ट. ३ अ. ४ वगध १० ऋचा १०. 

 
दुसरें उदािरि 

 
यजे्ञन यज्ञां आसभन्नतयासन् 
यज्ञमयजांत आसन्प्रथमाभन 
अयजांत देवाः प्रथमाभन र्माभण 
देवास्ताभन र्माभण ताभन 
ताभन र्माभण ताभन देवाः 
र्माभण प्रथमाभन देवा अयजांत 
प्रथमान्यासन् अयजांत यज्ञां 
आसभन्नतयासन् यज्ञां यजे्ञन 

 
पुष्ट्पमाला म्हणजे जटाच; परांतु पदें अवकाश देऊन म्हणावीं. याांत इभतकार हा, शवेटीं व पदाांत सांभर् 

असेल तेथें म्हणावयाची चाल आहे. 
 
३) णशखा — म्हणजे जटाच; परांतु तयाांत पुढील पद घ्यावें लागतें. — 

यजे्ञन यज्ञां, यज्ञां यजे्ञन, यजे्ञन यज्ञमयजांत, 
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यज्ञमयजांत, अयजांत यज्ञां, यज्ञमयजांत देवाः 
याांत तीन क्रम व उत्तर पदें अशीं घेतलीं आहेत. असेंच दरएक पद घेऊन म्हणावें. 
 
(४) रेखा — म्हणजे प्रथम दोन पदें, नांतर तीन पदें, नांतर चार, पाांच अशीं पदें घ्यावीं, आभण याप्रमाणें 

ऋचा सांपवावी. 
 
ऋचा — मरु् नक्तमुतोषसो मरु्मतपार्तथवां रजः 
पदें— मरु्, नक्तां, उत, उषसः, मरु्मत्, इभत मरु्मत्, 
 पार्तथवां रज इभत रजः ॥ 

 ऋ, सां. अष्ट. १ अ. ६, वगध १८.  
 
रेखा— २ मरु् नक्तां, नक्तां मरु्, मरु् नक्तां, 
 ३ नक्तमुतोषसः, उषसः उत नक्तां, नक्तमुत, उतोषसः 
 ४ उषसो मरु्मतपार्तथवां रजः रजः पार्तथवां मरु्मदुषसः 
 उषसो मरु्मभदभत मरु्मतपार्तथवां रजः रज इभत रजः 
 

दुसरें उदािरि 
 
मांि — स नः भपतेव सूनवऽेग्ने सूपायनो भव, सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 

ऋ. सां. अष्ट. १ अ. १ वगध २. 
 
रेखा— २ स नः, नः स, स नः, 
 ३ नः भपतेव सूनव,े सूनव ेभपतेव नः, नः भपतेव, भपतेव सूनव,े भपतेवभेत भपता इव ॥ 
 ४ सूनवऽेग्ने सूपायनो भव, भव सूपायनोऽग्ने सूनव,े सूनवऽेग्ने, ऽग्ने सूपायनो, सूपायनो भव,  
 भवभेत भव ॥ 
 
(५) ध्वज — हा क्रम सदरील प्रमाणेंच आहे. परांतु शवेटलीं पदें क्रमाप्रमाणें घ्यावीं. 
 

यजे्ञन यज्ञां आसभन्नतयासन् 
यज्ञमयजांत प्रथमान्यासन् 
अयजांत देवाः र्माभण प्रथमाभन 
देवास्ताभन ताभन र्माभण 
ताभन र्माभण देवास्ताभन 
र्माभण प्रथमाभन अयजांत देवाः 
प्रथमान्यासन् यज्ञमयजांत 
आसभन्नतयासन् यजे्ञन यज्ञां 
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(६) दंड—याांत क्रम म्हणून भवपयास करावा. म्हणजे पभहलें  पद ऋचा सांपे तोंपयंत बकवा अर्ध ऋचा 

सांपे तोंपयंत सोडूां नये. 
२ यजे्ञन यज्ञां, यज्ञां यजे्ञन, 
३ यजे्ञन यज्ञां, यज्ञमयज्ञांत अयजांत यज्ञां, यजे्ञन 
४ यजे्ञन यज्ञां, यज्ञमयजत, अयजांत देवाः, देवा अयजांत, यज्ञां यजे्ञन, 
५ यजे्ञन यज्ञां, यज्ञमयजांत, अयजांत देवाः, देवास्ताभन, ताभन देवा, अय जांत यज्ञां, यजे्ञन, 

 
(७) रथ — याांत दोन प्रकार आहेत : भिचक्री व चतुश्चक्री; अर्ालीं घेतलीं म्हणजे दोन चक्रें  होतात 

आभण पाद घेतले म्हणजे चार चक्रें  होतात. 
 

ऋचा— स्वस्स्त न इांरो वृद्धश्रवाः स्वस्स्त नः पूषा भवश्ववदेाः ॥ 
 स्वस्स्त नस्ताक्ष्यो अभरष्टनेभमः स्वस्स्त नो बृहस्पभतदधर्ातु ॥ 
 ऋ. सां. अष्ट. १ अ. ६ वगध १६ 

 
भिचक्री — 

२ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः, नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त, 
३ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः, न इांरो नस्ताक्ष्यधः, इांरो नः स्वस्स्त, ताक्ष्यो नः स्वस्स्त, 
४ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः, नः इांरः नस्ताक्ष्यधः, इांरो वृद्धश्रवास्ताक्ष्यो अभरष्टनोभमः, 

वृद्धश्रवा इांरो नः स्वस्स्त, अभरष्टनेभमस्ताक्ष्यो नः स्वस्स्त ॥ 
 

चतुश्चक्री — 
२ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वभत नः, 
 नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त, 

३ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः, 
 न इांरः, नः पूषा, नस्ताक्ष्यधः, नो बृहस्पभतः, 
 इांरो नः स्वस्स्त, पूषा नः स्वस्स्त, ताक्ष्यो नः स्वस्स्त, बृहस्पभतनधः स्वस्स्त. 

४ स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः स्वस्स्त नः, 
 न इांरः, नः पूषा, नस्ताक्ष्यधः, नो बृहस्पभतः, 
 इांरो वृद्धश्रवाः, पूषा भवश्ववदेाः, ताक्ष्यो अभरष्टनेभमः, बृहस्पभतदधर्ातु, 
 वृद्धश्रवा इांरो नः स्वस्स्त, भवश्ववदेाः पूषा नः स्वस्स्त, 
 अभरष्टनेभमस्ताक्ष्यो नः स्वस्स्त, दर्ातु बृहस्पभतनधः स्वस्स्त ॥ 

 स्वस्स्त नः, स्वस्स्त नः, स्वस्स्त नः, स्वस्स्त नः, 
 न इांरः, नः पूषा, नस्ताक्ष्यधः, नो बृहस्पभतः 
 इांरो वृद्धश्रवाः, पूषा भवश्ववदेाः, ताक्ष्यो अभरष्टनेभमः, बृहस्पभतदधर्ातु 
 वृद्धश्रवा इभत वृद्धश्रवाः, भवश्ववदेा इभत भवश्ववदेाः, 
 अभरष्टनेभमभरतयभरष्टनेभमः, बृहस्पभतभरभत बृहस्पभतदधर्ास्तवभत दर्ातु. 
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८) घन — याांत भशखा, पुढें भवपयास आभण नांतर क्रम— 

यजे्ञन यज्ञां, यज्ञां यजे्ञन, यजे्ञन यज्ञमयजांत, 
अयजांत यज्ञां, यजे्ञन यजे्ञन, यज्ञमयजांत ॥ 
यज्ञमयजांत, अयजांत यज्ञां, यज्ञमयजांत देवाः ॥ 
देवा अयजांत यज्ञां, यज्ञमयजांत देवाः ॥ 

 
याांत तीन तीन चार चार पदाांचे घन म्हणाव ेतेव्हा एक एक पद १३ वळे येतें. 
 
ही पारायणाची पद्धभत काढणारे दोन ऋभष होते. एकाचें नाांव व्याली व दुसऱ्याचें नाांव हयग्रीव. 
 
याभशवाय, वणधक्रम म्हणजे पदाांत व्यांजन व अनुस्वार भकती आहेत हें म्हणून दाखवावें. दुसरें, 

स्वरवणधक्रम, याांत अक्षरास उदात्त अनुदात्त स्वर भकती आहेत तें साांगावें. भतसरें मािावणधक्रम; चौथें, 
अांगवणधक्रम; व पाांचवें, वणधसारभतूवणधक्रम; याप्रमाणेंही म्हणावयाचे पाठ आहेत. 

 
(१) प्राभतशाख्याांतील जटालक्षण— 

ब्रयूातक्रमभवपयासां क्रममीदृग्भवर्ां भदशते् ॥ 
जटाऽऽख्या भवकृबत र्ीमान् भवज्ञाय क्रमलक्षणम् ॥ 

 
(२) माला —ब्रयूातक्रमभवपयासावर्धचधस्याभदतोंऽततः ॥ 

अांत चाबद नयेदेवां क्रममालेभत कीर्ततता ॥ 
दुसरी— माला मालेव पुष्ट्पाणाां पदानाां ग्रांभथनी भह सा ॥ 

आवत्तधन्ते ियस्तस्याां क्रमव्युतक्रमसांक्रमाः ॥ 
 
(३) भशखा — पदोत्तराां जटामेव भशखामायाः प्रचक्षते इ॰ 
 
(४) रेखा — क्रमाद् भिभिचतुःपांचपदक्रममुदाहरेत् ॥ 

पृथक् पृथक् भवपयधस्य रेखामाहुः पुनः क्रमात् ॥ 
 
(५) ध्वज — ब्रयूादादेः क्रमां सम्यक् अांतादुच्चारयेभदभत ॥ 

वग ेवा ऋभच वा यि पठनां स ध्वजः स्मृतः ॥ 
 
(६) दांड —क्रमवत् क्रमणां कुयात् व्युतक्रमां च पदे पदे ॥ 

स्वरसांभर्समायुक्तां एतद्दण्डस्य लक्षणम् ॥ 
 
(७) रथ — पादशोऽर्धचधशो वाऽभप सहोक्तया दांडवरथः इ॰ 
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(८) घन — जटामुक्ताां भवपयधस्य घनमाहुमधनीभषणः ॥ 
 
याप्रमाणें पारायण केलें  असता बहुत पुण्य व स्वगधवास भलभहला आहे. यास्तव तसें लोक कभरतात. 
 

स्वर 
 
स्वर, मािा, पारायण, वगैरे भवषय प्राभतशाख्याांत, शीक्षेंत व व्याकरणाांत येतात. तयाांत स्वराचें लक्षण 

भलभहलें  आहे. 
 

अथातसै्त्रस्वयधलक्षणां व्याख्यास्यामः— 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वभरतश्च तथैव च ॥ 
गाांर्वधवदेे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः ॥ १ ॥ 
 
त एव वदेे भवजे्ञयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ॥ 
उच्चो भनषादगाांर्ारौ नीचा ऋषभरै्वतौ ॥ २ ॥ 
 
शषेास्तु स्वभरता जे्ञयाः षड्जमध्यमपांचमाः ॥ 
षड्जो वदेे भशखांभडः स्यादृषभः स्यादजामुखम् ॥ ३ ॥ 
 
गवा रांभभत गाांर्ाराः क्रौंचां चैव तु मध्यमाः ॥ 
कोभकला पांचमो जे्ञयो भनषादस्तु वदेद् गजः ॥ ४ ॥ 
अश्वाश्च रै्वतां जे्ञयां स्वराः सप्त भवर्ीयते ॥ 

 
पृथक् वदेाचीं पृथक् प्राभतशाख्यें व पृथक् भशक्षा आहेत. तयाांत बहुत भवचार केला आहे. तयाचा मतलब 

वदेाची पाठपद्धभत सांरक्षण करण्याचा भदसतो. प्रभतवदेाची पाठपद्धभत पृथक् आहे. ऋग्वदेाची रीत वगेळी; 
तैभत्तरीयाची वगेळी व तयाांत कार पुष्ट्कळ येतात; शुक्ल, वाजसनेय म्हणजे ज्याांची सांभहता मांिमय आहे, तयाांत 
ब्राह्मणाची भमसळ नाहीं, व ते हस्तस्वर देऊन षकाराच्या भठकाणीं खकार म्हणतात, तरी स्वराचें दशधक हात 
कसा दाखवावा तयाचे भनयम आहेत; साम वदेाचें गायन करण्याची रीभत आहे, व तयाची पभरभाषा फार आहे; 
आभण तशीच अथवाचीही आहे. 

 
सांस्कृताांत मूळ शब्दास प्राभतपभदक असें म्हणतात. आभण तयास सुप्भतङांत प्रतयय लागला म्हणजे पद 

होतें. उदाहरण— 
 
राम—हें प्राभतपभदक, याचें पद—राम असें झालें . पद म्हणजे, नाम बकवा भक्रयापद याांचे भवभस्क्त, रूप 

बकवा काळ, या सांबांर्ें रूप भफरलें  म्हणजे तें. मूळ प्रकृतींचा प्रयोग होतच नाहीं. भक्रयापद असलें  तर र्ातु असें 
म्हणतात. र्ातु म्हणजे ज्यास प्रतयय झाला नाहीं तो. जसें—कृ र्ातु, याचें करोभत हें पद झालें . 



 अनुक्रमणिका 

 
सांभहता ह्या पदप्रकृभत आहेत, म्हणजे तयाांत सवध पदेंच आहेत. आभण जटा वगैरेंस भवकृती म्हणतात, तया 

८ आहेत; तयाचा खुलासा वर ‘भवकृती’ सदराखालीं केलाच आहे. 
 
तवष्टाप्रजापतीचा पुि वृि यास इांरानें मारलें  तेव्हाां तवष्टा हा मोठा यज्ञ करून, इांरास मारील असा दुसरा 

पुि उतपन्न करावा असे मनाांत आणून याग करण्यास लागला. तयासमयीं “इांर! शिून्वर्धयस्व” असा मांिोच्चार 
करतेवळेीं उदात्तस्वरानें उच्चार झाला. तेणेंकरून जो पुि झाला तयालाच इांरानें माभरलें ! हें उदाहरण भशक्षेंत 
भलभहलें  आहे. याप्रमाणें स्वराच्या उच्चाराचें फल आहे. 

 
पदें प्रथम म्हणतात व नांतर क्रम भशकतात. आभण नांतर क्रमावरून पुढील भवकृभत म्हणतात. गायनाचे 

स्वर हींच पदें आहेत, असें समजलें  तर तयाच्या भवकृती खालीं भलभहल्याप्रमाणें होतील :— 
 

सा भर ग म प र् नी सा — ही सांभहता झाली. 
साभर भरसा सारी, रीग गभर भरग, 
गम मग गम, मप पम मप — ह्या जटा. 

 
याप्रमाणें या सात स्वराांचे स्वरप्रस्तार होतात, तयाांची सांख्या— 
 

सा भर २  सा भर ग म प १२०  
सा भर ग ६  सा भर ग म प र् ७२०  
सा भर ग म २४  सा भर ग म प र् नी ५०४०  
 ३२   ५८८०  

  ५९१२   
 
घनपाठी, जटापाठी, व क्रमपाठी या ब्राह्मणाांस स्मरणशस्क्त अतयुतकृष्ट पाभहजे व पदें तयाांच्या डोळ्यापुढें 

भदसलीं पाभहजेत, आभण तशीच तयाांची रीभत ध्यानाांत पाभहजे. परांतु अशीही शस्क्त मनुष्ट्यास आहे हें ब्राह्मणाांमध्यें 
पाहण्याांत येतें; हें फार भवभचि काम आहे! घनामध्यें एक पद १३ वळे उच्चाराांत येतें. प्राभतशाख्याांवर भशक्षा या 
नाांवाचे बहुत ग्रांथ आहेत तयाांत याचा भवचार पहावा. वदेाची पद्धभत म्हणजे स्वर, ऱ्हस्व, दीघध, प्लुत, व वषे्टन 
म्हणजे हे स्वरसांभर्, व तयाांचे उच्चार, इतयाभद रक्षण करण्याकभरताां भशक्षा हे ग्रांथ प्रवृत्त आहेत. याप्रमाणें पारायण 
करणें म्हणजे, जशीं रव्याचा व्यथध व्यय करून डोंगर कोरून लेणीं केलीं तयाप्रमाणें बुद्धीचा व्यथध व्यय आहे. 

 
———— 
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मंत्रणवचार 
 

मंत्राचंीं नावंें 
 
वदेाांतील मांिाांस नाांवें देण्याची चाल आहे. जसें— 
 
भिसुपणधमांि, पांचब्रह्ममांि, पुरुषसूक्त, सौर, रुर, पवमान, साभविी, परे, मृतयुांजय, उपस्थान, 

शाांभतसूक्त, प्रणव. इ. इ. इ. 
 
सुपणध हें नाांव तयाच मांिाांत भमळतें. सद्योजातां हें पाांच मांिाांचें नाांव असून तें भस्मोपभनषदाांत ब्रह्ममांि असें 

भलभहलें  आहे. काांहीं नाांवें तयाांतील देवाांवरून पडलीं आहेत व काांहीं तयाांतील प्रथमाक्षरावरून पडलीं आहेत : 
भपतृमेर् म्हणजे मनुष्ट्याचें अांतयेभष्टकमध; याचे मांिास आरांभ “परेभयवाांसां” या पदापासून होतो, म्हणून तयाचें नाांव 
परे असें पडलें  आहे. तैभत्तरीय आरण्यकाांत भपतृमेर् आहे. तसाच ऋक्सांभहतेंतही आहे. परांतु तो सांके्षपतः 
भचभत्तप्रयोगावरून कभरतात; तयास ब्रह्ममेर् म्हणतात. भपतुमेर् हें नाांव अस्ग्नहोिी ब्राह्मणाचे अांतयेष्टीस लावतात. 
पे्रतदहन करणें ही एक प्रकारची इभष्टच आहे व तयाचे स्वतांि मांि आहेत. परांतु तयाांत गरुडपुराण वगैरेंमध्यें जीं 
नवीं नवीं कमें काट्यांचे भहताकभरताां घातलीं आहेत, तीं मुळाांत फारच थोडीं आहेत. 

 
प्रयोगाांत भकतयेक भठकाणीं “जुहुयािा जपेत्” म्हणजे मांि पठन कराव े बकवा तया मांिाांनीं होम करावा 

असें भलभहलें  आहे. तयाजवरून वैभदक सांभहतेचें पारायण कभरतात आभण प्रतयेक ऋचा म्हणून होमही कभरतात. 
या होमास स्वाहाकार म्हणतात. एक ऋचा म्हणावी आभण पुढें स्वाहा म्हणावें अशी रीभत याभज्ञकाांनीं ठरभवली 
आहे. रुराचा स्वाहाकार याचप्रमाणें होतो. रुराांत ४६० मांि कस्ल्पले आहेत; आभण तयाप्रमाणें ११ वळेा मांिपठन 
केले तर एक एकादशनी झाली. अशी एकादशनी अकरा वळे केली तर एक लघुरुर होतो आभण असे अकरा 
वळे लघुरुर केले तर एक महारुर होतो. आभण तसेंच ते महारुर अकरावळे केले तर अभतरुर होतो. अशीं 
याभज्ञकाांनीं नाांवें ठेभवलीं असून तयाचे फलाभवषयींही अनेक ग्रांथ झाले आहेत, आभण तयाप्रमाणें या कामाांत लोक 
लाखों रुपये खचधही कभरतात! 

 
सोमयाग ही प्रकृभत आहे आभण तयाजवरून पुढें अनेक भवकृभत होतात; म्हणजे तयाजवर आणखीं कमें 

जोडून तो अभर्क वाढभवला म्हणजे तयास वाजपेय इतयाभद नाांवें पडतात. 
 
मांि म्हणून होम होतो, तशीच तयाांच्या योगानें माजधन व अभभषेक करण्याचीही चाल आहे. आताां मांिाांचा 

अथध पाभहला तर तयाांत जी भक्रया आपण कभरतों तशा अथाचा काांहींच बोर् होत नाहीं. ह्याभवषयीं मांिभवभनयोगाांत 
उल्लेख झालाच आहे. आपोभहष्ठा इ॰ हा माजधनाचा मांि असा भवभनयोग भलभहला आहे. आताां तया मांिाांत पाण्याची 
स्तुभत माि आहे, परांतु तो म्हणून माजधन करावें या कमाचा तयामध्यें बोर् होत नाहीं. पण जेव्हाां मांिाांत शस्क्त 
आहे अशी समजूत झाली तेव्हाां हा पाठ पडला असावा. पुढें तया मांिाांनीं पाणी अांगावर पडलें  तर कवचरूपानें तें 
कल्याण करील असें वाटून तयाजवर हा मांिभवभर् उतपन्न झाला असावा. याचप्रमाणें गायिी मांिानें अध्यध देतात, 
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तया मांिाांतही सूयाची बकवा सूयाचा चालक जो परमेश्वर तयाची स्तुभत असून तयाच्या योगानें अध्यध द्याव ेहा बोर् 
आश्वलायन सूिापयंत तर भदसत नाहीं. तयानें सूिाांत— 

 
[व्याहृतीपूवधक म्हटली तर गायिी, नाहीं तर साभविी म्हणतात.] साणवत्रीं जपेत्, आनित्रदशधनात्॰ 

 
गायिीजप करावा असें भलभहलें  आहे. परांतु पुढें, सूयावर शि ू उठतात, ते तयाशीं अस्तोदयीं लढाई 

कभरतात, आभण गायिी हें ब्रह्मास्त्र आहे, तयानें पाणी टाकलें  तर तीं शस्त्रें होऊन सूयाचे शिूांस लागतात, इतयाभद 
समजुती झाल्या तेव्हाां अध्यध देण्याचा सांप्रदाय पडला असावा अशी कल्पना होते. रुरमांिाांतही केवळ रुरस्तुभत 
असून तयाांत मला अमुक दे, तमुक दे, म्हणून प्राथधना आहे. जसें— 

 
नमः सोमाय च इतयाभद, — नमक. 
शां च मे मयश्च मे॰ इ॰ — चमक. 

 
आता याांत रुरमांि म्हणून तयानें अभभषेक करण्याचा बोर् नाहीं. परांतु पुढें अशी कल्पना भनघाली कीं, 

भशवानें भवष घेतलें  तेव्हाां तयाचे अांगाची फार आग झाली, तया वळेेस तयास पाण्याांत बसणें भाग पडलें . म्हणून जे 
भक्त तयाजवर पाणी घालतील ते तयास भप्रय होतील अशी फलश्रभुत नेसवनू तयाजवरून अभभषेककमध हें तया 
मांिाांस जोडलें . परांतु तयाांत सवधि प्राथधना आहे हें मुख्य तातपयध भदसतें, अज्ञानी लोकाांकभरता जशा मुती उतपन्न 
झाल्या तसें कमधही अज्ञानी लोकाांकभरता व तयाांचे गमतीकभरताां उतपन्न झालें  असावें. इतकें  खरें कीं, पूजा, 
अभभषेक इतयाभद कमांपेक्षाां होम हा फार प्राचीन आहे. कारण वदेावर प्रथमचें व्याख्यान ब्राह्मण असून तयाांत होम 
करण्याभवषयी भलभहतात. ब्राम्हणाांत अशी चाल आहे कीं, मांिाचें प्रतीक भलहून कमध भलभहलेलें  असतें— 

 
गणानाां तवा गणपबत हवामह इभत ब्राह्मणस्पतयां ॥ ऐतरेय ब्राह्मण. 
 
ब्राह्मणें झालीं तया वळेेसच मांिाांत शस्क्त आहे ही समजूत उतपन्न झाली होती, म्हणून तया तया कमाचीं 

फलें ही भलभहलीं आहेत. “पशुकामो यजेत्” इतयाभद व आणखीही भकती एक गोष्टी तयाच वळेेस चालू झाल्या 
होतया तयाही तयाांत हेतु (फल) दाखभवण्याकभरताांच भलभहल्या आहेत. 

 
ताणंत्रकमंत्र 

 
वदेाांत हजारों मांि आहेत. परांतु तांिाांत तयाांहूनही अभर्क व नवीन मांि रभचले आहेत. भशवाय तयाांचीं 

मोठमोठालीं फलें  भलभहलीं आहेत; परांतु पुढें वैभदकाांचें व ताांभिकाांचें ऐक्य होऊन ते परस्पराांसही मान्य करूां  
लागले, व प्रयोगकाराांनीं वैभदक कमें भलहून तयाांत ताांभिक कमेंही भलहून ठेभवलीं. ह्याचे उदाहरणाथध, सांध्येंत 
पाभहलें  तर आसनभवभर्, मुरा, अध्यध हीं सवध तांिाांतून घेतलीं आहेत. तसाच कुां डमांडपभवभर्ही तांिाांतूनच घेतला 
आहे. वैभदक जे आहेत ते यज्ञकुां डाांस योभन करीत नाहींत, परांतु ताांभिकपक्षाांत योभन हें परम दैवत समजून 
तयाभशवाय पूजा, होम, माजधन, इतयाभद व्हावयाचेंच नाहीं. आभण म्हणून ते कुां डावर ही योनीची आकृभत करून 
होम वगैरे कभरतात! महारुर वगैरे जें वैभदक कमध तयाांतही हा ताांभिक मागध घेतात व बभलदान वगैरे हेंही 
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ताांभिकच आहे. परांतु तें बहुत भठकाणीं वैभदकाांत सामील झालें  आहे. न्यास व यांिपूजन हीं ताांभिकच आहेत. 
तांिाांत जी मोठमोठीं व लाांबलचक कमें केलीं, तीं पुरोभहताांसही बरीं वाटलीं म्हणून घेतलीं असावीं असें वाटतें. 
तयाचप्रमाणें बलगपूजन हेंही ताांभिक असून तें पुराणाांत व रुढींत मान्य होऊन गेल्यामुळें  तयाचें स्थापन [भशवाचे 
बलगाभोंवतालच्या ज्या भागास शाळुांका म्हणतात तीच योभन अथवा गुजराथेंतील जळार्ारी होय.] योनींत करतात; आभण याप्रमाणें उभय 
अवयवाांचीही पूजनाभद कमें एकदाांच होतात!! परांतु या गोष्टी वदेाांस अश्रुत आहेत. 

 
मंत्ररचना 

 
मांिाांचें सामथ्यध इतकें  मानलें  आहे कीं, सवध देवता तयाांचे आर्ीन आहेत. मांिपठणानें देवताांस बोलावताां 

येतें, तयाांस जाण्यास आज्ञा देताां येते, तयाांस थाांबभवताां येतें, व तयाांजपासून अनेक वरही घेताां येतात. मूळ ऋभष हे 
ईश्वराचे भक्त होते, तयाांनीं मांिाांतून देवाांस असें आस्थापूवधक म्हटलें  आहे कीं, तुम्ही या, येथें बसा, हा आमचा 
सोम प्या, वगैरे. तयाजवरून पुढें या मांिाांनींच देव येतात अशी कल्पना झाली. परांतु असे लेख तुकारामाचे 
अभांगाांतही साांपडतात : ‘देव तूां लवकर ये, दुसऱ्या भक्ताांकडे जातोस, मजकडे काां येत नाहींस?’ वगैरे 
आस्थेचीं भाषणें तयानेंही भलभहलीं आहेत. परांतु पुढें मांिाांचा भवलक्षण अथध होऊन ब्राह्मणाांनीं, मांि हे आपलें  
भाांडवल म्हणून सांरक्षण केलें , आभण तयाजवरून सवध देवाांचीं सूिें ब्राह्मणाांजवळ आहेत असेंही लोक मानूां 
लागले. 

 
यावरून, अग्नींत होम करणें या भशवाय सवध कमें मागाहून उतपन्न झालीं असून भशवाय वदेाांतील देव 

खाण्याचे फार लालची आहेत असेंही पूवापर मानलें  होतें असें भदसतें. खाण्यामध्यें भवशषेेंकरून माांस व सोमरस 
हें देवाांचें भक्ष्य असें म्हटलें  आहे. हे दोन्ही पदाथध देवास अपधण करून अवभशष्ट आपण भक्षाव,े तसेच, अग्नींत जे 
पदाथध दग्र् होतात ते देवाांस पावतात व तेणेंकरून ते सांतुष्ट होतात अशी प्राचीन काळापासून समजूत होती. 
ह्याप्रमाणें देवाांस तर काय, परांतु मरण पावलेलीं माणसें (भपतर) व मनुष्ट्याांत जे मोठे–ऋषी, राजे–याांसही हे 
पदाथध अपधण करण्याची चाल होती. तयाचप्रमाणें तया काळीं मरु्पकध  हा आभतथ्य र्मध असून, पांचतत्त्वें, अस्ग्न, 
सूयध, वायु, इांर व पृथ्वी इतयाभद हेच देव मानले होते. आभण तयाचवळेेस ‘यथा देहे तथा देव’े याप्रमाणें ऋषींनीं 
तयाांस उपाभर् समजून तयाांना खाण्याभपण्याचे पदाथध अपधण कराव ेअसें भलभहलें  असावें. 

 
यास्क ऋषीनें भनरुक्त म्हणून वदेावर एक प्राचीन भाष्ट्य केलें  आहे; व तसाच भनघांट म्हणून एक वदेाचा 

कोश आहे. वदेाची सांस्कृत वाणी ही फार प्राचीन असून ती जसजशी अभर्क कठीण भासूां लागली तसतशीं 
वदेावर भाष्ट्यें झालीं. पूवीं रावण म्हणून एक पांभडत होता तयानें एक भाष्ट्य केलें  होतें असें म्हणतात. परांतु 
आलीकडे [सायनाचायध म्हणजे भवद्यारण्य म्हणा बकवा मार्व म्हणा. याांनीं वीरभकु् भपूाल याचे मदतीनें हें वेदभाष्ट्याचें अवाढव्य काम भसद्धीस नेलें . ह्या 
वीरभकु् राजानांतर आलीकडे तयाजसाभरखा कोणी राजाही झाला नाहीं व प्रर्ानही झाला नाहीं. सवध देशभर मूखांची खाण भनघाली आहे!!] 
सायनाचायध याांनीं जें भाष्ट्य केलें  तेंच हल्लीं चालत असून तयाांत तपशीलवार खुलासा केला आहे : प्रतयेक 
भठकाणीं अवघड शब्दाचे सुलभ शब्द करून तयाचें व्याकरण दाखभवलें  आहे; मांिाचा भवभनयोग ज्या सूिाांत 
आढळला तयाचा दाखला भलभहला आहे; ऋस्ग्वर्ानाभदक ग्रांथाांचीं व भनरुक्ताचीं प्रमाणें घेऊन तींही दाखल 
केलीं आहेत. आभण येणेंकरून वदेाथध करण्यास मोठें सहाय झालें  आहे. 
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पणरणशष्टें 
 
वदेाच्या लगतचे जे काांहीं ग्रांथ आहेत तयाांस पभरभशष्टें म्हणतात. तया पभरभशष्टाांपैकीं काांहीं सांभहतेचे 

पोथींत भलभहतात व काांहीं वगेळीं बाहेर आहेत. श्रीसूक्त व गांगायमुनेचा मांि वगैरे हीं पोथींतील पभरभशष्टें आहेत 
व बाहेरचीं म्हणजे सवानुक्रम, ज्याांत वदेाांचे देव, ऋषी, छांद इतयाभदक भलभहले आहेत तयाांसही पभरभशष्टें 
म्हणतात. सांभहता, ब्राह्मण व सूि याांस वदेाची शाखा म्हणतात. पांचग्रांथी व दशग्रांथी वैभदकाांचें लक्षण वर (पहा 
पान १८४) मध्यें भलभहलें च आहे. तसेंच, ब्राह्मण व सूि याांत जीं यज्ञयागाभदक वैभदक कमें भलभहलीं आहेत व 
तयाांचा जे अभ्यास कभरतात तयाांस श्रौती म्हणतात, गृह्यसूिाांतील सांस्कार ज्याांस कभरताां येतात तयाांस याभज्ञक 
म्हणतात, व सोमयाग कभरतात तयाांस दीभक्षत असें नाांव पडतें. 

 
अगंें 

 
वदेाांचीं अांगें म्हणजे ६ ग्रांथ आहेत. तयाांभवषयीं भशक्षेंत असें भलभहलें  आहे :— 
 

छांदः पादौ तु वदेस्य हस्तौ कल्पोऽथ पयते ॥ 
ज्योभतषामयनां चक्षरु्तनरुक्त श्रोिमुच्यते ॥ १ ॥ 
भशक्षा िाणां तु वदेस्य मुखां व्याकरणां स्मृतम् ॥ 
तस्मातसाांगमर्ीतयैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ २ ॥ 

छांद, कल्प, ज्योभतष, भनरुक्त, भशक्षा व व्याकरण एकूण सहा, याांस अांगें म्हणतात. 
 
या षडांगाांचीं मूळ वचनें व तयाचा तपशील हीं खालीं भलभहलीं आहेत– 

 
छंदःशास्त्र 

 
मयरसतजभनलगसांभमतम् ॥ 

 
हें एक लहानसें पाांच सहा पानाांचें पुस्तक दशग्रांथाांत र्रलें  आहे व तें वैभदक लोक म्हणत असतात. परांतु 

पुढें छांदःशास्त्र वृबद्धगत होऊन तयाजवर हजारों ग्रांथ झाले आहेत. काव्यदपधण, अलां कार, रसग्रांथ हे सवध कभवतेचे 
प्रकरणावर असून तयाांत अनुष्टप्, जगती, भिषु्टप्, गायिी, इतयाभद छांदाांस अक्षरें व मािा भकती असाव्या 
इतयाभदकाांचें भनरूपण केलें  आहे. भनबांर्कार हे तयास छांदःशास्त्र अथवा बपगलशास्त्र म्हणतात. वदेाांत छांद फार 
आहेत : ऋग्वदेास तर बह्वृच म्हणतात, ह्याचें कारण तयाांत ऋचेवाांचून मांि नसून ऋषींनीं नाना प्रकारच्या 
छांदाांनीं ईश्वराची स्तुभत केली आहे. 

 
ऋभषभभबधहुर्ा गीतां छांदोभभर्तवभवरै्ः पृथक्॥— गीता. 
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कल्प (सूते्र). 
 

अथैतस्य समाम्नायस्य॰—श्रौत. 
उक्ताभन वैताभनकाभन गृह्याभण वक्ष्यामः ॥— गृह्य (स्मातध). 

 
कल्प म्हणजे र्मधसूि; हीं ज्याप्रमाणें प्रतयेक शाखेस भनरभनराळीं आहेत, तयाप्रमाणें लोक तीं आपआपले 

शाखेचीं म्हणतात. परांतु हल्लीं भकतयेक शाखा नष्ट असल्यामुळें  तयाांचीं सूिें व ब्राह्मणें हीं बुडालीं असून जीं लब्र् 
आहेत तेवढींच घेतात. 

 
ऋग्वदेाचें आश्वलायन सूि आहे. तयाांत श्रौतसूि व गृह्यसूि असे दोन भाग आहेत. पैकीं श्रौतसूिाचे १२ 

अध्याय व गृह्यसूिाचे ४ अध्याय याप्रमाणें आहेत. ह्याांभशवाय गृह्यपभरभशष्ट म्हणून एक ग्रांथ आहे, तयाांत आणखी 
राभहलेले बकवा नवीन कस्ल्पत भवषय म्हणजे ग्रहमख वगैरे साांभगतले असून सांध्या अभर्क तपशीलवार 
साांभगतली आहे. येणेंप्रमाणें आश्वलायनाचायांचे मूळ १६ अध्याय आहेत. ब्राह्मण ग्रांथाांत कमें भलभहली आहेत 
परांतु तयाांची अनुक्रमभणका बकवा साांखळ्यासारखीं श्रौतसूिें आहेत; ही चाल उपाध्याय (पुरोभहत) याांचे 
सौलभ्याकभरताां असावी. तरी ब्राह्मणाांत मागें पुढें जीं कमें असतील तीं सवध अनुक्रमानें व सांके्षप रीतीनेंच भलभहलीं 
आहेत. आश्वलायनाच्या श्रौतसूिाचे पभहले सहा अध्यायाांत पूवधक्रतु व पुढील सहा अध्यायाांत उत्तरक्रतु 
साांभगतले आहेत. पूवधक्रतूमध्यें तीन भेद आहेत : पाकसांस्था, हभवःसांखा व सोमसांस्था. पाकसांस्था म्हणजे 
अष्टका, पावधण, श्रावणी, आग्रयण, आश्वयुजी, इतयाभद. हभवःसांस्था म्हणजे अस्ग्नहोि, दशधपौणधमास, 
चातुमास्य, भनरूढ पशु, आभण आग्रयण वगैरे. आभण सोमसांस्था म्हणजे अस्ग्नष्टोम, अतयस्ग्नष्टोम, उक्थ, 
षोडशी, वाजपेय, अभतराि, व आप्तोयाम. आभण उत्तरऋतु म्हणजे पौंडभरक, अश्वमेर्, राजसूय, महाव्रत, 
आभण सि इतयाभद. आश्वलायनाचे शवेटीं प्रवराध्याय भलभहला आहे. 

 
या सवध सांस्थाांस रव्यें घेतलीं आहेत तीं: दूर्, शतेाांतील र्ान्यें, वनस्पतींचे रस, लाजा म्हणजे लाह्या, 

पुरोडाश म्हणजे भपठाचा गोळा, ओदन म्हणजे भात, सातूचें पीठ, दहीं व तूप वगैरे. पशुयागाांत सवध उत्तम पशु 
र्रले आहेत. पुरुष, अजा, गो (गाय), अभव (मेंढा), अश्व, अरण्यपशु, गुग्गुल, देवदारू वगैरे सुगांर्ी पदाथध, 
सोमवल्ली, सोमलता, सुरा वगैरे हेही यज्ञोपयोगीच पदाथध आहेत. यज्ञाांत पशु इतयाभदकाांस जें यूपास बाांरू्न व 
पयधस्ग्नकृत करून तयास मेध्य म्हणजे योग्य करतात, तया सांस्कारास उपाकरण म्हणतात. यज्ञसांबांर्ीं अनेक 
पािें भलभहलीं आहेत तीं–शूल, स्वभर्भत, स्त्रवुा, जुहू व उपभतृ्  वगैरे होत. 

 
स्मातध 

 
गृह्यसूिाचें मूळ वाक्य वर ‘सूिाां’रांभीं भलभहलेंच आहे. याांत गृहस्थाांचीं सवध कमें स्मातध अग्नीवर 

करण्याभवषयीं साांभगतलें  असून तयाांत १६ सांस्कार येतात. 
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पूवीं श्रौतकमें माि चालत असून वदेाचे मांिाांचा उपयोग भतकडे फार असे व पुढें गृह्यकमाचा भनबांर् 
झाला असावा असें वाटतें. कारण कीं, मूळ मांिाांत कोठेंही सांस्कार दृष्ट होत नाहींत इतकें च नव्हे, तर 
ऐतरेयब्राह्मणाांतही सांस्कार कोठें आढळत नाहींत. तेव्हाां ही कल्पना मागाहून भनघाली असावी. 

 
पूवीं ऋषीलोकाांमध्यें खाण्याभपण्याचा काांहीं भनषेर् होता असें भदसत नाहीं. कारण कीं, या गृह्यसूिाचे 

चार अध्यायाांत अन्नप्राशन सांस्काराांत बकऱ्याचें व भतभत्तर पक्ष्याचें माांस भवभहत र्रलें  असून तयाांचें फल भलभहलें  
आहे :— 

 
आजमन्नाद्यकामस्तैभत्तरां ब्रह्मवचधसकामः ॥ 

 
भशवाय लग्नाांत जो मरु्पकध  भलभहला आहे, तो तरी गाईनें करावा म्हणजे ततप्रीतयथध गाय मारावी म्हणून 

भलभहलां  आहे. या मरु्पकांत आलां भन व उतसजधन असे दोन पक्ष असून याांपकैीं उतसजधन पक्ष माि हल्लीं चालूां  
आहे. मरु्पकाचे अभर्कारी, मामा, जाांवई, ऋषी, राजे, व्याही, गूरु व चुलते वगैरे आहेत. म्हणजे हे आपल्या 
येथें आले असताां तया सवांकभरताां दर सहा मभहन्याांनीं मरु्पकध  करावा, म्हणून भलभहलें  असून माांसावाांचनू मरु्पकध  
होत नाहीं, असेंही म्हटलें  आहे :— 

 
नामाांसो मरु्पको भवभत इ॰ 

 
याजकभरताां माांसाची मेजवानी द्यावी असें आहे व तयाप्रमाणें पूवीं चालही होती. [माांसाहाराची चाल प्राचीन काळीं 

चाांगली प्रचाराांत होती याचे अनेक दाखले आहेत. फार तर काय, परांतु आलीकडे भोजराजाचे कालापयंतही ती चाल असावी असें अनुमान होतें. कारण, 
ततकालीन प्रभसद्ध कभव जो भवभभूत तयानें आपल्या सवधप्रभसद्ध ‘उत्तर रामचभरत’ नामक नाटकाांत [अांक २] वभसष्ठाांनीं दशरथ राजास मेजवानीकभरताां 
मरु्पकध  करून कालवड माभरली; परांतु जनक आला तेव्हाां, तो भनवृत्तमाांस असल्यामुळें  तयास मरु्पकध  केला नाहीं. हें वणधन अभभज्ञ वाचकाांस आठवत 
असेलच!] याभशवाय गृह्यसूिाांत पशुकल्प भलभहला आहे; अष्टकान्वष्टकामध्येंही पशूची प्रास्प्त आहे; अांतयेष्टीमध्यें 
गाय बकवा बकरा मारून तयाांचीं माांसें पे्रतावर स्थापन करून पे्रत दहन करावें म्हणून भलभहलें  असून तशा पशूस 
अनुस्तरणी असें म्हटलें  आहे. तया कमाचे जे काांहीं काांहीं मांि ऋग्वदेाांत आहेत तेच सूिाांत घेतले आहेत:– 

 
अग्नेवधमध पभर गोभभव्यधयस्व ॰ इतयाभद–ऋ. सांभहता. अ. ७ अ. ६ वगध २१. 
 
हा मांि, तया पशूचें [अनुस्तरणीचें] कातडें काढून पे्रतावर घालण्याचे वळेीं म्हणतात. तयाचप्रमाणें 

तयावळेीं पे्रताचे हाताांत माांसाचे तुकडे देण्याचा जो मांि म्हणतात तो— 
 
अभत रव सारमेयौ ॰ इतयाभद—ऋ सांभहता. अ. ७ अ. ६ वगध १५. 
 
आताां, असें करण्याचें कारण असें म्हटलें  आहे कीं, जेव्हाां यमाकडे जीव जातो तेव्हाां, तयाजवळ जे चार 

डोळ्याांचे कुिे आहेत तयाांस देण्याकभरताां हे माांसाचे तुकडे उपयोगी पडतात! सूिाचे शवेटीं शूलगव म्हणून एक 
अनुष्ठान भलभहलें  आहे, तें तर दर वषास बैलाचा यज्ञ करण्याभवषयीं आहे! याप्रमाणें गृह्यसूिाांत गृहस्थाचे 
आचरणाांत अनेक बहसेचे प्रसांग आहेत. 
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मरु्पकांत शूराचा डावा पाय रु्वावा असें भलभहलें  आहे— “सव्यां शूराय”. यावरून या सूिाचेवळेीं शूर 

राजे असावते असें वाटतें. मुांजीच्या प्रयोगाांत यज्ञोपवीत तर मुळींच भलभहलें  नाहीं; असेंच अांतयेष्टींत सूतक नाही. 
ब्राह्मण, क्षभिय व वैश्य या तीनही जातींस मुांजी भलभहल्या आहेत, याजवरून भतघेही वणध वदेाभर्कारी होतात 
असें भदसतें.— 

 
अष्टमे वष ेब्राह्मणमुपनयेत्, एकादश ेक्षभियम् िादश ेवैश्यम्. 

 
आश्वलायनगृह्यसूिावर नारायणवृभत्त असून कुमाभरलभट्टाची एक काभरका म्हणजे श्लोकबद्ध सांभहताही 

आहे. तयाांत माि सवध बहसा गाळून टाकून साांप्रत काळास अनुकूल अशी काभरका केली आहे. कुमाभरल हे 
शांकराचायांचे पूवीं झाले असें म्हणतात. तयाजवरून बौद्धर्माचा तया वळेेस फार प्रचार झाला होता, व 
बहसाकमावरून ब्राह्मणाांची बनदा फार झाली होती ती टाळण्याकभरताां ह्या कुमाभरलभट्टाांनीं ही काभरका भलहून 
अबहसक र्मध चालू केला असावा आभण तयामुळें  ऋषींचें वाक्य मनुष्ट्याांनीं कसें तोडावें हा भवचारही एकीकडे 
ठेभवला असावा असें वाटतें. 

 
या सूिाचें पभरभशष्ट आहे तयाचें आरांभवचन हें आहे— 
 

अथास्स्मन्नाश्वलायनगृह्य॰े 
 
याप्रमाणें गृह्यसूिाचे चार अध्याय आहेत. ऋग्वदेाची दुसरी शाखा साांख्यायन नाांवाची आहे. भतचेंही 

साांख्यायनश्रौत व गृह्यसूि आहे. पैकीं गृह्यसूिाचा आरांभ येणेंप्रमाणें आहे :— 
 

अथातः पाकयज्ञान् व्याख्यास्यामः— साांख्यायन. 
 
आताां, आपस्तांबगृह्यसूि— 
 

अथ कमाण्याचाराद्याभन गृह्यांत उदगयनपूवधपक्षाहःपणु्याहेषु कायाभण ॥ 
 
यावर सुदशधनाचायांची व्याख्या आहे. 
 
आपस्तांबर्मधसूिाचें मूळ— 
 

अथातः सामयाचाभरकान्र्मान्व्याख्यास्यामः—आपस्तांब. 
 
भहरण्यकेशी श्रौतसूिाचें मूळ — 
 

यज्ञां व्याख्यास्यामः । स भिभभवेदैर्तवर्ीयते ॥ 
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तैभत्तरीय यजुवेदाचे पोटीं मिैायणी शाखा असून तयाचें मानव सूि आहे, तयाचा आरांभ— 
 

ॐ उत्तरत उपचारो भवहारोंऽतराभण यज्ञाांऽगाभन कतुधश्चतवाभर कमाभण इ॰ 
 
मिैायणी शाखेचे पोटीं चरक म्हणून एक भेद आहे. या शाखेस [सांभहतेपैकीं छांदरूप भागास मांि म्हणतात व गद्यरूप 

भागास ब्राह्मण म्हणतात.] सांभहता व ब्राह्मण हीं दोन्हीं एकिच आहेत. म्हणजे दोहोंची पोथी एकच आहे. या वदेास 
भनगदाख्य वदे म्हणजे गद्यपद्यरूप वदे असेंही म्हणतात. यास अरण असून तयाांतूनच मिैायण्युपभनषद् अथवा 
मतै्र्युपभनषद् भनघतें. 

 
माध्यांभदनी शाखेचें कातयायन सूि आहे तयाचा आरांभ— 

इह पुण्यो वै पुण्येन कमधणा भवभत । अथातोऽभर्कारः ॥ १ ॥ 
यास पारस्कर सूिही म्हणतात, याचे गृह्यसूिाचा आरांभ— 

अथातो गृह्यां स्थाभलपाकानाां कमध ॥ 
लाट्यायन श्रौतसूिाचा आरांभ— 

अथ भवध्यव्यपदेश ेसवधक्रतवभर्कारः ॥ १ ॥ 
गोभभलीय गृह्यसूिाचा आरांभ— 

अथातो गृह्यकमाण्युपदेक्ष्यामः ॥ 
याप्रमाणें अनेक सूिें चालत आहेत. 
 
आताां, आपली शाखा सोडून दुसरी शाखा घेऊां  नये असे भनषेर् आहेत, आभण भकतयेक भठकाणीं 

तयालाही भवरुद्धें आढळतात.— 
 

बह्वल्पां वा स्वशास्त्रोक्तां यस्य कमध प्रचोभदतम् ॥ 
तस्य तावभत शास्त्राथे कृते सवधः कृतो भवते् ॥ 

—बैजवापायन. 
ऊनो वाऽप्यभतभरक्तो वा यः स्वशाखोभदतो भवभर्ः ॥ 
तेन सांतनुयाद्यज्ञां न कुयातपारतांभिकम् ॥ — लौगाक्षी. 
यः स्वशाखाां पभरतयज्य पारक्यामभर्गच्छभत ॥ 
स शूरवद्बभहःकायधः सवधकमधसु सारु्भभः ॥—वभसष्ठ. 
ऋक्शाखाभवभर्ना कमध यभद स्यादन्यशाभखनाम् ॥ 
न ततकमध पुनः कुयाभदभत यज्ञभवदाां मतम् ॥ 
माध्यांभदनी तु या शाखा सवधसार्ारणी स्मृता ॥ 
य: करोभत तया कमध स्वशाखाफलमश्नुते ॥ इ. इ. 
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ज्योणतष 
 

पांचसांवतसरमयां युगाध्यक्षां प्रजापभतम् ॥ 
 
ज्योभतषशास्त्र हें मोठें असून तयाचे मुहूतध, गभणत, होरा, असे तीन भवभाग आहेत. याांभशवाय चौथा भवभाग 

स्वरोदयशास्त्र, व पाांचवा रमल म्हणून असून तयाजवर अठरा भसद्धाांत आहेत. गभणतावर व मुहूतावर बहुत दैवज्ञ 
प्रवृत्त झाले आहेत. परांतु तयाांच्या ग्रांथाांचा उपयोग वदेास यज्ञाचे मभहने काढाव ेलागतात एवढाच काय तो आहे. 
आभण याजकभरताांच हें लहानसें पुस्तक दशग्रांथाांत र्रलें  असून तयाचें प्रथम वाक्य वर भलभहलें च आहे. 

 
ज्योभतषशास्त्राचा भवस्तार पुढें बहुत होऊन जे अठरा भसद्धाांत झाले म्हणून वर भलभहलें  आहे तयाांचीं 

नाांवें— 
 
(१) ब्रह्म, (२) आयध, (३) वभसष्ठ, (४) अभि, (५) मनु, (६) पौलस्तय, (७) लोमेश, (८) मरीभच, (९) 

अांभगरा, (१०) व्यास, (११) नारद, (१२) शौनक, (१३) भगुृ, (१४) च्यवन, (१५) पवन, (१६) गगध, (१७) 
कश्यप, व (१८) पराशर. 

 
या भसद्धाांताांस सांभहता म्हणतात. या सवध सांभहता भमळून चार लक्ष ग्रांथ आहे. येणेंप्रमाणें ज्योभतषाांतील 

मुख्य जे चार ग्रांथ सांभहता, मुहूतध, भसद्धाांत आभण होरा, तयाांपैकीं सांभहता हे मूळ ग्रांथ होत. मुहूतास फलग्रांथ बकवा 
जातक व ताजक असेंही म्हणतात. ताजक हे [बगदाद येथें मुसलमानी खभलफा होते तेव्हाां ते बहदुस्थानचे ज्योभतषी व वैद्य बोलावनू 
नेऊन तयाांजपासून आरब लोक हे ग्रांथ भशकत. तयाकाळीं म्हणजे ८०० व ९०० शकें त अल्भबरुनी यानें भकतयेक ज्योभतषग्रांथाांचे तजुधमे केले व तयाकाळीं 
आयधभट्टाांचा सूयधभसद्धाांतही प्रभसद्ध होता.] यवनाचायांनीं केलें  असून तयाांत अबी शब्दही आहेत व तयाांत स्वरोदय, केरलमत 
व रमल याांचाही समावशे होतो. भास्कराचायांनीं भसद्धाांतभशरोमणी केला; आभण गणेश व केशव याांनीं ग्रहलाघव, 
जातकें  वगैरे केलीं. 

 
पुढें बहदुलोक पभतत व अज्ञान झाल्यापासून खोडसाळ ग्रांथ पुष्ट्कळ झाले; र्मांत तांिाांचें बांड माजलें ; 

आभण तसेंच ज्योभतषाांत प्रश्न, मुहूतध, जय, अमृतवळेा इतयाभद कपटें भनघालीं! 
 

 

णनरुक्त 
 

समाम्नायः समाम्नायः ॥ 
 
हें भनरुक्ताचें वचन आहे. भनरुक्त हें वदेाांतील कठीण शब्दाचें स्पष्टाथधसूचक असून, तयाचीं दोन षट्कें  

आहेत. याचा कत्ता यास्क ऋभष होता. हें वदेाचें व्याख्यान फार उपयोगी आहे व म्हणून तें दशग्रांथाांत र्भरलें  
आहे. 
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णशिा 
 

अथ भशक्षाां प्रवक्ष्याभम ॥ 
 
हें भशके्षचें मूळ वाक्य आहे. भनरभनराळ्या वदेाचीं भनरभनराळीं भशक्षा व प्राभतशाख्यें आहेत. याांत वदेाचें 

पठन करण्याचे भनयम आभण तयाांच्या उच्चाराचे व स्वराचे भनयम वगैरे साांभगतले आहेत. या प्रकरणावर बहुत ग्रांथ 
आहेत, परांतु भशक्षा या नाांवाचें जें एक लहानसें पुस्तक आहे तेंच दशग्रांथाांत र्रलें  आहे. 

 
व्याकरि 

 
वृभद्धरादैच् ॥ 

 

हें, पाभणनी ऋषींनीं व्याकरणावर आठ अध्यायाांचें जें सूि केलें  आहे तयाचें मूळ वचन आहे. पूवीं 
सांस्कृतभाषेचीं अनेक व्याकरणें होतीं असें म्हणतात, परांतु तीं आताां प्राप्त नसून पाभणनीचें व्याकरण माि चालूां  
आहे, व तेंच दशग्रांथाांत र्भरलें  आहे. याजवर पतांजलीनें महाभाष्ट्य केलें  व कातयायनानें वार्तत्तक केलें ; असे 
शखेरापयंत अनेक ग्रांथ होत आले आहेत. आताां तयाांतील भवषय केवळ व्याकरणाचाच आहे असें नाहीं, परांतु 
सांस्कृत व्याकरणाांत शब्दभसभद्ध व व्याकरणाचे भनयम हे एकि आहेत याजमुळें हें शास्त्र फार मोठें झालें  आहे. या 
ग्रांथाांभशवाय पूवींचीं सारस्वत, शाकटायन, इांर, हेम, व्याली वगैरेंचीही दुसरीं व्याकरणें आहेत. 

 
णनघंट 

 
गौः ग्मा. 
 
हे भनघांटाचें आभदवाक्य आहे. याांत कठीण शब्दाांचा कोश असून हाही दशग्रथाांत र्भरला आहे. याभशवाय 

सांस्कृतभाषोदर्ींतून सौलभ्यानें प्रवास करण्यास उत्तम नौकाांसारखे सार्नीभतू असे अमर, र्रणी, मेभदनी, 
भिकाांडशषे, र्नांजय, शब्दाणधव, गांगार्र, एकाक्षरी, नानाथध, व रुर इतयाभद दुसरेही बहुत कोश आहेत. 

 
———— 
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यज्ञप्रशंसा 
 

पंचमिायज्ञ 
 
आश्वलायन गृह्यसूिाांत, भनतय पांचमहायज्ञ कराव ेम्हणून भलभहलें  आहे. तया पांचमहायज्ञाांचीं नाांवें— 
 

देवयज्ञो, भतूयज्ञः, भपतृयज्ञो, ब्रह्मयज्ञो, मनुष्ट्ययज्ञ इभत ॥ 
 
याांतील ब्रह्मयज्ञ म्हणजे स्वाध्याय. म्हणजे, ब्राह्मणानें पभवि होऊन बसावें आभण खालीं भलभहलेल्या 

ग्रांथाांचें पठन करावें— 
 

अथ स्वाध्यायमर्ीयीत ऋचो यजूांभष सामान्यथवाङ्भगरसो 
ब्राह्मणाभन कल्पान् गाथा नाराशांसीभरभतहासपुराणानीभत ॥ 

 
स्वाध्याय हें ब्राह्मणाचें मुख्य तप होय असें प्राचीन मत असे. पुढें बौद्ध मत भनघालें  तेव्हाां देहदांडाचें तप, 

उपवास व तयाग वगैरे भनघाले. तयानांतर, कमांत न्यूनाभर्क्य झालें  तरी नामस्मरण केलें  म्हणजे कमध सफल 
झालें  असें नाममाहातम्य वाढलें . तसेंच शूराभदकाांचे येथें कमध करणें तर बाह्यकमास म्हणजे तांिास काांहीं हरकत 
नाहीं, परांतु मांि म्हणाव ेबकवा नाहीं याचा सांशय भनघाला. तेव्हाां यावरून कमाचा मुख्य भाग कमध नव्हे पण मांि 
होत असें ठरतें. 

 
यज्ञ हें मोठें अनुष्ठान गणलें  आहे. श्रुतींत तर असें भलभहलें  आहे कीं,— 
 

यज्ञो भह श्रेष्ठतमां कमध॰—तै॰ ब्राह्मण. 
 
आभण याच र्ोरणावर रामानें व युभर्भष्ठरानें मोठाल्या युद्धाांचे अांतीं अश्वमेर् केले. या देशाांत अनेक 

दांतकथा आहेत कीं, अमुक भठकाणीं ब्रह्मदेवानें यज्ञ केले व अमुक भठकाणीं तप केलें ; आभण अशा कथा साांगून 
भठकभठकाणीं तीं स्थलें ही दाखभवतात. दशाश्वमेर्तीथध, गौतमाश्रम, वगैरेंची भठकभठकाणीं कथा प्रभसद्ध आहे. 
आताां, पूवीं राजाभदकाांनीं मोठाले यज्ञ केले याांत सांशय नाहीं; परांतु पुढें [या अभितीय शाांभतब्रह्म व बहसाकमधिेष्ट्ट्याच्या 
उपदेशाचा पराक्रम सवधि कसा गाजला हें कोणासही साांगणें नकोच. यज्ञयागाभद सवध कमांस झटू व पाखांड म्हणणाऱ्या या 
बौद्धाचायांभवषयीं, प्रभसद्ध गीतगोबवदकाव्यकार जयदेव आपल्या काव्यारांभीं दशावताराांचें मांगल करीत असताां, तयाांस ईश्वरी अवतार 
समजून असें म्हणतो :— 

बनदभस यज्ञभवरे्रहह! श्रुभतजातां 
सदयहृदयदशधन पशुघातम् ॰ — अष्टपदी.] बौद्धाांनीं सवांस या यज्ञकमापासून परावृत्त केलें  व तयाांनीं वदेाांतील 

बहुतेक कमें बांद केलीं आभण ब्राह्मणाांनींही तीं झाांकून टाभकलीं. 
 
वदेाांचें अध्ययन साांगोपाांग करावें असे भलभहलें  असून, पैकीं अांगें वर भलभहलींच आहेत व उपाांगाांत 

र्मधशास्त्र, मीमाांसा, न्याय व तकध  अशीं भलभहलीं आहेत. षड्दशधनाांसही सहा उपाांगें असें म्हणतात. 
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उपवेद. 

 
चार वदेाांचे चार उपवदे आहेत असें म्हणतात.— 
 

मूळवदे. उपवदे. 
ऋक् – आयुवेद. 
यजु – भशल्पवदे (अथधवदे). 
साम – गाांर्वधवदे. 
अथवध – र्नुवेद. 

 

या उपवदे सांबांर्ीं बहुत ग्रांथ आहेत. परांतु या भवषयाांवरील पुस्तकें  भनभश्चत नसून तयाांभवषयीं स्वाध्यायाांत 
बकवा पाठाांत कोठेंही भलभहलें  नाही. 

 
———— 

 
षट्शास्त्रें म्ि॰ वेदोपागंें. 

 
आताां, सहा शास्त्रें म्हणजे—दोन तकध , दोन योग, व दोन मीमाांसा, याांचे आरांभ भलभहतों.– 
 

१. साखं्य 
 

अथ भिभवर्दुःखातयन्तभनवभृत्तरतयांतपुरुषाथधः ॥ 
 
हें कभपलमहामुभनकृत साांख्यसूिाचें पभहलें  सूि. याजवर पुढें साांख्यप्रवचनभाष्ट्य वगैरे बहुत ग्रांथ झाले 

आहेत. 
 

२. न्यायशास्त्र 
 

प्रमाण–प्रमेय–सांशय–प्रयोजन–दृष्टाांत–भसद्धाांतावयव– 
तकध  –भनणधय –वाद–जल्प–भवतांडा–हेतवामास–छल– 
जाभतभनग्रहस्थानानाां तत्त्वज्ञानाभन्नःश्रेयसाभर्गमः ॥ 

 
हें गौतममुभनकृत न्यायसूिाचें प्रथम सूि होय. याजवर पुढें गदार्री वगैरे बहुत न्यायग्रांथ झाले. या 

न्यायशास्त्राांचा अभ्यास करणाऱ्याांस नैयाभयक म्हणतात. 
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३. योग 
 

अथ योगानुशासनम् ॥ 
 
हे पतांजभलऋभषकृत योगशास्त्राचें प्रथम सूि आहे. याजवरही पुढें बहुत ग्रांथ झाले आहेत. 
 

४. वैशेणषक 
 

अथातो र्मं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यतोऽभ्युदयभनःश्रयेसभसभद्धः स र्मधः ॥ २ ॥ 

 
हीं दोन सूिें कणादमुनीचे वैशभेषक शास्त्राचीं आहेत. तयाजवर टीका, वृभत्त वगैरे बहुत ग्रांथ आहेत. 
 

५. मीमासंाशास्त्र 
 

अथातो र्मधभजज्ञासा ॥ इ॰ 
 
हें जैभमनीकृत मीमाांसाशास्त्राचें सूि आहे. याजवर शबर व कुमाभरलभट्टाचायध याांचीं भाष्ट्यें आहेत. या 

मीमाांसाशास्त्रास पूवधमीमाांसा अथवा कमधकाांड असेंही म्हणतात. 
 

६. वेदान्तशास्त्र 
 

अथातो ब्रह्मभजज्ञासा ॥ इ॰ 
 
हें व्यासकृत वदेान्त सूिाचें प्रथम सूि आहे. तयाजवर शांकराचायांनीं भाष्ट्य केलें  आहे.— याचे चार 

अध्याय असून तया प्रतयेकास पाद म्हणतात. तयाांस अनुक्रमें (१) समन्वय, (२) अभवरोर्, (३) सार्न, व (४) 
फल, या प्रमाणें नावें आहेत. पैकीं पभहल्याांत वदेान्ताचें तातपयध, दुसऱ्याांत अन्य शास्त्राांचें खांडन, भतसऱ्याांत 
वैराग्यभनगुधणज्ञान आभण चौथ्याांत जीवन्मुस्क्त अशीं साांभगतलीं आहेत. 

 
वदेाांत अनेक देवाांचीं भजनें साांभगतलीं आहेत, ते देव— 

 
नमो महद्भ्यो नमो अभधकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आभशनेभ्यः 
यजाम देवान्यभद शन्कवा॰ इतयाभद. 

 
म्हणजे मोठे देव, लहान देव, तरणे देव, व वृद्ध देव या सवांस नमस्कार असो, असें म्हटलें  आहे. परांतु 

‘भविाांसो भह देवाः’ या वाक्यावरून देव म्हणजे भविान् घेतले तरी चालेल. पुढें बुभद्ध वाढली तेव्हाां लोक आपले 
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तकाचे साह्यानें देवाांचा, आतम्याचा, व जगाचा भवचार करूां  लागले, आभण तेव्हाां मग हीं शास्त्रें उतपन्न होऊन 
अथातच कमावरील भस्क्त कमी झाली. याच कालीं उपभनषदें उतपन्न झालीं असावीं. वदेान्तशास्त्रामध्यें तकाचे 
तरांग बहुत आहेत. 

 
भग्क्तशास्त्र 

 
या षट्शास्त्राांच्या सूिाांभशवाय आणखी एक भस्क्तशास्त्र म्हणून सूि आहे तयाचा आरांभ— 

 
१. अथातो भस्क्तभजज्ञासा इ॰ 
सा परानुरस्क्तरीश्वरे इ॰ 

 
याांत गौणीभस्क्त आभण पराभस्क्त याांचीं लक्षणें साांभगतलीं असून ईश्वरावर अतयांत प्रीभत ठेवणें हेंच 

मानवास मुख्य सार्न आहे असें साांभगतलें  आहे. या ग्रांथास वैष्ट्णव लोक फार मान्य कभरतात. याजवर 
स्वप्नेश्वराचायांची टीका आहे. 

 
योगशास्त्र 

 
योगशास्त्राांत कमधयोग, हट्टयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, वगैरे शाखा आहेत. मूळ पातांजलींनीं जो भलभहला 

तो हट्टयोग आहे. हट्टयोग म्हणजे ध्यान, र्ारणा, समाभर्, र्ौती, पोती, बस्ती, गजभक्रया, प्राणापानावरोर् वगैरे 
जीं सार्नें करण्याचीं भलभहलीं आहेत, तीं; परांतु या शास्त्राचा अभ्यास फारसा कोणी करीत नाहींत. भगवद्गीतेंत 
प्रभतपाभदलेला तो कमधयोग होय. म्हणजे—प्रापांभचक सवध कमें करीत जावीं, परांतु तीं अभभमानरभहत होऊन 
ईश्वरापधण करावीं म्हणजे तीं आपल्यास मोक्षप्रभतबांर्क होत नसून मुस्क्तदायक होतात असा तयाजमध्यें अजुधनास 
उपदेश केला आहे. हा योग तर सवांसच घेण्यासारखा आहे. या देशाांत चारीही भदशाांस गाजत आहे असा 
कायतो वदेान्त असून याचे अभ्यासी फार आहेत, व याची इतर शास्त्राांपेक्षा साांप्रत चढतीही फार आहे. मठोंमठीं, 
घरोंघरीं, देवळोंदेवळीं व गाांवोंगाांवीं अभत उदासीन, भनरुतसाह व जगास छायावत् मानणारे असे वदेान्ती 
आढळतात! तयाांभवषयीं थोडें भलभहणें भाग आहे. व तें प्रस्तुतस्थलीं अप्रासांभगकसेही वाटणार नाहीं. 

 
तुकारामानें भलभहलें  आहे कीं,— 

आम्हाां नको ब्रह्मज्ञान ॥ आम्ही भाभवक हो जन ॥ 
 
वदेान्ती म्हणतात कीं, जग हें भमथ्या आहे व आतमा हाच ब्रह्म आहे— 

श्लोकारे्न प्रवक्ष्याभभ यदुक्तां ग्रांथकोभटभभः ॥ 
ब्रह्म सतयां जगस्न्मथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम्! ॥ 

 
आम्हाांस र्मार्मध नाहीं, कोणतेंही कमध केल्यास आम्हाांस बार् नाहीं, पाप नाहीं, पुण्य नाहीं, भवभर् नाहीं 

व भनषेर् नाहीं! आभण अशा प्रकारचा महावदेान्त माजून तयापासून वाममागध, कौलमागध, हे उतपन्न झाले, व 
परमहांस म्हणभवणारे सांन्यासी लोक मद्य-माांसाभदक अभक्ष्य भक्षणारे बहुत आढळूां  लागले, या पभरणामावर 
वदेान्त गेला!! सवध कौल ग्रांथाांत वदेान्त व र्मधशास्त्राभवरुद्ध उपासना हीं भरलीं आहेत! आताां, ज्या मनुष्ट्यास 
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पूवींचा कमधमागाचा दृढ अभ्यास असतो तयाच्यानें सहसा वाईट कमध होत नाहीं हें खरें आहे. परांतु इतकें  तरी होतें 
कीं, अशा वदेान्तानें तो अगदीं आळशी व तयागीं होऊन, आपणाांस काांहीं करावयाचें नाहीं, जग भमथ्या आहे मग 
परोपकार कोणावर करावा? अशी तयास बुभद्ध होते व तेणेंकरून तो मनुष्ट्य अगदीं भनरुपयोगी व स्वच्छांदी होतो! 

 
प्राचीन काळचा खरा वदेान्त असा होता कीं, ईश्वर एक आहे; जीव हा उतपन्न झालेला प्राणी; हा 

परस्वार्ीन असून तयानें र्मार्मध पाहून भववकेानें वत्तधणूक करावी; जग सतय आहे; आपल्याप्रमाणेंच 
सुखदुःखाभवषयीं लोकाांस समजावें; वगैरे अतयांत स्तुतय मतें वदेान्तासांबांर्ानें चालत असत. परांतु हल्लीं अथाचा 
अनथध होऊन तयाचा अभतबनद्य पभरणाम झाला आहे! आभण रु्तारी, पाखांडी व मांिशास्त्री ह्या लोकाांनीं तर ‘तृतीयः 
पांथाः’ असे चालभवलें  आहे!! 
 

———— 
 

र्मधशास्त्र 
 
र्मधशास्त्राचें मूळ, अनेक ऋषींचीं सूिें व स्मृती आहेत. तयाजवरही बहुत टीका व व्याख्या होऊन तें 

र्मधशास्त्र वाढलें . स्मृती ह्या श्रुतींस अनुकूल आहेत, हें उघड आहे. स्मृतींतील मुख्य भवषय आचार, व्यवहार व 
प्रायभश्चत्त हे असतात. आचारभागाांत जातीचे व आश्रमाचे र्मध साांभगतले आहेत. व्यवहाराांत राजनीभत, न्यायसभा 
व दांड हीं प्रकरणें आहेत. भववादस्थलें  व तांट्याांचीं मूळें  म्हणजे ज्या ज्या भठकाणीं व ज्या सांबांर्ीं वाद होतील 
असा सांभव आहे भततकीं प्रकरणें र्मधशास्त्राांत घेऊन तयाांचे भनयम भलभहले आहेत. ह्या भववादाचीं स्थलें  ऋणादान, 
भवभाग, स्त्रीसांग्रहण, दाय, द्यतू, सीमा इतयाभद आहेत. प्रायभश्चत्ताांत भवर्ीचें उल्लांघन झालें  तर तयाांची भनष्ट्कृभत 
कशी करावी हे भवचार आभण कृच्र, चाांरायण, साांतपन व अब्दाभदक प्रायभश्चत्तें आभण तयाांचे सांके्षप वगैरे भलभहले 
आहेत. राजनीतींत अवयवच्छेद व रव्यदांड हे फार भलभहले असून तुरुां गाची वगैरे तर जरूरच नाहीं. तयाांत 
वादी–प्रभतवादींस भदव्य देण्याचे प्रकार फार भलभहले आहेत; परांतु ते या काळास भवशोभभत व गैरसोईचे 
असल्यामुळें  तयाांची सवध प्रकारें बांदी करून तया जागीं नव ेव सुर्ारलेले प्रकार सुरू झाले आहेत. आचारभागाांत 
वणाश्रमावर फार कटाक्ष असून युद्धाांत लढणारा व मरणारा याांचें माहातम्य मोठें वणधन केलें  आहे. तसेंच, 
ब्रह्मचारी व पभतव्रता याांचीही मोठी प्रभतष्ठा वणधन केली आहे :— 

 
िाभवमौ पुरुषौ लोके सूयधमण्डलभेभदनौ । 
पभरव्राड्योगयुक्तश्च रणे चाऽभभमुखो हतः ॥ 
यि यि हतः शूरः शिुभभः पभरवभेष्टतः । 
अक्षयान् लभते लोकान् यभद क्लीबां न भाषते ॥ 
भजतेन लभ्यते लक्ष्मीमृधतेनाभप वराांगनाः । 
क्षणभवध्वांभसनी काया का बचता मरणे रणे? ॥ 
ललाटदेश ेरुभर्रां स्त्रवच्च यस्याहव ेप्रभवशचे्च वक्िम् । 
ततसोमपानेन भकलास्य तुल्यां सांग्रामयजे्ञ भवभर्वच्च दृष्टम् ॥ ४ ॥ —पराशर. 
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[स्मृतींपैकीं काांहीं स्मृती श्लोकबद्ध आहेत व काांहीं गद्यरूप आहेत. स्मृती ह्या मळू जीं र्मधसूिें होतीं तयाांजवरून केल्या आहेत अशीही कल्पना 
आहे. पुढें स्मृतींचीं प्रशस्त पुस्तकें  झाल्यामुळें  सूिें बुडालीं. ज्याांनीं ज्याांनीं स्मतृी भलभहल्या तयाांनीं तयाांनीं तयाांत जीं आपआपलीं स्थलें  भलभहलीं आहेत, 
तयाांजवरून कोणी स्मृभतकार भहमालयाांत झाला व कोणी बसरु्तीरीं झाला वगैरे समजतें. ह्याांपैकीं काांहीं स्मृती बृहत् म्हणभवतात व काांहीं लघु 
म्हणभवतात.] 

 
स्मृती 

 
१. मनुमेकाग्रमासीनमभमगम्य महाषधयः ॥ 

प्रभतपूज्य यथान्यायभमदां वचनमबु्रवन् ॥ — मनुः 
 
हा मनुस्मृतीचा पभहला श्लोक. या ग्रांथास भगुृसांभहताही म्हणतात. ही मनूचे भाषणावरून केलीं असें 

तयाांत भलभहलें  आहे आभण म्हणून हीस मनुस्मृभत म्हणतात. या स्मृतीवर कुल्लुकभट्ट याांनीं जी टीका केली आहे 
भतचें नाांव मन्वथधमुक्तावभल असें आहे. या मनुस्मृतीवर आणखीही एक मेर्ाभतथीची टीका आहे. 

 
२. वाराणस्याां सुखासीनां वदेव्यासां तपोभनभर्म् ॥ 

पप्रच्छुमुधनयोऽभ्येतय र्मान् वणधव्यवस्स्थतान् ॥—व्यासस्मभृत. 
 

३. अथातो भहमशलैागे्र देवदारुवनाऽऽलये ॥ 
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥ —पराशर. 

 
ही स्मृभत कभलयुगाांत प्रमुख असून भतजवर मार्वाांनीं व्याख्या केली आहे, तीस पराशरमार्वी म्हणतात. 

भशवाय दुसरी एक नांदपांभडताांचीही टीका आहे. 
 

४. योगीश्वरां याज्ञवल्क्यां सांपूज्य मुनयोऽबु्रवन् ॥ 
वणाऽऽश्रमेतराणाां नो ब्रभूह र्मानशषेतः ॥— 

[याज्ञवल्क्य याांच्या स्मृतीचे तीन भाग म्हणजे खांडें आहेत. ते–आचार, व्यवहार, व प्रायभश्चत्त. पैकीं वरील श्लोक आचाराध्यायाांतील आहे. 
दुसऱ्या दोन भागाांचे आभद श्लोक असे :– 

 
व्यवहारान्नृपः पश्येभििभद्भब्राह्मणैः सह ॥ 
र्मधशास्त्रानुसारेण क्रोर्लोभभववर्तजजतः ॥ — व्यवहाराध्याय. 
ऊनभिवषं भनखनेन्न कुयादुदकां  ततः ॥ 
आश्मशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञाभतभभवृधतः ॥ —प्रायभश्चत्ताध्याय.] याज्ञवल्क्य. 

 
इजवर भमताक्षरा व प्रतीताक्षरा अशा दोन टीका आहेत. 
 

५. भवष्ट्णुमेकाग्रमासीनां श्रुभतस्मभृतभवशारदम् ॥ 
 पप्रच्छुमुधनयः सवे कलापग्रामवाभसनः ॥—भवष्ट्णुस्मभृत. 

  
६. हुतास्ग्नहोिमासीनमबि वदेभवदाां वरम् ॥ 
 सवधशास्त्रभवभर्ज्ञातमभृषभभश्च नमस्कृतम् ॥ अभि. 
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७. अथातः पुरुषभनःश्रेयसाथं र्मधभजज्ञासा ॥ इ॰–वभसष्ठ. 
  
८. प्रायभश्चत्तभवहीनानाां महापातभकनाां नृणाम् ॥ 
 नरकाांते भवजे्जन्म भचह्नाांभकतशरीभरणाम् ॥ — शातातप. 

  
९. वदेो र्मधमलूम्, तभिदाां च स्मृभतशीले, दृष्टो र्मधव्यभतक्रमः ॥—गौतम. 

 
याजवर हरदत्ताचायांची टीका आहे. 
 

१०. सवधशास्त्राथधतत्त्वज्ञः सवधवदेभवदाां वरः ॥ 
 पारगः सवधभवद्यानाां दक्षो नाम प्रजापभतः ॥ दक्ष. 

  
११. इष्टापूते नु कत्तधव्ये ब्राह्मणेन प्रयतनतः ॥ 
 इष्टेन लभते स्वगध पूत्त ेमोक्षमवाप्नुयात् ॥ —भलभखत. 

  
१२. स्वयांभवु ेनमस्कृतय सृभष्टसांहारकाभरणे ॥ 
 चातुवधण्यधभहताथाय शांखः शास्त्रमकल्पयत् ॥–वृद्धसांख. 

  
१३. इष्ट्वा क्रतुशतां राजा समाप्तवरदभक्षणम् ॥ 
 भगवांतां गुरुां  श्रेष्ठां पयधपृच्छद्बृहस्पभतम् ॥ बृहस्पभत. 

  
१४. अथातो गोभभलोक्तानामन्येषाां चैव कमधणाम् ॥ 
 अस्पष्टानाां भवभर् सम्यक्स्पशधभयष्ट्ये प्रदीपवत् ॥—कातयायन. 

  
१५. आपस्तांबां प्रवक्ष्याभम प्रायःभश्चत्तभवभनणधयम् ॥ 
 दूभषतानाां भहताथाय वणानामनुपूवधशः ॥ –आपस्तांब. 
  
१६. श्रुभतस्मृतयुभदतां र्मं वणानामनुपूवधशः ॥ 
 प्राब्रवीदृभषभभः पृष्टो मुनीनामग्रणीयधमः ॥ यमः. 
  
१७. अतः परां प्रवक्ष्याभम जाभतवृभत्तभवर्ानकम् ॥ 
 अनुलोमभवर्ानां च प्रभतलोमभवबर् तथा ॥ – उशना. 

  
१८. ये वणाश्रमर्मधस्थास्ते भक्ताः केशवां प्रभत ॥ 
 इभत पूव ंतवया प्रोक्तां भभूुधवः स्वर्तिजोत्तमाः! ॥—हारीत. 
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१९. [‘गृहाश्रमाभदर्मेषु वणानामनुपूवधशः ॥ प्रायभश्चत्तभवबर् दृष्ट्वा अांभगरावचनां यथा ॥’ असाही कोठें पाठ आहे.] 

गृहाऽऽश्रमेषु र्मेषु वणानामनुपूवधशः ॥ 
 प्रायभश्चत्तभवबर्  अांभगरा मुभनरब्रवीत् ॥—अांभगरा. 

  
२०. बसरु्तीरे समासीनां देवलां  मुभनसत्तमम् ॥ 
 समेतय मुनयः सवे इदां वचनमबु्रवन् ॥ — देवल. 

  
२१. वृद्धशातातपप्रोक्तां स्मृभततांिभवभनभश्चतम् ॥ 
 सांके्षपेण प्रवक्ष्याभम यावदथोपलब्र्ये ॥ —वृद्धशातातप. 

  
२२. शातातपस्य महषरे्धमधशास्त्रां व्याख्यास्यामः ॥ लघुशातातप. 
  
२३. हारीतेनैवमाख्यातां लोकानाां भहतकाम्यया ॥ 
 प्रायभश्चत्तां भचभकतसाथधमेततप्राहुमधनीभषणः ॥ –लघुहारीत. 

  
२४. भपतुवाक्याथधकारी च रुभचः प्रम्लोचया सह ॥ 
 नमस्योवाच देवशेां ब्रह्माणां जगतः पभतम् ॥ – प्रजापभत. 

  
२५. सांवत्तधमेकमासीनमातमभवद्यापरायणम् ॥ 
 ऋषयस्तां समागम्य पृच्छांभत र्मधकाांभक्षणः ॥ — सांवत्तध. 

  
२६. अथातो बुर्र्मधशास्त्रां व्याख्यास्यामः ॥ 
 श्रेयोऽभ्युदयसार्नो मधः ॥ इ॰—बुर्. 
  
२७. वासुदेवां नमस्कृतय शांखस्य भलभखतस्य च ॥ 
 र्मधशास्त्रां प्रवक्ष्याभम दभर् चैव घृतां यथा ॥—शांखभलभखत. 

  
२८. ियीसुसांभवभत्तभववकेभनमधलाः समग्रभनःश्रेयसभसभद्धहेतवः ॥ 
 समस्तशास्त्राथधसुतत्त्वबोर्का जयस्न्त कातयायनपादपाांसवः ॥ – [भडोच येथील भागधवब्राह्मण हे 

कोभकलस्मृभत मानतात.] कोभकल. 

  
२९. उपभदष्टो र्मधः प्रभतवदेां तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥—बौर्ायन. 
  
३०. र्मधभजज्ञासुभभः सम्यगभमतौजा महादु्यभतः ॥ 
 भारिाजाभदभभः पृष्टः प्राब्रवीदेतदांभगराः ॥—लघुअांभगरा. 
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३१. अथातो भहमशलैागे्र देवदारुवनालये ॥ 
 व्यासमेकाग्रमासीनां भिजाः पृच्छांभत र्ार्तमकाः ॥ वृद्धपराशर. 

 
याहूनही आणखी स्मृभत आहेत. मुख्य स्मृभत मनु, याज्ञवल्क्य, व पराशर याांच्या होत. गौड, मभैथल, 

काशी, महाराष्ट्र व रभवड या देशाांत पृथक् पृथक् स्मृभत मान्य आहेत. भडोचचे भागधवब्राह्मण हे कोभकलस्मभृत 
मानतात हे वर भटपेंत भलभहलें च आहे. तसाच दभक्षणेंत व्यवहारमयखू चालतो व बहदुस्थानाांत भमताक्षरा चालते. 
मनु तर सवधिच मान्य आहे. मनु व याज्ञवल्क्य याांखेरीज बाकीच्या स्मृभत लहान लहान आहेत. तयाांत काांहीं 
श्लोकबद्ध व काांहीं गद्य आहेत असें वर साांभगतलें च आहे. व्यवहारामध्यें ज्याभवषयीं श्रतुींत आर्ार नाहीं तें, सूि 
बकवा स्मृभत याांवरून घेतात. मूळ सूिावरून स्मृभत केल्या असाव्या असें वर एके भठकाणीं म्हटलें  आहे. परांतु 
तयाचा ताळा पाहण्यास सवध र्मधसूिें उपलब्र् नाहींत. 

 
पुरािें 

 
एकां दर अष्टादश (१८) पुराणें असून तीं सवध भमळून चार लक्ष ग्रांथ आहे असें म्हणतात. तयाांत महापुराणें, 

उपपुराणें, शृांखळापुराणें व सांभहतापुराणें, असे चार प्रकार असून तयाांतही काांहीं वराहकल्पाांतील काांहीं 
सारस्वतकल्पाांतील, व काांहीं सावर्तण मन्वांतराांतील असा कल्पभेद माभनला आहे. भशवाय दुसरा भेद असा आहे 
कीं, काांहीं साभत्त्वक पुराणें, काांहीं राजस पुराणें व काांहीं तामस पुराणें अशी गणलीं आहेत. भागवताांत दोन भेद 
असून तया दोहोंचीही पुराणाांत गणती करण्याभवषयीं दोन मतें आहेत : कोणी देवीभागवत महापुराणाांत र्भरतात 
व कोणी श्रीमद्भागवत महापरुाणाांत र्भरतात. भागवताचें लक्षण असें भलभहलें  आहे कीं,— 

 
श्रीमद्भागवतां नाम पुराणां वदेसांभमतम् । 
गायत्र्याश्चेतसमारांभस्तिै भागवतां भवदुः ॥ 

 
भशवाय आणखी असें म्हटलें  आहे कीं, 
 

हभरिाच्या रभविाभ्याां िाभ्याां चांभडभवनायकौ । 
िाभ्याां ब्रह्मा समाख्यातः शषेेषु भगवान्  हभरः ॥ 

 
पुराणाांत काय भवषय असाव ेयाभवषयीं असें भलभहलें  आहे कीं— 
 

सगधश्च प्रभतसगधश्च वांशो मन्वांतराभण च ॥ 
वांशानुचभरतां चेभत पुराणां पांचलक्षणम् ॥ 

 
सदरील रज, सत्त्व, तम याां भेदाांभवषयीं पाभहलें  असताां कोणी शवै पुराणास तामस म्हणतात व कोणी 

वैष्ट्णवी पुराणास तामस म्हणतात, अशीं नानाप्रकारचीं मतें असून— 
 

तामसा भनरयगाभमनः ॥ 
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असेंही भलभहतात. आणखी— 
 

साभत्त्वकेषु च कल्पेषु माहातम्यमभर्कां  हरेः ॥ 
राजसेषु च कल्पेषु माहातम्यां ब्रह्मणो भवदुः ॥ 
तिदग्नेश्च माहातम्यां तामसेषु भशवस्य च ॥ 

 
पुनरभप— 
 

दश शवैपुराणाभन साभत्त्वकाभन भवदुबुधर्ाः ॥ 
तामसाभन च चतवाभर वैष्ट्णवाभन प्रचक्षते ॥ 
साभत्त्वका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः स्वगधदाः शुभाः ॥ 
तथैव तामसा देभव भनरयप्रास्प्तहेतव े॥ 
 

असें म्हटलें  आहे. भकतीएक भठकाणीं ६ साभत्त्वक पुराणें, ६ राजसी पुराणें, व ६ तामसी पुराणें असें 
भलभहलें  आहे— 

 
मातस्यां कौम ंतथा लैंग शवैां स्कादां तथैव च ॥ 
आग्नेयां च षडेताभन तामसाभन भनबोर् मे ॥ १ ॥ 
वैष्ट्णवां नारदीयां च तथा भागवतां शुभम् ॥ 
गारुडां च तथा पाद्मां वाराहां राजसां स्मृतम् ॥ २ ॥ 
मियां भियां चैव वियां ब्रचतुष्टयम् ॥ 
नाबलपास्ग्नपुराणाभन कूस्कां  गारुडमेव च ॥ 

 
पुराणाांत, सृभष्ट कशी उतपन्न झाली; सूयधवांशी व सोमवांशी राजे कोण कोणते झाले; तीथें कोणतीं आहेत; 

तयाांचीं माहातम्यें कशीं आहेत; तयाांचीं के्षिें कोठें आहेत; काांहीं अद्भतु चमतकाराच्या गोष्टी, काांहीं नीभतपर कथा, 
काांहीं पाताल, स्वगाच्या कथा, मागील मन्वांतराच्या कथा, पुढील भभवष्ट्यें, कोणते भदवस पभवि व तया भदवशीं 
कोणतीं व्रतें, वैकल्यें करावीं, देवाचे अवतार कोणते झाले, वणाश्रमर्मध, श्राद्ध, मोठे मोठे यज्ञाचे इभतहास, 
भगूोलाचें वणधन, सप्तिीप, नवखांडाांचें वणधन, वगैरे भलभहलीं आहेत. हीं सवध कस्ल्पत व काव्यासारखीं आहेत. 
परांतु तयाांचें नाांव पुराण म्हणजे जुन्या गोष्टी, असें आहे. यावरून काांहीं मूल गोष्टी अथवा दांतकथा लोकाांत चालत 
होतया तया तयामध्यें सामील करून ठेभवल्या आहेत. पुराणाांतील भगूोल वणधन वगैरे फार भमथ्या असून तें ज्योभतष 
शास्त्रास भबलकुल भमळत नाहीं. याजमुळें भास्कराचायध वगैरे ज्योभतष ग्रांथकतयांनीं तयाांस रद्द ठरभवलें  आहे! 
कभवता दृष्टीनें पाभहलें  तरीही हे ग्रांथ भवलक्षण आहेत. कल्पनेचे तरांग तर कोठपयंत न्याव ेयाची मयादा राभहली 
नाहीं! कोणी समुरप्राशन केलें ; पृथ्वी शरण गेली; सागर, पवधत बोलते झाले; नद्याांस पुि झाले; सूयध चांराचे वांश 
पृथ्वीवर आले; पुथ्वीवरील माणसें स्वगास जाऊन परत आलीं वगैरे अद्भतु व असांभाव्य गोष्टी बहुत भलभहल्या 
याजमुळें  भमथ्या ज्ञान फार पसरलें . तत्त्वज्ञान सवध आच्छाभदत होऊन सतय परीक्षणानें ग्रहण करण्याची रीभत 
सुटली. दुसरें, एक एक देव एक एक पुराणाांत प्रमुख केला असून तयाचें श्रैष्ट्य वणधन करण्याांत दुसऱ्या देवाांची 
बनदा केली आहे. असें होताां होताां बनदेवाांचून एकही देव न राहून सवांस दूषणें लागलीं व सवांचा फभजता 
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झाला! तयामुळें  अवतार हे पुराणाांतून नाटकाांत आले. वदेान्ती म्हणूां लागले कीं, सवध भमथ्या आहे तेव्हाां भशव –
भवष्ट्णूांची बनदा झाली तरी बचता नाहीं. ब्रह्मदेव असतय बोलला, भशव मोभहनीस भलुले व तयाांनीं लोकाांस नरकास 
नेण्याकभरताां खोटें शास्त्र प्रभसद्ध केलें  असें पद्मपुराणाांत पाखांडोतपत्तीमध्यें भलभहलें  आहे. कृष्ट्णावताराभवषयीं तर 
व्यभभचार, चोरी, व असतय याांचेंच वणधन केलें  आहे. इांरास शाप झाला, चांरानें गुरुपतनी नेली, भवष्ट्णूनें मोभहनी 
होऊन ठकभवलें , इतयाभद व्यथध जल्पाांनीं सवध पुराणें ओतप्रोत भरलीं आहेत. भागवताांत भशवाभवषयीं असें भलभहले 
आहे कीं,— 

नष्टशौचा मूढभर्यो जटाभस्मास्स्थर्ाभरणः ॥ 
भवशांतु भशवदीक्षायाां यि दैवां सुरासवम् ॥ 
मुमुक्षवो घोररूपान् भहतवा भतूपतीनथ ॥ 

भाग. स्कां द. ४ अ. २ श्लोक २९. 
 

अशा भठकभठकाणीं बनदा भलभहल्या आहेत. बनदेवाांचून म्हणून कोणताही देव भशल्लक राभहला नसून 
भशवाय आपआपल्या इष्ट देवतेचें माहातम्य वणधन करण्याांत इतकी प्रौढी दाखभवली आहे कीं, कोणाचे स्मरणानें 
मुस्क्त, कोणाचे नैवदे्य भक्षणानें मुस्क्त, कोणाचे दशधनानें तर काय पण दशधन करण्याचें मनाांत आभणलें  तर मुस्क्त, 
याप्रमाणे सवधि मुस्क्त व स्वगध फार स्वस्त झाले! तसेच नरकही पदोंपदीं व पुण्यही पदोंपदीं, वैष्ट्णवाांच्या मुरा 
र्ारण केल्या कीं, नरकप्रास्प्त, भस्म लाभवलें  तर हजार जन्माांचें पातक जातें, बलेाचें माहातम्य, तुळशीचें 
माहातम्य, दुवांचें माहातम्य, व्रताांचीं माहातम्यें, यािेचीं माहातम्यें, वगैरे जेथें तेथें सवोकृष्ट भलभहलीं आहेत. तेव्हाां 
खरें सवोकृष्ट तें कोणतें याची भ्राांभत पडते. वैष्ट्णवाांनी व शवैाांनीं परस्पराांची बनदा फार केली आहे व तशीच 
िैतािैतमतवाद्याांनींही एकमेकाांची फार बनदा केली आहे. आताां इतर सवध पुराणाांपेक्षाां भागवत हें पुराण साांप्रत 
काळास पुष्ट्कळ अांशानें अनकूल आहे. कारण, तयाांत भस्क्तवणधन भवशषे असून अबहसा प्रभतपादन आहे, याजमुळें 
तयाचें माहातम्य भवशषे आहे. परांतु इतर पुराणाांतून हें र्ोरण नाहीं. श्राद्धाांत माांस पाभहजे, असें सवध पुराणाांत 
भलभहलें  आहे. माांसाभवना श्राद्ध कोणी करील तर तेथें जाऊां  नये असें भलभहलें  आहे.— 

 
श्राद्धां न गच्छेत्तभिप्रः कृतां यच्च भनराभमषम् ॥–भनणधयबसरु्. 

 
परांतु भागवताांत— 
 

न दद्यादाभमषां श्रादे्ध न चाद्याद्धमधतत्त्वभवत् ॥ 
मुन्यनै्नः स्यातपरा प्रीभतयधथा न पशुबहसया ॥ 

 
या सवध कारणाांवरून सच्छास्त्र कोणतें व असच्छास्त्र कोणतें याची भनवड करणें जरूर आहे. यास्तव गुरु 

करावा असा सांप्रदाय पडला. म्हणजे गुरूनें दाखभवलेलें  एक मत र्रून बसावयास ठीक पडतें. नाहीं तर अनेक 
शास्त्राांच्या समुराांत गटांगळ्या खाऊन तीरास लागणें महा प्रयासाचें असून शक्य नाहीं! अनेक वादभववाद व मतें 
उतपन्न होऊन सवध गोंर्ळ झाला आहे. 

 
दश शवैपुराणाभन साभत्त्वकाभन भवदुबुधर्ाः ॥ 
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श्रदे्धयाभन भिजवरैस्तेषाां र्मधस्तु ति यत् ॥ १ ॥ 
वैष्ट्णवाभन च चतवाभर तामसाभन मुनीश्वराः ॥ 
ब्राहे्म तु राजसे शवै ेसेव्ये सवधि सांमते ॥ २ ॥ 
तस्माच्छैवाभन भवप्राणाां पुराणाभन भहताभन च ॥ 
तस्मादेतेषु सवातमा साांबः सवोत्तमोत्तमः ॥ ३ ॥ 
पूज्यः सवान्सुरान् भहतवा वैकुां ठप्रमुखानभप ॥ 
पशूनाां पभतरीशानो ब्रह्माद्याः पशवः स्मतृाः ॥ ४ ॥ 

 
भशवाांनीं मोहशास्त्रें भनमाण केलीं तयाभवषयीं पद्मपुराणाांत वचन— 
 

तवां भह रुर महाबाहो मोहनाथं सुरभिषाम् ॥ 
पाखण्डाचरणां र्मं कुरुष्ट्व सुरसत्तम ॥ १ ॥ 
तामसाभन पुराणाभन कथयस्व च तान्प्रभत ॥ 
मोहनाभन च शास्त्राभण कुरुष्ट्व च महामते ॥ २ ॥ 
तथा पाशुपतां शास्त्रां तवमेव कुरु सुव्रत ॥ 
कैलासशवैपाखाण्डां महाशवैाभदभेदतः ॥ ३ ॥ इ॰ 

 
िारकेस जाण्याचें मनाांत आभणलें  कीं, मुस्क्त होते या भवषयीं प्रऱ्हादसांभहतेंत भलभहलें  आहे कीं,– 
 

यदा मबत च कुरुते िारकागमनां प्रभत ॥ 
तदा नरकभनमुधक्ता गायांभत भपतरो भदभव ॥ १ ॥ 
यावतपदाभन कृष्ट्णस्य माग ेगच्छभत मानवः ॥ 
पदे पदेऽश्वमेर्स्य यज्ञस्य लभते फलम् ॥ २ ॥ 

 
याप्रमाणेंच काशीचेंही— 
 

काभश काशीभत काशीभत भिवारां यः पठेन्नरः ॥ 
सोऽभप देशाांतरे वासी काशीवासफलां  लभेत् ॥ 
काश्याां तु मरणान्मुस्क्तः स्मरणादरुणाचलः ॥ इ॰ 

 
अशीं हजारों माहातम्यें, भाषेचें सामथ्यध होतें भततकें  खचध करून भलभहलीं आहेत! 
 

पादोदकां  भपबेद्यो वै शालग्रामसमुद्भवम् ॥ 
पत्र्चगव्यसहसै्त्रस्तु प्राभशतैः बक प्रयोजनम्? ॥ १ ॥ 
कोभटचान्रायणशैै्चव मासोपोषणकोभटभभः॥ 
ततफलां  प्राप्यते तस्माभिष्ट्णोनवैदे्यभक्षणात् ॥ २ ॥ 
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ब्रह्महा वाऽथ गोघ्नो वा पाखांडी सवधपापकृत् ॥ 
गोपीचन्दनसम्पकात् पूतो भवभत मानवः ॥ ३ ॥ 
शालग्रामभशलास्पशात् कोभटजन्माऽघनाशनम् ॥ 
शालग्रामकैयजनाच्छतबलगफलां  भवते् ॥ ४ ॥ 
यो ददाभत भिजाभतभ्यश्चन्दनां गोभपमर्तदतम् ॥ 
अभप सषधपमािेण पुनातयासप्तमां कुलम् ॥ ५ ॥ 

सस्तसद्धान्तमातंड. 
 
 
असे एक एक प्रकरणावर हजारों ग्रांथ आहेत. आताां याचें तातपयं पाभहलें  तर, हा केवळ आग्रह भदसतो. 

वाण्याचे दुकानीं एक प ैभदली तर गोपीचांदन भमळतें, आभण तयानें इतकीं पापें जातात तर पुण्याची फार सस्ताइच 
समजली पाभहजे! आताां शवैाांची बनदा भलभहली आहे ती अशी :— 

 
शवैान्पाशुपतान् स्पृष्टव्ा लोकायभतकनास्स्तकान् ॥ 
भवकमधस्थान् भिजान् शूरान् सवासो जलमाभवशते् ॥ 

 
आभण भस्माचें व रुराक्षाचें माहातम्य असें भलभहलें  आहे कीं,— 
 

महापातकयुक्तो वा युक्तो वा चोपपातकैः ॥ 
भस्मस्नानेन ततसव ंदहतयस्ग्नभरवने्र्नम् ॥ 
अरुराक्षर्रो भतूवा यस्तकां भचतकमध वैभदकम् ॥ 
कुवधन् भवप्रस्तु मोहेन नरके पतभत धु्रवम् ॥ 

 
आताां तप्तमुरा घेणारे याांजभवषयीं भलभहलें  आहे तें— 
 

शांखचके्र तापभयतवा यस्य देहः प्रदह्यते ॥ 
स जीवः कुणपस्तयाज्यः सवधर्मधबभहष्ट्कृतः ॥—बलगपुराण. 
लाांस्च्छताश्च न सांभाष्ट्या न स्पशृ्याश्च कदाचन ॥ 
न तस्य भनष्ट्कृबत दृष्टव्ा स्नानदानजपाभदभभः ॥—आभदतयपरुाण. 

 
तसेंच, बलगपूजामाहातम्य असें भलभहलें  आहे कीं,— 
 

नस्स्त बलगाऽचधनातपणु्यमभर्कां  भवुनिये ॥ 
तस्माबल्लगां सदा पूज्य भस्क्तभावने भनश्चयः ॥ 
अप्येकभदवसां भक्तया यः पूजयभत शांकरम् ॥ 
सोऽभप याभत भशवस्थानां बक पुनबधहुशोऽचधनम्? ॥ 
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याप्रमाणें भजनपूजनाचें माहातम्य वणूधन, अज्ञानानेंही ज्याांकडून तें झालें  तयाांस सद्गभत प्राप्त झाली 

अशा अनेक कथा तयाचे पुष्टीकरणाथध भलभहल्या आहेत. उदाहरणाथध, जसा अजाभमल, तसाच भशवरािीचे 
कथेंतील व्यार्, अशा अनेक कथा आहेत. एकानें नृबसहाची कथा भवष्ट्णुभक्ताचें श्रेष्ठतव दशधभवण्याकभरताां 
भलभहली. परांतु दुसऱ्यानें शरभाची कथा भलहून तयाांत नृबसहाची फभजती केली. असे भभन्न भभन्न मतवाल्याांनीं 
पुराणाांत अनेक घोटाळे उतपन्न केले व नवीं जुनीं वचनेंही केलीं. तेणेंकरून अभवद्या फार वाढली, आभण हल्लीं 
भदसतो हा पभरणाम झाला!! म्हणजे उपयोगी कामावर कोणाचेंही लक्ष्य नाहीं!!! 

 
आताां पुराणाांत वणधन केल्याप्रमाणें देवाभदकाांचीं कमें वाईट आहेत, आभण तयाप्रमाणें मनुष्ट्य वतेल तर तो 

फजीत होईल हें स्मृभतकाराांसही वाटलें  होतें. आभण म्हणनू तयाांनीं मनुष्ट्याांस तयाप्रमाणें करण्याचें उते्तजन न याव े
म्हणून असा भनयम केला कीं, देवाांनी व ऋषींनीं जें केलें  तें करूां  नये; परांतु तयाांनीं साांभगतलें  असेल तें माि 
करावें. हारीत स्मृतींत असें भलभहलें  आहे कीं : – 

 
अनुभष्ठतां तु यदे्दवैमुधभनभमयधदनुभष्ठतम् ॥ 
नाऽनुष्ठयेां मनुष्ट्यैस्तत्तदुक्तां कमध आचरेत् ॥ 

 
तसेंच, 
 

न देवचभरतां चरेत् इतयाभद. 
 
मुळीं वदेाची प्रवृभत्त होती तेव्हाां व्यासाांनीं असें भलभहलें  आहें कीं :— 
 

र्मातसांजायते ह्यथो र्मातकामोऽभभजायते ॥ 
र्मादेव परां ब्रह्म तस्माद्धम ंसमाऽऽश्रयेत् ॥ 
वदेप्रणुभदतो र्मो ह्यर्मधस्तभिपयधयः ॥ 
वदेो नारायणः साक्षाभदभत मे भनभश्चता मभतः ॥ 
न केभचिेदकत्तारो वदेस्मत्ता चतुमुधखः ॥ 
तथैव र्मं स्मरभत मनुः कल्पान्तरेष्ट्वभप ॥ 

 
याजवरून पूवीं गेलेल्या जगाांतील वदे ब्रह्मदेवास स्मरले असें होतें. आभण वदेाभशवाय दुसरें कशाांतही 

र्माचें मूळ नाहीं असे असताां मागाहून पुराणें वगैरे हींच र्माप्रमाणें गणलीं गेलीं. आताां पुराणाांत तरी सवधच 
भमथ्या ज्ञान आहे असें नाहीं. काांहीं भठकाणीं र्माचा उपदेश, कोठें चमतकाभरक कथा, व कोठें शहाणपणा दृष्टीस 
पडतो. भागवताांत आरांभींच परीभक्षत राजास शाप होऊन साता भदवसाांनींच सपधदांशानें मृतयु येणार असें तयास 
कळलें  तेव्हाां आताां तरणोपाय काय करावा? असा तयास भवचार पडला. अशी आणीबाणीची वळे दाखवनू, 
भततक्याांत शुकाचायांचें आगमन झालें  आभण तयाांच्या प्रोतसाहनेंकरून परीभक्षतीनें भागवत श्रवण केलें  असा उत्तम 
प्रसांग कथारांभीं घातला आहे; आभण येणेंकरून लोकाांची तयाजवर फार श्रद्धा बसते. आताां समुरमांथन वगैरे 
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सारख्या कथा पाभहल्या तर केवळ अद्भतु भदसतात. तयाांत सपाची दोरी, पवधताची रवी, व देवदानव घुसळीत 
होते, हें सवध आलांकाभरकां  आहे असें वाटतें. तसाच नरकासुराचा वर्, भिपुरासुराचा वर्, मभहषासुराचा वर्, 
अशा अशा ज्या भवलक्षण कथा आहेत, तयाांत भकतयेक तर सवध पुराणाांत सारख्याच आहेत व काांहीं भभन्न आहेत. 
कोणी दहा हजार, कोणी वीस हजार, व कोणी पन्नास हजार असे हे पुराणग्रांथ रभचले असून तयाांत आपापलीं 
भभन्नभभन्न मतें बहुत दाखल केलीं आहेत, व आपल्या मताची प्रशांसाही पुष्ट्कळ केली आहे. जसें— 

 
सवधभतूदयायुक्तां वैष्ट्णवां िेभष्ट यो नरः ॥ 
स चांडालो महापापी रौखां नरकां  व्रजेत् ॥ 

 
भशवालयाची भमळकत कोणी घेऊां  नये या भवषयीं असें म्हटलें  आहे — 
 

वरां भवषमभप प्राश्यां भशवस्वां नैव भक्षयेत् ॥ 
भवषमेकाभकनां हस्न्त भशवस्वां पुिपौभिकम् ॥ 

 
भागवताांत भक्तीभवना ब्राह्मण फार बनद्य म्हणून भलभहलें  आहे. — 
 

भवप्राद्भिषट्गुणयुतादरभवन्दनाभपादारभवन्दभवमुखाच्छ् वपचां वभरष्ठम्॥ 
 
पुनरभप पद्मपुराणाांत— 
 

न शूरा भगवद्भक्ता भवप्रा भागवताः स्मृताः । 
सवधवणेषु ते शूरा ये चाभक्ता जनादधने ॥ 
 

याच मतास र्रून बैरागीबावा चारही वणध एकि होतात व तपाचा अांभगकार करून वैष्ट्णवी मुरा, 
भतलक, माळा वगैरे र्ारण करून ब्राह्मणाांपेक्षाांही आपल्यास वषेर्ारी श्रेष्ठ म्हणभवतात. या भक्तसमाजाचें रूप 
खालीं भलभहल्याप्रमाणें वणधन केलें  आहे :— 

 
ये कां ठलग्नतुलसीनभलनाक्षमाला ये बाहुमलूपभरभचभह्नतशांखचक्राः ॥ 
भनतयां ललाटपटले लसदूध्वधपुांिास्ते वैष्ट्णवा भवुनमाशु पीवियन्ते! ॥ 

 
या रीतीनें हजारों लोक वैष्ट्णव होऊन मठ बाांरू्न बसले आहेत, आभण रार्ाकृष्ट्णाच भजन करीत आहेत. 

परांतु या तयाांच्या आराध्य युग्माचा जो इभतहास भलभहला आहे तो पाभहला तरीही भवचारी मनुष्ट्यास रार्ा कोण व 
कृष्ट्ण कोण? रार्ा दुसऱ्याची स्त्री, आभण भतचें पे्रम कृष्ट्णावर बसलें . तयाांचा जो चोरून छपून व्यभभचार होत असे 
तयाजबद्दल भतचा नवरा अनयागोप हा नेहमीं गाऱ्हाांणीं साांगत असे! असें तया कृष्ट्णलीलेचें वणधन आहे. परांतु पुढें 
ही गोष्ट लज्जास्पद असें वाटून तयाजभवषयीं भक्ताांनीं दुसऱ्याच कथा भलभहल्या; कीं, रार्ागोबवद हे स्वगीं गोलोक 
आहे तेथें भनतय राहतात तेच खालीं गोकुळाांत आले. परांतु या वणधनाला अनुसरून कोणी व्यभभचारी स्त्री असें 
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म्हणेल कीं, मीं व माझा जार हीं पूवीं स्वगांत इांरलोकीं राहत होतों. परांतु आताां मृतयुलोकीं जन्म घेतला म्हणून 
तोच पूवींचा स्नेह येथें चालभवतें. तर तें मान्य होईल कीं नाहीं? तर अशा गोष्टींमध्यें र्मधव्यभतक्रम [दृष्टो र्मधव्यभतक्रमः 

साहसां च पूवेषाम् ॥ तेषाां तेजोभवशषेेण प्रतयवायो न भवद्यते ॥ – आपस्तांब] फार भदसून अनाचारप्रवृभत्तदशधकता भदसते! मृतयुलोकीं 
जन्म होऊन जी स्त्री पुरुषाशीं भवभर्प्रमाणें लग्न करून राभहली, भतचा पाभतव्रतयर्मध मुख्य आहे. पूवधजन्मींचा स्नेह 
साांगून पाभहजे तसें करण्यास मोकळीक कोण देईल? तेव्हाां अशीं अवैभदक भजनें, पांथ व मतें उतपन्न झालीं अशा 
शांका आताां आम्हाांसच उतपन्न होतात असे नाहीं. परांतु दशमस्कां र्ाचे ३० अध्याय परीभक्षतीनें चभरि ऐभकलें , व 
तयाांत जी रासपांचाध्यायी असून जीस रभसक वैष्ट्णव अभत पभवि असें मानतात, ती ऐकून परीभक्षभत राजा 
शुकाचायांस म्हणतो — 

 
सांस्थापनाय र्मधस्य प्रशमायेतरस्य च ॥ 
अवतीणो भद भगवानांशने जगदीश्वरः ॥ २७ ॥ 
स कथां र्मधसेतूनाां वक्ता कत्ताऽभभरभक्षता? ॥ 
प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन्परदाराभभमशधनम् ॥ २८ ॥ 
आतमारामो यदुपभतः कृतवान्वै जुगुस्प्सतम् ॥ 
भकमभभप्राय एतां: न सांशयां बछभर् सुव्रत ॥ २९ ॥ 

श्रीशुक उवाच — 
र्मधव्यभतक्रमो दृष्ट ईश्वराणाां च साहसम् ॥ 
तेजीयसाां न दोषाय वह्नेः सवधभजुो यथा ॥ ३० ॥ 
नैततसमाचरेज्जातु मनसाऽभप ह्यनीश्वरः ॥ 
नश्यतयाश्वाचरन् मौढ्याद्यथा रुरोऽभपबभिषम् ॥ ३१ ॥ 
ईश्वराणाां वचः सतयां तथैवाचभरतां क्वभचत् ॥ 
तेषाां यतस्ववचो युक्तां बुभद्धस्ततसमाचरेत् ॥ ३२ ॥ 
गोपीनाां ततपतीनाां च सवेषामभप देभहनाम् ॥ 
योंऽतश्वरभत सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्  ॥ ३६ ॥ 

 
म्हणजे, र्मधसांरक्षणाकभरताां अवतार घेतला तोच ईश्वर, परभस्त्रयाांस वश होऊन अर्मध कसा करभवता 

झाला? असा परीभक्षतीचा प्रश्न. तयाचें उत्तर :— अस्ग्न सवध जाळतो, भशव भवष तयाला इतयाभद मोठमोठीं कृतयें 
पाहून व तसाच ईश्वरानें अर्मध केला म्हणून तसें वत्तधन आपण करूां  नये; तर तयाचें वचन माि मानावें असें उत्तर 
भदलें . आताां या उत्तराची यथाथधता पाभहली तर बहुत दोष येतात. ते असे कीं, पभहला दोष — अस्ग्न हा जड 
पदाथध असून तयाांत जें टाकलें  तें तो जाळतो, हा जो तयाचा स्वभावर्मध तयाचा दृष्टाांत ईश्वर जो चैतन्यरूप व 
ज्ञानमय तयास लागत नाहीं. दुसरा दोष—भवष भपणें हा अर्मध नसून साहस आहे. तेव्हाां ज्याभवषयीं शांका 
तयाच्याशीं याचा सांबांर् जुळत नाहीं. भतसरा दोष—ईश्वराचे ठायीं अर्मध व पाप राहत नाहीं तेथें तें कसें राभहलें ? 
व याांत ईश्वरानें मनुष्ट्यास कोणता सतपथ दाखभवला? हीही एक तयाांत जास्त शांका उतपन्न झाली. चौथा दोष—
जर ईश्वराचें वचन माि घ्यावें तर पुढें जो बौद्धावतार झाला तया बौद्धाचें वचन घ्यावें बकवा नाहीं? हा एक प्रश्न 
भनघतो. आभण पाांचवा दोष—परदारागमनाबद्दल मनूनें शासन भलभहलें  आहे कीं — 
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परदाराभभमशषुे  ॥ 
उदे्धजनकरैदंडैभश्छन्नभयतवा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥ 
ततसमुतथो भह लोकस्य जायते वणधसांकरः ॥ 
येन मूलहरोऽर्मधः सवधनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ 

— मनु, अ॰ ८. 
 

म्हणजे, दुसऱ्याचे स्त्रीस जो भफतवील तयाचे पाांच पाट काढवनू तयास देशाबाहेर घालवनू द्यावें कारण, 
असा वणधसांकर व र्मधनाश करणारा जो मनुष्ट्य तयास मोठा दांड पाभहजे, असा न्याय आहे. तेव्हाां रासपांचाध्यायी व 
गोपीगीत वगैरेंत कृष्ट्णाचें जें वत्तधन भलभहलें  आहे व ज्याजवरून शुकाचायांस परीभक्षतीचा हा प्रस्तुतचा प्रश्न आहे 
तो र्मध म्हणावा बकवा अर्मध म्हणावा? आभण ईश्वराच्या ठायीं अर्माचा सांभव आहे कीं नाहीं? असे प्रश्न येतात. 
याजवरून इतकें  अनुमान होतें कीं, ही जी कृष्ट्णाची गौरवरूप बनदा कोणी कवीनें केली ती केवळ शृांगाररस 
घालण्याकभरताां केली असून ती भबलकुल यथाथध नाहीं असें समजावें, कारण, अशा दुष्ट कथा र्मास लज्जा 
आणणाऱ्या असून तया कोणी गांजडभांगड लोकाांनीं मनास येईल तशा भलभहल्या आहेत. परांतु हें कभवतव न 
समजताां लोकाांनीं तें अभवचारें करून र्मध म्हणून घेतलें . याचेंही कारण पाभहलें  असताां हें वणधन श्रवण करतेवळेीं 
भवचार फार मांद होऊन ग्रांथकाराांनी आपल्या कभवतवस्फूती करून जें काांहीं भलहून ठेभवलें  तें सवध यथाथध आभण 
र्मधमयच होऊन बसलें  हें गैर झालें . तेव्हाां साराांश हाच कीं, पुराणाांनीं र्मांत फार घोंटाळा घातला असें भदसतें. 
कारण असे अद्भतु वणधनाांचे ग्रांथ नसते तरी बरें झालें  असतें. तथाभप एक गोष्ट खरी आहे कीं, मूर्ततपूजा व 
पुराणाांतील अशा बडबड गोष्टी येणेंकरून लोकाांत र्मध चाांगला ठसला, व या बहदुस्थानाांत जसे लोक र्ार्तमक 
आहेत तसे कोणतेही अन्य देशाांत नाहींत. गरुडपुराणाांत पे्रतकल्प म्हणून आहे, तयाांत मनुष्ट्य मेल्यावर तयाचा 
परलोकीं जाण्याचा रस्ता, तेथील अडचणी व तयाांचे पभरहार इतयाभद भलभहले आहेत! व तशींच मोठमोठीं 
नरकाचीं दुःखें वर्तणलीं आहेत! तीं वाचून अज्ञानी लोकाांचे मनाांत हें कस्ल्पत आहे असें येतच नाहीं. तर 
मरणानांतर अशी अवस्था आहे असें समजून व तयाजवर भवश्वास ठेऊन लोक दानर्मध कभरतात. व यावरून 
मरणकालीं व नांतर दान करून पुण्य सार्ण्याचा मोठा पाठ पडला. मरणानांतरच्या ज्या यातना गरुडपुराणाांत 
वणधन केल्या आहेत तयाांची लोकाांचे मनाांत मोठी भीभत जागतृ होऊन तभन्नरसनाथध अल्प स्वल्प पश्चात्तापदशधक 
काांहीं तरी कभरतात. परांतु याांत एक दोष उतपन्न झाला तो असा कीं, जेथें तेथें पुराणाांत ब्राह्मणाांचें माहातम्य 
घातलें  आहे; ब्राह्मणाांची प्रसन्नता सुख देणारी आभण तयाांचे शाप घात करणारे आहेत; मोठमोठे राजेही ब्रह्मशापें 
करून जळून गेले आभण ब्राह्मणाांची प्रसन्नता भमळभवणें हीच ईश्वराची प्रसन्नता भमळभवण्याचा मागध आहे व 
याजकभरताां तयाांस दान द्यावें असें भलभहलें  असून तयाप्रमाणें आजपयंत उपदेश होत आले. याजमुळें  सवध र्मांचें 
र्ोरण ब्राह्मणभोजनाकडे गेले. उपयोगी कामाांचा उगम भथजून भदवसेंभदवस ब्राह्मणाांस वतनदाराचे घुगरी, 
फसकीसारखा अभवभछन्न फुकट र्मध भमळूां लागला. आभण तयामुळें  ब्राह्मणाांनीं आपलें  कमध सोडून जसे बैरागी 
लोक अज्ञानावस्थेंत असतात तसेच ब्राह्मण लोक अज्ञानी झाले. जर ब्राह्मण हे आपलें  ज्ञानप्राप्तीचें खरें कतधव्य 
भवसरले नसते तर या देशाांत प्राणीमाि भविान व भलभहणार वाचणार झाला असता. लक्षावर्ी ब्राह्मण आचायध 
होऊन भवद्याभ्यास, व्यावहाभरकज्ञान व कलाकौशल्य भशकभवते तर इतके मागे पडतेना. कारण, ब्राह्मणाांची 
सांख्या इतकी मोठी व बुभद्धवान् आहे कीं, ते सवध आपणाकडे गुरुतव स्वीकारण्यास योग्य असून तयाप्रमाणें ते 
ज्ञानदाते गुरु होतील तर देशाांत अज्ञानी म्हणून मनुष्ट्यप्राणी राहणार नाहीं! परांतु तयाांनीं आपलें  अध्ययनही 
सोडलें  व अध्यापनही सोडलें . तेणेंकरून भनरुपयोगी र्मध माि भदवसेंभदवस वृभद्ध पावला व भभक्षुकवगध वाढला. 
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तेव्हाां साराांशानें पाभहलें  असताां पुराणाांतील वणधनक्रमावरून तीं केवळ भनरपेक्ष बुद्धीनें व लोकाांस सदसभिचाराचें 
ज्ञान व्हावें येवढ्या कभरताां कतयानें केलीं नसून तयाांत ब्राह्मणाांचा स्वाथध भदसतो आभण तयामुळें  ततसांबांर्ीची एकां दर 
पूज्य बुभद्ध नष्ट होते या गोष्टीवर पयधवसान येतें. आताां ह्या पुराणाांपैकीं जीं पुराणें आमच्या पाहण्याांत आलीं आहेत 
तयाांचे मूळ श्लोक भलभहतो. — 

 
१. तपस्वाध्यायभनरतां माकंडेयां महामुभनम् ॥ 
 व्यासभशष्ट्यो महातेजा जैभमभनः पयधपृच्छत ॥—१ माकंडेय॰ 

  
२. सूतमेकाांतमासीनां नैभमषारण्यवाभसनः ॥ 
 मुनयो दीघधसिाांते पप्रच्छुदीघधसांभहताम् ॥ — २ मतस्य॰ 

  
३. नैभमषे हभरमीजाना ऋषयः शौनकादयः ॥ 
 तीथधयािाप्रसांगेन स्वागतां सूतमबु्रवन् ॥—३ अस्ग्न॰ 

  
४. सवधचैतन्यरूपाां तामाद्याां भवद्याां च र्ीमभह ॥ 
 बुबद्ध या नः प्रचोदयात् ॥—४ देवीभागवत. 

  
५. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाभदतरतश्चाथेष्ट्वभभज्ञः स्वराट 
 तेने ब्रह्म हृदा य आभदकवये मुह्यांभत यतसूरयः ॥ 
 तेजोवाभरमृदाां यथा भवभनमयो यि भिसगो मृषा 
 र्ाम्ना स्वने सदा भनरस्तकुहकां  सतयां परां र्ीमभह ॥ १ — 

 नैभमषे भनभमषके्षिे ऋषयः शौनकादयः ॥ 
 सिां स्वगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ २ — ५ श्रीमद्भागवत. 

  
६. इभतहासपरुाणज्ञां वदेवदेाांगपारगम् ॥ 
 र्मधशास्त्राभदतात्त्वज्ञां वभसष्ठतनयाऽऽतमजम् ॥ १— 

 पराशरां सुखासीनमबृष मुभनवरोत्तमम् ॥ 
 मिेैयः पभरपप्रच्छ प्रभणपतयाभभवाद्य च ॥२—६ भवष्ट्णुपुराण. 

  
७. नमस्तस्म ैगणेशाय ब्रह्मभवद्याप्रदाभयने ॥ 
 यस्यागस्तयायते नाम भवघ्नसागरशोषणे ॥—७ गणेशपुराण. 

  
८. र्मधके्षिे कुरुके्षिे गांगाकाबलभदसांगमे ॥ 
 प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वतमधभन ॥—८ भशवपुराण. 

  
९. ईशानीशाभदभेदेन व्याकुलां  सकलां  जगत् ॥ 
 भनरीक्ष्य श्रोभियः कभश्चच्ुताथावगभतक्षमः ॥—९ आतमपुराण. 
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१०. नमो रुराय हरये ब्रह्मणे परमातमने ॥ 
 प्रर्ानपुरुषेशाय सगधस्स्थतयांतकाभरणे ॥—१० बलगपुराण. 

  
११. िैलोक्यराज्यमास्च्छद्य बलेबरराय यो ददौ ॥ 
 नमस्तस्म ैसुरेशाय सदा वामनरूभपणे ॥—[(वामनपुराण भितीयपाठ) 

११. पुलस्तयमृभषमासीनमासने वास्ग्मनाां वरम् ॥ 
नारदः पभरपप्रच्छ पुराणां वामनाऽऽश्रयम् ॥ १ ॥ 
कथां भगवता ब्रह्मन् भवष्ट्णुना प्रभभवष्ट्णुना ॥ 
वामनतवां र्ृतां पूव ंतन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ २ ॥ —११ वामनपुराण.] ११ वामनपुराण. 

  
१२. नमस्कृतयाप्रमेयाय भवष्ट्णव ेकूमधरूभपणे ॥ 
 पुराणां सांप्रवक्ष्याभम यदुक्तां भवश्वयोभनना ॥ —१२ कुमधपुराण. 

  
१३. वांदे वृांदावनासीनबमभदरानांदमांभदरे ॥ 
 उपेंरां साांरकासारां परानांदप्रभुां हभरम् ॥ —१३ बृहन्नारदीय. 

  
१४. यस्याऽऽज्ञया जगतस्रष्टा भवरांभचः पालको हभरः ॥ 
 सांहत्ता कालरुराऽऽख्यो नमस्तस्म ैच सौभरणे ॥—आभदतयपु॰ 

  
१५. अजमजरमनांतां ज्ञानरूपां महाांतम् ॥ 
 भशवममलमनाबद भतूदेहाभदहीनम् ॥ 
 सकलकरणहीनां सवधभतूस्स्थतां तम् ॥ 
 हभरममलममायां सवधगां वांद्यमेकम् ॥ १ ॥ 
 नमस्याभम हबर रुरां ब्रह्माणां च गणाभर्पम् ॥ 
 देवीं सरस्वतीं चैव मनोवाक्कमधभभःसदा ॥ २ ॥ 
 सूतां पौराभणकां  शाांतां सवधशास्त्रभवशारदम् ॥ 
 भवष्ट्णुभक्तां महातमानां नैभमषारण्यमागतम् ॥ ३ ॥ — १५ गरुडपु॰ 

  
१६. तप्तहाटककेशाांन्तज्वधलतपावकलोचन ॥ 
 वज्राभर्कनखस्पशध भदव्यबसह नमोस्तु ते ॥ —१६ नृबसह॰ 
  
१७. ध्यायेत् स्स्थरेण मनसा गणेशां सवधभसभद्धदम् ॥ 
 बुभद्धप्रकाशकां  पूणं योगीनाां हृभद सांस्स्थतम् ॥ १ ॥ 
 भजतां तेनाभखलां  नानाब्रह्मवणधनवर्तणतम् ॥ 
 नानाजगतसमूहां वै गणेशनेोभयां कृतम् ॥ २ ॥ — १७ मुरलपु॰ 

  



 अनुक्रमणिका 

१८. ते मन्महे महेशानां महेशानभप्रयाभधकम् ॥ 
 गणेशानां कभरगणेशानाननमनामयम् ॥ स्कां दपुराण. 

  
१९. यद्योभगभभभधवभयार्तत्तभवनाशयोग्यमासाद्य वांभदतमतीव भवभवक्तभचत्तःै ॥ 
 तितपुनातु हभरपादसरोजयुग्ममाभवभधवतक्रमभवलां भघतभभूुधवः स्वः ॥ १ ॥ 
 ईश्वरां जगतामाद्यां प्रणम्य पुरुषोत्तमम् । 
 भनतयज्ञानमयां वक्ष्ये पुराणां काभलकाह्वयम् ॥ २ ॥ 
 माकंडेयमुभनश्रेष्ठां स्स्थतां भहमर्राांभतके ॥ 
 मुनयः पभरपप्रच्छुः प्रणम्य सनकादयः ॥ ३ ॥ १९ काभलकाप॰ु 

  
२०. सुरासुरभशरःश्रेणीभनघृष्टमभणरांभजतम् ॥ 
 हरेः पादाम्बुजिांिमभीष्टफलमस्तु नः ॥—२० नारदीयपु॰ 

  
२१. नैभमषे भनभमषके्षिे ऋषयः शौनकादयः ॥ 
 सूतां र्मधभवदां श्रेष्ठां पभरपप्रच्छुरादृताः ॥ १ ॥ 
 शौनकां  तु पुरस्कृतय सवधप्रश्नाथधकोभवदम् ॥ 
 सुतस्यागे्र समासीनां भासमानां स्वरोभचषा ॥ २—२१ ब्रह्मवैवत्तध॰ 
 नारायणां नमस्कृतय नरां चैव नरोत्तमम् ॥ 
 देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् ॥—भारत. 

 
या ग्रांथास पुराणाांत र्रीत नाहींत, इभतहासाांत र्भरतात.— 
 

कूजांतां रामरामेभत मरु्रां मरु्राक्षरम् । 
आरुह्य कभवताशाखाां वांदे वाल्मीभककोभकलम् ॥ —रामायण. 

 
हें काव्याांत र्रलें  आहे. काव्याचें तातपयध, कथा थोडी असून ती कवींनीं रसभभरत केली आभण तयाांत 

स्वकपोलकस्ल्पत कथा घातल्या म्हणजे तें काव्य म्हणावें. 
 

पणरणशष्टें 
 
पे्रषाध्याय, कुां तापाध्याय, भनभवदाध्याय, सुपणाध्याय, यमगाथा व वालभखल्याध्याय म्हणून वदेाांचीं 

पभरभशष्टें आहेत. परांतु तीं वदेपारायणाांत घेऊां  नयेत असें आहे म्हणून वगेळींच भलभहतात. 
 

ॐ अस्ग्नदेवदे्धः ॰ भनभवदाध्याय. 
ॐ इदां जना उपश्रुत॰ नाराशांभस. 
ॐ वच्यस्वरेभवच्यस्ववृके्ष॰ कुां तापाध्याय. 
ॐ वायुरगे्रपायज्ञप्री॰ प्रैषाध्याय. 
ॐ िय इमे लोकाः॰ यमगाथा. 
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अशीं हीं फुटकळ प्रकरणें आहेत. 
 
वदेाांतील हीं पभरभशष्टें मरू्न मरू्न पुस्तकाांत दाखल आहेत व पृथक् पृथक्ही आहेत. जसें— श्रीसूक्त हें 

पभरभशष्ट पुस्तकाांत आहे; व चरणव्यूह, सवानुक्रम इतयाभद हीं पृथक् असून तयाांस पभरभशष्टेंच म्हणतात. 
शुक्लयजुवेदाचीं अष्टादश पभरभशष्टें आहेत. 

 
स्वाध्यायाचे पोटीं वदे, वदेाांग, उपाांग, उपवदे, आभण इभतहासचभरिें, हीं सवध येतात. तीं या ग्रांथाचे 

पृथक् पभरभशष्टाांत दाखल केलीं आहेत. 
 

उपसंिार 
 
आताां वरील एकां दर ग्रांथाांवरून व तयाांच्या िोटक भववचेनावरून आपणाांस खरें कत्तधव्य काय व तयापासून 

आपण भकती दुरावलों आहों याचा सदसभिचार करण्यास ठीक पडेल; व म्हणून तभिषयक काांहीं भवचार येथे 
दाखल करून प्रकृत प्रकरण आटपतों. 

 
या देशाांत दोन तीन हजार वषांपासून र्नवृद्धीच्या योगानें भवचार मांद पडला, बुभद्ध हीन झाली, आभण हें 

नष्टचयध जोरावनू व सवध देश भोळा होऊन मृतप्राय झाला! तयाजमुळें  अशा अभतमखूध व भनबधळ देशाचा नाश 
करणारे स्वच्छांदी राजे झाले व तयाांस सुखेंकरून राज्य करण्यास साांपडलें . एतदे्दशीय “राजा” हें नाांव केवळ 
मूखाचें वाचक झालें ! सवधकाळ भाांग, अफू खाऊन बसणारीं, व अक्षरशि ूअशी माणसें सारू्ांत गणलीं गेलीं; आभण 
असे लक्षावभर् लोक तीथधवासी, व रमतेराम होऊन भफरत आहेत. भट भभक्षुक याांनीं तर सवध भवद्याांचा तयाग 
करून स्वाथध सार्ण्यावरच लक्ष्य ठेभवलें ! ह्यामुळें  व प्रजा उदासीन व मुळापासून अज्ञानाांत वाढभवलेली, अशी 
असल्यामुळें  तीस परदेशाची बकवा स्वदेशाची काळजी मुळींच राभहली नाहीं. दुष्ट राजाांचे पाभरपतय करण्याची जी 
स्वतांि बुभद्ध ती जाऊन सवांनीं म्हणावें कीं, आताां राजानें ताळ टाकला, तो राज्य बुडभवणार; परांतु तयास उपाय 
करण्याचें कोणींही पाहूां नये असा बनद्य काळ आला. परकीय राजा आला तर एका भभक्षूनें दुसऱ्याचे घरीं जाऊन 
हळूच साांगावें कीं, गाांवाांत फलाणा भशरला आहे, तयानें वशेी बांद केल्या. असें असें आपसाांत या आळींतून तया 
आळींत साांगत भफरावें, परांतु कोण आला व कोठून आला याचा भठकाण नाहीं! मुसलमानाांनीं सहाशें वषें राज्य 
केलें , व येथें सोइरगतीही केल्या, परांतु हे कोण, याांचा र्मध, मतलब व र्ोरण काय याभवषयीं एकाही बहदूनें 
भवचार केला नाहीं व कोणीं ग्रांथही भलभहला नेसून आजपयंत कोणास काांहीं ठाऊकही नव्हतें. पोटाकभरताां 
फारशी भाषा भशकले, हकीमाचीं औषर्ें घेऊां  लागले, व फौजेंत तबीब ठेवूां लागले. मुसलमान गवई याांनीं तर 
गाांर्वध वदेासही हटभवलें , तरी तयाांचा शोर् केला नाहीं! व आताां तर तेच बहुतेक लोक इांग्रजी भशकत आहेत. 
साराांश भाड्याच्या बैलाांप्रमाणें, ज्यानें गोणी घालावी व काठी मारावी तयाच्या पुढें चालण्याचा क्रम पडला, 
याप्रमाणें लोकस्स्थभत झाली. ह्याप्रमाणें, इतके उदासी, बेभफकीर, बेपवा व पराक्रमहीन असे लोक या भमूांडळाांत 
कोठेंही नसतील!! आभिकाखांडाांतील भसद्दी माि असे आहेत : तयाांचे गाांवाांतून गुलाम र्रून नेत. परांतु र्रणारे 
गेले म्हणजे राभहलेल्याांनीं दारें उघडावीं. तसेंच. बहदू लोक याांजवर स्वाऱ्या करणाऱ्याांनीं आज मथुरा लुटली, 
उद्याां कनोज लुटलें , परवाां नागरकोट (ज्वालामुखीचें शहर), पुढें ठाणेश्वर (कुरुके्षिाचें शहर) अशीं क्रमाक्रमानें 
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शहरें लुटून रव्य नेलें , तथाभप तयाचा काांहीं एक भवचार न कभरताां शि ुगेले म्हणजे लोकाांनीं दारें उघडून उद्योग 
र्ांद्यास लागावें. जसें मेंढ्याांच्या कळपाांतून, आज पन्नास मारलीं, उद्याां शांभर मारलीं, तरी बाकीच्याांस तयाची 
भववांचना नसून तीं चरत भफरतात तयाचप्रमाणें हे बहदु लोक बरेच भदवस नरपशु बनून राभहले!! आळशी, 
उदासीन, अभवचारी, भनरुद्योगी, अल्पदृभष्ट, व कूपमांडुकासारखे आपल्याच छांदाांत गुांतून जप, तप व अनुष्ठानें 
करीत बसले व अजूनही बसतात! परांतु अशा घोर अज्ञानाांत एकामेकाांच्या नाशास प्रवृत्त झालेले सवध 
बहदुस्थानातील लोक याांस, परमेशकृपें इांग्रज सरकारचा अांमल झाल्यामुळें पुनरभप या देशाांत खरा भवचार 
प्रदीप्त होऊन परदेशचें ज्ञान प्राप्त झालें , व ही मोठी उत्तम गोष्ट झाली. लोकाांस तयाांच्या भशकवणीनें भगूोल, 
राज्यनीभत व व्यवहार वगैरे समजूां लागले, व तसेच महान् अनथध म्हणजे सतीदहन, कन्याहतया, आतमहतया, 
जन्मपयंत वैर्व्य, गुलामभगरी, वगैरे चालू झालीं होतीं, ते सवध अनथध वस्तुतः अनथधच असून खरे र्मध नव्हेत, 
अशी समजूत पडूां लागली. याजमुळें  इांग्रज सरकारचे उपकाराची कृतज्ञता ध्यानाांत वागभवल्याखेरीज कोणीही 
भवचारी पुरुष राहणार नाहीं. व्यापार, शतेी, लोकोपयोगीं कामें, भवद्यालयें, सांग्रहस्थानें, रेल्व,े वगैरे सवोपयोगी 
व सुर्ारणेचे प्रकार वृबद्धगत होऊन सूयोदयासारखा या देशावर अांर्ःकार, नाशक उजेड पडला ही गोष्ट 
लक्ष्याांत ठेवण्याजोगी आहे. लोकाांची भजव्हा व लेखणी खुली झाली यामुळें अनेक प्रश्न भनघूां लागले; [भजव्हा व 
लेखणी याचें औदायानें सरकारानें आम्हाांस स्वातांत्र्य भदलें  खरें, परांतु आम्हाांस तयाचा योग्य उपयोग करून घेण्याचें ज्ञान नसल्यामुळें आमचें तें स्वातांत्र्य 
दयाळू सरकारास अनथावह वाटून तयानें तें आलीकडे सांपुष्टाांत आभणलें  आहे. तरी अवभशष्ट स्वातांत्र्यही आम्हा हतभागी लोकाांस अपूवधच असून 
तेवढ्याबद्दल आम्ही सरकाचे कृतज्ञतापूवधक आभार मानणें आवश्य आहे.] जेव्हाां बुभद्ध मांद होती तेव्हाां कोणतयाही प्रकारचे प्रश्न 
भनघत नसून बऱ्या वाइटाचा भवचारही होत नव्हता, ती दुःस्स्थभत बदलत चालली; स्वाध्याय म्हणजे 
स्वपरदेशाचा इभतहास, र्मध, भवद्या, कला, भाषा, आभण राज्यस्स्थभत, या सवांचा अभ्यास या सदराखालीं चालू 
झाला. परदेशची भवद्या व रीभतभाभत ज्याांस ठाऊक नाहीं तो भवभहरींतील बेडुकाप्रमाणें अज्ञान राहतो. 
याजकभरताां देशावरावरचें ज्ञान आपल्याशीं तुलना करून पाहण्याकभरताां आवश्य असून तेणेंकरून व्यापार 
वगांरेंची वृभद्ध होते. परांतु फार भदवसाांपासून भतकडे अलक्ष्य केल्यामुळें  बहदुलोक केवळ अज्ञानाांत, चावडीवर 
मार खाऊन आपले घराांत प्रभतष्ठा भमरभवणारे अशा बनद्य स्वभावाचे झाले! तयाांस जागतृ करण्याकभरताां जे कोणी 
मेहनत घेतात ते जाणत आहेत कीं, हे भकती आळशी, उदासीन, स्वभहताकडे दुलधक्ष करणारे व भकती प्रकारच्या 
भ्राांतींनी वभेष्टत आहेत? जे मोठे पांभडत म्हणभवतात ते तर या भ्राांतींचें ओझें फारच वाढवनू केवळ भनरुपयोगी 
लोकाांचे वगांत पडून राभहले आहेत! ते म्हणतात कीं, आमचा समाचार घेणारे व मान राखणारे गेले. परांतु तयाांनी 
असें समजावें कीं, जेव्हाां देणारे होते व अजूनही स्वदेशीय राज्याांत तसे आहेत तेव्हाां व तेथें आपण कोणता प्रयतन 
व कोणता पराक्रम केला? आपण पराक्रमी व्हावें, उपयोगी व्हावें, आभण कुभवचारीपणा व दुजधनपणा सोडून 
देऊन सन्मागास लागाव,े म्हणून या ग्रांथकाराची करिय जोडून सवांस प्राथधना आहे कीं, तयाांनीं यथाथध 
स्वाध्यायास लागावें. जगाचें ज्ञान भमळवावें; सतय इभतहास पहावा; ज्या गोष्टीस काांहीं आर्ार नाहीं तया असतय 
मानाव्या; सवध गोष्टींस प्रतयक्ष, अनुमान, उपमान, व शाब्द हीं जीं प्रमाणें पूवधऋषींनीं ठरभवलीं आहेत तीं लावनू 
पाहावीं; जें कोणीं साांगेल तें ऐकून केवळ नांदीबलैासारखी मान हलवूां नये; लोकाांचे अभ्युदयाांत अडथळे घालूां  
नयेत; अनेक तऱ्हेचें स्वपरदेशीय ज्ञान, आभण पुरातन व साांप्रत माभहती, हीं ग्रहण करून तीं लोकाांस प्राप्त 
होण्याचीं सार्नें वाढवावीं; आभण नूतन भवचाराांत जें काांहीं न्यायास, नीतीस व सतयास अनुसरून असेल तेंच रै्यध 
करून स्वीकारावें. आभण स्वाथधबुभद्ध सोडून द्यावी, हेंच स्वाध्यायाचें मुख्य फल आहे. कोणी नाक र्रून 
दुपारपयंत पाठ, पूजा कभरतो; कोणी घोकीत बसतो; कोणी थकेपयंत जप कभरतो; आभण तयातयाप्रमाणें लोक 
म्हणतात कीं, अमुक फार स्नानसांध्याशीळ, र्र्तमष्ठ व पुण्यवान् आहे. परांतु असा वळे घालभवणारा आपलाही 
उद्योग बुडभवतो व दुसऱ्यास वाईट उदाहरण दाखवनू भबघडभवतो, हें तयाांतील स्पष्ट फल आहे. आभण तयाांत 
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बाजीरावासारखे ऋस्तवजपणा करणारे व पायाांत चाळ बाांरू्न भजन करणारे असे राजे झाले म्हणजे तर बोवा, 
भट याांचें फारच भपकून देशाांतील उद्योग र्ांदे बुडतात व तयाांस उते्तजन न भमळून व्रतें, उद्यापनें, व ब्राह्मणभोजनें 
हीं माि वाढतात, व ह्यामुळेंच मेहनती व कुशल लोक भदलगीर व तयक्तउद्योग होऊन आजपयंत कोट्यावर्ी 
रुपयाांचा भवलायती व भचनी माल खपूां लागला. येथील व्यापार र्ांदे नाहींतसे झाले, तरी लोक अद्याभप झोंपेंत व 
लाडवाांचे रेलचेलींतच आहेत! कोणीं पाांच लाख रुपये खचूधन यज्ञ केले, कोणीं पांर्रा लाख रुपये खचध करून 
ब्राह्मणभोजन केलें , कोणीं वीस लक्षाांचे दाभगने देवावर घातले, याप्रमाणें रव्य उर्ळींत चालले. परांतु ज्ञान 
वाढण्याचें बांद पडून व भभकाऱ्याांचे स्तुतीवर दृभष्ट देऊन ती व्यथध स्तुभत सांपादन करण्याकभरताां लाखों रुपये 
उडभवले इतकें च. याप्रमाणें जे र्मातमा म्हणून गोपाळराव मरैाळाांसारखे आभण चांदुलाल व अभहल्याबाईसारखे 
झाले तयाांनीं उदारपणानें खचध केला खरा. परांतु तयापासून कागद, सूत, सनकाड्या, काांच बकवा सुया, कातरी 
याांपकैीं एक देखील उपयुक्त पदाथध करण्याचें शहाणपण न येताां सवध र्ांदे बुडवनू बसले! जो र्मातमा, व सारु् 
राजा झाला, तयानें भभकारी, कावडे, प्रदभक्षणा करणारे, ब्रह्मचारी, सांन्याशी, याांचीच सांख्या वाढभवली; परांतु 
कोणीही उद्योग्याांची व भविानाांची सांख्या वाढभवली नाहीं! असा क्रम चालताां चालताां देशाांत भनम्मे लोक 
भनरुद्योगी, लठ्ठभारती व भरकामी प्रभतष्ठा भमळवनू सवध कामाांत शून्य असे झाले! आताां हे लोक तरी सुखाांत आहेत 
असें नाहीं; तेही दभररी व दुःखीच आहेत. तयाांचें पोषण करणारे कां टाळून आपल्या अांगावर ह्या गोचीड व गोमाशा 
बसल्या आहेत असें समजतात. याजकभरताां उद्योग र्ांदा वाढवावा हेंच मुख्य कत्तधव्य, व तें कत्तधव्यही ज्ञानावाांचून 
समजणार नाहीं. आपलें  बुडालें  काय व राभहलें  काय हें जर समजलें  तरच तयाजबद्दल उपाय योभजताां येईल व 
खरें कत्तधव्य समजेल. परांतु सवध पुांजी आळस व दभरर वाढभवण्याांत गेली आभण ज्ञान व माभहती मुळींच नसली तर 
हें येणार कोठून? तेव्हाां स्वाध्याय म्हणजे आपलें  भहतबचतन; तें भहत दोन प्रकारचें : प्रापांभचक व पारमार्तथक. 
म्हणून कणाद मुभन म्हणतात :— 

 
अथातो र्मधभजज्ञासा. 
यतोऽभ्युदयभनःश्रयेसभसभद्धः स र्मधः इभत. 

 
असे प्राचीन महषींचे लेख आहेत. तयाांजवर लक्ष्य ठेवनू आलीकडील सांकोभचत बुद्धीचे भनबांर्कार व 

बुडतया काळाांतील कवी व भट याांचे ग्रांथाांत सस्तसद्धाांत मुळींच नाहींत हें पक्कें  ध्यानाांत ठेवावें. पोट भरण्याकभरताां 
व लोकाांस वडेें करण्याकभरताां याभज्ञकाांनीं व्रताकध , व्रतखांड व दानखांडाभदक ग्रांथ भलभहले. कारट्याांनीं आपला 
फायदा करण्याकभरताां गरुडपुराण, पे्रतकल्प, अांतयेभष्ट वगैरे भलभहलीं, आभण भटाांनीं आचाराकध , भनणधयबसरु्, 
भतभथभनणधय इतयाभद अनेक मतलबबसरु् भलभहले व तयाांचे हेतूही पूणधतेनें भसद्धीस गेले! पुरुष व भस्त्रया सवध 
जाभतपाशाांत पडल्या व बुडाल्या आभण सवध लोक कुत्र्यामाांजराांपेक्षाांही नीच होऊन आपसाांत कलह करूां  लागून 
नानाप्रकारचीं मतें, िेष, व कुबुभद्ध उतपन्न झाल्या. शवेटीं, या अनथांतून पार होऊन पूवधस्स्थतीवर येतील असेंही 
नच होतें; परांतु वर भलभहल्याप्रमाणें परदेशस्थ व सुर्ारलेले लोक ईश्वरपे्ररणेनें येथें येऊन तयाांचा अम्मल 
बसला, तेव्हाां तयाांचे सांगतीनें डोळे उघडत चालले, व बोलण्यास तरी फावूां लागलें . स्वदेशीय राज्याांत व मूखध 
राजाांचे अमलाांत, प्रस्तुत आपण भनभधयपणें व भनभीडपणें ज्या गोष्टी बोलतों अशा गोष्टी तोंडाांतून बाहेर काढण्यास 
तरीं कोण समथध होतें? तेथें व तयाकाळीं भजव्हा व लेखणीस केवळ कुलूपच असून सवध स्वच्छांदीपणा चालत 
असे! हें भवचाराअांतीं सवांस समजेल व समजलें च पाभहजे. 
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भस्त्रयाांस पुरुषाांत भमसळभवल्या असताां पुरुषाांच्या रीती भाती व भाषणव्यवहार शुद्ध होईल. कारण कीं, 
भस्त्रया ह्या जातयाच र्मधशील, श्रद्धाळु व पभवि असतात व पुरुष दाांडगे परांतु जगाचे माभहतगार असतात. तेव्हाां 
तयाांचे िारानें ती माभहती भस्त्रयाांस होते व भस्त्रयाांचे साहचयानें साभत्त्वक गुण व पभविता हीं पुरुषाांस लाभतात. 
परांतु उभयताांस हे लाभ होतील हें ध्यान सोडून तयाांस बपजऱ्याांत कोंडून ठेभवतात! हीही चाल सुर्ारली पाभहजे. 

 
बहदु लोकाांसारखे सोसक आभण साभत्त्वक लोक दुसरे नाहींत. याचें कारण हेंच कीं, तयाांस काांहीं कळत 

नाहीं आभण तयाांजमध्यें एक भनश्चय व रै्यध नाहीं : भवर्वचेें वपन करावयास भटाांनीं साांभगतलें  तरी तया अबलाांवर 
जुलूम करण्यास तयार (!), व दहा वषांत लग्न करा म्हटलें  तरी सवध ऐकतात. ह्याप्रमाणें जे घरी जुलूम 
सोसतात तयाांस बाहेर जुलूम सोसण्याची चाल व सांवय लागतेच. तयाांस अशक्तपणा आला हें एक ह्या 
सोसकपणास मोठें कारण आहे. परांतु दुसरें कारण असें आहे कीं, [गाांवाांत एखाद्या ब्राह्मणाची मुलगी १४ वषांची लग्नावाांचून 
राभहली बकवा एक मुलगा भवलायतेस जाऊन आला कीं गाांवाांत भजकडे भतकडे गवगवा होऊन सभा होऊां  लागतात. परांतु सरकारी दरबाराांत एखादा मोठा 
कायदा होत असून तयाचा भवचार करणें म्हणजे लोकाांस झोंप लागते. याप्रमाणें भनरुपयोगी कामीह जाग्रता आभण उपयोगी कामीं झोंप असा लोकाांचा 
प्रसार झाला आहे.] घराांत बायकाांमध्यें व तसेंच आजधवी लोकाांत बसून बसून, परदेशाांत न गेल्यामुळें  व अनेक 
लोकाांत न भमसळल्यामुळें  नवीन पोरें बावळीं होतात. पूवीं रामचांर, अजुधन, भवक्रम व भशवाजी याांसारखे जे महान् 
पराक्रमी पुरुष झाले, ते घराांत बसून झाले नाहींत. तर ते रानावनाांत व गुरुगृहीं राभहल्यामुळें  पराक्रमी भनघाले. 
ते, भवपरीत काळ आला तरी तयास देखील रोंखून र्रतील असे होते, आभण म्हणूनच तयाांचे हातून पराक्रम 
झाले. तसेच पराक्रम हल्लीं इांग्रजाांकडून ईश्वर घडवीत आहे! तर ह्याप्रमाणें आपण होण्याची इच्छा बाळगून 
प्रयतन कराव ेहाच एक स्वाध्यायाचा इष्टाथध आहे असें आम्ही म्हणतों. 

 
इतर देशाांत जी बायकाांची स्स्थभत आहे, ती ह्या देशाांत पुरुषाांची आहे! तेव्हाां जबरदस्त पभत 

असल्याभशवाय या पुरुषरूप भस्त्रयाांस कोण सांरक्षण करील? या बहदुस्थानाचे सभोंवतीं जीं राष्टें आहेत तीं तर 
बहदु लोकाांस मेंढराांप्रमाणें खाऊन टाकतील! परांतु येथें बभलष्ठ इांग्रज सरकार आहे, म्हणून या देशास आलीकडे 
ह्या शतकाांत भनर्तवघ्नपणा येऊन थोडेंसें स्वातांत्र्य तरी आलें  आहे. परांतु असें बभलष्ठ सरकार रव्यानें व सामग्रीनें 
पभरपूणध होऊन बसलें  असताांही काबलूचे अमीर, रूस वगैरे व्यािासारखे या बहदुस्थानाकडे टवकारून 
पाहताहेत व र्मक्या देत आहेत! तरी सरकारच्या पराक्रमामुळें  ते पुढें येऊां  शकत नाहींत. असा ज्या तया 
परराष्ट्रास बहदुस्थानाचा लोभ असल्यामुळें  कर्ींही या देशास स्वस्थता भमळूां  नये असा सार्ारण तकध  होतो. परांतु 
ईशकृपें तें स्वास्थ्य इांग्रज राजे झाल्यामुळें सवध व्यवस्था सुयांि चालली आहे हें भकती अभभनांदनीय आहे! येथें 
बहदूांभशवाय दुसरें कोणो नाहीं अशी वाता उठली कीं येथें चोहोंकडून गदी उठण्यास एक क्षण देखील लागणार 
नाहीं. याजकभरताां आपण सवांनीं ईश्वराची हीच प्राथधना करावी कीं, हे आपले पती (!) भचरकाल राहोत आभण 
च सवेश्वर आपणाांस पीडा न करण्याभवषयींची तयाांची सद्बुभद्ध वाढभवण्यास पे्ररणा करो!! 

 
———— 
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पणरणशष्ट १ लें  

 
ऋग्वेद 

 
१. शाकलसांभहता – याांत ६४ अध्याय बकवा ८ अष्टक अथवा १० मांडलें  आहेत. प्रतयेक अष्टकाांत आठ 

अध्याय असतात आभण मांडलाांत सूक्तें असतात. अमुकच सूक्ताांचें मांडल होतें असा भनयम नाहीं. 
 
२. ऐतरेयब्राह्मण – याांत ८ पांभचका बकवा ४० अध्याय आहेत. 
 
३. ऐतरेयआरण्यक – याांत ५ पांभचका बकवा २५ अध्याय आहेत. म्हणजे प्रतयेक पांभचकें त ५ अध्याय 

असतात. 
 
४. आश्वलायनसूि – याांत श्रौत व गृह्य असे दोन भाग असून तयाांतील अध्याय वगैरे खालीं 

भलभहल्याप्रमाणें आहेत. 
(१) श्रौत – याांत १२ अध्याय असून तयाांत यागप्रकरण आहे. 
(२) गृह्य – याांत ४ अध्याय असून तयाांत सांस्कारप्रकरण आहे. 
 
ऋग्वदेसांभहतेंत एकां दर १०१७ सूक्तें, २००६ अनुवाक, १०४१७ ऋचा, १५३८२६ पदें, आभण ४३२००० 

अक्षरें आहेत. 
 
ऋग्वदेाच्या माांडुक्य, बाष्ट्कल, साांख्यायन, आश्वलायन वगैरे आठ शाखा होतया. परांतु प्रस्तुत तयाांपकैीं 

तीन माि उपलब्र् असून बाकीच्या उपलब्र् नाहींत. 
 
ऋग्वदेाांतील मुख्य देवता:–भमि, वरुण, इांर, सोम, वायु, अस्ग्न, नक्त, उषः, पूषा, अभश्वनौ, रुर, 

भवष्ट्ण,ु इांराग्नी, मिैावरुण, द्यावापृथ्वी, अस्ग्नसोम, इतयाभद असून, मुख्य ऋभष म्हणजे कतेमरु्छांद, 
भहरण्यस्तूप, कण्व, भवश्वाभमि (क्षभिय), गृतसमद, दीघधतम, कवषऐलुष (शूर), वामदेव, वभसष्ठ, शतबचन, 
माध्यम, क्षुरसूक्त, महासूक्त, यमी, लोपामुरा (भस्त्रया), इतयाभद आहेत. ऋग्वदेाांत गायिी, उस्ष्ट्णक्, भिष्टुप्, 
बृहती, जगती, पांस्क्त, अभष्ट व अनुष्टुप्, इतयाभद छांद आहेत. 
 

———— 
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यजुवेद 
 

तैणत्तरीयकृष्ट्ियजुवेद 
 
चरणव्यूह म्हणून जें वदेाचें पभरभशष्ट आहे तयाजवरून यजुवेदाच्या १०२ शाखा आहेत असें भदसतें. 

तयाची गणती खाली भलभहल्याप्रमाणें कभरतात: – 
 
२. खाांभडकेय व औख्य असे दोन भेद आहेत. पैकीं— 
 
५. खाांभडकेयाचे आपस्तांब, बौर्ायनी, सतयाषाढ, भहरण्यकेशी, आभण औरे्यी असे पाांच भेद आहेत. तया 

सवांस तैभत्तरीय बकवा कृष्ट्णयजुवेद ही सांज्ञा आहे. 
 
१२. चरकचे चरक, मिैायणी, श्वेततर, श्वेताश्वतर, वातांतर, बातधलब, रायणीय, कभपच्छल, 

प्राच्यकठ, कठ, आव्हरक, आभण औपमन्यव, असे बारा भेद आहेत. 
 
१३. कठाचे तेरा भेद आहेत म्हणून प्रभसद्ध आहेत, परांतु ते उपलब्र् नाहींत. 
 
७. मिैायणीचे भेद – मानव, दुांदुभ, ऐकेय, वाराह, हभररव्य, श्याम, आभण श्यामायनीय असे सात 

आहेत. 
 
१७. वाजसनीयाचे भेद–जाबाल, बौरे्य, काण्व, माध्यांभदन, गालव, कातयायन, आभण कापार वगैरे 

सिा आहेत. 
 
२४. जाबालाच्या भेदाांचीं २४ नाांव ेभमळतात. परांतु तीं उपलब्र् नाहींत. आभण तयाचप्रमाणें :– 
 
२२. गालवाचे भेद २२ आहेत, परांतु तेही उपलब्र् नाहींत. 
 
याप्रमाणें १०२ शाखा झाल्या. याांपैकीं भकतीएक यवन देशाांत, भकतीएक श्वेतिीपाांत व भकतीएक 

भरतखांडाांत आहेत असें भलभहलें  आहे. 
 
वर भलभहल्याप्रमाणें ही एक गणती आहे. परांतु प्रायः तैभत्तरीय ८६ व वाजसनीय १५ एकूण १०१ शाखा 

होतात, अशीही गणती करतात. 
 
आताां तैभत्तरीय कृष्ट्णयजुवेदाांतील शाखा, सूिें व तयाांचा प्रचार, हीं खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत. — 

 

(१) –१ आपस्तांब शाखा म्हणजे आपस्तांब सांभहता. 
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२ तैभत्तरीयब्राह्मण,–आरण्यक; याचे १० अध्याय आहेत. 
३ आपस्तांबसूि,–याांत श्रौत, गृह्य व र्मध असे तीन भाग असून हें सूि तैलां गण देशाांत 

चालतें. 
(२) –१ भहरण्यकेशीशाखा,–या शाखेचे ब्राह्मण कोंकणाांत आहेत. 

२ भहरण्यकेशीसूि,–याांत श्रौत व गृह्य असे दोन भाग आहेत. 
(३) –१ सतयाषाढशाखा,–ही तैलां गणाांत आहे. 
(४) –१ बौर्ायनशाखा,–या शाखेचें जें सूि आहे तयाचा भवस्तार ३०००० ग्रांथाइतका आहे! ही 

शाखा कनाटक व रभवड ह्या देशाांत आहे. 
(५) –१ मिैायणीशाखा,–या शाखेचें मानवसूि असून नाभसक, खानदेश, वऱ्हाड व नागपूर 

वगैरेकडे या शाखेचे ब्राह्मण आहेत. याांची सांभहता व ब्राह्मण एकच असून पृथक् ब्राह्मण नाहीं. याांजमध्यें चरक 
म्हणून एक शाखा आहे, तीही मानवसूिच माभनते. मिैायणी शाखेंत क्वभचत् वाराह सूिही आहे. 

 
या चरकशाखेचे वदेास भनगदाख्यवदे असेंही म्हणतात. तैभत्तरीय कृष्ट्णयजुवेदाच्या ८६ शाखा होतया 

म्हणून वर म्हटलेंच आहे. परांतु तयाांपकैीं प्रस्तुत वर भलभहलेल्या माि राभहल्या आहेत. कृष्ट्णयजुवेदसांभहतेंत ७ 
प्रपाठक आहेत; तयाांस काांडही म्हणतात. ह्या प्रतयेक प्रपाठकाांत अनुक्रमें ८, ६, ५, ७, ७, ६ आभण ५ असे भमळून 
एकां दर ४४ अध्याय आहेत. याांतील दर अनुवाकाचे शवेटीं पन्नाशीची साांखळी असते. याच्या ब्राह्मणाचे तीन 
अष्टक असून तयाांत ८, ८ व ९ असे २५ अध्याय आहेत, ते व आरण्यकाचे १० अध्याय आभण काठक अध्याय ३, 
एकूण ८२ अध्यायाांची शाखा होते. या अध्यायाांस प्रश्नही म्हणतात. या सांभहतेंत अनुवाक ६५१, पन्नाशा २१९८, 
पदें ११२०९०, व अक्षरें सांख्या २५३८६८ आहेत. या वदेाचे शाखाांपैकीं कठशाखा नष्ट होऊन तींतील कठोपभनषद् 
व काठकाचे ३ अध्याय माि राभहले आहेत. या वदेाच्या सवध शाखा सरासरी सारख्याच असून प्रतयेक शाखा 
चोवीस हजार ग्रांथाइतकी आहे. शाखा म्हणजे सांभहता व ब्राह्मण, या दोहों भमळून समजावी. 

 
वाजसनीयशुक्लयजुवेद 

 
(१) माध्यणंदनी शाखा 

 
१–सांभहता; इचे ४० अध्याय असून तयाांस हस्तस्वर लाभवतात. 
 
२–शतपथब्राह्मण; याचे १०० अध्याय व ६८ प्रपाठक व तयाांचीं १४ काांडें अशीं आहेत. हे प्रपाठक १ ॥, २ 

बकवा १ अध्यायाचे होतात. या अध्यायाांचे पोटीं ब्राह्मणें या नाांवाचा भवभाग असून तयाांत कां भडका आहेत. वर जीं 
१४ काांडें साांभगतलीं तयाांचीं लौभकक नाांवें — 

 
१ हव्यान, २ एकवै, ३ अध्वर, ४ ग्रह, ५ सवध, ६ उखासांभरण, ७ हभरत्तखट्, ८ ची, ९ साची, १० 

अस्ग्नरहस्य, ११ मध्यम, १२ अष्टाध्यायी, १३ अश्वमेर्, आभण १४ बृहदारण्यक; यास उपभनषद् म्हणतात. 
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३–कातयायनसूि; याांत श्रौत व गृह्य हीं दोन्ही असून श्रौताचे २६ अध्याय आहेत. तयाांतील गृह्यास 
पारस्कर गृह्य म्हणतात, व तयाचे तीन अध्याय आहेत. पारस्कर हा कातयायनाचा भशष्ट्य असावा. 

 
कण्व पाठाांत १७ काांडें कभरतात व माध्यांभदन पाठाांत १४ कभरतात. या वदेाचीं अष्टादश पभरभशष्टें असून 

तयाांत शुल्बसूि, चरणव्यूह, प्रभतज्ञासूि इतयाभद आहेत. याांतील शतरुभरयसूक्तास कोणी उपभनषदाांत र्भरतात, 
व म्हणून तयाचे पूवीं शाांभत म्हणण्याचा प्रचार आहे. उपभनषद् म्हणजे सवधि ईश्वराची व्यास्प्त आहे असा उपदेश 
ज्याांत असतों तें. 

 
(२) कण्व शाखा 

 
कण्वशाखेस प्रथमशाखा म्हणतात. याांतील–१सांभहता – पाठभेद असून यास हस्तस्वर नाहींत; २ 

ब्राह्मण–शतपथ; ३ सूि–कातयायन. 
 
या वदेाच्या ऋचा २०२१, अनुवाक ३११, व पदें ३१५९७ आहेत. याच्या १५ शाखा होतया; पैकीं दोन 

राभहल्या आहेत. याांस शुक्ल म्हणावयाचें कारण, याांची सांभहता मांिमयी आहे. म्हणजे तयाांत ब्राह्मणाची भमसळ 
नाहीं. याजभवषयीं शुक्लयजुवेदाांत भलभहलें  आहे कीं, 

‘आभदतयाभन इमाभन शुक्लाभन यजूांभष वाजसनेयेनाख्यायांते॰’ 
 
परांतु कृष्ट्णयजुवेदाची सांभहता मांि व ब्राह्मण अशी भमळून आहे. 
 

———— 
 

सामवेद 
 
या वदेाच्या एक सहस्त्र शाखा होतया असें म्हणतात. तयाांपकैीं कौथुमी, राणायणी, गौतमी, खल्वला, 

महाखल्वला, जैभमनीया, लाांगला, सौरायणसातयमुद्गल, शाट्यायनी, ऋग्वणधभेद, प्राांजल, खलल, 
महाखलल, नैगमेय, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य व तलवकार इतयाभद नाांव े आढळतात; परांतु तयाांतील दोनच 
शाखा उपलब्र् आहेत :— 

 
(१) –१  कौथुमीशाखा, ही गुजधर देशात चालते. इचे आसुरायण, वातायण आभण प्राांजभलिैतामृत, 

असे तीन भेद आहेत. 
२ सांभहता — यात दशती व प्रपाठक असे भाग पाभडले असतात. 

 
१. छांदसीक बकवा आर्तचक, ६ प्रपाठक. 
२. आरणी, — १ प्रपाठक; भवषय– गान. 
३. उत्तर, – ९ प्रपाठक. 
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४. [वेय म्हणजे ग्रामगेयगान. याांतील सूक्ताांस पृथक् नाांवें भदलीं आहेत. तीं अशीं — बृहतसाम, वैरूप्यसाम, रैवत्साम, दीघधसाम, 
वामदेव्यसाम, व पांचभनर्ान, इतयाभद.], वये, — आयण.ु ऊह. ऊह्य. 

याचीं आठ ब्राह्मणें आहेत;– 
 
१ पांचबवश – ताांड्य, २ षड्बवश, ३ सामभवर्ान, ४ सांभहतोपभनषद्ब्राह्मण, ५ आषये, ६ देवताध्याय, ७ 

वांशब्राह्मण, आभण ८ मांिब्राह्मण. 
 
याांत लाट्यायन व गोभभल अशीं दोन सूिें आहेत. 
 
(२) राणायणीशाखा, ही महाराष्ट्र देशाांत चालते. आभण बुडालेल्या शाखाांपकैीं जैभमनीयशाखा ही, 

कनाटकाांत होती असें म्हणतात. सामवदे सांभहतेंतील मांि बहुतकरून ऋग्वदेाांत आहेत. व तयाांतील सुमारे 
१५५० ऋचा, ८ व ९ या मांडलाांतून घेतल्या आहेत. या वदेाचा भवस्तार फार आहे, व म्हणून भगवांताांनीं असें 
म्हटलें  आहे :– 

 
वदेानाां सामवदेोऽस्स्म इ॰ – गीता अ॰ १०. 

 
या वदेाचे मांिाांमध्यें गायनाचे ३६ प्रकार आहेत, तयाांची नाांवें — 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रभतहार, उपरव, भनर्ान, बहकार, प्रणव, अशभत, स्तोभसाम, आभदमध्यभनर्ान, 

पदभवभाग व ऋग्व्यूह वगैरे आहेत. 
 
सामवदेाांतील देव :– अस्ग्न, इांर, प्रजापभत, सोम, वरुण, तवष्टा, अांभगरा, पूषा, सरस्वती, इन्राग्नी 

इतयाभद आहेत. पैकीं, अग्नीचे सूक्तास भनर्ान, इन्राचे सूक्तास प्रस्तुत, आभण प्रजापतीचे सूक्तास स्वर, असें 
म्हणतात. 

 
सामवदेाांतील छांद :– गायिी, बृहती, भिष्टुप्, अनुष्टुप्, जगती व पांस्क्त असे आहेत. चरणव्यूहात याच्या 

७ शाखा दाखभवल्या आहेत; तेव्हाां चरणव्यूह हें पभरभशष्ट रचण्यापूवींच बाकीच्या शाखा नष्ट झाल्या असाव्या असें 
वाटतें. चरणव्यूहाांत ज्या सात शाखा साांभगतल्या आहेत तया :– सतयमुग्रीय, सतयमुग्र्य, सतयमुद्गल, कलाप, 
महाकलाप, लाांगलायन, आभण शादूधल, ह्या आहेत. 

 
या वदेाच्या सहस्त्र शाखा आहेत म्हणून जें प्रथम भलभहलें  आहे तयाप्रमाणें भततक्या असतील कीं नाहीं 

याचा सांशय आहे. परांतु सहस्त्र ही सांख्या बहुवाची असें समजूनही असें म्हटलें  असेल. तरी, इतर वदेाांपेक्षाां याचा 
भवस्तार अभर्क असेल व गायनाभदकाांचे प्रकारही अनेक असतील याांत सांशय नाहीं. याांतील मांिाांत अनेक 
देवाांच्या स्तुती केल्या असून याची सांख्या सुमारें १४ हजार ग्रांथाइतकी आहे. 

 
———— 
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अथवधवेद 
 
या वदेाच्या शौनकी, भपप्पलाद, दाांत, प्रदाांत स्तोता, लाता, ब्रह्मदावला, कुब्जक, देवदशी, चरणभवद्य 

इतयाभद शाखा आहेत. तयाांजपैकीं, भपप्पलाद व शौनकी, या शाखा माि उपलब्र् आहेत. अथवधवदेाचे नक्षि, 
भवर्ान, भवभर्भवर्ान, सांभहता आभण शाांभतकल्प असे ५ कल्प आहेत. ब्रह्मा, भवष्ट्ण,ू रुर, व इांर, अशा ज्या चार 
वदेाांच्या चार देवता कस्ल्पल्या आहेत तयाप्रमाणें या वदेाची देवता इांर आहे. 

 
(१)— शौनकी शाखा 
 १ शौनकी सांभहता – २o काांड 
 २ गोपथब्राह्मण – पूवार्ध अ. ५ व उत्तरार्ध अ. ६. या गोपथाचे आरांभींच – 
  ‘ॐकारां पृच्छामः’ म्हणून एक ब्राह्मण आहे तयास कोणी उपभनषद्ही म्हणतात व तयाचें 

नाांव प्रणवोपभनषद् आहे. 
 ३ आरण्यक—५२ उपभनषदें 
 ४ सूि— शौनक. 

 
(२) भपप्पलादशाखा – इची सांभहता, ब्राह्मण, आरण्यक, आभण सूि वगैरे शौनकीप्रमाणेंच आहेत. 
 

वेदागंें 
 
१ छांद, २ कल्प, ३ ज्योभतष, ४ भनरुक्त, ५ भशक्षा, ६ व्याकरण, आभण ७ भनघण्ट. भशवाय यालगत एक 

अलां कारशास्त्र म्हणून आहे. 
 

उपवेद 
 
१ भशल्प, २ आयुः, ३ गाांर्वध आभण ४ र्नुः. तयाप्रमाणें भशल्पापकैीं देवळें  वगैरे बाांर्ण्याभवषयीं काांहीं 

भशल्पग्रांथ आहेत. आयुवेदाांत अभिसांभहता, चरक, सुश्रुत व वाग्भट हे प्रभसद्ध ग्रांथ आहेत. आयुवेद म्हणजे 
आयुष्ट्य वाढभवण्याचें शास्त्र; तें हेतु, बलग व औषर् असें भिस्कां द आहे. हेतु म्हणजे रोगाचीं कारणें, बलग म्हणजे 
भचन्हें व औषर् म्हणजे उपाय. सदरील वैद्यकग्रांथकाराांपैकीं वाग्भट्टाांनीं सहा तांिें केलीं आहेत तीं :– १ 
सूिस्थान, २ शारीर, ३ भनदान, ४ भचभकतसा, ५ कल्प व ६ उत्तरतांि गाांर्वधवदे हा गायनशास्त्राचा प्रभतपादक 
असून अांशतः बराच प्रभसद्ध आहे. परांतु र्नुवेद बुभडत झाला आहे. 
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षट्शास्त्रें (उपागंें [उपाांगाांत कोणी हे पुढील चार ग्रांथ गभणतात :— १ र्मधशास्त्र म्हणजे सवध सूिें व स्मृती; २ मीमाांसा—पूवध व उत्तर; ३ 
न्याय; आभण ४ तकध शास्त्र म्हणजे साांख्य, वैशभेषक, व योग.]) 

 
  शास्त्रें    कते 

२ तकध  } १ साांख्य ... ... ... कभपल. 
२ न्याय ... ... ... गौतम. 

       

१ योग } १ योग ... ... ... पतांजभल. 
२ वैशभेषक ... ... ... कणाद. 

       

२ मीमाांसा } १ मीमाांसा ... ... ... जैभमनी. 
२ वदेान्त ... ... ... व्यास. 

 
याभशवाय भस्क्तशास्त्र म्हणन शाांभडल्यकृत आहे. 
 
 स्मृती (उपागंें) 

 
 

१. अस्ग्न. २. अभि. ३. अांभगरा. 
४. आपस्तांब. ५. आश्वलायन. ६. उशना. 
७. ऋष्ट्यांभगरा. ८. कण्व. ९. कभपल. 
१०. कश्यप. ११. काण्व. १२. कातयायन. 
१३. काष्ट्णाभजभन. १४. कुथुमी. १५. कुतस. 
१६. कोभकल. १७. कौतस. १८. गाग्यध. 
१९. गौतम. २०. च्यवन. २१. भचदाम्बर. 
२२. छागलेय. २३. जमदस्ग्न २४. जाबाल. 
२५. जातुकण्यध. २६. दत्त. २७. दक्ष. 
२८. देवल. २९. र्ौम्य. ३०. नाभचकेत. 
३१. नारद. ३२. पराशर. ३३. पारस्कर. 
३४. पुलह. ३५. पैठीनभस. ३६. पौलस्तय. 
३७. प्रजापभत. ३८. प्राचेतस. ३९. बुर्. 
४०. बौर्ायन. ४१. बृहस्पभत. ४२. भगुृ. 
४३. भारिाज. ४४. मनु. ४५. मरीभच. 
४६. माकंडेय. ४७. मौद्गल. ४८. यम. 
४९. यज्ञाङ्ग. ५०. याज्ञवल्क्य. ५१. भलभखत. 
५२. लोगाक्षी. ५३. लोभहत. ५४. वतस. 
५५. वभसष्ठ. ५६. भवष्ट्णु. ५७. भवश्वाभमि 
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५८. वैजवापायन. ५९. वैयाि. ६०. वैयािपाद. 
६१. व्यास. ६२. शांख. ६३. शाकटायन 
६४. शाट्यायन. ६५. शातयायन. ६६. शाांभडल्य 

६७. शातातप. ६८. शौनक ६९. सतयव्रत. 
७०. सांवतध. ७१. सुमांतु ७२. सोम. 
७३. हारीत. ७४. भहरण्यकेशी.  

 
या मूळ स्मृतींखेरीज पौरुषग्रांथ–चतुभवशंभतमत, षड्बवशभतसार, मयूख, पराशरमार्व, वीरभमिोदय 

दत्तकमीमाांसा, भनणधयबसरु्, मदनरतन, मदनपाभरजात, हेमारी, कौस्तुभ इतयाभद अनेकपांभडतकृत ग्रांथ आहेत. 
तयाांस महाभनबांर् म्हणतात. भशवाय, प्रयोगाचे व आभह्नकाचे अनेक ग्रांथ आहेत. स्मृतींत मुख्यस्मृभत, उपस्मृभत, 
वृद्धस्मृभत, व लघुस्मृभत, असे भेद आहेत. 

 
पुरािें–सांख्या चार लक्ष. 

 
नाांवें. ग्रांथसांख्या. नाांवें. ग्रांथसांख्या. 
१. कूमध ... १७००० २. मतस्य ... १४००० 
३. गरुड ... १९००० ४. पद्म ... ५५००० 
५. भागवत ... १८००० ६. ब्रह्म ... १०००० 
७. भवष्ट्णु ... २३००० ८. वामन ... १०००० 
९. काली ... १०००० १०. भभवष्ट्य ... १४००० 

११. माकंडेय ... ९००० १२. ब्रह्मवैवतध ... १८००० 
१३. वायु ... ११००० १४. ब्रह्माांड ... १२००० 
१५. बलग ... ११००० १६. भशव ... २४००० 
१७. देवीभागवत ... १२००० १८. गणेश ... ८००० 
१९. बृहन्नारदीय. ... २०००० २०. नृबसह ... ६००० 
२१. [हें पुराण सांपूणध आढळत नसून तयाांतील काांहीं 
खांडें व माहातम्यें आढळतात, तीं—काशी, रेवा, 
नागर, अवस्न्त, केदार, अयोध्या, सह्याभर, बवध्याभर, 
भ.ू कन्याकुमाभरका, माहेन्र, उतकल, मुस्क्त, 
पाताल, प्रभास, स्वगध, सभृष्ट वगैरे खांडें आभण गोदा, 
कृष्ट्णा, भीमा, गया, मथुरा, िारका, पावकाचल 
(पावागड), व्यांकटेश, चैि, वैशाख, श्रावण, कार्ततक, 
पुरुषोत्तम वगैरे माहातम्यें आहेत.] स्कां द 

... ८१००० २२. अस्ग्न ... १५००० 

२३. मुद्गल ... १०००० २४. आभदतय ... ८००० 
२५. आतम ... ८००० २६. राईकपुराण ... २००० 
२७. वाराह ... २४००० २८. नारद ... २५००० 
२९. ब्रह्माांड ... १२००० ३०. कल्की ... ४००० 
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याांभशवाय भारत ह्मणनू एक ऐभतहाभसक पवधतप्राय ग्रांथ असून तयाचीं, हभरवांश व भवष्ट्णुर्मोत्तर वगैरे 
भखलें  (पभरभशष्टें) आहेत. 

 
संणिता 

सनतकुमार, वायु, सूत, प्रह्राद, वभसष्ठ, गौतम, कभपल, ब्रह्म, सूयध, गगध, शांकर, ईशान, वभह्न, जैभमनी, 
व सुदशधन वगैरे. 

 
रिस्य 

 
अथवध, भशव, देवी व ऋग् वगैरे. 
 

कल्प 
 
बहगलाजकल्प, भृांभगराजकल्प, भवजयाकल्प, घूडकल्प, पल्लीकल्प, भशवबलगीकल्प, भगबलगीकल्प, 

अघोरकल्प, पारदकल्प, गांर्ककल्प, कन्यादानकल्प, गोदानकल्प, पुरश्चरणकल्प, अघ्यधप्रदानकल्प, इतयाभद 
आहेत. 

 
इतर गं्रथ 

 
पाकशास्त्र, कमधभवपाक, साभहतयग्रांथ, कभवता, कथा, मतग्रांथ, ताांभिकग्रांथ, जैनग्रांथ, प्रयोगग्रांथ, पद्धभत, 

कादांबरी, नाटकें , कोश, सुभाभषत, नीभतग्रांथ, साभहतय, अलां कार, वगैरे अनेक आहेत. 
 
याप्रमाणें हजारों ग्रांथ उतपन्न झाले; परांतु तयाांत भनरुपयोगी ग्रांथ फार आहेत. इन्रजाल, तसेंच 

नरपभतजयचया, व तयाजवर जयलक्ष्मी म्हणून टीका आहे; वातसायनोक्त कामसूि याजवर जयमांगला म्हणून 
टीका आहे; असे नानाप्रकारचे ग्रांथ आहेत. गभणत ज्योभतषाांचे पोटीं स्वरोदय म्हणजे नाकाांतील स्वरावर व 
वणधमालेवर गभणत करून फलें  काढावयाचेही अनेक ग्रांथ आहेत. अनेक प्रकारचीं चेटकें , टोणे, भकमया, भतुें, 
मांिसार्नें, व फलग्रांथ इतयाभद तुफानें व बडबड उभीं राभहलीं. व देवऋभष, मांिशास्त्री, फकीर, गोसावी, जोशी 
वगैरे तया तया तुफानाांचे प्रभतपादक झाले आहेत. याचें कारण पाभहलें  असताां केवळ लोकाांचें अतयांत अज्ञान होय; 
तसेंच ब्राह्मण, नाथ, योगी व भक्त याांचें माहातम्य लोकाांत फार वाढलें  व येणेंकरून या फसवणुका भदवसेंभदवस 
जास्तच प्रबल होत चालल्या. भागवतासारखे शुांगाभरक ग्रांथ, नवरस, अष्टनायकाांचें वणधन आभण 
गीतगोबवदासारखीं काव्यें, हीं लोकाांस भप्रय होत चाललीं! चांपू व काव्याांचा काल म्हणजे, जसा बाजीरावाचे 
वळेेस होनाजीबाळाचा काल आला आभण मराठी भाषेंत भनरुपयोगी काव्याांचा भरणा झाला तसाच होय. 
वैष्ट्णवसाांप्रदायाांत, गुरूां स भस्त्रया अपधण करून मग तया प्रासाभदक म्हणून घरीं आणाव्या असा दुराचार पडला!! 
गाांवाांत दोन चार मांभदरवाले गुरू असले म्हणजे एकाच स्त्रीकडे वगेवगेळ्या गुरूां चीं भनमांिणें यावीं, आभण स्त्रीचा 
देह पभवि होतो म्हणून वृद्ध व अज्ञान बायकाांनींही ततसांबांर्ाचा आग्रह करावा असा अनीतीचा मागध चालू झाला!! 
यास गुरु, र्मध बकवा मांभदर कोण म्हणेल? तर हा सवध कृष्ट्णलीलेचा पभरणाम झाला तो प्रभसद्धच आहे!!! 
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याप्रमाणेंच सांस्कृतभाषा अभनष्ट भवषयाांकडे लागली गेली असें म्हणावें लागतें. या सवध ग्रांथाांत मुख्य गोष्ट पाभहली 
तर सवधि असतय फार भरलें  आहे. खोडसाळ गोष्टी, खोटे भगूोल, आभण दुराचाराचें प्रभतपादन हीं उभीं राहून 
भमथ्याज्ञान फार वाढलें . तेणेंकरून सतय व तत्त्वज्ञान भ्रष्ट झालें . हेमाभरमार्वापासून पाभहलें  तरी मागील ग्रांथ 
पाहूनच तयाांनीं आपल्या ग्रांथाांच्या रचना केल्या, परांतु नवीन कल्पना बांद होऊन नवा भवषय बकवा नवीन कल्पना 
ही ऋषींबरोबर गेलीं असें समजून, भवरुद्ध लेखास चाभरताथध देणे, श्लेष काढणें, व कोट्या करणें अशा 
भनरुपयोगी प्रयतनाांत तयाांचा बहुत काळ जाऊां  लागला; व जटा, घन, क्रम वगैरे म्हणण्याांतच हजारों लोक 
गुांतले. तयाचा पभरणाम व फल इतकें च झालें  कीं, जसें डोंगर कोरून लेणीं करण्याांत रव्य व्यथध गेलें , 
तयाचप्रमाणें हे असे गाबाळ ग्रांथ करण्याांत बुद्धीचा व्यय झाला! 

 
काभलकापुराणाांत रुभर्राध्याय म्हणून एक बली देण्याचे जनावराांची यादी आहे. तयाांत मनुष्ट्यापासून तों 

बकऱ्यापयंत हजारों पशु भलभहले आहेत! याचप्रमाणें वदेाांतही अनथध आहेत. तयाांतील अश्वमेर्ाच्या जनावराांची 
यादी व राजपतनीचा सांवशेनप्रकार हा तर अभत वाईट भदसतो! भागवताांत वैवस्वतमनूचे वळेेस प्रलय झाला 
तयाची कथा आहे ती बैबलाांत जशी नोहाची कथा आहे तयाचप्रमाणें असून ती शतपथब्राह्मणाांत पभहलेच खांडाांत 
आहे. 

 
स्कां दपुराणाचा तर पत्ताच नाहीं!. तयाांत ५० खांडें व सहा सांभहता आहेत. आभण तयाांभशवाय भकतीएक नवीं 

नवीं खांडें तयास जोडलीं आहेत. कोणीं तरी काांहीं एक ग्रांथ करून तयाजवर स्कां दपरुाणाचें नाांव घालावें म्हणजे 
झालें ! परांतु तीं आरु्भनक आहेत असें अनेक भवचारी लोक म्हणतात. तीथधमभहमा तर मुळींच काशीकर ब्राह्मणाांनीं 
काढला व तयाांनींच काशीखांड भलभहलें  असें भसद्ध होतें. आभण तयाजवरून तयाांस पुष्ट्कळ नफाही होऊां  लागला. 
याप्रमाणें काशीचें माहातम्य प्रभसद्ध झाल्यानांतर अथात् गयेचें, प्रयागाचें, वगैरे माहातम्यें उतपन्न झालीं आभण तीं 
पाहून अन्य देशींच्या ब्राह्मणाांनींही आपले आपले के्षिाांचीं माहातम्यें भलभहलीं. तेव्हाां तया तया के्षिाांचे 
माहातम्याांबरोबर तयाांत नद्याांचीं वगैरेही माहातम्यें भलभहलीं गेलीं व याांतीलच जनस्थान वगैरे के्षिाांचीं माहाम्यें होत 
हें वगेळें  साांगायाला पाभहजे असें नाहीं; आभण तयामुळें  ब्राह्मणाांचाही थोडाबहुत रोजगार चालला. याप्रमाणें सवध 
के्षिाांचीं माहातम्यें उतपन्न झालीं आहेत व नवीं होत आहेत. याचेंच कारण, गांगा व काशी याांचेच दाखले बकवा 
साम्यता सवध माहातम्याांत ग्रांथकाराांनीं घेतलेलीं आहेत. गोदेंत एक स्नान केलें  तर गांगेंत दहा वषेंपयंत स्नान 
करण्याचें फल येतें; [‘साबरमती’ अमदाबादेस आहे.] साभ्रमतींत अांघोळ केली तर जन्मपयंत काशीवासाचें फल येतें; 
वगैरे अनेक माहातम्यें भलभहलीं व तया सवांवरून सवांचा बेत असा भदसतो कीं, काशीचें व गांगेचें माहातम्य कमी 
करून आपले गाांवच्या नदीचें माहातम्य वाढवावें. जुन्या माहातम्याांत तर अश्वमेर्ाभद श्रौत कमाचीच तुलना केली 
आहे! परांतु कतयाची ही मसलत पुरी सार्ली नसून सवध भठकाणचे लोक आपल्या जवळच्या तीथांनें तृप्त होत 
नाहींत असें अनेक स्थलाच्या लोकाचारावरून ढळढळीत भदसून येईल व याभवषयीं खालीं जे पुराणाांतील लेख 
भदले आहेत तयाांवरून व तेथील तेथील स्स्थतीवरूनही पूणध अनुमान होईल. 

 
पंचवटीमािात्म्य 

 
आजन्ममरणाभ्यासा–िाराणस्याां तु यतफलम् । ततफलां  भनभमषाऽरे्न 

भनवाभसनः ॥ १ ॥–भशवप.ु 
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साभ्रमतीमािात्म्य 

 
काश्याां माघे च यतपुण्यां सवधतीथेषु यतफलम् । ततफलां  समवाप्रोभत साभ्रमतयाां 

वगाहनात् ॥ १ ॥ पाद्मे, उत्तरखांडे. 
 

गंगामािात्म्य 
 
स्नानां च भक्तया गांगायाां कत्तुधकामस्य गच्छतः । पदे पदेऽश्वमेर्स्य फलां  प्राप्नोभत 

मानवः ॥ १ ॥ – ब्रह्माांडपु॰ 
वृथा कुलां  वृथा भवद्या वृथा यज्ञा वृथा तपः । वृथा दानाभन तस्येह कलौ गांगाां न याभत यः ॥ २ ॥ – भभवष्ट्य. 
ब्रह्महा गुरुहा गोघ्नः स्पृष्टो या सवधपातकैः । तस्यास्तोयां नरः स्पृष्ट्वा सवधपापःै प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ – वाराहे. 
शक्तस्य पस्ण्डतस्याऽभप गुभणनः सतयशाभलनः । गांगास्नानभवहीनस्य तस्य जन्म 

भनरथधकम् ॥ ४ ॥ – भभवष्ट्ये. 
भपतरो योभगनशै्चव गाथाां गायस्न्त सादराः । अभप नः स्वकुले कभश्चत्  गांगास्नायी भभवष्ट्यभत ॥ ५ ॥ 
गांगास्नानरतां मतयं दृष्टवै्व यमबककराः । भदशो दश पलायन्ते बसहां दृष्ट्वा यथा मृगाः ॥ ६ ॥ 
मेरुमांदरमािोऽभप राभशः पापस्य कमधणः । गांगास्नानेन दग्र्ः स्यात्तलूराभशभरवाऽनलैः ॥ ७ ॥ 
स्पृष्ट्वा स्वगधमवाऽऽप्नोभत पीतवा ज्ञानमवाप्नुयात् । गांगास्नाने तु भक्तया वै प्राप्नोभत परमां पदम् ॥ ८ ॥ 
गांगातोयेषु यस्याऽस्स्थ प्लाव्यते पुण्यकमधणः । न तस्य पुनरावृभत्तब्रधह्मलोकातकदा च न ॥ ९ ॥ 
दृष्ट्वा शतकृतां पापां स्पृष्ट्वा जन्मशताभन च । स्नातवा जन्मसहस्राभण हस्न्त गांगा कलौ युगे ॥ १० ॥ 
सवधि सुलभा गांगा भिषु स्थानेषु दुलधभा । गांगािारे प्रयागे च गांगासागरसांगमे ॥ ११ ॥ 
गांगाां समाश्रयेद्यस्तु स मुभनः स च पस्ण्डतः । कृतकृतयः स भवजे्ञयः पुरुषाथधचतुष्टये ॥ १२ ॥ 
गांगायाां स्नाभत यो मत्त्यो यावज्जीवां भदने भदने । जीवन्मुक्तः स भवजे्ञयो देहान्ते मुक्त एव सः ॥ १३ ॥ 
 
या वरील दोन तीन उदाहरणाांवरून तया ग्रांथकतयास आपआपल्या के्षिाचें व नदीचें माहातम्य आभण 

भशफारस करण्याांत भकती औतसुक्य आभण घाई झाली होती हें स्पष्ट समजतें. जसा एखादा उपासमार होत 
असलेला दलाल आपले मालाची वारांवार आभण अभतशय तारीफ कभरतो व अशा स्स्थतींत तयास दुसरें काांहीं 
सुचत नाहीं, तशीच स्स्थभत पुराणकतयांची झाली असावी असें तयाांच्या या गाबाळ वचनाांवरून भदसतें. वर 
भदलेल्या १२–१३ श्लोकाांत सार्ारणपणें गांगेची महती भकती वर्तणली आहे याची चाांचणी दाखभवली. अशीच 
महती बकवा भशफारस गोदेचीही केली आहे व तोच घाांट कावरेी, कृष्ट्णा, भीमा वगैरे याांचाही आहे. परांतु या 
सवांत ही एक खुबी लक्ष्याांत र्रण्यासारखी आहे कीं, या सवध वणधनकाराांनीं गांगा आभण काशी याांच्याशीं 
चढाओढीनें तुलना बकवा साम्य केलें  आहे. हीच रीभत व्रताांची!–प्रतयेक व्रताचे प्रारांभी ‘व्रतानामुत्तमां व्रतम्’ हा 
शरेा देऊन ‘नाि सांशयः’ ही प्रभतज्ञा गाइली असते. तेव्हाां सतय कोणतें आभण कोणावर भवश्वास ठेवावा 
याजभवषयीं तर मोठा घोंटाळा होऊन व्यामोह उतपन्न होतो. परांतु भवचाराांअांती हा सवध भमथ्या प्रलाप व केवळ 
बडबड ग्रांथाचा प्रकार आहे असें तेव्हाांच कळून येतें. तसेंच— 
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सवधि सुलभा रेवा भिषु स्थानेषु दुलधभा । ओांकारे च भगुृके्षिे नमधदाओांकारसांगमे ॥ १ ॥ 
—रेवामाहातम्य. 

 
दृष्ट्वा गोदाां शतां पापां स्पृष्ट्वा गोदाां सहस्त्रशः । स्नातवा जन्मसहस्राभण हस्न्त गोदा कलौ युगे ॥ १ ॥ 
 
या गभतयोगयुक्तानाां मुनीनामधू्वधरेतसाम् । सा गभतः सवधजांतूनाां गौतमीतीरवाभसनाम् ॥ २ ॥ 

—गोदामाहा. 
 

नाममािात्म्य 
 
मनसाऽभप स्मरेद्यस्तु वासुदेवां हबर परम् । चान्रायणशतां साग्रां लभते नाि सांशयः ॥ १ ॥ 
 
अश्वमेर्ाद्दशगुणां प्रवदस्न्त मनीभषणः । पौंडरीकस्य यज्ञस्य फलां  प्राप्नोभत मानवः ॥ २ ॥ 
 
सवधकमधभवभनमुधक्तो ज्ञानभवज्ञानसांयुतः भवष्ट्णुलोकमवाप्नोभत यावदाभतूसांप्लवम् ॥ ३ ॥ 
 
गोकोभटदानां ग्रहणेषु काशी-प्रयाग-गांगा इभत कल्पवासः । यज्ञायते मेरुसुवणधदानां 

गोबवदनामस्मरणेन तुल्यम् ॥ ४ ॥ 
 

अकामो वा सकामो वा ये स्मरस्न्त च मार्वम् । सदा पापरता ये च नरा दुष्ट्कृतकाभरणः ॥ ५ ॥ 
 
मुच्यांते सवधपापेभ्यो गच्छस्न्त परमां पदम् । हरेः सांकीतधनां चैव सवधपापप्रणाशनम् ॥ ६ ॥ 
 
ये नरा नाऽभभजानस्न्त वांभचतास्ते न सांशयः । तस्मातसवधप्रयतनेन हरेनामानुकीर्तततम् ॥ ७ ॥ 
 

वैष्ट्िवमािात्म्य 
 
अवैष्ट्णवस्तु यो भवप्रश्चाांडालादर्मः स्मृतः । न तेन सह भोक्तव्यां आपद्यभप कदा च न! ॥ 
 

मुद्रा कशा लावाव्या? 
 
ललाटे च गदा काया मुस्ध्नध चापः शरस्तथा । नांदकां  चैव हृन्मध्ये शांखचके्र भजुिये ॥ 

— बृहन्नारदीय. 
 

तयावर मुरा लावणाराची बनदा— 
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तथा सांतप्तशांखाभदबलगभचन्हतनुां नरः । स सवधपातकी भोगी चांडालो जन्मकोभटभभः ॥ 
तां भिजां तप्तशांखाभदबलगाांऽभकततनुनधरः । सांभाव्य रौरवां याभत यावबदराश्चतुदधश ॥ 

—बलगपुराण 
 

गांगास्नानरतो वाऽभप अश्वमेर्रतोऽभप वा । चक्राांऽभकततनुां स्पृष्ट्वा रौरवां नरकां  व्रजेत् ॥ 
चक्राांऽभकततनुयधि ति कोऽभप न सांभवशते् । यभद भतष्ठने्महापापी सहस्त्रब्रह्महा भवते्! ॥ 
सांतप्तशांखचक्रादै्यभलंगैरांभकतभवग्रहम् । पश्यतो नरकप्रास्प्तजायते नाऽि सांशयः! ॥ 

—बलगाचधनचांभरका. 
 

गोपीचंदनमािात्म्य 
 
यो ददाभत भिजाभतम्यश्चन्दनां गोभपमर्तदतम् । अभप सषधपमािेण पुनातयासप्तमां कुलम्! ॥ 
 

उभे गंर् लावण्याची प्रशंसा 
 
ऊध्वधपुांिमृजुां सौम्यां ललाटे यस्य दृश्यते । स चाांडालोऽभप शुद्धातमा पूज्य एव न सांशयः ॥ १ ॥ 
अशुभचवाऽप्यनाचारो मनसा पापमाचरन् । शुभचरेव भवभेन्नतयमूध्वधपुांिाांऽभकतो नरः ॥ २ ॥ 
ऊध्वधपुांिभवहीनस्य श्मशानसदृशां मुखम् । अवलोक्य मुखां तेषामाभदतयमवलोकयेत् ॥ ३ ॥ 
यज्ञो दानां तपशै्चव स्वाध्यायः भपतृतपधणम्! व्यथं भवभत ततसवधमूध्वधपुांिां भवना कृतम् ॥ 

—कृष्ट्णाऽमृतमहाणधव. 
 

पुष्ट्कराद्याभन तीथाभन गांगाद्याः सभरतस्तथा । वासुदेवादयो देवा वसस्न्त तुलसीदले! ॥ 
—तुलसीमाहातम्य. 

 
वरां स्वमातृगमनां वरां गोमाांसभक्षणम् । वरां हतया सुरापानमेकादश्यामन्नभक्षणात् ॥ १ ॥ 
एकादशसे्न्रयैः पापां यतकृतां भवभत प्रभो । एकादश्युपवासेन ततसव ंभवलयां व्रजेत् ॥ २ ॥ 
अश्वमेर्सहस्राभण वाजपेयाऽयुताभन च । एकादश्युपवासस्य कलाां नाऽहधस्न्त षोडशीम्॥ ३ ॥ 

—एकादश्युपवासमाहातम्य (भदनियमीमाांसा) 
 

शालग्रामपूजामािात्म्य 
 
अस्ग्नहोिां हुतां तेन दत्ता पृथ्वी ससागरा । येनाऽर्तचतो हभरश्चके शालग्रामभशलोद्भव े॥ १ ॥ 
भवना तीथे भवना यजे्ञ भवना ज्ञाने भवना मखैः । मुस्क्तां खलु नरो याभत शालग्रामभशलाऽचधनात् ॥ २ ॥ 
ब्रह्महतयाभदकां  पापां यस्तकां भचतकुरुते नरः । ततसव ंभनदधहतयाशु शालग्रामभशलाऽचधनम् ॥ ३ ॥ 
शालग्रामभशला यि ति तीथं तपोवनम् । ति दानां च होमां च सव ंकोभटगुणां भवते् ॥ ४ ॥ 

—पद्मपुराण. 
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भतष्ठस्न्त भनतयां भपतरो मनुष्ट्यास्तीथाभन गांगागयपुष्ट्कराभण । यज्ञाश्च मेर्ा ह्यभप पुण्यशलैा—श्चांक्राांभकता 

यस्य वसस्न्त गेहे ॥ ५ ॥ 
प्रायभश्चत्तां यभद प्राप्तां कृच्रचान्रायणाद्यभप । सोऽभप शुभद्धमवाप्नोभत शालग्रामभशलोदकात् ॥ ६ ॥ 
भवलयां यास्न्त पापाभन ब्रह्महतया भनगद्यते । शालग्रामभशलातोयां नरैमधस्तकर्ारणात ॥ ७ ॥ 
पीतवा पादोदकां  भवष्ट्णोः! प्राणयैधभद भवमुच्यते । हतवा यमभटान् सवान् वैष्ट्णवां 

लोकमाप्नुयात् ॥—गरुडपुराण. 
 

स्त्रीणामनुपनीतानाां शूराणाां च जनेश्वर । स्पशधने नाभर्कारोऽस्स्त भवष्ट्णोवा शांकरस्य च ॥ ९ ॥ 
 
ह्या श्लोकाांत स्त्री, शूर वगैरेंस भवष्ट्णु व भशव याांच्या पूजनाचा भनषेर् केला आहे. परांतु— 
 

ब्राह्मणाः क्षभिया वैश्याः भस्त्रयः शूराऽन्तयजातयः ॥ 
सांपूज्य तां सुरश्रेष्ठां भक्तया बसहवपुर्धरम् ॥—सस्तसद्धाांतमातधण्ड–पृष्ठ २६४. 
 

ह्या श्लोकाांत स्त्रीशरूाभद सवांस नृबसह (भवष्ट्णु) पूजनाचा अभर्कार आहे. पुढें शालग्रामपूजामाहातम्य 
आणखी असें आहे.— 

 
म्लें च्छदेशऽेशुचौ वाऽभप चक्राांको यि भतष्ठभत । योजनानाां तथा िीभण मम के्षिां वसुांर्रे ॥ १० ॥ 
 
अभतपापसमाचाराः कमधण्यनभर्काभरणः । शालग्रामाऽचधका ये ते नैव यास्न्त यमालयम् ॥ ११ ॥ 
 
सूतके मृतके वाऽभप भवष्ट्णुां भनतयां तथाऽचधयेत् । शालग्रामभशलाां स्पृष्ट्वा सद्य एव शुभचभधवते् ॥ १२ ॥ 
 
षभष्टवषधसहस्राभण भवष्ट्णोरारार्ने फलम् । सकृिैष्ट्णवपूजायाां लभते नाऽि सांशयः ॥ १३ ॥ 

—सस्तसद्धान्तमातधण्ड–पृष्ठ ४२६. 
 

नैवेद्यभििमािात्म्य 
 

व्रतोपवासभनयमःै कृच्रचान्रायणाभदभभः । यज्ञैनानाभवरै्ः पुण्यैजधपहोमाभदभभस्तथा ॥ १ ॥ 
 
तुलापुरुषदानादै्यः कोभटब्राह्मणभोजनैः ॥ सम्यगाचभरतैर्तवप्रा यतफलां  लभते नरः ॥ 

ततफलां  समवाप्नोभत भवष्ट्णोनवैदे्यभक्षणात् ॥ २ ॥ 
 

षड्भभमासोपवासैस्तु यतफलां  पभरकीर्तत्ततम् । भवष्ट्णोनवैदे्यभसक्तेन ततफलां  भुांजते कलौ ॥ ३ ॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

अन्नदानप्रशंसा 
 
रथगजतुरांगगोशतां भभूमदानां कनकरुभचरपािां मेभदनीसागरान्तम् ॥ 
उभयकुलपभविां कोभटकन्याप्रदानां न भवभत सह तुल्यां अन्नदानां समानम् ॥ 
 

कलगपूजाप्रशंसा 
 

भिजाः कलौ कभरष्ट्यस्न्त भशवबलगाऽन्यपूजनम् । ते रौरवां प्रयास्यस्न्त सतयां सतयां न सांशयः ॥ १ ॥ 
भशवबलगमनभ्यच्यध यो भुांक्ते मोहसांगतः । स याभत नरकां  घोरां यावदाचन्रतारकम् ॥ २ ॥ 
बलगाऽचधनभवहीनस्य समस्ता भनष्ट्फलाः भक्रयाः । ततः सवाथधभसद्ध्यथं बलगपूजा भवर्ीयते ॥ ३ ॥ 
अनन्तबाणबलगानाां पूजया यतफलां  भवते् । ततः शतगुणां पणु्यां मृभत्तकाबलगपूजने ॥ ४ ॥ 
पार्तथवने तु बलगेन बहवः भसभद्धमागताः । अचा पार्तथवबलगानाां कोभटयज्ञफलां  भवते् ॥ ५ ॥ 
अांतयजो वाऽर्मो वाऽभप मूखो वा पभततोऽभप वा । एतान्सवधप्रयतनेन भक्तयैव भशवमचधयेत् ॥ ६ ॥ 
ईशानः सवधभवद्यानामीश्वरो जगताां प्रभःु । स एव शांकरः शांभःु परब्रह्म न चेतरः ॥ ७ ॥ 
सतयां सतयां पुनः सतयमुद्रृ्तय करमुच्यते । तस्मातस एव सवेशः शतवारां मयोच्यते ॥ ८ ॥ 
कलौ बलगाऽचधनां श्रेष्ठां यथा लोके प्रदृश्यते । तथा नास्तीह नास्तीभत शास्त्राणामेष भनणधयः ॥ ९ ॥ 
न बलगाऽऽरार्नातपुण्यां वदेे चैव चतुष्ट्वधभप । भवद्यते सवधशास्त्राणामेष एव भवभनश्चयः ॥ १० ॥ 
सवधमन्यतपभरतयज्य कमधजालमशषेतः । भक्तया परमया भविान् बलगमेकां  समाश्रयेत् ॥ ११ ॥ 
अश्वमेर्सहस्त्राभण राजसूयशताभन च । महेशाऽचधनपुण्यस्य कलाां नाहधस्न्त षोडशीम् ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मघ्नो वा सुरापो वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः । मातृहा भपतृहा वाऽभप वीरहा भ्रणूहाऽभप वा ॥ १३ ॥ 
पूजयेद्यभद देवशेां तस्मातपापातप्रमुच्यते । तस्मातसवधप्रयतनेन पभततो पूजयेस्च्छवम् ॥ १४ ॥ 
भक्तया पांचाक्षरेणैव यः भशवां सकृदचधयेत् । सोऽभप गच्छेस्च्छवस्थानां भशवमन्िस्य गौरवात् ॥ १५ ॥ 
नाऽस्स्त बलगाऽचधनातपुण्यमभर्कां  भवुनिये । पृभथव्याां याभन तीथाभन पुण्यान्यायतनाभन च ॥ १६ ॥ 
भशवबलगे वसन्तयेव ताभन सवाभण नारद! । तस्माबल्लगां सदा पूज्यां भस्क्तभावने भनश्चयः ॥ १७ ॥ 
स स्नातः सवधतीथेषु सवधयजे्ञषु दीभक्षतः । यस्तु बलगाऽचधनां कुयात् भस्क्तभावने नारद! ॥ १८ ॥ 
जन्मान्तरसहसे्त्रषु यज्ञदानाभदभभर्तिजाः! नराणाां क्षीणपापानाां श्रद्धा बलगाऽचधने भवते् ॥ १९ ॥ 
अप्येकभदवसां भक्तया यः पूजयभत शांकरम् । सोऽभप याभत भशवस्थानां बक पुनबधहुशोऽचधनम्? ॥ २० ॥ 

भशवरहस्य. 
भक्तया भशवां भजेद्यस्तु महापातकवानभप । सोऽभप याभत परां स्थानां भिसप्तपुरुषाऽस्न्वतम् ॥ २१ ॥ 
भशवस्य ब्रह्मरूपतवां भनष्ट्कलतवाच्च भनष्ट्कलम् । बलगां तस्यैव पूजायाः सवधवदेेषु सम्मतम् ॥ २२ ॥ 
महेश्वरकृतां सवध िैलोक्यां सचराचरम् । ते कृतघ्ना भभवष्ट्यस्न्त ये न भक्ता महेश्वरे ॥ २३ ॥ 
बलगमध्ये महादेवः साक्षादे्दवो व्यवस्स्थतः । अनुग्रहाय लोकानाां तस्माबल्लगां प्रपूजयेत् ॥ २४ ॥ 
न बलगाऽऽरार्नातपुण्यां भिषु लोकेषु पावनम् । सांसाराांऽबभुर्मग्नानाां नान्यत्तरणसार्नम् ॥ २५ ॥ 
अज्ञानभतभमरान्र्ानाां भवषयाऽऽसक्तचेतसाम् । प्लवो नान्योऽस्स्त जगभत बलगाऽऽरार्नमन्तरा ॥ २६ ॥ 
कुरुके्षिे भनवसताां यतफलां  नैभमषे व्रजेत् । प्रयागे च प्रभासे च गांगासागरसांगमे ॥ २७ ॥ 

* * * * 
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रुरकोट्याां गयायाां च शाभलग्रामेऽमरेश्वरे । पुष्ट्करे [भारभतेूश-भडोच जवळ.] भारभतेूश ेगोकणे मकरेश्वरे ॥ २८ ॥ 
ततफलां  भदवसेनैव भक्तया बलगाऽचधनाद्भवते् । बलगेऽचान्ते यथा देभव पभरतुष्ट्याभम पावधभत! ॥ 
न तेषाां प्रभतमायाां तु योगकोभटशतैरभप ॥ २९ ॥ वायवीयसांभहता. 
भशवाऽचधनातपरो र्मो नाऽस्स्त वदेेषु सवधथा । ऐश्वयधदां मोक्षदां च महेशस्यैव पूजनम् ॥ ३० ॥ 
र्माऽर्तजतर्नक्रीतैः पुष्ट्पैः कुयास्च्छवाऽचधनम् । उद्धभरष्ट्यतयसन्देहां सप्त पूवांस्तथा परान् ॥ ३१ ॥ 
देवाऽभर्देवः सवेषाां त्र्यांबकभस्त्रपुरान्तकः । तस्यैवाऽनुचराः सवे ब्रह्मभवष्ट्ण्वादयः सुराः ॥ ३२ ॥ 
भवहाय देवमीशानां यजते देवतान्तरम् । ते महाघोरसांसारे पतस्न्त पभरमोभहताः ॥ ३३ ॥ 

* * * * 
 

ते र्न्याः भशवपादपूजनपरा अन्यो न र्न्यो जनः । सतयां सतयभमहोच्यते मुभनवराः सतयां पुनः 
सवधथा ॥ ३४ ॥ 

महेशाऽऽरार्नादन्यो नाऽस्स्त सवाऽथधदायकः । अतः सदा सावर्ानां पूजनीयो महेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
महेशभेत परां नाम भसु्क्तमुस्क्तप्रदां स्मृतम् । अभमतान्यभप पापाभन नश्यस्न्त भशवपूजया ॥ ३६ ॥ 

* * * * 
 

तावतपापाभन भतष्ठस्न्त न यावस्च्छवपूजनम् ॥ ३७ ॥ 
आकाशां बलगभमतयाऽऽहुः पृभथवीं तस्य पीभठकाम् । आलयः सवधभतूानाां लयनाबल्लगमुच्यते ॥ ३८ ॥ 

 
भस्ममािात्म्य 

 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा चोपपातकैः । भस्मस्नानेन ततसव ंदहतयस्ग्नभरवने्र्नम् ॥ १ ॥ 

 
रुद्रािमािात्म्य 

 
अरुराक्षर्रो भतूवा यस्तकां भचतकमध वैभदकम् । कुवधन् भवप्रस्तु मोहेन नरके पतभत धु्रवम् ॥ १ ॥ 

 
णबल्वप्रशंसा 

 
दशधनाभिल्ववृक्षस्य स्पशधनािन्दनादभप । अहोरािकृतां पापां नश्यते नाऽि सांशयः ॥ १ ॥ 
पांचाऽक्षरेण मन्िेण भबल्वपिैः भशवाऽचधनम् । करोभत श्रद्धया युक्तो स गच्छेदैश्वरां पदम् ॥ २ ॥ 
गवाां कोभटसहसे्रषु अश्वमेर्शताभन च । कोभटकन्यामहादानमेकभबल्वां भशवाऽपधणम् ॥ ३ ॥ 
काभशके्षिे भनवासां च कालभरैवदशधनम् । प्रयागे मार्वां दृष्टव्ा एकभबल्वां भशवाऽपधणम् ॥ ४ ॥ 
शालग्रामसहसे्रषु तडागां दशकूपयोः । कोभटयज्ञसहस्राणामेकभबल्वां भशवाऽपधणम् ॥ ५ ॥ 

 
पंचािरमन्त्रमािात्म्य 
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श्रीमतपांचाक्षरां मन्िां सांसारे सवधभसभद्धदम्! सवधमन्िवरां भनतयां शतरुभरयमध्यगम् ॥ १ ॥ 
रुरजापी भवमुच्येत महापातकपांजरात् । अतो रुरजपादेव भसु्क्तमुक्ती प्रसीदतः ॥ २ ॥ 
भबल्वपिैरखण्डैश्च यो बलगां पूजयेतसकृत् । सवधपापभवभनमुधक्तः भशवलोके महीयते ॥ 

–सस्तसद्धाांतमातंड— पृष्ठ ४११ 
 

गायत्रीमंत्रमिात्म्य 
 

शतां जप्ता तु सा देवी सवधपापप्रणाभशनी । सहस्रजप्ता च तथा पातकेभ्यः प्रमोचनी ॥ १ ॥ 
दशसाहस्रजापेन सवधकल्मषनाभशनी । लक्षां जप्ता तु सा देवी महापातकनाभशनी ॥ २ ॥ 
सवेषामेव पापानाां सांकरे समुपस्स्थते । दशसाहस्रमभ्यस्ता गायिी शोर्नां परम् । 

सस्तसद्धाांतमातंड—पृष्ठ ४३९ 
 

प्रािायाममािात्म्य 
 

भनगृह्य चाऽऽतमनः प्राणान् प्राणायामो भवर्ीयते । प्राणायामियां कुयाभन्नतयमेव समाभहतः ॥ १ ॥ 
मानांसां वाभचकां  पापां कायेनैव तु यतकृतम् । ततसव ंनश्यते तूणं प्राणायामिये कृते ॥ २ ॥ 
जननी सवधवदेानाां परब्रह्ममयी स्वयम् । अजापे व्रातयताहेतुबीजां ब्राह्मण्यसत्तरोः ॥ ३ ॥ 
दशकृतवः प्रजप्ता सा त्र्यहाद्यच्च कृतां लघु । ततपापां प्रणुदतयाशु नाऽि काया भवचारणा ॥ ४ ॥ 

 
या सवध उदाहरणाांवरून भवचारी जनाांच्या तेव्हाांच लक्ष्याांत येईल कीं, हीं जीं वर वचनें देऊन, 

भनरभनराळ्या स्थलाांचें, नदीचें, देवतेचें व इतर गोष्टींचें महत्त्व वणूधन माहातम्यें रभचलीं तयाचे दाखले दाखभवले, 
ह्याांत कोणतयाही अांशानें म्हणण्यासारखा पुरुषाथध नसून उलट तया गाबाळ ग्रांथकाराांनी आम्हीं प्रथम 
म्हटल्याप्रमाणें, सवधि आपला अभवश्वास पसरून सवांस मोया घोंटाळ्याांत पाभडलें ; इतकें च नव्हे, तर आपल्या 
काळाचा असद्व्यय करून पुढील सांततीस हें बनद्य उदाहरण दाखवनू तयाांच्या मनोवृत्तीच्या उन्नभत प्राप्त 
होण्याचे औतसुक्यास सवधप्रकारें कमीपणा आभणला असें म्हणणें केवळ अयुक्त अथवा साहसाचें होईल असें 
वाटत नाहीं. ‘या गभतयोगयुक्तानाां॰—गोदामाहातम्य’ इतयाभद वाटेल तशा स्तावक वचनाांवरून काय तकध  होतो 
बरें? अशा गौरवाांत आभण स्तुतींत अांशतः तरी सतयभववचेन असावें कीं नाहीं? परांतु, तें कोठून? अभभमानाच्या 
तावडींत साांपडून जे वाहावले तयाांस असलें  भान कोठून राहणार व तेथें तरी सतयालापाची गोष्ट कशास पाभहजे? 
उक्त श्लोकाांतील अथधतत्त्व पाभहलें  असताां स्पष्ट आहे कीं, ‘योगी आभण ब्रह्मचारी याांस जी उत्तम गभत प्राप्त होते, 
ती गोदावरीच्या तीरीं राहणाऱ्या सवध प्राभणमािाांस होते!’ ह्या भवलक्षण गौरवाची तर येथें कमाल झाली! योगी 
आभण ब्रह्मचारी हीं पदें भमळभवण्यास भकती पभरश्रम लागतात व भकती दुःखें सोसावीं लागतात ह्याची यस्तकां भचत् 
तरी कल्पना ह्या गोदामाहातम्यकाराांच्या मनाांत, ते प्राकृत ग्रांथ भलहायाला बसले तेव्हाां वागली असेल असें 
म्हणण्यास कोठेंही जागा नाहीं. इतकें  माि खरें कीं, ह्या माहातम्यकाराांस योगी आभण ब्रह्मचारी याांची वास्तभवक 
योग्यता ऐकून तरी पूणध माभहत होती! परांतु ती कशानें प्राप्त होते याच्या माभहतीचें अांग अगदीं कमी पडून ती 
योग्यता भलतयासच प्राप्त करून घेण्याच्या व्यथध बाता भलहून ठेभवल्या, व हें कृतय केवळ अभवचारमूलक होय, 
असें म्हणणें भाग आहे. योगी आभण ब्रह्मचारी याांस षभिपूांचें दमन करून कसें आतमसांयमी व्हावें लागतें, ते 
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केवढ्या तपाचरणानें सद्गतीस जातात, आभण तया पुरुषाांचें खरें महत्त्व काय आहे हें भबलकुल न जाणून ती 
सद्गभत आभण तें पुण्याचरणसांबांर्ाचें महत्त्व केवळ एका गोदा बकवा साभ्रमती इतयाभद वर्तणत नद्याांचे तीरीं वास 
केल्यानें अथवा तयाांमध्यें अांघोळ केल्यानें प्राप्त होतें हें म्हणणें भनवळ फसवणुकीचे आभण दुराचरण करणाऱ्यास 
कसें तरी समार्ान मानण्यास कारणीभतू आहे इतकें च. बाकी ह्याची खरी कल्पना बकवा ह्याचा खरा भवचार ‘न 
भद वन्ध्या भवजानाभत गुवीं प्रसववदेनाम्’ या न्यायानें आमच्या या वर्तणत नदीभक्ताांच्या लक्ष्याांत कोठून येणार? 
साराांश काय कीं, अशा असतय प्रलापाांनीं मनुष्ट्याची स्वाभाभवक पापभीरुता इतयाभद सार्ारण सद्गुणाांचा अभाव 
बकवा लोप होऊन मनुष्ट्य स्वचे्छ, दुराचारप्रवत्तधक अथवा अन्यायाचरणी होऊन तयास एक राजदांड बकवा 
राजभशक्षा याांभशवाय आवश्य जी ईश्वराची भीभत भतचा अांशही तयाचे ठायीं राहत नाहीं! कारण, तयानें कशींही 
पापाचरणें केलीं तरी तयास वर भदलेल्या कोणतयाही एका माहातम्याप्रमाणें,—गांगा बकवा गोदास्नान, 
गोपीचन्दनाचा ऊध्वधपुांि, तुलसीपूजन, रुराक्षमालार्ारण–इतयाभद अतयल्प व अल्पश्रमसाध्य उपायाांनीं, आपण 
ततकाल तया सवध पापाचरणाांपासून मुक्त होऊन वैकुां ठ बकवा कैलास या लोकीं अक्षय्य वास करण्यास पाि होऊां  
असें तया तया माहातम्यवणधनाांनीं पुरें भासवनू, ‘यथासुखां क्रीडस्व’ या वाक्यास अनुसरण्याची तयाला पूणध सम्मभत 
भदल्यासारखेंच करून टाभकलें  आहे! यावरून ह्या बाष्ट्कळ ग्रांथाांनीं, बहदु मानवाांचें ऐभहक व पारलौभकक खरें 
सुख सवधथैव बुडभवलें  म्हणण्यास फारसा बार् येत नाहीं! 

 
दयानांदसरस्वतीसारखे पांभडत, पुराणाभद ग्रांथाांभवषयीं बोलताांना म्हणतात कीं, याांतील माहातम्य 

वगैरेंसारखे बडबड ग्रांथ कोणीं लोटेचे लोटे भाांग भपऊन भलभहले आहेत! आभण भवचाराअांतीं तें यथाथधही आहे. 
कारण, नीतीभवरुद्ध प्रभतपादन आभण स्तुभत हीं गैरशुद्धींतील मनुष्ट्याच्या वाणीसारखीच भतरस्कायध होत. अतयांत 
महत्त्वाच्या व महतकष्टसाध्य अशा तपाभद सदाचाराांस साहभजक व यःकभश्चत् गोष्टींबरोबर आणून ठेवणारे जे 
पुराणप्रभतपादक ते अज्ञानाचे केवळ पुतळे होत असें म्हणण्यास अांशतःही हरकत नाहीं. म्हणून दयानन्द बकवा 
इतर जे कोणी बहदु लोकाांच्या पुराणाभद ग्रांथाांची बनदा कभरतात तयाांस उलट हांसण्याांत काांहीं अथध नाांहीं. 

 
“बहदु लोकाांचे वैभदककालापासूनचे ग्रांथ बहदूांच्या बऱ्या वाईट सणावर माांडण्याची व्यवस्था केली तर 

वदेसांभहता ह्या पाडव्याचे (वषधप्रभतपदेचे) जागीं मांगलदायक अशा शोभतील, ब्राह्मण व सूिें हीं दसऱ्याचे 
भठकाणीं बरीं भदसतील, आभण स्मृती ह्या दीपावळीचे जागीं चाांगल्या शोभतील; परांतु पुराणें व तांिें हीं तर 
भशमग्यासारख्या बीभतस, बनद्य आभण र्रसोड सणावरच माांडणें योग्य भदसेल!” अशा अथाचें एक व्याख्यानसार 
काांहीं वतधमानपिाांत प्रभसद्ध झालें , तेव्हाां तयावर पुराणभप्रय भकतयेक लोकाांनीं बरीच चचा केली. परांतु 
भववकेदृष्टीनें तें व्याख्यानसारच सतय भदसतें. भवर्मी देशाांतील भनष्ट्पक्षपाती आभण न्यायी लोकाांसमोर जरी 
एततसांबांर्ाचा प्रश्न काभढला तरी ते देखील हा व्यथध वर्तणलेला प्रकार बनद्य व कुस्तसतपणाचा समजतील. नीभत, 
सदाचार, र्मध आभण भस्क्त याांजवर अगदीं माती टाकून स्थलाांचें, नद्याांचें व मभहन्याांचें वगैरे भाराभर वणधन 
करण्यानें सदाचरणाांवरील सद्बुभद्ध आभण तयाांचें महत्त्व अगदीं उडवनू भदलें  हें फार अभनष्ट झालें . 

 
र्मधसांबांर्ीं भवचार कभरताां कभरताां लोक अगदीं चेवनू देहभान भवसरून गेले आभण भलभलतेच प्रलाप 

तयाांजकडून भनघाले हें उघड आहे. तयाांतही तया ग्रांथ भलभहणाराांची काांहींच पत नसल्यामुळें तयाांनीं आपले लेख 
मोयाांचे नाांवावर लाटून भदले आहेत असेंही आढळतें. ब्रह्मदेव बोलले, शांकर बोलले, नारदाांनीं भवचारलें , 
आभण व्यासाांनीं साांभगतलें , अशीं थोराांचीं नाांवें आपआपल्या ग्रांथाांतून घातलीं. भशवाय, पुराणाांत अध्यायाांचे 
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अध्याय के्षपक साांपडतात. असे सवधप्रकारें अनथावह आभण असतय प्रलापाांनीं पूभरत ग्रांथ होऊन दुदैवें तयाांचा 
असा शोच्य पभरणाम झालेला आढळतो कीं, ह्या पुराणाांची ग्रहणासारखी अभनष्ट व गदध छाया राजाप्रजा, 
गरीबश्रीमांत, स्त्रीपुरुष, शूर व अशक्त वगैरे सवध आबालवृद्धाांवर पडून गेली; व तेणेंकरून सवध भरतखांडस्थ 
आयांच्या उन्नतीचा, प्रभतष्ठेचा व भविते्तचा समूळ उच्छेद होऊन व केवळ जीवांत असून मृतासारखे बनून ते 
रसातळास पोहोंचले! व ह्या देशाची पुढेंही हीच अवस्था अप्रभतबद्ध राहावयाची; परांतु हा अज्ञानाांर्ःकार 
झाडणारे ज्ञानदेव, नामदेव, रामदास, तुकाराम वगैरेंसारखे महान् महान् देशभहतेच्छु व ज्ञानी सारु् झाले, तयाांनीं 
आपल्या सामथ्याप्रमाण होईल भततका लोकाांचे नेिावरील अज्ञानपटलें  काढण्याचा बहुत प्रयतन केला, व 
आलीकडे आलीकडे तर खऱ्या व उपयुक्त भवद्याांचा प्रसार होत जाऊन या अज्ञानी देशाांतील लोकाांचा अांशतः 
अांशतः भाग तरी शनैः शनैः ज्ञानमांभदराची एकेक पाभहरी चढत चालला आहे हें भावी भहताचें आभण उन्नतीचें पूणध 
दशधक असून तयामुळें  देशाच्या अभीषे्टच्छूांस महदानांदप्राप्तीचा योग्य काल आल्याचें सुभचह्न भदसत आहे. ही काांहीं 
ईश्वराची लहानसान कृपा नव्हे. वर जे सारु् साांभगतले ते पौराभणक बडबड आभण माहातम्यें हीं कशीं मानीत होते 
याचें एकाच उदाहरणाांत चाांगलें  भदग्दशधन होईल :— 

 
भजन चाललें  उफराटें, कोण जाणें खरें खोटें? 
सजीवासी हाणी लाथा, भनर्तजव पायीं ठेवी माथा! 
सजीव तुळशी तोडा, पूजा भनजीव दगडा! 
बेला करी तोडातोडी, भशवा लाखोली रोकडी! 
तोंड र्रुनी मेंढा मारा, म्हणती सोमयाग करा! 
भजतया भपतराां नेदी अन्न, मेल्या करी बपडदान! 
सेंदुर माखुभनयाां र्ोंडा, पूजा कभरती पोरें राांडा! 
अस्ग्नहोिाांचा सुकाळ, कुशा बपपळाांचा काळ! 
[मूलतो ब्रह्मरूपाय, मध्यतो भवष्ट्णुरूभपणे । अग्रतः भशवरूपाय, अश्वतथाय नमोनमः ॥ 
अश्वतथः सवधवृक्षाणाां देवर्तषणाां च नारदः । गांर्वाणाां भचिरथः भसद्धानाां कभपलो मुभनः ॥ 

—गीता — अ. १० .२६.] 
भतन्ही देव बपपळाांत, 

अस्ग्नहोिीं केला घात! 

मृभत्तकेचा पूजा नाग, भजतया नागा देती डाग! 
नामा म्हणे अवघें खोटें, एक हभरनाम गोमटें!! 

 
आता ह्या पुराणाांत, तयाांतील कस्ल्पत कथीत व माहातम्याांत आभण ततप्रभतपादकाांत ह्या भनरुपयोगी 

ग्रांथप्रसारानें अनेक मतें, िेष व एकमेकाांभवषयी कुस्तसत बुभद्ध हीं माि उतपन्न झाल्याचें भदसून येतें. याजभवषयीं 
या पुस्तकाच्या मुख्य भागाांत ‘पुराण’ सदराखालीं बराच खुलासा केला आहे (पहा पृष्ठ २०५). वैष्ट्णव हे शवैाांचें 
दशधन घेण्याभवषयीं नाकें  मुरडतात व शवै हे अशवैाांचें दशधन घेण्यास नाखुष असतात. इतकें च नाहीं तर, तया 
परस्पराांस आपल्या खानपानाच्या पदाथांवर एकमेकाांची नजरही जाताां उपयोगी नाहीं असे तयाांचे ठराव आहेत. 
ह्याभवषयीं वैष्ट्णवाांची तर अशी प्रभतज्ञाच आहे — 

 
काकां  दृष्टव्ा प्रपन्नश्च नाऽश्रीयात् लोभतो ऽभप वा । 
अवैष्ट्णवानाां दृष्टां च भोजनां वैष्ट्णवस्तयजेत्! ॥ 
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आभण ह्याप्रमाणें कनाटक वगैरे दभक्षणदेशाांतील वैष्ट्णवाांत अवैष्ट्णवाांच्या दृष्टीपासून आपली पाकभसभद्ध 

राखण्याभवषयीं भकती तजवीज ठेवीत असतात हें सवांस भवभदत आहेच. अशीच शैंवापैकीं बलगर्ारी बलगाईत 
ह्याांचीही गोष्ट आहे. हे तर ज्याांचे गळ्याांत बलग नाहीं तयाां सवांस अशवै समजून तयाांची दृभष्ट आपल्या 
अन्नपाण्यावर देखील पडूां देत नाहींत! हेंही सवध प्रभसद्ध आहे. तेव्हाां असे हे अडाण्यासारखे वाद व हीं मताांतरें 
एकमेकाांच्या चढाओढीनें पुराणकाराांनीं उतपन्न केलीं. बरें, असे ग्रांथ ज्या ज्या प्रभसद्ध पुरुषाांच्या नाांवाांनीं प्रभसद्ध 
आहेत तयाांभवषयीं तरी भकती भवश्वास र्रावा ह्याभवषयीं हें पुढील वाक्य प्रभसद्ध आहे.— 

 
सतयां पाराशरां वाक्यां सतयां वास्ल्मकमेव च । 
व्यासवाक्यां क्वभचतसतयमसतयां जैभमनीवचः! ॥ 
 
या भरतखांडाांत प्रथम वैभदक र्मध व ग्रांथ चालू झाले— 
ियी साांख्य योगः पशुपभतमतां वैष्ट्णवभमभत——मभहग्न. 

 
तयाचे कते्त ऋषी असून ते प्राथधना करीत, तया प्राथधनाांस ब्रह्मही म्हणतात, आभण तया ब्रह्माचे म्हणणारे ते 

ब्राह्मण असें नाांव पडलें . प्राथधनेनें ईश्वर सवध काांहीं देतो अशी तयाांची समजूत होती. व याजमुळें  प्राथधना करणारा 
वगध पृथक् झाला. तयाांत भकतयेकाांची अशी प्रभसभद्ध झाली कीं, तयाांचे प्राथधनेनें ईश्वर लवकर फल देतो. अद्याभपही 
ही चाल आहे कीं, काांहीं अनुष्ठान करणें असेल तर देव ज्याचें गाऱ्हाणें लवकर ऐकेल असा कमधठ व श्रद्धाळू 
भसद्ध पुरुष पाहून तयास बोलावनू वरण कभरतात. वरण म्हणजे नेमणुकीची सुपारी देतात, व तयाची प्राथधना 
कभरतात.— 

 
आचायधस्तु यथा स्वगे शक्रादीनाां बृहस्पभतः ॥ 
तथा तवां मम यजे्ञऽस्स्मन्नाचायो भव सुव्रत ॥ 

 
पूवीं छांदस्थानीं वदे होते तेव्हाां याभज्ञक भक्रया साध्य होतया. परांतु पुढें तया वाढत जाऊन जसजसा 

फुरसतीचा व सुखाचा काळ प्राप्त झाला तसतसा ब्राह्मणाांस आपला र्ांदा वृबद्धगत करण्यास फावलें . आरांभीं 
ब्राह्मण हे केवळ लोभी होते असें नाहीं. तर तयाांनीं भकतीएक शास्त्रें –तकध , व्याकरण, वैद्यक व ज्योभतष – व 
कभवता वगैरे उपयुक्त प्रकरणें वाढभवलीं. परांतु पुढच्याांची शुभद्ध जाऊन ते केवळ लोभास वश झाले, आभण खरीं 
शास्त्रें टाकून अन्यथा शास्त्राांकडे इतके प्रवृत्त झाले कीं, तयाची पराकाष्ठा झाली! असो. याप्रमाणें याभज्ञक भक्रया 
बहुत वाढून श्रौत व गृह्य हीं प्रकरणें फुटलीं, आभण तयाांचे श्रौती, व याभज्ञक असे पृथक् पुथक् आचायध झाले, परांतु 
या भक्रयेंत भनदधयता फार झाली; आभण तेणेंकरून बुद्ध हा महान्  [पहा, यज्ञप्रशांसा या सदराखालीं, पृष्ठ १९८ व तयाचे पायथ्याची 
टीप.] अवतारी पुरुष होऊन तयानें ब्राह्मणाांची बनदा केली. हें मत प्रकट झाल्यापासून तयाचा भवस्तार फार झाला 
व बहदुस्थान, ब्रह्मदेश, सीलोन व चीन वगैरेंपयंत बौद्धाचायांनीं आपलें  मत स्थापन केलें . तयाकाळीं ब्राह्मणाांनी 
प्रथम तयाशीं फार वैर करून “न गच्छेत् जैनमांभदरम् ” इतयाभद वाक्यें भलहून ठेभवलीं. कारण कीं, वदे व वणधभवर्ी 
ह्या ज्या ब्राह्मणर्माच्या मूळ नाड्या, तयाच बौद्धाांनीं तोडल्या, तयामुळें  अथात् ब्राह्मणाांचें महत्त्वही नष्ट होत 
चाललें  आभण तयाांनी तयाांच्या बनदेचीं वाक्यें भलहून ठेभवलीं. परांतु पुढें ब्राह्मणाांनीं आपले र्मांतील यज्ञाभद कू्रर 
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रीती काढून टाकून साभत्त्वक मागाचा अवलां ब केला. आभण तयाप्रमाणें कलींत वजध करण्याचीं प्रकरणें वगैरे 
भलहून मागील जे वैभदकर्मध व मागध कू्रर होते ते खोडून साभत्त्वक मागास प्रवतधले हे फार चाांगलें  झालें . कली 
म्हणजे बौद्धाांशीं तांटा पडला तोच. यानांतर पुढें योगी याांचें बांड माजून तयाांमध्यें गोरखनाथ, मस्च्छांदरनाथ वगैरे 
प्रभसद्ध योगी झाले. तयाांनीं गोपीचांद राजासारख्या भोळ्या राजाकडून राज्य टाकभवलें , इतयाभद कथा तर 
सवधप्रभसद्ध आहेत. हे भांगड लोक आपल्यास भशवाचे वांशज म्हणभवतात. वाममागध, अघोरीपांथ, परमहांस, सरभांगी 
वगैरे हे सवध मासले तयाांजमरू्नच भनघाले. अशा समयींच ब्राह्मणाांनीं यज्ञमागध सोडून व पूजा स्थापन करून 
भस्क्तमागध प्रभसद्ध केला; आभण लोकभवभिष्ट कमध करूां  नये असें ठरलें . — 

 
अस्वग्यं लोकभवभिष्टां र्म्यधमप्याचरेन्न तु! भमताक्षरा. 

 
पुढें कभलयुगाांत भकतीएक आचार करूां  नयेत असें भलभहलें  आहे. तयाजवरील शरेे खालीं 

भलभहल्याप्रमाणें आहेत – 
 

एताभन लोकगुप्तयथं कलेरादौ महातमभभः ॥ 
भनवर्ततताभन भविभद्भव्यधवस्थापूवधकां  बुरै्ः ॥ – भनणधयबसरु्. 
इमान्  र्मान्कभलयुगे वज्यानाहुमधनीभषणः ॥ – बृहन्नारदीय. 

 
परांतु वैभदक र्मध हा कठीण असल्यामुळें तो सोडभवण्याकभरताां पुढें पुराणें होऊन तया पुराणकतयांनी 

उपासना भलभहल्या. तयावर आणखी एक मीमाांसकाांचा पक्ष भनघाला. आभण पुढें चौथा पाशुपतागम घेऊन 
बलगाईत भनघाले. याप्रमाणें योगी, पौराभणक, कमधकाांडी आभण मीमाांसक, या सवांनीं भमळून जैन मत बुडभवलें . 
परांतु तें समग्र बुडालें  नाहीं. तरी हे भनरभनराळे मागध भनघाल्यामुळें  ब्राह्मणाांचा मूळ वदेमागध सुटून ‘तृतीयः पांथाः’ 
झाला. पुढें शांकराचायध झाले; तयाांनीं उत्तरमीमाांसाप्रभतपाभदत अिैतपक्ष स्वीकारून कमधकाांडीयाांस बुडभवलें  आभण 
वदेान्त प्रवृत्त करून इतर कमें हीं केवळ देहशुद्धयथध आहेत, परांतु परमाथाचे उपयोगी नाहींत असें मत प्रभसद्ध 
केलें . हें मत बहुताांनीं मान्य केलें  व येणेंकरून भनवभृत्तमागध वाढला. तयापढुें वैष्ट्णवमताचे प्रभतपादक मध्व, 
रामानुज, बनबाकध , व भवष्ट्णुस्वामी वगैरे आचायध झाले; तयाांनीं िैतभसद्धाांत स्थापन केला. व साभत्त्वक मागध वाढवनू 
बौद्धाांचा अबहसापक्ष घेतला; कमाचे भठकाणीं पूजा वगैरे घातल्या; आभण तीथधप्रसाद व भवग्रहारार्ना हे प्रचार 
वाढवनू तयाांजमध्यें गृहस्थ व सारु् असे दोन प्रकारचे तट केले. परांतु भवद्याहीन व उपयोगहीन, केवळ माळा, 
भतलक व मुरा, हीं बाह्य भचन्हें र्ारण करून भाांग, गाांजा, अफू इतयाभद खाऊन आळसाांत भनमग्न राहतात असे 
भांगड ते सारु् झाले; केवळ पाठ म्हणणारे ते ब्राह्मण झाले; आभण आळशाांस पोसणें हाच र्मध असें लोक मानूां 
लागले. यामुळें उद्योग नाहींसा होऊन भभकारी व अनेक भनभमत्ताांनीं भफरणारे अशा सांत, सारु् व ब्राह्मण ह्याांच्या 
टोळ्याांच्या टोळ्या सवधि प्रभतभष्ठतपणें भभक्षकुवृत्तीनें आभण देशास भारभतू अशा भफरूां  लागल्या व भफरत आहेत, 
हें या देशाचें दुभाग्यच होय. [भभक्षकुवृत्तीसांबांर्ीं भवशषे वणधन व तयामुळें देशास कोणती अवस्था प्राप्त झाली इतयाभद जाणणें असेल तर आमचा 

‘भभक्षकु’ हा भनबांर् पाहा.] या देशास पुराणाांसारख्या ग्रांथाांनीं सतयतेपासून सवधथैव पराङ्मुखता आभणली मुहूत्तध, मांि, 
जादू, भकमया व तांिें हा व्यथध घोंटाळा भठकभठकाणीं नसूद करून तयाप्रमाणें अनुभव व ठोके आल्याचीं 
मनःकस्ल्पत वणधनें, उतसाह व पराक्रम याांजवर आवरण घालण्यास उतपन्न झालीं. आवश्य गोष्टींकडे दुलध क्ष्य व 
भनरथधक कृतयाांची भवलक्षण भचभकतसा ही अतयांत हास्यास्पद होत. तसाच मेहनतीनें पुरुषाथं करावयाचा सोडून 
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मुहूत्तध पाहून व मांि म्हणून जयप्रास्प्त व लाभ इतयाभदकाांचें बचतन करण्याचीं वडेें भपकलीं; व दभध, सभमर्ा व बपड 
हीं उजवीकडे ठेवावीं कीं डावीकडे ठेवावीं? पभहल्यानें पाणी बशपावें की दभध अांथराव?े इतयाभद गोष्टींत भचत्त 
घालून तभिषयक भवभत न भवभत करीत बसण्याची चाल पडली; परांतु हें भबलकुल भहतप्रद नसून व्यथध वळे 
घालभवणें होय. अशा चमतकाभरक गोष्टींत आपला अमोल्य वळे घालभवण्यापेक्षाां देशास उपयुक्त ग्रांथाांची 
अनुकूलता होईल अथवा आपलें  गेलेलें  वैभव पुनः प्राप्त होण्याचे भवचार चालतील अशा उद्योगाांत भचत्त व वळे 
घालभवणें श्लाघ्य व वांद्य होईल. परांतु अशा गोष्टींची उतपभत्त व्हावी तरी कशी? कोणीं उांटावर बसला अथवा 
कोणीं वृद्धींत हजामत करभवली इतयाभद क्षुल्लक गोष्टींचे ऊहापोह मोठाल्या सभा भरून आमच्या भभक्षुकाांत 
चालतात, परांतु आपल्या देशाच्या तफे भवलायतेच्या पालधमेंट सभेंत अथवा कौस्न्सलाांत आभण कचेऱ्याांत हुद्याच्या 
व मोठाल्या जागा भमळाव्या अगर लष्ट्कराांत पदव्या भमळाव्या म्हणून जमलेल्या मांडळींत अथवा भरलेल्या सभेंत 
जाणें व तभिषयीं वाटाघाट करणें हें तयाांस बरें वाटत नाहीं अथवा तसे उद्योग बकवा प्रयतन जे 
कायावाचामनेंकरून करीत असतील तयाांस ते बरें म्हणत नाहींत; इतकें च नव्हे तर, तसें होऊन भवलायतेस 
जाणऱ्याांस वगैरे बभहष्ट्कार घालणें व तयाांस प्रायभश्चत्त देणें ह्याच व्यथध गोष्टींना ते उलट भरती देत असतात! तेव्हाां 
ह्याप्रमाणें भनरस व देशसांबांर्ानें भनरुपयोगी अशा गोष्टींवर रुभच व स्वरस आभण देशभहताच्या एकां दर 
भवचाराांभवषयीं अरुभच हें देशाचें नष्टचयधच होय असें म्हणावें लागतें! 

 
आपल्या ग्रांथाांत भनरुपयोगी प्रकरणें भकती भलभहलीं गेलीं व तयाांजपासून अांशतःही आपणाांस फल नाहीं 

एतभिषयींचें सोदाहरण भववचेन वर, भनरभनराळ्या ग्रांथाांतून उतारे घेऊन भलभहलें  आहेत तयाांजवरून बहुघा 
समजेल. साडेतीनशें व्रतें व तयाांच्या गोष्टी ह्या तर अनेक भलभहल्या गेल्या व र्माचा इतका सुकाळ झाला कीं 
कोणासही मी र्ार्तमक व र्न्य नाहीं असें वाटूां नये. परांतु भनरुपयोगी ग्रथाांची सांख्या वाढावी तरी भकती? ह्याचाही 
काांहीं भनयम नाहीं. एकट्या गायिीप्रकरणीं आमच्या पाहण्याांत जे ग्रांथ आले ते खालीं देतों, तयाांवरून असेच जे 
इतर अनेक भनरथधक भवषयाांवर अनेक ग्रांथ होऊन तयाांचे पवधत पडले आहेत तयाचेंही सार्ारण अनुमान होईल. 

 
६. रुरयामलाांतील पटल, पद्धभत, सहस्रनाम, कवच, स्तोि आभण भजुांगस्तोि. 
३. शारदाभतलकाांतील पटलपद्धभत, मांिभवभर्, आभण रहस्य. 
३. भवश्वाभमिकल्पाांतील गायिीरहस्य, स्तवराज, आभण शतनाम. 
१. गायत्र्युपभनषद्भाष्ट्य. 
३. ब्रह्मयामलाांतील कल्प, हृदय आभण पांजर. 
१. वभसष्ठसांभहतेपकैीं कवच. 
१. अगस्स्तसांभहतेंतील कवच. 
२. भवष्ट्णुयामलाांतील सहस्रनाम, व शापभवमोचन. 
६. भरैवतांिातील पद्धभत, गायिीतपधण, उतकीलन, मांिोद्धार, होम आभण पुरश्चरणपद्धभत. 
३. गायिीरामायण, जपभवभर् आभण मालाभवभर्. 
३. देवीपुराणाांतील सहस्रनाम, स्तोि व स्तवराज. 
 
येणेंप्रमाणें एकट्या गायिीवर ३२ ग्रांथ आहेत! असेच भशव, नृबसह, शरभ, मृतयुांजय, भरैव, गणेश, 

भवनायक, भवष्ट्णू, गांगा, दुगा वगैरेंचे मांि, सहस्रनाम, कवचें, स्तवराज, रक्षा, पुराणें, अथवधशीषें, दुगध व तयाांचे 
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जप, न्यास, बीजें वगैरे अनेक प्रकार वाढले व एकेका देवाांत दहा दहा भेद व तयाांचीं दहा दहा पुराणें झालीं : 
भसभद्धभवनायक, महाभवनायक, उस्च्छष्टभवनायक, दूर्गणपती, शकध राभवनायक, बालभवनायक, तयाचप्रमाणें 
सांतानगोपाल वगैरे बारा गोपाल, तयाांचीं आख्यानें, तयाांचीं गोपालसहस्रनाम, गोपालकवच, गोपालमांिपद्धभत, 
गोपालस्तवराज, आभण गोपालपटल अशीं पांचाांगें, याचप्रमाणें गणपतीचीं, रामाचीं, रारे्चीं वगैरे पांचाांगें आभण 
पुरुषोत्तमसहस्रनाम, वासुदेवसहस्रनाम असे नानाभेदानें कोट्यावर्ी ग्रांथ झाले; व असेच शेंकडों रामायणें, 
शेंकडों चांभरका व पूजनभवभर् वगैरे कोट्यावर्ी ग्रांथ प्रभसद्ध आहेत. एवढ्याांचें अध्ययन करणें म्हणजे एकेका 
प्रस्थानाांत एकेक जन्म घातला तरी पुरणार नाहीं, इतका ग्रांथभवस्तार झाला. परांतु तया सवांचें तत्त्व केवळ 
उपासनाभवषय असून तयाांत काांहीं दुसरी भवद्या, बकवा शास्त्र अथवा इतर काांहीं उपयोग ह्याांपैकीं काांहीं भदसत 
नाहीं. उपासनेच्या नादानें कोणी नद्याांस प्रदभक्षणा, कोणी पुरश्चरणें, कोणी कोभटबलगपूजन, कोणी कोटीहोम, 
कोणी दानें, कोणी यािा, कोणी कावडी व कोणी उपवास, भनयम इतयाभद र्माचरणाांत जन्मचे जन्म काढतात, 
आभण उपयोगी कामाचा भतरस्कार करून व पोटाकभरताां श्रम केले तरी ते आपले नव्हेत असें समजून उदासीन 
असतात. तयाांचा आतमा काय तो भनरुपयोगी कृतयाांकडे व भनरुपयोगी लोकाांकडे असतो; तयाांस उपयोगी भततकीं 
कृतयें व्यथध, भततकीं माणसें व्यथध, तो र्ांदा कुचकामाचा नाहीं व तो र्मध नीच अशी भवलक्षण समजूत या देशाांत 
सवधि पसरून अज्ञानाचा, भोळेपणाचा, आभण स्वभहतशिुतवाचा बाजार माांडला गेला; आभण सवधसांगपभरतयाग 
हाच काय तो परमाथध मानूां लागले. आताां या हतवीयध व नष्टवैभव झालेल्या देशाचें डोकें  वर उचलून 
पूवधवैभवाचा, सुखाचा आभण वीयाचा अनुभव हा देश पुनः घेईल बकवा नाहीं याचा सांशयच आहे; असो. ही गोष्ट 
आताां ईश्वरेच्छेनें जशी होणार असेल तशी होईल! 

 
ह्याप्रमाणें पुराणाांत तीथाभदकाांचे इतके जरी प्रस्ताव भलभहले आहेत तरी देखील तयाांस लोक न मानून 

मनःपूत वागत आहेत. म्हणजे अशा तीथधयािाभदकें करून कसाही पापी पुरुष शुद्ध होण्याच्या ज्या तया तया 
तीथांच्या व के्षिाांच्या माहातम्याांत प्रभतज्ञा गाइल्या आहेत तयाांप्रमाणें कोणीही, पश्चात्तापी बाटलेल्यास शुद्ध करून 
आपल्या ज्ञातींत घेत नाहींत, अथवा अन्य जातीयाांस बहदु करीत नाहींत, आभण तसेंच, पुनर्तववाहास शास्त्रार्ार 
असताां हट्टवादीपणानें व र्रसोडीनें अनाथ अबलाांस वैर्व्याांत ठेभवतात. अशा भकतयेक दुष्ट रूढींचेंच प्राबल्य 
माजून इच्छेस येईल तसें वागण्याचा अतयांत बनद्य क्रम सुरू झाला आहे. मनुष्ट्याच्या आचरणास जर शास्त्रमयादा 
नसून केवळ मनास वाटेल तसें वत्तधण्यास परवानगी भदली तर सवधि अनवस्था होऊन ‘बळी तो कानभपळी’ 
याप्रमाणें, शस्क्तमान् तेवढे सुखानुभव घेतील व भस्त्रयाांसारखे अशक्त तेवढ्याांस आजन्म दुःख व यातना 
भोगण्याचेंच कपाळीं येईल. आभण हीच स्स्थभत प्रस्तुत अनुभवासही येत आहे हें अतयांत शोच्य होय! याचे 
प्रतयांतरास, पुरुषपक्षास इच्छेस येतील भततकीं व वाटेल तया वयाांत लग्नें करण्याची मोकळीक आभण स्त्रीपक्षास 
एकापेक्षाां अभर्क भववाहाची गोष्टही काभढताां कामा नये इतका प्रभतबांर्, हेंच उदाहरण घेतलें  तरी भवचक्षण व 
सहृदय जनाांस चाांगला खुलासा होईल. तेव्हाां असे अन्याय व तदनुषांगानें अनेक पापाचरणें ज्या देशाांत चालतात 
तयाचे सारखा हतभाग्य देश कोणताही नाहीं असे म्हणावें लागतें, व ती शोच्य स्स्थभत, ह्या देशाांत लोक स्वचे्छ 
होऊन तयाांचें शास्रबांर्ारण सुटल्यामुळें  म्हणा अगर भवलक्षण व अज्ञानवर्धक आभण स्वाथी ग्रांथाांची वृभद्ध 
झाल्यामुळें म्हणा, ह्या देशास पूणधपणें येऊन भतचें पयधवसान कोणतया थरावर जाईल याचें काांहींच अनुमान होत 
नाहीं! 
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आज दोन हजार वषांपासून ऋषी नष्ट झाले. परांतु तयाांजपुढें जे झाले ते मनस्वीच बडबडले याजभवषयीं 
वर पुष्ट्कळ भववचेन झालेंच आहे. तयाांभशवाय ह्या भवलक्षण ग्रांथप्रसारानें एक अपूवध समज जो सवधलोकाांत दृढतर 
होऊन बसला आहे, तेणेंकरून तर सवांच्या कमरा अगदीं मोडून तयाांच्याांमध्यें कोणतयाही एका महतकृतयास हात 
लावण्याचें अवसान राभहलें  नाहीं. हा अपूवध समज कोणता हें जरी जनभवश्रुत आहे तरी तयाचा भवचार कर्ींही 
कोणीं केलासें भदसत नाहीं हीही फार भदलभगरीची गोष्ट आहे. म्हणजे, सवांमध्यें ही एक पक्की समजूत झाली 
आहे कीं, आताां कोणताही आभण कसाही यतन केला तरी आपलें  नष्टवैभव आपणाांस परत भमळून आपण 
उच्चावस्थेला येऊां  ही गोष्ट कालियींही होणें नाहीं. कारण, हें कभलयुग असल्यामुळें  भदवसेंभदवस आपणाांस 
भनकृष्टावस्थाच प्राप्त व्हावयाची; आभण भदवसेंभदवस मूखध, अज्ञान, अशक्त, खुजी, आळशी आभण हतवीयध अशीच 
प्रजा उतपन्न व्हावयाची व तयाचा खेद मानूनही उपयोग नाहीं असें लोकाांचें म्हणणें पडून कोणीं बालभववाहाचा 
वगैरे भनषेर् केला असताां तयास ह्या उत्तरानें भनरुत्तर कभरतात. [कभलयुगाभवषयींचे भवशषे भवचार व तभिषयक भवशषे माभहती 

‘कभलयुग’ नामक भनबांर्ाांत पहा.] हा भवलक्षण व भनकृष्टावस्था प्राप्त करून देणाऱ्या कलीचा प्रभाव पृथ्वीवरील इतर 
कोणतयाही देशाांत प्रादुभूधत नसताां दुदैवें आमच्या या भरतखांडाांतच कोणीकडून आला ह्याचा भवचार कभरताां, तो 
आमच्या पुराणकाराांकडून उद्भवला व तेणेंकरून एकां दर अनथावह पभरणाम होण्याचा रांग आला असें भदसतें. 
युरोप, अमेभरका वगैरे खांडाांतील देशाांस आम्हीं भदवसेंभदवस उच्चावस्थेस येत चाललों असे वाटून प्रभतक्षणीं 
तयाांस कोणतेंही कृतय करण्याचा उतसाह येतो; परांतु तभिपरीत समज आमच्या या अज्ञानी बहदुलोकाांत ओतप्रोत 
भरून सवधथैव भनरूतसाहास कारण झालें  ही फारच दुःखाची गोष्ट आहे! तसेंच आताां कोणी ऋषी नाहींत, क्षभिय 
नाहींत वगैरे समजही देशाच्या भनरुतसाहाला कारण आहेत. भदवसेंभदवस राजे दुष्ट भनघून प्रजा िस्त 
व्हावयाचीच अशा इणध समजुतीनें तयाच्या भनराकरणाथध काांहींही उद्योग न कभरताां व आपलें  स्वातांत्र्य आभण 
कत्तधव्य न समजताां बाजीराय व मल्हारराय याांजसारखे राजे गोकुळाांतील कृष्ट्णासारखे बनून अनाचारास प्रवृत्त 
झाले तरी कोणासही चेतना न येऊन तसेंच डोकें  देऊन अन्याय व अनथध सहन करीत बसले व अखेरीस 
परवशतेच्या पूणध अर्ीन झाले, ही लोकाांची परम शोच्य स्स्थभत तरी सदरीं भलभहलेल्या कभलयुग सांबांर्ाच्या 
भवलक्षण समजामुळेंच आली, हें भवचक्षण वाचकाांस भवचाराअांतीं पूणधपणें समजेल. 

 
पुराणाांतरीं ह्या कभलयुगाचें अनेक रीतीनें वणधन केलें  आहे, तयाचे ह्या खालीं काांहीं उतारे घेतले असताां 

वाचकाांस आम्ही म्हणतों ह्याचा चाांगला बोर् होईल. — 
 

परस्परवर्ोदु्यक्ता मूखाः पस्ण्डतमाभननः ॥ 
भभवष्ट्यस्न्त युगस्यान्ते क्षभिया लोककण्टकाः ॥ १ ॥ 
परमायुश्च भभवता तदा वषाभण षोडश ॥ 
पांचमे वाऽथ षषे्ठ वा वष ेकन्या प्रसूयते! ॥ २ ॥ 
दस्यूतकष्टा जनपदा वदेाः पाषण्डदूभषताः ॥ 
राजानश्च प्रजाभक्षाः भशश्र्नोदरपरा भिजाः ॥ ३ ॥ 
ह्रस्वकाया महाऽऽहारा भयूधपतया गतभह्रयः ॥ 
शश्वतकटुकभाभषण्यश्चौयधमायोरुसाहसाः ॥ ४ ॥ 
कुराजभमश्च सततां करभारप्रपीभडताः ॥ 
रै्यं तयक्तवा महीपाल! दारुणे युगसांक्षये ॥ ५ ॥ 
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म्लेच्छभतूां जगतसव ंभनस्ष्ट्क्रयां यज्ञवर्तजतम् ॥ 
भभवष्ट्यभत भनरानन्दमनुतसवमथो तथा ॥ ६ ॥ 
प्रायशः कृपणानाां भह तथा बन्रु्मतामभप ॥ 
भवर्वानाां च भवत्ताभन हभरष्ट्यन्तीह मानवाः ॥ ७ ॥ 
स्वल्पवीयधबलाः स्तब्र्ा लोभमोहपरायणाः ॥ 
ततकथा दानसन्तुष्टा दुष्टानामभप मानवाः ॥ ८ ॥ 
कल्की भवष्ट्णुयशा नाम भिजः कालप्रणोभदतः ॥ 
उतपतस्यते महावीयो महाबभुद्धपराक्रमः ॥ ९ ॥ 
सांभतूः शांभलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे ॥ 
स र्मधभवजयो राजा चक्रवत्ती भभवष्ट्यभत ॥ १० ॥ 

* * * * 
उतसादभयष्ट्यभत तदा सवधम्लेच्छगणान् भिजः ॥ ११ ॥ —भारत. 
 

तच्छमनोपायः— 
 
कृते यतध्यायतो भवष्ट्णुां िेतायाां यजतो मखैः ॥ 
िापरे पभरचयायाां कलौ तद्धभरकीत्तधनात् ॥ १ ॥ 

* * * * 
तस्मातसवातमना राजन्! हृभदस्थां कुरु केशवम् ॥ २ ॥ 
कलेदोषभनरे् राजन्नस्स्त ह्यकेो महान्गुणः ॥ 
कीत्तधनादेव कृष्ट्णस्य मुक्तबांर्ः पभरव्रजेत् ॥ ३ ॥ —भागवत. 
यतकृते दशभभवधषसेै्त्रतायाां हायनेन तत् ॥ 
िापरे तत्त ुमासेन अहोरािेण ततकलौ ॥—भवष्ट्ण ुव ब्रह्मपुराण. 
र्न्ये कलौ भजेभिप्रो ह्यल्पक्लेशमैधहाफलम् ॥ 
अतयन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान् गुणः ॥ —भवष्ट्ण ुव अस्ग्नपुराण. 
िेतायामास्ब्दको र्मो िापरे माभसकः स्मृतः ॥ 
यथाशस्क्त परां प्राज्ञस्तदह्ना प्राप्नुयातकलौ ॥—ब्रह्माण्डपुराण. 
कलौ भवश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणशी पुरी ॥ 
कलौ भागीरथी गांगा कलौ दानां भवभशष्ट्यते ॥ —स्कन्दपुराण. 
कुवीताऽऽरार्नां राजन्! वासुदेव ेकलौ युगे ॥ 
यदभ्यच्यध हबर भक्क्या कृते वषधशतां नृप! ॥ 
भवर्ानेन कलौ लेभे अहोरािातकलौ भह तत् ॥ 
अहो! ऽतीव सभाग्यास्ते सकृदे्य केशवाऽचधकाः ॥—नारदीये. 

* * * * 
घोरे कभलयुगे प्राप्ते सवधर्मधबभहष्ट्कृते ॥ 
भशवपूजापरा ये तु भशवपूजापरायणाः ॥ 
त एव भशवतुल्याश्च घोरे कभलयुगे भिजाः ॥—स्कन्दपुराण. 
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ब्रह्मा कृतयुगे देवसे्त्रतायाां भगवान् रभवः ॥ 
िापरे भगवान् भवष्ट्णुः कलौ देवो महेश्वरः ॥ 
सवधपापोपशमनां प्रायभश्चत्तां कलौ युगे ॥ 
नाऽन्यतपश्याभम जांतूनाां मुक्तवा वाराणशीं पुरीम् ॥ —काशीखांड. 
कृते सवाभण तीथाभन िेतायाां पुष्ट्करां परम् ॥ 
िापरे तु कुरुके्षिां कलौ गांगैव केवलम् ॥ —भभवष्ट्यपुराण. 
तपः परां कृतयुगे िेतायाां ज्ञानमुच्यते ॥ 
िापरे यज्ञभमतयाहुदानमेकां  कलौ युगे ॥ —मनु व पाराशरस्मृभत. 

* * * * 
* * कलौ दानां दया दमः ॥ 

गीता गांगा तथा भभक्षुः कभपलाऽश्वतथसेवनम् ॥ 
वासरां पद्मनाभस्य सप्तमां न कलौ युगे ॥ 
कलौ कभलमलध्वांसां सवधपापहरां परम् ॥ 
येऽचधयस्न्त हबर भनतयां तेऽभप वन्द्या यथा हभरः ॥—भारत. 
येऽहर्तनशां जगद्धातुवासुदेवस्य कीत्तधनम् ॥ 
कुवधस्न्त तान्नरव्याि न कभलबार्ते नरान् ॥ —भागवत. 
तावभत्तष्ठभत देहेऽस्स्मन् कभलकल्मषसांभवम् ॥ 
गोबवदकीत्तधनां यावतकुरुते मानवो न भह ॥—स्कन्दपुराण. 
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैसे्त्रतायाां िापरेऽचधयन् ॥ 
यदाऽऽप्नोभत तदाऽऽप्नोभत कलौ सांकीतयध केशवम् ॥ —भवष्ट्णुरहस्य. 

* * * * 
कलौ रुरो महादेवः शांकरो नीललोभहतः ॥ —बलगपुराण. 
भशव शांकर रुरेश! नीलकण्ठ भिलोचन! ॥ 
इतीरयस्न्त ये भनतयां न भह तान् बार्ते कभलः ॥——बृहन्नारदीय. 
यस्तवोंनमःभशवायेभत मुच्यते सकलो नरः ॥ 
सांसाररोगस्कन्र्ानामुन्मलूनकरः कलौ ॥—भकत्ता. 

* * * * 
िापरे बलगपूजा च कलौ शांकरकीत्तधनम् ॥ —भशवपुराण. 

* * * * 
कलौ कलुषभचत्तानाां गभतगंगाां भवना न भह ॥—भभवष्ट्ये. 

* * * * 
िापरे शांखभलभखतः कलौ पाराशरः स्मृतः ॥ — पराशर. 
ते सभाग्या मनुष्ट्येषु शृणोतु नृप! भनभश्चतम् ॥ 
ये स्मरस्न्त स्मारयस्न्त हरेनाम कलौ युगे ॥ 
कलौ गुरूणाां भजनमीशभक्तयाऽभर्कां  स्मृतम् ॥ सस्तसद्धाांतमा. 
कलौ नाऽन्या गभतः स्त्रीणाां सहाऽनुगमनादृते! ॥—भनणधयबसरु्. 
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तंत्रोक्त उपाय — 
 
कृते श्रुतयुक्त आचारसे्त्रतायाां स्मृभतसम्भवः ॥ 
िापरे तु पुराणोक्तः कलावागमकेवलम्! ॥ —कुस्ब्जकातांि. 

* * * * 
भवना मद्यां न भसभद्धः स्यातसार्कानाां कलौ युगे ॥ 

* * * * 
इभत देव्या वचः श्रुतवा शांकरो लोकशांकरः ॥ 
कथयामास तत्त्वने महाकारुण्यवाभरभर्ः ॥ 
सवधलोकोपकाराय सवधप्राभणभहताय च ॥ 
युगर्माऽनुसारेण याथातथ्येन पावधभत! ॥ 
तव स्नेहेन वक्ष्याभम सारातसारां परातपरम् ॥ 
आयाते पाभपभन कलौ सवधर्मधभवलोभपभन ॥ 
वीरसार्नकमाभण पश्चतत्त्वाभन याभन तु ॥ 
मद्यां माांसां तथा मतस्यो मुरा मथुैनमेव च ॥ 
सतयां सतयां पुनः सतयां सतयां सतयां मयोच्यते ॥ 
भवना ह्यागमागेण कलौ नास्स्त गभतः भप्रये! ॥ महाभनवाणतांि. 

* * * * 
कलौ पापयुगे घोरे तपोहीनेऽभतदुस्तरे ॥ 
सार्नाभन बहूक्ताभन नानातन्िाऽऽगमाभदषु ॥ 
कलौ नास्तयेव नास्तयेव सतयां सतयां मयोच्यते ॥ 
भशवदीक्षाां भवना देभव! कैवल्याय सुखाय च ॥ 
यदा तु वैभदकी दीक्षा दीक्षा पौराभणकी तथा ॥ 
न स्थास्यभत वरारोहे! तदैव प्रबलः कभलः ॥ भकत्ता. 

* * * * 
श्रुभतस्मृभतभवर्ानेन पूजा काया युगिये ॥ 
आगमोक्तभवर्ानेन कलौ देवान् यजेतसुर्ीः ॥—कुस्ब्जकातांि. 
समुरयािास्वीकारः कमण्डलुभवर्ारणम् ॥ 

* * * * 
ऊढायाः पुनरुिाहां ज्येष्ठाांशां गोवर्ां तथा ॥ 
कलौ पांच न कुवीत भ्रातृजाया कमण्डलुः ॥ 
देवराच्च सुतोतपभत्तमधरु्पके पशोवधर्ः ॥ 
माांसदानां तथा श्रादे्ध वानप्रस्थाऽश्रमस्तथा ॥ 
समुरयािास्वीकारः शोभर्तस्याप्यसांग्रहः ॥ 
इमान् र्मान् कभलयुगे वज्यानाहुमधनीभषणः ॥ —आभदतयपरुाण. 
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आताां या सवध वचनाांवरून आपल्या देशास भनकृष्टावस्था प्राप्त झाली आहे व पुढें ज्यास्त होईल असें 
भदसतें. परांतु तयावर तभन्नवारणाथध जे उपाय भलभहले आहेत ते भकती सयुस्क्तक आभण खरोखर देशाची 
भनकृष्टावस्था दूर करणारे आहेत हें भवचारी जनाांच्या तेव्हाांच लक्ष्याांत येईल. अज्ञानी लोक ह्या कभलसांबांर्ी 
पापभवमोचनाथध ग्रांथाांतून भलहून ठेभवल्याप्रमाणें, कोणी गांगावास, कोणी काशीवास व कोणी हभरहराांची पूजा 
इतयाभद करतात. आभण भकतयेक तर वर तांिोक्त उपाय भलभहले आहेत तयाप्रमाणें वाममागाचा अवलां ब करून 
यथेष्टाचरण करतात. कोणी भजनासक्त होऊन टाळ वीणा घेऊन भजन करीत बसतात. आभण कोणी 
तीथधयािा, व्रते व दानें इतयाभद कभरतात. याप्रमाणें देशोन्नभत होण्याची तर कोणास इच्छाच नसून ईश्वराचा असा 
या कभलयुगाांत सांकल्पच झाल्याची लोकाांमध्यें पक्की समजूत झाली आहे कीं, या भरतखांडाांतील लोक दुदधशसे 
जावयाचेच. तेव्हाां तयाचें पभरमाजधन आपणा मानवाांच्याने कोठून होणार? म्हणून ऐभहक सुखाची भबलकुल 
काळजी न कभरताां केवळ पारमार्तथक सुखाच्या प्राप्तयथध सदरील पुराणोक्त सवध उपचार लोक कभरतात. परांतु 
येणेंकरून नीभत व सद्बुभद्ध याांचें अभर्ष्ठानही आमच्या लोकाांत न राहताां अथवा लोक तभिषयक भबलकुल 
काळजी न घेताां उलट तभिरुद्ध देशाचें पाऊल खोलव्याांत जाऊन तो इहपारभिक सुखापासून बुडत आहे! 
म्हणजे लोकाांस भवचाराच्या नाांवानें तर शून्य होऊन ते ज्ञान, पराक्रम, आभण ऐश्वयध याांपासून भदवसेंभदवस मागेंच 
पाऊल टाकीत चालले आहेत! तेव्हाां याचा भवचार वाचकाांनींच करावा. हें कभलरूप भपशाच्च मानून लोकच 
आपण भपशाच्च बनले. तयाांतून तयाांची सुटका होऊन अनेक प्रकारच्या वडे्या वडे्या भ्राांभत दूर होण्यास 
सद् भवचारानें अनेक उपाय योभजले पाभहजेत म्हणजे हें कभलयुगाचें बांड मोडून हा देश दुसऱ्या वैभवी देशाांशीं 
बरोबरी करूां  शकेल. 

 
पभहल्यानें देव होते असें लोक म्हणतात. देव गेल्यावर ऋषी झाले; आभण ऋषी गेल्यावर लोकाांनीं 

दुदैवानें असें माभनलें  कीं, ऋषीही मरून गेले. तयामुळें  पढुें ऋषींचे ग्रांथ साांगणारे आचायध झाले आभण आताां तेही 
आचायध जाऊन आपण सवध सार्ारण लोक राभहलों असें लोक समजूां लागले; व ह्यामुळें  प्राचीन ग्रांथाांत जें भलहून 
ठेभवलें  आहे तें भफरवूां नये असा सवांचा एक ग्रह होऊन राभहला. परांतु ही चूक असून यापासून आपली फार हाभन 
आहे. कालदेशमन्वन्तराप्रमाणें लेख भफरतात, राज्यक्राांती बदलतात, आभण कायद्याांत वगैरे फेरफार करावा 
लागतो, हें अगदीं सार्ारण असून आमचींच र्मधशास्त्रें (कायदे) कशीं अप्रभतबद्ध चालभवण्याचें लोकाांच्या 
मस्तकाांत वडे भशरलें  आहे हें कळत नाहीं. तर असें अडून बसताां कामा नये व हा मूखधपणाचा अभभमान सोडून 
आपल्या परांपरया ज्या चुका आपल्या वांशाचा व देशाचा नाश करीत आल्या आहेत तया तकानें सुर्ारण्याचें 
आपलें  कत्तधव्य आहे असें समजलें  पाभहजे. भनरुक्तामध्यें याभवषयीं असें म्हटलें  आहे :— 

 
मनुष्ट्या वा ऋभषषतूक्रामतसु देवानबु्रवन्–को न ऋभषभधभवष्ट्यतीभत? 
तेभ्य एतां तकध ऋबष प्रायच्छन् मांिाथधबचताभ्युहमभ्यूढम् ॥ 

 
ऋषी नष्ट झाले तेव्हाां देवाांस असें भवचारलें  कीं, आताां आह्माांस मांिाांचा अथध कोण साांगेल? तयावळेेस 

देवाांनीं साांभगतलें  कीं, जरी ऋषी हे नष्ट झाले तरी मांिाथध साांगणारा असा तकध  हा तुम्हास ऋभष आहे, तो तुम्हास 
सवध भशकवील. इतक्या गोष्टी खऱ्या, परांतु ह्या बहदुस्थानाांत ह्या ईश्वरोक्त तकध ऋषीला मुळींच मान राभहला 
नसून बहुर्ा तयाचा येथें अगदीं अभावच झाला आहे. कारण, लोक हे केवळ रूढीचेच दास बनून तयाांमध्यें 
सारासार भवचाराचें पूज्य पडलें . तयाांजमध्यें न्यायान्याय समजण्याचें वारेंही राभहलें  नसून सवधि यथेच्छाचरण 
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आभण अज्ञान व अशक्त याांजवर जुलूम हे प्रकार सुरू झाले. लोक हे रूढीचे भकतपत दास झाले याचे प्रतयांतरास 
एक उदाहरण प्रभसद्ध आहे. व सवध देशभर हीच स्स्थती असून तकध  म्हणून अांशतःही बहदुस्थानच्या लोकाांत 
राभहला नाहीं अथवा ते तयास स्थलच देत नाहींत!—एका मठाांत कोणी एक गोसावी गीतेचें पुस्तक घेऊन 
तयापैकीं “कुतीपुिो युभर्भष्ठरः” हा चरण पाठ करीत बसला असताां, तेथें एक पांभडत येऊन तयानें तो अशुद्ध चरण 
ऐभकला व ‘कुतीपुिो युभर्भष्ठरः’ असें न वाभचताां ‘कुां तीपिुो युभर्भष्ठरः’ असें शुद्ध रीतीनें वाचण्याभवषयीं तयाला 
साांभगतलें . परांतु बावा आग्रही व अज्ञानपणाने ‘गतानुगभतक’ असल्यामुळें  तयानें पांभडताांचे तें शुद्ध वाक्य न ऐकताां 
ज्याांनी आपणास पाठ साांभगतला तया महांताकडे पांभडतासह जाऊन पांभडताचें म्हणणें तयास कळभवलें . महांतही 
तकाचे पुतळेच असल्यामुळें तयाांनीं आपली फार भदवसाांची जुनी पोथी काढून तयाांत पांभडताच्या म्हणण्याप्रमाणें 
‘कु’ वर अनुस्वार नाहीं असेंच पाभहल्यामुळें  व पांभडतानें जरी ‘कुती’ हा शब्द अशुद्ध असून तयाचा काांहीं अथध 
नाहीं, परांतु ‘कुां ती’ म्हटलें  म्हणजे युभर्भष्ठराची माता होते असें समजवनू साांभगतलें , तरी महांत हे रूढीचे दास व 
अभभमानी असल्यामुळें, फार भदवसाांचें आभण तयाांतही मठाांतील पुस्तक तें अशुद्ध कसें होईल? या हेक्यानें 
पांभडताचें काांहीं एक न ऐकताां तयाांनी ‘कुतीपुिो युभर्भष्ठरः’ हाच पाठ भशष्ट्यास चालू ठेभवला! ही एक सार्ारण 
गोष्ट व उदाहरण आहे. परांतु हीच स्स्थती सवधि सारखी प्रबल असून आज शकेडों वषांपासून, क्वभचत् 
पूवधकालाला युक्त व भवभहत असें जें तयावळेीं भलभहलें  गेलें  अथवा ज्या रूढी वगैरे पडल्या तयाच आज लोक 
भनबुधद्ध होऊन चालभवतात व तदनुसार वत्तधतात हें केवळ अज्ञान आहे. शवेटीं होताां होताां रूढी इतक्या बलवत्तर 
होऊन बसल्या कीं, लोकाांत कोणताही भवषय काढला तरी ते ‘शास्त्रात् रूभढबधलीयसी’ हें वाक्य पुढें झोकून 
देतात. परांतु रूढी ह्या अज्ञान लोकाांत असतात. भवचारी आभण तकध ज्ञ जे आहेत अथवा भवचार आभण तकध  
करण्याची ईश्वरकृपें ज्याांस शस्क्त आहे तयाांनीं या वाक्याचा अवलां ब करणें म्हणजे अतयाश्चयाचें व दुःखाचें आहे. 
तर साराांशानें पाभहलें  असताां केवळ पूवींचे ग्रांथ जरी खरे असले तरी ते तया कालाला योग्य असतील, परांतु तेच 
आज जर देशाच्या अभहताला आभण पापवृद्धीला कारण होत असतील तर सवधथैव ते दूर ठेवनू सद्यःकालास 
भहतप्रद असे कायदे (र्मधशास्त्रें) व रूढी आभण आचार चालू करण्यास भबलकुल प्रतयवाय नाहीं असें भवचाराांतीं 
सहज सवांच्या लक्ष्याांत येईल. भस्त्रयाांचें वपन, कन्याहतया इतयाभद आघोर व पराकाष्ठेच्या भनदधयतेचे प्रकार 
कोणीं दुष्टाांनीं चालू केले व तयाांबद्दल ग्रांथ केले, म्हणून तें र्मधशास्त्र नसून तो रूढीनें पाभहला तरी सदाचार नव्हे, 
असें सदयहृदयी जनाांस वगेळें  साांगावयास नको. परांतु दुष्ट रूढीचें हें बहदुस्थान वर भलभहल्याप्रमाणें अगदीं दास 
बनून गेलें  आहे, ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. याांतून तें कर्ीं दूर होईल व सच्छास्त्राचा तें कर्ीं अवलां ब करील 
तो करो, व तोच सुभदन म्हटला जाईल! 

 
पुराणाांनीं जुने पांभडताांस भनबुधद्ध व भवचार आभण तकध रभहत करून टाभकलें , असें म्हणण्याच्या प्रतयांतरास 

लाांब जाणें नलगे. तयाांजमध्यें न्याय व सतय ह्याांचे अांकुर तर समूळ जळून गेल्यामुळें, तयाांच्या योगानें इतर अज्ञान 
लोक भ्राांत व आतमघाती झाले! जुन्या व नव्या पांभडताांमध्यें वाद चालले असताां जुन्या पांभडताांच्या न्यायाचे प्रकाश 
कसे पडतात व ते आपलें  अज्ञानमलूक, रूभढवश आभण केवळ असांबद्ध असें मत स्थापन करण्याांत अन्यायानें 
भकती प्रमाद करून सतयाचा अपलाप कभरतात आभण लपांछपां करून नवीन, भवचारी, न्यायी, सतयभप्रय, भहतेच्छु 
आभण ज्ञानसांपन्न अशा सुभशभक्षत पांभडताांशीं वाद करण्याांत बकवा सामना करण्याांत भकती अळांटळां  कभरतात 
याभवषयींची वाचकाांची खातरी होणें असेल तर दयानांदपांभडताांशीं काशीकराांचा वाद, भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडताांशीं 
पुनर्तववाहसांबांर्ानें पुण्यास श्रीशांकराचायांपुढें झालेला वाद आभण बालभववाहसांबांर्ें पुण्यास रा. रा. मार्वराव 
कुां टे याांचा श्रीमध्वाचायांपढुें झालेला वाद ह्याांचे ग्रांथ छापून प्रभसद्ध झाले आहेत तयाांजवरून उघड भदसतें की, 
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ह्या सवध वादाांतून असणारे जुने पांभडत हे केवळ बाजीरायींतील न्यायशास्त्रज्ञ होते असें म्हणण्यास बकभचत्ही 
भजव्हा चाांचरत नाहीं! अज्ञानी व बावळे असे गृहस्थ आभण भभक्षुक माि ह्या हट्टी व छाांदस पांभडताांस मान देतात व 
यामुळेंच ते आपले भठकाणीं येवढा स्तोम बाळभगतात आभण नव्या व ज्ञातया पांभडताांस कःपदाथध समजतात. परांतु 
वादाांत तयाांची भकती फभजती होऊन गेली, याभवषयीं वगेळें  साांगणें नको; तर तयाांत झालेलीं जीं तयाांचीं 
प्रमादयुक्त भाषणें, तीं अन्याय आभण मतलब सार्ण्यास्तव नेहमीं असांबद्ध उत्तराांनींच पूणध आहेत असें तयाांवरून 
स्पष्ट भदसतें. यावरून पूवधकाळचा पठनपाठनक्रम अतयांत हास्यास्पद, कष्टाचा आभण कां टाळवाणा असून तया 
भशक्षेंत तयार झालेले जे पांभडत ते तरी चाांगले व सुर्ारलेल्या भशक्षणाांत तरबेज झालेल्याांशीं सामना करण्यास 
भकतीसे भटकतील याची आशाच नसून तयाबद्दल तयाांस दोषही देणें वाजवी होणार नाहीं; परांतु ज्ञानवान् 
मनुष्ट्यप्राण्याांत येवढा तर भवचार असावा बकवा नाहीं कीं, सुभशभक्षत नव्या पांभडताांचें म्हणणें जर यथाथध आहे तर 
अभभमानानें तयाचा अव्हेर काां करावा? पूवींचे भविान् म्हणभवलेले पांभडत जर अशा चमतकाभरक पद्धतीचे आहेत 
तर तयावळेचे गृहस्थही भकती पद्धतीनें शहाणे व समांजस असतील ह्याचें अनुमान सहज होईल. तेव्हाां साराांशानें 
पाभहले असताां आपणास आपल्या पूवींच्या कोणतयाही स्स्थभतरीतीच्या सांबांर्ानें अभभमानपुरःसर पुढें होऊन 
बोलण्यास आज स्थल नाहीं. आम्हीं वर भकतयेक भठकाणीं पूवींचे तकध , व्याकरण, न्याय, गभणत, ज्योभतष, 
वैद्यक वगैरे शास्त्राांभवषयीं स्तुभत केली; परांतु तो अभभमान ज्याांचा तयाांच्या बरोबर गेला. आभण आलीकडे, शेंकडों 
वषांपासून तर सवध भवचार पडून व बुद्धीस माांद्य येऊन सवधि शून्य झालें . कूपमांडुकन्यायाप्रमाणें एकाच भठकाणीं 
राहून पूवार्तजत जें काांहीं सुदैवानें अवभशष्ट होतें तयावर मजा मारल्या. परांतु पुढें असा सुांदर काळ आला कीं, 
तेणेंकरून सवांचे खाड् खाड् डोळे उघडून तयाांस स्पष्ट समजलें  कीं, आपण अज्ञानाचे केवळ पुतळे बनून राभहलों 
आहों. तेव्हाां दयाळू सरकारच्या इष्टहेतवनुरूप असतय भवद्याांचा लय होत जाऊन सतय भवद्या आभण सच्छास्त्र याांचा 
प्रसार होत चालला. “आपल्या लोकाांमध्यें काय नव्हतें?— सवध काांहीं होतें.” हे म्हणणें जरी पुष्ट्कळ अांशानें खरें 
आहे तरी, तयाभवषयीं आपण शांख राहून नुसतें भषूण भमरभवण्याांत पुरुषाथध नाहीं. तर तया तया भक्रयाांत व शास्त्राांत 
आपण सवांनीं अर्ीत होऊन लोकाांस व परदेशीय भविानाांस तयाांचा उपयोग करून दाखभवला तरच तया 
अभभमानाचें आभण पूवधजाांच्या गुणानुवादाचें चीज आभण शोभा आहे. आजकाल जो भवद्याप्रसार होऊन 
ततसांबांर्ाच्या सुखास्वादनास आभण ज्ञानप्रास्प्तजन्य महदानांदास लोक पावले आहेत हें सवध यश दयाळू 
इांग्रजसरकारच्या सािाज्यास असून मोठें भषूण आहे असें भनष्ट्पक्षपातानें म्हणावें लागतें. तयाांनीं अनेक भवद्याांच्या 
शाळा घालून तयाांमरू्न मोजणीदार, पाहणीदार (सवेअर), भशल्पज्ञ (इांजीभनअर), वैद्य, शस्त्रवैद्य (डाक्तर, 
सजधन), वकील, भशक्षक (मास्तर), मेस्त्री, न्यायार्ीश (मुन्सफ, जज्ज), ग्रांथकार, योदे्ध, लढाऊ लोक, वगैरे हा 
सवध उपयोगी भवितसमूह व शूर लोक हे उतपन्न केले. आताां असें म्हणण्याांत आमचा असा केवळ उदे्दश नाहीं की, 
ह्या देशाांतील सवधच लोक म्हणजे मूढ, मभतमांद, कत्तधव्यशून्य आभण पराक्रमहीन आहेत. तर उलट तभिरुद्ध 
गुणाांनीं ते मांभडत आहेत. कारण, कसाही कारागीर झाला तरी तो गारगोटीस भहरा करूां  शकणार नाहीं, अथवा 
कसाही ज्ञानवान् पांभडत भशक्षक झाला तरी तो भनबुधद्ध व शुांठ भवद्याथ्यांस षट्शास्त्री अथवा सार्ारण भविान् करूां  
शकणार नाहीं. म्हणजे हें सवध यश जरी आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणें दयाळू राजास देतों तरी तया सवध यशाला 
आभद कारण जी बुद्धीची भवपलुता भतचा रुजलेला अांकुर ह्या बहदुलोकाांत आहे, हेंही लक्ष्याांत वागभवलें  पाभहजे. 
अभबसीभनआ, पर्तशआ (इराण), माल्टा वगैरे परदेशाांत आभण बहदुस्थानाांत अनेक भठकाणीं ह्या देशाांतील 
लोकाांनीं जे पराक्रम आभण जीं शौयाचीं कृतयें केलीं तीं जगप्रभसद्ध आहेत; बाब ू केशवचांरसेन, प्रतापचांर 
वगैरेंसारखे भविान् परभाषाांतूनही अतयांत भनष्ट्णात होऊन भवलायतेंतील आमच्या राजकीय लोकाांत जाऊन व 
आपल्या वक्तृतवानें तयाांशीं टक्कर मारून तयाांस थक्क करून टाकतात; आज युभनव्हर्तसट्या 
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(अनेकभवद्यापाठशाळा) स्थापून सुमारें वीस वषेंही पुरीं झालीं नाहींत तों तीन तीन चार चार पदव्याांनीं मांभडत 
होऊन सवधज्ञानाचे केवळ पुतळे असे हजारों लोक भजकडे भतकडे भफरूां  लागून उद्योगाची मागधप्रतीक्षा करीत 
बसले आहेत; हायकोटें, वगैरे तरुण ब्याभरस्टराांनीं आभण हुषार वभकलाांनीं भरून चाललीं; आभण भशल्पाचीं, 
वैद्यकीचीं, वगैरे कामेंही थोड्याच काळाांत अांगावर घेऊन चालभवणाराांचे वगध भनघूां लागले. इतयाभद ज्या गोष्टी 
अल्पकाळाांत आपल्या अनुभवास येत आहेत तयाांवरून हें काांहीं सार्ारण बुभद्धमते्तचें काम नाहीं असें मोया 
आनांदानें म्हणणें हें आम्हास मोठा अभभमान आभण गौरव उतपन्न कभरतें याांत सांशय नाहीं. परांतु सवधभवद्याप्राप्तीचें 
मूलसार्न जी बुभद्धमत्ता ती जरी आमच्या लोकाांत असली तरी तयाांस मागध दाखभवणारा कोणी तरी सुभशभक्षत व 
काळजीचा वाटाड्या पाभहजे; आभण तें वाटाड्याचें काम, मनुष्ट्याांमध्ये परोतकषासभहष्ट्णतुा म्हणून जो दुगुधण आहे 
तयाचा सवधथैव तयाग करून केवळ परोपकारबुद्धीनें आमच्या परम दयाशील इांग्रज सरकारानें घेतल्यामुळें  ह्या 
सवध भवद्याप्रसाराचें व आमच्या ज्ञानवान् स्स्थतीचें महत्त्व पूणधतवेंकरून तयाांस देणें हें राजभनष्ठ आभण कृतज्ञ प्रजेस 
अतयांत श्लाघ्य व आवश्य आहे असें आम्ही म्हणतों. बहुमोल भहरा आहे, परांतु तयास उत्तम प्रकारचें कोंदण करून 
ती आांगठी हाताांत वापरली तरच तया भहऱ्याचें मोल समजेल व तयाला अशा सदुपयोगाांत आणणाराही स्तुतीस 
पाि होईल; परांतु तोच भहरा कोणी मूखध प्रमादानें आपल्या जोड्याच्या टाांचेंत बसवनू, भदमाखानें बहडेल तर तो 
भकती बनद्य समजला जाईल? तित्  बहदु लोक जरी बुद्धीनें सतेजस्क असे हीरकमणी आहेत तरी हें भषूण 
प्रभतभष्ठतपणें आभण अभभमानानें वागभवणारा प्रस्तुतच्या इांग्रजसरकारासारखा सुांदर कारागीर व भहरेपारख, असा 
कोणीही राजा एततपूवी भेटला नसून सवध राजे सदरील जोड्यास भहरा लावणारासारखे मासलेदार असेच 
होऊन गेल्यामुळें तयाांजकडून ह्या बहदुस्थानस्थ भहऱ्याांचें मातेरें झालें ! म्हणजे भकतयेक भहरे, उक्त, 
उदाहरणाप्रमाणें तया गाजरपारख्या राजादींचे पादरजीं हाांजी हाांजी करीत लोळूां लागले, व भकतयेकाांवर तर 
पौराभणक व भलभलतयाच कथाांचा, मताांचा आभण अज्ञानाचा पवधतप्राय उकीरडा साांचून ते पे्रक्षकाांच्या दृष्टीस 
अांरु्क झाले आभण दूरावले. परांतु आताां माि उत्तम रतनपारख येऊन ते तो तयाांजवरील गाडेवारी साांचलेला 
उकीरडा एकीकडे करून व शोरू्न पाहतात, तों तयाजखालीं हीं हजारों मौल्यवान् [ह्या मुांबईइलाख्याांत कै॰ वा॰ वे. शा. 
सां. कृष्ट्णशास्त्री भचपळूणकर, व रा. रा. परशुरामपांततातया गोडबोले वगैरे, आभण प्रस्तुतचे रा. ब. दादोबा पाांडुरांग तखधडकर, व रा. ब. केरोपांतनाना छिे 
वगैरे भविरतनें हीं ह्याच रतनपारखी सरकाराकडून उजेडाांत आभण ऊर्तजतावस्थेंत आलीं हें सवधश्रुत आहेच. तसेंच कै ॰ वा ॰ डा. भाऊदाजी व 
नारायणदाजी याांसारखे गुणी जनही याच दयालु इांग्रजसरकारचे आश्रयाखालीं वाढले. अशा सुभशभक्षत व स्वतांि भविन्मण्याांस देशी राज्याांत भकतीसा मान 
व प्रभतष्ठा भमळती ह्याची कल्पना प्रस्तुतच्या अनुभवावरून सवांस होईल!] रतनें तयाांस आढळलीं; आभण तेव्हाां ते तीं सुस्थळीं ठेवनू 
तयाांचा चाांगला उपयोग करण्याचे कामास लागले हें अतयांत अभभनांदनीय होय. आभण ही परमेष्ठीची आपल्या 
देशावर मोठी आभण अपूवध कृपाच झाली असें म्हणणें भाग आहे! 

 
पुराणाांचा काळ हा, एकां दर कालगणनेकडे लक्ष्य भदलें  असताां केवळ पडता काळ भदसतो असें वर एके 

भठकाणीं म्हटलें  आहे. याचा अनेक प्रकारें पुरावा करण्यास आपल्या जवळ सार्नें आहेत. पूवीं कोणतयाही 
कालीं भस्त्रयाांची बनदा वर्तणली नव्हती ती आलीकडील परुाणभ्रष्ट कालापासून सुभाभषतिारें आभण इतर अनेक 
प्रकाराांनीं मूखध कवींनीं वाटेल तशी करून स्त्रीजातीस सवध प्रकारच्या भवशषे वाईट भवशषेणाांनीं दूभषत केल्या हें व 
तयाांस पभतमरणोत्तर सती जाणें अथवा केशवपन करणें भाग पाडलें  हें अतयांत कू्ररतेचें केलें .— 

 
अनृतां साहसां माया मूखधतवमभतलोभता ॥ 
अशुभचतवां भनदधयतवां स्त्रीणाां दोषाः स्वभावजाः ॥ 
स्त्रीणाां भिगुण आहारो लज्जा चाऽभप चतुगुधणा ॥ 
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साहसां षड्गुणां चैव कामश्चाऽष्टगुणः स्मृतः ॥ 
भस्त्रयो ह्यकरुणाः कू्ररा दुमधषा: भप्रयसाहसाः ॥ 
घ्नन्तयल्पाथेऽभप भवश्रब्र्ां पबत भ्रातरमप्युत ॥ 
आतमबभुद्धभहताऽथाय स्त्रीबभुद्धः प्रलयां गता ॥ 

 
इतयाभद अनेक प्रकारें बनदा करून तयाांचें वपन करण्याभवषयीं तरी केवढाल्या भीभत घालून ठेभवल्या 

आहेत! 
 

कलौ नाऽन्यागभतः स्त्रीणाां सहाऽनुगमनादृते! ॥ 
भवर्वाकबरीबन्र्ो भतृधबांर्ाय कल्पते ॥ 
भशरसो मुण्डनां तस्मातकायं भवर्वया सदा!! — भनणधयबसरु्. 

 
येवढ्यानेंच तृस्प्त न होऊन भशमग्यासारख्या बीभतस सणाांत स्त्रीपक्षाचा तर अगदीं बोजवार आभण मातेरा 

करून टाकला! मग ह्याांत तयाांस काय प्रास्प्त झाली असेल न कळे. आह्मी तर म्हणतों कीं, ह्या पडतया काळीं 
लोक उन्मत्त होऊन तयाांस शुभद्ध राभहली नाही. मग काय? जशी लोकाांची स्स्थभत तशीच राजाांची स्स्थभत झाली! 
कारण, राजाची खाण तरी लोकाांतूनच आहे आभण तयाप्रमाणें जलमांभदरें, अयनेमहाल, जनानखाने इतयाभद 
अनेक शृांगाभरक प्रकार भनघनू [मीनाबाजार हा प्रकार आलीकडच्या सुर्ारलेल्या राज्याांतींल मांडळीस क्वभचत् माभहत असेल. हे बाजार पूवीं 
मोंगलाईांतील बादशाही कारकीदींत फार भरत असून आलीकडेही क्वभचत् कोणाच्या ऐकण्याांत असतील. या बाजाराांत जो काांहीं भजन्नस भवकावयाचा 
असेल तो फक्त बायकाांनींच आणावा; परपुरुषास अगदीं प्रभतबांर् असे. मोंगलाई कारकीदींतील प्रभसद्ध जाहाांगीर बादशाहाची प्रीभतपाि नूरजहान ही 
सुांदर स्त्री अशा मीनाबाजाराांतूनच तया बादशाहानें उचलून नेली होती. हा मीनाबाजार भरभवण्याचा उदे्दश तरी हाच असे कीं, तेथें अनेक सुांदर भस्त्रया याव्या 
व तयाांत बाजार भरभवणारा बदमाष अभर्कारी माि भफरावयाचा अशी रीभत असे. मग अथात् भजच्यावर सरकारची खुषमजी होईल भतला तयाांनीं बेलाशक 
उचलून न्यावयाची, असा भवलक्षण व हास्यास्पद प्रकार असे!] मीनाबाजारासारख्या मूखधपणाच्या हौशी सुरू झाल्या. इतके सवध 
नाहीं नाहीं ते ढांग आमच्या या देशाांत सुरू झाले व तीच श्रीमांती आभण तोच पडताकाळ कायम राभहला असता 
तर ह्यापुढेंही भकतयेक नव ेनव ेमासले भनघाले असते! परांतु ईश्वरी कृपेमुळें इतक्या थरास गोष्ट आणून या देशाचें 
अगदीं मातेरें व्हावयाचें नव्हतें व म्हणूनच आपल्यावर चाांगल्या राजाचें स्थापन झालें  असें भदसतें; व हें 
अतयाल्हादक होय असें म्हणावें लागतें! कोणतयाही देशाची भनकृष्टावस्था, तेथें सतय न्याय वगैरे सुटून शृांगार 
बदमाषी अन्याय आभण असतयाचरण हीं सुरू झालीं म्हणजे, आलीच असें समजावें. आभण ह्याांची प्रतयक्ष 
उदाहरणें शवेटचे बाजीराव अथवा परवाांचे मल्हारराव हीं उत्तम प्रकारचीं आहेत. 

 
पुराणाांस स्वाथी म्हणावयाचें कारण, सवधि फक्त ब्राह्मण ज्ञातीचें माि अघळ पघळ वणधन, तयाांचे शाप 

उःशाप, सामथ्यध, तप वगैरे भरून भदलें  आहे. हा प्रकार पाभहला म्हणजे तेव्हाांच ही स्वाथधसारु्ता व्यक्त होते. 
गुणकमधभवभागतवेंकरून ब्राह्मण्याच्या स्थापनाची गोष्ट अगदीं लयास जाऊन ब्राह्मणवांश भपढ्यानुभपढ्या कायम 
राहूां लागले ह्यामुळें  उच्च व कुलीन मानलेला जो ब्राह्मणवगध तयास लवकरच कमीपणा येऊन शवेटीं इतक्या 
थरावर गोष्ट येऊन ठेपली कीं, ब्राह्मण म्हणजे पभहल्या प्रतीचे घातुक, दुष्ट बुद्धीचे आभण कृतकमें आहेत अशी 
सवांची समजूत व्हावयास लागली. दुराचरण नाहीं कोठें! गाांव आहे तेथें म्हारवडा आहेच; परांतु असें असून सवध 
प्रकारची उच्चता ब्राह्मणाांकडे आलेली जेथें तेथें वर्तणली आहे. येणेंकरून परजातीयाांस ब्राह्मणाांचा हेवा उतपन्न 
होऊन ते तयाांचें पैशून्य पाहतात हें साहभजक व योग्य आहे. गुणकमेंकरून चतुवधणधवगीकरण करण्याचीच रीभत 
सुरू असती म्हणजे असें हेव्यादाव्याचें कारण राभहलें  नसतें असें वाटतें. पुराणाांतील कथाांतून ब्राह्मणाांचे श्रैष्ट्य 
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भकती वर्तणलें  आहे! याचीं उदाहरणें म्हणजे सव ंपुराणेंच आहेत. याांचा शब्द देवही कर्ीं खालीं पडूां देत नसत, व 
क्षभिय राजे तर तयाांस चळचळ काांपत असत. इतयाभद वणधनें जागोंजागीं आढळतात. भवश्वाभमिानें 
हभरश्चन्रराजाचा छळ केला, दुवासानें र्मधराजास अरण्यवासाांत असताां अन्नाकभरताां आडभवलें , परीभक्षतीस शृांगी 
नामक ऋभषपुिानें शाभपलें , भगुृऋषीनें श्रीभवष्ट्णूच्या उरस्थलावर लत्ताप्रहार केला इतयाभद कथा वणूधन तया तया 
स्थलीं तया सवांकडून तया ब्राह्मणाांचा मोठा सन्मान झाला, असें भलभहलें  आहे. ब्राह्मण म्हणजे शापादभपशरादभप, 
जें बोलतील तें होईल, कभरताां तयाांचें म्हणणे कोणींही अमान्य करूां  नये असें भठकभठकाणीं शरेे देऊन तयाच्या 
हुबेहुब उदाहरणाांचे दाखले नमूद करून ठेभवले आहेत :— 

 
देवाऽर्ीनां जगतसव ंमन्िाऽर्ीनां च देवतम् ॥ 
ते मांिा ब्राह्मणाऽर्ीना ब्राह्मणो मम दैवतम् ॥— भागवत. 
अभविाांशै्चव भविाांश्च ब्राह्मणो दैवतां महत् ॥ 
प्रणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाऽस्ग्नदैवतां महत् ॥ ३१७, मनु अ. ९. 
पृभथव्याां याभन तीथाभन ताभन सवाभण सागरे ॥ 
सागरे सवधतीथाभन पदे भवप्रस्य दभक्षणे ॥ 
[एके भठकाणीं प्रभसद्ध तुकारामही असेंच म्हणतात :— 
दुर्ाळ गाढवी जरी झाली पाहे, पावेल ती काय रे्नूसरी? ॥ 
कागाभचया गळाां पुष्ट्पाभचया माळा, हांसाभचया लीळा वत्तू ंनेणें! ॥ 
मकध ट अांघोळी लाभवयेले टीळे, ब्राह्मणाचे लळे काय जाणें? ॥ 
जरी तो ब्राह्मण झाला कमधभ्रष्ट, तुका म्हणे श्रेष्ठ भतहीं लोकीं? ॥ 
 
परांतु पुढें जेव्हाां ब्राह्मणाांचे गुण तयास समजले तेव्हाां तुकोबा उलट असें म्हणतात :— 
यातीचा ब्राह्मण वाहे अभभमान, म्हणें मी उत्तम चाऱ्ही वणीं ॥ 
मलमूिीं जन्मला योभनिारें आला, ब्राह्मण काां जन्मला कानावाटे? ॥ 
भक्रयाकमध करोनी म्हणशीं मी ब्राह्मण, तभर काां ब्रह्मखूण कळली नाहीं? ॥ 
तुका म्हणे ब्रह्म जाणे तो ब्राह्मण, इतराांतें खूण काय बोलूां ? ॥] 
दुःशीलोऽभप भिजः पूज्यो न तु शूरो भजतेस्न्रयः ॥ 
कः पभरतयज्य गाां दुष्टाां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ ३५ ॥ — पाराशर. 
भवप्रप्रसादाद्धरणीर्रोऽहां भवप्रप्रसादातकमलावरोऽहम् ॥— भागवत॰ 
आपघ्दनध्वान्तसहस्रभानवः समीभहताऽथाऽपधणकामरे्नवः ॥ 
समस्ततीथाऽम्बुपभविसूत्तयो रक्षांतु माां ब्राह्मणपादपाांसवः ॥ १ ॥ 
समस्तसम्पतसमवास्प्तहेतवः समुस्तथतापतकुलरू्मकेतवः ॥ 
अपारसांसारसमुरसेतवः पुनांतु माां ब्राह्मणपादपाांसवः ॥ २ ॥ 
भवप्रौघदशधनास्तक्षप्रां क्षीयन्ते पापराशयः ॥ 
वांदनान्मांगलाऽवास्प्तरचधनादच्युतां पद्म ॥ ३ ॥ 
आज्ञापयतु माां भतृय! ब्राह्मणो दैवतां भह मे ॥ 

अध्यातमरामायण, उ. काांड, सगध ६. 
 
हें तर खुद्द रामचांराचें म्हणणे आहे. याचप्रमाणें ब्राह्मणाांच्या परम क्रोर्ाचीं उदाहरणें–गौतमानें आपल्या 

पतनीस (अभहल्येस) शापेंकरून भशला केली, जमदग्नीनें पतनी रेणुकेचा पुि परशुराम याजकडून भशरच्छेद 
करभवला इतयाभद– दाखल केलीं आहेत. परांतु या वणधनावरून ह्या कथा स्वाथीपणाच्या भदसतात. अथवा, तया 
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स्वाथीपणाच्याही म्हणून तयाांस दोष न लावताां, गुणकमधभवभागतवेंकरून ब्राह्मणाभद वणधचतुष्टय मानण्याच्या 
प्रचाराचा आभण ततसांबांर्ाच्या आज्ञाांचा अगदीं बीमोड झाला ह्यामुळें चालू प्रकार सुरू होऊन ततसांबांर्ानें तया 
वणधचतुष्टयाचे स्वचे्छाचरणास प्रभतबांर् नाहींसा झाला असें म्हणावें लागतें. व हें फार अभनष्ट झालें . वर जीं 
ब्राह्मणाांच्या महतीचीं उदाहरणें दाखल केलीं आहेत तीं महान् महान् ग्रांथाांत प्रभसद्ध आहेत खरीं. परांतु तीं 
मूळग्रांथकाराांची नसून मागाहून कोणीं ब्राह्मणाांनीं तयाांमध्यें लाटून भदलीं असावीं. 

 
येथपयंत पुराणाांपासून या देशावर ओढवलेल्या अनथांचें, अज्ञानप्रसाराचें आभण लोकाांच्या उन्मत्ततेचें 

वणधन यथाथधतवेंकरून केलें . तरी तयाांतींल गुणाांभवषयीं स्तब्र् राहणें हें अर्मपणाचें होईल याांत सांशय नाहीं असें 
आमचें मत आहे. पुराणाांनीं भजतका बाष्ट्कळपणा दाखभवला आहे भततका सवध जर कवींची लाभपका बकवा 
रसभभरत काव्य, अतएव तयाांतील कृष्ट्णाभदकाांच्या भवभभन्न दुराचरणप्रयुक्त क्रीडा इतयाभद वणधनें केवळ असतय 
समजलीं तर सव ंपुराणाांचे तत्त्व, ईश्वराचे ठायीं मानव प्राण्याची पूणधतवें भस्क्त, श्रद्धा व भाव जडभवण्याभवषयींच 
आहे असें भनर्तववाद भसद्ध होतें. वाद म्हणून एवढाच आहे कीं, लोक हे सार्ारणतः अज्ञान असून तयाांस अलांकार 
कोणते, कभवता कोणती इतयाभदकाांचें पभरज्ञान नसल्यामुळें  ते, ग्रांथाांतरींचीं सवध वणधनें सवधप्रकारें यथाथध आहेत 
असेंच मानून चालतात व तयाांपासून कसाही दुराचरणी असला तरी तयास समार्ान करण्यास एक उत्तम सार्न 
होऊन तयाला आपल्या दुष्ट्कृतीचें कदाभप वाईट वाटण्यास कारण होत नाहीं. हा काांहीं सार्ारण तोटा या 
देशावर आला असें म्हणवत नाहीं. याभवषयीं मागें (पृष्ठ २१० मध्यें) रार्ाकृष्ट्णाचें उदाहरण भदलें  आहे तयावरून 
या म्हणण्याची भवशषे व्यक्तता होईल. परांतु एकां दर पुराणाांचा मतलब पाभहला तर असा भदसतो कीं, सवध 
मनुष्ट्यप्राण्याांस र्मध समजून तो तयाांस करतलामलकवत् व्हावा व ईश्वराचें वैभव, तयाची अतक्यध शस्क्त आभण 
तयाची भक्ताांभवषयीं अतयांत काळजी हीं समजावीं म्हणून तीं भठकभठकाणीं अनेक उदाहरणाांनीं सवांस सुबोर् 
करून ठेभवलीं आहेत, हा तयाांचा मोठा उपयोग झाला. वैभदकर्मध हा केवळ ब्राह्मणाभद वणधियाांनीं माि 
करण्याभवषयीं ऋषींची आज्ञा असून शूर व भस्त्रया याांस वैभदकर्मध अभवभहत म्हणून तयाांचा तयापासून भनषेर् केला 
आहे. तेव्हाां या योगानें पाभहलें  असताां स्त्रीपक्षानें अर्ें अभर्क जग र्मधभवरभहत राहून तें ईश्वरी कृपासांपादनास 
सवधथैव मुकलें ! असें झालें  तेव्हाां तयाांस सद्गभतप्राप्तयथध व सद्धमधभववचेनाथध अनेक प्रकारच्या सुष्ठदुष्ट, व र्ार्तमक 
व अर्ार्तमक वगैरे अनेकाांच्या अनेक कथा, काांहीं [पुराणाांतील बहुतेक सवधकथा ह्या वेदार्ारानेंच रभचल्या आहेत. स्त्रीशूराांस वेद दूरावलें  
तेव्हाां तदथधबोर्क अशीं हीं पुराणें झालीं व यावरूनच पुराणाांस वेदाचें उपबृांहण म्हणतात. परांतु तया कथा पुराणाांत उतरतेवेळीं तयाांचे अतयुक्तीनें वणधन 
करून तयाांजसमागमें अघभटत कल्पनाही यथेच्छ भरून भदल्या. तयाचप्रमाणें, नौकायानभनषेर्, बालभववाह आभण कभलयुग व ततसांबांर्ाचीं भभवष्ट्यें हींही 
पुराभणकाांनीं आपल्या पदरचीं घालून भदलीं व तयामुळें तयाचा पभरणाम वाईट झाला हेहीं सवानुभतू आहे. ह्या गोष्टी वेदाांस अश्रुत होतया इतकें च नव्हे तर, 
भववाहसांबांर्ानें चतुथीकमध वगैरे वेदोक्तसांस्कार पाभहले तर भस्त्रयाांचीं लग्नें तयाांच्या अगदीं यौवनावस्थेंत म्हणजे तयाांच्या चाांगल्या जाणतेपणाांत करीत असत 
असें उघड भदसतें. अस्तु.] खऱ्या घडलेल्या व काांहीं कस्ल्पत, अशा रचून सवांस अतयांत सुलभोपायानें र्र्तमष्ठ 
करण्याचा यतन केला व तो पुष्ट्कळ अांशानें सफलही झाला असें म्हणण्यास बार् नाहीं. भठकभठकाणीं भस्त्रयाांच्या 
कडकभडत पाभतव्रत्त्याच्या कथा, तयाांजवरील सांकटें व तयाांमरू्न तयाांचें उत्तारण, तसेंच दुष्टाांचें नाशन व सुष्ठाांचें 
सांरक्षण इतयाभद वणधनें फारच मनोवरे्क आभण सदाचारप्रवत्तधक अशीं दाखल केलीं आहेत. या सवांचा पभरणाम 
आपणास उघड भदसत आहे कीं, बहदुस्थानाांतील भस्त्रया इतक्या सदाचरणी र्ार्तमक, भवनि, पापभीरू आभण 
सुशील अशा भस्त्रया, पृथ्वीवरील थोड्याच देशाांत साांपडतील, असें एतदे्दशीय तर असो, पण परदेशीय व 
भनष्ट्पक्षपाती भविानाांचेंही मत आहे. असो. याप्रमाणें सवांस र्मध सुलभ व्हावा म्हणून पौराभणकाांची ह्या 
ग्रांथप्रसारानें भवशषे काळजी भदसते व तयाांच्या शालीनतेची स्तुभत करणें योग्य आहे. परांतु इतकें  खरें कीं, ते ह्या 
ग्रांथप्रसाराच्या जे नादीं लागले तयाांत तयाांस भावी भवचारशून्य सांततीचें योग्य अनुमान झालें  नाहीं. जरी अनेक 
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ग्रांथकाराांनी वदेाांभशवाय इतराांस मानूां नये असें आग्रहपूवधक साांभगतलें  तरी तयाांत भकतयेकाांचे बरेच मतभेद पडले. 
कोणी म्हणे वदेाांतील याथाथ्यध बकवा अयाथाथ्यध याभवषयीं कोणीही तकध  चालवूां नये; कोणी म्हणे वदेाांच्यापुढें 
स्मृती, पुराणें व भनबांर् हें सवध र्मधशास्त्र असून तयावर तकध  भवतकध  काभढताां कामा नये. तेव्हाां याप्रमाणें दोन्ही 
मताांचा भवचार कभरताां व्यामोह उतपन्न होतो. म्हणजे वैभदकमागाकडे पाभहलें  तर आज वदेोक्त अश्वमेर् व 
गवालां भाभद कृतयें करणें आवश्य ठरून कभलवज्याभद प्रकरणें तयाज्य ठरतील. आभण पुराणें व भनबांर् येथपयंत 
र्मधशास्त्र माभनलें  तर वदेाजे्ञप्रमाणें अनेक उपासना वगैरे भमथ्या ठरतात याची वाट काय करावी याचा भवचार 
अभभज्ञ वाचकाांनींच करावा. तरी येवढें खरें आहे कीं, पुराणोक्त सवध कमें काम्य असून तीं सवध न केलीं तरी बचता 
नाहीं असेंही साांभगतलें  असून, तयामध्यें आपद्धमध म्हणून एक शास्त्राचें मोठें खातें काभढलें  आहे व तयाांतही 
भकतीएक गोष्टींची माफी केली आहे. पुराणाांत अशींही वाक्यें आहेत कीं, पुण्यकमाचरणाचा भवचार नुस्ता मनाांत 
आला तरी ततसांबांर्ाचें पुण्यफल मनुष्ट्यास प्राप्त होतें! परांतु पापकमाचरणाचे भवचारानें पाप लागत नसून तीं 
स्वतः आचभरल्यानें माि मनुष्ट्यास पाप लागतें. 

 
येणेंप्रमाणें पुराणाांनीं या देशावर, सवांनीं भवचारपूवधक तयाांतील तत्त्वाथाचें माि ग्रहण केल्यास, उपकार 

केले आहेत असें म्हणावें लागेल. परांतु तया तत्त्वाथधभवचाराचा अगदीं अभाव होऊन अद्भतु व अभतशयोक्तीनें 
वर्तणलेलें  भततकें ही सवध खरेंच अशा समजुतीनें व अभशभक्षतपणानें व्हावीं तशीं लोकाांचीं मनें पोक्त होत नाहींत. 
म्हणून स्त्रीशूरादींस भवद्या भशकवनू नांतर तयाांचा ह्या पुराणग्रांथाांत अभभभनवशे झाल्यास माि खभचत् उक्त 
तत्त्वाथधभवचाराकडे तयाांचें पूणध लक्ष्य लागनू तयाांचीं मनें जीं परमावर्ीच्या अज्ञानमूलकें  आभण 
कस्ल्पतभवचारजन्यभ्राांतीनें दूभषत झालीं आहेत तयाांस सांस्कार होऊन पुराणाांच्या सतयाथधग्रहणाकडेच सवधथैव तीं 
वळतील याांत सांशय नाहीं. वस्तुतः पाभहलें  असताां पौराभणक र्मध हा ब्राह्मणाभद वणधियास उक्त व भवभहत नसून 
स्त्रीशरूादींसच योग्य म्हणून म्हटलें  आहे, व तीं पुराणेंही मुळीं सूताभद भाटाांनींच प्रभसद्ध केलीं आहेत; परांतु तसा 
क्रम आलीकडे राहत आहे असें भदसत नाहीं. मुख्य गोष्ट ही झाली कीं, ह्या भरतखांडाांतील पभहलें  ब्राह्मणाभद 
वणधचतुष्टय लोपून ब्राह्मण, शूर आभण श्रुभतप्रयुक्त र्मास भनषेभर्लेला असा शूराांबरोबरचा स्त्रीवगध माि राभहला; 
परांतु पुढें असा चमतकार झाला कीं, शूर मानलेल्याांमरू्नच भशवाजीसारखे राजे व इतर मराठे सरदार हे 
आपल्या पराक्रमानें जगप्रभसद्ध होऊन ते आपणाांस क्षभिय म्हणवूां लागले व तयाांनीं कभठण अशा वदेोक्त मागानेंच 
आपली कमें वगैरे करण्याचा आग्रह र्भरला. तयामुळें  ततसांबांर्ानें ब्राह्मण व तयाांजमध्यें मोठमोठे तांटे होऊां  
लागले. भशवाय, आलीकडे ह्या ब्राह्मणाांवाांचनू इतर लोकाांस, आपणास उच्चता आणण्याचा असा एक भवलक्षण 
उपाय सुचला आहे कीं, आपल्या मर्ील गतभत्तृधका भस्त्रयाांचा, आपणास उक्त असा जो पुनर्तववाह तो करावयाचा 
नाहीं इतकें च नाहीं, तर तया अबलाांस सकेशाही न ठेभवताां ब्राह्मणाांप्रमाणें तयाांचें भनदधयपणें वपन करभवण्याचीही 
रीभत सुरू केली आहे! हें भकती हृदयभवदारक आहे?! तरी भकतयेक असेंही म्हणतात कीं, ह्या सोनार, परभ ूवगैरे 
जातींस जो येवढा ब्राह्मणाांच्या वैभदकमागाचा उतसाह वाटत आहे हा वस्तुतः खरा उतसाह बकवा भस्क्त नसून 
केवळ ब्राह्मणाांशी मातसयंभाव ठेवनू ते अशी प्रभतस्पर्ा करीत आहेत. व हेंच खरें असेल तर ही अतयांत दुःखाची 
गोष्ट आहे! 

 
भदवसेंभदवस र्माचें सौलभ्य करून देण्याभवषयींचा हा पौराभणक कथाांचा क्रम वर साांभगतलेल्या दूभषत 

लोकसमजाभशवाय अतयांत स्तुतय आहे व तोच पुढें प्राकृत सारु् व कवी वगैरे झाले तयाांनींही चालभवण्यास आळस 
केला नाहीं इतकें च नाहीं; तर ह्याप्रमाणें सार्ारणतः दुबोर् अशा सांस्कृताांतील ह्या पौराभणक कथा वगैरे 
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भाषाांतररूपानें प्राकृताांत उतरण्याची टाांकसाळच चालली आहे. तरी येणेंकरून लोक व्हाव ेतसे र्ार्तमक होऊन 
आपल्याांतील मतभेद व वैर टाकून न देताां लक्षावभर् जाभतभेदाचें सवधि जाल पसरून देशाांत ऐक्यतेचा अभाव 
झाला. परांतु पुढें ते प्राकृत सारु् वगैरे झाले तयाांनीं हें जाभतबांर्ारण मोडण्याचाही बराच प्रयतन केल्याचें भदसतें. 
चारही वणध भक्त बकवा सारु्सांत या नातयानें एकि जेवूां लागले व तयाांस तभिषयक आर्ारही पुराणाांतच पुष्ट्कळ 
भमळाले. तेव्हाां याप्रमाणें पुराणाांचा खरा उपयोग व तयाांचें खरें तत्त्व जेव्हाां लोक समजूां लागतील तेव्हाांच ते व 
तयाांचा देश ऊर्तजतावस्थेस येईल व कस्ल्पत कभलपाशाभदकाांतूनही ते मुक्त होऊन ऐश्वयाप्रत पावतील. 

 
———— 
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पणरणशष्ट २ रें 
 

गं्रथाचंीं नावंें व त्याचें वगध 
 
याखालीं जीं नाांवें येणार तीं ह्यापूवीं ह्या पुस्तकाच्या मुख्य भागाांत भठकभठकाणीं जरी आलीं आहेत तरी 

एका भठकाांणींच तयाांचा थोडक्याांत खुलासा करून वगीकरण केल्यास ज्ञानेच्छूांस बरीच माभहती होईल असें 
वाटतें. व म्हणून येथें क्वभचत् भिरुक्तीचा दोष येणार नाहीं अशी अशा आहे. 

 
आयधलोकाांच्या एकां दर ग्रांथाांचे मुख्य तीन वगध कभरतात : – 
 
१ छादंस्न, २ आषध आभण ३ पौरुष, ह्या मुख्य वगांत ह्या पुढील पाांच भेदाांचा समावशे होतो :— 
 
१ श्रुभत, २ स्मृभत, ३ शास्त्र, ४ पुराणें आभण ५ भनबांर्. बकवा ह्या पाांचही भेदाांचे थोडक्याांत १ भनगम आभण 

२ आगम असेही दोन भेद कभरतात. पैकीं भनगमास दभक्षणमागध म्हणतात व तयाांत वदे व वदेाच्या लगतचे ग्रांथाचा 
समावशे होतो; आभण आगमास वाममागध म्हणतात व तयाांत तांिें व शाक्तमागधसांबांर्ी ग्रांथाांचा समावशे होतो. 

 
आताां आयधग्रांथाांतील जे मुख्य ग्रांथ मानतात ते हे आहेत :— 
 
(१) ४ वदे, (२) ४ उपवदे, (३) ६ वदेाांगें, आभण (४) ६ उपाांगें, म्हणजे शास्त्रें बकवा दशधनें. 
 
वर भनगम आभण आगम असे जे दोन थोडक्याांत मुख्य भाग साांभगतले, तयाांपैकीं भनगमाचे (वैभदकग्रांथाचे) 

पोटीं हे पाांच भाग कभरतात :— १ सांभहता, २ ब्राह्मण, ३ आरण्यकें , ४ उपभनषदें आभण ५ पभरभशष्टें. याांतील 
सांभहतेच्या पोटीं १ पदें, २ क्रम, ३ जटा, व ४ घन वगैरे भवकृभत असतात. 

 
श्रुणत (छादंस)–(१) ४ वदेाांच्या पाांच सांभहता, तयाांचे आचायध, तयाांचीं ब्राह्मणें, आरण्यकें  व उपभनषदें हीं 

पुढें भलभहल्याप्रमाणें आहेत. 
 
संणिता—१ ऋक्, २ साम, ३ अथवध, ४ कृष्ट्णयजु व ५ शुक्लयजु. 
 
आचायध—१ पैल, २ जैभमनी, ३ सुमांतु, ४ वैशांपायन आभण ५ याज्ञवल्क्य. 
 
ब्राह्मिें —१ ऐतरेय, कौशीतकी, ३ तैभत्तरीय, ४. ताण्ड्य, ५ छाांदोग्य, ६ शतपथ आभण ७ गोपथ. 
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आरण्यकें  – १ ऐतरेयारण्यक, २ तैभत्तरीयारण्यक, ३ बृहदारण्यक, ४ सामारण्यक आभण ५ 
अथवधणोपभनषदारण्यक. 

 
उपणनषदें – ऐतरेय, तैभत्तरीय वगैरे दशोपभनषदें व अथवधण वदेाांतील भमळून ५२ आभण इतर १०८ भमळून 

१६०. 
 
(२) ४ उपवेद – १ आयु, २ गाांर्वध, ३ र्नु आभण ४ भशल्प. 
 
१ आयुवेदातंील गं्रथ – चरक, शुश्रुत, वाग्भट्ट, शारांगर्र, वैद्यजीवन, वांगसेन, भावप्रकाश, 

रसरतनसमुच्चय, रसमांजरी, भचभकतसाकौमुदी, भनदानमार्व, र्न्वांतरीभनघांट, राजभनघांट, पाकमांजरी, 
अजीणधमांजरी, चक्रदत्तभचभकतसा, लोबलबराज, नाभडप्रकाश, व्याभर्बसरु्भवमदधन इ. 

 
२ गारं्वधवेदातंील गं्रथ – गानभवद्या, सांगीतरतनाकर इ. परांतु, ३ र्नु आभण ४ भशल्प या उपवदेसांबांर्ी 

ग्रांथ आढळत नाहींत. 
 
(३) ६ वेदागंें : – १ भशक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ छांद, ५ ज्योभतष आभण ६ भनरुक्त. 
 
१ णशिेंतील गं्रथ – प्राभतशाख्यें आभण भशक्षा. 
 
२ कल्प अथवा सूत्रें – आश्वलायन, भहरण्यकेशी, आपस्तांब, कातयायन, मानव, लातयायन, गोभभल, 

बौर्ायन, साांख्यायन इ. 
 
३ व्याकरि – पाभणनीसूि, कातयायनवार्ततक, पातांजलमहाभाष्ट्य, कौमुदी, शखेर, सारस्वत, मांजूषा, 

मनोरमा, शब्दानुशासन इ. 
 
४ छंद –बपगल वगैरे. 
 
५ ज्योणतष—मुहूत्तधगभणत, होरा, भसद्धाांत, ताजक, रमल, केशवी, गगधसांभहता, सूयधभसद्धाांत, 

भसद्धाांतभशरोमभण (भास्कराचायधकृत), स्वरोदय (केरलमत), जातकदपधण, वाराहसांभहता, वभसष्ठसांभहता, 
जातकाभरण, मुहूत्तधमातं्तड, राजमातं्तड, ब्रह्मभसद्धाांत, ग्रहलाघव, मुहूत्तधबचतामभण, नरपभतजयचया, समरसार, 
रमलबचतामभण इ. 

 
६ णनरूक्त — अमर, हारावभल, मेभदनी, भिकाांडशषे, एकाक्षरी, र्रणी, शब्दमहोदभर् इतयाभद कोश. 
 
(४) शास्त्रें (आषध) – (४) ६ उपाांगें म्हणजे शास्त्रें बकवा दशधनें — १. न्याय, २ वैशभेषक, ३ योग, ४ 

साांख्य; आभण ५ व ६ पूवोत्तरमीमाांसा म्हणजे कमधमीमाांसा व ब्रह्ममीमाांसा. 
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१ न्यायातंील गं्रथ—सूिवृभत्त, अनुमानखांड, कुसुमाांजभल, न्यायमकरांद, गदार्री, वगैरे. 
 
२ वैशेणषक—भवश्वनाथभसद्धाांत, कणादभाष्ट्यरतन इ. 
 
३ योग—पातांजलसूिटीका, हटयोगप्रदीप इ. 
 
४ साखं्य—साांख्यप्रवचनभाष्ट्य, साांख्यप्रकाश, साांख्यकाभरका, व साांख्यतत्त्वकौमुदी इ. 
 
५ पूवधमीमासंा (कमधमीमाांसा) – शबरभाष्ट्य, मीमाांसासार, कमधप्रदीपभाष्ट्य इतयाभद. 
 
६ उत्तरमीमासंा (ब्रह्ममीमाांसा अथवा वदेान्तदशधन) –व्याससूि, मुक्तावभल, ब्रह्मभवद्याभरण, 

वदेान्तदीप, अिैतभसद्धाांत, वदेान्तसार, पांचदशी, हस्तामलक, नैष्ट्कम्यधभसभद्ध, वदेान्तपभरभाषा, स्वयांबोर्, 
वदेाांतकल्पलभतका, आतमप्रकाश, आतमपुराण इ. 

 
ह्या षड्दशधनाांभशवाय शास्त्रें आहेत तीं. — 
 
१ स्मृती (आषध)—१ – (१) र्मधशास्त्र म्हणजे स्मृती– मनु, याज्ञवल्क्य इतयाभद. 

(२) उपस्मृती — उशनाभद 
(३) लघुस्मृती — पराशराभद. 
(४) वृद्धस्मृती — मन्वाभद. 

 
२ नीणतशास्त्र – कामांदकी, राजनीभत, भहतोपदेश, पांचतांि, शुक्रनीभत, व भवदुरनीभत, नारदनीभत, 

आपद्धमध, कभणकनीभत, दानर्मध, राजर्मध, मोक्षर्मध [भारताांतगधत] इ. 
 
३ भग्क्तशास्त्र –शाांभडल्यसूि, स्वप्नेश्वराचायधकृत व्याख्या, गीता, गीताभाष्ट्य इ. 
 
४ अलंकारशास्त्र (साभहतयशास्त्र) – रसगांगार्र, साभहतयदपधण, कुवलयानांद, रसमांजरी, 

अलां कारकौस्तुभ, काव्यादशध, साभहतयकुतूहल, वृत्तरतनाकर इतयाभद. 
 
५ पाकशास्त्र – भीमपाक, नलपाक, भोजनकुतूहल, सूपशास्त्र इ. 
 
६ कामशास्त्र — वातसायनसूि, रभतरतन, रभतमांजरी, रभतरहस्य, जयमांगला इ. 
 
७ मंत्रशास्त्र (आगम बकवा वाममागध) —६४ तांिें, रहस्यें, पांचाम्न, यामल पद्धभत प्रयोग इ. वैद्यक, 

ज्योभतष, व्याकरण व छांद हे भाग जरी उपवदे आभण वदेोपाांगें ह्याांचे आहेत तरी तयाांस शास्त्रें माभनतात. 
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(५) पुरािें (आषध) – (१) — १ महापुराणें १८, २ उपपुराणें, ३ शृांखलापुराणें आभण ४ सांभहतापुराणें. 

(२) इभतहास. 
 
(१) –१ मिापुरािें –पद्म, बलग, गरुड, भवष्ट्णु, वगैरे १८. 

२ उपपुरािें –गणेश, मुद्गल इ. 
३ शंृखलापुरािें—(पाहण्याांत नाहींत). 
४ संणितापुरािें –सूतसांभहता, वाराहसांभहता, शांकरसांभहता इ. 

 
(२) —इणतिास—भारत, राजतरांभगणी, हभरवांश, इ. 
 
(६) णनबंर् (पौरुष) –हे, पौराभणककाल सांपल्यावर हेमाभर मार्वापासून आजपयंत जे होत आले 

आहेत, तयाांचीं नाांवें तत्ततकतयांनीं अनेक प्रकारचीं ठेभवलीं आहेत; तीं वणानुक्रमानें खालीं भलभहलीं आहेत : – 
 
१ अकध –व्रताकध , आचाराकध  इ. 
 
२ आग्न्िक–भवश्वाभमिकल्प, वभसष्ठकल्प इ. 
 
३ उद्योत–कुां डोद्योत, भदनकरोद्योत इ. 
 
४ कमलाकर–सांस्कारकमलाकर, शाांभतकमलाकर, शूरकमलाकर, पूत्तधकमलाकर, आभह्मक-

कमलाकर इ. 
 
५ कल्प–कन्यादानकल्प, गोदानकल्प, पुरश्चरणकल्प इ. 
 
६ कल्पलता–श्राद्धकल्पलता वगैरे. 
 
७ कौमुदी–व्रतकौमुदी, सांकल्पकौमुदी, दानकौमुदी इ. 
 
८ कौस्तुभ–सांस्कारकौस्तुभ इ. 
 
९ गिपणत–सांस्कारगणपभत इ. 
 
१० कचतामणि–भववादबचतामभण, श्राद्धबच, पुरुषाथधबचतामभण इ. 
 
११ चंणद्रका–अशौचचांभरका, भशवाचधनचांभरका, बलगाचधनचांभरका, रामाचधनचांभरका इ. 
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१२ तत्त्व–सांस्कारतत्त्व, शुभद्धतत्त्व, प्रायभश्चत्ततत्त्व, भतभथतत्त्व, यािातत्त्व, मलमासतत्त्व, आभह्मकतत्त्व, 

उिाहतत्त्व इ. 
 
१३ तरंणगिी–दुगाभस्क्ततरांभगणी इ. 
 
१४ दपधि–प्रयोगदपधण, दत्तकदपधण, दलपतदपधण इ. 
 
१५ दीणपफा–स्नानदीभपका वगैरे. 
 
१६ णनिधय–भतभथभनणधय, अशौचभनणधय इ. 
 
१७ पद्धणत–सांन्यासपद्धभत, मठपद्धभत, वासुदेवपद्धभत इ. 
 
१८ पाणरजात–मदनपाभरजात इ. 
 
१९ प्रताप–जयबसहप्रताप, नृबसहप्रताप इ. 
 
२० प्रदीप–समयप्रदीप, अचाप्रदीप इ. 
 
२१ प्रयोग–सोमप्रयोग, आर्ानप्रयोग, सांन्यासप्रयोग, सांस्कारप्रयोग, पशुबांर्प्रयोग इ. 
 
२२ प्रवृणत्त–र्मधप्रवृभत्त इ. 
 
२३ भणट्–नारायणभभट्ट, भवश्वनाथभ॰, गागाभ॰, कृष्ट्णांभ॰, अनांतभभट्ट॰, गांगार्रभ॰, महेशभ॰, 
शांकरभ॰, गोभपनाथभ॰, बाळांभभट्ट इ. 
 
२४ मयखू–सांस्कारमयखू, उतसगधमयूख, श्राद्धमयखू, प्रभतष्ठामयखू, नीभतमयखू, दानमयखू, 
कालमयखू, शाांभतमयूख, समयमयखू, आचारमयखू, शुभद्धमयखू आभण व्यवहारमयूख, असे बारा 
आहेत. 
 
२५ मार्व–कालमार्व, भनदानमार्व, व्यवहारमार्व, पराशरमार्व इ. 
 
२६ मािात्म्य–पांढरीमाहातम्य, व्यांकटेशमाहातम्य, इ. याांभशवाय पुराणोक्त माहातम्यें आहेत. 
 
२७ मीमासंा–भदनियमीमाांसा, दत्तकमीमाांसा, भपष्टपशुमीमाांसा इ. 
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२८ मंजरी–प्रवरमांजरी इ. 
 
२९ रत्न–शाांभतरतन, आचाररतन इ. 
 
३० रत्नाकर–शाांभतरतनाकर, भववादरतनाकर इ. 
 
३१ रिस्य–दायरहस्य, अथवधरहस्य, ऋग्रहस्य, यजूरहस्य, भशवरहस्य, देवीरहस्य इ. 
 
३२ राज–व्रतराज इ. 
 
३३ णववेक–श्राद्धभववके, जाभतभववके इ. 
 
३४ वीरणमत्रोदय–व्यवहारवीरभमिोदय इ. 
 
३५ शेखर–प्रायभश्चते्तन्दुशखेर इ. 
 
३६ सेतु–गयासेतु, भिस्थलीसेतु, भववादाणधवसेतु इ. 
 
३७ संग्रि–स्मृभतसांग्रह, र्मधसांग्रह, सदाचारसांग्रह, दायसांग्रह इ. 
 
३८ िेमाणद्र–दानहेमाभर, व्रतहेमाभर इ. 
 
याांभशवाय मूळग्रांथावर व्याख्याग्रांथही बहुत आहेत, तयाांस भाष्ट्य, दीभपका, टीका, वार्तत्तक, काभरका, 

व्याख्या, चूर्तणका अशीं नाांवें आहेत. तयाांत भाष्ट्य हें नाांव वदेभाष्ट्य, पाभणभनसूिावरील पातांजलभाष्ट्य आभण 
श्रीमच्छांकराचायधकृत गीताभाष्ट्य या भतघाांस माि लाभवतात. बाकीच्या व्याख्याग्रांथाांस दीभपकाभद बाकीचीं नाांवें 
तयाांचीं जशीं लक्षणें साांभगतलीं आहेत तयाप्रमाणें लाभवतात. या उक्त ग्रांथाांभशवाय आणखी स्फुट ग्रांथ आहेत ते:— 

 
इतर गं्रथ (पौरुष) 

 
१ काव्यें–रामायण, गीतगोबवद, नैषर्, माघ, रघुवांश, कुमारसांभव, नलोदय, भाभमनीभवलास, 

भत्तुधहभरशतक, भकराताजुधनीय, मेघदूत, प्रसन्नराघव, अनघ्यधराघव, कणामृत, सौंदयधलहरी, 
आनांदलहरी, मावर्दूत, घटखपधर, आनांदरामायण, हनुमिीची, अद्भतुरामायण, 
कृष्ट्णामृतरामायण इ. 

 
२ नाटकें –शाकुां तल, मुराराक्षस, प्रबोर्चांरोदय, भवक्रमोवधशी, चैतन्यचांरोदय, मालभवकास्ग्नभमि, 
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मालतीमार्व, पावधतीपभरणय, जानकीपभरणय, उत्तररामचभरत, नागानांद, हनुमन्नाटक, 
रभतमन्मथ, भवद्धशालभांभजका इ. 

 
३ चंपू–नृबसहचांपू, भारतचांपू, अभनरुद्धचांपू, रामायणचांपू, गांगाचांपू, वृांदावनचांपू, भालचांरचांपू, 

अभभनवरामायणचांपू इ. 
 
४ कथा–बृहतकथा, कथासभरतसार, कादांबरी, वासवदत्ता, सुबांरु्, महावीरचभरत, भोजप्रबांर्, 

वतेालपांचबवशभत, शुकबहात्तरी, भवक्रमचभरि, बसहासनिाबिशभत इ. 
 
५ कला–शालहोि (अश्वभवद्या), भरतनृतयकला, कुां डमांडप, देवालयप्रकार, चौषभष्टकलाभनणधय, इ. 
 
६ मतगं्रथ– (१) वैष्ट्णवमतग्रांथ–नारदपांचराि, श्रीभाष्ट्य, अणुभाष्ट्य, मध्वभाष्ट्य, शतदूषणी, इ. 
(२) शैवमतग्रांथ–(१) स्मात्तधशवैाांचे ग्रांथ–भशवपुराण, शांकरभाष्ट्य, बलगपुराण, बलगाचधनचांभरका, 

भशवरहस्य इ. 
(२) बलगाइताांचे ग्रांथ–परमेश्वरतांि, शांकरसांभहता, परमरहस्य, बसवपुराण, सूक्ष्मतांि, 

वत्तुधलागम, वीरशवैबचतामभण, पाशुपतागम, वीरागम इ. 
(३) जैनमतग्रांथ (श्रावकाांचे)–कल्पसूि, भगवभतसूि इ. 
(४) नानकमतग्रांथ (भशखलोकाांचे)–आभदग्रांथ इ. 
(५) कबीरमतग्रांथ–साहेबका शब्द, पदें, कबीरवाणी इ. 
(६) वारकरीमतग्रांथ–तुकारामाची गाथा, ज्ञानेश्वरी, नामदेवाचे वगैरे अभांग इ. 
(७) स्वामीनारायिमतग्रांथ–भशक्षापिी, वचनामतृ, सतसांगजीवन इ. 

 
७ सुभाणषतगं्रथ — शारांगर्र, चाणाख्य इ. 
 
या सवध ग्रांथाांचे पाठसौलभ्याकभरताां भाग करीत असतात, व तया भागाांस अनेक नाांव े देतात. हीं नाांवें 

देण्याचे तरी सार्ारण काांहीं भनयम असतात असें वाटत नाहीं. इतकें  माि खरें कीं; भनरभनराळ्या ग्रांथभागाांत 
भनरभनराळ्या नाांवाांनीं भाग तोडण्याची रीभत आहे; भवष्ट्णुपरुाणाांत ह्या भागाांस अांश असें म्हटलें  आहे, भागवताांत 
स्कां र्, भारताांत पवध, उपभनषदाांत वल्ली, कोश वगैरेंत काांड, वगध वगैरे, ब्राह्मणाांत प्रपाठक, ऋग्वदेाांत वगध, 
आपस्तम्बवदेाांत मांि; सांभहतेंत अष्टके, योगाांत आभह्नक, काव्याांत तरांग, सगध वगैरे, सूिाांत खांडें, 
नारायणोपभनषदाांत अनुवाक, येणेंप्रमाणें सोयीकभरताां जे भाग पाभडले असतात तयाांस नानाप्रकारचीं नाांवें देतात. 
भशवाय, लहरी, अध्याय, उच्वास, उल्लास, पाद, पांभचका, स्तबक, राि वगैरे अनेक भागसांज्ञा आहेत. 

 
येणेंप्रमाणें [छाांदस, आषध आभण पौरुष म्हणजे अनुक्रमें वेदोक्त, ऋभषप्रोक्त आभण आलीकडील भविानाांनीं रभचलेले असे ग्रांथ होत.] 

छाांदस, आषध आभण पौरुष ग्रांथाांची यादी भदली. याांत छाांदस आभण आषध म्हणजे श्रुती व स्मृती, हे ग्रांथ झाल्यानांतर 
जे पौरुषग्रांथ झाले तयाांत उपयोगी भाग अगदीं थोडा असून भनरुपयोगी भागच फार आहे. असें असताांही तो 
उतपन्न करण्यास लोकाांनीं कोट्यावभर् रुपये खचध केले. म्हणजे अशा ग्रांथकाराांस गाांवें, इनामें, अग्रहार, 
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वषासनें, व दभक्षणा वगैरे भदल्या. परांतु तयाांचें फल चाांगलें  न होताां भभकारमांडळ माि फार वाढून यस्तकां भचत् जो 
बुद्धीचा अांश होता तो अशा पोकळ ग्रांथाांची वृभद्ध करण्याांत खर्तचला व तेही ग्रांथ मोठमोयाांच्या नाांवावर लाटून 
भदले! तयामुळें  तयामध्यें गैर समजुती, खोटे भगूोल, खोट्या कालगणना, खोटें पदाथधभवज्ञान वगैरेंची रेलचेल 
होऊन लोकाांचें ज्ञान भदवसेंभदवस आकुां भचत होत चाललें ; परदेशगमनाच्या अटी पडल्या; कभलयुगाचें एक 
काल्पभनक भपशाच्च सांचारून के्षिें व पुण्यभमूी म्हणून ज्या प्रभसद्ध आहेत तयाांमरू्न आळशीपणानें आयुष्ट्य 
घालभवण्याची सुरुवात झाली; एकदेशी व मूखध आभण ज्ञानशनू्याांस पोसण्याचे असे दानर्मध, छपन्न भोग वगरेै 
सुरू झाले; ढोंगी, भोंदू असे लोक सारु्वगांत येऊन कोणी महांत, कोणी गुरू असे बनून तयाांचें माहातम्य वाढलें ; 
आभण रानावनाांत, नदीचे काांठीं, मठोंमठीं व देवळोंदेवळीं सवधि कभलसांबांर्ी दोषभनवारणाथध अनेक उपायाांनीं 
पुण्याचे मागध उपदेभशले. याचप्रमाणें, मुसलमानलोकाांमध्येंही तयाांच्या देशाांत अशाच अज्ञानी समजुती कायम 
राभहल्या. प्रारांभीं तयाांनीं काांहीं उपयुक्त ग्रांथाांची वृभद्ध करभवली; परांतु श्रीमांतीचें पटल तयाांचे डोळ्याांवर आलें  तसा 
तयाांचाही पूवधक्रम बदलून ते भमजाशींत लोळूां लागले. 

 
प्रस्तुत आपल्यावर इांग्रजी राज्य चालू होऊन भवद्याप्रसारानें हीं सवध बांडें आपणाांस कळूां  लागलीं. आताां, 

तयाांजमध्यें व युरोपाांतील इतर देशाांत याचप्रमाणें पूवीं बरेच भदवस अज्ञान माजलें  होतें, हें खरें; परांतु ते लौकर 
उमजून तयाांनीं आपली एकसारखी सुर्ारणा चालभवली. मूखधपणाचे भवचार व र्मधसांबांर्ाचीं बांडें वगैरे मोडून 
देशोन्नतीकडे पूणध लक्ष्य भदलें  आभण २–४ शें वषांत तयाांनीं आपणाांस अज्ञानी लोकाांच्या वगांतून काढून ज्ञानी 
लोकाांच्या वगांत घातलें ! ही सामान्य बुभद्ध नव्हे. तयाांच्या व्यापार करणाऱ्या मांडळ्या सवध पृथ्वीभर पसरून व 
भठकभठकाणीं सोईस आलें  तसें राज्य स्थाभपत जाऊन शवेटीं अज्ञानमूत्तध भरतखांडाचा ताबाही पूणधतवें तयाांचेकडे 
आला. तयाांस जर टेम्स नदी उतरूां  नये अथवा म्याांचेस्टरचे बांदरापलीकडे जाऊां  नये अशा शपथा कोणीं घातल्या 
असतया व तयाांनींही तया वडेेपणानें माभनल्या असतया तर सद्यःप्राप्तस्स्थतीस तयाांची मजल सुतराम् आली नसती. 
तयाांच्या र्माभर्काऱ्याांनीं कलीचें बांड माजवनू जप, यािा, भोजनें व तीथें याांतच आयुष्ट्य घालभवण्याभवषयीं तयाांस 
बोर् केला असता तर तयाांचा सवधथैव आम्हाांप्रमाणेंच ऱ्हास झाला असता. आताां भवलायती लोक जरी मद्यपान 
करणारे आहेत आभण आम्हीं महिेष्ट ेआहों तरी आमच्या गुरुजींनीं आम्हास कभलभवचाररूप मभदरा अशी आकां ठ 
पाभजली आहे कीं, आम्ही वांशपरांपरेचे भ्राांत व बुभद्धभ्रष्ट झालों. ही कभलभवचाररूप मभदरा लौभककी मभदरेपेक्षाां 
फार जालीम कैफाची आहे याचा प्रतयक्ष अनुभव आमची भनकृष्टावस्थाच साांगत आहे! आताां तरी ह्या मभदरेचा 
आम्हास गांर्ही येताां कामा नये. 

 
ऐतरेयब्राह्मणाांत शुनःशपे आख्यानाांतील १५ वें खांड, ७ वी पांभचका, याांत भलभहलें  आहे कीं, एकेकाळीं 

रोभहतास इांर भेटला तेव्हाां तो तयास म्हणाला :— 
 

तभमन्रः पुरुषरूपेण पयेतयोवाच–कभलः शयानो भवभत, सांभजहा- 
नस्तु िापरः, उभत्तष्ठांसे्त्रता भवभत, कृतां सांपद्यते चरन्. 

 
म्हणजे, भनजलें  असताां कभलयुग होय, जागतृ झालें  म्हणजे िापरयुग, उभें राभहलें  म्हणजे िेतायुग 

आभण चालूां  लागलें  म्हणजे कृतयुग होतें. याचें तातपयध, उद्योग केला म्हणजे कृतयुग होय आभण तो सोडून 
स्वस्थ आळशी होऊन बसलें  म्हणजे कभलयुग होय असें समजावयाचें. यावरून लोकाांचे मनाांत कभलयुगाची जी 
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कल्पना आली ती योग्यच आली असें वैभदककालानांतर तो आलस्याचा पूर सवधि दृश्यमान झाला तयावरून 
भदसतें. 

 
या देशाांत बलवर्धक, शौयधवर्धक इतयाभद जे प्रकार सुरू असत तयाांचा सवाशाांनीं लय होऊन सवध हताश 

आभण भनवीयध झाले. याचें कारण पाभहलें  असताां आमच्या पूवींचे स्वयांवराभद मोठाल्या समारांभाचे प्रकार अगदीं 
बांद पडले. उपवर कन्या करून अनेक पणाांच्या योजना झाल्या म्हणजे अनेक वीर राजे र्ाांवनू येत व तयामुळें  
शौयध व पराक्रम याांचें वास्तव्य तया लोकाांत असण्याची आवश्यकताच असे व तयाप्रमाणें असेही. परांतु तया गोष्टीचा 
हल्लीं अगदीं अभाव झाला; व तसा पूवींचा प्रकार जर हल्लीं कोठें सुरू झाला तर प्रस्तुतचे शवरूप राजे केवळ 
तमासभगराांसारखे माि तो समारांभ पाहण्यास क्वभचत् आले तर येतील! क्षभियाांमध्यें हे स्वयांवरप्रकार होते व 
तयामुळें कन्याांचें महत्त्वही भवशषे होतें. परांतु आताां सवधसार्ारण लोकव्यवहाराप्रमाणें कन्या तयाांजकडे साांगून 
जाऊां  लागल्या. यामुळें  कन्याांचें महत्त्वही कमी झालें  व तयामुळें  क्षभिय राजाांत पराक्रमहीनता आली हें देशाचें 
परम नष्टचयध होय. पूवीं कन्या मुक्ताफलाांच्या भकमतीच्या होतया तया आताां ज्वारीच्या भावानें चालल्या! 
ब्राह्मणाांचीही हीच परम दुभाग्याची स्स्थभत झाली. तयाांजमध्यें मोठमोठीं पभरषदें बसून तीं शास्त्राथध करीत होतीं, 
तया पभरषदाांचे आताां नाांव देखील राभहलें  नाहीं. ब्राह्मणभोजनाचीं व दभक्षणेचीं माि आलीकडे होऊां  लागलीं 
आहेत; तयावाांचून ब्राह्मण जाग्यावरून हालेनातसे झाले! तयाचप्रमाणें हीं स्वयांवरें व पभरषदें जाऊन तया जागीं 
भभकाऱ्याांचे मेळे व गोसावी बैराग्याांच्या झुांडी ह्या आल्या. परांतु तयाांच्या ह्या उतपत्तीस मुद्दा बकवा अथध म्हणून 
मुळींच नाहीं. कृष्ट्णाकुमारीसाख्या सुांदर राजकन्येस योग्य वराच्या दुर्तमळतेनें भवषप्राशन करावें लागलें ! तेव्हाां 
असें हें अपूवध दुदैव या देशावरच कोणीकडून ओढवलें  हें काांहीं समजत नाहीं व या गोष्टींत आमच्या 
लोकाांकडूनच काांहीं तरी चूक होऊन भतचें फळ परांपरेनें जास्त जास्त भोगण्याचें या देशाचे कपाळीं आलें  आहे 
असेंच शवेटीं म्हणावें लागतें!! 

 
ग्रांथप्रसाराभवषयीं आभण भशक्षण देण्याभवषयीं प्रस्तुतच्या राजाचा प्रकार पाभहला असताां फारच सांतोषाचा 

आहे. हल्लीं बहुत लोक, गरीब व श्रीमांत, इांग्रजी राज्याचे र्ोरणानें सुर्ारले व सुभशभक्षत झाले आभण पुढेंही 
सुर्ारतील व सुभशभक्षत होतील; व जे सुभशभक्षत झाले तयाांजकडून अनेक नवीन ग्रांथ होत आहेत, पूवींच्या अनेक 
ग्रांथाांचें वाचन होत आहे आभण जुन्या अप्रभसद्ध ग्रांथाांची प्रभसभद्ध होत आहे हें या देशाच्या भवद्यौघास अतयांत इष्ट 
आहे. प्राचीन ग्रांथप्रसाराचें मान प्रस्तुतच्या ग्रांथप्रसाराचे मानानें पाभहलें  असताां फारच आकुां भचत व कष्टाचें होतें, 
आभण हल्लीं तरी भवद्याभभलाषी असें सरकार आपल्यावर आलें  नसतें तर तेंही क्रममान अगदीं नष्ट होऊन 
भलताच दुष्ट प्रसांग या देशावर ओढवला असता. प्राचीन ग्रांथप्रसार म्हणजे, ग्रांथकतयानें आपला ग्रांथ 
राजाांसारख्या श्रीमांताांस दाखवावा, आभण नांतर तयाांस तो योग्य वाटला तर तयाांनीं लेखक बसवनू तयाच्या हजार 
पाांचशें प्रती करवाव्या व तया प्रभसद्ध आभण भवितपीठ अशा अनेक भठकाणीं एकेक प्रत याप्रमाणें पाठवाव्या. पुढें 
तया तया भठकाणच्या भवद्याभप्रय लोकाांस अमुक चाांगला ग्रांथ येथें आला आहे असें समजलें  म्हणजे तयाांनीं 
तयाजवरून प्रती करून घ्याव्या आभण याप्रमाणें तयाची प्रभसभद्ध होत जावी; परांतु आताांची रीभत अगदीं वगेळी 
आहे. आज जे ग्रांथ प्रभसद्ध होत आहेत ते राजे व श्रीमांत याांच्या भभस्तीवर मुळींच प्रभसद्ध होत नाहींत व तसें 
होण्याची आशाही नाहीं. याजभवषयींचा अनुभव हल्लींच्या ग्रांथकतयांस पूणधपणें आहे. आज अस्स्ततवाांत असणारे 
राजे, सांस्थाभनक व श्रीमान् याांतून ग्रांथप्रसारेच्छु अथवा ग्रांथकतयास अांशतः तरी साह्य करणारे असे बबयाला दहा 
पाांचच दाणे मोया मुस्ष्ट्कलीनें साांपडले तर साांपडतील! आज दोन प्रकारचीं वदेभाष्ट्यें, षड्दशधनबचतभनका, 
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वाग्भट्टाचें वैद्यशास्त्र व प्राचीन काव्येभतहास असे ग्रांथ जे गरीबीमुळेंच काांहीं भनयतक्रमानें प्रभसद्ध होत आहेत तयाांस 
आमच्या राजे, सांस्थाभनक व श्रीमान् अशा फारच थोड्या लोकाांकडून इतर गरीब व भवद्याभप्रय लोकाांप्रमाणें 
वगधणीच्या रूपानें माि क्वभचत् साह्य भमळत असेल. परांतु वस्तुतः अशा ग्रांथाांची प्रभसभद्ध सवधप्रकारें सार्ारण 
लोकाांच्या साह्यानेंच होते हें सवध जाणतात राजे वगैरे श्रीमान् लोकाांस खाजगी खचध कमी आहेत असें मुळींच 
नाहीं, परांतु तयाांच्या खचाच्या वाटा फार भभन्न असून तया, देशाांतील भवद्यावृद्धीस साह्यभतू अशा अांशतःही नाहींत; 
परांतु देशाांत दाभरद्र्य व अज्ञान वाढभवण्याकडे माि तयाांचा रोख आहे. श्रीमान् लोक अद्याभप गाढ भनरेंत असून 
तयाांस हालचाल म्हणून काांहीं नाहीं असेंच म्हणावें लागतें व हें या देशाचें महत् दुभाग्य होय! ग्रांथप्रसार हा 
भवद्यावृद्धीचें मूळ कारण आहे; परांतु भवदे्यचीच ज्याांस गोडी नाहीं ते हा ग्रांथप्रसाररूप भवद्यामांभदराचा पाया 
रचण्याचा व्यथध शीण कशाला करतील? हेंही अथधभसद्धच आहे तेव्हाां साराांशानें पाभहलें  असताां या देशाांत जी 
काांहीं भवद्यावृभद्ध व्हावयाची असेल भतची जबाबदारी अथवा ततसांबांर्ी गौरव याांचा कोणताही भाग आमच्या 
अस्स्ततवाांत असणाऱ्या राजाभद श्रीमानाांकडे येण्याची अशा नाहीं व तयाांस तयाची जरूरही नाहीं! हें एक प्रस्तुतचें 
या देशावरील अभनष्ट लक्ष्याांत बाळगून तभन्नवारणाथध सवांनीं उद्योगी असावें. नूतन ग्रांथाांस उते्तजन देण्याची 
बकवा नवीन ग्रांथ करण्याची गोष्ट तर बाजूसच ठेवा, परांतु प्राचीन वाग्भट्टादींनीं केलेल्या ग्रांथाांचें पयालोचन करणें 
व तभिषयक अनुभव घेऊन कालदेशवत्तधमानाप्रमाणें तयाांत कमी जास्त करणें अथवा भास्कराचायांसारख्या महा 
ज्योभतषाांनीं केलेल्या गभणतास चालन देणें इतयाभद प्रकार आश्रयाच्या कमीपणानें सवधथैव बांद पडून सवध पुढारी 
म्हणजे राजाभद श्रीमान् लोक चैनींतच स्वस्थ राभहले. स्वदेशाचे व परदेशाांचे इभतहास तर राहूच द्या, परांतु 
आपआपल्या प्राांताांचे इभतहास व तेही परदेशीय उद्योगी इांग्रज गृहस्थाांनीं केले तयाांचा तजुधमा तरी आपापल्या 
भाषाांतून उतरण्याची कोणास इच्छा नाहीं अथवा असे असे आपल्या प्राांताांचे इभतहास अमुक गृहस्थाांनी प्रभसद्ध 
केले आहेत याची भकतयेक अक्षरशि ूव ज्ञानशून्याांस खबरही नाहीं. राजस्थानाचा इभतहास भम. टोंड याांनीं केला 
व मरायाांचा इभतहास भम. ग्र्याांटडफ याांनीं केला. तसाच, मध्यबहदुस्थानाचा इभतहास मालकमसाहेब याांनीं 
केला व सवध बहदुस्थानाचा इभतहास एलभ्फस्टनसाहेब याांनीं केला. भशवाय याचप्रमाणें म्हैसूर, गुजराथ, बांगाल, 
कोंकण, पांजाब वगैरे प्राांताांचे व भनरभनराळ्या राजाांचेही इभतहास साहेब लोकाांनींच भलभहले. पैकीं ग्र्याांटडफ 
साहेबाांनीं केलेल्या इभतहासाचें भाषाांतर तर सरकारानेंच केलें  व तें मराठी शाळाांतून भशकभवतात. म्हणनू 
लोकाांस मराठे कारकीदीत काय काय कृतयें झालीं वगैरेंचें वृत्त तरी कळतें. परांतु राजस्थानाचा इभतहास तर 
तसाच अद्याभप इांग्रजींत असून एकाही रजपूत राजानें आपल्या स्वभाषेंत तो उतरण्याचे अजून पभरश्रम केले 
नाहींत. याचप्रमाणें जयपूर, जोर्पूर, मेवाड, मारवाड वगैरे प्राांताांचे इभतहास हर प्रयतनानें इांग्रजाांनीं भलभहले; 
परांतु अशी जमवाजमव भसद्ध असताांही ती स्वभाषेंत आणण्याची कोणासच सद्बुभद्ध होऊां  नये? हीच स्स्थभत 
भौगोभलक ज्ञानाची. कलकत्ता ही इांग्रजाांची भवलायत, शषेाच्या मस्तकावर हें सवध भमूांडल आहे, 
कन्याकुमारीपासून हभरिारापयंत काय ती नवखांड पृथ्वी आभण दहावें खांड काशी, इतयाभद प्राचीन अज्ञानजन्य 
कल्पनाही अद्याभप आमच्या राजे लोकाांच्या व श्रीमांत लोकाांच्या मनाांतून गेल्या नाहींत; मग अभशभक्षत स्त्री शूरवगध 
तर एकीकडेच राभहला. आपल्या प्राांताभोंवतीं कोणकोणतीं आभण कशीं स्थलें  आहेत, तेथील लोक कसे आहेत 
वगैरेचें ज्ञान पाांच हजार कोंसाांवरील दूरच्या राहणाऱ्याांस जें भवशषे असेल तयाचा अांशही आमच्या सांपत्तीनें 
सुखावलेल्याांस नसेल. याचप्रमाणें भशल्पग्रांथाांचीही हाकाहाक असून तो कमीपणा आमच्या देशाांतील श्रीमानाांच्या 
मनाांत कालियींही येत नाहीं. सवध प्रकारें देशाांत चाांगल्या व उपयुक्त कृतयाांची वृभद्ध होण्याची श्रीमान् लोकाांसच 
भवशषेेंकरून इच्छा व अभभमान असावा म्हणजे तयाांजकडून योग्य रव्यव्यय होऊन देशाचेंही कल्याण होतें. अशा 
अनेक गोष्टींचे मनोरथ गभरबाांस उतपन्न होऊन काांहीं उपयोग नाहीं. कारण ‘उतपद्यन्ते भवलीयन्ते दभरराणाां 
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मनोरथाः’ या न्यायानें दभरद्र्याांचे मोठाले हेतु उतपन्न होणें आभण न होणें हे सारखेंच आहे. कभरताां या सवध गोष्टींस 
श्रीमान् हेच भवशषेेंकरून जबाबदार आहेत. 

 
आताां ईश्वरकृपेनें परोपकारी सरकार राजकुमारकॉलेज वगैरेंसारख्या पाठशाळा स्थापून व तयाांतून 

श्रीमांत व राजे याांचे मुलाांकडून सक्तीनें भवद्याभ्यास करवनू बळें  भवद्यामतृ पाजीत आहे, यावरून आमच्या देशाची 
व मुख्य श्रीमांत लोकाांची प्रस्तुतची भनकृष्टदशा जाऊन लौकरच ज्ञानसांपन्न सुस्स्थभत येण्याचा सांभव आहे. 

 
वर जी ग्रांथराशीची यादी भदली तया ग्रांथाांत सतय ग्रांथ कोणते, उपयुक्त ग्रांथ कोणते, मौजेचे ग्रांथ कोणते, 

व अद्भतु ग्रांथ कोणते वगैरेंचा भवचार करणें अगदीं आवश्य असून तो सदसभिवकेबदु्धीनें केल्यावाांचून व्हावयाचा 
नाहीं. शास्त्र कोणतें याभवषयीं पूवध ऋभषमुनींनीं तर असें भलहून ठेभवलें  आहे कीं, — 

 
श्रुभतस्मृभतभवभहतो र्मधः, तदभाव ेभशष्टाऽऽचारः प्रमाणम् ॥—वभसष्ठस्मभृत. 
स्मृतेवेदभवरोरे् तु पभरतयागो यथा भवते् ॥ 
तथैव लौभककां  वाक्यां स्मृभतबोरे् पभरतयजेत् ॥—चतुभवशंभतमत. 
सामयाचाभरका र्मा जाभतदेशकुलोद्भवाः! 
ग्रामाऽऽचाराः पभरग्राह्या ये च भवध्यभवरोभर्नः ॥—स्मृभतसार. 
र्मं भजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुभतः ॥ 
भितीयां र्मधशास्त्रां तु तृतीयां लोकसांग्रहः ।—भारत. 
न यि साक्षाभिर्यो न भनषेर्ाः श्रुतौ स्मृतौ ॥ 
देशाऽऽचारकुलाऽऽचारैस्ति र्मो भनरूप्यते ॥—स्कां दपुराण. 

 
याजवरून श्रुभतप्रमाण मुख्य आहे असें ठरतें व याप्रमाणें वभहवाटही आहे. यज्ञाांत एकादशी, भशवराि 

आली तर मानीत नाहींत; व सूयधपवधणीस बपडभपतृयज्ञ येतो तेव्हाां तयासमयींही श्रौतानें पुराणाांचा तयागच 
कभरतात. रूढी ही लेखी शास्त्राहून श्रेष्ठ नाहीं असें असताांही ‘योगारूभढबधलीयसी’ हे वाक्य लोक घेऊन रूढीस 
बलवत्तर गणतात. परांतु हें वाक्य मुळींच र्मधशास्त्रास लाग ूनसून शब्दशास्त्रास लाग ूआहे; कारण, शब्दाचा अथध 
रूढीवरून भसद्ध होतो. र्मधशास्त्रास हें वाक्य लाग ूकरणें हें मुळींच भवसांगत आहे. साराांश, प्रस्तुत कालावर लक्ष्य 
भदलें  असताां, वदेाांस या काळाांत प्रमाण र्रून तयाप्रमाणें आचरण केल्यास भतकडूनही अडचण येणार, स्मृतींसच 
सवधथैव प्रमाण रल्यास तीही अडचणच आहे आभण पुराणें हीं प्रमाण र्रलीं तर अगदींच अनवस्था होईल. तर 
श्रौत, स्मात्तध आभण पुराण याांचें नीट पयालोचन करून सारासार भवचारानें आभण देशास भहतकर असे आचार, 
भवचार, रूढी आभण शास्त्रें हीं भविान् व श्रेष्ठ लोकाांनीं ठरवावीं असें आम्ही म्हणतों. आम्ही म्हणतों इतकें च नाहीं, 
तर पूवापर ऋषी वगैरेही याचप्रमाणें करीत आले आहेत. 

 
———— 
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पणरणशष्ट ३ रें 
 

णत्रकाण्डर्मध 
 
बहदुर्माचीं मुख्य तीन काांडें म्हणजे प्रकार असल्यामुळें  तयास एकां दर भिकाांडर्मध म्हणण्याची रीभत 

आहे. तीं तीन काांडें— १ ज्ञान, २ कमध आभण ३ उपासना अशीं आहेत. पैकीं, पभहल्या काांडाप्रमाणें चालणाऱ्याांस 
भनवृभत्तमागी म्हणतात आभण पुढच्या दोहोंस अनुसरून चालणाऱ्याांस प्रवृभत्तमागी म्हणतात. या भतन्ही काांडाांची 
सांक्षेंपेंकरून लक्षणें ध्यान, यजन आभण भजन हीं आहेत. [ज्ञानकाांडाची प्रवृभत्त पूवीं होती असें जरी म्हटलें  आहे तरी हल्लींही 
ज्ञानकाांडानुसारी असाां सांन्याशाांचा वगध आहे व सांन्यासमागध तरी ज्ञानकाांडाकभरताांच आहे असें भदसतें. सांन्याशाांस कमध आभण उपासना या दोन्ही काांडाांचें 
प्रयोजन नसून तयाांनीं केवळ उपभनषद्भागाांचा अभ्यास करून ईश्वरभवषयक ज्ञान सांपादावें; व तसा अभर्कार आल्याभशवाय सांन्यासही होत नाहीं. सांन्यास 
म्हणजे कावेनें ताांबडीं वस्त्रें करणें व दांडकमांडलु र्ारण करणें येवढेंच नसून ईश्वरज्ञान सांपादण्यासारखी पोक्त बुभद्ध ज्याची झाली असेल तोच खरा 
सांन्याशी होतो. तयास म्हणजे वस्त्रें रांगभवली पाभहजेत आभण दांडकमांडलु बाळगला पाभहजे असें काांहीं नाहीं. वस्त्रें रांगभवणें आभण दांडकमांडलु बाळगणें हीं 
बाह्यदशधनें आहेत, वस्तुतः तयाांचें प्रयोजन नाहीं. हीं बाह्यदशधनें तरी लोकाांस सांन्यास हा भववभक्षत रीतीनें लोकाचाराांतून भनराळा असा समजावा म्हणून 
असतात. आताां या सांन्याशाांत तरी बहूदक, कुटीचक, हांस आभण परमहांस असे चार भेद असून तयाांची अनुक्रमें ज्ञानकाांडाांत चढती पाभहरी असल्यामुळें 
परमहांस हे ज्ञानश्रेष्ठ असतात आभण परोपकार व र्मधप्रवचन हीं याांची मुख्य कमें होत. असा सवांचा समज आहे.] पूवीं ध्यानमननेंकरून 
परमातम्याचें बचतन करीत असत. या प्रकारास ज्ञानकाांड म्हणतात; परांतु लोक, तेवढ्यानें केवळ ईश्वरप्रास्प्त 
होते असें समजूनच तृप्त न राहताां पुढें यज्ञयागाभदक भक्रया म्हणजे अस्ग्नमुखकमें करण्याचा प्रचार सुरू झाला; 
यास कमधकाांड म्हणतात. आभण पुढें हाही खटाटोप व्यथध वाटून ईश्वराच्या अवताराभदकाांची कल्पना करून 
तयाांच्या मूत्तींची पूजा व भजन वगैरे करण्याचा पाठ पडला; तयास उपासनाकाांड बकवा भस्क्तमागध म्हणतात. 

 
आताां जे ज्ञानकाांडी आहेत ते कमधकाांडास महत्त्व देत नाहींत.— 
 

अभवद्यायाां बहुर्ा वत्तधमाना वयां कृताथा इतयभभमन्यस्न्त बालाः ॥ 
यतकर्तमणो न प्रवदेयस्न्त रागाते्तनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 
इष्टापूतं्त मन्यमाना वभरष्ठां नाऽन्यच्रेयो वदेयन्ते प्रमूढाः ॥ इ॰ 

मुण्डकोपभनषद्, प्रथम मुांडक, भितीय खांड. 
कमधणा बध्यते जन्तुर्तवद्यया च भवमुच्यते ॥ 
तस्मातकमं न कुवधस्न्त यतयः पारदर्तशनः ॥ 

 
तसेंच कमधकाांडप्रभतपादक अशा ज्या श्रुती आहेत तयाांसही मान न देऊन तया श्रुतींस ज्ञानकाांडी हे 

न्यूनतवदशधक अपराश्रुती असें नाांव देतात. म्हणजे तया व्यवहाराच्या माि उपयोगी असून परमाथाच्या भबलकुल 
उपयोगी नाहींत असें ते समजतात. परांतु उपभनषद्भागास ते पराश्रतुी असें महत्त्वदशधक नाांव देतात. म्हणजे तया 
केवळ परमाथांच्या उपयोगी असल्यामुळें  तयाांस माि ते माभनतात. याभवषयीं मुांडकोपभनषदाांतील प्रथम मुांडकाचे 
प्रथम खांडाांत भलभहलें  आहे कीं,— 
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तस्म ैस होवाच, िे भवदे्य वभेदतव्ये इभत ह स्म यद् 
ब्रह्मभवदो वदस्न्त परा चैवाऽपरा च ॥ 
तिाऽपरा –ऋग्वदेो यजुवेदः सामवदेोऽथवधवदेः 
भशक्षा कल्पो व्याकरणां भनरुक्तां छांदो ज्योभतषभमभत ॥ 
अथ परा– यया तदक्षरमभर्गम्यते ॥ 
तस्म ैस होवाच, भपतामहश्च श्रिाभस्क्तज्ञानयोगादवैभह ॥ 
न कमधणा न प्रजया र्नैनध तयागेनैके अमृतत्त्वमानशुः ॥ 

कैवल्योपभनषद्. 
 
सांन्यासी याांचा आचार तर असा वर्तणला आहे — 
 

न तेषाां र्मधः न चानृतां सवधसहाः सवधसमाः  यथोपपन्न- 
चातुवधण्यधभकै्षाचयं चरन्त आतमानां मोक्षयन्त इभत ॥—आश्रमोपभनषद्. 

 
यज्ञोपवीत हें कमधकाांडी लोकाांस माि उक्त आहे, परांतु आपल्या यज्ञोपवीताभवषयीं ब्रह्मवादी 

(ज्ञानकाांडी) असें म्हणतात :— 
 

सभशखां वपनां कृतवा बभहःसूिां तयजेद्बुर्ः ॥ 
यदक्षरां परां ब्रह्म ततसूिभमभत र्ारयेत् ॥ 
ब्रह्मभावमयां सूिां र्ारयेद्यः स चेतनः ॥ 
र्ारणात्तस्य सूिस्य नोस्च्छष्टो नाऽशुभचभधवते् ॥ 
सूिमन्तगधतां येषाां ज्ञानयज्ञोपवीभतनाम् ॥ 
ते वै सूिभवदो लोके ते च यज्ञोपवीभतनः ॥ 
भशखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतां च तन्मयम् ॥ 
ब्राह्मण्यां सकलां  तस्य इभत ब्रह्मभवदो भवदुः ॥—ब्रह्मोपभनषद्. 

 
सन्ध्यावन्दनाभवषयीं ब्रह्मवादी असें म्हणतात:— 
 

एको देवः सवधभतेूषु गूढः सवधव्यापी सवधभतूान्तराऽऽतमा ॥ 
कमाऽध्यक्षः सवधभतूाऽभर्वासः साक्षी चेता केवलो भनगुधणश्च ॥—श्वेताश्वतरोप. 
तेन सन्ध्या ध्यानमेव तस्मातसन्ध्याभभवन्दनम् ॥ 
भनरूढका ध्यानसन्ध्या वाक्कायक्लेशवर्तजता ॥—ब्रह्मोपभन. 

 
ज्ञानी याांनीं असें ब्रह्मवणधन केलें  आहे. 
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एको वशी सवधभतूान्तराऽऽतमा एकां  रूपां बहुर्ा यः करोभत । 
तमातमस्थां येऽनुपश्यस्न्त र्ीरास्तेषाां सुखां शाश्वतां नेतरेषाम् ॥ 
भनतयो भनतयानाां चेतनश्चतेनानामेको बहूनाां यो भवदर्ाभत कामान्॥ 
तमातमानां येऽनुपश्यस्न्त र्ीरास्तेषाां शास्न्तः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ 
न ति सूयो भाभत न चन्रतारकां  नेमा भवदु्यतो भास्न्त कुतोऽयमस्ग्नः ॥ 
तमेव भान्तमनुभाभत सव ंतस्य भासा सवधभमदां भवभाभत ॥ —कठोपभनषद्, पांचमवल्ली. 
तदेव भतूां तदु भाव्यमानभमदां तदक्षरे परमे व्योमन् ॥ 
येनावृतां खां च भदवां च महीं च येनाऽऽभदतयस्तपभत तेजसा भ्राजसा च ॥ 

—बृहन्नारायणोपभनषद्. 
 

भवश्वतश्चक्षुरुत भवश्वतो मुखो भवश्वतो बाहुरुत भवश्वतस्पात् ॥ 
सम्बाहुभ्याां र्मभत सम्पतिैद्यावाभमूी जनयन्देव एकः ॥—श्वेताश्वतरो॰ 

 
ब्रह्मवादी म्हणतात कीं, कमधकाांडी लोकाांचा यक्ष पशु, पुरोडाश, दभध व सभमर्ा याहींकरून होतो; परांतु 

ज्ञानी याांच्या यज्ञाची सामग्री वगेळीच आहे:— 
 

तस्यैवां भवदुषो यज्ञस्याऽऽतमा यजमानः, श्रद्धा पतनी, 
शरीरभमघ्म–मुरो वभेद–लोमाभन बर्तह–वेदः भशखा, 
हृदयां यूपः, काम आज्यां, मन्युः पशुः तपोऽस्ग्नदधमः 
शमभयता, वाग्घोता प्राण उद्गाता, चक्षुरध्वयुध–मधनो 
ब्रह्मा, श्रोिमग्नी॰ ॥–बृहन्नारायणोपभनषद्. 
वदेाहमेतां पुरुषां महान्तमाभदतयवण ंतमसः परस्तात् ॥ 
तमेव भवभदतवाऽभतमृतयुमेभत नाऽन्यः पन्था भवद्यतेऽयनाय ॥ 
ततां: परां ब्रह्म परां बृहन्तां यथा भनकायां सवधभतेूषु गूढम्॥ 
भवश्वस्यकैां  पभरवभेष्टतारमीशां तां ज्ञातवाऽमृता भवस्न्त ॥ 
तमेव ज्ञातवा मृतयुपाशाँस्च्छनभत्त ॥—श्वेताश्वतरोपभनषद्. 
 
ब्रह्मभवदाऽऽप्नोभत परम्, सतयां ज्ञानमनन्तां ब्रह्म ॥—ब्रह्मवल्ली. 

 
साराांश, ब्रह्मदशधन करणाऱ्या ज्या श्रुती तया माि परा अथात् उत्तम असें ते माभनतात. परा व अपरा या 

श्रुतींत स्पष्ट भेद असे अहेत कीं, पराश्रुतींत प्राथंना म्हणून भबलकुल नसून केवळ ब्रह्मवणधन व ब्रह्मसार्नोपाय हे 
साांभगतले असतात, आभण अपराश्रतुींत सवधि प्राथधना असून तयाांभशवाय दुसरा भवषय नाहीं. अपराश्रुतींचीं 
उदाहरणें खालीं भदलीं आहेत :— 

 
हृरोगां मम सूयध! हभरमाणां च नाशय॰ 
भिषन्तां मह्यां रन्र्यन्मो अहां भिषतो रर्ां॰ 
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यद्भरां तन्म आसुव॰ 
भभयां दर्ाना हृदयेषु शिवः पराभजतासो अपभनलयन्ताम्॰ 
यन्तु नदयो वषधन्तु पजधन्याः सुभपप्पला ओषर्यो भवन्तु॰ 
सूयो नो भदवस्पातु वातो अांतभरक्षात्॰ 
मा नो वर्ीः भपतरां मोत मातरां भप्रया नस्तनुवो रुर रीभरषः ॰ 
नमस्ते नो मृडयन्तु ते यां भिष्ट्मो यश्च नो िेभष्ट तां वो जम्भे दर्ाभम ॥ 
मृतयोमुधक्षीय मामृतात्॰ 
अही श्च सवात्र्जम्भयन्सवाश्च यातुर्ान्य॰ 
 
यावरून सवध वदेमांि हे प्राथधनारूप आहेत. शि ूनाहींसे कर, रोग बरे कर, पजधन्य पाड, पीक येऊां  दे, 

भदवसाां रक्षण कर, रािीं रक्षण कर अशा प्रकारच्या सवधि प्राथधना आहेत व ह्या वदेभागास अपराश्रतुी म्हणतात. 
परांतु उपभनषद्भागाांत अशा प्राथधना वगैरे नसून तयाांत ब्रह्माचें स्वरूपवणधन व सार्नवणधन हीं माि असतात. हा 
मोठा फरक लक्ष्याांत ठेवण्यासारखा आहे आभण अशा वदेभागास पराश्रुती म्हणतात. 

 
ब्रह्मस्वरूपाचें वणधन 

 
यदेकां  भनष्ट्कलां  ब्रह्म व्योमाऽतीतां भनरत्र्जनम् । 
अप्रतक्यधमभवजे्ञयां भवनाशोतपभत्तवर्तजतम् ॥ 
कैवल्यां केवलां  शान्तां केवलां  शुद्धमतयन्तभनभधलम् । 
कारणां योगभनमुधक्तां हेतुसार्नवर्तजतम् ॥ 

 
ध्यानश्रैष्ट्य 

 
तपेिषधसहस्राभण एकपादस्स्थतो नरः । 
एकस्य ध्यानयोगस्य कलाां नाहधस्न्त षोडशीम् ॥ 
तीथाभन तोयरूपाभण देवान् पाषाणमनृ्मयान् । 
योभगनो न प्रपद्यन्ते आतमध्यानपरायणाः ॥ 
यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वते्ता न तु चन्दनस्य । 
तथैव शास्त्राभण बहून्यर्ीतय सारां न जानन् खरविहेतसः ॥—उत्तरगीता. 

 
अिैतमत 

 
आलोच्य चतुरो वदेान् र्मधशास्त्राभण सवधदा । 
योऽहां ब्रह्म न जानाभम दवी पाकरसां यथा ॥—उत्तरगीता. 
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यावरून उपभनषद्भाग म्हणजे वदेान्त; तयाांत पूवधवदेान्त (ऋभषप्रोक्त) आभण उत्तरवदेान्त 
(आचायधप्रोक्त) असे दोन पक्ष आहेत. पूवधवदेान्ताांत, अनेक देव आहेत अशी जी कमधकाांडाचे योगानें लोकाांची 
समजूत झाली होती तीं मोडण्याकभरताां ईश्वर हा – ‘एकमेवाभितीयां’ असें वास्तभवक प्रभतपादन आहे. परांतु पुढें 
उत्तरोत्तर लोक अज्ञानानें असें म्हणूां लागले कीं, ‘अहां ब्रह्माऽस्स्म’ – म्हणजे, मीच ईश्वर आहें! तसेंच, जें काांहीं 
भदसतें तें सवध भमथ्या आहे इतयाभद अथाचे अनथध होऊन तयाांतून वाममागध, अघोरपांथ, कौलमत इतयाभद दुराचार 
भनघाले व र्मध आभण ईश्वरभय सुटून ‘ब्रह्मैवाऽहां न सांसारी’ असें म्हणूां लागले; या प्रकारास उत्तरवदेान्त 
म्हणतात. परांतु कमधकाांडीलोक हे कमधच प्रार्ान्य माभनतात आभण तयाांतही मुख्यतवेंकरून ब्राह्मणास तर तें 
पाभहजेच, असा एकां दर ब्राह्मणाांचा समज व आग्रह आहे. आभण भतसरे व शवेटचे म्हणजे उपासनाकाांडी बकवा 
भस्क्तमागी लोक हे वरच्या उभयकाांडानुयायी मताांभवरुद्ध सगुण परमातमा कल्पून, तो आपला कत्ता व आपण 
तयाचे दास असें म्हणून भनश्चयानें श्रद्धा व भाव येणेंकरून तयास भजावें व तयाची भस्क्त, पूजन भजन स्मरण 
कीत्तधन उपासना व स्तव इतयाभदकें करून करावी असें मानतात. व तेही वरच्या उभयकाांडानुयायींप्रमाणेंच 
आपलें  काांड माि उच्च मानून व सांभाळून कमाभद इतर काांडाांस अमान्य कभरतात. कारण, ते असें म्हणतात कीं, 
कमधकाांडाचें फल हें — 

 
ते तां भकु्तवा स्वगधलोकां  भवशालां  क्षीणे पुण्ये मतयधलोकां  भवशांभत ॥ — गीता. 

असें आहे; आभण भक्तींचें फल तर असें आहे कीं, — 
 

यद्गतवा न भनवत्तधन्ते तद्धाम परमां मम ॥ — गीता. 
 
येणेंप्रमाणें या भतन्ही काांडानुवतींची आपल्या पक्षास माि उच्च मानण्याची ओढाताण लागत असते. व 

तयाप्रमाणें तया तीनही प्रकरणाांसांबांर्ाचे अनेक ग्रांथ आहेत. [भक्तीचे प्रभतपादक हभरदास, कमाचे प्रभतपादक अस्ग्नहोिी व ज्ञानाचे 

प्रभतपादक सांन्यासी व ब्रह्मभनष्ठ हे आहेत.] तयाांत कमधकाांडाचे ग्रांथ तर फारच असून ते सवांहून जुने आहेत. याजकभरताां 
तयाची माभहती असणें योग्य व आवश्य आहे म्हणून तयाप्रमाणें प्रथमतः कमधकाांडाचे प्रकरणाचाच खुलासा व 
माभहती देण्याचें योभजलें  आहे. 

 
कमधकाांड म्हणजे, ब्राह्मणाांनीं अस्ग्निारा ईश्वरसेवन करावें आभण गृहस्थाांनीं घराांत र्ारास्ग्न बकवा 

अस्ग्नहोत्र्याचे तीन अग्नी नेहमीं बाळगनू तयाांजवर होम हवनें करावीं, याचें मूळ नाांव कमधकाांड. याभवषयीं असें 
म्हटलें  आहे कीं, — 

 
अग्नी भक्रयावताां देवो भदभव देवो मनीभषणाम् ॥ 
प्रभतमा स्वल्पबदु्धीनाां सवधि समदर्तशनाम् ॥ 

 
वदेाच्या सवध सांभहता, ब्राह्मणें, आरण्यकें  व सूिें वगैरे हीं सवध या कमधकाांडभवषयाांवरच प्रवृत्त आहेत. 

कमधकाांडाचें लोंढणें ब्राह्मणास जन्मल्यापासूनच लागतें व तयासांबांर्ानें ब्राह्मणास एकां दर सोळा सांस्कार कराव े
लागतात. ब्राह्मणपुिाचें उपनयन (मुांज) झालें  म्हणजे तो कमधकाांडप्रवत्तधक होतो. परांतु ततपूवीं बाल्यावस्थेंत 
तो— 

 
जन्मना जायते शूरः सांस्काराद् भिज उच्यते ॥ इ॰ 
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स्मृतयार्ारें शूरच असतो. हे सोळा सांस्कार पुढें भलभहल्याप्रमाणें अनुक्रमें असतात :— १ गभार्ान, २ पूांसवन, ३ 
सीमन्तोन्नयन, ४ जातकमध, ५ नामकरण, ६ भवष्ट्णुबभल, ७ भनष्ट्कम, ८ अन्नप्राशन, ९ चौल बकवा चूडाकमध, १० 
उपनयन, ११ मेर्ाजनन, १२ महानाम्नी, १३ महाव्रत, १४ समावत्तधन, १५ भववाह आभण शवेटील व १६ वें अांतयेभष्ट 
म्हणून एक कमध बकवा सांस्कार आहे. कमधकाांडाांत अस्ग्न हा मुख्य आहे हें प्रारांभीं जें तयाचें लक्षण साांभगतलें  
तयावरून अथधभसद्धच आहे; व तयासांबांर्ानें भनरभनराळ्या प्रसांगीं अग्नीस भनरभनराळीं नाांवें देतात तीं हीं आहेत :— 
पावक, मारुत, पवमान, मगल, प्रबल, पार्तथव, सभ्य, समुद्भव, सूयध, योजक, रुक्मक, भिज, हव्यवाहन, 
कव्यवाहन, वरद, बलवर्धन, क्रोर्, कामद, क्रव्याद, वभह्न, हुताशन इतयाभद. तसेच या प्रकरणाांत देवही 
भनरभनराळे येतात ते–पुरूरवारधव, र्नुर्धर, सतयवसु, नाांदीमुख, कामकाल, रू्भरलोच वगैरे. याचप्रमाणें या 
काांडाांत कमधही एक प्रकारचे नसून तयाांत अनेक प्रकार आहेत:—— श्रौत, स्मात्तध, पुराणोक्त, सूिोक्त, इष्टापूत्तध, 
प्रायभश्चत, शाांभतक, पौभष्टक, भनतय, नैभमभत्तक, मांगल, अमांगल, वणाश्रमकमध, भशष्टाचारप्राप्त, काम्य, 
जाभतभवभशष्ट, युगभवभशष्ट, आपभत्तभनभमत्त, बाल वृद्ध आतुराभद अवस्थाभवभशष्ट इतयाभद. वर कमांप्रमाणें अग्नीचीं 
जीं अनेक नाांवें साांभगतलीं आहेत तयाांभशवाय अस्ग्नहोिी याांचे घरीं तीन अग्नी असतात : १ गाहधस्पतय, २ 
दभक्षणास्ग्न, आभण ३ आहवनीय; आभण तसाच गृहस्थाांचे घरीं १ स्मात्तास्ग्न असतो. पकैीं अस्ग्नहोत्र्याचे अग्नीस 
श्रौतास्ग्न म्हणतात व गृहस्थाचे अग्नीस गृह्यास्ग्न म्हणतात. तयाांत श्रौताग्नीवर हभवःसांस्था, सोमसांस्था व 
उत्तरक्रतु वगैरे कमें होतात आभण गृह्याग्नीवर फक्त पाकसांस्था हीं माि कमें होतात. आताां ह्या 
सांस्थाकमांमध्येंही जीं कमें येतात तीं खालीं भलभहल्याप्रमाणें :— 

 
(१) हभवःसांस्था (श्रौत). (२) सोमसांस्था (श्रौत). (३) उत्तरक्रतु (श्रौत). 
१ अग्न्यारे्य. १ अस्ग्नष्टोम. १ अश्वमेर्. 
२ अस्ग्नहोि. २ अतयस्ग्नष्टोम. २. सि. 
३ दशधपौणधमास. ३ उक्थ्य. ३ राजसूय. 
४ चातुमास्य. ४ षोडशी. ४ पौंडभरक. 
५ आग्रयण. ५ वाजपेय. ५ सवधमेर्. 
६ भनरूढपशुबांर्. ६ अभतराि. ६ भवश्वभजत. 
७ सौिामभण. ७ सवधतोपृष्ठ (अप्तोयाम). ७ पुिेभष्ट, पजधन्येभष्ट इ. 

 
आभण गृहस्थाचे म्हणजे गृह्याग्नीवर पाकसांस्थेच्या पोटाांत हीं सात कमें होतात : १ श्रवणाकमध, २ 

आश्वयुजी, ३ प्रतयवरोहण, ४ आग्रयण म्हणजे नवाने्नभष्ट, ५ बपडभपतृयज्ञ, ६ सपधबली आभण ७ अन्वष्टका. 
 
वर उत्तरक्रतूमध्यें जीं कमें साांभगतलीं तयाांभशवाय सवधतोमुख, महाव्रत वगैरे अनेक याग व सिें आहेत. 

आरु्भनक काळाांत जशा अनेक प्रकारच्या जिा, मेळे व उतसव आहेत तयाचप्रमाणें श्रौतकाळाांतील हे उतसव 
आहेत. 

 
सदहूध कमांभवषयींचे भनयमही बहुत भलभहले गेले आहेत. तयाांत ततसांबांर्ाचीं रव्यें, सांभार, पािें, 

मांडपभवर्ी, मांि, कुां डें वगैरे घालण्याच्या रीती, बैठका, ऋस्तवज वगैरेंभवषयीं सवध खुलासा केलेला असतो. 
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तयाांची पभरभाषा श्रौती व याभज्ञक याांस चाांगली माभहत असते. याभज्ञक कमामध्यें १ होता, २ अध्वयुध, ३ ब्रह्मा व ४ 
उद्गाता असे चार मुख्य ऋस्तवज असून तया प्रतयेकाचे पोटीं तीन तीन असे १२, भमळून एकां दर सोळा ऋस्तवज 
असतात. तया बाराांचीं नाांवें :— १ मिैावरुण, २ प्रभतप्रस्थाता, ३ ब्राह्मणाच्छांसी, ४ प्रस्तोता, ५ अच्छावाक, ६ 
नेष्टा, ७ आग्नीध्र, ८ प्रभतहत्ता, ९ ग्रावस्तोता, १० उने्नता, ११ पोता आभण १२ सुब्रह्मण्य याप्रमाणें याभज्ञकाांची 
व्यवस्था आहे. आताां, जो यज्ञमांडप घालतात तयाला चार भदशाांस चार िारें ठेवनू मांडपाांत महावदेी कभरतात व 
तया महावदेींत उत्तरवदेी, यूप, हभवर्ान, उपसद, माजालीय, सद (पे्रक्षक बसण्याची जागा), वगैरे स्थलें  
असतात. महावदेीच्या बाहेर चातवाल, शाभमिशाला, ऊवध्यगोह वगैरे भाग काढून तयाच्या मरू्न मरू्न मागध 
काभढले असतात, तयाांस सांचार म्हणतात. व महावदेीचे पभश्चमेस अग्नीचीं कुां डें, पतनीशाळा, यजमानाचें आसन, 
ब्राह्मणाांचे स्थान, र्मध, मुख्य ऋस्तवजाांचीं स्थानें इतयाभद जागा केलेल्या असतात. यज्ञमांडपाांत िार व प्रभतग्वर 
भमळून १२ पावले आभण महावदेी ३६ पावलें  भमळून ४८ पावलें  असून तयास बभहवेदी व अांतवेदी असते. 

 
याभज्ञककमास पािें वगैरे जें सामान लागते तें — इघ्मा, बर्तह, रृ्भष्ट, सु्रच्, चमस, ग्रावाण, स्वरव, 

उपरव, रोणकलश, वायव्यकलश, पूतभतृ्, गृह, ईडसूनु, स्वभर्भत, दांड, इतयाभद पदाथध मुख्य आहेत. सोम 
यागाांत जीं अनेक अनुष्ठानें आहेत, तयाांतील दीक्षणीया, प्रायणीया, आभतथ्य, र्मध, अग्नीषोमीया, पाशुक, सुतया, 
प्रातःसवन, माध्याह्नसवन, तृतीयसवन, सोमपान अवभतृ, वरुणेभष्ट वगैरे असून हीं सवध सात भदवसाांत 
करावयाचीं असतात. यज्ञाांत अज (बकरे) होमाव ेलागतात, ते खरेच बकरे घ्याव े बकवा भपठाच्या बकऱ्याच्या 
मूती कराव्या याभवषयीं वाद आहे. कोणी प्रतयक्ष पश ूघ्याव ेअसें म्हणतात व कोणी भपष्टपशू कराव ेअसें म्हणतात. 
याभवषयीं भपष्टपशुमीमाांसा वगैरे स्वतांि ग्रांथ आहेत. जों जों मोठे यज्ञ कराव ेतों तों जास्त जास्त पशू लागतात. 
वाजपेय म्हणून एक यज्ञ आहे तयास २७ पश ूलागतात; व अश्वमेर् म्हणून जो मुख्य यज्ञ आहे तयास तर २६० पश ू
लागनू भशवाय ज्या एकादशन्या करतात, तया प्रतयेक एकादशनीस अक्रा अक्रा असे पश ूलागतात! [यज्ञाांमध्यें असे 
खाटकासारखे भनदधयपणें पशू मारणें हें अघोर कमध सांध्याांच्या कोवळ्या मनाच्या व दयाभवभशष्ट बहदुलोकाांस ऐकून अांगावर शहारे उठतील हें खरें आहे. 
कारण बहसाकमाचा अतयांत िेष्टा, बुद्धीसच शास्त्राांचें मूळ म्हणणारा, परम ज्ञानी आभण दशावताराांतील नववा अवतार जो बुद्ध तयानें सवधि 
अबहसाप्रभतपाभदत दयार्माचा प्रसार केला; परांतु पूवधकाळी बहसाकमांबद्दल कोणासच काांहीं वाटत नव्हतें! मनूनें तर असें म्हटलें  आहे कीं, — 

 
प्रोभक्षतां भक्षथेन्माांसां ब्राह्मणानाां च काम्यया ॥ 
यथाभवभर्भनयुक्तस्तु प्राणानामेव चातयये ॥ २७ ॥ 
प्राणस्याऽन्नभमदां सव ंप्रजापभतरकतययत् ॥ 
स्थावरां जांगमां चैव सव ंप्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥ 
यज्ञाऽथध पशवः सषृ्टाः स्वयमेव स्वयम्भवुा ॥ 
यज्ञस्य भतूयै सवधस्य तस्माद्यजे्ञ वर्ोऽवर्ः ॥ ३९ ॥ —मनु, अ॰ ५.] 
 
याप्रमाणें कमधकाांडाची प्रवृभत्त भवशषे व ततप्रभतपादक ग्रांथाांचा भरणाही मोठा म्हणून तयाभवषयीं वर थोडेसें 

भववचेन केलें . एवढ्यानेंच याची पूतधता झालीं असें नसून तसें करण्यास येथें स्थलावकाशही नाहीं. म्हणून 
तभिषयक ज्याांस माभहती करून घेणें असेल तयाांनीं ततप्रभतपादक ग्रांथाांचें स्वतांिपणें भवचारपूवधक पयालोचन केलें  
असता कमधकाांडाचें वस्तुतः काय महत्त्व आहे बकवा सवध व्यथध भारूड आहे याचा चाांगला खुलासा होईल. आताां 
खुलासा करण्यापकैीं ज्ञान व उपासना या दोन काांडाांचें भववचेन करणें राभहलें  आहे तयाभवषयींही थोडें येथें 
भदग्दशधन करूां . 
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ज्ञानकाांडी हे म्हणतात कीं, परमाथधज्ञानाला बकवा परमेश्वरप्राप्तीला आम्हास व्यथध बाह्य खटपट करणें 
नलगे. आमचीं परमेश्वरप्राप्तीचीं सवध कमें मानभसक आहेत. म्हणजे— १ शम, २ दम, ३ उपरभत, ४ भतभतक्षा, ५ 
श्रद्धा आभण ६ समार्ान हें षट्क व सार्नचतुष्टय इतकें  असलें  म्हणजे ईश्वरप्रास्प्त होते. सार्नचतुष्टय म्हणजे १ 
भनतय काय, अभनतय काय याचें भवचारण, २ फलभोक्तृतवसांबांर्ी भवराग, ३ सदरील षट्काांतील शमाभद सांपभत्त 
आभण ४ मुमुक्षुतव. आतमा हा स्थूल, सूक्ष्म आभण कारण या तीन अवस्थातमक शरीरापलीकडेही साक्षी व 
अभवनाशी आहे. परांतु शरीर हें पांचमहाभतूाांनीं घडलेलें , कमानें उदयास आलेलें  व सुख दुःख भोगण्याचें स्थान 
असें असून उतपभत्त, जन्म, वृभद्ध, अपभक्रया, क्षय आभण नाश या षड्भवकाराांनीं भवकृत आहे; तरी तयास 
पांचज्ञानेंभरयें, पांचकमेंस्न्रयें पांचप्राण व मन आभण बुभद्ध हीं असतात आभण तयाांचे पोटाांत सूक्ष्म शरीर व कारण 
शरीर असतें. देहास जागृभत, स्वप्न आभण सुषुस्प्त (गाढभनरा) अशा तीन अवस्था असतात आभण या अवस्थाांना 
जो अतीत म्हणजे तया अवस्था ज्यास नाहींत तो आतमा; आभण तो आतमा सवध जीवाांमध्यें असून ब्रह्मरूप आहे 
अशी समानदृभष्ट झाली म्हणजे तो ज्ञानी व जीवन्मुक्त होतो, व जीवन्मुक्त होण्यास ज्ञानावाांचून मागध नाहीं 
इतयाभद ज्ञानमाग्यांचें मत आहे. वदेान्त म्हणून जो म्हणतात तो याच मतास म्हणतात. 

 
आताां भस्क्तमागी अथवा उपासनाकाांडी याांचें मत काय आहे तें पाहूां. ते म्हणतात कीं, ज्ञानापेक्षाां भस्क्त 

श्रेष्ठ आहे. ईश्वराचे ठायीं प्रीभत, श्रद्धा, भाव आभण भनश्चय हीं ठेवनू वागलें  तरच सवधभसभद्ध आहे. याभवषयीं 
भागवताांत म्हटलें  आहे कीं, — 

 
भनर्तवण्णानाां ज्ञानयोगो कमधयोगस्तु काभमनाम् ॥ 
न भनर्तवण्णो नाऽभतसक्तो भस्क्तयोगोऽस्य भसभद्धदः ॥ 

 
भस्क्तमागांत ईश्वर एक असून तयास अनन्यभावें करून शरण जाणें, भनतय भजन स्मरण व तयाचे 

गुणानुवाद गायन करणें आभण तसेंच सदाचार व नीभत याांहींकरून वत्तधणें हें मुख्य तत्त्व आहे. पैकीं सदाचार 
आभण नीभत हीं तर तीनही काांडाांस सार्ारण असून आवश्य आहेत. परांतु या भतन्ही काांडप्रभतपादकाांत बहुत 
तक्रारी व वाद आहेत. कोणी म्हणतात कीं, कभलयुगाांत कमं हें मुळींच भवभहत नसून हें भक्तीचें युग आहे. व हेंच 
मत सवध [प्रभसद्ध वेदान्ती व सारु् ज्ञानदेव हे एके भठकाणीं असें म्हणतात :— 

जप तप कमध भक्रया नेम र्मध, वाांयाभच हा श्रम व्यथध जाय ॥ 
योगयागभवभर् येणें नोहे भसभद्ध, वाांयाभच उपाभर् दांभर्मध ॥ – हभरपाठ.] सारु् सांत आभण आरु्भनक ऋषी व आचायध याांचें 

असून कमधप्रभतपादनाभवरुद्धच उपभनषदाभद ज्ञानकाांडप्रभतपादक ग्रांथाांचें तत्त्व भदसतें; आभण कोणी म्हणतात कीं, 
कमधमागध हा भचत्तशुद्धीच्या माि उपयोगी असून तयाचे योगानें मोक्षाची प्रास्प्त मुळींच नाहीं. तेव्हाां राहताांपैकीं, 
कमधकाांडाचा सवांस भतरस्कार येऊन ज्ञान व उपासना हीं दोन काांडें अवभशष्ट राभहलीं. याांपकैीं सवांस ग्राह्य व 
सुखसोयकर कोणतें ह्याचा भवचार कभरताां असें भदसतें की, ज्ञानकाांडाचें सार्न तर अतयांत 
[क्लेशोऽभर्कतरस्तेषामव्यक्ताऽऽसक्तचेतसाम् ॥ 
अव्यक्ता भह गभतदुधःखां देहवद्भभरवाप्यते ॥ ५ ॥ – गीता, अ॰ १२.] क्लेशतर व दुःसाध्य आहे. म्हणून सद्यःकाळीं भस्क्तसार्न 
बकवा उपासनाकाांड हेंच सवांस सुलभ असें राभहलें  असून तयाचाच सवांनी अवलां ब करावा. आताां भक्तीमध्यें तरी 
पराभस्क्त व गौणीभस्क्त असे दोन प्रकार आहेत : अवताराभदकाांची कल्पना करून तयाांची भस्क्त करणें ह्यास 
गौणीभस्क्त म्हणतात व केवळ सतय व अभितीय ईश्वराची अनन्यभावें भस्क्त करणें ह्यास पराभस्क्त म्हणतात; 
गीताभद सच्छास्त्राांचेंही हेंच म्हणणें आहे. इतक्या सवध गोष्टी खऱ्या असूनही बहुतेक लोकसमजाची प्रवृभत्त 
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कमधकाांडाकडेच काां आहे? असा प्रश्न भनघतो. ह्याांत भवचार करून पाभहलें  असताां सवध बहदू लोकाांत मुख्य 
मानलेला जो ब्राह्मणवगध तो फार कमधठ असून तया वगाचें पोषण बहुतकरून कमधकाांडावरच अवलां बनू 
असल्यामुळें  मुख्यतवेंकरून तयाांजकडून ही कमधकाांडाची यातायात तयाभगली जात नाहीं व तयावरून अथातच 
इतर वगाच्या लोकाांचेही पाठीमागील कमधपाश सुटत नाहीं. असें आहे तरी भनष्ट्पक्षपाती व भवचारी ब्राह्मण, सारु्, 
भक्त वगैरे हे कमधमागाचा भनषेर्च कभरतात, व याचेंच दशधक प्रस्तुतचे प्राथधनासमाज, ब्रह्मसमाज, आयधसमाज 
वगैरे भाभवक आयध लोकाांच्या मांडळ्या भठकभठकाणीं भनमाण झाल्या आहेत. आताां तयाांच्या हेतूांप्रमाणें तयाांचा योग्य 
पभरणाम सध्याां जरी झालासा भदसत नाहीं तरी कालाांतरानें होईल असा अजमास आहे. कमधकाांडाचाच अभभमान 
र्भरला तर तयास दोन गोष्टी आवश्य पाभहजेत, म्हणजे देवाांत दोन वगध केले पाभहजेत : एक वगध, अनेक कामना 
पूणध करणाऱ्या देवाांचा व दुसरा वगध, ज्याांस काांहीं भदलें  तरच ते प्रसन्न होतात तया देवाांचा; असे दोन वगध 
केल्याभशवाय कमधकाांड चालत नाहीं. मग तयाांत वैभदक कमधकाांड घ्या बकवा वाममागाचें कमधकाांड अथवा 
अभभचारकमध घ्या, या सवांचा एकच घाांट आहे; परांतु हें ठीक भदसेना म्हणूनच ज्ञानकाांडप्रवत्तधनास योग्य अशी 
सांन्यासग्रहणपद्धभत आभण तपस्वी दीक्षा ह्या अनुक्रमें साांख्ययोग आभण बौद्धमत याांतून भनघाल्या. पैकीं जैन 
(बौद्ध) हे तर ही तापसी दीक्षा स्त्री व पुरुष या उभयताांसही देतात. असा प्रकार होता तरी तयाभवषयीं लोकाांत 
अरोचन पडून प्रस्तुत सवधमान्य व परम सुलभ असा उपासनामागध प्रचभलत झाला असें या भतन्ही पांथाांभवषयीं 
बकवा काांडाांभवषयीं भवचारपूवधक मनन व शोर्न केलें  असताां समजतें. 

 
येणेंप्रमाणें ज्ञान, कमध व उपासना या तीनही काांडाांचें सार्ारणपणें िोटक भववचेन झालें  व तया 

भतहींचीही परमाथधसार्नाभवषयींच प्रवृभत्त आहे असेंही भसद्ध आहेच; परांतु या भतहींचेंही तत्त्व आभण 
सवधसार्ारणर्मध पाभहला असताां नीभत आभण परोपकार हा आहे. तर हा सवधमान्य र्मं ह्या भतन्ही काांडाांतील 
र्मधज्ञाांकडून भकतीसा घडतो याभवषयी पाहूां. आमचें म्हणणें तर असें आहे कीं, सदरील नीभत आभण परोपकार 
ह्या र्मधसारापकैीं पभहलें  नीतीचें कलम बाजूस ठेभवलें  तरी दुसऱ्या कमाचें असावें तसें वैपुल्य भदसत नाहीं, व 
ह्यावरून हे भिकाांडी तें सार भलूुन गेले असें म्हणावें लागतें. ज्ञानी असतात ते ह्याांत काय आहे तयाांत काय आहे, 
हें सवध जग भमथ्या असून भास माि आहे इतयाभद भवचार मनाांत आणनू आपलें  परोपकाराभद जें खरें तत्त्व तें 
एकीकडे ठेवनू उदासीन व आळशी होतात; कमधठ असतात ते सवधकाळ कमांचेच खटपटींत असून व तयाांतच 
काळ घालवनू ज्ञानी म्हणभवणाराांप्रमाणेंच लोकाांच्या उपयोगी पडत नाहींत; आभण उपासनी म्हणजे भक्त हे तर 
आपलें  आयुष्ट्य भजनाांत व यािा व वाऱ्या करण्याांत घालभवतात. तेव्हाां ही तयाांची चूक आहे. ईश्वरभजनाभवषयीं 
कोणाचें कसेंही मत असो, परांतु दयालुता व परोपकारबुभद्ध हीं असणें हें तर सवांसच पाभहजे व यासच सदाचार 
म्हणतात. हें लक्ष्याांत नसलें  तर इतर भकतीही खटपटी केल्या तरी ईश्वर प्रसन्न होणार नाहीं व तयाांत तयास 
सांतोष नाहीं असें सवध शास्त्राांचें मत आहे. व असेंच सवध पुराणें व सारु् वगैरेंनींही म्हटलें  आहे कीं, परोपकाऱ्यास 
सवध तीथें, सवध व्रतें आभण सवध यज्ञ झाले आहेत असें समजावें. परोपकाररूप मुख्य सद्धमास वणाश्रमाभदकाांची 
अडचण पडत नाहीं व अांतर येत नाहीं, आभण असें न समजून जे वणाश्रमर्मधसांबांर्ी कमधपाशाांत गुांतून 
परोपकाररूप सद्धमध टाळतील तयाांनीं मोठा अर्मध केला असें समजण्यास काांहीं हरकत नाहीं. 

 
ज्ञानी म्हणवनू आळशी होऊन बसणारे, कमधठ होऊन होमहवनें व जप तप करीत बसणारे, आभण भक्त 

होऊन भजन करीत अथवा यािा मािा करीत भफरून वर म्हटल्याप्रमाणें परोपकाराभद महतकृतयाांभवषयीं शून्य 
असणारे याांभवषयीं ईश्वराचा वास्तभवक भकती सांतोष असेल याभवषयीं तत्त्वबुद्धीनें भवचार केला असताां आमच्या 
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मतें तर, तसे परोपकाराभद महतकृतयशून्य लोक ईश्वराच्या अप्रीतीला आभण असांतोषाला कारण अथवा तयाच्या 
अनुग्रहाला अयोग्य होत. वस्तुतः अभखल जग हेंच ईश्वराचें प्रतयक्ष रूप असून तयाची पूजा म्हणजे तयाांतील 
लोकाांवर यथासामथ्येंकरून उपकार करणें व प्रसांगानुरूप हाताांतील इतर सार्ारण कामेंही एकीकडे ठेवनू 
तयाांच्या उपयोगी पडणें हीच ईश्वराची पूजा होय. दोन दोन प्रहर स्नानसांध्या करीत बसलें  अथवा एकाांतीं 
गोमुखी घेऊन गायिीपुरश्चरण बकवा भशवपांचाक्षराचा वगैरे लक्षावर्ी जप केला आभण असें आळशीपणाांत बसून 
व्यथध आयुष्ट्य घालभवलें  तर तयापासून ईश्वरास सांतोष होईल असें वाटत नाहीं. येवढ्याकभरताां सारासार 
भवचाराची आवश्यकता आहे व तेंणेंकरूनच मनुष्ट्य प्राण्याकडून खरा र्मध घडणार आहे. 

 
अनाऽऽचारेण माभलन्यां अतयाचारेण मूखधता ॥ 
भवचाराऽऽचारयोयोगः सदाचारः स उच्यते ॥ 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ 

 
असा न्याय व नीभत आहे. याचा अवलां ब केला असताां मनुष्ट्यप्राणी इहपरलोकीं सुखानुभव घेण्यास पाि 

होईल असें आमचें मत आहे.— 
 

———— 
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पणरणशष्ट ४ थें 

 
उपणनषदाथध. 

 
वदेाचे उपभनषद्भागाांत एक ईश्वर परब्रह्म आहे असें उपदेभशलें  आहे. उपभनषदाांचें र्ोरण पुराणाांभवरुद्ध 

असून तीं भलभहलीं गेलीं तयावळेेस पुराणाांचा जन्मही नसेल असें वाटतें. पुराणाांतील दैवतें बहुतकरून अनायध 
लोकाांत प्रभसद्ध असतील तीं आयधलोकाांनीं आपल्या ग्रांथाांत घेतलीं असावीं व अनेक भठकाणचे देव, देवता, हीं 
पुराणाांत उतरून घेऊन अनायध लोकाांकभरताांच पुराणें हीं रभचलीं असावीं असें अनुमान होतें. कारण, आयांच्या 
सवध कथा वदेाांत आहेत. आताां, उपभनषदाांचा उपदेश कसा आहे तो कळण्यासाठी ह्याखाली काांहीं उपभनषदाांचे 
उतारे घेऊां  :— 

 
ब्रह्मभवदाप्नोभत परम् ॥ तैभत्तरीयोपभनषद्, ब्रह्मवल्ली. 

 
परमेश्वरास जाणणारे उत्तम गभत पावतात;—— 
 

सतयां वद, र्मं चर, स्वाध्यायप्रवचनाभ्याां न प्रमभदतव्यां, सतयान्न प्रमभदतव्यां, र्मान्न प्रमभदतव्यां, 
कुशलान्न प्रमभदतव्यां, देवभपतृकायाभ्याां न प्रमभदतव्यां, मातृदेवो भव, भपतृदेवो भव, 
यान्यनवद्याभन कमाभण ताभन सेभवतव्याभन–भशक्षावल्ली. 

 
खरें बोलावें, र्मध करावा, आपण भशकावें, दुसऱ्यास भशकवावें, सतयाभवषयीं प्रमाद करूां  नये, देवाचीं व 

वभडलाांचीं कायें करण्याभवषयीं उन्मत्तपणा करूां  नये, आईस देव समजावें, बापास देव समजावें, आभण उत्तम 
आचरण करावें;— 

 
यतो वा इमाभन भतूाभन जायन्ते येन जाताभन 
जीवस्न्त यतप्रयांतयभभसांभवशांभत तद्ब्रहे्मभत—ब्रह्मवल्ली. 

 
ज्यानें ही सृष्टी भनमाण केली, ज्याचे आर्ारानें ती राहते व ज्यामध्यें ती शवेटीं लय पावते तें ब्रह्म 

जाणावें; — 
 

सतयां ज्ञानमनन्तां ब्रह्म यो वदे भनभहतां गुहायाां 
परमे व्योमन् सोऽश्रतेु सवान्कामान्सह ब्रह्मणा भवपभश्चतेभत —भकत्ता. 
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आपले अांतःकरणाांत सतयज्ञानरूप अनांतास जो जाणतो तयाचा जन्म सफल होतो; — 
 

द्यावाभबूम जनयन् देव एकः—श्वेताश्वतरोपभनषद्. 
 
आकाश व पृथ्वी हीं एकाच देवानें केलीं;— 
 

भवश्वस्यकैां  पभरवभेष्टतारां ईशां तां ज्ञातवाऽमृता भवस्न्त—भकत्ता. 
 
जो एक सवध भवश्वास व्यापून राभहला आहे व जो भवश्वाचा र्नी आहे तयास जाणलें  असताां मोक्ष प्राप्त 

होतो;— 
 

वदेाहमेतां पुरुष महान्तां आभदतयवण ंतमसः परस्तात् ॥ 
तमेव भवभदतवाऽभतमृतयुमेभत नान्यः पांथा भवद्यतेऽयनाय ॥—भकत्ता. 

 
तो महापुरुष अज्ञानापासून दूर, केवळ ज्ञानरूप व तयास जाणणें हाच मोक्षमागध असून तयाजवाांचून 

दुसरा नाहीं;— 
 

अपाभणपादो जवनो ग्रहीता पश्यतयचक्षःु स शृणोतयकणधः ॥ 
स वभेत्त वदे्यां न च तस्याऽस्स्त वते्ता तमाहुरग्र्यां पुरुषां महान्तम् ॥—भकत्ता. 

 
पायावाांचून चालतो, कानावाांचून ऐकतो, डोळयावाांचून पाहतो, तो सवध जाणतो; तयास जाणण्यास 

कोणी समथध नसून तेंच भवश्वाचें मूळ पीठ आहे व तयास महापुरुष असें म्हणतात;— 
 

तमीश्वराणाां परमां महेश्वरां तां देवतानाां परमां च दैवतम् । 
पबत पतीनाां परमां परस्तात् भवदाम देव भवुनेशमीड्यम् ॥—भकत्ता. 

 
प्रभूांमध्यें श्रेष्ठ प्रभ,ू देवताांमध्यें श्रेष्ठ देव, आभण स्वामींमध्यें श्रेष्ठ स्वामी तो भवश्वाचा स्वामी असून स्तुभत 

करण्यास योग्य आहे असें आम्ही समजतों;— 
 

एको देवः सवधभतेूषु गूढः सवधव्यापी सवधभतूाऽन्तराऽऽतमा ॥ 
कमाऽध्यक्षः सवधभतूाऽभर्वासः साक्षी चेता केवलो भनगुधणस्य ॥ भकत्ता. 

 
ईश्वर सवध सृष्टीमध्यें व्याप्त, सवध जीवाांचा अांतरातमा, सवध कमांचा अध्यक्ष, सवध भतूाांमध्यें राहणारा, 

साक्षी, चैतन्य, भनरुपाभर्क आभण भनगुधण असा आहे;— 
 

य ईशऽेस्य जगतो भनतयमेव नाऽन्यो हेतुर्तवद्यत ईशनाय ।—भकत्ता. 
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तोच जगताचा ईश्वर व सवधदा तयाजकडेच र्नीपणा असून दुसरा कोणी र्नी नाही;— 
 

सवे वदेा यतपदमामनस्न्त तपाांभस सवाभण च यिदस्न्त ॥ 
यभदच्छन्तो ब्रह्मचयं चरस्न्त तते्त पदां सांग्रहेण ब्रवीभ्योभमतयेतत् ॥—कठवल्ली॰ 

 
सवध वदे ज्याचें कीत्तधन कभरतात, आभण सवध तपें ज्याकभरताां आहेत, तयाची इच्छा र्रून जे ब्रह्मचयधपूवधक 

अनुष्ठान कभरतात तें भठकाण सांके्षपानें साांगतो;— 
 

नैनमूध्व ंन न मध्ये पभरजग्रभत् ॥ 
न तस्य प्रभतमा अस्स्त यस्य नाम मह् द्यशः ॥—श्वेताश्वतरो॰ 

 
तो खालीं, वर, मध्यें, कोठेंही कोणास साांपडत नसून तयास मूर्तत नाहीं व तयाचें नाांव हेंच तयाची मोठी 

कीर्तत्त आहे;— 
 

तमातमस्थां येऽनुपश्यस्न्त र्ीरास्तेषाां शास्न्तः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ — कठोपभन॰ 
 
ईश्वरास आतम्याचे ठायीं जे भविान् पाहतात तयाांस शाश्वत शाांभत प्राप्त होते, इतराांस होत नाही;— 
 

भदव्यो ह्यमूत्तधः पुरुषः स बाह्याऽभ्यन्तरो ह्यजः ॥ 
अप्राणो ह्ममनाः शुभ्रो अक्षरातपरतः परः ॥—मुण्डकोप॰ 

 
तो मूर्तत्तवर्तजत भदव्य पुरुष आहे, आांत बाहेर सवधि आहे, तयास जन्म नाहीं, तो प्राण व मन रभहत, शुद्ध 

आभण प्रकृतीहून पलीकडे आहे. 
 

वदेाहमेतमजरां पुराणां सवाऽऽतमानां सवधगतां भवभतुवात् ॥ 
जन्मभनरोर्ां प्रवदस्न्त यस्य ब्रह्मवाभदनोऽभभवदस्न्त भनतयम् ॥—श्वेताश्वतरोप॰ 

 
ईश्वरास जरा नाहीं, तो सनातन, सवातमा, सवान्तगधत व जन्मरभहत आहे; तयाचें ब्रह्मवतेे्त सवधदाां वणधन 

कभरतात;— 
 

न ति सूयो भाभत न चन्रतारकां  नेमा भवदु्यतो भास्न्त कुतोऽयमस्ग्नः ॥ 
तमेव भान्तमनुभाभत सव ंतस्य भासा सवभंमदां भवभाभत ॥ 

—कठोप॰ व श्वेताश्वतरोप॰ 
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तेथें सूयध, चांर, तारागण, भवदु्यत, अस्ग्न याांचा प्रकाश नाहीं, सवध ईश्वराचे प्रकाशानें व सामथ्यांनें 
प्रकाशतात;— 

 
यच्चक्षुषा न पश्यभत येन चक्षूांभष पश्यभत ॥ 
तदेव ब्रह्म तवां भवभद्ध नेदां यभददमुपासते ॥—तलवकारोप॰ 

 
जो नेिाचे िारानें पाहत नाहीं तर ज्याचे शक्तीनें नेि पाहतात, तयास ब्रह्म समजावें; लोक भजतात हें 

ब्रह्म नव्हे; 
 

सतयमेव जयते नाऽनृतम् ॥ — श्वेताश्वतर॰ 
 
सतयाचा जय होतो, असतयाचा होत नाहीं;— 
 

सदेव सोम्येदमग्रमासीदेकमेवाभितीयम् ॥—छाांदोग्य उप॰ 
 
तो ईश्वर पुरातन, सोम्य व एकच आहे; तयास जोडीदार कोणी नाहीं :— 
 
याप्रमाणें ज्यास वदेान्त बकवा अध्यातम म्हणतात ती ही ब्रह्मभवद्या आहे. याांत ईश्वरव्यभतभरक्त अन्य 

उपासना कोठेंही नसून तया उपासनेकभरताां पूजासांभार व मोठमोया सामग्ऱ्याही कोठें साांभगतलेल्या भदसत 
नाहींत. ज्ञानाचे व र्माचें हेंच खरें तत्त्व होय असें भवचारी व ज्ञानी याांचें मत आहे. व याची बहुर्ा सवध र्मांतील 
तत्त्वाांशीं साम्यता होते अशी याची सुांदर रचना आहे. 

 
———— 
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पणरणशष्ट ५ वें 
 

स्मृणतगं्रथ 
 
स्मृभतग्रांथ म्हणजे र्मधशास्त्र, तयाांत कोणतया प्रकारचे र्मं साांभगतले आहेत, ते खालीं भलभहलेल्या 

उताऱ्याांवरून सहज समजेल.— 
 

वदेोऽभखलो र्मधमूलां  स्मृभतशीले च तभिदाम् ॥ 
आचारशै्चव सारू्नामातमनस्तुभष्टरेव च ॥ ६ ॥ 
वदेः स्मृभतः सदाऽऽचारः स्वस्य च भप्रयमातमनः ॥ 
एतच्चतुर्तवर्ां प्राहुः साक्षाद्धमधस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥ 
अथधकामेष्ट्वसक्तानाां र्मधज्ञानां भवर्ीयते ॥ 
र्मं भजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुभतः ॥ १३ ॥ 
योऽनर्ीतय भिजो वदेमन्यि कुरुते श्रमम् ॥ 
स जीवने्नव शुरतवमाशु गच्छभत सान्वयः ॥ १६८ ॥—मनु॰ अ॰ २. 

 
भावाथध—वदे, स्मृभत, सारु् पुरुषाांची वभहवाट म्हणजे सदाचार आभण आपलें  सुख, हीं र्माचीं चतुर्तवर् 

प्रमाणें बकवा लक्षणें आहेत. पुरुषाथध प्राप्त करून घेणाऱ्याांस र्माचें ज्ञान पाभहजे; आभण र्मध जाणण्याची ज्याची 
इच्छा असेल तयास परम प्रमाण वदे आहेत. यास्तव जो ब्राह्मण वदे न भशकताां अन्य उद्योग कभरतो तो आपले 
वांशासभहत शूरतव पावतो. 

 
आचायो ब्रह्मणो मूर्ततः भपता मूर्तत्तः प्रजापतेः ॥ 
माता पृभथव्या मूर्तत्तस्तु भ्राता स्वो मूर्तत्तरातमनः ॥ २२५ ॥ 
आचायधश्च भपता चैव माता भ्राता च पूवधजः ॥ 
नात्तनेाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन भवशषेतः ॥ २२६ ॥ 
यां माताभपतरौ क्लेशां सहेते सम्भव ेनृणाम् ॥ 
न तस्य भनष्ट्कृभतः शक्या कत्तु ंवषधशतैरभप ॥ २२७ ॥ —२. 

 
भावाथध—गुरु ही केवळ परमातम्याची मूर्तत्त, बाप ही ब्रह्मदेवाची मूर्तत्त, आई ही पृथ्वीची मूर्तत्त, आभण भाऊ 

हे आतम्याची मूर्तत्त आहेत; यास्तव सांकटकाळींही तयाांचा अवमान करूां  नये. 
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तयाांत ब्राह्मणानें तर कदाभप करूां  नये. माताभपतराांस आपल्या कभरताां जन्मापासून जे श्रम होतात तयाांची फेड 
करण्यास शांभर वषेंही पुरणार नाहींत! 

 
तेषाां ियाणाां शुश्रूषा परमां तप उच्यते ॥ 
न तैरभ्यननुज्ञातो र्मधमन्यां समाचरेत् ॥ २२९ ॥ — २. 

 
या भतघाांची सेवा करणें हेंच मोठें तप आहे. 
 

न कन्यायाः भपता भविान् गृह्णोयात् शुल्कमण्वभप ॥ 
गृह्णञ्छुल्कां  भह लोभेन स्यान्नरोऽपतयभवक्रयी ॥ ५१ ॥ — ३. 

 
मुलीचा पैसा भपतयानें घेऊां  नये, लोभानें घेतला तर तयास मूल भवकल्याचा दोष येतो. 
 

यि नायधस्तु पुज्यन्ते रमन्ते ति देवताः ॥ 
यिैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तिाफलाः भक्रयाः ॥ ५६ ॥ — ३. 

 
ज्या घराांत भस्त्रयाांस सांतोषी ठेभवतात तेथें देवता वास कभरतात, आभण जेथें तयाांचा असांतोष होतो तेथें 

सवध पुण्यकमें भनष्ट्फल होतात. 
 

नामुि भह सहायाथं भपता माता च भतष्ठतः ॥ 
न पुिदारा न ज्ञाभतर्धमधस्स्तष्ठभत केवलः ॥ २३९ ॥ —४. 

 
परलोकीं र्मध माि उपयोगी पडतो, आप्त स्वकीय पडत नाहींत. 
 

रृ्भतः क्षमा दमोऽस्तेयां शौचबमभरयभनग्रहः ॥ 
र्ीर्तवद्या सतयमक्रोर्ो दशकां  र्मधलक्षणम् ॥ ९२ ॥ — ६. 

 
रै्यध, क्षमा, मनोभनग्रह, अन्यायानें दुसऱ्याचें र्न न घेणें, शुभद्ध, इांभरयभनग्रह, शास्त्रज्ञान, भवद्या, सतय 

आभण शाांभत, हीं र्माचीं दहा लक्षणें आहेत. 
 

अराजके भह लोकेऽस्स्मन् सवधतो भवरुते भयात् ॥ 
रक्षाथधमस्य सवधस्य राजानमसृजतप्रभःु ॥ ३ ॥ 
 
बालोऽभप नावमन्तव्यो मनुष्ट्य इभत भभूमपः ॥ 
महती देवता ह्यषेा नररूपेण [* * * नराणाां च नराऽभर्पम् ॥ २७ ॥ — गीता, अ॰ १०] भतष्ठभत ॥ ८ ॥ 
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यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्तवजयश्च पराक्रमे ॥ 
मृतयुश्च वसभत क्रोरे् सवधतेजोमयो भह सः ॥ ११ ॥ 
 
तस्माद्धम ंयभमषे्टषु स व्यवस्येन्नराभर्पः ॥ 
अभनष्टां चाप्यभनष्टेषु तां र्मं न भवचालयेत् ॥ १३ ॥ — ७. 

 
भावाथध—राजावाांचनू प्रजा भय पावली म्हणून ईश्वरानें राजा केला; तो लहान असला तरी तयाचा 

अपमान करूां  नये. कारण, तयाचे प्रसन्नतेनें लक्ष्मी भमळते आभण क्रोर्ानें मृतयु प्राप्त होतो. याजकभरताां तयानें जे 
कायदे केले असतील ते भनमुटपणीं मानाव.े 

 
सवो दण्डभजतो लोको दुलधभो भह शुभचनधरः ॥ 
दण्डस्य भह भयातसव ंजगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ —७. 

 
दांडाचे भयानें सवध सन्मागीं चालतात; दांडाचे भयावाांचनू नीतीनें चालणारा क्वभचत् आहे; दांड म्हणजे 

शासन, तयाच्याच भयानें जगताांत सवध लोक सुखीं राहतात. 
 

* * * * 
 

भवनीतातमा भह नृपभतनध भवनश्यभत कभहंभचत् ॥ ३९ ॥ — ७. 
राजा निपणानें चालेल तर तो कर्ींही नाश पावत नाहीं. 
 

पृथुस्तु भवनयाराज्यां प्राप्तवान्मनुरेव च ॥ 
कुबेरश्च र्नैश्वयं ब्राह्मण्यां चैव गाभर्जः ॥ ४२ ॥ — ७. 

 
भवनयेंकरून पृथूस राज्य भमळालें  व तसेंच मनूसही भमळालें , कुबेरास भवनयेंकरून ऐश्वयध प्राप्त झालें , 

आभण तसाच भवनयेंकरून गाभर्ज राजा यास ब्राह्मणपणा भमळाला. 
 

मोहाराजा स्वराष्ट्रां यः कषधयतयनवके्षया ॥ 
सोऽभचराद् भ्रश्यते राज्याज्जीभवताच्च सबाांर्वः ॥ १११ ॥ — ७. 

 
अभवचारानें राजा प्रजाांस दुःख देईल तर तो आपले कुळासभहत नाश पावतो. 
 

पांचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुभहरण्ययोः ॥ 
र्ान्यानामष्टमो भागः षष्ठो िादश एव वा ॥ १३० ॥ — ७. 
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राजानें पश ूव भहरण्य, याांच्या लाभापैकीं पन्नासावा भहस्सा घ्यावा, आभण र्ान्याचा आठवा भहस्सा बकवा 
सहावा बकवा बारावा जमीन पाहून घ्यावा. 

 
* * * * 

 
नोस्च्छन्द्यादातमनो मूलां  परेषाां चाभततृष्ट्णया ॥ १३९ ॥ — ७. 

अभत लोभानें राजानें जास्त कर घेऊन आपला नाश करून घेऊां  नये. 
 

यस्य मांिां न जानस्न्त समागम्य पृथक् जनाः ॥ 
स कृतस्नाां पृभथवीं भुांक्ते कोशहीनोऽभप पार्तथवः ॥ १४८ ॥ — ७. 

 
राजानें आपली मसलत लोकाांस कळूां  देऊां  नये; म्हणजे तयाचीं कामें र्नावाांचनूही पार पडतात. 

 
साक्षी दृष्टश्रुतादन्यभिबु्रवन्नायधसांसभद ॥ 
अवाङ्नरकमभ्येभत पे्रतय स्वगाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ — ८. 

 
राजसभेंत जो खोटी साक्ष देतो तो नरकाप्रत जातो. 
 

सतयेन पूयते साक्षी र्मधः सतयेन वर्धते ॥ 
तस्मातसतयां भह वक्तव्यां सवधवणेषु साभक्षभभः ॥ ८३ ॥ — ८. 

 
सतयानें साक्षीदारास पुण्य लागतें व र्मधही वृबद्धगत होतो, म्हणून कोणाचेही साक्षींत असतय बोलूां  नये. 
 

अर्मधदण्डनां लोके यशोघ्नां कीर्तत्तनाशनम् ॥ 
अस्वग्यं च परिाभप तस्मात्ततपभरवजधयेत् ॥ १२८ ॥ — ७. 

 
अन्यायानें दांड केला तर दुष्ट्कीर्तत्त होते, व परलोकीं दुगधभत प्राप्त होते; यास्तव तसा दांड करूां  नये. 
 

बिशिषोिहेतकन्याां हृद्याां िादशवार्तषकीम् ॥ 
त्र्यष्टवषोऽष्टवषां वा र्मे सीदभत सतवरः ॥ ९४ ॥ — ९. 

 
तीस वषांचा पुरुष आभण बारा वषांची नवरी बकवा चोवीस वषांचा पुरुष आभण आठ वषांची कन्या 

असावी, याहून लौकर लग्नें केलीं तर अर्मध होतो. 
 

काममामरणाभत्तष्ठेद्गृहे कन्यत्तुधमतयभप ॥ 
न चैवैनाां प्रयच्छेत्त ुगुणहीनाय कर्तहभचत् ॥ ८९ ॥ — ९. 



 अनुक्रमणिका 

 
चाांगला मुलगा भमळेल तरच बापानें मुलगी द्यावी, नाहीं तर जन्मापयंत लग्न न कभरताां ठेवावी. 
 

अन्योऽन्यस्याऽव्यभीचारो भवदेामरणास्न्तकः ॥ 
एष र्मधः समासेन जे्ञयः स्त्रीपुांसयोः परः ॥ १०१ ॥ — ९. 

 
स्त्रीपुरुषाांचा परम र्मध हाच आहे कीं, मरणपयंत परस्पराांशीं प्रतारणा करूां  नये. 
 

उतकोचकाश्चौपभर्का वांचकाः भकतवास्तथा ॥ 
मांगलादेशवृत्ताश्च भराश्चेक्षभणकैः सह ॥ २५८ ॥ —९. 

 
लाांच घेणारे, भय दाखभवणारे, र्ातूांत हीण टाकणारे, जुगारी, भभवष्ट्यें साांगणारे, पाप झाांकणारे, व 

शकून साांगणारे याांस— 
 

तेषाां दोषानभभख्याप्य स्व ेस्व ेकमधभण तत्त्वतः ॥ 
कुवीत शासनां राजा सभ्यक्सारापरार्तः ॥ २६२ ॥ —९. 

 
तयाांचे जाहीरनामे लावनू तयाांस शासन करावें. कारण— 
 

न भह दांडादृते शक्यः कतंु पापभवभनग्रहः ॥ ॥ २६३ ॥ — ९. 
 
दांडाभवना पापाचा भनग्रह होणार नाही. 
 

ग्रामघाते भहताभांगे पभथ मोषाभभदशधने ॥ 
शस्क्ततो नाभभर्ावन्तो भनवास्याः सपभरच्छदाः ॥ २७४ ॥—९. 

 
रस्ते, गाांव, पूल इतयाभद भठकाणीं लुटालूट होईल तर जवळपास रहात असतील तयाांनीं यथाशक्ती 

मदत करावी; असें न करतील तर तयाांस राजानें देशपार करावें. 
 

अबहसा सतयमस्तेयां शौचभमस्न्रयभनग्रहः ॥ 
एतां सामाभसकां  र्मध चातुवधण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥—१०. 

 
दुसऱ्यास दुःख न देणें, खरें बोलणें, चोरी न करणें, भनमधल राहणें व इांभरयें भवचारपूवधक स्वार्ीन ठेवणें 

हा चाऱ्ही वणांच्या र्माचा सांके्षप मनूनें साांभगतला आहे. 
 

शूरायाां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेतप्रजायते ॥ 
अश्रेयान् श्रेयसीं जाबत गच्छतयासप्तमादु्यगात् ॥ ६४ ॥ —१०. 
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ब्राह्मणाच्या दासीपुिाचा वांश सातव ेभपढींत ब्राह्मण समजावा. 
 

शूरो ब्राह्मणतामेभत ब्राह्मणशै्चव शूरताम् ॥ 
क्षभियाज्जातमेवां तु भवद्यािैश्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥ —१०. 

 
ब्राह्मणाचे शूर व शूराचे ब्राह्मण होतात. क्षभिय व वैश्य याांचेंही याचप्रमाणें वणांतर होतें. 
 

वरां स्वर्मो भवगुणो न पारक्यः स्वनुभष्ठतः ॥ 
परर्मेण जीवस्न्ह सद्यः पतभत जाभततः ॥ ९७ ॥—१०. 

 
आपला र्मध भवगुण जरी असला तरी तोच आचरण करावा; परकीयाचा र्मध घेतला तर मनुष्ट्य फजीत 

माि होतो. 
 

या वदेबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ॥ 
सवास्ता भनष्ट्फलाः पे्रतय तपोभनष्ठा भह ताः स्मृता; ॥ ९५ ॥—१२. 

 
वदेभवरुद्ध व तकध भवरुद्ध मतें हीं सवध पाखांडें आहेत. 

 
एकोऽभप वदेभवद्धम ंयां व्यवस्येद् भिजोत्तमः ॥ 
स भवजे्ञयः परी र्मो नाऽज्ञानामुभदतोऽयुतैः ॥ ११३ ॥—१२. 
 
अव्रतानाममन्िाणाां जाभतमािोपजीभवनाम् ॥ 
सहस्त्रशः समेतानाां पभरषत्त्वां न भवद्यते ॥ ११४ ॥ —१२. 

 
वदेाथध जाणणारा एक जरी ब्राह्मण र्मध साांगेल तरी तो उत्तम, परांतु सहस्त्र मूखध ब्राह्मणाांचे ऐकूां  नये. 

सांस्कारहीन व अध्ययनहीन, केवळ ब्राह्मण म्हणून भनवाह करणारे, असे ब्राह्मण सहस्रावर्ी जरी एकि भमळाले 
तरी ती सभा नसून बलबलपरुी जाणावी. 

 
एवां यः सवधभतेूषु पश्यतयातमानमातमना ॥ 
स सवधसमतामेतय ब्रह्माभ्येभत परां पदम् ॥ १२५ ॥ —१२. 

 
सवध भतूाांचे ठायीं स्वतःचे आतम्यावर दृभष्ट ठेभवतो तशी दृभष्ट ठेवावी, म्हणजे तयास ब्रह्मसाक्षातकार घडून 

तो ब्रह्मपदाप्रत पावतो. 
 

————  
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पणरणशष्ट ६ वें 

 
पणततपरावृणत्तणनिधय 

 
काश्मीरचे महाराज रणर्ीरबसग याांचे श्रीकाशीके्षिीं इ. स. १८७५ सालीं आगमन झालें  होतें. तयावळेीं 

काशीके्षिींचे पांभडत याांजपढुें तयाांनीं असा एक प्रश्न काभढला कीं, आमचे राज्याांतील बहदुप्रजा बाटून मुसलमान 
होते, व यामुळें  राज्यास बळकटी कमी होत चालली आहे. तेव्हाां अशा बाटलेल्या लोकाांस पुनः बहदु र्मांत 
घेण्यास आर्ार आहे बकवा नाहीं? तयाजवरून काशीस्थ पांभडताांनीं आर्ार आहे असें भलहून भदलें . तें पि ता. १९ 
नवांबर १८७७ चे इांदुप्रकाशाांत रु्ांभढराज र्माभर्कारी याांच्या सहीनें प्रभसद्ध झालें . तयाजवर रतनाभगरीकर 
परशुरामभट्ट याांनीं, काशीकराांनीं हा शास्त्राथध अयोग्य व लोभानें भलहून भदला; कारण, मुसलमानाांचे पुनः बहदू 
होऊां  शकत नाहींत, अशा आशयाचे इांदुप्रकाशाांत एक पि प्रभसद्ध केलें . पुढें तें पाहून श्रीबिबकभनवासी वे. शा. 
सां. रघुनाथशास्त्री कवीश्वर याांनीं रतनाभगरीकराांचे पिास एक उतकृष्ट उत्तर भदलें . तें ता ४ फेबु्रवारी १८७८ च्या 
इांदुप्रकाशाचे पुरवणींत प्रभसद्ध झालें  आहे. तया पिाांत काशीकराांचा अभभप्राय यथान्याय आहे असें प्रभतपादन 
केलें  आहे. तें पि मूळ सांस्कृत भाषेंत असून तयाचें मराठी भाषाांतर या पभरभशष्टाांत दाखल केलें  आहे. तयाांतील 
भवचार यथाथध व चाांगला भदला आहे, यास्तव या ग्रांथाांत तयाचा सांग्रह केला आहे.— 

 
व.े शा. सं. परशुरामभट् रत्नाणगरीकर याचंें 

खण्डनपूवधक काशीकराचें मण्डन. 
 
भव. भव. श्रीकाशीके्षिस्थ रु्ांभढराज र्माभर्कारी आभण बाळशास्त्री रानडे याांनीं भिश्चन यवनाभद जाभतभ्रष्ट 

झालेल्या बहदु लोकाांस बहदुर्मांत घेण्याभवषयींचा शास्त्राथध प्रभसद्ध केला व तयाजवर रतनाभगरीचे परशुरामभट्ट 
याांनी खण्डनपूवधक मजकूर इां. प्र. त प्रभसद्ध केला तो पाभहला. 

 
तया दोन्ही मताांचा योग्य रीतीनें भवचार केला असताां तयाांत असें स्पष्ट भदसतें कीं, बहदुर्माभशवाय इतर 

र्मध भदवसेंभदवस वृभद्ध पावत आहेत आभण ते एकामागून एक प्रदेश व्यापीत चालले आहेत. बहदुस्थानाचा 
चतुथांश भाग तर इतर र्मीयाांनीं व्याभपला असून बहदुर्माचा उत्तरोत्तर ऱ्हास होत चालला आहे! ह्याहून तो 
आपला आपतकाल दुसरा कोणता? हेंच सांकट काश्मीरचे राजाांस प्राप्त होऊन तयाांनीं तें काशीकर पांभडताांस 
भनवदेन केलें . पांभडताांनींही सवध शास्त्राांचें अवलोकन करून तें दुःख दूर करण्याचा उपाय योभजला. परांतु तया 
उपायाचा परशुरामभट्टाांच्या खण्डनोद्योगानें मोड होऊन बहदु र्माचा लय होत जाईल! परशुरामभट्टजींच्या 
लेखाचें र्ोरण पाभहलें  असताां असें भदसतें कीं, बहदुर्मध लयास गेला तरी जावो, परांतु आपला दुराग्रह सोडूां नये! 
परशुरामभट्ट हे अशा सबबीनें काशीकराांचें मत खण्डन करतात कीं, यवन लोक हे आपल्या गोिाांतील स्त्रीशीं 
अथवा सख्ख्या बभहणीवाांचनू इतर सवांशीं भववाह कभरतात, तेव्हाां तया र्मांत गेलेल्याांची प्रायभश्चत्तानें शुभद्ध होणें 
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नाहीं. यावरून खण्डनकाराांनीं र्मधशास्त्राचें अवलोकनच केलें  नाहीं आभण इभतहासही पाभहले नाहींत असें 
भदसतें. कभलवज्याभद ग्रांथ झाल्यापासून लोकाांचीं हीं मतें उतपन्न झालीं आहेत. परांतु पूवधकाळीं भनयभमत 
पुरुषापासून बकवा दीरापासून पुिोतपभत्त करून घेण्याचे वगैरे प्रकार चालू होते तसे चालू वभहवाटींत ब्राह्मणाांत 
मामे आते भावांडाांचीं परस्पर लग्नें होतात हें तर स्पष्ट उदाहरण असून, तयाकाळीं तर सदरील क्षुर भवचार मुळींच 
नव्हते, हें स्पष्ट भदसतें. भशवाय खण्डनकाराांनीं, यवन हे माांस वगैरे खातात ही एक प्रायभश्चत्त न देण्यास सबब 
काभढली आहे, तयाजभवषयींही भलभहलें  पाभहजे. पूवीं ऋषी व ब्राह्मण हे मरु्पकध  व गोसवयज्ञाभदकमांत 
भनःशांकपणें गोमाांस भक्षण करीत असत, हें खण्डनकाराांस भवभदतच असेल. आभण तया ऋषी ब्राह्मणाांचे आम्ही 
वांशज, ते आम्ही तयाांच्या कृतयास अवमाभनतों हा चमतकार नव्हे काय? ह्याभवषयीं तैभत्तरीयब्राह्मणाांत म्हटलें  
आहे:— 

 
द्यावापृभथव्याां रे्नुमालभेत् गव्यान्पशून् उत्तमेऽहन्यालभते ।– इभत गोसव. 
 
भावाथध :– द्यावापृथ्वी ह्या देवतेप्रीतयथध गाय मारावी; सणाच्या भदवशीं गोपशु मारावा. 
 

तयाचप्रमाणें तैभत्तरीय आरण्यकाांत— 
पुरुषस्य सयावरीभवते प्राणमभसस्त्रसाम् इतयनुस्तरभणः ॥ 

ते॰ आरण्यक–भपतृमेर्ाध्याय. 
 

भावाथध :– हे [मुख्यपक्ष वृद्ध गाय असावी असा असून तदभावीं, काळे डोळ्याांची, काळ्या कें साांची व काळ्या खुराांची तरी गाय असावी 
असें भारिाजकल्पाांतील भपतृमेर् अध्यायाांत साांभगतलें  आहे :— 

 
कृष्ट्णाां मुख्याां तज्जर्न्याां कृष्ट्णाक्षी कृष्ट्णबालाम् ॥ 
कृष्ट्णखुरामभप वा अजाां बालखुरमेव कृष्ट्ण एव स्यात् ॥] गाई! तुझा आम्ही जीव घेतों! 
 
ह्याप्रमाणेंच आश्वलायनसूिाांत साांभगतलेले शूलगव व मरु्पकाभद भवर्ी पाभहले असताां पूवधयुगाांत 

कसकसें आचार होते हें अांतःकरणाांत उत्तम प्रकारें येईल, आश्वलायनगृह्यसूिाांत म्हटलें  आहे :— 
 

अनुस्तरण्या वपामुस्तखद्य भशरो मुखां प्रच्छादयेभदतयनुस्तरभणः । 
अथ शूलगव; स्वयृथस्येभत—इभत शूलगवः, अथ मरु्पकध ः :— मरु्पकध ः । 

 
भावाथध :– पे्रताबरोबर जाळण्याच्या गाईची वपा काढून भतने अस्ग्नहोत्र्याचें तोंड व डोकें  झाांकावें 

याप्रमाणें अनुस्तरणीचा भवभर् आहे. शूलगवनामक यज्ञाांत आपले घरचा खोंड असला तर चाांगला. मरु्पकासही 
गाय पाभहजे. 

 
आताां या खालील इभतहासाांकडे लक्ष्य भदलें  असताां यवन हे मूळचे क्षभिय होते असें समजेल— 
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शनकैस्तु भक्रयालोपाभदमाः क्षभियजातयः ॥ 
वृषलतवां गता लोके ब्राह्मणाऽदशधनेन च ॥ ४३ ॥ 
पौण्िकाश्चौण्िरभवडाः काांबोजा यवनाः शकाः ॥ 
पारदाः पल्हवाश्चीनाः भकराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ मनु, अ. १०. 

 
भावाथध :– पौण्ि व रभवड देशचे लोक, तसेंच काांबोज, यवन, शक, पारद, पल्हवी म्हणजे इराणचे 

लोक, भकरात, दरद व खश इतयाभद दहा प्रकारचे लोक हे आपल्या भक्रया सोडल्यामुळें  व तयाांस ब्राह्मण पुरोभहत 
नसल्यामुळें ते क्षभिय असताांही भ्रष्ट झाले. 

 
भारताांतही असेंच भलभहलें  आहे – 
 

शका यवनकाांबोजास्तास्ताः क्षभियजातयः ॥ 
वृषलतवां पभरगता ब्राह्मणानामदशधनात् ॥ 

 
यावरून यवन हे मूळचे क्षभिय असून ते ब्राह्मणाांपासून दूर होऊन अन्य र्मांत गेले येवढें भदसतें. 

वदेोक्त र्माकडे पाभहलें  असताांही तयाचा सवांस अभर्कार आहे असें वदेवचनावरूनच समजतें. वाजसनीय 
सांभहतेच्या २६ व्या अध्यायाांत– 

 
यथेमाां वाचां कल्याणीमावदाभन जनेभ्यः ॥ 
ब्रह्मराजन्याभ्याां शूराय चायाय च स्वाय चारणाय ॥ 

 
भावाथध :– ही कल्याणप्रद वदेवाणी जनाांस म्हणजे स्त्रीपरुुषाांस व ब्राह्मण, क्षभिय, शूर व इतर जातींचे 

सवध लोकाांस साांगावी. 
 

भवद्याभवनयसांपने्न ब्राह्मणे गभव हस्स्तभन ॥ 
शुभन चैव श्वपाके च पस्ण्डताः समदर्तशनः ॥ १८ ॥ – गीता, अ. ५. 

 
भावाथध :– पांभडताांचे नजरेंत ब्राह्मण, रे्ड, गाय, हत्ती व कुिें ही सारखींच असतात! 
 

आतमौपम्येन सवधि समां पश्यभत योऽजुधन! ॥ 
सुखां वा यभद वा दुःखां स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ – गीता, अ. ६. 

 
भावाथध :– आपल्या सारखेंच इतराांस सुख व दुख समजावें असें जो समजतो तो माझे मतें श्रेष्ठ योगी 

आहे. 
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आताां, यवन हे आपल्या र्मांतील लोकाांहून इतराांस िेषानें ‘काफर’ असे म्हणतात, तयाचप्रमाणें 
भिभश्चयन हे ‘हीदन’ म्हणतात; परांतु बहदुर्मांत, कोणाचाही िेष न कभरताां सवध आप्तपरकीयाांस जे सारखे 
पाहतात तेच पांभडत होत, असें ज्ञाते व समदृभष्ट लोक समजतात. असें सदरीं जीं वचनें भलभहलीं आहेत 
तयाांवरूनच स्पष्ट होतें. आभण हेंच भहदुर्मास भवशषे महत्त्व व श्रैष्ट्य येण्यास कारण झालें  आहे. 

 
पांभडतश्रेष्ठ जो भत्तृधहरी तयानेंही असेंच म्हटलें  आहे.— 

अयां भनजः परो वभेत गणना लघुचेतसाम् ॥ 
उदारचभरतानाां तु वसुरै्व कुटुांबकम् ॥ 

 
म्हणजे, हा माझा आभण हा परकीय ही गणना तर हलक्या मनाच्या लोकाांची आहे. उदार मनाच्या 

लोकाांची स्स्थभत पृथ्वीसारखी सवांना सारखी मानणारी अशी असते. 
 
यावरून काय भसद्ध झालें ? कीं, बहदुर्मांत सवांचा समावशे व्हावा. ह्यास आणखी प्रमाणें आहेत :— 
 

अर्मधचयधया पूवो वणो जघन्यां जघन्यां वणधमापद्यते जाभतपभरवृत्तौ ॥ 
र्मधचयधया जघन्यो वणधः पूव ंपूव ंवणधमापद्यते जाभतपभरवृत्तौ ॥ १० ॥ 

—आपस्तम्बर्मधसूि. 
 
भावाथध :– अर्माचरणानें उांच वणाचा मनुष्ट्य खालच्या जातींत येतो आभण र्माचरणानें नीच जातीचा 

मनुष्ट्य उांच वणास जातो. याचप्रमाणें मनूचें व इतर स्मृभतकाराांचेंही म्हणणें आहे :— 
 

शूरो ब्राह्मणतामेभत ब्राह्मणशै्चभत शूरताम्॥ 
क्षभियाज्जातमेवन्तु भवद्यािैश्यात्तथैव च ॥ — मनु. 

 
जन्मना जायते शूरः सांस्काराद् भिज उच्यते ॥ —इतरि. 
 
आयाः प्रयता वैश्वदेवऽेन्नसांस्कत्तारः स्युः ॥ 
आयाऽऽभर्भष्ठता वा शूराः सस्कत्तारः स्युः ॥ —आपस्तांबर्मधसूि. 

 
भावाथध :– वैश्वदेव करण्याचें अन्न भशजभवणारा हा आयध असावा बकवा आयाभश्रत शूर असावा; — 
 
श्रीकृष्ट्ण म्हणतात :— 
 

चातुवधण्यं मया सृष्टां गुणकमधभवभागशः ॥ —गीता. 
 
गुणकमधभवभागेंकरून मी हे चार वणध उतपन्न केले आहेत. 
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भवप्राभद्ध षड्गुणयुतादर भवन्दनाभपादारभवन्दभवमुखाच्वपचां वभरष्ठम् ॥ —भागवत. 

 
ब्राह्मण अनेक गुणाांनीं सांपन्न असला आभण तयास भस्क्त नसली तर तयापेक्षाां अभतशरू श्रेष्ठ समजावा. 
 

न शूरा भगवद्भक्ता भवप्रा भागवताः स्मृताः ॥ 
सवधवणेषु ते शूरा ये चाऽभक्ता जनादधने ॥ — पद्मपुराण. 

 
जे शूर भगवद्भक्त आहेत ते शूर नव्हेत तर ब्राह्मण आहेत, आभण जे भगवद्भक्त नव्हेत ते कोणी असले 

तरी शूर समजाव.े 
 
ह्याभवषयीं ऐभतहाभसक प्रमाण, ऐतरेयब्राह्मणाांत दुसऱ्या पांभचकें त एकोभणसाव्या खांडाांत कवषऐलूष याची 

कथा साांभगतली आहे तें होय :– 
 
ऋषयो वै सरस्वतयाां सिमासत । ते कवषमलूैषां सोमादनयन्  । दास्याः पुिः भकतवोऽब्राह्मण कथां नो 

मघ्येऽदीभक्षष्टभेत? तां बभहर्धन्वोदवहन् । तिैनां भपपासा हांतु सरस्वतया उदकां  मा पाभदभत स बभहर्धन्वोदूह्ळः 
भपपासया भवत्त एतदपोनाप्िीयमपश्यत् । प्रदेविा ब्रह्मणे गातुरेस्तवभत । तेनापाां भप्रयां र्ामोपागच्छत्तमापोऽनूदायांस्तां 
सरस्वती समन्तां पयधर्ावत्तस्माद्धाप्येतर्तह पभरसारकभमतयाचक्षते । यदेनां सरस्वती समन्तां पभरससार । ते वा 
ऋषयोऽबु्रवस्न्वदुवा इमां देवा उपेमां व्हयामहा इभत । तथेभत तमुपाव्हयन्त । तमुपहूयतैदपोनप्िीयमकुवधत । प्रदेविा 
ब्रह्मणे गातुरेस्तवभत । तेना पाां भप्रयां र्ामोपागच्छन्नुपदेवानाम्उपापाां भप्रयां र्ाम गच्छतयुपदेवानाां जयभत परमां लोकां  य 
एवां वदे यशै्चवां भविानेतदपोनप्िीयां कुरुते ॥ 

 
भावाथध :– एका काळीं ऋषी सरस्वतीनदीचे काांठीं सि नामक यज्ञ करीत बसले होते; तयाांत एक कवष 

(ऊफध  नाांव ऐलूष) या नाांवाचा शूर व नीच दासीपुि, तया ऋभषमांडळाांत भशरला. तेव्हाां तयावर सवध रागावले 
आभण तयास दूर हाांकून भदलें . नांतर तयानें तप केलें  आभण ब्राह्मण झाला. 

 
सतयकामो ह जाबालो जबालाां मातरमामांियाांचके्र 
ब्रह्मचयध भवभत भववतस्याभम बक गोिोऽहमस्मीभत ॥ १ ॥ 
 
सा हैनमुवाच–नाहमेतिेद तात यद्गोिस्तवमभस बह्वहां 
चरन्ती पभरचाभरणी यौवने तवामलभे साहमेतन्न वदे 
यद्गोिस्तवमभस जबाला तु नामाहमस्स्म सतयकामो नाम 
तवमभस स सतयकाम एव जाबालो बु्रवीथा इभत ॥ २ ॥ 
 
स ह हाभररुमतां गौतममेतयोवाच ब्रह्मचयं 
भगवभत वतस्याम्युपेयाां भगवन्तभमभत ॥ ३ ॥ 
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तां होवाच—बक गोिो नु सोम्यासीभत? स होवाच — 
नाहमेतिेद भो यद्गोिोऽहमस्म्यपृच्छां मातर सा 
मा प्रतयब्रवीिह्वहां चरन्ती पभरचाभरणी यौवने तवामलभे 
साहमेतन्न वदे यद्गोिस्तवमभस जबाला तु नामाऽहमस्स्म 
सतयकामो नाम तवमसीभत सोऽहां सतयकामो जाबालोऽस्स्म भो इभत ॥ ४ ॥ 
त  होवाच नैतदब्राह्मणो भववके्तुमहधभत ॥—छान्दोग्योपभनषद्. 

 
भावाथध :– जाबाल म्हणून एक मुलगा गुरुगृहीं भशकण्यास गेला असताां गुरूनें तयास भवचारलें  कीं, तुझी 

जात कोणती ती आईस भवचारून ये. तेव्हाां तो आईजवळ गेला आभण तीस भवचारलें . तेव्हाां भतनें साांभगतलें  कीं, 
मी नवऱ्यावाांचून इच्छेप्रमाणें वत्तधत असताां मला तूां झालास, तयाअथीं तुझ्या बापाचें नाांव मी साांगूां शकत नाहीं. 
तेंच उत्तर मुलानें हुबेहूब गुरूस येऊन साांभगतलें . तेव्हाां गुरू बोलला कीं, मुला! तूां सतयभप्रय आहेस तयापेक्षाां तुझी 
जात मी समजलों, तूां ब्राह्मण आहेस, याजकभरताां तुझें नाव आजपासून सतयकामजाबाल असें ठेभवलें  आहे आभण 
तूां ब्राह्मणाांमध्यें अध्ययन करीत जा. 

 
वनपवधणी——अजगरोपाख्याने 

 
सतयां दानां क्षमा शीलमानूशांस्यां तपो घृणा । 
दृश्यन्ते यि राजेन्र! स ब्राह्मण इभत स्मृतः ॥ 
शूरयोनौ भह जातस्य सद्गुणानुपभतष्ठतः । 
वैश्यतवां लभते ब्रह्मन् क्षभियतवां तथैव च ॥ 
आजधव ेवत्तधमानस्य ब्राह्मण्यमभभजायते ॥ 

 
भावाथध :– सतय, परभहत बचता, क्षमा व तप हे गुण जेथें भदसतात तोच ब्राह्मण समजावा; शूराचे घरीं 

जन्मला तरी वैश्यतव, क्षभियतव, व ब्राह्मणपणा हे वणध सतकमानें येतात;— 
 

याजवर भनलकण्ठटीका 
 

गुणकृत एव वणधभवभागो न जाभतकृत इभत भावः ॥ 
 
गुणाांवरून वणध प्राप्त होतो; आईबापाांवरून वणध भमळत नाहीं, असा या वचनाचा भाव आहे. 
 
र्मधव्यार्ास कौभशक म्हणतात :— 
 

ब्राह्मणः पतनीयेषु वत्तधमानो भवकमधसु । 
दाांभभको दुष्ट्कृतः प्राज्ञः शूरेण सदृशो भवते् ॥ 
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यस्तु शूरो दमे सतये र्मे च सततां स्स्थतः । 
तां ब्राह्मणमहां मन्ये वृते्तन भह भवदे् भिजः ॥ 

 
भावाथध :— ब्राह्मणानें वाईट आचरण केलें  तर शूर होतो आभण शूर सद्गुणी असेल तर ब्राह्मण 

समजावा. 
 

हभरणीगभधसांभतूो ऋष्ट्यशृांगो महामुभनः । 
श्वपाकीगभधसांभतूो भपता व्यासस्य सत्तमः ॥ 
गभणकागभधसांभतूो वभसष्ठश्च महामुभनः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः सांस्कारस्ति कारणम् ॥—भभव. पु. ष. कल्प. 

 
भावाथध :—ऋष्ट्यशृांग ऋभष हा हभरणीचा पुि होता; व्यासभपता हा माहाराच्या गभापासून झाला; व 

वभसष्ठ[ही आख्याभयका ऋग्वेद अ॰ ५ अ॰ ३ वगध २४ याांतील १२ व्या ऋचेंत आहे :— 
 
यमेन ततां पभरबर् वभयष्ट्यन्नप्सरसः पभर जजे्ञ वभसष्ठः ॥] मुभन कसभबणीचा पुि होय, याजकरून ब्राह्मण तपानें होतात 

हेंच खरें. 
 

वनपवधभण साांकयधभववरणे भगुुप्रश्नोत्तरम् 
 
न भवशषेोऽस्स्त वणानाां सवध ब्रह्ममयां जगत् । 
ब्रह्मणा पूवधसृष्टां भह कमधभभवधणधताां गतम् ॥ 
जातो व्यासस्तु कैवत्त्याः श्वपाक्यास्तु पराशरः । 
वहवोऽन्येऽभप भवप्रतवां प्राप्ता ये पूवधमभिजाः ॥ 

 
भावाथध :— वणांत काांहीं अभर्क नाहीं, सवध जग ब्रह्मदेवापासून झालें  आहे. पुढें जसें ज्याांनीं कमध केलें  

तसे वगध झाले. पहा–व्यास र्ीवरीपासून झाले व लोहारापासून पराशर झाले; याप्रमाणें नीच जातींतून ब्राह्मण 
झाले. याजवरून गुणकमापासून जाभत होते हें भसद्ध झालें . साराांश, शूराचा ब्राह्मण होतो व ब्राह्मणाचा शूर 
होतो. 

 
आताां, जे म्लेच्छ यवनाभद मूळचे क्षभिय होते तयाांस व्रतें वगैरे करण्यास कोणतयाही प्रकारची हरकत 

नाहीं असें व्रताकध  आभदकरून ग्रांथाांत भलभहलें  आहे. आभण याचें कारणही तयाांचें मूळचें क्षभियतवच होय :— 
 

स्नातैः प्रमुभदतैहृधष्टैब्राह्मणैः क्षभियैनृधपःै । 
वैश्यैः शूरैभधस्क्तयुक्तैम्लध च्छैरन्यैश्च मानवैः ॥ 
स्त्रीभभश्च कुरुशादूधल! तभिर्ानभमदां शृणु ॥ – व्रताकध . 
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म्हणजे, ब्राह्मण, क्षभिय, वैश्य, शूर व भक्तीनें व्रत करणारे म्लेच्छ, इतर मनुष्ट्यें व भस्त्रया याांनीं व्रतें 
करावीं. साराांश, 

 
केवलां  शास्त्रमाभश्रतय न कत्तधव्यो भह भनणधयः । 
युस्क्तहीने भवचारे तु र्मधहाभनः प्रजायते ॥—व्यवहारमयखू. 

 
जयपूरच्या राजानें आपली कन्या अकबर बादशाहास भदली व तयाचप्रमाणें जोर्पूरच्या राजानें आपली 

कन्या जहाांगीर बादशहास भदली; आभण पूवीं चांरगुप्तराजानें आपल्यास यवनाची कन्या केली होती! 
 
आताां मांि, तीथध, व देवता याांचीं माहातम्यें पाभहलीं असताां तयाांत महान् व उग्र पापाांचाही क्षय करणारीं 

तीं आहेत असें भदसतें. 
 

 
 
भावाथध :– जन्मापासून जीं पापें केलीं असतील तीं व तशीच आई–बाप याांची हतया, गाय व स्त्रीची हतया 

इतयाभद पापें हीं पवमान मांिाच्या जपानें जातात. ब्राह्मणहतया, सुरापान, सुवणाची चोरी, आभण परदारागमन हीं 
पातकें , बालहतया, गुरुतल्पगी याचें पातक, अगभ्यागमनपातक, हीं सवध पातकें  व तशींच अग्राह्य प्रभतग्रहाचें 
पातक, व अभक्ष्यभक्षणाचें पातक हीं सवध या मांिपठनानें जातात. 

 
याजवरून महान् महान् पातकें  वदेमांिपाठानें जातात असें वदेवचनानेंच भसद्ध होतें. 
 
भागीरथींत स्नान केल्यानें सवध पापें जळून जातात असें शांकरानेंच स्वतः प्रभसद्ध केलें ; व सवध पातकें  

रु्ऊन टाकणारीं गांगाभद अनेक तीथें आहेत हें जर सतय माभनलें  तर तयाांत स्नानें करणाऱ्या मुसलमानाांचीही काां 
शुभद्ध न व्हावी? 

 
तीथधमाहातम्याचें उदाहरण 
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गांगा गांगेभत यैनाम योजनानाां शतैरभप । 
स्स्थतैरुच्चभरतां हस्न्त पापां जन्मियाऽर्तजतम् ॥ 
गांगागांगेभत यो ब्रयूाद्योजनानाां शतैरभप । 
मुच्यते सवधपापेभ्यो भवष्ट्णुलोकां  स गच्छभत ॥—गांगामाहातभ्य. 

 
भावाथध :— गांगा! गांगा! असें शांभर योजनावरून (४ शें कोस) जरी नाम उच्चाभरलें  तरी तीन जन्माांचीं 

पातकें  नाश पावतात. गांगा! गांगा! असा चारशें कोसाांवरून नामोच्चार केला तरी तो प्राणी सवध पापाांपासून मुक्त 
होऊन भवष्ट्णुलोकाप्रत जातो. हें गांगामाहातम्य झालें . 

 
आताां जर गांगेभशवाय इतर तीथांचीं माहातम्यें पाभहलीं तर पद्मपुराणाभद ग्रांथाांत गांगास्नानापेक्षाांही तयाांची 

फलश्रुती अभर्क भलभहली आहे :— 
 

आजन्ममरणाभ्यासािाराणस्याां तु यतफलम् । 
ततफलां  भनभमषारे्न  तु राघव! ॥ पांचवटीमाहातम्य. 

 
भावाथध :— जन्मापासून मरणापयंत काशींत राहून जें फल आहे तें फल भनभमषार्धपयंत पांचवटींत 

राभहलें  तर भमळतें! 
 
याचप्रमाणें शाभलग्रामपूजेचें देवतामाहातम्य आहे – 

शालग्राममयी मुरा सांस्स्थता यि कुि भचत् ॥ 
वाराणस्याां यवाऽऽभर्क्यां समांताद्योजनियम् । 
म्लेच्छदेशऽेशुचौ वा ऽ भप चक्राांको यि भतष्ठभत ॥ 
योजनानाां तथा िीभण मम के्षिां वसुांघरे! ॥ १ ॥ भनणध. बस. पभर. २. 

 
भावाथध :— शालग्रामभशला जेथें असेल तें स्थल काशीपेक्षाांही अभर्क पभवि के्षि आहे असें समजावें. 

म्लेच्छदेश असला तरी शालग्राम जेथें आहे तेथें बारा कोस काशी समजावी! 
 
याचप्रमाणें नाममाहातम्य — 
 

यस्य स्मरणमािेण जन्मसांसारबन्र्नात्  । 
भवमुच्यते नमस्तस्म ैभवष्ट्णव ेप्रभभवष्ट्णव े॥ 
ब्राह्मणाः क्षभिया वैश्याः भस्त्रयः शूराऽन्तयजातयः । 
यि तिाऽनुकुवधन्तो भवष्ट्णोनामाऽनुकीत्तधनम् ॥ 
सवधपापभवभनमुधक्तास्तेऽभप यास्न्त सनातनम् ॥ 
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भावाथध :—भवष्ट्णूचे स्मरणानें सवध जन्मसांसाराचीं बांर्नें सुटून प्राणी मुक्त होतो. ब्राह्मण, क्षभिय, वैश्य, 
भस्त्रया, शूर, व माहार कोणीही असोत, भवष्ट्णुनामोच्चारण झालें  कीं, तयाांचीं सवध पापें जाऊन ते मोक्षास जातात. 

 
याप्रमाणें तीथें, देवता, मांि याांचीं माहातम्यें सहस्रावर्ी आहेत. 
 
पूवीं जेव्हाां सवध लोक जैन झाले होते तेव्हाां शांकराचायांनीं व कुमाभरलभट्टाांनीं तया लोकाांस यज्ञोपवीतें 

देऊन तयाांस कसें ब्राह्मण केलें ? गीतेंत म्हटलें  आहे कीं, – 
 

अभप चेतसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥ 
सारु्रेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवभसतो भह सः ॥ ३० ॥–गीता, अ. ९. 

 
भावाथध :— मनुष्ट्य जरी दुराचारी असला आभण जर तो मजवाांचून इतराांस भजत नसला तर तयास 

सारू्च मानावें; कारण कीं, तयाचा एकभनश्चय होय! 
 
याचप्रमाणें कबीरपांथीही शेंकडों ब्राह्मण आहेत. यावरून जर यवनास गुरुतवेंकरून ब्राह्मण वांभदतात तर 

ब्राह्मण यवन झाला ह्मणून तयास शुद्ध करण्यास काय हरकत आहे? 
 
भारताांत सांशप्तक व भागवताांत कालयवन हे क्षभियाांनाां साह्याथध गेले होते असें वर्तणलें  आहे. तर तेव्हाां 

तयाांस क्षभियाांनीं स्पशधही केला नाहीं काय! आभण अजूनही करीत नाहींत काय? 
 
यवनाांच्या देवाांस भजणारे असे बहुत लोक आहेत : कल्याणचे केतकर हे बाबा मलां गाचे पुजारी आहेत; 

ताबतुासारखीं कृतयें करून तयाची पूजा कभरतात; मुसलमानी फभकराांची दीक्षा घेणारे तर शहरोंशहरीं व 
गाांवोगाांवींही आढळतात आभण अशा प्रकारें मुसलमान झालेले बहदु लोक पुन्हाां आपआपल्या जातींत घेतले 
जातात! तर अशा इतर यवन झालेल्याांस जातींत काां घेऊां  नये? व याकभरताां जे कोणी परर्मी लोक बहदुर्मध 
स्वीकारण्याभवषयीं इच्छीत असतील तयाांसही ह्या र्मात काां घेऊां  नये? ते काांहीं काळानें ब्राह्मणतवही पावतील. 
हल्लीं तर ब्राह्मण व्यथध आग्रही होऊन आपल्या र्माचा क्षय करण्यास माि उदु्यक्त झाले आहेत असें भदसतें! 

 
परशुरामभट्टाांनीं जें जगन्नाथराय पांभडताांचें उदाहरण भदलें  तें प्रकृत स्थलीं तर अतयन्त अयुक्त आहे. 

कसें तर–ब्राह्मणाांनीं बभहष्ट्कृत केलेल्या जगन्नाथरायाांस पुन्हाां शुद्ध करून जातींत घेण्यास ते योग्य आहेत, असें 
श्रीमद्भागीरथीनेंच कळभवलें  असें भसद्ध होतें. तयावरून जे ब्राह्मण अशाांस जातींत घेणें अयोग्य असें म्हणतात ते 
उलट आपल्या र्माभवषयीं केवळ अज्ञान होत असें भसद्ध होतें. कारण, अशा योगानें स्वजातींत पुनः मनुष्ट्य न 
घेणें म्हणजे वदेप्रभतपाद्य र्माचा भांग करणेंच होय! व ज्याअथीं खुद्द श्रीगांगेनें पभतत माभनल्याांचें पुनः शुद्धीकरण 
केलें  तयाअथीं तें र्मधशास्त्राला अनुसरूनच असून, भवरुद्ध नव्हेच असें भसद्ध होतें! 

 
पूवीं पेशव,े रास्ते इतयाभद श्रीमान् गृहस्थाांनीं आपल्या घरीं यवनी भस्त्रया राभखल्या होतया तेव्हाां तयाांस 

कोणीं प्रायभश्चत्त भदलें  होतें काय? अथवा ते भ्रष्ट झाले असें तरी नुसतें कोणीं म्हटलें  होतें काय? 
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ह्या सवध गोष्टींवरून, भ्रष्ट झालेल्या बहदु लोकाांनाां स्वजातींत पुन्हाां घेण्याभवषयीं जो शास्त्राथध भदला आहे 

तोच प्रस्तुतच्या देशकालस्स्थतीकडे लक्ष्य भदलें  असताां योग्य आहे. नाहीं तर स्वर्माची हाभन होईल; ती होऊां  
नये अशी मनाांत इच्छा बाळगणें हेंच अतयुत्तम असून तयावर जीं दूषणें भदलीं आहेत तीं भनमूधल, अयुक्त व 
अज्ञानसूचक आहेत असेंच आम्ही माभनतों. तसेंच, हा जो काशीकर पांभडताांनीं शास्त्राथध भदला तो केवळ 
रव्यलोभानें भदला असें म्हणनू जे तयाांची बनदा कभरतात, तयाांस देशस्स्थभत व शास्त्राचीं मूलतत्त्वें भबलकुल माभहत 
नसून ते केवळ अज्ञान आहेत असेंही स्पष्ट होतें. फार काय भलहावें! २५ जाने. ७८. 

 
त्र्यांबकेश्वरभनवासी 

कवीश्वरोपनामकरघुनाथशाणस्त्रिः 
 
 
 

————  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 

 
पणरणशष्ट ७ वें 

 
बालणववाि 

 
बालभववाह हा अभतशय अभनष्ट आहे असें आताां बहुतेकाांस भासत आहे, व पुढेंही अभर्क अभर्क भासेल 

असा सांभव आहे. बालभववाहाची रूढी श्रीमांतीमध्यें उतपन्न झाली हें स्पष्टच आहे. पूवीं एका काळीं लोक मेहनती, 
साहसी, ज्ञानी व शोर्क होते. परांतु पुढें श्रीमांती आली तेव्हाां तया लोकाांस फारसा उद्योग र्ांदा केल्यावाांचून 
अन्नाच्छादन व छाया हीं भवपलु भमळूां  लागलीं, तयामुळें  भरकामा वळे कसा जातो या काळजींत ते असून देशाटन 
वगैरेही काांहीं करण्याची जरूर राभहली नाहीं. म्हणजे दहा पाांच गाांवाांपलीकडे काय आहे हें देखील बहुतेकाांस 
ठाऊक नसून स्वतः जे श्रीमांत ते तर भनरुद्योगी असल्यामुळें  आपलीं पोरें दुगुधणी भनघतील याचा प्रभतबांर् कसा 
करावा हीच सवधदा तयाांस काळजी असल्यामुळें तयाचें भनवारण करण्याकभरताां लौकर लग्नें करण्याची चाल 
भनघाली असावी असा बालभववाहाच्या उपक्रमाचा शोर् केला असताां तकध  होतो. परांतु तयाचे पभरणाम अभतशय 
वाईट झाले : क्षीणता, अशक्तता, रोभगष्टपणा व अल्पायुष्ट्य हीं चोहोंकडे भदसूां लागलीं; तसे कली गाांठीत 
चालला असे लेख उतपन्न झाले. कोणीं म्हटलें  की, हरभऱ्याचे झाडावर चढण्यासारखीं लहान लहान माणसें पुढें 
भनमाण होतील, व मुलींस सहाव ेवषीं गभध राहील, इतयाभद वडेें भपकून तया भ्रमाांत आपले दोष कोणासच भदसले 
नाहींत; असा काळ होऊन गेला! अस्तु. परांतु आताां तकध  जागृत होऊन काांहीं भवचार सुचूां लागला व परदेशचें 
पराक्रमी लोक येऊन पुढें उभे राभहले; तेव्हाां माि आम्हाांस अशी कल्पना झाली कीं, कली हें भतू आम्हाांस काां 
लागलें  व तें इतराांस काां नाहीं? ही भ्राांभत तर नव्हे? असे तरांग भनघूां लागले. आभण ह्या अल्प वयाांतील 
लग्नापासून काय पभरणाम होतात याचाही बुभद्धमांत लोक भवचारू करूां  लागले. 

 
पूवीं ब्रह्मचयाची प्रशांसा अशी भलभहली आहे कीं, — 
 

ब्रह्मचयाद्ब्राह्मणस्य ब्राह्मणतवां भवर्ीयते । 
एवमाहुः परे लोके ब्रह्मचयधभवदो जनाः ॥ १ ॥ 
 
ब्रह्मचये स्स्थतां रै्यं ब्रह्मचये स्स्थतां तपः । 
ये स्स्थता ब्रह्मचयेषु ब्राह्मणा भदभव सांस्स्थताः ॥ २ ॥ 
 
नास्स्त योगां भवना भसभद्धनध च भसबद्ध भवना यशः ॥ 
नास्स्त लोके यशोमूलां  ब्रह्मचयातपरां तपः ॥ ३ ॥ 
 
यो भनगृह्येंभरयग्रामां भतूग्रामां च पांचकम् । 
ब्रह्मचयं समार्ते्त भकमतः परमां तपः ॥ ४ ॥ — मतस्यप.ु अ. १७४. 
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भीष्ट्म, व्यास, सनकाभदक, नारद, हनुमान्, कार्तत्तकस्वामी व परशुराम हे सवध पराक्रमी पुरुष ब्रह्मचारीच 

होते हें सवधप्रभसद्ध आहेच व असे पराक्रम ब्रह्मचयाभशवाय अशक्य आहेत. याांभवषयीं भवचार कभरताां असें भदसतें 
कीं, मुलीच्या लग्नाच्या जास्त वयाला प्रभतबांर् करून तें अमुक वयाांतच व्हावें असें ग्रांथकाराांनीं ठरवनू, तया 
मुदतींत लग्न न करणारास मोठें पाप आहे असें वणधन केल्यामुळें  लोक अज्ञानानें तयाप्रमाणें वागूां लागले. परांतु 
अज्ञानानें वागा बकवा ज्ञानानें वागा; जे ईश्वरी भनयमाचा उच्छेद करतील ते तयाचें फल भोभगल्यावाांचनू राहणार 
नाहींत. कारण, याचा भवचार कभरताां या रूढीपासून लोकाांचें फार अभहत झालें  असें स्पष्ट भदसतें. देशाांत काांहीं 
लोक ब्रह्मचारी असणें हें अतयावश्य आहे म्हणजे ते जसे र्ाडसाचीं कामें करण्यास र्जतात तसे लग्न झालेले व 
मागें पभरवार असणारे असे कुटुांबी लोक साहसी होत नाहींत; आभण साहस देशाांतून गेलें  म्हणजे प्रजा भनबधल 
होते. यावरून लोकाांस अभत दुबधल करण्यास अल्पवयाांत लग्नें करण्याची चालच फार घातुक असून असें 
शस्क्तहारक यांि आजपयंत कोणास कर्ींही सापडलें  नसेल! ह्याप्रमाणें आपण अपरार् करून तयाचा दुष्ट 
पभरणाम झाला म्हणजे कलीवर भनभमत्त घालणें हा मोठा चमतकार व अन्याय आहे; म्हणून तयाजपासून लोकाांची 
परावृभत्त होऊन आतमभहत व स्वदेशकल्याण होण्यासारख्या रीतीभाती व चालीरूढींकडे तयाांस कळभवणें हें 
सवांचें कतधव्य आहे. 

 
या प्रकरणाचे दोन प्रकार आहेत, म्हणजे मुलाचे भववाहाचा भवचार पृथक् आहे आभण मुलीचे भववाहाचा 

भवचार वगेळा आहे. पूवधकाळीं म्हणजे बहदु लोकाांचा तकध , बुभद्ध व भवचार हीं कायम होतीं, व अनेक दुर्तवचाररूप 
शृांखलाांनीं या देशाचे मानवप्राणी बद्ध झाले नसून भवचारशील ऋषी म्हणजे ग्रांथकार होते, तसेच या देशाांत देव 
म्हणजे पराक्रमी पुरुष नाांदत होते, तोपयंत मुलीचे लग्नाचा काळ म्हणून नमुद केलेला नसून तयाकाळी स्वयांवरें 
चालत होतीं व लग्न करण्याचा हेतू ज्या कन्याांचा असेल तयाच कन्या लग्न करीत; तयामुळें  कोणी कन्याच 
राहात, कोणास अपतय झालें  तरी तयाांस िादशपुराांमध्यें स्थल भमळत असे व कन्या मोठी झाली तरी 
भववाहकालीं पुढें सांस्कारकौस्तुभाचा उतारा घेतला आहे तयाप्रमाणें करीत :– 

 
कन्याया रजोदशधने णववािात्पूव ंजाते णववाियोग्यताणसद्धध्यथं 

उपायमाि आश्वलायन : –– 
 

भपता ऋतून् स्वपुत्र्याश्च गणयेदाभदतः सुर्ीः । 
दानावभर् गृहे यतनातपालयेच्च रजोवतीम् ॥ 
 
दद्यात्तदृतुसांख्या गाः शक्तः कन्या भपता यभद । 
दातव्यकैाऽभप यतनेन दाने तस्य यथाभवभर् ॥ 
 
दद्यािा ब्राह्मणेष्ट्वन्नमभतभथम्यः सदभक्षणम् । 
तस्यातीतत्तुधसांख्येषु वराय प्रभतदापयेत् ॥ 
 
उपोष्ट्य भिभदनां कन्या रािौ पीतवा गवाां पयः । 
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अदृष्टरजसे दद्यातकन्याय ैरतनभषूणम् ॥ 
तामुिहन्वरश्चाभप कूष्ट्माांडैजुधहुयाद्भिजः ॥ – सांस्कारकौस्तुभ. 

 
हें वचन तरी पडतया काळाांतीलच आहे; परांतु पूवीं स्मृतींत असे लेख आहेत — 
 

भस्त्रयश्च भिभवर्ाः – ब्रह्मवाभदन्यश्च सद्योवध्वश्च ॥ 
 
याप्रमाणें गागी, वडवा व सुलभा इतयाभद ब्रह्मचारी भस्त्रया ज्या तपधणाांत येतात तया भस्त्रयाांनीं मुळींच लग्न 

केलें  नाहीं; परांतु पुढें या मोकभळकेचा सांके्षप होऊां  लागला. तरी आश्वलायनसूिाांत कन्येचें वय अमुकच असावें 
असें मुळींच भलभहलें  नाहीं. — 

 
बुभद्धमते कन्याां प्रयच्छेत् 

 
तयाचप्रमाणें पुरुषाच्या लग्नाभवषयीं — 
 

िादश वषाभण वदेब्रह्मचयं उपनयनादूध्व ंवदेग्रहणान्तां वा ॥ 
 
असें भलभहलें  आहे. याजवरून मुलानें तर वीस वषांपयंत लग्न करण्याचा भनषेर् आला. कारण, 

तयाभवषयीं आश्वलायन हेच असें म्हणतात — 
 

भवध्यपरारे् प्रायभश्चत्तम् ॥ 
 
भशवाय मनु [मनूची वजनदारी श्रुतींतही भलभहली आहे ती — 
 
मनुवै यस्तकां भचदवदत्तदे्भषजांताया ॥ 
मन्वथधभवपरीता या सा स्मृभतनध प्रशस्यते ॥ छाांदोग्यश्रुभत.] म्हणतो — 
 

काममामरणाभत्तष्ठेद्गृहे कन्यत्तुधमतयभप । 
न चैवैनाां प्रयच्छेत्त ुगुणहीनाय कर्तहभचत् ॥ 

 
कन्येचें लग्न झालें  नाहीं तरी बचता नाहीं, परांतु भतला टोणप्यास देऊां  नये! पुढें — 
 

षडब्दमध्ये नोिाह्या कन्या वषधियां ततः ॥ — भनणधयबसरु्. 
सप्त सांवतसरादूध्व ंभववाहः सावधवर्तणकः । 
 
बिशिषधः षोडशाब्दाां भायां भवन्देत नस्ग्नकाम्! 
त्र्यष्टवषोऽष्टवषां वा र्मे सीदभत सतवरः ॥ — भारत. 
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याांत १६ वषांची मयादा भलभहली आहे. आलीकडे भस्त्रयाांस भववाह हाच मुांजीचा सांस्कार असें ठरलें , 

आभण मुांजीचा काल ८ बकवा १६ वषांचा आहे, तोच तयाांच्याही लग्नास लाभवला. – 
 

वैवाभहको भवभर्ः स्त्रीणाां औपनायभनकः स्मृतः ॥ — स्मृतयांतरे. 
अष्टमे वष ेब्राह्मणमुपनयेत्, आषोडशाद्ब्राह्मणस्यानतीतकालः ॥ 

— आश्वलायन, (गृह्यसूि.) 
 

पूवीं भस्त्रयाांस मुांज व वदेाध्ययन होतें असें पुढील भनणधयबसरू्ांतील वचनाांवरून भदसतें.— 
 

पुरा कल्पेषु नारीणाां मौंजीबन्र्नभमष्ट्यते ॥ 
 
शुश्रुताचायध हे आपले आयुवेदाांत असें भलभहतात कीं, – 
 

ऊनषोडशवषायामप्राप्तः पांचबवशभतम् ॥ 
यद्यार्ते्त पुमान् गभधः कुभक्षस्थः स भवपद्यते ॥ 
जातो वा न भचरां जीवजे्जीविेा दुबधलेस्न्रयः ॥ 
तस्मादतयन्तबालायाां गभाघानां न कारयेत् ॥ 
पांचभवश ेततो वष ेपुमान्नारी तु षोडश े॥ 
समतवागतवीयौ तौ जानीयातकुशलो भभषक् ॥ 

 
याांत कन्येस सोळा वषें भलहून, तयापूवीं स्त्रीस अपतय होईल तर तें अपतय नाशाप्रत पावले, बकवा जीवांत 

उपजलें  तर दुबधल राहील असें म्हटलें  आहे. या भहदुस्थानाांत कभलमाहातम्याांतील मुलें  सदरहू प्रकारचीं पुष्ट्कळ 
दृष्टीस पडतात; आभण भकतीएक उतपन्न होऊन अल्पवयाांतच मरतात; तयामुळें  वांशरक्षणाथध दत्तक घ्याव ेलागतात 
हें प्रभसद्धच आहे. रास्ते, पटवर्धन वगैरे सरदाराांचे घराकडे पाभहलें  म्हणजे ह्याभवषयींचा सवध जमाखचध साांपडेल! 

 
बिशिषो वहेतकन्याां हृद्याां िादशवार्तशकीम् ॥ 
ियष्टवषोऽष्टवषां वा र्मे सीदभत सतवरः ॥—मनु. 

 
मनु हाही मुलाांस तीस वषें व मुलीस बारा वषें हा भववाहाला युक्त काळ असें भलभहतो. परांतु पुढें तयाचा 

सांकोच करून जों जों श्रीमांती वाढली तों तों अज्ञान पसरत चाललें , आभण जों जों कलीचा कस्ल्पत बांडावा उभा 
राभहला तों तों आकुां भचत वचनें टाांकसाळेंतून पडूां लागलीं! 

 
कन्या िादशवषाभण याऽप्रदत्ता वसेत् गृहे ॥ 
ब्रह्महतया भपतुस्तस्याः सा कन्या वरयेतस्वयम् ॥ 
अष्टवषा भवदे्गौरी नववषा च रोभहणी ॥ 
दशवषा भवतेकन्या अत ऊध्वं रजस्वला ॥ 
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भकतीएक म्हणतात कीं, हीं वषें उक्त लग्नकाळापासून म्हणजे आठ वषें टाकून पुढें गणावीं, म्हणजे 

अठरा वषें होतात. आभण याप्रमाणेंच मारवाडाांत व बहदुस्थानाांत गणतात; व तयाचप्रमाणें गौड ब्राह्मणाांच्या कन्या 
लग्नावाांचूनही बहुत राहतात; परांतु वरील वचनानें, बारा वषांनांतर कन्येनें आपलें  लग्न करून घ्यावें असें होतें. 
परांतु मनु म्हणतो — 

 
िीभण वषाण्युदीके्षत कुमायधतुधमती सती ॥ 
उध्व ंतु कालादेतस्माभिन्देत सदृशां पभतम् ॥ सांस्कारकौ॰ 

 
अथवधश्रुतींत असें भलभहलें  आहे कीं, — 
 

ब्रह्मचयेण कन्या युवानां भवन्दते पभतम् ॥ 
 
या सवध वचनाांवरून असें ठरतें कीं, कन्येच्या भववाहास पूवीं कालाची अवभर् मुळींच नसून भववाह करणें 

बकवा न करणें हें केवळ ऐस्च्छक होतें. आभण वस्तुतः भववाह हा काांहीं र्मध नसून व्यावहाभरक भवषय व काम्य 
आहे. तयामुळें तो न केल्यास वर म्हटल्याप्रमाणें उत्तमच होय, आभण केल्यास तयाांची इच्छा समजावी. याांत 
स्त्रीपुरुषाांभवषयीं सारखाच न्याय आहे. याभवषयीं भागवताांत म्हणतात — 

 
लोके व्यवायाऽऽभमषमद्यसेवा भनतयास्तु जांतोनधभह ति चोदना ॥ 
व्यवस्स्थभतस्तेषु भववाहयज्ञसुराग्रहैरासु भनवभृत्तभरष्टा ॥ 

 
अन्य शाखेचे ग्रांथ पाभहले तरी असेंच आढळतें. पारस्करसूिाांत — 
 

अष्टचतवाबरशिषाभण वदेब्रह्मचयं िादश 
िादश वा प्रभतवदेां ग्रहणाांत वा ॥ 

 
यात ४८ वषांपयंत ब्रह्मचयध साांभगतलें  आहे. म्हणजे दर वदेास १२ वषें, याचप्रमाणें चाऱ्ही वदेाांचें 

अध्ययन करीपयंत ब्रह्मचयध पाळावयाचें. भहरण्यकेशीसूिाांत चतुथीकमध भलभहलें  आहे, व तयावरून कन्येचें वय 
१६ वषांवर असावें असें भदसतें. मनु म्हणतो — 

 
चतुथधमायुषो भागां उभषतवा गुरुसभन्नर्ौ ॥ 

 
म्हणजे, पांचवीस वषेंपयंत गुरुगृहीं भवद्याभ्यासास राहावें. 
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लग्नाांत ‘र्मे च, अथे च, कामे च, नाभतचराभम’ इतयाभद ज्या प्रभतज्ञा करावयाच्या असतात तयाांजवरून, 
तया जाणण्याची योग्यता वरू् व वर या उभयताांसही असावी असें भदसतें. सामवदेाचे ब्राह्मणाांत लग्नभवभर् 
साांभगतला आहे तयाांतही, वरानें मुलीची प्राथधना करावी कीं, 

 
यदेतद्हृदयां तव तदस्तु हृदयां मम ॥ 
यभददां हृदयां मम तद्स्तु हृदयां तव ॥ — मांिब्राह्मण. 

 
यावरून अथात् अज्ञान मुलगा ही गोष्ट कशी बोलेल? ऋग्वदेाांत सूयासाभविीचा भववाह साांभगतला आहे. 

तयाांतही मुलगी जाणती व मोठी होती असें भदसतें. 
 
येणेंप्रमाणें पूवधकालचा कोणताही दाखला काढला तरी आपणास बालभववाहाला म्हणून पुरावा भमळणार 

नाहीं असें बहुत शोर्काांचें मत आहे, आभण तयाचे पभरणामही मोठे श्रेयस्कर व पराक्रमयुक्त होते; परांतु तयाांचा 
आलीकडे आलीकडे तर अगदीं लोप होऊन भववाहसांस्कार मुलाांच्या पाळण्याांत बकवा गभांत असताांनाांच होतात 
व तयाचे भयांकर पभरणाम वैर्व्य, अशक्त सांतती, अभवित्ता आभण अल्पायुष्ट्य हीं सवध देशास अनुभवावीं लागतात, 
हें भकती शोकप्रद व भयांकर आहे? या सवध गोष्टींचा भवचार करून लोकाांनीं स्त्रीपुरुषाांच्या बालभववाहाची चाल 
अगदीं मोडून टाकून वरू्वराांच्या जाणतेपणीं अतएव तारुण्याांत भववाह करण्याचा योग्य व भहतकर प्रचार चालूां  
करावा हें भवभहत व आवश्य आहे. 

 
———— 
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पणरणशष्ट ८ वें 

 
पुनर्थववाि 

 
साांप्रतकाळीं उांच जातींत भस्त्रयाांस पुनर्तववाहाची बांदी आहे, तयाभवषयीं इकडे मूळ माजी भवष्ट्णुशास्त्री 

बापट याांनीं १८४० त भवचार काढला. तयाांचा पुनर्तववाहप्रकरण नामक एक ग्रांथ पुण्यास छापला गेला. तयाजवर 
बाब ूईश्वरचांर भवद्यासागर पांभडत याांनीं कलकत्त्यास तयाच भवषयावर १८५० सालीं एक ग्रांथ भलहून पुनर्तववाहाचा 
प्रकाश केला. आभण तयापुढें कै. वा. व.े शा. सां. भवष्ट्णु परशरामशास्त्री पांभडत याांनीं तर १८७० पासून एकभनष्ठनेें 
तया कामीं मेहनत करून जें शास्त्रमांथन केलें , तें तयाांचें ग्रांथाांत प्रभसद्ध झालें च आहे. आताां या सवध प्रयतनानें 
बुभद्धवान् लोकाांस याभवषयीं अज्ञान म्हणून राभहलें  नाहीं; परांतु आग्रही म्हणा, बकवा दयाहीन म्हणा, अशा 
लोकाांनीं याच भवषयावर काांहीं भवपभरत ग्रांथही भलभहले आहेत. वस्तुतः प्रतयेक मनुष्ट्याला काळजी लावणारा व 
दया उतपन्न करणारा असाच हा भवषय आहे. परांतु स्वाभाभवक दयाळू अांतःकरणें हीं बहुत काळाचे रूढीनें भनष्ठुर 
झालीं! तथाभप हा भवषय भदवसेंभदवस सवांस व्यक्त होत चालला आहे. कारण, ‘सतयमेव जयते नाऽनृतम्’ या 
श्रुभतवाक्यप्रमाणावरून तयाचें पाऊल मागें हटावयाचें नसून तें पुढेंच पडावयाचें व थोड्याच काळाांत ही गोष्ट 
पूणधपणें भसद्धीस जाणार आहे. पुनर्तववाहभवषयाचे सांबांर्ानें आजपयंत जे ऊहापोह होऊन शास्त्राथध भनघाले 
तयाांवरून व व्यवहारदृष्टीनें पाभहलें  असताां सवध गोष्टी पुनर्तववाहास अनुकूल अशाच भदसतात. एततसांबांर्ाचे 
आजपयंत जे भवचार होऊन तयाांत जे एकां दर शास्त्राथध भनघाले तयाांचें सार या पभरभशष्टाांत सांके्षपानें भदलें  आहे. 

 
उदीष्ट्वध नायधभभ जीवलोकां  गतासुमेतमुप शषे एभह ॥ 
हस्तग्राभस्य भदभर्षोस्तवदेां पतयुजधभनतवमभभ सांबभवू ॥ — 

तैभत्तरीय आरण्यक व ऋग्वदे सांभहता. 
 
हा मांि स्मशानाांतून मृताचे पतनीस घरी आणण्याचा आहे. तयाांत, ‘तुझी खुषी असेल तर पुन्हा लग्न 

करून दुसऱ्या नवऱ्याचे घरीं सुखेंकरून नाांदावें’ असा उपदेश आहे. तयाप्रमाणें हा मांि सूिकाराांनी याच 
कामाकभरताां भलभहला असून ब्राह्मण, क्षभिय व वैश्य या भतन्ही वणांचा हा भवभर् आहे. या मांिाचें दृढीकरण 
आणखी पुढील मांिावरून होतें. 

 
को वाां शयुिा भवर्ववे देवरां मयं न योषा कृणुते सघस्थ आ—ऋ. सां. 

 
याांतील देवरां शब्दावर भनरुक्ताांत व्याख्या केली आहे कीं, – ‘भितीयवरां’ म्हणजे दुसरा नवरा. आताां,— 

 
नष्ट ेमृते प्रव्रभजते क्लीब ेच पभतते पतौ । 
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पांचस्वापतसु नारीणाां पीतरन्यो भवर्ीयते ॥ — लघुपाराशरस्मृ. 
 
पाांच आपभत्त प्राप्त झाल्या तर अन्य पभत करावा असा याांत भवर्ी साांभगतला असून कलीमध्यें 

पराशरमतच श्रेष्ठ आहे, असें याच स्मृतींत भलभहलें  आहे. पूवधयुगीं पुनर्तववाह होता व िादश पुिाांमध्यें पौनभधव 
पुिाची गणना केलेली आहे. याचप्रमाणें भदव्यादेवी व दमयांती याांनीं पुनर्तववाह समारांभास आरांभ केले असून 
तयाांस कोणीही दोष भदला नाहीं हें प्रभसद्ध आहे. आभण वरील नष्टे मृते॰ इतयाभद स्मृतीनें तर कभलयुगाांतही हा 
भववाह उक्त आहे असें भसद्ध होतें. कलींत काांहीं कमें करूां  नयेत असें आभदतय पुराणाांत भलभहलें  असून तयाांत 
पुनर्तववाह करूां  नये— (दत्ता कन्या न दीयते) असेंही भलभहलें  आहे. परांतु स्मृतींवर पुराणाांचा जोर नाहीं असें 
सवध कबूल कभरतात; आभण कदाभचत् ती पुराणाांशीं समानबल माभनली तरी तो भवकल्प होतो. परांतु श्रुतयार्ारेंही 
पुनर्तववाहपक्ष बलवत्तर भदसतो, व श्रुतयार्ारच बलवत्तर मानण्यास — ‘प्रमाणां परमां श्रुबत:,’ ‘श्रुभतरेव बलीयसी’ 
इतयाभद सवधश्रुत वचनें प्रमाण आहेत. 

 
अन्य स्मृतींतही याच र्ोरणाचीं अनेक वचनें आहेत. 
 

ऊढऽभप देया साऽन्यस्म ैसहाभरणभभूषता ॥ – कातयायन. 
दत्तामभप हरेतकन्याां सगोिोढाां तथैव च । 
सा चेदक्षतयोभनः स्यात् पुनः सांस्कारमहधभत ॥ – वभसष्ठ. 
अप्रसूता तु चतवाभर परतोऽन्यां समाश्रयेत् ॥ – नारद. 
पुनगुधणवते दद्याभदभत शातातपोऽब्रवीत् ॥ – शातातप. 
तदा भयूस्तु सांस्काया गृहीतवा येन केन भचत् ॥ – प्रजापभत. 
पौनभधवने भिा सा पुनः सांस्कारमहधभत ॥ – मनु. 

 
अशी पुनर्तववाहभवर्ायक बहुत वचनें आहेत, परांतु हीं कोणी पूवधयुगींचीं असें म्हणतील तर पराशर हा 

कभलयुगाभवषयीं असून, तयास श्रुतींचीही आणखी बळकटी येते. ऐतरेयब्राह्मणाांत ऋक्चवाच्या खांडाांत भलभहलें  
आहे कीं,— 

 
एकस्य बव्ह्यो जाया भवस्न्त नैकस्य ैबहवः सहपतयः ॥ 

 
येथें सह या न शब्दानें एककालीं दोन नवरे करूां  नयेत; तर एका पाठीमागें एक करण्यास हरकत नाहीं 

असें भसद्ध होतें. परांतु पांभडत लोक हे आपले बुद्धीनें भजतकीं भवर्ायक वाक्यें आहेत भततकीं सवध वाग्दान झालेले 
कन्येस लावनू असें म्हणतात कीं, बहुत ऋषींचीं दोन प्रकारचीं वचनें आहेत, म्हणून भवर्ायक वचनें 
वाग्दानसांबांर्ानें माि लावावीं व भनषेर्क वचनें भववाभहत कन्येकडे लावनू उभयताांस चभरताथध द्यावा. परांतु 
ज्याअथीं श्रुती व पराशर स्पष्ट आहेत, तेव्हाां ही युस्क्त भनबधल भदसते. इतकें च या भवषयाचें सार आहे:— 

 
वर भदव्यादेवीची कथा आहे म्हणून साांभगतलें , ती पद्मपुराणाांत खालीं भलभहल्याप्रमाणे आहे :— 
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उज्वल–उवाच–प्लक्षिीपे महाराज! आसीतपणु्यमभतः सदा । 
भदवोदासेभत भवख्यातः सतयांर्मधपरायणः ॥ १ ॥ 
तस्याऽपतयां समुतपन्नां नारीणामुत्तमां तदा । 
भदव्यादेवीभत भवख्याता रूपेणाऽप्रभतमा भभुव ॥ २ ॥ 
भपिा भवलोभकता सा तु रूपलावण्यसांयुता । 
कस्म ैदेया मया कन्या सुवराय महातमने? ॥ ३ ॥ 
इभत बचतापरो भतूवा समालोच्य नृपोत्तमः । 
रूपदेशस्य राजानां समाहूय नृपोत्तमम् ॥ ४ ॥ 
कन्याां ददौ महातमाऽसौ भचिसेनाय र्ीमते । 
तस्या भववाहकालस्य सांप्राप्ते समये नृप! ॥ ५ ॥ 
मृतोऽसौ भचिसेनस्तु कालर्मेण वै भकल! । 
भदवोदासस्तुां र्मातमा बचतयामास भपूभतः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान् स समाहूय पप्रच्छ नृपनांदनः । 
अस्या भववाहकाले तु भचिसेनो भदवां गतः ॥ ७ ॥ 
अस्यास्तु कीदृशां कमध भभवष्ट्यां तद् बु्रवन्तु मे । 
 
ब्राह्मणा ऊचुः— 
 
भववाहो जायते राजन् कन्यायास्ते भवर्ानतः ॥ ८ ॥ 
पभतमृधतयुां प्रयातयस्या नो चेतसांगां करोभत च । 
महाव्याध्यभभभतूश्च तयागां कृतवा प्रयाभत च ॥ ९ ॥ 
प्रव्राभजतोऽभवत् राजन्! र्मधशासे्त्रषु दृश्यते । 
न स्यारजस्वला यावदन्येष्ट्वभप भवर्ीयते ॥ १० ॥ 
भववाहां तु भवर्ानेन भपता कुयान्न सांशयः । 
एवां राजा समाभदष्टो र्मधशासे्त्रषु कोभवदैः ॥ ११ ॥ 
भववाहाथं समायात इन्रप्रस्थे भिजोत्तमःै । 
पुनदधत्ता तदा तेन रूपसेनाय भभूजेु ॥ १२ ॥ 
यदा यदा महाभागो भदव्यादेव्याश्च भभूमपः । 
चके्र भववाह तद्भत्ता भियते लग्नकालतः ॥ १३ ॥ 
एकबवशभतभत्तारः काले काले मृतास्तदा । 
तस्यास्तु रूपां सांश्रुतय राजानो मृतयुनोभदताः ॥ १४ ॥ 

 
भवष्ट्णुबाबा ब्रह्मचारी, भवष्ट्णुशास्त्री पांभडत, व दयानांद सरस्वती याांजसारखे देशोन्नतयथध हरएक प्रकारची 

सुर्ारणा करण्याभवषयीं कायावाचामनेंकरून अश्राांत श्रम करणारे हे या कभलयुगाांतील केवळ ऋषीच होत. 
आभण तयाांचे भवचार व ज्ञान मोठें असून ते काय म्हणतात याचा भवचार प्रतयेक बहदूनें आभण तयाांतही वणधश्रेष्ठ 
ब्राह्मणाांनीं करणें आवश्य आहे. पूवधयुगीं ऋभषवाक्य म्हणजे सवांस ग्राह्य असे व साांप्रतकाळींही भवचारशील, 
ज्ञानसांपन्न, व सतयज्ञाते अशा थोर पुरुषाांच्या वाक्याांचा अनादर करणें अश्लाघ्य होय. परांतु हा प्रकार 
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भदवसेंभदवस बळावत चालला हें अभनष्ट आहे. भोंदु, अज्ञान आभण दुसऱ्याांस दुर्तवचारानें फसभवणारे अशा लोकाांचे 
नादीं लागून र्मधसांबांर्ी आचार भवचाराांत फार फाजीलपणा व भनरुपयोगीपणा वाढत चालल्यानें परांपरेनें या 
देशाचें अभहत होत चाललें  आहे. हें अद्याभप कोणाच्या लक्ष्याांत येत नाहीं ही फार दुःखाची गोष्ट आहे. म्हणून वर 
भलभहलेल्या सतपुरुषाांचे व देशभहतबचतकाांचे भवचार लोकाांनीं सादर ग्रहण करावें; परांतु तसें करण्यास कोणी 
लोक प्रवत्तधले नाहींत. तरी भभवष्ट्यकाळीं तयाांच्या लेखाांचा आभण भवचाराांचा योग्य उपयोग करून लोक 
भवचारशील होतील असें अनुमान आहे. 

 
सदरील भवष्ट्णुियानें पुनर्तववाह व्हाव ेअसें ठरभवलें  व तयाांपकैीं ततप्रभतपादक पांभडताांचीं पुस्तकें ही प्रभसद्ध 

आहेत. तसेंच, दयानांदसरस्वती याांनीं एक सांस्कारभवर्ीचें पुस्तक प्रभसद्ध केलें  आहे; आभण तयाांत तर ते 
वदेार्ारानें असें म्हणतात कीं, शूराभदकाांनीं पुनर्तववाह करावा व ब्राह्मणाभद इतर वणधियाांनीं भनयोग करावा. 
याजभवषयीं ते असा आर्ार दाखभवतात कीं, भनयोगानें झालेल्या पुिास के्षिज म्हणतात आभण के्षिज पुि हा 
दत्तक वगैरे पुिाांपेक्षाां उच्च प्रतीचा आभण वरच्या वगाचा आहे. ह्याभवषयीं पराशराचेंही वचन आहे :— 

 
औरसः के्षिजशै्चव दत्तः कृभिम एव च इ॰. 

 
याप्रमाणें कलींत चार प्रकारचे पुि उक्त र्रले आहेत; परांतु टीकाकाराांनी दोनच पिु र्रले आहेत, 

तेव्हाां ही एक अडचण आहे. राजपतनी व रव्यवान् लोकाांच्या बायका ह्या भवर्वा झाल्यास अथवा प्रजोतपादनास 
इतर काांहीं भवपभत्त आल्यास वांश बुडतो आभण भवर्वचे्यानें आपली दौलत सोडून तर जाववत नाहीं. अशा प्रसांगीं 
भनयोगाचा व्यवहार चाांगला होय असें दयानांदाांचें म्हणणें आहे. आभण भवचारानें पाभहलें  असताां तें योग्यही आहे. 
वरील पराशरवाक्याांत व इतर स्मृतींत औरसाच्या पुढें ‘के्षिज’ हाच दुसऱ्या नांबरास ठेवनू ‘दत्त’ हा भतसऱ्या 
नांबराला म्हटला; यावरून ‘के्षिज’ पुिाची ‘दत्ता’पेक्षाां जास्त श्रेष्ठता येते. भनयोगाच्या व्यवहारापासून अनेक 
फायदे आहेत : वांशाांत अशक्त प्रजा असली तर सशक्त व आपल्या वांशाशीं सांबांर् नाहीं अशा पुरुषाशीं भनयोग 
झाला असताां ती उणीव नाहींशी होऊन सशक्त सांतती भनमाण होईल. पूवधकाळाकडे दृभष्ट भदली तर भनयोगाचा 
व्यवहार श्रेष्ठ व मान्य होता असें भदसतें. पांडुराजा रोगी होऊन आताां आपल्यापासून पिुोतपत्तीची आशा नाहीं असें 
पाहून व वांशक्षय होणेंही बरें नाहीं असें जाणून तयानें आपल्या उभय पतन्याांस भनयोगाची आज्ञा भदली. व 
तयापासून लोकवांद्य, पराक्रमी आभण वीर असे पाांच पुि तयास प्राप्त झाले. पूवीं राजवांश पन्नास पन्नास शांभर शांभर 
भपढ्याांपयंत अखांड चालत. याचें कारण, तयाांचे औरस व के्षिज हे दोन्ही वांशच होत. आलीकडे बहुतेक राजवांश 
दत्तकाांस दत्तक याप्रमाणेंच चालत आहेत तरी ते वांश राहण्याची मोठी पांचाईत पडते. औरस पुि म्हणजे 
पभतपतनी या उभयताांचा पुि, आभण के्षिज पुि म्हणजे फक्त स्त्रीच्या भनयोगसांबांर्ाच्या उतपत्तीनें झालेला तो. हा 
के्षिज पुि आईचे गोिाांत राहून बापासही बपडोदक देणारा होतो आभण तो आईच्या पोटचाच असल्यामुळें 
दत्तकापेक्षाां तयाजवरील आईची ममताही अथात जास्त असते. येणेंकरून इतरि जे वारसाचे व कबजाचे वगैरे 
तांटे माजतात तसे माजण्याचा मुळींच सांभव नाहीं. आभण स्त्री पुनर्तववाहानें परगोिाांत जाऊन जो पुि होतो तयास 
पौनभधव म्हणतात व तो केवळ दुसऱ्या बापाचा माि वारस होतो, परांतु पभहल्या बापाशीं तयाचा सांबांर् नसतो. पूवीं 
के्षिज, दत्तक आभण पौनभधव हे सवधच वांश मान्य असून जशी ज्यास अनुकूलता असे तसे ते र्माचरण करीत. 
यात राजाभद श्रीमांताांस भनयोगव्यवहार व गरीबाांस पुनर्तववाह असें जें दयानांदाांसारखे साांगतात तें योग्य भदसतें. 

 
————  
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पणरणशष्ट ९ वें 
 

णवर्वावपन 
 
ही भवर्वावपनरूढी पुनर्तववाहास अटकाव करण्याचे हेतूनें घातली आहे, परांतु तयास शास्त्रप्रमाण मुळींच 

नसून वदेाांत, स्मृतींत व सूिाांत भवर्वार्मधसांबांर्ानें ही गोष्ट कोठेंही भलभहलीं नाहीं. भवर्वावपनाचा पुरावा 
करण्याकभरताां एक श्लोक काय तो भजकडे भतकडे लोकाांचे तोंडीं आहे. परांतु तो प्रमाण आहे असें भदसत 
नाहीं.— 

 
भवर्वाकबरीबन्र्ो भतृधबन्र्ाय जायते ॥ 
भशरसो मुण्डनां तस्मातकायं भवर्वया सदा! ॥ 

 
परांतु तैलां ग (दभक्षण देशाांत) रामानुज हे भवर्वावपन करीत नाहींत व दभक्षणेंत देशस्थाांमध्येंही हा 

साांप्रदाय कमी असून अन्य प्राांताांत तर मुळींच नाहीं. गोसावीमहाराजाांचे कुटुांबाांत वैष्ट्णव या सबबेनें हा भवभर् ग्राह्य 
नाहीं. परांतु रामानुजसाांप्रदायी ब्राह्मण हे सदरहू वचनाभवरुद्ध वचनें दाखभवतात. तीं — 

 
प्रयोजनान्तसांसक्ता भवर्वा वापयेस्च्छरः ॥ 
मुमुक्षुयधभद सा तस्या वपनां तु भनभषध्यते ॥—खगेश्वरसांभहतायाां. 
 
शरणागभतभनष्ठा चेत् प्रपन्ना भवर्वा सती ॥ 
क्षौरकमध न कुयातसा भगवद्रोभहणी भवते् ॥—वाभसष्ठसांभहतायाां. 
 
जन्मरोमाभण या नारी क्षौरकमध समाचरेत् ॥ 
कन्या वा भवर्वा वाऽभप रौरवां नरकां  व्रजेत् ॥ शांखस्मृभत. 
 
भतृधहीना च या नारी मुण्डभयतवा समाचरेत् ॥ 
श्रौतस्मात्ताभन कमाभण चाण्डालीं योभनमाप्नुयात् ॥—भलभखत. 
 
मुण्डभयतवा च या नारी देवब्राह्मणपूजनम् ॥ 
पे्रतकमाभण कुरुते ततसव ंभनष्ट्फलां  भवते् ॥— 
 

  



 अनुक्रमणिका 

नाचरेिपनां स्त्रीणामष्टादशसु कमधसु ॥ 
कन्यानाां भवर्वानाां चेभदतयेदां मनुरब्रवीत् ॥—वृद्धमनु. 
 
मुमुक्षुः पभतना हीना या नारी केशर्ाभरणी ॥ 
तस्मात्तद्धारणे ब्रह्मन् दोषो नास्तीभत मे मभतः ॥ 
 
स्त्रीणाां तु भतृधहीनानाां वैष्ट्णवीनाां वसुन्र्रे ॥ 
यावच्छरीरपातां वै प्रशस्तां केशर्ारणम् ॥—भवजयसांभहतायाां. 
 
भवर्वा यभद नारी स्यात् र्ारयेत् केशसन्तभतम् ॥ 
परोपदेशमोहेन वपनां नैव कारयेत् ॥ – स्काांदे. 
 
न भस्त्रयाः केशवपनां न दूरे शयनासनम्  ॥ 

* * * * ॥ ५७ ॥—पराशर, अ. ९. 
 

प्रपन्ना भतृधरभद्दता नारी दुरुपदेशतः ॥ 
न र्ारयभत या केशान् प्रयाभत नरकां  दृढम् ॥ 
न कायं केशवपनां वैष्ट्णव्या भतुधहीनया ॥ 
यद्यज्ञानातकरोतयेषा तन्मुखां नाऽवलोकयेत् ॥ 
सकच्छवर्तणनां भभक्षुां अकच्छगृभहणां तथा ॥ 
भवकेशाां वैष्ट्णवीं दृष्ट्वा सवासा जलमाभवशते्! । अनांतसांभहतायाां. 
 
यिा क्षुरः पभरववजध वप स्ते ॥ स्त्रीषु रूपमभश्वनैतभन्नर्त्तम् ॥– 

कृष्ट्णयजुवेदब्राह्मण, काांड २ प्र. ७ अनु. १७. 
 
भविभिप्रनृपस्त्रीणाां नेष्ट्यते कमधवापना ॥ 
ऋतां महापातभकनो गोहांतुश्चावकीर्तणन ॥– याज्ञवल्क्य, प्राय. अ. 
 
न भछन्द्यान्नखरोमाभण न स्पृशदे्यदमिलम् ॥—भागवत स्कां . ६ अ. १८ श्लोक ४७. 
 
हीं सवध वचनें एकीकडे ठेवनू भस्त्रयाांवर जे जुलूम कभरतात तयाांची गभत— 
 
अनाथाः प्रमदा बाला वृद्धा पीता तपस्स्वनी ॥ 
वांचयांभत नरा ये च ते वै भनरयगाभमनः ॥ 
भपतृभभभ्रातृभभभमशै्चताः पभतभभदेवरैस्तथा ॥ 
पूज्या भषूभयतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभभः ॥ ५५ ॥ 
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जामयो याभन गेहाभन शपन्तयप्रभतपूभजताः ॥ 
ताभन कृतयाहतानीभत भवनश्यस्न्त समन्ततः ॥५८॥ —मनु, अ. ३ 

 
आपलें  बहुत कल्याण व्हावें अशी इच्छा करणारे आईबाप, भाऊबांद, व सासुसासरे याांनीं भस्त्रयाांचा 

सन्मान करावा, नाहीं तर तयाांच्या शापानें सवधस्वीं दुःखी होतात. 
 
भवर्वावपनाच्या सांबांर्ानें भवचार करताां प्रथमतः, ही भवलक्षण चालच कोणीं काभढली ह्याचें मोठें नवल 

वाटतें! भबचाऱ्या अबलाांस एक तर वैर्व्य प्राप्त झाल्यानें तया दुःखानलामध्यें होरपळत असतात, आभण तशाांत 
तयाांस क्रौयानें भादरणें ही रीभत काढणारा स्त्रीवगाचा कट्टा शि ुअसून तयाच्या भनदधयतेस कशाचीही उपमा देववत 
नाहीं! भवर्वावपनापासून ती रीभत काढणारास काय फायदा भदसला असेल तो असो. परांतु हा केवळ भनदधयतेचा 
अमानुष प्रकार अतएव सवध प्रकारें बनद्य होय असें म्हटल्यावाांचून राहवत नाहीं! 

 
———— 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 
 
 
 

पणरणशष्ट १० वें 
 

मतणवचार 
 
बहदुस्थानाांत आजपयंत अनेक मतें चालत आलीं आभण हल्लीं चालत असून तयाांत प्राचीन व अवाचीन 

अशीं आहेत. जैभमनीप्रणीत कमधमीमाांसा, शांकरभवजय व सवधदशधनसांग्रह इतयाभद प्राचीन ग्रांथाांत जी मतें भलभहलीं 
आहेत तीं हल्ली कोठें भदसत नसून दुसरीच भनघालीं आहेत. मूळ वदे हे फार प्राचीन असून तयाांत जसें 
ईशावास्योपभनषदाांत ‘सम्भभूतमुपासते’ असें भलभहलें  आहे, तयाचें बरोबर ज्ञान आताां कोणास होत नाहीं. तसेंच 
लौकायभतक, चावाक, रसेश्वर, औलूक्य, अक्षपाद, पूणधप्रज्ञ, प्रतयभभज्ञा वगैरेंचे वणधन जें शांकरस्वामींचे ग्रांथाांत 
येतें तयाांचें व तयाांच्या मताांचें ज्ञान हल्लीं कोणास नाहीं. भवद्यारण्याांचे सवधदशधनसांग्रहाांत ज्या प्राचीन मताांचा भनदेश 
केला आहे ततसांबांर्ाचा पुरासा बोर् व प्रचार प्रस्तुत नाहीं. ह्याप्रमाणें नानाप्रकारचीं मतें ह्या जगतीतलावर 
प्रादुभूधत होतात, पुढें तीं कालाांतरानें नष्ट होतात, आभण काांहीं भदवसाांनीं पुनः नवीं भनमाण होतात. ज्याप्रमाणें 
लोक, तयाांच्या रीतीभाती आभण आचारभवचार व तयाचप्रमाणें तयाांची पतनोन्नती हीं घटीयांिाप्रमाणें अथवा 
रथचक्रवत् अमोघ कालरूप आांसावर भ्रममाण असतात तयाचप्रमाणें अनेक मतवादी व मतस्थापक याांच्या 
उतपभत्त स्स्थभत लयाचा प्रकार आहे. ह्या मताांतील काांहीं मताांस वाद म्हणतात व काांहींस भसद्धाांत म्हणतात. शवै 
बकवा वैष्ट्णव, भागवत एकादशी बकवा स्मातध एकादशी, भपष्टपशु बकवा प्रतयक्षपशु, भवर्वाकेशवपन बकवा 
भवर्वाकेशर्ारण वगैरेंभवषयीं एकभनश्चय नसून दोन्हीही प्रकाराांची स्स्थभत सवधि दृष्टोतपत्तीस येते. अशा मताांस 
वाद म्हणतात. या वादाांतच िैतािैतवाद, पदाथधवाद, मायावाद, मीमाांसावाद म्हणजे कमधवाद इतयादींचा 
समावशे होऊन ईश्वरवाद, अनीश्वर (नास्स्तक) वाद, आतमानातमवाद, आद्यनाभदवाद, तकध वाद, शुद्धािैतवाद, 
भवभशष्टािैतवाद व सगुणभनगुधणवाद, हेही याच सदराखालीं येतात. 

 
आलीकडे अनेक नवीं मतें भनघालीं असून तयाांचा प्रसार अनेक भठकाणीं दृष्टीस पडतो. नानकपांथी 

(भशख), दादुपांथी, उदासी, कबीरपांथी, सतनामी, रामस्नेही, जोगी, नाथपांथी, अवरू्त, प्रणामी, बीजमागी, 
ब्रह्मसमाज, प्राथधनासमाज (बुभद्धिारानें एकेश्वरी), आयधसमाज (वदेिारानें एकेश्वरी), बलगायत, जांगम, 
सतसांगी, गोसावी, सारू्, मलूकदासी, रामदासी, अघोरी, वगैरे असून याांभशवाय शवै, वैष्ट्णव, वाममागी, 
पाशुपत, प्रवृभत्तमागी (गृहस्थ), भनवभृत्तमागी (सांन्याशी, बरैागी), कापाभलक (नाथजोगी), कौल, अवरू्तमागी, 
कमधमागी (अस्ग्नहोिी), भस्क्तमागी (वारकरी, हभरदास), हरव्यासी, कां ठीवाले, वगैरेंचे मतप्रसारही फार 
आहेत. या सवध मतवाद्याांचे भतलक, वषे व कथाग्रांथ पृथक् पृथक् आहेत : म्हणजे कोणी ऊध्वधभतलक, कोणी 
मुक्तभतलक, कोणी बद्धभतलक, कोणी मध्यें श्री, व कोणी कमल असे भतलक लाभवतात; हल्लीं कनाटकाांतील व 
रभवड देशाांतील लोक वैष्ट्णव असून ते आपले मठाांतील स्वामींकडून तप्तमुरा घेतात. तयाचप्रमाणें जनकपूर, 
अयोध्या, र्रणीर्र व िारका वगैरे के्षिींहीं तप्तमुरा देतात. तयाांत कोणी शांखचक्र, कोणी गदापद्म, कोणी 
भकरीटकुां डल व कोणी बाणचाप असे डाग घेतात; परांतु याांभवषयींही पुराणाांत भवभर् व भनषेर् साांपडतात. तसेच 
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कोणी काष्ठाचा कटदोरा करतात, कोणी गवताचा कटदोरा (मुांज) करतात, व कोणी अांगास राख लावनू 
जटार्ारी बनतात असे तयाांचे वषे असतात. आभण तया सवांचे जे कथाग्रांथ आहेत ते भभन्न भभन्न म्हणजे साभत्त्वक, 
राजस व ता मस अशा वगांचे असून ज्या ग्रांथाांस एका मताचे लोक साभत्त्वक म्हणतात तयाच ग्रांथाांस दुसऱ्या 
मताचे लोक तामस म्हणतात. ह्याप्रमाणें परस्पराांचें मतैक्य नसून नेहमीं ततसांबांर्ीं वाद चालले असतात. 

 
हीं सवध मतें साांभगतलीं तरी तीं सवध एकाच र्ोरणावर असून तया सवांचें पयधवसान एकाच भनयभमत 

तत्त्वावर येतें. परांतु याांभशवाय जीं इतर भभन्न भभन्न मतें आहेत तयाांत बौद्धमत हें फार प्रबल असून तयाचा वरील 
भनर्तदष्ट मताांशीं अतयांत फरक आहे. म्हणून ततसांबांर्ाची अांशतः माभहती वगेळें  पभरभशष्ट करूनच भदली आहे, ती 
पाभहली असताां बराच बोर् होईल. 

 
———— 
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पणरणशष्ट ११ वें 
 

बौद्ध व जैन र्मध 
 
बुद्ध म्हणून एक महान् र्मोपदेशक होऊन गेला. परांतु तयाचें मूळ भठकाण, तयाचा उपदेशाांचा क्रम आभण 

तयाचें भनयाणस्थल ह्याांचा शोर् कोठेंही लागत नसून बहदु लोकाांत जो बुद्ध म्हणून प्रभसद्ध आहे तो वस्तुतः बुद्ध 
नसून भजन आहे. बहदु लोक ज्यास बुद्ध म्हणतात तो भजनवगांतील वर्धमान (महावीर स्वामी) होय. वर्धमान हे 
क्षभिय कुलामध्यें मगर् देशाांत म्हणजे गयाप्राांतीं जन्मले. तयापूवीं या देशाांत जरासांर् हा राजा होता. पुढें 
वर्धमानाांनीं वैराग्य र्ारण करून अनेक भठकाणीं मोठमोठीं पभरषदें (सभा) जमवनू आपला दयार्मध प्रभसद्ध 
केला. बहदु लोकाांस, जैनमतच बौद्धमत असें समजण्याचें कारण, बुद्ध आभण भजन याांच्या मताांची बरीच साम्यता 
जमते हें असावें. बुद्धाचे मतें र्माचे ज्ञानास बुभद्ध हीच प्रमाण असून ईश्वरदत्त असें शास्त्र कोणतेंही नाहीं. भशवाय 
तयाचा उपदेश असा असे कीं, दया, सतय, शुद्धभाव व तप हेच मनुष्ट्याचे मुख्य र्मध होत. व हेंच मत सदरील 
प्रभसद्ध भजन महावीरस्वामी याांचें होतें. तरी जैनाांच्या मतें बौद्धाांपेक्षाां आपलें  मत जास्त योग्यतेचें असें असून 
बौद्धाांपासून ते आपणास अगदीं पृथक् समजतात. कारण, बौद्धाांनीं १ जीव, २ बुभद्ध, ३ आकाश आभण ४ काळ 
अशीं चारच मूळतत्त्वें मानलीं आहेत; परांतु जैनाांनीं या चोहोंपेक्षाां र्मार्मधजन्य स्वगध आभण मोक्ष अशीं दोन तत्त्वें 
जास्त र्रलीं आहेत. यावरून बौद्धाांपेक्षा जैनाांमध्यें र्ार्तमकता जास्त येते. अस्तु तरी उभयताांचाही दयार्मधच 
असून वैभदक यज्ञसांबांर्ी पशुबहसाप्रयुक्ताभद कमें तयाांच्या मतें तयाज्य आहेत म्हणून वैभदकाांच्या मतें ते दोनही र्मध 
नास्स्तक बकवा पाखांड होत असें ठरतें. व फार पूवींचा बौद्धर्मध जरी साक्षात् दृष्ट नव्हता तरी तच्छायारूप अशा 
जैनर्मासच बहदु लोकाांनीं बौद्धर्मध अतएव नास्स्तक र्मध मानून ते ततखांडनाथध उदु्यक्त झाले असें भदसतें. 

 
ह्या जैनर्माचा प्रसार सुमारें २४०० वषांपूवीं सवध बहदुस्थानभर होऊन चीन, ब्रह्मदेश, भतबेट, लां का वगैरे 

लाांब लाांबच्या भठकाणींही झाला. परांतु भतकडे ह्या र्माचा उपदेशक (महावीरस्वामी) हाच बुद्ध या नाांवानें 
प्रभसद्ध आहे. या र्माचे उपदेशक (प्रचारक) सारु् व यती वगैरे असत. या उपदेशानें बहुत लोक बौद्ध (जैन) 
मतानुयायी बनून तयाांनीं वैभदक र्मध बहसायुक्त असल्यामुळें तयाचा तयाग केला. या तयाच्या अलौभकक 
मतोपदेशानें हा महापुरुष बहदूांच्या दशावताराांत गणला गेला. बौद्ध व जैनर्मांत जाती नसून सवध माणसें-
स्त्रीपुरुष-समान र्माचीं व समानाभर्काराचीं आहेत असें तयाांचें मत आहे; आभण यावरूनच पुरुष जसे सांन्यासाहध 
आहेत तशा भस्त्रयाही तयाांनीं सांन्यासाहध र्भरल्या आहेत. या मतप्रसारानांतर पुढें सुमारें हजार बाराशें वषांनीं 
ब्राह्मणाांनीं पुनः या मताांचा [बौद्धाांचा आभण जैनाांचा नैष्ट्कम्यधवाद बकवा अनीश्वरवाद मोडण्याकभरताां जैभमनीनें पूवधमीमाांसा (कमधमीमाांसा बकवा 
वाक्याथधमीमाांसा) रचली व तयाांत वेद हे पाखांड नसून ईश्वरोक्त आहेत असें भसद्ध केलें  आहे. मीमाांसा ग्रांथाांवर कुमाभरलभट्ट, शबरस्वामी वगैरेंच्या टीका 
आहेत.] पाडाव केला, तथाभप जैनर्मध अद्याभप भठकभठकाणीं आहे. व तयाचे सवध ग्रांथ मागर्ी (पाली) भाषेंत आहेत. 
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ह्याप्रमाणें हल्लीं बहदुस्थानाांत बौद्धर्माचें अस्स्ततव नाहीं, तरी तयाचे सारखाच जो जैनर्मध तो आहे. 
जैनमतप्रभतपादक असे एकां दर २४ तीथंकर म्हणजे मुनी झाले आहेत. या मुनींतील आद्य मुनी ([तीथंकर म्हणजे १ 

च्यवन, २ जन्म, ३ दीक्षा, ४ केवळ आभण ५ भनवाण हीं पांचकल्याणें ज्याांस प्राप्त होतात ते.] तीथंकर) ऋषभदेव असून तयाची कथा 
भागवताांत आहे. याच माभलकें त नेमीनाथ, पाश्वधनाथ, महावीरस्वामी वगैरे असून ते तपाचरणें करून मोक्षाप्रत 
गेले. तयाांचीं भनयाणस्थलें  सम्मतभशखर, पालीठाणें, राजगृही, कभपलवास्तु वगैरे भठकाणीं असून तया भठकाणीं 
जैन लोक यािाथध जातात. जैनाांतही तपा, उांबड, रु्ांभडये, भदगांबर वगैरे मतभेद असून तयाांजमध्यें ८४ गच्च 
(शाखा) आहेत. जैन लोकाांमध्यें पांच नमस्कार हा मोठा मांि आहे, तयाचा ते जप करतात व तो उच्चारून नवकार 
(नमस्कार) कभरतात. तयाांचीं वदेशास्त्रेंही वगेळीं आहेत. तया पांच नवकाराां(नमस्काराां)चे मांि व वदेशास्त्राांचीं नाांवें 
हीं खाली भदलीं आहेत :— 

 
पंच नमस्कार 

मागर्ी सांस्कृत 
१ नमो अभरहांताण . १ नमो अभरहांतानाां. 
२ नमो भसद्धाण . २ नमः भसद्धानाां. 
३ नमो आयरीयाण . ३ नमो आचायाणाां. 
४ नमो उवझ्झायाण . ४ नमो उपाध्यायानाां. 
५ नमो लोएसव्व साहूण . ५ नमः सवे सारू्नाां. 

 
ब्राह्मिाचें वेदशास्त्राचंीं नावंे 

 
मागर्ी   सांस्कृत 

१ ऋउवये  — १ ऋग्वदे. 
२ जउवये  — २ यजुवेद. 
३ सामवये  — ३ सामवदे. 
४ अथव्वणवये  — ४ अथवधणवदे. 
५ इभतहास पांचमाणां  — ५ इभतहास पांचमां. 
६ भनघांटु छट्टाणां  — ६ भनघांट षष्ठां. 
७ सांगोवगाणां वाकरणे  — ७ साांगोपाांगां व्याकरणां. 
८ भवस्मई  — ८ भवते्. 

 
याांचे ग्रांथाांत कल्पसूि हें मुख्य असून तें भारपदमासीं उपवास करून वाभचतात तयास पज्जसूण (पयूधषण) 

म्हणतात. या कल्पसूिाांत महावीर स्वामींचें चभरि आहे. तया भशवाय इतर ग्रांथ आहेत ते :— 
 

१२ अांगसूिें १२ उपाांगसूिें 
आचाराांगसूि. उववाईसूि. 
सुघडाांगसूि. रायपके्षणी (रायप्रश्नी) सूि. 
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समवायाांगसूि. जीवाभीगमसूि 
ठाणाांगसूि. पन्नवणासूि 
भगवतीसूि. जांबुद्दीप पनभत्तसूि. 
ज्ञातासूि चांदपनभत्तसूि. 
उपासकदशा. सूरपनभत्तसूि. 
अांतगडसूि. भनयावभलसूि. 
अणूत्तर उवईसूि. कस्प्पयासूि. 
प्रश्नव्याकरणसूि. पुस्प्पयासूि. 
भवपाकसूि. पुप्पचोभळकासूि. 
[ हें सूि उपलब्र् नाहीं.] दृभष्टवादसूि. वणेीदसा (वभह्नदशा) सूि. 

 
या सूिाांवर भनयुधस्क्त, चूर्तणका, वृभत्त व टीका वगैरे असतात. 
 
याांभशवाय ४ मूळसूिें, ६ छेद, १० पयन्ना, १ नांभदसूि व १ अनयोगसूि भमळून ४६ मुख्य ग्रांथ व शेंकडों 

इतर ग्रांथ आहेत. या ग्रांथाांचे मोठमोठे पांभडत असून तयाांच्या शांकासमार्ानाची रीभत फार शाांततेची अतएव स्तुतय 
आहे. हे सवध ग्रांथ मागर्ी भाषेंत आहेत. हें वर साांभगतलेंच आहे. 

 
जैनाांमध्यें एक मुख्य काल र्रून तयाचे १ अवसर्तपणी व २ उतसर्तपणी असे दोन भेद करतात. व या 

प्रतयेक सर्तपणींत सहा सहा आरे (युगें) र्भरतात :— 
 

१ अवसर्थपिी 
आरे. स्स्थभत  भकती काल पयंत राहणार. 

१. सुखमा.  [३⅟₆योजनें व्यासाची, १ योजन लाांबीच्या मध्यरेषेची व १ योजन खोल अशी 
वत्तुधलाकार कोठी केसाांच्या बारीक बारीक तुकड्याांनीं भरावयाची. ते केशाांचे 
तुकडे प्रभतवषीं एकेक तुकडा काढून टाकावयाचा असे सवध केश भनघण्यास 
भजतकीं वषें लागतात तया कालास एक ‘पल्योपम’ म्हणतात. ह्या एक कोभट 
‘पल्योपमाां’स १० कोभट पल्योपमाांनीं गुणून जे ‘पल्योपम’ होतात तयास एक 
‘सागरोपम’ म्हणतात; आभण ह्या एक कोभट ‘सागरोपमाां’स ४ कोभट 
‘सागरोपमाां’नीं गुभणलें  म्हणजे ‘चार कोटाकोभट सागरोपम’ इतका काल 
होतो. साराांश, ह्या कालाचें पभरगणन म्हणजे असांख्य वषें होत!] चार 
कोटाकोभट सागरोपम. 

२. सुखां सुखमा. तीन कोटाकोभटसागरोपम. 
३. सुखां दुखमा. दोन ,, ,, 

४. दुखां सुखमा. एक कोटाकोभटसागरोपमला ४२००० वषें कमी. 
५. दुखमा. २१,००० वषें.  
६. सुखां दुखमा. २१,००० वषें.  
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याांचे भवरुद्ध गतीनें उतसर्तपणीच्या आऱ्याांची गभत व स्स्थभत आहे. म्हणजे अवसर्तपणीचा सहावा आरा व 
तयाांतील स्स्थभत तीं उतसर्तपणीचा पभहला आरा व स्स्थभत होत. ह्याप्रमाणेंच सहाही आरे समजाव.े 

 
एकेका सर्तपणींत ६३ बकवा ६४ भशलाखी (श्लाघ्य) पुरुष होतात तयाांचा तपशील :— 
 

२४. तीथधकर—ऋषभदेवाभद॰ 
१२. चक्रवत्ती—भरत, सगर इ॰ 

९. बलदेव—राम, बलराम इ॰ 
९. वासुदेव—लक्ष्मण, कृष्ट्ण इ॰ 
९. प्रभतवासुदेव—बळी, रावण, जरासांर् इ॰ 

 
वरील तीन आरे होईपयंत ‘युगलर्मध’ (ध्यानर्मधमाि) चालला. आभण भतसरा आरा सांपण्याचे पूवीं 

ऋषभदेव (आभदनाथ) हा वभनतानगरी (अयोध्या)स जन्मला. लग्नाची मूळ प्रवृभत्त यानेंच केली. हा राज्य व 
सांसार करून नांतर सारु् बनला व भठकभठकाणीं सभा भरवनू र्मोपदेश करीत भफरत होता. याचे माताभपतर 
नाभभराजा आभण मरुदेवी ही असून यानें कोसलदेशाांत राज्य केलें . यास १०१ पुि होते तयाांपैकीं ९९ पुिाांनीं याचे 
बरोबरच वैराग्यदीक्षा घेतली व राभहलेले भरत आभण बाहुबल या दोन पुिाांस तयाचे मागून राज्य प्राप्त झालें . 
ऋषभदेव हाच आद्यतीथंकर होय हें वर साांभगतलें च आहे. यापुढें चौथ्या आऱ्याांत इतर २३ तीथंकर होऊन 
एकां दर २४ तीथंकर झाले. याांतील २२ वा तीथंकर नेभमनाथ–कृष्ट्णवासुदेवाचा चुलत बांरु्–हा सुरपुरी (आग्रा) 
येथें समुरभवजयराजा व भशवाराणी याांचें उदरीं जन्मून भगरनारापवधतावर समाभर्स्थ झाला; हा ब्रह्मचारी होता. 
२३ वा तीथंकर पाश्वधनाथ, हा बनारस येथें शालीवाहनाचे पूवीं सुमारें ९०० वषें झाला. याचें भनयाणस्थल 
सम्मतभशखरावर आहे. याचे माताभपतर अक्षसेन राजा व वामाराणी हीं होतीं. आभण २४ वा व शवेटचा तीथंकर 
वर्धमान (महावीर) स्वामी हा पाश्वधनाथाचे मागून २५० वषांनीं म्हणजे शाभलवाहनाचे पूवीं सुमारे ६५० वषें 
इक्ष्वाकुकुळाांतील भसद्धाथधराजा व भिशलाराणी याांचे उदरीं क्षभिकुां ड नगराांत जन्मून वयाचे ७२ व ेवषीं पावापुरी 
(पावागड) येथें भनयाण पावला. याचे भनयाणानांतर ९०० वषांनीं भरबाहूांनीं मागर्ींत कल्पसूि नामक ग्रांथ करून 
तयाांत याचें चभरि ग्रभथत केलें  आहे. तयाजवर यशोभवजय, समयसुांदर, देवीचांर, ज्ञानभवमल वगैरे अनेक 
सांस्कृताांत टीका झाल्या आहेत. कल्पसूिाचे एकां दर ८ अध्याय असून तयाांतील वणधनाचा असा क्रम आहे.— 

 
१ अध्याय –महावीर देवानांदेचे उदरस्थ झाला. 
२ अध्याय –भतचे गभांतून तयास हरणगवखेी नामक देवानें भिशलेचे उदरीं नेला. 
३ अध्याय –भसद्धाथधराजाच्या सभेचें वणधन. 
४ अध्याय –राणीच्या १४ स्वप्नाांचें वणधन. 
५ अध्याय –महावीराचें जन्म. 

६ अध्याय –तयाांचे भनवाण वणधन. 
७ अध्याय –ज्ञानोपदेश वणधन. 
८ अध्याय –पाश्वधनाथ, नेभमनाथ आभण ऋषभदेव याांचें व इतर तीथंकराांचें वणधन. 
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महावीर यानें ३० वषेंपयंत सांसार करून १२ वषेंपयंत तपश्चया केली, तेव्हाां कैवल्य पावनू पुढें ३० 
वषेंपयंत उपदेश केला. याचे गौतमाभद ११ गणर्र (श्रेष्ठ भशष्ट्य) होते. 

 
जैनाांमध्यें ४ सांघ (भेदतवें जनसमूह) आहेत : १ सारु्, २ साध्वी; आभण ३ श्रावक, ४ श्राभवका. याांजमध्यें 

१ अबहसा, २ सतय, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचयध आभण ५ अपभरग्रह ही पांचमहाव्रतें आचरून १ क्रोर्, २ मान, ३ माया, ४ 
लोभ, ५ राग, ६ िेष, ७ कलह, ८ वाद, ९ भपशुनता, १० पभरपभरवाद, ११ हषध, १२ शोक, १३ कपट, १४ बनदा, 
१५ भमथ्यादशधन, १६ भय, १७ अज्ञान आभण १८ काम हीं १८ पातकें  वजध करावीं आभण तयाचप्रमाणें १ मभत, २ 
स्मृभत, ३ अवभर् ४ मनपयाय आभण ५ केवल हीं पांचज्ञानें स्वीकारावीं असें तीथंकराांनीं उपदेभशलें  आहे. याांजमध्यें 
१ चक्ष,ु २ अचक्ष ु३ अवभर् आभण ४ केवल अशी चार दशधनें आहेत. जैनाांमध्यें सारू्ांनीं गोचरी (मरु्करी) वृत्तीनें 
राहावें आभण गृहस्थाांनीं बारा व्रताांनीं चालावें असें म्हटलें  आहे. तीं बारा व्रत हीं आहेत :— 

 
१ भवनाकारण बहसा न करणें; २ असतय भाषण वजध, ३ जाणून चोरी न करणें, ४ परस्त्रीतयाग, ५ मयाभदत 

रव्य सांपादन करण्याची प्रभतज्ञा (पचखाण) करणें, ६ भदशा मयादा ठेवणें, ७ खाण्याचे पदाथांची मयादा राखणें, 
८ वाईट काम करण्याची सल्ला न देणें, ९ सामायक व्रत (ध्यानमयादा) पाळणें, १० देशमयादा, ११ सारु्व्रत 
र्ारण, आभण १२ अभतथी व्रत. 

 
जग अनाद्यनांत आहे, तयाचा भनमाता कोणी नाहीं, तयाचा प्रभ ु कोणी नाहीं आभण सारु्तवाप्रत 

पावण्याभवषयीं प्रयतन करणें हीं चार जैनर्माचीं मुख्य तत्त्वें आहेत. सारु्तव म्हणजे ज्ञानसांपादन, अभरहांत 
(कमधरभहत झालेले जीव बकवा तीथंकर ‘अहधत्’) हेच देव, भनस्पृह ते गुरु व केवळीप्रणीत तो र्मध होय असें तयाांचें 
मत आहे. तसेंच जीवास अनाभद कालापासून अष्टकमें लागलेलीं असतात तीं केवल ज्ञानानें माि सुटतात असें 
तयाांचें मत आहे. तीं अष्टकमें :— 

 
१ ज्ञानावणी कमध. ५ नाम कमध. 
२ दशधनावणी कमध. ६ गोि कमध. 
३ वदेनी कमध. ७ आयुष्ट्य कमध. 
४ मोहनी कमध. ८ अांतराय कमध. 

 
जैनाांचें असें म्हणणें आहे कीं, जीव, आकाश, काल, परमाण,ू भसद्धजीव (मोक्षास गेलेले) व सार्ारण 

वनस्पती हे सहा अनाद्यनांत आहेत. तसेच तयाांजध्येंही सार्ारण जीव अनाभद साांत आहेत व भसद्धजीव 
साभदअनांत आहेत इतयाभद भेद आहेत. जैनाांमध्यें जे २४ तीथंकर झाले तयाांचीं भनरभनराळी लाांछनें कस्ल्पलीं 
आहेत तयाांवरून तयाांच्या मूत्ती ओळखल्या जातात. लाांछनें नसतीं तर सवध तीथंकराांच्या सारख्याच मूत्ती 
असल्यामुळें  तया वगेळाल्या कळण्यास कठीण पडलें  असतें. जैनाांमध्यें प्रतयेक पक्षाांत (पांध्रवड्याांत) भितीया, 
पांचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुदधशी व पौर्तणमा आभण आमावस्या हीं पवें तपाकभरताां माभनलीं आहेत. याांजमध्यें 
प्रभतक्रमण (पश्चात्ताप करणें) ही एक भक्रया भनतय करावी लागते. जैनाांत बहदूप्रमाणें कोणतयाही ग्रांथारांभीं 
‘श्रीगणेशाय नमः’ नसून ‘ॐ नमः भसद्धां’ असें भलहीत असतात. आभण बहदूांमध्यें तरी मुलाांस प्रारांभीं ‘श्रीगणेशाय 
नमः’ भशकभवल्यावर जो ‘ओनामासीर्ां’ भशकभवतात तो तरी मूळ जैन लोकाांकडून आलेल्या ‘ॐनमः भसद्धां’ याचा 
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अपभ्रष्ट प्रयोगच आहे. जैनाांच्या र्मधपुस्तकाांचें अध्ययन बकवा अवलोकन करण्यास तद्धमधप्रभतपादकाांचा भबलकुल 
अडथळा नसून उलट सवांनीं तयाांचें अध्ययन करून ज्ञानसांपन्न होण्याभवषयींचा उपदेश करण्याचें तर तयाांचें 
भबरुद आहे. तयाांजमध्यें अांतयेभष्ट, पैभिक, यज्ञयाग इतयाभद कमें मुळींच नसून ते केवळ सदाचरण आभण सद्गुण 
याांस माि मान देतात. 

 
गुजराथ, मारवाड, पांजाब, दभक्षणदेश, कनाटक, म्हैसूर वगैरे प्राांतीं वाणी, बशपी, श्रावक, मारवाडी 

वगैरे पुष्ट्कळ लोक जैनमतानुसारी असून तयाांमध्येंही चार वणध आहेत. पैकीं ब्राह्मण असतात ते वदेाध्ययन 
करतात, व ते इतर ब्राह्मणाांस भमथ्या ब्राह्मण म्हणतात. तयाांचे वदे हे आहेत :— १ सद्धमधवदे, २ तत्त्वाथधवदे, ३ 
आगमाथधवदे आभण ४ िादशाांगवदे. 

 
ह्याप्रमाणें बौद्धर्माशीं सादृश्याांत असणारा हा जैन र्मध आहे. जैनाांस श्रावक म्हणतात. याांत भकतयेक 

मूर्तत्तपूजकही असतात व भकतयेक नसतात. याांजमध्यें वर साांभगतलेल्या मतभेदाांतील रु्ांभडये मतानुयायी हे फार 
ओांगळ आहेत. म्हणजे तयाांस स्नान करणें हें पाप वाटतें! व ह्याप्रमाणें पाांच पाांच वषांत स्नान म्हणून केलेंच नाहीं 
अशींही अभभमानी माणसें तयाांजमध्यें आहेत!! तरी दयेभवषयीं तया सवध मतवाल्याांचा एकच भसद्धाांत आहे, व सवध 
मताांत स्त्रीपुरुष हे दोघेही सांन्यासाभर्कारी आहेत. जैनाांत प्रभतक्रमण, अठोत्तरीसनात, उजमण,ु अांजनशलाका 
वगैरे हीं मोठालीं कायें आहेत. याांपैकीं अांजनशलाका हें महतकायध अमदाबादेस हभटबसग केशरीबसग याांनीं १८४७ 
साांत केलें  होतें तयास नऊ लाख रुपये खचध झाला! मूर्तत्तपूजा व पादुकापूजन हे मागध मुळीं या लोकाांपासूनच 
उतपन्न झाले असाव ेअसें भदसतें. 

 
साराांश, बौद्धर्माची व जैनर्माची प्रवृभत्त वैभदक र्माचे खांडनाथधच असून तयाप्रमाणें वदेोक्त 

यज्ञयागादींचा तयाांनीं फार िेष करून सवध प्रकारें तीं कमें अगदीं मोडून टाभकलीं व सवध लोकाांवर इतकें  वजन 
बसभवलें  कीं, वदेोक्त र्माचे रक्षणाथध वैभदकाांस तयाांच्या अबहसातत्त्वाचें आपल्या ग्रांथाांत नवीन स्थापन करणें भाग 
पडून कसा तरी तयाांनीं वैभदक र्माचा व ग्रांथाांचा साांभाळ केला. 

 
———— 
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पणरणशष्ट १२ वें 
 

सारासारणवचार 
 
जेथें कोणतयाही गोष्टीचें ऐक्य नसून अनेकाांचीं अनेक मतें भनघतात अशा भठकाणीं प्रकृत पभरभशष्टाांतील 

भवषयाची आवश्यकता आहे. बहदुलोकाांच्या ग्रांथाांतील अनैकमतय व परस्पर भवरोर् याांचे दाखले एततपूवीं अनेक 
भठकाणीं देण्याांत आले आहेतच व येथेंही काांहीं भदले आहेत तयाांवरून व्यामोह होऊन भवचाराांचा घोंटाळा होऊां  
नये म्हणून सारासारभवचाराची अपेक्षा आहे. 

 
शृणु देभव प्रवक्ष्याभम तामसाभन यथाक्रमम् ॥ येषाां श्रवणमािेण पाभततयां ज्ञाभननामभप ॥ १ ॥ 
प्रथमां भद मयैवोक्तां शवैां पाशुपताभदकम् ॥ दैतयानाां नाशनाथाय भवष्ट्णुना बुभद्धरूभपणा ॥ २ ॥ 
वदेाथधवन्महाशास्त्रां मायावादमवैभदकम् ॥ मयैव कभथतां देभव! जगताां नाशकारणात् ॥ ३ ॥ 
तवां भह रुर महाबाहो मोहनाथं सुरभिषाम् ॥ मोहनाभन च शास्त्राभण कुरुष्ट्व च महामते ॥ ४ ॥ 

 — पद्मपुराण, पाखांडाध्याय. 
 

देवराच्च सुतोतपभत्तमधरु्पके पशोवधर्ः ॥ माांसदानां तथा श्रादे्ध वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ 
महाप्रस्थानगमनां गोमेर्श्च तथा मखः ॥ इमान् र्मान् कभलयुगे वज्यानाहुमधनीभषणः ॥ 

 —बृहन्ना. कभलवज्यध. 
 

गोिान्मातृसबपडाच्च भववाह्य ेगोवर्स्तथा ॥ नराश्वमेर्ौ मद्यां च कलौ वज्यं भिजाभतभभः॥ 
 —ब्रह्मपुराण. 

 
अस्ग्नहोिां गवालां भां सांन्यासां पलपभैिकम् ॥ देवराच्च सुतोतपभत्तः कलौ पांच भववजधयेत् । 
एताभन लोकगुप्तयथं कलेरादौ महातमभभः ॥ भनवर्तत्तताभन भविद्भभव्यधवस्थापूवधकां  बुरै्ः ॥ 

 —स्मृभत. 
 

न दद्यादाभमषां श्रादे्ध न चाद्याद्धमधतत्त्वभवत् ॥ मुन्यनै्नश्च परा प्रीभतयधथा न पशुबहसया ॥ 
 — भागवत. 

 
याजवरून वाममागासारखीं श्रुभतस्मृतींभवरुद्ध पाखांडें, व श्रुभतप्रभतपाभदत परांतु कलींत न करण्याभवषयीं 

जीं कमें भलभहलीं आहेत तीं टाकावीं असें होतें. तशींच काम्यकमें वजध करावीं असेंही भलभहलें  आहे. 
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भवद्याां चाऽभवद्याां च यस्तिेदोभय  स ह ॥ 
अभवद्यया मृतयुां तीतवा भवद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ —ईशोपभनषद्. 

 
वाईट शास्त्रें प्रवृत्त झालीं तींही ईश्वरानेंच केलीं असें लोक समजतात. कोणी म्हणतात कीं, तीं असुर व 

राक्षस याांस बुडभवण्याकभरताां केलीं; कोणी म्हणतात कीं, ईश्वर वाईट व चाांगलें  हीं दोन्हीं कभरतो, तशीं तयानें 
दोन प्रकारचीं शास्त्रेंही केलीं; तयाांतून भनवड करून आपल्या बुद्धीनें व सारासारभवचारानें चाांगलीं असतील तीं 
घ्यावीं, बकवा गुरु करून तो जो खरा मागध दाखवील तयाजवर भरांवसा ठेवावा. आभण यास्तवच गुरु करण्याचा 
साांप्रदाय पडला. साराांश, आपसाांत तांटा भमटत नाहीं तर भतऱ्हाइताकडे न्यावा, या व्यवहाराचें र्ोरण सदरील 
म्हणण्याांत भदसतें. कोणी म्हणतात कीं, गोमेर्ाभदक मागील युगाांतील र्मध हल्लीं नाहींत; युगभेदानें, कल्पभेदानें, 
गुणभेदानें, व वणधभेदानें अनेक वजावाटी करण्याचा साांप्रदाय आहे—म्हणजे, अश्वमेर्ाभदक मागील युगाांतील 
र्मध होत; पभहल्यानें दक्षकन्या होती तीच पुढें भहमालयाची कन्या होऊन भतचा भववाह झाला; वाममागध हा तामसी 
मागध आहे; मद्यमाांसाचा नैवदे्य शूराभदकाांनीं करावा, ब्राह्मणास सवधथैव वजध आहे – असें भवचारी लोक म्हणतात. 
तसेंच कोणी म्हणतात कीं, ईश्वर इतकीं वाईट शास्त्रें प्रवृत्त करील असें मानणें मुळींच योग्य नसून तीं कोणी 
रू्त्तांनीं प्रवृत्त केलीं आहेत. कोणी कमधकाांड व ज्ञानकाांड हीं असच्छास्त्राांत र्भरतात आभण भस्क्तशास्त्र सतय 
माभनतात. परांतु साराांश इतका खरा कीं, सार र्मध ज्याचा तयानें बकवा गुरूपासून ग्राह्य केला पाभहजे. व म्हणून 
सारासार भवचार करणें आवश्य आहे. 

 
———— 
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पणरणशष्ट १३ वें 
 

मंत्रशास्त्र 
 
तांिमागध, आगम, मांिशास्त्र, कौल, वाममागध, उपासना, हीं सवध नाांवें एकाच मताचीं आहेत. हें एक या 

भरतखांडाांत मोठें अवैभदक बांड उतपन्न झालें . याचे स्थापनकत्त े नाथजोगी म्हणून कोणी झाले व तयाांनीं 
एततसांबांर्ाचे भशवपावधतीसांवादरूप बहुत ग्रांथ भलभहले आहेत; तयाांस तांिें म्हणतात. तयाांत पूजा, न्यास, मुरा, 
बीजाचे मांि वगैरे अनेक भलभहले असून तयाांच्या देवताांस दशमहाभवद्या म्हणतात. वैष्ट्णव हे या मताचे िेषी आहेत 
व तयाांनीं भागवताांत आभण पद्मपुराणाांत या मताची बनदा केली आहे.— 

 
नष्टशौचा मूढभर्यो जटाभस्मास्स्थर्ाभरणः ॥ भवशांतु भशवदीक्षायाां यि दैवां सुरासवम् ॥ 

 – भाग. स्कां . ४, अ. २ 
 

प्रथमां भह मयैवोक्तां शवैां पाशुपताभदकम् । सवधस्य जगतोऽप्यस्य नाशनाथं कलौ युगे ॥ 
वदेाथधवन्महाशास्त्रां मायावादमवैभदकम् । मयैव कभथतां देभव! जगताां नाशकारणात् ॥ 

 –पद्म प ु॰ पाखांडाध्याय. 
 
असें आहे तथाभप बांगाल, रभवड, काश्मीर, नेपाळ वगैरे देशाांत हें मत फार प्रचभलत आहे, व महाराष्ट्र, 

कनाटक वगैरे प्राांतींही मांिशास्त्री व उपासक म्हणभवणारे बहुत ब्राह्मण आहेत. ते आपल्यास भसभद्ध व सामथ्यध 
आहे असें प्रभसद्ध कभरतात. याजमुळें  मोठे राजे व र्नवान् लोक अज्ञानपणानें याांचे नादीं फार असतात; आभण 
बहुतेक सवध स्वदेशीय राजे या लोकाांचा सांग्रह कभरतात. भकतीएक तर बांगाली ओझे ब्राह्मण आणून ठेभवतात. 
मद्यमाांसाभशवाय तयाांच्या पूजा होत नाहींत. याप्रमाणें र्मधशास्त्राचे उलट याांचे आचार आहेत. तयाांजमध्यें भस्त्रयाांस 
शस्क्त म्हणतात व पुरुषास वीर बकवा भरैव म्हणतात. या वामाचारी ब्राह्मणाांचे मतें तांिें हीं वदेतुल्य आहेत. 
म्हणून कुल्लूकभट्ट मनूवर टीका करताांना म्हणतो— 

 
वैभदकी ताांभिकी चैव भिभवर्ा श्रुभतः कीर्तत्तता । 
 

* * * * 
 
आणखी ते असें म्हणतात.— 
 

कृते श्रुतयुक्त आचारसे्त्रतायाां स्मृभतसांभवः । िापरे तु पुराणोक्तः कलावागमकेवलम् ॥ 
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वैष्ट्णवादुत्तमां शवैां शवैाद्दभक्षणमुत्तमम् । दभक्षणादुत्तमां वामां वामास्तसद्धाांतमुत्तमम् ॥ 
भसद्धाांतादुत्तमां कौलां  कौलातपरतरां न भह ॥ 

 
* * * * 

 
या तांिानुयायींस देवीची उपासना असते, व तीस ते महाभवद्या म्हणतात. ह्या महाभवद्या दहा आहेत, 

तयाांचीं नाव े:— १ श्यामा, २ तारा, ३ भिपुरा, ४ बगलामुखी, ५ भछन्नमस्तका, ६ मातांगी, ७ रु्मावती, ८ भरैवी, ९ 
महाभवद्या, आभण १० भवुनेश्वरी. 

 
या प्रतयेकीचे उपासनेवर लाखों ग्रांथ आहेत. तयाांची पूजा, पटलें , मांि, सहस्त्रनाम, पद्धभत, बीजें, कवचें, 

न्यास, मुरा, होम, वगैरे अनेक कमें पृथक् पृथक् आहेत. ताांभिक हे म्हणतात कीं, ‘चतुवधगाय चांभडका,’ ‘कलौ 
चांभडभवनायको’. ताांभिक हे सप्तशतीस मोठा मांि मानतात. सप्तशतीस चांभडपाठ असेंही नाांव आहे. देवीमाहातम्य 
हें तरी कोणी ताांभिकाांनींच कस्ल्पत केलें  आहे. ताांभिक हे बभलप्रदानें कभरतात. याांचे अनुष्ठानाांत मद्यमाांसाचा खप 
फार असतो व ताांभिक ब्राह्मण हे माहाभरणी, कसभबणी, भवटाळशा, माांभगणी, याांचे उस्च्छष्ट खाऊन तयास मोठें 
तीथध व प्रसाद असें समजतात. — 

 
वाराांगना प्रयागश्च रजकी पुष्ट्करस्तथा । चमधकारी भवतेकाशी सवधतीथा रजस्वला! ॥ 

आणखी ते जाभतभेद मुळींच मानीत नाहींत :— 
प्रवृते्त भरैव ेचके्र सवधवणा भिजातयः । भनवतेृ्त भरैव ेचके्र सवे वणाः पृथक् पृथक् ॥ 
स्त्री वाऽथ पुरुषः षांढो चाांडालो वा स्व्दजोत्तमः । चक्रमध्ये न भेदोऽस्स्त सवे देवसमाः स्मृताः ॥ 
 
क्षीरेण सभहतां तोयां क्षीरमेव यथा भवते् । तथा श्रीचक्रमध्ये तु जाभतभेदो न भवद्यते! ॥ 

शाक्ताांस पूजेंत पांचतत्त्वें लागतात तीं.— 
रव्यां मरु् तथा मतस्यां माांसां मुरा च मथुैनम् । मकारां पांचसांयुक्तां पूजयेत् भरैवशे्वरम् ॥ 

 
याांनीं आपले कस्ल्पत देवाांमध्यें भरैव पुष्ट्कळ कस्ल्पले असून अनेक देव्या ही कस्ल्पल्या आहेत, तयाांचे 

नाांवाांनीं ते मोठीं ऊग्र अनुष्ठानें कभरतात, स्मशानाांत बसतात, पे्रतावर आसन कभरतात आभण हाडाांच्या व 
दाांताांच्या माळा घालतात! तयाांचे मागांत जे नाहींत तयाांस ते कां टक बकवा पशु म्हणतात. साराांश, खऱ्या 
र्मधशास्त्राांत जे जे भनषेर् ते ते तयाांचे र्मांत भवर्ी होतात! 

 
अनालोक्यमनािेयमस्पश ंचाप्यपेयकम् । मद्यां माांसां पशूनाां तु कौभलकानाां महतफलम्! ॥ १ ॥ 
मद्यान्येकादशतैाभन भसु्क्तमुस्क्तप्रदाभन च । मासां तु भिभवर्ां प्रोक्तां ख–भ ूजलचरां भप्रये! ॥ 

मद्यमाांससभवहीनेन न कुयात् पूजनां भशव!े ॥ २ ॥ 
अभलमाांसाांगनासांगयैधतसुखां जायते भप्रये! ॥ स एव मोक्षो भवदुषामबुर्ानाां तु पातकम् ॥ ३ ॥ 
भपबने्मद्यां पलां  खाद्यां स्वचे्छाऽऽचारपरायणः ॥ सदा सांशयहीनो यः कुलयोगी स उच्यते ॥ ४ ॥ 
अपेयमभप पेयां स्यादभक्ष्यां भक्ष्यमेव च ॥ अगम्यमभप गम्यां च कौभलकानाां कुलेश्वभर! ॥ ५ ॥ 

 –कुलाणधव. 
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ताांभिकाांची कालगणना, पांचाांग, श्राद्ध, अांतयेभष्ट वगैरे सवध पृथक् आहेत. तयाांच्याांमध्यें यांिें पुष्ट्कळ असून 

तयाांत श्रीचक्र श्रेष्ठ आहे. हीं यांिें शालग्रामभशलेवर बकवा स्फभटकावर कोरलेलीं असून तीं काशी व काश्मीर येथें 
पुष्ट्कळ भमळतात. ते पािस्थापना कभरतात. या मताांत ज्यास घ्यावयाचें असतें तयास पूणाभभषेक बकवा 
पट्टाभभषेक कभरतात. हे लोक आपल्यास अदु्भत सामथ्यध आहे असें प्रभसद्ध करून, मारण, उच्चाटण, शिुनाश, 
जारण, स्तांभन, लूताकरण, वशीकरण, मोहन, नौका, स्तांभन, सैन्यस्तांभन, मेघस्तांभन, बुभद्धस्तांभन, 
अस्ग्नस्तांभन, सपधभनवारण, इतयाभद अद्भतु कृतयें आपण करूां  शकतो अशी प्रभसभद्ध कभरतात; आभण तयामुळें 
भोळे लोक तयाांचे नादीं लागतात! — 

 
ब्रह्मादीन् स्तांभयेदे्दभव यमादीनाां तु मारणां । बसहव्यािमृगेंरादीनन्यान्दुष्टमृगानभप ॥ 
वशीकरोतयसांदेहः बक पुनमानवाभदकान्? । स्तांभनां मोहनां चैव मारणाऽऽकषधणां भप्रये! ॥ 
वश्यकारां तथोच्चाटां पौभष्टकां  सुमनोहरम् । देवाः सवे नमस्यांभत बक पुनमानवादयः? ॥ 
ब्रह्मभवष्ट्णभुशवेंराश्च मोहनां जायते भशव!े । रावणाभदमहाशिनुूच्चाटयभत ततक्षणात् ॥ 
आकषधयेदे्दवकन्याां मनुष्ट्याणाां च का कथा? ॥ 

 
या वाममागांत काली नाांवाच्या देवतेचें मुख्य भजन आहे. ते म्हणतात कीं, — 
 

कलौ काली कलौ काली कलौ कालीभत केवला । कलौ काली केवला स्यान्नाि काया 
भवचारणा ॥ 
कलौ काली भवहायाऽथ यः कभश्चन्मोक्षभमच्छभत । स तु शस्क्तां भवना देभव! रभतसांभोगभमच्छभत ॥ 

 
हे सवध वामाचार गुप्त ठेवाव ेअसें तयाांच्या ग्रांथाांत भलभहलें  आहे! — 
 

एते चक्रगता वाता बभहनैव प्रकाशयेत् । भक्तया सांरक्षताां र्ीरो गोपयेच्च प्रयतनतः ॥ 
गोपनीयां गोपनीयां गोपनीयां प्रयतनतः । यथा रक्षभत चौरेभ्यो र्नर्ान्याांबराभदकम् ॥ 
कुलर्मधस्तथा देभव! पशुभ्यः पभरपालयेत् । अांतः कौलां  बभहः शवै सभामध्ये तु वैष्ट्णवम् ॥ 
कौलां  सुगोपयेदे्दभव! नाभलकेरफलाांऽबुवत्! ॥ 

 
या भरतखांडाांतील लोकाांस फसवनू नीच स्स्थतीस पोंचभवण्याचा भकत्ता घालणारीं जीं अनेक दुर्धर 

कारणें आहेत तयाांतच माांभिक व ताांभिक असे नीच बुद्धीचे लोक व तभिषयक ग्रांथ हें एक मोठें कारण आहे. या 
आगम (वाममागधप्रवत्तधक) ग्रांथाांत पुढें भलभहलेले भकतयेक ग्रांथ आहेत :– इांरजाल, उड्डामरतांि, उमामहेश्वरतांि, 
कालास्ग्नभरैवतांि, काभलकापुराण, कातयायनीतांि, कामेश्वरतांि, कुलाणधव, कुलादेशतांि, कौमारीतांि, 
कैवल्यतांि, कां कालभरैवतांि, गायिीतांि, गुहक्षतांि, गौतमीयतांि, गांर्वधतांि, चामुांडातांि, चांडोग्रशलूपाणीतांि, 
चांडेश्वरतांि, भछन्नारहस्य, डामरतांि, भिपुराणधवतांि, भनवाणतांि, नीलतांि, पूवाम्नतांि, फेतकारीतांि, 
बगलामुखीतांि, बालभवलासतांि, बबदुमाभलनीतांि, ब्रह्मयामल, बृहद्योनीतांि, भवुनेश्वरीतांि, भतूडामरतांि, 
भरैवतांि, भरैवीतांि, भरैवनाथतांि, महाभनवाणतांि, महामायातांि, मातृकातांि, माभलनीतांि, माहेश्वरीतांि, 
मुराप्रकाश, मुांडमालातांि, मांिमहोदभर्, योभगनीतांि, रुरयामल, बलगतांि, वामकेश्वरतांि, वातुलोत्तरतांि, 
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भवश्वसारोद्धारतांि, भवमलतांि, वीरतांि, वैष्ट्णवीतांि, शस्क्तसांगमतांि, शस्क्तयामल, श्यामारहस्य, देवीरहस्य, 
शारदातांि, श्यामोपभनषद्, शारदाभतलक, श्यामाचधनचांभरका, सारस्वततांि, भसद्धभरैवतांि, सुांदरीतांि, 
सौम्यतांि, सांमोहनतांि, ज्ञानाणधव. 

 
अनेक व्यवहाराांत अनेक पभरभाषा आहेत तशा मांिशास्त्राांतीलही पभरभाषा भनखालस आहेत. तयाांतील 

काांहीं शब्द :— उतकीलन, शापोद्धार, बली, पांजर, पािस्थापना, महाषोढान्यास, शुभद्ध (माांस), अमृत (सुरा), 
तीथध (सुरा), कुमारीपूजा, कालीयाग, महारािी, महोरािी, दारुणा, अगधला, कीलक, पूणाभभषेक, पट्टाभभषेक 
इतयाभद. 

 
मांिशास्त्राचे कतेही अनेक आहेत :— भशव, देवी, स्वरूपानांदनाथ, भनतयनाथ, आभदनाथ, पूणानांदनाथ, 

ब्रह्माांडानांदनाथ, परशुराम, भास्करराय इतयाभद. या मताांत राजे, वदेान्ती, नाथजोगी, अघोरी, सांन्यासी, 
परमहांस हे फार असतात. 

 
मांिशास्त्राांच्या देवता ह्या आहेत :— काली, श्री, तारा, मभहषासुरमर्तदनी, नारबसव्ही, रुराणी, 

शववाहना, श्यामा, शस्क्त, शरभा, राजराजेश्वरी, भिपुरसुांदरी, कामेश्वरी, वजे्रश्वरी, वनदुगा, योभगनी, 
भरकाली, कामाक्षी, तुलजा, व्यािजा, कातयायनी, मीनाक्षी, कौमारी, माहेश्वरी, भरैवी, र्नुर्ारी, 
भछन्नमस्तका, अभसताांगभरैव, कालभरैव, कपालभरैव, बटुभरैव, क्रोर्भरैव, चांडभरैव, मातंडभरैव, उस्च्छष्टभरैव 
इतयाभद. 

 
माांभिकाांत ज्या मुरा चालतात तया :— सांहारमुरा, योभनमुरा, कूमधमुरा, सांपुष्ट, मतस्य, चक्र, ध्यान, 

मृगी, सुरभी, बाण, भिशूल, छि, रे्नु, वरद, अभय, नागपाश, शूपध, ग्रांथी, वराह, महाक्राांत, पल्लव वगैरे. 
 
याांनीं अनेक बीजें ठरभवलीं आहेत तीं :— ऱ्हीं, ऱ्हाां, रां, क्रीं, वां, सां, हां, क्लीं, कु्रां , क्रौं, स्वां, कां , चां, टां, र्ां 

इतयाभद. याांजभवषयीं बीजकोश म्हणून एक स्वतांि ग्रांथ आहे, तयाांत याची सवध व्याख्या आहे. 
 
याप्रमाणें हें मांिशास्त्र आहे. तयाांतील साराांश पाभहला तर केवळ स्वचे्छाचार असूनही याजवर 

कोट्यावर्ी ग्रांथ तयाच्या उपासकाांनीं भलभहले आहेत व तयाची प्रवृभत्तही बहुत आहे; इतकें च कीं, ह्या उपासनाांची 
चोरून प्रवृभत्त आहे म्हणून कळत नाहीं. देशी राजर्ानींतून हें बांड फार पण गुप्त आहे, परांतु इांग्रजींत एवढीच 
उपासना गुप्त काां राहावी? राहूां नये. व तदनुरूप तयाचा सवधि प्रकाश सवांस दृष्ट होतच आहे! तरी जसजसा 
ज्ञानाचा प्रकाश होत चालला आहे तशीं तशीं हीं पाखाांडें व भ्रम कमी होत आहेत व कमी होण्याची आशा आहे. 
भतूभ्राांभत, मांिभ्राांभत, देवताभ्राांभत ह्या सवध मागेंमागें हटत असून, तीस वषांपूवीं जी या ढोंगाांसोंगाांची प्रबलता होती 
ती आताां नाहीं, याजवरून तयाचा भनरास होईल असें भदसतें. या मांिशास्त्राांत जे अभत दुराचार असून जीं अभत 
बीभतस कमें आहेत तीं ग्रांथाांत भलभहण्यासारखीं नाहींत व मोया प्रयतनाभशवाय कळावयाचींही नाहींत; कारण, 
सवध उपासक तीं अगदीं गुप्त ठेभवतात व यावरूनच तया मताांतील मूखधपणा व अज्ञान हीं व्यक्त होतात. तरी 
याभवषयीं आमचा ‘आगमप्रकाश’ नामक ग्रांथ पाभहला असताां एततसांबांर्ाची आणखी बरीच माभहती समजेल. 
प्रकृत स्थलीं स्थलसांकोचामुळें  जास्त भवस्तार करवत नाहीं. 

 
————  
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पणरणशष्ट १४ वें 
 

भरतखंडातील विधभेद आणि जाणत 
 

आदौ कृतयुगे वणो हांस इतीभरतः । 
कृतकृतया प्रजा जातया तस्मात् कृतयुगां भवदुः ॥ —भागवत. 

 
भावाथध – प्रथम सवध लोक एकाच जातीचे होते. तयाांस हांस असें म्हणत. परांतु पुढें कमधभेदानें चार वणध 

झाले. तयाांभवषयीं असें म्हटलें  आहे:— 
 

न भवशषेोऽस्स्त वणानाां सव ंब्रह्ममयां जगत् । 
ब्रह्मणा पूवधसृष्टां भह कमधभभवधणधताां गतम् ॥ —भारत. 

 
म्हणजे, सवध ब्रह्मदेवाचीं लेंकरें असून अतएव वणधभेद हा मूळचा नसून पुढें कमधभेदेंकरून वणध कस्ल्पले 

आहेत. 
 
प्रथम तीन जातींचे ब्राह्मण होते असें भदसतें :— 
 

सवे भवप्राः कान्यकुब्जा माथुरां मागर्ां भवना ॥ 
 
म्हणजे, कन्नोजे, चोब ेव गयावळ हे तीन प्रकारचे ब्राह्मण होते. तयाांपकैीं कन्नोजाांपासून इतर सवध ब्राह्मण 

झाले. पुढें दशभवर् ब्राह्मण झाले ते :— नमधदेचे दभक्षण तीराकडे कानडे, रभवड, तेलां ग, महाराष्ट्र आभण गुजधर; 
आभण नमधदेच्या उत्तरतीरास कन्नोजे, मभैथल, गौड, सारस्वत आभण उतकल. यानांतर या दशभवर्ाचे शतभवर् 
आभण सहस्रभवर् असे भेद फुटत चालले! फक्त गुजधरदेशाांत ब्राह्मणाांमध्यें ८४ ज्ञाती आहेत. याचप्रमाणें देशोंदेशीं 
लौभकक दृष्टीनें अनेक जाती झाल्या आहेत व तयाांजमध्येंही शास्त्रदृष्टीनें उच्च नीच ब्राह्मण मानले जातात; 
तयाांभवषयीं असें म्हटलें  आहे :— 

 
वापीकूपतडागानामारामसुरवशे्मनाम् ॥ उच्छेदने भनराऽऽशांकः स भवप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ १ ॥ 
देवरव्यां गुरुरव्यां परदाराऽभभमषधणम् । भनवाहः सवधभतेूषु भवप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ २ ॥ 
लाक्षाभदतैलनीलीनाां कौसुम्भमरु्सर्तपषाम् । भवके्रता मद्यमाांसानाां स भवप्रः शूर उच्यते ॥ ३ ॥ 
परकायधभवहन्ता च दास्म्भकः स्वाऽथधसार्कः । छलिेषी मृदुकू्ररो भवप्रो माजार उच्यते ॥ ४ ॥ 
लौभकके कमधभण रतः पशूनाां पभरपालकः । वाभणज्यकृभषकमाभण स भवप्रो वैश्य उच्यते ॥ ५ ॥ 
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एकाऽऽहारेण सन्तुष्टः षट्कमधभनरतः सदा । ऋतुकालाऽभभगामी च स भवप्रो भिज उच्यते ॥ ६ ॥ 
अकृष्टफलमूलाभन वनवासरतः सदा । कुरुतेऽहरहः श्राद्धां ऋभषभवप्रः स उच्यते ॥ ७ ॥ 

— मतस्यपुराण. 
साभवत्र्या वाऽभप गायत्र्या सन्घ्योपासनवर्तजतः । अज्ञानी स्क्लष्टकमाणो ब्राह्मणो 

नामर्ारकः ॥ ८ ॥ —पाराशर. 
र्मधध्वजी सदा लुब्र्ः छाभद्मको लोकदम्भकः । बैडालव्रभतको जे्ञयो बहस्त्रः सवाऽभभसारकः ॥ ९ 

॥ 
अर्ोदृभष्टनैष्ट्कृभतकः स्वाथधसार्नततपरः । शठो भमथ्याभवनीतश्च बकव्रतचरो भिजः ॥ १० ॥ 

—मनु. 
 
येणेंप्रमाणें दशभवर् ब्राह्मणाांचें आलां काभरक वणधन झालें . आताां ब्रह्मचयं हेंच ब्राह्मणास श्रेष्ठ तप आहे असें 

वणधन केलें  आहे. — 
 
ब्रह्मचयाद्ब्राह्मणस्य ब्राह्मणतवां भवर्ीयते । एवमाहुः परे लोके ब्रह्मचयधभवदो जनाः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मचये स्स्थतां रै्यं ब्रह्मचये स्स्थतां तपः । ये स्स्थता ब्रह्मचयेषु ब्राह्मणा भदभव सांस्स्थताः ॥ २ ॥ 
नाऽस्स्त योगां भवना भसभद्धनध वा भसभद्धर्तवना यशः । नास्स्त लोके यशो मूलां  ब्रह्मचयातपरां 

तपः ॥ ३ ॥ —मतस्यपुराण. 
 
याांभशवाय व्यवहाराांत ब्राह्मणाांच्या ज्या जाती आढळतात तया खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— 
 
अनावळे, अभभर, आपस्तांब, आश्वलायन (महाराष्ट्र, ऋग्वदेी), उतकल, औदीच्यसहस्र, औदीच्य 

टोळभकये; कण्व, कन्नोजे, कऱ्हाडे, कलां की, कानडे, कास्त, भकरवांत, कां डोळे; खांडेलवाळ, खेडावाळ; 
गयावळ, भगरनारे, गुगुभळये, गुजधर, गोवर्धन (गोळक), गौड; चरक (मिैायणी), भचत्तपावन, चोब;े छनात 
(सवाई जयबसगानें दायमा, पाभरख, सारस्वत, सनाढ व गौड या सहा जाती एकि केल्या ते ब्राह्मण); 
जेजुभतये, जौळ डोमकटार (रामनगरच्या राजाचे जातीचे), भतरगुळ, तैलां ग; देवरुखे, राभवडी; रे्नोजे; नागर, 
नामधद; पळश,े पाराशर (अल्लीबागेकडे), पाांडे, पोकरणे (भाट्याांचे उपाध्ये); बडव,े बारडनागर; भागधव, भाटेले; 
मेवाडा, मिैायणी, मभैथल, मोढ; यजुवेदी (वाजसनीय); रवाळ, राइकवाळ, राजभगरे; वळारा; शणेवी, 
श्रीमाळी; सनाढ, सरवभरये, सवाश,े सारस्वत (लवाणे, भांगसाळी व ब्रह्मक्षभिय याांचे उपाध्याय), सारस्वताांत ३ 
भेद : (सोरभटये, मारवाडी व पांजाबी), भसघोड, इतयाभद. 

 
याांत नागर ब्राह्मणाांचे पोटीं १ वडनगरा, २ वीसनगरा, ३ साठोरा, ४ प्रश्नोरा, ५ कृष्ट्णोरा आभण ६ 

भचिोडा अशा जाती आहेत. व मोढ ब्राह्मणाांचे पोटींही १ चातुवेदी, २ अभगयारसणा, ३ भिवदेी, असे भेद आहेत. 
जांब,ू (डहाण ूउांबरगाांवाांस), बोरसभदया, साकलिीपी (गयेस), खेडावाळां याांचे अांतगधत–१ बाज व २ भभिा असे 
दोन प्रकारचे ब्राह्मण आहेत. सोमपुरा, औदुांबरा, साचोरा, मेवाडा, वास्ल्मक, गोमभतवाळ, उनेवाळ, मोताळा, 
गुजरगोड, पभल्लवाळ, बनबोरी (शांकराचायांच्या जातीचे), पराशर वगैरे. 
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या ब्राह्मणाांस भनरभनराळ्या देशभागाांत भनरभनराळीं उपपदें लाभवतात : महाराष्ट्र देशाांत राव, पांत, भट, 
बोवा, दीभक्षत, पाध्ये वगैरे; भहदुस्थानाांत (उत्तर) कन्नोजे वगैरेंमध्यें – पाांडे, दीभक्षत, भतवारी, शुक्ल, दुबे, चोब,े 
वाजपे, भमश्र वगैरे; गुजराथेंत– पांड्या रावळ, जानी, शुक्ल, व्यास, गोर, ओझे वगैरे; व कनाटकाांत–आचायध, 
अय्यांगार, चालुध  वगैरे. 

 
ब्राह्मणाांच्या मूळ उतपत्तीभवषयीं भनरभनराळीं मतें आढळतात. तयाांत असें एक मत आहे कीं, मूळ पुरुष 

ब्रह्मा-तयाचे प्रथम १० मानस पुि :— १ नारद, २ दक्ष, ३ वभसष्ठ, ४ भगुृ, ५ क्रतु, ६ पुलह, ७ पुलस्तय, ८ अांभगरा, 
९ अभि, आभण १० मरीची. मानसपुि म्हणजे भववाहभवर्ीची चाल नसताां झालेले. आभण भववाहाची रीभत सुरू 
झाल्यावर ६ पुि झाले ते :— १ भवश्वाभमि, २ जमदस्ग्न, ३ भरिाज, ४ गौतम, ५ कश्यप, आभण ६ अगस्तय. 
येणेंप्रमाणें ब्रह्मदेवाचे १६ पुि झाले. तयाांत ७ पुरुषाांचा माि वांश वाढला व तयाचे ७ गण बाांर्ले. पुढें तया साताांचीं 
४९ गोिें झालीं. ह्याांचेही पोटीं पुष्ट्कळ पुरुष झाले, तेव्हाां मुख्य गणाांचे पोटीं प्रवर बाांर्ले. महाराष्ट्राांत 
भववाहकाळीं गोिें व प्रवर हीं पाहण्याची फार चाल आहे; म्हणजे सप्रवर गोिाांशीं परस्पर भववाह होत नाहीं. हे 
प्रवर प्रतयेक गोिाांत १, ३ बकवा ५ असे असतात. प्रवर म्हणजे प्रतयेक गोिाला जे पुरुष जोडले असतात ते. 
परांतु गुजराथेंत व उत्तर बहदुस्थानाांत गोिें व प्रवर हीं फारशीं कोणी जाणत नाहींत. वर साांभगतलेल्या १६ 
ब्रह्मपुिाांभशवाय इतर गोिें ब्राह्मणाांत आहेत ती :— १ अांभगरस, २ उपमन्यु, ३ कुतस, ४ कौभशक, ५ कौंभडण्य, ६ 
गाग्यध, ७ नैधु्रव, ८ पार्तथव, ९ बादरायण, १० मुरल, ११ लोभहताक्ष, १२ शाांभडल्य, १३ शालाक्ष वगैरे. 

 
पूवीं सवध ग्रांथाांतून ब्राह्मण, क्षभिय, वैश्य व शूर असे चार वणध भलभहले आहेत. पैकीं ब्राह्मणाांचें वणधन व 

तयाांतील भेद वगैरे वर भदलेच आहेत. राभहलेल्या तीन वणांतही अनेक भेद झाले असून जाभतभेदाचें एक मोठें 
जालच पसरलें  आहे. पूवोक्त चतुवधणातमक बहदूांत आद्यवणधिय म्हणजे ब्राह्मण क्षभिय व वैश्य याांस आयध व 
शूराांस अनायध म्हणतात. आताां वणधक्रमाप्रमाणें भितीय क्षभिय वगांतील जे भेद आढळतात ते :— 

 
कच्छवाह (जयपूरच्या राजा); गोहेल (भावनगरचा राजा); चव्हाण (पृथ्वीराज), चालुक्य, चावडा 

(वनराज), चूडासमा; जार्व, जाडेजा (कच्छचे राव), जेठवा (पोरबांदरचा राजा); झाला; तुवार; परमार 
(भवक्रमराजा); बारया; मकवाणा; राठोड (जोर्पूरचा राणा); वाघेल, वाजा, वाढेल, वाळा; भशलार; सवयैा, 
भसद्धा भससोभदया (उदेपूरचा महाराणा), सोळांखी (भसद्धराजजयबसग) वगैरे. 

 
या क्षभिय ज्ञातींतील भकतयेक भेद असे झाले आहेत कीं, ते ज्या ज्या प्राांताांत जाऊन राभहले तया तया 

प्राांताांचींच तयाांच्या ज्ञातींस नाांवें भमळालीं : जसे —गोहेलवाड, झालावाड, वगैरे. याांतही आणखी पोटभेद आहेत 
: गोहेल याांचेमध्यें वाच्छाणी, गोबवददाणी, देवाणी, अखेराणी, व लाभटया असे पाांचभेद आहेत. क्षभियाांमध्यें 
अनेक प्रकारचे अभभमान असून तयाांत राठोड हे आपणास बळीचे वांश म्हणभवतात; जेठवा हे आपणास 
मकरध्वजापासून हनुमांताचे वांशाांतील समजतात; कोणी रामाचे व लक्ष्मणाचे वांशाांतील व कोणी सूयध व चांर याांचे 
वांशाांतील अशीं मोठमोठीं नाांवें घेतात. परांतु तया वांशाांचे कीत्तीप्रमाणें वीयधशौयाच्या नाांवानें तयाांजमध्यें केवळ पूज्य 
पडून ते वस्तुतः क्षािर्मांपासून भ्रष्ट झाले. अफू, मद्य इतयादींच्या सेवनाांत चूर होऊन ते क्षािर्मांतून गेले 
इतकें च नाहीं; तर ते मनुष्ट्यपणाांतूनही आांचवले असें म्हणण्यास हरकत नाहीं अशी तयाांची प्रस्तुत स्स्थभत झाली 
आहे! ती यापुढें परमेष्ठीच्या इच्छेनें व या देशाांच्या सुदैवानें काांहीं सुर्ारली तर नकळे. या क्षभियाांत भकतयेक 
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आपणास रजपूत म्हणभवतात; तयाांजमध्यें माि काांहीं शौयध आहे असें भदसतें. काांठी, भांगसाळी, भाटे्य, लवाणे 
हेही आपणास क्षभिय म्हणभवतात. 

 
दभक्षणेंत कायस्थ व पाताणे परभ,ू पाांचकळशी, ब्रह्मक्षभिय व ठाकूर हेही आपणास क्षभिय म्हणभवतात. 

आभण मराठे हे तर आपलीं शहाण्णव कुळें  क्षभिय आहेत असें म्हणतात. तीं कुळें पुढे भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— 
 
(१) अभहरराव ऊफध  राव (२) अांगे्र (३) इचारे (४) इांगळे (५) कदम (६) काांकडें (७) कानडे (८) काळे 

(९) केसरकर (१०) कोकाटे (११) खडतरे (१२) खराटे (१३) खांडागळें (१४) खानवलेकर उफध  राणे (१५) 
खाांडेकर (१६) गव्हाणे (१७) गाताड (१८) गायकवाड (१९) गुजर ऊफध  पवार (२०) गोळे (२१) गौळी (२२) 
घाटगे (२३) घोरपडे (२४) चाळके (२५) भचनगे (२६) जगताप (२७) जगदाळे (२८) जगर्ने (२९) जार्व 
(३०) जावळी (३१) टेकळे (३२) डफळे (३३) ढमढेरे (३४) ढवळे (३५) ढोणे (३६) तावसे (३७) तेजे (३८) 
थोटे (३९) थोरात (४०) दळवी (४१) दरेकर (४२) दाभाडे (४३) देवमाने (४४) देवराव (४५) र्ायबर (४६) 
रु्माळ (४७) रु्ळप (४८) नलवडे (नाइकवाडे, नाणेकर) (४९) बनबाळकर (५०) भनसाळ (५१) पाटणकर 
(५२) पाठारे (५३) पानसरे (५४) भपसाळ (५५) बपगळे (५६) फडतरे (५७) फाळके (५८) बाबर (५९) भागवत 
(६०) भालेराव (६१) भभसे (६२) भोइटे (६३) भोंवारे (६४) भोंसले ऊफध  भससोदे (६५) मळके (६६) महाभडक 
ऊफध  हांडे (६७) मभहपाळ (६८) माणकर (६९) माने (७०) मालुसरे (७१) मोरे (७२) मोभहते ऊफध  चव्हाण (७३) 
म्हावर (७४) यादव (७५) रणनवरे (७६) रसाळ (७७) राऊत (७८) राजमाने (७९) रेणुसे (८०) वाघ (८१) 
वाळके (८२) भवसाटे (८३) शटेके (८४) शळेके (८५) भशतोळे (८६) बशदे (८७) भशरके ऊफध  तुवार (८८) 
शलेार (८९) शांखपाळ (९०) साांबारे (९१) सावांत (९२) साळुांखे (९३) सूयधवांशी (सूर, सुवे) (९४) हरफळे 
(९५) भहरव े(९६) क्षीरसागर. 

 
या ९६ कुळाांतही १ भोंसले ऊफध  भससोदे, २ भशरके ऊफध  तुवार, ३ मोभहते ऊफध  चव्हाण, ४ महाभडक 

ऊफध  हांडे, ५ खानवलेकर ऊफध  राणे, ६ गुजर ऊफध  पवार आभण ७ अभहरराव ऊफध  राव हीं मुख्य सप्त कुळें 
आहेत, असें माभनले आहे. या मरायाांभशवाय वाभघर–काब े (िारकेचे) लाडवणजारी हेही आपणास क्षभिय 
म्हणभवतात. याांत वणजारी याांचीं भनरभनराळीं २४ गोिें असून तयाांचे एकाच गोिाांत परस्पर भववाह होत नाहींत. 
वर जीं ९६ कुळें  साांभगतलीं तया सवांचींही वगेवगेळीं गोिें व देवकें  आहेत. हीं देवकें  भववाहाभद मांगलकालीं 
पूभजतात. हीं देवकें  म्हणजे कोणाचा अघाडा, कोणाचा अांबा, कोणाची रुई, जाांबूळ वगैरे वृक्षपल्लव असून सवध 
वणजारी याांचें तर पांच पल्लव हेंच देवक आहे. येणेंप्रमाणें क्षभिय वणध व तयाांतील भेदाांभवषयीं थोडक्याांत भववचेन 
झालें . 

 
आताां वैश्याांभवषयीं भलहूां. परांतु ब्राह्मणाांचें असें म्हणणें आहे कीं, कभलयुगाांत क्षभिय व वैश्य हे दोनही वणध 

नसून ब्राह्मण व शूर हे दोनच वणध आहेत. परांतु हें म्हणणें भमथ्या आहे. वैश्य याांनीं जरी आपल्या प्राचीन वैभदक 
चाली व आचार भवचार सोडून भस्क्तमागाचा अवलां ब केला आभण ते कां या मुरा इतयाभद र्ारण कभरतात व 
उपनयन सोडून यज्ञोपवीत र्ारण करीतनासे झाले, तरी सवध देशभर वैश्य म्हणभवणारे वाणी, बभनये, 
आगरवाले, लाड, मोढ, नागर, भनमा, बलगाईत (दीक्षावांत, पांचम, जांगम), जैन व श्रावकवाणी, श्रीमाळी, 
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ओसवाळ, कपोल, खडायता, गुजरवाळ, ढीसावळ, कोमटी वगैरे आहेत व तयाांजमध्येंही प्रतयेकाांत दसा, भवसा, 
पाांचा असे भेद आहेत. 

 
शूद्र — अांजणा, ओतारी; कडवा, कलाल, कहार, काछी, कातारी, कासार, भकराड, कुळांबी, कुां भार, 

कोष्टी; गवांडी, गांर्वध, [गायक–गुजराथेंत], गुरव, गोपाळ, गौळी, गोंड; घडशी; चारण, भचतारी, भचिकथी, 
चोपदार, चौर्री; जाट [भरतपूर येथें], भजनगर, जोशी; झारेकरी; डफगर, डाकोते, डौरी; ढालगर; ताांबट, 
ताांबोळी, भतरगर, तुांगार, तेली; दासरी (भतरमल्ल)े; र्नगर, भर्वर; नट, नालबांद, भनळारी, न्हावी; पांचाळ, 
पाथरवट, पाांगूळ; बढई, बहुरूपी, बाळसांतोष, बेलदार, ब्राह्मणजाई; भडभुांजे, भरवाड, गुराखी, भराडी, भाट - 
१ ब्रह्मभाट [गुजराथेंतील], २ कां कालीभाट [मारवाडी] आभण ३ बहदुस्थानीभाट; भामटे, भावसार, भोई; 
मशालजी, माळी–[भजरे–फुल हळद–घास–बनकर–कास–पहाडी इ॰], मुलामगर, मेणजोगी, मेर 
[मेरवाडाांत], मेहेतरे, मोची; रबारी, राऊळ; लमाण, लोणारी, लोहार; वणजारी, वाजाांिी, वासुदेव; बशपी; 
सणगर, सतवडा, सरोदे, सुतार–[वैश्य–कोंकणी–गुजधर–देशी इ॰], सोनार याांजमध्यें १५ भेद आहेत :—
िागड, मास्तान, मारु, मेढ, सोरटीये, श्रीमाळी, खानदेशी [अहीर], वैश्य, कपोत, कानडे, देशस्थ, 
कोंकणस्थ, देवाांगनी, लाड आभण आगसाळे; हलवाई इ॰. 

 
अतं्यज—कातकरी, कैकाडी, कोल्हाटी, डोंगर-राज-महादव [डाांगण]-सोन [ठाणें] –ढोर [बदडोरी, 

नाभसक] वगैरे, कोळी; खाभटक; गारूडी; भघसाडी; ठाकूर; डोंबारी; ढोर; दुबळे; र्ावड, रे्ड; नट; परीट; 
फाांसेपारर्ी; बुरूड, बेरड; भाांबी, भील; महार, माांग, मेणा [मारवाडाांत]; रामोशी; वडारी, वािी, वारली, वैदू; 
भशकलगार; हलालखोर, होलार इ॰. 

 
म्लेंछ — चीन, हूण, बबधर, खश, पल्हव, यवन, शक, काांबोजी, तुकध  इ॰ 
 
ह्याप्रमाणें बहदुस्थानाांत अनेक ज्ञाती असून तयाांजमध्येंही अनेक प्रकारच्या रूढी प्रबल आहेत. कोणी 

एका ताटाांत जेवीत नाहींत, कोणी एका पांक्तीस बसत नाहींत, कोणास दुसऱ्याचीं भाांडीं उपयोगीं पडत नाहींत, 
व कोणी दुसऱ्याच्या हातचें पाणी घेत नाहींत; कोणास दुसऱ्याचें भशजलेलें  अन्न चालत नाहीं, कोणास पाण्याांत 
भशजलेलें  अन्न न चालून दुर्ाांतील अथवा तळलेलें  असें अन्न माि चालतें, कोणाचा अन्नव्यवहार होतो परांतु 
कन्याव्यवहार होत नाहीं; कोणाचीं शाखाभेदानें कमें एकि होत नाहींत, कोणास कोणाचा स्पशध होताां उपयोगी 
नाहीं, कोणास कोणाची छाया उपयोगी नाहीं, अशा अनेक वभहवाटी व भेद चालू आहेत. व ह्या वहीवाटींचा 
प्रतयेकास इतका अभभमान असतो कीं, राज्य व दौलतही गेली तरी बचता नाहीं; परांतु चालत आलेल्या 
वभहवाटींत यस्तकां भचत् न्यून पडताां उपयोगीं नाहीं! कोठें तया भेदाांभवरुद्ध आभण वभहवाटींभवरुद्ध काांहीं फरक 
पडेल तर मोठी गलबल होऊन जाते. उत्तरबहदुस्थानाांत तर दरएक मनुष्ट्यानें वगेळी चूल करून आपलें  अन्न 
भशजवनू खाल्लें पाभहजे असा ठराव आहे. परांतु पूवीं क्षभिय ब्राह्मण इतयाभद वणांचे सव लोक सूपकाराांनीं केलेलें  
अन्न खात होते, असें भारत, भागवत वगैरे ग्रांथाांतून प्रभसद्ध आहे. मग आलीकडे हे इतके भेद माजण्याचें काय 
कारण झालें  असेल तें असो. पुनर्तववाह बांद पडून दयाांकुर अगदीं वाळून कोळ झाला. भशमग्यासारखे सण भनघून 
प्रौढता अब्र ूआभण भवनय हीं बुडालीं व लोक भनलधज्ज झाले, बालभववाह प्रचाराांत येऊन देशाांतील बल पराक्रम 
आभण साहस याांचा सतयानाश करून तरुण अबलाांस वैर्व्याचे खाईांत लोटून देण्याचें भयांकर यांि चालू झालें , 
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आभण भभक्षुकी वाढून उद्योगावर पाणी पडलें ; असे चोंहींकडून या देशावर अनथध ओढवले. तेव्हाां देशाची अवस्था 
चाांगली राहण्याचें अथवा हे सवध भयांकर आभण हृदयास घरे पाडणारे बनद्य व्यवहार जावतकालपयंत अस्स्ततवाांत 
आहेत तावतकालपयंत देशास सुस्स्थभत प्राप्त होण्याचें सद्वृत्त स्वप्नीं देखील ऐकूां  येणार नाहीं. अनेक भेद व 
मताांतरे असेतोंपयंत एकवाक्यतेचें वारेंही या देशास लागणार नाहीं; पुनरुिाहाची चाल पडल्याभशवाय दयेचें 
बीजच या देशाांत पेरलें  गेलें  नाहीं असें समजावें; भशमग्यासारखे सण बुडाले नाहींत तोंपयंत सरीती व भवनयाभद 
वांद्य गुणाांची प्रास्प्त या देशास होणें नाहीं; बालभववाह बांद पडून स्वयांवरें सुरू झाल्याभशवाय स्त्रीपुरुषाांची प्रीती 
बल आभण स्वातांत्र्य हीं या देशाांत जन्मणार नाहींत; आभण भभक्षुवगध मोडून उद्योगावाांचनू मनुष्ट्य नाहीं असा प्रकार 
सुरू झाल्याभशवाय या देशाांस दाभरद्र्यानें ग्राभसलें  आहे ती शोच्यावस्था जाऊन देश सुखी व आबाद होणार नाहीं. 

 
इतका जाभतभेद झाला तरी तयास आर्ार काय म्हणून पहावयाला गेलों तर स्वचे्छाचार याभशवाय काांहीं 

प्रमाण साांपडणार नाहीं. मूळ प्रारांभीं भलभहलेले र्मधशास्त्रार्ारें र्रलेले चार वणध; तयाांच्या आज हजारों ज्ञाती 
होऊन भनरथधक मोठें बांड माजलें  ही बहदुलोकाांतील परमावर्ीची भववकेशून्यता होय. अद्भतु ईश्वरशक्तीचे 
दशधक अनेक सृष्ट पदाथध असून तयाांचे महान् महान् उपयोग करणें अथवा ते उपयोग करण्याचें ज्ञान नसेल तर 
पृथ्वीवरील इतर तज्ज्ञ लोकाांजवळून तया भवद्याांचे व उपयोगाांचें ज्ञान करून घेणें आभण तेणेंकरून ईश्वराचें 
चातुयध, तयाची अगार् शस्क्त व तयाची सवध भतूाांभवषयीं दयालुता हीं ओळखणें हीं महतकायें सवध एकीकडे राहून 
व्यथध ज्ञाभतभेदाच्या भवशाल जालामध्यें सवध बहदुलोक गोरफाटले गेले ही तयाांच्या दुदैवाची कमाल झाली! 
बहदुलोकाांच्या ह्या व अशाच इतर भववकेशनू्यतवानें आपल्या देशाची स्स्थभत सुर्ारण्याचे उपाय होणें अथात् 
एकीकडेच राभहलें , परांतु येणेंकरून प्रचांड भभक्षुवगध माि भनमाण होऊन भदवसें-भदवस तयामध्यें तेवढी ज्यास्त 
ढोंगासोंगाांची सुर्ारणा होऊन फसवणुकीचे व्यापार सुरू झाले आहेत! तर अशा योगानें कोणतया पयधवसानावर 
देशस्स्थभत जाईल याचें सवांस सार्ारण अनुमान होणें सहज आहे. देशोन्नभत होणें म्हणजे भभक्षुवगध कमी होऊन व 
उद्योग वाढून लोक स्वकष्टार्तजत रव्यानें उदरपोषण करूां  लागले पाभहजेत. व येवढ्या कभरताांच भनष्ट्फळ 
वादभववाद व पाखांडें चालतील तोंपयंत लोक, कभलयुग म्हणून भदवसेंभदवस आपला ऱ्हासच व्हावयाचा असें जें 
वडेेपणानें दुष्ट भाभकत करून तयावर भनष्ठा ठेभवतात तीच सवधथैव सफळ होण्याचे भयांकर डोहाळे या आयधभमूीस 
होत आहेत! म्हणून देशाांत उद्योगी, ज्ञानी, भवचारवान् आभण सुशील लोक उतपन्न झाले पाभहजेत. सुर्ारलेल्या 
राष्ट्राांतील उद्योगी सुभशभक्षत वगैरे भनर्तदष्ट भवशषेणाांनीं मांभडत अशा लोकसांख्येची बहदुस्थानाशीं तुलना केली तर 
बहदुस्थान हा अशा लोकसांख्येंत लक्षाांशानें देखील बरोबरी करूां  शकणार नाहीं. आताां हल्लीं जी लोकवस्ती आहे 
भतच्याही सुर्ारणेची गोष्ट पाभहली तरी तयाांच्या परांपरेच्या दुष्ट चाली रीतींचे जे भवलक्षण तऱ्हेचे पभरणाम तयाांजवर 
बसून तयाांस नीचावस्था आली आहे ती महतकष्टसाध्य आहे. ज्ञान आभण उद्योग याांचा क्षय झाल्यामुळें 
लोकसांख्येंत जे कोणी खाऊन भपऊन सुखी आहेत तयाांस ज्ञानाचा अभाव झाला व ज्याांस ज्ञानप्राप्तीची इच्छा 
आहे तयाांस दोनप्रहरचीच भ्राांभत पडल्यामुळें तयाांच्यानें सवध प्रकारें ज्ञानप्राप्तयथधच श्रम करवत नाहींत. एतावता 
चोहोंकडून कभनष्ठ स्स्थतीला सार्क असेच प्रकार घडून येत आहेत. उपयुक्त सुभवद्याांचे ग्रांथाांचा प्रथम पासून 
अभाव असल्यामुळें ज्ञानप्रसारास एक मोठी उणीव आहे ही एक गोष्ट देशोन्नतीच्छूांनीं लक्ष्याांत बाळगून तशा 
ग्रांथाांच्या प्रसाराकडे र्ोरण भदलें  पाभहजे. देशोन्नतयथध असा पुष्ट्कळ लोक टाहो फोडतात व स्वतः अश्राांत श्रम 
करीत आहेत, परांतु तयाांच्या कृतीस साफल्य येत नाहीं. याचें कारण हेंच कीं, एततसांबांर्ी काळजी बाळगून 
लोकाांस उपदेश करणाऱ्याांची सांख्या अतयल्प आहे व जे उपदेष्ट ेआहेत तयाांस असावें तसें रव्यबल, अभर्कारबल 
व मनुष्ट्यबल नाहीं ही एक मोठी कमतरता आहे. पूवीं मनु, याज्ञवल्क्य, पाभणनी, पतांजली, भवक्रम, भोज, 
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वाग्भट्ट, भास्कराचायध वगैरे महान् महान् महषी व पुरुष झाले हे आपल्या स्वतांि भवचारानें व एकभनष्ठेनें झाले; व 
तेही ज्या गोष्टींत प्रभसद्ध आहेत तया गोष्टी ज्ञाभतभेदासारख्या भनरथधक उद्योगानें झाल्या नाहींत हेंही सवध कबूल 
करतील. तेव्हाां या पभरभशष्टाचा इतकाच हेतु आहे कीं, खऱ्या कत्तधव्यापासून आपण बहकून कोणतया अनथास 
पाि झालों हें नीट रीतीनें पाहून खऱ्या तत्त्वभवचारानें आपल्या आवश्यक कत्तधव्यास अनुसरावें. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट १५ वें 
 

भूगोल 
 
जें अज्ञान व ज्या भ्राांती याांनीं या देशास अतयांत दुदधशा आभणली तया अज्ञानाांतील व तया भ्राांतींतील प्रमुख 

भवषय भगूोल होय. भगूोलावरील गाांवें, देश, खांडें वगैरेंचे पभरमाण पुढें भलभहल्याप्रमाणें वर्तणलें  आहे :— 
 

यवाऽष्टमांगुलां  प्रोक्तां चतुरांगुलां  मुभष्टकम् । 
षष्टमुभष्ट भवदे्धस्तः हस्तां चतवाभरकां  र्नुः ॥ 
भिसहस्रां र्नुः कोशां कोशचतवाभर योजनम् । 
शतयोजनां देशां च देशचतवाभर मांडलम् ॥ 
शतमण्डलकां  खण्डां मेभदनी नवखांडका । 

 
भागवताचे पांचम स्कां र्ाांत व मतस्यपुराणाचे ११२ व ेअध्यायाांत आभण याचप्रमाणें इतर पुराणाांतून भगूोल 

व खगोल याांचें वणधन भदलें  आहे. परांतु तें अगदीं असतय अतएव कस्ल्पत व अज्ञानप्रद आहे; आभण हें तत्त्व 
जाणनूच प्रभसद्ध ज्योभतषशास्त्रज्ञ भास्कराचायध याांनीं आपल्या भसद्धाांतभशरोमणी नामक सवधवांद्य ग्रांथाांत या 
पौराभणक भगूोलवणधनाचा उपहास केला आहे. परांतु तो पौराभणक भगूोल प्राकृत वाचकाांस कळावा म्हणून येथें 
तयाचें थोडेसें भदग्दशधन करण्याचा भवचार आहे. पुराणकाराांनीं मूळ पृथ्वी ही पिाकृती र्रून भतजवर १ जांब,ु २ 
प्लक्ष, ३ शाल्मल, ४ क्रौंच, ५ शाक, ६ कुश व ७ पुष्ट्कर हीं सप्त महािीपें आहेत असें वर्तणलें  आहे. तयाांत जांबिुीप 
हें मध्यभागीं असून तयाचे भोंवतीं इतर ६ िीपें आहेत. जांबुिीपाांत ९ खांडें आहेत :— १ इलावृत, २ केतुमाल, ३ 
भराश्व, ४ हभरवषध, ५ भरतखांड, ६ नील, ७ श्वेत, ८ रमकण आभण ९ भहरण्वत. या खांडाांपकैीं भरतखांडाांत ५६ 
देश वर्तणले आहेत. भरतखांडाांत मेरु, मांदार, हेमकूट, भहमालय, माल्यवान, गांर्मादन, नीलभगभर, कुमुद 
इतयाभद पवधत, लां का वगैरे उपिीपें, १ क्षार २ इक्षुरस ३ सुरा ४ घृत ५ दभर् ६ क्षीर आभण ७ जल हे सप्तसमुर 
वगैरे आहेत. मेरु पवधताभशवाय िीपाांतरीं एक लोकालोक पवधत वर्तणला असून तो लोकालोक पवधत व मेरु पवधत 
या उभय पवधताांवरून सूयाचा रथ जातो व येणेंकरून सवध जगास सूयधतेज भमळतें, इतयाभद वणधनें आहेत. आताां हें 
वणधन भकती अद्भतु आहे याचा भवचार आलीकडील सज्ञान स्स्थतींतील आठ वषांचा मुलगा देखील साांगेल. 
याभशवाय स्वगध, पाताळ आभण या भरतखांडाांतील माणसें, वृक्ष वगैरेंचेंही भकती अद्भतु वणधन केलें  आहे? 
िीपाांतरींच्या मनुष्ट्याांत कोणी दहा दहा हजार वषें आयुष्ट्याचे आहेत; वृक्षाांत आांबा, फणस, कदांब, वट वगैरे 
वृक्षाांपासून सुवणध भनघतें; जाांभळीला हत्ती एवढें जाांभळू येतें; मेरूची २ लक्ष योजनें उांची; ब्रह्माांडास वामनाचा 
अांगुष्ठस्पशध झाल्याबरोबर तें फुटून तयाांतून गांगा भनघाली ती मेरु पवधतावरून भरतखांडाांत आली! इतयाभद 
भवलक्षण वणधनें व अशींच अनेक प्रकारचीं सरोवरें, वनें, उपवनें, वगैरे मनास वाटतील तशीं वर्तणलीं आहेत. 
स्वगांत अप्सराभद नृतय करतात, पाताळाांत सपांचा राजा वासुकी हा राज्य करतो, हा सवध पृथ्वीभार तया 
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पातालस्थ शषेाच्या हजार फणाांवर आहे व याची साक्ष तयाचे मस्तकाांस कळ लागल्यावर तो आपली फणा 
हलभवतो तोच र्रणीकां प इतयाभद भवलक्षण तकध  व अज्ञानमूलक गोष्टी भलहून तयाांचें नेहमीं पुराभणक, कीतधनकार 
वगैरेंकडून कथन होऊन होऊन येथून तेथवर सवध राजा प्रजा भ्राांत व मोभहत झालीं. परांतु तया वणधनाांप्रमाणें तया 
तया स्थलाांचा, मनुष्ट्याांचा व वृक्षादींचा दाखला आताां कोठेंही भदसत नाहीं इतकें च नाहीं, तर तीं वर्तणते वळेींही 
तयाांची स्स्थभत पुराणाांत वर्तणल्याप्रमाणें वस्तुतः नसून पुराणकतयांनीं केवळ अलां काभरक रीतीनें व मौज 
वाटण्याकभरताांच हीं असांभाव्य कथानकें  वर्तणलीं आहेत इतकें च तत्त्व भदसतें. परांतु ह्या बडबडीनें पुढें कोणता 
अनथध प्राप्त झाला व लोक ह्या असतय कथानकाांवर भलूुन तीं सतयच मानीत राभहले हें फार अभनष्ट झालें  
याभवषयीं एततपूवीं अनेक भठकाणीं भववचेन केलें  आहे. परांतु आताां भौगोभलक यथाथध ज्ञान हस्तामलकवत् झालें  
आहे हें बहदुलोकाांचे महद्भाग्य उदयास आलें  असें म्हणण्यास हरकत नाहीं, कारण, कोलां बस, कुक, रेक 
इतयाभद भगूोलशोर्क लोकाांनीं पृथ्वीपयधटनें व समुरपयधटनें करून भगूोलाची माभहती व गभणत भसद्ध केलें  तें 
हल्लीं बहदुलोकाांस अप्रयासेंकरून प्राप्त झालें  आहे हा एक मोठाच लाभ म्हटला पाभहजे. 

 
उदार इांग्रजसरकारच्या आश्रयाखालीं भजकडे भतकडे भवद्याशाळा स्थापन होऊन सवधि यथाथध 

भगूोलज्ञान व ऐभतहाभसकज्ञान भमळूां  लागलें . बहुत कालपयंत हा देश असाच अज्ञानाांत लोळत राहावयाचा 
होता. परांतु तें नष्टचयध सांपून राज्यकतयांकडून आमच्या लोकाांस बळेंच अमृतप्राशनाचा प्रसांग आला. आज 
भगूोलाचें सतयज्ञान बहुत प्रसृत झालें  असून तें नवीन सांततींतच भवशषेेंकरून आहे. म्हणजे पाराग्वुयी कोठें आहे 
अथवा इांग्लां डाांतील अगदीं अप्रभसद्ध कौंटी (तालुका) कोठें आहे बकवा लाहोर कोठें आहे म्हणून भवचारलें  तर 
नवीन भगूोलज्ञाांचे बोट भबनचकू नकाशावरील तया तया भठकाणीं जाईल, असें हें ज्ञान वाढत आहे. 

 
वर जांबिुीपाांतील भरतखांडाांत ५६ देश आहेत म्हणून भलभहलें  आहे. ते देश आमच्या एका [‘बहदुस्थानाचा 

इभतहास’ प्रस्तावना पृष्ठ ९६ पहा.] ग्रांथाांत आम्हीं दाखल केले आहेत तयाांची येथें पुनरुस्क्त नको. तरी तयाांत आपण ज्यास 
बहदुस्थान म्हणतों व ज्याांत आपला अभर्वास आहे तोच इांग्रज सरकारकडे आल्यावर तयाचे जे तयाांनीं 
सोईकभरताां भाग करून तयाांचे पोटीं भजल्हे पाभडले आहेत तयाांची माभहती उपयोगीं आहे. 

 
बहदुस्थानचे सांबांर्ानें लां डन येथें मुख्य ‘इांभडया हाऊस’ म्हणून एक आफीस (कचेरी) असून तयाांत 

‘स्टेटसेके्रटरी’ नावाचा अभर्कारी मुख्य आहे. तयाचे हाताखालीं हा सवध बहदुस्थानदेश असून याजवर जे 
अभर्कारी वगैरे नेमावयाचे तयाजकडून नेमण्याांत येतात. बहदुस्थानाांतील सवध कारभार ‘गव्हरनर जनरल’ 
नामक मुख्य अभर्काऱ्याचे स्वार्ीन असून तयाांची कचेरी भसम्ला, कलकत्ता बकवा इतर भठकाणीं असते. 
बहदुस्थानचे भाग वगैरे खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— 

 
किदुस्थानदेश (इणंडया) 

 
याचे पोटीं भवभाग — १) मुांबई इलाखा; (२) मरास इलाखा; (३) बांगाल इलाखा; (४) वायव्येकडील 

प्राांताचा इलाखा; (५) पांजाब इलाखा; (६) मध्यबहदुस्थान; (७) नागपूर इलाखा; (८) रजपुताना; (९) 
आसामप्राांत; (१०) अयोध्याप्राांत (११) म्हैसूर व कुगधप्राांत; (१२) ब्रह्मदेश; आभण (१३) भनजामाचा मुलूख 
(वऱ्हाड). याांतील भजल्हे वगैरे अनुक्रमें :— 
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(१) मंुबई इलाखा — कारभार पाहणारा गव्हरनर. बसर् — (१) कराची, (२) भशकारपूर, (३) 

हैदराबाद, (४) थर व पाकध र (५) अपरिाांभटअर, गुजराथ — (६) अमदाबाद, (७) खेडा, (८) सुरत, (९) 
भडोच, (१०) पांचमहाल, (११) खानदेश, (१२) नाभसक. कोंकण — (१३) ठाणें, (१४) रतनाभगरी. (१५) 
कुलाबा. महाराष्ट्र — (१६) अहांमदनगर, (१७) पुणें, (१८) सातारा, (१९) सोलापूर, द॰ महाराष्ट्र — (२०) 
बेळगाव, (२१) र्ारवाड, (२२) कलादगी, (२३) राजकोट, (२४) बडोदें, (२५) बडवान, (२६) एडन, (२७) 
अशीरगड, (२८) भडसा, (२९) नभसराबाद, (३०) नीमच. 

 
(२) मद्रास इलाखा —गव्हरनर. (१) कृष्ट्णा, (२) नेलूर, (३) कडाप्पा, (४) बल्लारी, (५) कनुधळ, (६) 

बचगलपट, (७) उत्तर अकाट, (८) दभक्षण अकाट (९) भिचनापल्ली, (१०) मदुरा, (११) कोइम्बतूर, (१२) 
झेलम, (१३) मलबार, (१४) तांजावर, (१५) भनलभगरी, (१६) गांजम, (१७) भवशागापट्टण, (१८) भतनेवल्ली, 
(१९) गोदावरी, (२०) राजमहेंरी (२१) दभक्षणकानडा. 

 
(३) बंगाल इलाखा —लेस््टनेंट गव्हरनर. (१) भचतेगाांव, (२) भटपऱ्याांचीं डोंगराळ रानें, (३) 

नोआखोली, (४) वाकरगांज, (५) फरीदपूर, (६) डाका, (७) ममैनबसघ, (८) भटपरा, (९) चोवीसपरगणे, 
(१०) जेसोर, (११) नुरा, (१२) मुर्तशदाबाद, (१३) पाटणा, (१४) बोग्रा, (१५) भदनाजपूर, (१६) रामघर, 
(१७) कुचभबहार, (१८) जालपाइगणी, (१९) दाजधबलग, (२०) भमदनापूर, (२१) हौरा, (२२) हुगळी, (२३) 
बिान, (२४) बाांकीपूर, (२५) वीरभमू, (२६) साांथलपरगणे, (२७) भागलपूर, (२८) मोंगीर, (२९) पूर्तणआ, 
(३०) मालडा, (३१) दभंगा, (३२) मुझफरपूर, (३३) सारण. भबहार —(३४) चांपारण्य, (३५) गया, (३६) 
शहाबाद, (३७) हजारीबाग, (३८) लोहारडग्गा, (३९) पालामौ, (४०) भानभमू, (४१) बालासूर, (४२) 
कटक. ओभढया — (४३) पुरीअजगन्नाथ, (४४) बसगभमू, (४५) बांकुरा, (४६) राजेशाही. 

 
(४) वायव्येकडील प्रातं —लेस््टनेंट गव्हरनर. (१) बनारस (काशी), (२) अलाहाबाद (प्रयाग), (३) 

झाांशी, (४) आग्रा, (५) मीरत, (६) बरेली, (७) अलमोरा, (८) लखनौ, (९) सीतापूर, (१०) फैजाबाद, (११) 
देहरारू्न, (१२) सहारणपूर, (१३) मुजफरपूर, (१४) बुलां दशहर, (१५) अल्लीगड अ. कोएल, (१६) कमाऊ, 
(१७) गडवाल, (१८) भबजनूर, (१९) मुरादाबाद, (२०) वडाण, (२१) तेराईपरगणे, (२२) मरु्रा, (२३) 
फकाबाद, (२४) मभणपूर, (२५) इटावा, (२६) इटाव, (२७) जालवण, (२८) लभलतपूर, (२९) कानपूर, (३०) 
फते्तपूर, (३१) बाांडा, (३२) हमीरपूर, (३३) जोनपूर, (३४) गोरखपूर, (३५) बस्ती, (३६) अजमघर, (३७) 
भमरजापूर, (३८) गाजीपूर. 

 
(५) पंजाब इलाखा–लेग्टटनेंट गव्िरनर — (१) भदल्ली, (२) भहसार, (३) अांबाला, (४) जलां दर, (५) 

लाहोर, (६) रावळबपडी, (७) मुलतान, (८) देराइस्माएलखान, (९) पेशावर, (१०) लुभर्आना, (११) 
हुशारपूर, (१२) अमृतसर, (१३) भशआळकोट, (१४) गुरुदासपूर, (१५,) फेरोजपूर, (१६) गुजरणवाला, 
(१७) जहेलम, (१८) गुजराथ, (१९) देरागाजीखान, (२०) कोहात, (२१) हाझारा, (२२) गुरुगाांव, (२३) 
कनधल, (२४) रोहतक, (२५) भशरसा, (२६) भसम्ला, (२७) काांग्रा, (२८) खान, (२९) शापूर. 
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(६) मध्यकिदुस्थान–गव्िरनर जनरलचा एजंट – (१) इांदूर, (२) ग्वाल्हेर, (३) रतलाम, (४) सतना, 
(५) गुणा. 

 
(७) नागपूर–कणमशनर — (१) उत्तर गोदावरी, (२) सांबलपूर, (३) भबलासपूर, (४) रायपूर, (५) 

बालेघाांट, (६) बचर्वाडा, (७) चाांदा (चांरपूर), (८) भबटल, (९) भांडारा, (१०) नागपूर, (११) वर्ा, (१२) 
नेमाड, (१३) हुबसगाबाद, (१४) नभसंगपूर, (१५) जबलपूर, (१६) सागर, (१७) भशवणी, (१८) मांडळा, (१९) 
दमो. 

 
(८) राजपुताना—गव्िरनर जनरलचा एजंट — (१) अजमीर, (२) जयपूर, (३) अलबार, (४) 

भसरौही, (५) मारवाड, (६) मेवाड, (७) हारोटी, (८) भकसनगड, (९) भरतपूर, (१०) भकरवळी, (११) 
ऐभरनपूर, (१२) अबू-ठाणें (एजांट), (१३) बासवाडा, (१४) भबकानीर, (१५) भबम्डी (बुांदी), (१६) कोटा, 
(१७) टोंक, (१८) झालावार, (१९) शाहापूर. 

 
(९) आसाम–कणमशनर — १) भसल्हट, (२) काचार, (३) गोवळपारा, (४) गारोपवधत, (५) 

कामरूप, (६) दरांग, (७) मनगांग, (८) भसलासगड, (९) लक्ष्मीपूर, (१०) नागापवधत, (११) खासीपवधत. 
 
(१०) अयोध्या — (१) लखनौ, (२) उणाउ, (३) बाराबांकी, (४) सीतापुर, (५) हादुधई, (६) खेरी, 

(७) फैजाबाद, (८) भरईच, (९) गोदा, (१०) रायबरेली, (११) सुलतानपूर, (१२) प्रतापगड. 
 
(११) म्िैसूर–कणमशनर – नांभददुगध : (१) बांगलोर, (२) कोल्हार, (३)तमकूर. आस्टगाांव : (४) 

म्हैसूर, (५) हासन. (६) भशमोजा, नगर : (७) कादर, (८) भचतळदुगध, (९) कुगध. 
 
(१२) णब्रणटश–ब्रह्मदेश — (१) आराकानभडस्व्हजन, (२) पेगूभडस्व्हजन — (अ) रांगून. (ब) ठांकबा, 

(क) बासीन, (ड) हेंजदा, (इ) प्रोम, (फ) थायटमेयो. (३) तेनासरीम भडस्व्हजन. 
 
(१३) िैद्राबाद (णनजाम) अमानी मुलूख–रेणसडेंट, कणमशनर — (१) उमरावती, (२) भसकां दराबाद, 

(३) बोलारम, (४) चांदरघाट, (५) अकोला, (६) एभलचपूर, (७) बुलढाणा, (८) वणी, (९) वासीम. 
 

 ———— 
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पणरणशष्ट १६ वें 
 

इणतिास 
 
वर जी भौगोभलक ज्ञानाभवषयींची अांर्परांपरा साांभगतली तितच ऐभतहाभसक ज्ञानाभवषयींही पाभहलें  

असताां बहुत लोकोत्तर गोष्टी पुराणाांत वर्तणल्या आहेत. ह्यामुळें  इभतहासभप्रयाांस मागील काळच्या खऱ्या 
इभतहासाची प्रास्प्त व्हावी तशी होत नाहीं. ग्रांथाांतरींचा प्राचीन इभतहास म्हणजे अनेक अवताराांचीं वणधनें, 
सृष्ट्टु्यतपत्तीचें वणधन, समुरमांथन, चतुदधशरतनप्रास्प्त देवदानव– गांर्वध– यक्ष याांचीं युद्धें, तयाांचा आचार व्यवहार, 
मांि व अस्त्रें याांचे प्रयोग, शनीचे पुि, सूयधचांराांचे पुि, गरुड–मतस्य–वराह–नांदी याांचे सांवाद, इतयाभद 
अलां काभरक व लाक्षभणक वणधनें व तयाांच्या गाथा हीं इभतहासाांत येतात. परांतु हे सवध भवभचि व चमतकाभरक ग्रांथ 
असून तयाांपासून प्राचीन खऱ्या इभतहासाची मुळींच प्रास्प्त नाहीं म्हटलें  तरी बचता नाहीं. वदेाांत सृष्ट्टु्यतपत्तीचे 
वणधनाभवषयीं अनेक तकध  आहेत :— 

 
प्रजापभतः प्रजा असृजत । ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ 
आपो ह वा इदमगे्र सभललम् । तस्मािा एतस्मादातमन आकाशः सांभतृः ॥ 

 
असेच पुराणाांतील सृष्ट्टु्यतपत्तीचेही तकध  भनरभनराळे आहेत. परांतु अवतारकल्पना ही वदेानांतर भनघाली. 

तया अवताराांतही कोणी पूणावतार, कोणी अांशावतार, कोणी आवशेावतार, कोणी कलावतार व कोणी 
भवभतूयवतार असे वर्तणले आहेत. तयाांत कोणी भशवाचे, कोणी भवष्ट्णूचे, कोणी वायूचे, शषेाचे, दत्ताचे, नांदीचे, 
गरुडाचे असे अनेक अवतार झाले म्हणून भलभहलें  आहे. मुख्य दशावतार वर्तणले आहेत ते :— १ मतस्य, २ कूमध, 
३ वराह, ४ नृबसह, ५ वामन, ६ परशुराम, ७ राम, ८ कृष्ट्ण, ९ बौद्ध आभण १० कलां की. याजवर भागवताांत 
आणखी १४ अवतार भलभहले आहेत :— १ सनक, २ यज्ञ, ३ नारद, ४ दत्त, ५ कभपल, ६ नरनारायण, ७ हभर, ८ 
पृथु, ९ ऋषभदेव, १० हयग्रीव, ११ हांस, १२ र्न्वांतरी, १३ मोभहनी आभण १४ व्यास. परांतु इतक्याांनींही झालें  
नाहीं. तर जेवढे म्हणून मोठे पराक्रमी, ज्ञानी आभण सद्गुणी पुरुष भदसले तेवढे पुराणकाराांनीं अवताराांत 
गभणले. 

 
प्राचीनकाळीं दैतयवांश म्हणजे भहरण्याक्ष, प्रल्हाद, बली, बाणासुर वगैरे झाले. सूयधवांशाांत इक्ष्वाकु, 

माांर्ाता, भभगरथ, सगर, भदलीप, अांबरीष, रघु, दशरथ, राम, कुश इतयाभद व तयाचप्रमाणें सोमवांशाांत बुर्, 
सोम, यदु, वसुदेव, कृष्ट्ण इतयाभद अयोध्या, िारका, मरु्रा, इतयाभद भठकाणीं झाले. पुढें आलीकडे कभलयुगाांत 
युभर्भष्ठर, परीभक्षत, जन्मेजय, शतानीक इतयाभद कुरुवांशीय राजे होऊन नांतर उजै्जनीस भवक्रम राजा झाला. 
तयापूवीं मगर् देशाांत नांदवांश, मौव्यधवांश, चांरगुप्त, अशोक इतयाभद राजे झाले; भवक्रमानांतर पैठणास शाभलवाहन 
हा राजा झाला; पुढें तारागड व भदल्ली येथें चव्हाणवांशीय सुमांतदेवापासून पृथुराज ज्यास भपठोरा म्हणतात 
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तेथपयंत राजे झाले. परांतु पथुृराजावर मुसलमानाांनी हल्ला करून तयास मारलें , तयाचें वणधन तयाजवळ चांदभाट 
म्हणून एक कभव होता तयानें ‘पृश्वीराजरासा’ म्हणून एक भारताएवढा ग्रांथ केला आहे तयाांत समग्र वणधन केलें  
आहे. तयाच काळीं गुजराथेंत वल्लभीपुरास वनराज, चावडापाटणास राजाकणध व भीम ह्याप्रमाणें भठकभठकाणीं 
पृथक् पृथक् राजे होते परांतु मुसलमानाांनीं ते सवध सांपवनू शवेटीं अकबराचे वळेीं एकछिी राज्य झालें . 
मुसलमानी बादशाहाांतही मोंगल, पठाण, लोदी, सय्यद, भखलजी, तघलख, भगजनी वगैरे अनेक वांश झाले. 

 
साराांश, आलीकडच्या काळचा जो काांहीं सतय इभतहास भमळतो तयावरून असें अनुमान होतें कीं, 

परदेशीय लोकाांस या सांपन्न बहदुस्थानाचा अभभलाष उतपन्न झाला आभण ज्याचे अांगाांत पराक्रम असेल तयानें या 
देशावर चालून येऊन तयाची वाटेल तशी पायमल्ली करावी असें चाललें  व असें होताां होताां हा देश जो लक्ष्मीचें 
माहेरघर होता तो अवदशचेें माहेरघर बनला आहे! सवध देशाांतील लोकाांचा या देशाांतील वैभवामुळें  सवधदा 
याजवर डोळा असल्यामुळें हा देश अगदीं दीन होऊन गेला होता. आभण तशाांत, रामचांरापासून येथें जो 
रव्यसांचय झाला होता तया आर्ारावर येथील लोक सुखी व स्वस्थ असून तया सांपत्तीचा व्यय होण्याकभरताां 
अनेक प्रकारचे दानभवर्ी वगैरे काढून लाखों रुपये खचीत होते; परांतु बाह्य प्रदेशचें ज्ञान वगैरे भमळभवण्याकडे 
कोणाचेंच लक्ष्य न लागल्यामुळें  या देशच्या लोकाांचें कोणावरच वचधस्व न पडून तयाांस दुसऱ्याचें अांभकत होऊन 
रहावें लागलें . व तयामुळें  परांपरागत सवध अभभमान, गवध व मोठेपणा हे भवलयास जाऊन एतदे्दशीयाांस भनरुपायानें 
मुसलमानाांचे पदरीं मुतसदभगरी आभदकरून सेवार्मध स्वीकारून राहावें लागलें . तयामुळें  अथात् येथील लोकाांची 
परांपरागत श्रीमांती मुसलमानाांकडे आली, व ह्याप्रमाणें सांपत्तीचा पभरणाम आळशीपणा व अशक्तता याांचा 
अभर्कार पुनः मुसलमानाांवरही बसून पुढें तयाांजवर जेव्हाां अनेक युरोभपअन व मराठे पडले तेव्हाां तेही हतवीयध 
झाले. मरायाांत भशवाजी, थोरले बाजीराव, महादजी याांजसारखे पराक्रमी पुरुष भनघून तयाांचे कतृधतवाने ते 
श्रीमांत झाले. परांतु तया महापुरुषाांचे पश्चात् राज्यनीभत व शहाणपणा हीं कमी पडून तें वैभव तयाांसही भचरकाल 
लार्लें  नाहीं. व शवेटीं ज्या परदेशीय िें च, पोतुधगीज व डच या लोकाांची या देशावर दृभष्ट असून तयाांचे उद्योगही 
चालले होते, परांतु राज्यनीभत व शहाणपणा या गुणाांचें तयाांजमध्येंही न्यनू असल्यामुळें  तया गुणाांनीं पूणध अशा 
इांग्रजाांकडे या देशाचें सवध राज्य येऊन सवध एकछिी राज्य झालें . हें राज्य प्रथम कां पनीकडे येऊन नांतर केसर–
–इ–बहद याांजकडे सावधभौमतव आलें . तया महाराणीसाहेब मभलका माअजमा हल्लीं भवराजमान आहेत. 

 
ह्याप्रमाणें ऐभतहाभसक राज्यपरांपरेची माभहती आहे. द्या सांबांर्ानें भनरभनराळ्या भठकाणचे व भनरभनराळ्या 

राजवांशाांचेही इभतहास प्रभसद्ध आहेत व होत आहेत. परांतु पूवींच्या कवींनीं जे भारतासारखे इभतहास म्हणून 
भलभहले तयाांत काांहीं मूळ माि असून बाकी अलां कार, अतयुस्क्त, अनेकरसपभरपाक इतयाभद गुणाांवर दृभष्ट देऊन 
असावें तयाजपेक्षाां फार अभर्क रीतीनें वाटेल तसें कस्ल्पत वणधन केलें  आहे. हें सवधदा लक्ष्याांत ठेवावें. पृथ्वीवरील 
अनेक देशाांतून अनेक राज्यक्राांती झाल्या आहेत व पुढेंही होतील. वर जीं या देशाांतील मोठमोठीं राज्याांतरें 
झालेलीं साांभगतलीं ह्याचप्रमाणें इतरिही झाल्याचीं पुष्ट्कळ उदाहरणें आहेत. बहदुस्थानाांत जसें पूवीं स्वतांि 
क्षभियराज्य होतें तयाचप्रमाणें जरुसालेम येथें यहूदी लोकाांचें फार मोठें राज्य होतें. परांतु तयाची पुढील 
राज्याांतराचे सांबांर्ानें बहदुस्थानासारखीच स्स्थभत झाली. मूळच्या यहूदी लोकाांचा पराजय होऊन तेथें यवनाांची 
बादशाही झाली. पुढें तया यवनाांचा इतका प्रादुभाव झाला कीं, तयाांपकैीं भशकां दर हा शूर पुरुष बहदुस्थानापयंत 
मुलूख सर करीत आला होता. पुढें यवनाांनांतर रूमचें राज्य फार मोठें झालें . इकडे इराणची बादशाहीही फार 
मोठी होऊन चीनची तर अद्याभप आहेच. याभशवाय अनेकाांचीं अनेक नवीं नवीं राज्यें स्थापन झालीं व होत 
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आहेत. याप्रमाणें भमूांडलावर हें राज्याांतराचें चक्र नेहमीं भफरत असतें. तयाचे सतय इभतहास वगैरे भलहून 
ठेवण्याचा प्रचार माि असला म्हणजे तेणेंकरून बहुत उपयोग होतो. म्हणजे राज्याांतरें होण्यास ज्या ज्या चुका 
बकवा कमतरता झाल्या असतील तया चुका व कमतरता इभतहासाांतून पाहून तयाप्रमाणें आपणाकडून न होऊां  
देण्याभवषयीं सावर् असण्यास इभतहास हे एक उतकृष्ट सार्न होतें. ह्याप्रमाणें इभतहास हा भशक्षणीय असल्यामुळें 
तो सवधदा सतयच असला पाभहजे व जी गोष्ट घडली तयाचें कारणही यथातथ्य वणधन केलें  पाभहजे. परांतु 
पौराभणक इभतहास इतक्या कसोटींस उतरेल असें भदसत नाहीं. म्हणून तयाांतील तत्त्वभववचेन परीके्षनें ग्रहण 
करणें आवश्य आहे. परदेशचे इभतहास व या देशचे इभतहास इांग्रज सरकारानें बहुत शोर् करून, नकाश ेकाढून, 
अनेक देशाांतून व समुराांतून पयधटनें करून आभण प्राचीन लेखाचें शोर्न करून तयार केले आहेत व तयाप्रमाणें 
साांप्रत भशक्षणव्यवहार चालतही आहेत. तेव्हाां आताां रूपकें  कोणतीं, अलां कार कोणते, दांतकथा कोणतया, अदु्भत 
व भमथ्या वणधनें कोणतीं आभण खरा इभतहास कोणता याचें भववचेन करून सतय तेंच ग्रहण करणें हें 
तत्त्वभजज्ञासूांचें काम आहे. व तयाप्रमाणें तें तयाांनी आवश्य करून प्रस्तुतचा काळ व पूवींचा काळ याांमध्यें महदांतर 
पडलें  आहे हें लक्ष्याांत ठेवावें. 
 

———— 
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पणरणशष्ट १७ वें 
 

भ्राणंतणनरास 
 
बहदुस्थानाांतील भ्राांभतभवषयक गोष्टींचें एततपूवीं अनेक भठकाणीं भववचेन करण्याांत आलें  आहे. 

प्राचीनकाळीं हा देश ज्ञानानें पभरपूणध व सांपत्तीनें मांभडत होता व अनेक भवद्या आभण कला याांचा अभर्वास या 
देशाांत असून या देशावर कोणतयाही देशाची प्रौढी नव्हती. इतकें च नाहीं, तर अन्य देशचे राजे व लोक या 
देशाांतील उतपन्न झालेल्या पदाथांवर लुब्र् व सांतुष्ट असत. ते या देशाांतील पांभडताांस आमांिून तयाांजपासून 
गभणत, ज्योभतष व वैद्यक इतयाभद उपयुक्त शास्त्राांचे अभ्यास करीत इतयाभद कारणाांनीं हा देश वांद्य होता. परांतु 
पुढें तयाचें तें सवध वैभव नष्ट झालें ! ते सवध गुण व ती सवधवांद्यता कोठें गेलीं? ह्याचें उत्तर देणें फारसें सायासाचें 
नाहीं. या देशाांतील मूळच्या सच्छास्त्राांवर केवळ पडदा पडून असच्छास्त्रें हीं बनावट सोंगें घेऊन रांगभमूीवर नाचूां 
बागडूां लागल्यामुळें अज्ञानपटलाच्छाभदत पे्रक्षकाांस तयाांनीं अगदीं भलुवनू टाभकलें  व सच्छास्त्राांचा अगदींच भवसर 
पाडला. खोटें रसायनशास्त्र (भकमया), भमथ्या ज्योभतष (फलज्योभतष), अदु्भत भगूोल व खगोल, मांिशास्त्र, 
कस्ल्पत माहातम्यें इतयाभद भ्रामक ग्रांथाांची प्रवृभत्त होऊन हींच अस्सलाांस एकीकडे ठेवनू सोंगाड्यें बनलीं. बरें, 
पे्रक्षकाांत तरी कोणी हीं सोंगें ओळखण्यासारखीं ज्ञानवान् मनुष्ट्यें असावीं, परांतु तयाचा येथून तेथवर अगदीं 
अभाव होऊन सवध राजा व प्रजा एकाच माळेचे मणी होऊन बसलीं. शवेटीं तयाचा पभरणाम येथपयंत आला कीं, 
ह्या भ्राांत राजाप्रजामांडळाांतूनच भ्राांत राजे व भ्राांत पांभडत भनमाण होऊन ते आणखी अनेक भ्राांतींचे भनरभनराळ्या 
भकमतीचे नग प्रगट करीत आहेत! या देशाचें पूवधवैभव व सवधवांद्यता नष्ट होण्यास हींच कारणें झालीं आहेत असें 
आताां भवचारी व दूरदशी लोकाांस पूणधपणें वाटूां लागलें  आहे. ह्याप्रमाणें सवधवैभवच्युत हा देश झाला; पण इतर जे 
केवळ अगदीं भनगुधणी व भवद्याहीन देश होते तयाांजवर येथील लोकाांप्रमाणें अज्ञानपटलाची छाया न पडल्यामुळें ते 
लोक पुढें आले, व ईश्वरकृपेनें तयाांची सद्बुभद्ध कायम राहून तयाांनीं ती वृबद्धगत करण्यास आलस्याांचा तयाग 
केला व ते प्रस्तुत वैभवभशखरास पोचलें  आहेत हें आपणाांस प्रतयक्ष भदसत आहे. साराांश, आपल्या देशाांतील 
सभिद्याांचा व सच्छास्त्राांचा पठनपाठन क्रम बुडून गेल्यामुळें  तो प्रस्तुतच्या भनकृष्टावस्थेस पावला हें आताां वगेळें  
साांगण्यास नको. 

 
ह्याप्रमाणें येथील बुभद्धवान्  म्हणून नाांवाजलेल्या लोकाांत आभण परदेशाांतील अज्ञान म्हणून प्रभसद्ध 

असलेल्या लोकाांत एवढें अांतर कशानें पडलें  हें भकतयेक भवचारी लोकाांस पूवधकाळींही समजत नव्हतें असें नाहीं. 
पूवीं महादजी बशदे याांनीं जेव्हाां परदेशीय राजाांच्या फौजाांची कवाईत व शौयध पाभहलें  तेव्हाां तयाांनीं लागलीच 
आपलीही फौज कवाइती फौजेच्या तोडीस आणण्याची ईष्ट्या र्भरली, आभण तयाप्रमाणें तयाांस यशही भमळालें  हें 
जनभवश्रुत आहे. आलीकडेही गवांडी व इांजीभनअर, वैद्य व डाक्तर, पांतोजी व प्रोफेसर, सरदार व जनरल 
याांजमध्यें जें महदांतर भदसतें ते फारच मोठें असून जुन्या वगास नवा वगध कमीपणा आणीत आहे हें भसद्ध होतें. 
तथाभप अद्याभप अभभमानी व भ्राांभतष्ट लोक पुष्ट्कळ असून ते आपले मनाांत पुरातन भवद्या व पुरातन कलाकौशल्य 
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हींच अभर्क श्रेष्ठ आहेत असें मानीत आहेत. हे भ्राांत लोक आणखी असेंही म्हणतात कीं, पाश्चातयाांच्या भवद्या व 
कलाकौशल्य हीं आमच्याांहून मुळींच वाढली नाहींत. परांतु या व्यथध अहांपणानें व अज्ञानानें आपला व्यथध स्तोम व 
उमधटपणा माि भदसून येतो. स्वदेशाभभमान झाला तरी सतयाचा अपलाप करून आपलीच शखेी भमरभवणें हें बनद्य 
आहे. मनुष्ट्यामध्यें गुणग्राहकता आवश्य असावी, व्यथाभभमान र्रून अज्ञानवृद्धीस माि यथास्स्थत पाठबळ होतें 
व तेणेंकरून एकां दर देशाचा नाश होतो. कभरताां जे भमथ्याभभमानी असतील तयाांनीं पभश्चम खांडाांतील राष्ट्राांतून 
ज्या भवद्या व कला वृबद्धगत झाल्या आहेत तयाांचें योग्य अध्ययन करून तया लोकाांसारखे आपण भवद्यापूभरत कसे 
होऊां  याचा पूणध भवचार करावा. भतकडील राज्यरीभत, न्यायरीभत, यांिभसभद्ध, खभनज पदाथांचे भवभनयोग, 
ऐभतहाभसक व भगूोभलक ज्ञान, व्यापार, नौकानयन इतयाभद उपयुक्त ज्ञानाांची प्रास्प्त भनरभभमानानें अभ्यास 
करून करावी हेंच आताां आपल्या बहदुस्थानस्थाांचें कत्तधव्य आहे व या योगानेंच आपल्या लोकाांचा भ्राांभतभनरास 
होऊन देशाची उन्नभत होईल. 

 
प्राचीन भवद्याांतून भकतीही प्रावीण्य भमळभवलें  तरी या नवीन ज्ञानाची तोड जास्तच असून तया 

प्रावीण्यापेक्षाां हें प्रावीण्य जास्त महत्त्वाचे व भहतप्रद आहे. जुन्या पायावर नवी इमारत बाांर्णें म्हणजे 
महाप्रयासाचें व अभनभश्चत आहे. प्रथम जुन्या लोकाांचे भमथ्याभभमान सुटून आज शेंकडों वषांपासून परांपरेनें जीं 
तयाांच्या कोमल अांतःकरणाांवर भ्राांतीचीं पुटें बसलीं आहेत तीं भनघणें म्हणजे परम कष्टतर झालें  आहे. प्रथम 
आमच्या लोकाांस बाहेरच्या ज्ञानाचें पूज्य पडून कूपमांडूकतव प्राप्त झालें . आभण मतलबी लोकाांनीं भलभलते ग्रांथ 
भलहून भोळ्या लोकाांचीं मनें कायमचीं भ्राांत केलीं. याचें प्रतयांतरास फार लाांब जाणें नको. षड्दशधनें व स्मृती 
इतयाभद प्राचीन ग्रांथाांचें अवलोकन करून नांतर पुराणासारख्या ग्रांथाांकडे पाभहलें  असताां पुराणाांतील मतलबबसरु् 
व व्यथध लेख हीं तेव्हाांच लक्ष्याांत येतात. तयापेक्षाां तांिाांकडे वळावें म्हणजे तयाहूनही मूखधता भदसते; आभण तयाचे 
आलीकडे इांरजाल वगैरे अतयांत मूखधतेचे ग्रांथ झाले आहेत ते पहावें तों लोकाांच्या अज्ञानाचा भनभबड अांर्ःकार 
दृष्टीस पडतो! ह्याप्रमाणें भनरुपयोगी व खोट्या गोष्टींचे प्रभतपादनाच्या ग्रांथाांचे ढीग करून ठेभवले आहेत. परांतु हा 
व्यथध शीण करून आपल्या कालाचा असद्व्यय केला हा तया ग्रांथकाराांवर सहज मोठा दोष येतो; व ह्याप्रमाणें हीं 
जीं दोन हजार वषें गेलीं तीं भनरथधक गेलीं. तरी आताां हल्लींचें काळीं लोकाांस सतयासतयभववचेनाचें ज्ञान व 
स्वातांत्र्य प्राप्त होऊन ते पूवींच्या सवध भ्राांतींचा भनरास करीत आहेत व पुढेंही करून सवधि सतयप्रकाशन करतील 
अशी आशा आहे. 

 
रव्यमदाचीं पटलें  दभरराांजनानें दूर होतात असा सृभष्टभनयम आहे. प्रथम दभरर, दभररापासून उद्योग, 

उद्योगापासून लक्ष्मी, लक्ष्मीपासून मद आभण मदापासून पुनः दभरर, ह्याप्रमाणें ‘पनुदधभररी पुनरेव यतनी’ हें 
रहाटगाडगें चालू आहे. म्हणून साांप्रतचा भवचार करून ज्याांस खऱ्या स्स्थतीचें ज्ञान झालें  आहे तयाांनीं, 
उत्तमावस्थेकडे प्रवृभत्त होईल अशा वळणाकडे लोकाांस लावावें हें योग्य आहे. स्वाध्यायानें पूवींचें व आलीकडील 
ज्ञान पाहून तयाजवर सुदृढ ज्ञानमांभदराची उभारणी करावी व तयामध्यें सुखेंकरून सकुटुांब परांपरा नाांदावी. 
कारण, परदेशीय ज्ञानसांपन्नतेपुढें आताां आपल्या अल्प ज्ञानास काांहीं भाव राभहला नसून भग्न मूत्तीप्रमाणें 
आपणाांस अपूज्यता आली आहे ती उक्त ज्ञानमांभदराच्या उभारणीनें जाऊन तया श्रेष्ठ राष्ट्राांचे तुलनेस आपण 
सहज येऊन पोहोंचूां. आपलेकडील भवदे्यचें दशधक काय ते वैभदक, श्रौती, याभज्ञक, पुराभणक, शास्त्री, वैद्य, 
जोशी, हभरदास, हें सवध भविन्मांडल घेऊन पाश्चातय भविन्मांडलाशीं तोलून पाभहलें  तर सहस्त्राांशही भरणार नाहीं 
हें काांहीं अतयुक्तीचें नाहीं. म्हणून पाश्चातयाांस काांहीं हजार हात नाहींत बकवा हजार डोळे नाहींत; तर तेही 
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आमच्यासारखेच मानव आहेत. परांतु तयाांचें श्रैष्ट्य उद्योगावर असून आमच्या लोकाांचें श्रैष्ट्य उद्योग नष्ट 
करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या छांदफां दाांत आहे! यामुळें येथील सवधच प्रजा भनरुपयोगी होऊन उद्योग व भवद्या याांची 
भदशाभलू झाली. र्भनक असतील तयाांनीं भभकारी पोसाव,े आभण भभकाऱ्याांनीं भाांग, अफू इतयाभद दुव्यधसनाांत मग्न 
रहावें असा उलट प्रकार सुरू होऊन भविानाांची बूज व परामषध शून्यवत् झाला. परांतु हें सवध आलीकडील 
भवद्याप्रभावाशीं पभरभचत झालेल्या सवध भवद्याभवलासी जनाांस ज्ञात होऊन तयाांजमध्यें सद्बुद्धीचा अांकुर फुटल्याचें 
दृग्गोचर होत आहे ही एक आनांदाची गोष्ट आहे. आताां तया अांकुराचें पोषण करण्याची माि सवांनीं आस्था 
बाळगणें हेंच आपलें  कत्तधव्य व हाच भ्राांभतभनरास होय. 

 
———— 
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पणरणशष्ट १८ वें 
 

नवीन तकध  व णवद्या 
 
नवीन तकध  — युरोभपयन ज्ञान इकडे आल्यापासून इकडे भकतीएक नवीन नवीन कल्पना व तकध  

लोकाांमध्यें उतपन्न होऊन ते प्रचाराांत आणण्याभवषयीं लोक प्रवृत्त होऊां  लागले. ह्या कल्पना व तकध  आलीकडे 
बऱ्याच काळाांत अगदीं पडून राभहले असून अपूवध झाले होते; आभण तयाांपकैीं भकतयेक कल्पना व तकध  तर 
अगदींच अपूवध असून आपल्याकडे नवीनच भनमाण झाले आहेत. भशवाय, ज्या कल्पना व तकध  भकतयेक प्रसांगी 
मनुष्ट्यास स्वातांत्र्य असल्याभशवाय प्रसृत होऊां  शकणार नाहींत, ते तकध  व कल्पना प्रस्तुतच्या स्वातांत्र्यभोक्तया 
सािाज्याांत भनवेर्पणें प्रसृत करण्यास योग्य स्वातांत्र्य व परवानगी आहे, हें फारच चाांगलें  आहे. ह्या कल्पना व 
तकध  खालीं भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— 

 
(१) राज्यप्रकाराांत अनेक भेद आहेत :— लोकसत्तातमक अथवा सभा नेमून तयाांचे माफध त राज्य करणें 

इ. 
(२) केवळ लोकभहताकभरताांच राज्य करणें. 
(३) लाांच खाणें हे पाप आहे. 
(४) पक्षपात न कभरताां सवध लोकाांस सारखा न्याय देणें. 
(५) र्मधसांबांर्ानें कोणाचाही िेष न करणें. 
(६) िीपाांतरचा व्यापार करणें. 
(७) समुरपयधटनाभद करून अनेक देश पाहणें. 
 
(८) राजानें भवद्यावृद्धीस्तव शाळा, पाठशाळा इतयाभद भवद्यालयें स्थापून भविान् लोकाांची सांख्या होईल 

भततकी वाढभवणें व तयाांचा योग्य परामषध घेणें. सावधजभनक भहताकभरताां रस्ते, पूल, तळीं बाांर्णें व दवाखाने 
स्थापून गरीबाांस रोगभनमुधक्त करणें. परांपरेच्या रोगाच्या साांथी जेणेंकरून भनमूधल होतील अशा पद्धतीची 
स्वच्छता राखून लोकाांस उतसाह देणें. 

 
(९) बजकलेले लोकाांस काळजीपूवधक रक्षून तयाांस भप्रय होणें. 
(१०) भस्त्रयाांभवषयीं दया व सन्मान राखून तयाांस सुभशक्षण देणें. 
 
(११) र्मधशास्त्र अथवा इतर ग्रांथ वडेेपणानें गूढ म्हणून भपढीजात अप्रभसद्ध ठेवीत आले होते ते प्रभसद्ध 

करून तयाांचें ज्ञान सवांस सुलभ करून देणें. 
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(१२) ज्या देशाचा कारभार अथवा पुढारीपणा र्माभर्काऱ्याांकडे असतो तया देशास कर्ींही उन्नभत येत 
नाहीं व येवढ्याकभरताां तयाांचें वचधस्व जेणेंकरून कमी होईल भततकें  करणें, व हें ऐभतहाभसक अनुभवावरून भसद्ध 
आहे. 

 
(१३) स्वदेशीय मालाचाच उपयोग करणें भहताचें आहे. 
(१४) भगूोलाचें व इभतहासाचें यथातथ्य ज्ञान असावें. 
(१५) उपयुक्त भवद्या कशास म्हणावें. 
(१६) स्वदेशाचा अभभमान असावा. 
 
(१७) पेंढारी वगैरे उडाणटप्पू व बेबांद फौजेपेक्षाां कवाइती फौज शतपट चाांगली, उपयोगी आभण 

श्रेयस्कर आहे. 
 
(१८) कायदेबांद राज्य बेकायदा राज्यापेक्षाां भहतकर आहे. 
(१९) र्मध करणें तयाांत काांहीं तरी उपयोग असावा व कुपािीं दान सवधथैव बनद्य व अभहतकारक आहे. 
(२०) नवीन कल्पनाांस प्रभतबांर् असूां नये. 
(२१) लोकाांमध्यें ऐकमतय असावें. 
 
(२२) जुने ग्रांथ शोरू्न व तयाांचें रक्षण करून तया काळाचें व हल्लींच्या काळाचें अांतर काय हें पाहणें, व 

नवीन शोर् करून तयाांत नसतील तया सुर्ारणा करणें. 
 
(२३) भस्त्रयाांनीं जसें पाभतव्रतय र्मानें चालणें आवश्य व भहतकर आहे तसेंच पुरुषानींही एकपतनीव्रती 

असणें न्याय्य आहे. 
 
(२४) पुरुषाांनीं आपल्या अतयांत वृद्धावस्थेपयंत अनेक भववाह करणें आभण भस्त्रया बालपणींच भवर्वा 

झाल्या असताां तयाांनीं आजन्म वैर्व्य भोगणें अन्याय आहे. स्त्रीपनुर्तववाह करून बालहतयाभद पातकें  बांद करावीं. 
 
(२५) सती जाणें व केशवपन करणें हीं दोन्हीं कृतयें आघोर व भनदधयतेचीं आहेत. 
(२६) जाभतभेदाचें अपभरभमत बांड देशसुर्ारणेस प्रभतकूल आहे. 
(२७) स्नानसांध्येपेक्षाां दुसऱ्या उपयुक्त उद्योगाांत काळ घालभवणें हें साथधक आहे. 
(२८) वांशपरांपरेचे कामदार झाले म्हणजे राज्य व लोक बुडतात. 
(२९) लष्ट्कराची स्स्थभत गाांवाांत असूां नये. 
(३०) सावधजभनक काम आभण खाजगी काम याांचा भेद ठेवावा. 
(३१) सुभशक्षा देऊन अभर्कारपाि मनुष्ट्यें तयार करावीं. 
(३२) पुरुषाांनीं अलां कार व लेणीं व जध करावीं. 
(३३) प्रजापोषणाची शस्क्त असल्यावाांचनू लग्न न करणें. 
(३४) बाललग्न हें उद्योग, आयुष्ट्य व साहस याांचें नाशक आहे. 
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(३५) घोकभवद्या ही भवद्या नव्हे. 
(३६) सवांस भलभहताां व वाचताां यावें. 
 
(३७) राजाची मांिी, पोक्त माणसाांची सभा असावी; व राजाचेच मजीनें कारभार न चालताां सुज्ञ 
सभासदाांचे भवचारें चालावा. 
 
(३८) भनरोगी व सुदृढ लोकाांस भभके्षचा प्रभतबांर् असला तरच उद्योगवृभद्ध होईल. 
(३९) लोकाांची बुभद्ध व सांपत्ती भदवसेंभदवस जास्त व्हावी हेंच राज्याचें र्ोरण असावें. 
 

इ॰ इ॰ इ॰ 
 
नवीन भवद्या — बहदु लोकाांनीं पूवीं व्याकरण, तकध , गभणत, ज्योभतष, औषर्, छांद, गायन, अलां कार 

इतयाद्यनेक शास्त्राांत प्रवशे केला होता व तयाचें दशधक तत्तभिषयप्रभतपादक बहुत ग्रांथही आहेत. परांतु पुढील 
सांततीस जी भनरा लागली ती आज दोन हजार वषांत तयाांच्या डोळ्याांवरील झाांपड म्हणून दूर झाली नाहीं. तरी 
आलीकडील दोन शतकाांपासून परदेशीय भविान्  लोकाांचें भनकट साहचयध आपणास घडून पूवधभवद्याांचा व 
शास्त्राांचा पुनरभप उदय होऊन आपल्यामध्यें ज्या भवद्याांच्या व शास्त्राांच्या कल्पनेचें स्वप्नही नव्हतें तया भवद्याांचा व 
शास्त्राांचा भवस्तार होऊन लोकाांचा तयाांत प्रवशे होऊां  लागला आहे; अन्य देशाांत प्रभतभदनीं नवीन नवीन शोर् सुरू 
असून तयापासून अनेक सृष्ट पदाथांचे गुण समजण्याांत येत आहेत; व भदवसेंभदवस एतदे्दशीयाांचा परदेशीय 
भविज्जनाांशीं भवशषे पभरचय होत चालला असून अल्पकाळाांतच बहदुलोक तयाांच्या बरोबरीलाही योग्य होतील 
असें अनेक अनुभवाांवरून अनुमान होत आहे. परदेशीयाांच्या सांबांर्ानें इकडे ज्या भवद्या व शास्त्रें नवीन आलीं तीं 
खालीं भलभहल्याप्रमाणें :— 

 
१ पदाथधभवज्ञान, २ सृभष्टजन्यईश्वरीज्ञान, ३ वनस्पभतशास्त्र, ४ भशल्पशास्त्र, ५ रसायनशास्त्र, ६ 

भवदु्यच्छास्त्र, ७ नौकाभशल्प, ८ नोकानयन, ९ पशुभवज्ञान, १० खभनजपदाथधज्ञान, ११ भगूोलशास्त्र, १२ 
देशसांपभत्तभववचेन, १३ युद्धशास्त्र, १४ दशधनानुशासनशास्त्र, १५ नादशास्त्र, १६ जलशास्त्र, १७, भचिशास्त्र, १८ 
प्राचीनपदाथधभववके, १९ वायुशास्त्र, २० भगूभधशास्त्र, २१ कालभववचेन, २२ देवकथातत्त्वज्ञान, २३ 
मनुष्ट्यजाभतभववके, २४ पभक्षभवज्ञान, २५ भाषाभवज्ञान, २६ र्ातुभवज्ञान, २७ राज्यतत्त्व, २८ मतस्यभवज्ञान, २९ 
लोहचुांबकभवज्ञान, ३० पाषाणभवज्ञान, ३१ प्रवासचभरि, ३२ चभरिलेखन ३३ प्राचीनलेखशोर्न, ३४ यांिज्ञान. इ. 
व तज्जन्य इभतहासज्ञान. 

 
ज्या काळीं बहदुलोक जागतृ होते तया काळीं तयाांनींही अनेक शोर् केले. तयामुळें  सवध जगाांत ते श्रेष्ठ 

मानले होते व तयाांजवळ परदेशीय यवनाभदलोक भशकण्यास येत असत व हेही परदेशाांत आपल्याकडे नसणाऱ्या 
भवद्या व शास्त्रें भशकण्यास जात असत. परांतु पुढें ते सवध भवचार भफरून सवध प्रकारें बहदुलोक कतृधतवशनू्य बनले. 
परदेशीयाांनीं मोठमोठीं जलपयधटनें व सफरी करून अनेक राष्ट्राांशीं पभरचय केला; आभण आताां तयाांच्याच योगानें 
आपणास पुनः जागभृत येऊन मानवी स्वभावाच्या सतकत्तधव्यास आपली प्रवृभत्त झाली. 

 
 ————  
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पणरणशष्ट १९ वें 
 

कालगिना 
 
काल हा भनरवभर् आहे अतएव तयाचा आद्यांत नाहीं. तथाभप सोईकभरताां तयाचे भवभाग बहदुशास्त्रकाराांनीं 

जे केले आहेत ते असे :— 
 

१५  भनभमप म्हणजे १ काष्ठा. 
३० काष्ठा = १ कला. 
३० कला = १ मुहूतध बकवा २ घटका. 

३० मुहूतध बकवा  } = १ अहोराि. ६० घटका 
१५ भदवस = १ पक्ष. 

२ पक्ष = १ मास. 
२ मास = १ ऋतु. 
३ ऋतु बकवा  } १ अयन. ६ मास 
२ अयनें = १ वषध. 

३६० वषें = १ भदव्य वषध. 
६० वषें = १ सांवतसरचक्र. 

७२,००० सांवतसरचक्र } = १ कभलयुग. बकवा  ६ शककत्त े 
१०  अवतार, बकवा 

} 
 

४,३२,०००  वषें कली,  
८,६४,०००  ” िापर, = १ महायुग. 
१२,९६०००  ” िेता,  

१७,२८,०००  ” कृत,  
७१  महायुगें बकवा  } = १ मन्वांतर. १४  इांर 
१४  मनू बकवा  } = १ कल्प. (ब्रह्मदेवाचा १ भदवस). १०००  महायुगें 

३६,००० कल्प = १ ब्रह्मदेवाचें आयुष्ट्य. 
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१,००० ब्रह्मदेव = १ भवष्ट्णूची घभटका. 
१,००० भवष्ट्णू = १ भशवाचें भनभमष. 
१,००० भशव = १ शक्तीचा श्वास. 

 
याप्रमाणें हें कालमापन करण्याचें कोष्टक आहे. साराांश, काल हा अगभणत आहे हें भसद्ध आहे. आताां वर 

जे युगभेद साांगनू तयाांचीं वषें साांभगतलीं तयाप्रमाणें व ३६० मानवी वषें म्हणजे १ भदव्य वषध याप्रमाणें कलीचीं 
१,२०० भदव्य वषें, िापराचीं २,४००, िेताचीं ३,६००, आभण कृतयुगाचीं ४,८००, भदव्य वषें होतात. या प्रतयेक 
युगाचीं अनुक्रमें १००, २००, ३०० आभण ४०० अशीं भदव्य वषें सांभर्सांध्याशाांत जातात. तीं तीं वषें युगाच्या मूळ 
वषांतून वजा झालीं म्हणजे बाकी राभहलेलीं तीं तया तया युगाचीं खरीं वषें व तया तया काळाांत तत्तदु्यगप्रभतपाभदत 
र्मध चालावयाचे; ततपूवीं तया सांभर्सांध्याांशाांत पूवधयुगींचेच र्मध चालू ठेवाव ेअशीं भकतयेकाांचीं मतें आहेत. व याला 
अनुसरूनच, हल्लीं जीं कभलवज्यांत प्रकरणें घातलीं आहेत तीं, वर भलभहल्याप्रमाणें कभलयुगाचे सांभर्सांध्याांश 
सांपल्यानांतर जो घोरकली लागणार तयाांत पाळावयाचीं असें भकतयेक म्हणून पुनर्तववाहाभद पूवधयुगर्मध 
चालभवण्यास प्रतयवाय नाहीं असें प्रभतपादन करतात. ह्याप्रमाणें बहदुशास्त्राांत कालगणनेभवषयीं जरी मतभेद 
नाहीं तरी ज्या ज्या कालाला जे जे र्मध साांभगतले आहेत तया तया प्रमाणें करणें बकवा न करणें याभवषयीं मतभेद 
आहेत. 

 
वर जी कल्पाांची गणना साांभगतली आहे, तया कल्पाांचीं नाांवें पुढें भलभहल्याप्रमाणें आहेत :— (१) 

श्वेतवाराहकल्प, (२) नीललोभहतकल्प, (३) वामदेवकल्प, (४) रथांतरकल्प, (५) रौरवकल्प, (६) देवकल्प, 
(७) बृहतकृष्ट्णकल्प, (८) कां दपधकल्प, (९) सद्यःकल्प, (१०) ईशानकल्प, (११) तमकल्प, (१२) 
सारस्वतकल्प, (१३) उदानक॰, (१४) गारुडक॰, (१५) कौमधक॰, (१६) नारबसहक॰, (१७) समानक॰, 
(१८) आग्नेयक॰, (१९) सौमक॰, (२०) मानवक॰, (२१) ततपुरुषक॰, (२२) वैकुां ठक॰, (२३) लक्ष्मीक॰, 
(२४) साभविीक॰, (२५) घोरक॰, (२६) वाराहक॰, (२७) वैराजक॰, (२८) गौरीक॰, (२९) माहेश्वरक॰, 
(३०) भपतृकल्प, इतयाभद. या एकेका कल्पाांत १४ मनू होतात. तयाांचीं नाांवें :— 

 
(१) स्वायांभ,ु (२) स्वारोभचष, (३) औत्तम, (४) तामस, (५) रैवत, (६) चाक्षुष, (७) वैवस्वत, (८) 

सूयधसावणी, (९) प्रौच्य, (१०) ब्रह्मसावणी, (११) र्मधसावणी, (१२) रुरसावणी, (१३) दक्षसावणी, आभण 
(१४) भौतय. याप्रमाणें कालपभरगणनाची योजना केली आहे. 

 
यावरून काल हा अपभरगणनीय आहे. व याचीच मूर्तत्त भशव ही र्रली आहे. या कालचक्राांत कोट्यावर्ी 

मनुष्ट्यें मरतात व कोट्यावर्ी जन्मास येतात. ही पृथ्वी जशी जुनी आहे तसाच काल हाही जुना आहे. हजारों 
राज्यक्राांती होतात, हजारों उतपात होतात व तेणेंकरून अनेक स्स्थतयांतरें होतात. जलप्रलय, अस्ग्नप्रलय, 
वायुप्रलय, ज्वालामुखी, र्रणीकां प इतयाभद उतपाताांनी स्थलाांचे समुर व समुराांचीं स्थलें , मदैानाांचे पवधत व 
पवधताांचीं मदैानें अशा अनेक सृभष्टरचना होत असतात. वर कालाची मूर्तत्त भशव ही र्रली आहे म्हणून भलभहलें  
आहे, व तयाप्रमाणें तया मूत्तीचें रूपही यथाथध आहे. भशव हा वृद्ध, स्मशानवासी, रुां डमालार्ारी इतयाभद जीं तयाचीं 
लक्षणें कस्ल्पलीं आहेत तीं अगदीं योग्य आहेत. काल हा भनरवर्ी म्हणून भशव वृद्ध, कालचक्राांत सवांचा नाश 
व्हावयाचा म्हणून भशव हा स्मशानवासी, आभण ज्या कालचक्राांत भपढ्यानुभपढ्या नष्ट होत आहेत तयाच भपढ्या 
भशवाच्या गळ्याांतील रुां डमाळा होत. व म्हणून तयास महाकाल असेंही म्हणतात, आभण याचप्रमाणें बहदूांचे जे 
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इतर देव कस्ल्पले आहेत, तेही अशाच अलां काराांनीं कस्ल्पले आहेत. भवष्ट्णु हा सवधव्यापक असून आकाशाची मूर्तत्त 
आहे व आकाशासारखाच तयाचा वणध कस्ल्पला असून तो सत्त्वगुणातमक माभनला आहे; आभण ब्रह्मा हा जड 
पदाथांची मूर्तत्त असून तयापासून हें सवध सृभष्टवैभव परस्परसांयोगानें उतपन्न होतें म्हणून तयास स्रष्टा म्हटलें  आहे. 
याचप्रमाणें गणपभत हा भवचाररूप म्हणजे बुद्धीचा दाता असें कल्पून तो भशवाचा पुि कस्ल्पला आहे. भशव म्हणजे 
कालस्वरूप अनाद्यांत आतमा; तया आतम्यापासून भवचाराची उतपभत्त आहे; या अनुरोर्ानें भशवापासून गणपतीची 
उतपभत्त र्रली आहे. भशवाय गणपभत हा भवघ्नहता म्हणजे भवचारपूवधक कोणतेंही कायध केलें  असताां तयाांत भवघ्नें 
यावयाचीं नाहींत, व तेणेंकरून भरभद्ध आभण भसभद्ध प्राप्त होतात. आभण म्हणूनच भरभद्ध व भसभद्ध ह्या तयाच्या 
बायका माभनल्या आहेत. म्हणजे, भवचाराच्या अांगभतूतवेंकरून भरभद्धभसभद्ध वास करतात. असें या कल्पनाांचें 
र्ोरण भदसतें. 

 
बहदुशास्त्राांतील सवध र्मधकृतयें कालावर फार अवलां बून असून कोणतेंही र्मधकायध आरांभावयाचें म्हणजे 

तया तया कालाचें व ज्योभतष शास्त्रानुरोर्ानें होणाऱ्या नक्षि व ग्रह याांच्या गतींचें उच्चारण करून नांतर तीं र्मधकायें 
करावयाचीं असा साांप्रदाय आहे. म्हणून कालगणना व ज्योभतषशास्त्र याांचें बहदुर्मधशास्त्राप्रमाणें अतयांत ऐक्य आहे 
व तया कभरताां बहदूांचें ज्योभतषशास्त्र फारच कसोशीनें वत्तधभवलें  पाभहजे असें भसद्ध आहे. परांतु तसा प्रकार प्रस्तुत 
भबलकुल नसून बहदु ज्योभतष्ट्याांच्या हयगयीनें तयाांच्या ज्योभतषशास्त्राची फार अवहेलना होऊन तयाचा मान 
नाहींसा झाला आहे हें अतयांत अभनष्ट झालें . शेंकडों वषांत बहदुज्योभतषी आपल्या गभणतास चालना देतनासे 
झाले व ग्रहाांचे वरे् घेऊन तयाप्रमाणें कालमान वत्तधभवण्याचें तयाांनीं अगदीं सोडून भदलें  आहे. या देशाांतील 
कोणतीही गोष्ट हातीं घेऊन भतच्या प्राचीन व प्रस्तुतच्या स्स्थतींत आभण तीच गोष्ट इतर चाांगल्या राष्ट्राांत प्रस्तुत 
चालून भतजमध्यें ज्या सुर्ारणा झाल्या आहेत व होत आहेत भतकडे लक्ष्य लाभवलें  म्हणजे आमच्या लोकाांची सवध 
अांशानें भ्रामकता भदसून येते. ज्योभतषाचे सांबांर्ानेंही हाच प्रकार दृष्ट असून इतर देशचीं ज्योभतषशास्त्रें व ज्योभतषीं 
पुढें र्ाांवा मारीत आहेत, आभण आमच्या ज्योभतषाांत ज्यापासून यस्तकां भचत्ही फायदा नसून सवधस्वीं तोटा होणारा 
असा एक फलज्योभतषाचा भाग माि भनघून तयाजवर बहदुज्योभतषी हे पभरश्रम करूां  लागले आहेत! 
बहदुज्योभतषाांचें आपल्या गभणतसांबांर्ानें भकती अनास्थेचें वत्तधन आहे याचें दशधक आलीकडे सूयध–चांर–ग्रहणाांचे 
[ग्रहणाांचे कालभेद हे आलीकडे प्रोफे॰ रा॰ ब॰ केरो लक्ष्मण छिे हे नाभटकल ् अल्मनक नामक इांग्रजी ज्योभतषग्रांथार्ारें गभणत करून पुणेंकर श्री. 
पटवर्धन याांचे आश्रयानें गणपत कृष्ट्णाजींचे छापखान्याांत जें पांचाांग छापून तयार करतात तयाांतील वत्तधभवलेल्या गभणतावरून व ग्रहलाघव या बहदु ज्योभतष 
ग्रांथार्ारें तयार केलेल्या पांचाांगाांतील गभणतावरून, स्पष्ट अनुभवास आल्याचें सवांस माभहत आहेच.] जे कालभेद प्रतयक्ष अनुभवास आले 
तेंच होय. तेव्हाां असें न होताां व व्यथधभागाकडे लक्ष्य न देताां ज्योभतषशास्त्राचें जें खरें तत्त्व तयाचे शोर्नास 
आमच्या ज्योभतषाांनीं लागावें हेंच तयाांचें योग्य कत्तधव्य आहे. 

 
आमच्या लोकाांत र्मधकृतयारांभीं देशकालाचा भनदेश करावा लागतो तो असा :— ब्रह्मदेवाचा दुसरा 

प्रहर, तयाांतील वैवस्वत मन्वांतर, कभलयुग, तयाचा प्रथम चरण, पृथ्वीच्या सप्त महािीपाांतील जांबिुीप, तयाांतील 
५६ देशाांपकैीं भरतखांड, तयाांतील दांडकारण्य भाग, गोदावरी बकवा नमधदा इतयाभद पभवि नद्याांचें उत्तर बकवा 
दभक्षणतीर, रामके्षि, शाभलवाहन बकवा भवक्रम शक, दशावताराांतील बौद्धावतार, सांवतसर, अयन, ऋतु, 
मभहना, पक्ष, भतभथ, वार, नक्षि, योग इ॰, यावरून याांतील दुसरा जो कालभनदेशभाग याला ज्योभतषाांतील 
गभणत फारच जाज्वल पाभहजे असें भसद्ध होतें. परांतु तसा प्रकार सध्या आहेसा भदसत नाहीं! 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २० वें 
 

राज्यमीमासंा 
 
राजा व प्रजा ही स्स्थभत मनुष्ट्यप्राण्यामध्यें माि असून इतर प्राण्याांत कोठेंही भदसत नाहीं. पशूांत बसह 

राजा बकवा पक्ष्याांत गरुड राजा ही कल्पना मानवी राजा व प्रजा यापेक्षाां भनराळी असून तयाांचे मानवी राजा व 
प्रजा याांसारखे अन्योन्यसांबांर्ही नाहींत. पश ूव पक्षी याांतील राजपदर्ाऱ्याांस तया तया वगावर एक प्रकारचा काांहीं 
अभर्कार असतो असें नाहीं; तर तया तया वगांत ते शस्क्तमान् आहेत इतकाच तयाांजकडे राजभाव येण्याचा सांबांर् 
आहे. मनुष्ट्याांत राजाची कल्पना प्रथमतः प्रतयेक कुटुांबाांत आहे. म्हणजे, प्रतयेक कुटुांब हें एक छोटेंसे राज्य असून 
तया कुटुांबाांत मुख्य असणारा तो तया छोट्या राष्ट्राचा राजा होय. तयाच्याच अनुसांर्ानानें अथवा आजे्ञनें 
कुटुांबाांतील सवध मनुष्ट्याांनीं वागलें  पाभहजे हा र्मध आहे आभण तयाप्रमाणें वागतातही. ह्याप्रमाणें जन्मतःच राजा व 
प्रजा याांच्या अन्योन्यसांबांर्ाचें दशधन व अनुभव प्रतयेक मनुष्ट्यास येत असतो. कुटुांबाांत कोणी तरी पुढारी व 
अभर्कारी असल्यावाांचून कुटुांबाचा योग्य साांभाळ होत नाहीं या अनुभवावरून व पभरपाठावरून मोठाले 
भपू्रदेशही कोणाएकाचें अभर्शासन असल्यावाांचनू भनयभमत व्यवहाराला व सुरक्षतेला समथध होणार नाहींत, अशी 
सवांची साहभजक समज झालेली असते; व राजा असला म्हणजे प्रजाही परतांि होते हें मानवी स्वातांत्र्यास जरी 
अभनष्ट आहे तरी नेहमींच्या, म्हणजे वर भलभहल्याप्रमाणें कुटुांबीय पारतांत्र्याचे अभ्यासामुळें  ही परतांिता फारशी 
अभनष्ट भासत नाहीं. परांतु राजा व प्रजा हा सांबांर् मनुष्ट्यपातकाच्या दांडाचें दशधक होय, असें भवचाराअांती सवांस 
कळून येतें. 

 
आपला एवढा समाज असून तयाांत एक मनुष्ट्य बकवा एक सभा आपणासवांवर हुकूम भफरवनू 

श्रेष्ठाभर्कारी बनते, तयाांच्या राज्यरीतींच्या भनयमाांप्रमाणें कोणाकडून कमी जास्त आचरण झालें  असताां तयाबद्दल 
ते शासन करतात व कर्ीं कर्ीं देहाांताच्याही भशक्षा देतात, आभण तयाांच्या तया भशक्षा व आज्ञा आपण 
तयाांजसारखेच कोट्यावर्ी मनुष्ट्यप्राणी भशरसावांद्य मानतों हें आहे तरी काय? असा भवचार करूां  लागलें  म्हणजे 
मनाची अवस्था चमतकाभरक होऊन जाते. आभण अशी स्स्थभत असणें हा खरोखर आपल्या पातकाचा दांड होय 
असें आपल्याला पूणधपणें वाटूां लागतें. कारण लोक हे स्वभावतःच दुष्ट असून परस्पराांचें सौख्य हरण 
करण्याभवषयीं तयाांची स्वाभाभवकच प्रवृभत्त असते हें सवानुभवभसद्ध आहे. तेव्हाां अशा अन्यायाचा भनरोर् करणें व 
तो भनरोर् करण्याचा अभर्कार एकाचेच हातीं असणें हें आवश्य व भहतकारक आहे असेंही सुष्ठ–दुष्ट–
लोकसमाजाचा भवचार केला असताां मनाांत येईल. साराांश, ह्याप्रमाणें आपल्या मालभमळकतीचा कोणीं अपहार 
करूां  नये, आपल्या मुलाबाळाांची व बायकापोराांची कोणीं हेलना करूां  नये आभण आपण उपभोगीत असलेल्या 
योग्य सुखाचा कोणी हेवा करूां  नये म्हणून हीं सवध कलमें नीट रीतीनें सांभाळभवणारा, सुशील, न्यायी व 
वजनदार असा कोणी तरी राजा असणें आवश्य आहे. व असा राजा नसला तर प्रजेला आपणास वैर्व्य 
आल्याप्रमाणें वाटूां लागतें. आताां, राज्यपद येणें यास वर साांभगतलेले न्यायीपणा वगैरे गुण आवश्य आहेत खरे; 



 अनुक्रमणिका 

पण तयाांभशवाय आणखी राजतव येण्यास इतर गोष्टी कारण होतात तया :— अांगीं शूरतव व शहाणपणा असला 
म्हणजे भशवाजीसारखे कोणी रांकाचे राव होतात; कोणी वारसाचे सांबांर्ानें राज्याभर्कार पावतात; कोणी राजाचे 
कारभारी असताां मूळचे राजवांश भनबधल होत गेले म्हणजे पेशव,े हैदर याांसारखे आपणच राज्याभर्कारी बनतात; 
व कर्ीं कर्ीं लोक आपण होऊनच राजे नेमतात. ह्याप्रमाणें न्यायाभद भनर्तदष्ट गुणमांभडत सवधच लोक राजे 
असतात अथवा सवधच राजे तया गुणाांनीं मांभडत असतात असें नाहीं. तरी लोकाांनीं र्ोरण ठेवनू तया गुणाांचा 
ज्याांमध्यें अभाव असेल तशा पुरुषाांस राज्याभर्कारी न करण्याभवषयीं सावर् असावें हेंच राज्याचें तत्त्व आहे. 
परांतु आलीकडे हें तत्त्व भलूुन ‘राजा बोले आभण दळ हाले’ असा सवधि प्रकार झाल्याचें अवलोकनाांत येतें. तरी 
राजा दुराचरणी व जुलमी झाला असताां व तयाजवर प्रसांग आला असताां तयाला प्रजा साह्यकारी होत नाहीं व हें 
तत्त्व सवांसही समजते. याचीं उदाहरणें :— राघोबादादा, शवेटचे बाजीराव, साांगलीकर, मल्हारराव 
गायकवाड, वगैरे आहेत. परांतु ह्यामुळें लोकाांचा फार गैरफायदा होऊन तया राजाचे अभावीं एखादे वळेीं तयाांस 
असह्य परवशता स्वीकारण्याचा दुदैवेंकरून प्रसांग येतो. म्हणून सवांनीं, राजा भवचारपूवधक भनवडावयाचें तत्त्व 
सवधदा पूणधपणें ध्यानाांत ठेवावें. मग अशावळेीं तो राजा बलवान् असो अथवा वजनदार असो, तो अन्यायवत्ती 
झाला म्हणजे तयास पदच्युत केलें  पाभहजे व हा प्रजेस हक्क आहे. पूवीं नहुष वणे, सहस्राजुधन इतयाभद मोठमोठे 
बलाढ्य राजेही तयाांच्या अन्यायाचरणामुळें  पदभ्रष्ट झाल्याचीं ऐभतहाभसक उदाहरणें आहेत. परांतु ही 
राज्यमीमाांसा आपले लोक आलीकडे बहुत वषांपासून मुळींच भवसरून कोणी राजा दुवधत्तधनी झाला म्हणजे 
आपआपल्या घरीं माि – ‘काय करावें? हा राजा फार दुष्टपणा करूां  लागला!’ इतकें  म्हणून उदासपणें स्वस्थ 
बसतात. आभण पुढें प्रसांग पडला म्हणजेही स्वस्थ बसून दुसऱ्याकडून तयाचें पाभरपतय करभवतात व तयामुळें 
शवेटी भीक नको पण कुिा आटप, ह्या भववांचनेंत येतात. परांतु सुर्ारलेले देशाांतील लोक भवचारी असून ते 
नेहमीं राज्यकतयांचेच सांबांर्ानें भवचार करीत असतात. 

 
प्रतयेक मनुष्ट्य स्वतः स्वतांि राजा आहे. पण जेथें लोकसमाज झाला तेथें अन्याय, मतसर, िेष, व कलह 

इतयाभद गोष्टींचा प्रादुभाव झालाच असें समजावें. बहुतकरून जमीनी, रव्य, भस्त्रया व अभभमान याांजवरून 
लोकाांमध्यें परस्पराांचे तांटे होतात, ते यथान्यायानें तोडणारा व अन्यायवतींनाां शास्ता असा कोणी तरी पुरुष 
असणें भाग आहे. सवध लोक, जर कोणीं कोणाचें हरण करूां  नये, कोणीं कोणाचा िेष अथवा मतसर करूां  नये 
अथवा कोणीं कोणाशीं कलह करूां  नये अशा साभत्त्वकाचरणाचा स्वीकार करतील तर वगेळ्या राजाचें मुळींच 
कारण नाहीं. मग शतेें, दुकानें, आांबराया, वगैरेंस राखण ठेवण्याचें अथवा घरास कड्या, कुलुपें लावण्याचें 
कारण पडणार नसून भजतकें  उतपन्न भततकाच तयाचे रक्षणाथध जो व्यथध खचध करावा लागतो तयाचेंही कारण 
पडणार नाहीं. परांतु असें कोठेंही व कोणतयाही काळीं आढळावयाचें नाहीं. लोकाांचा स्वभाव आळशी व फुकट 
खाण्याभपण्यास भमळेल भतकडून सांर्ान पहाणारा असा असल्यामुळें  दुसऱ्यानें मेहनत करून सांपाभदलेल्या बकवा 
उतपन्न केलेल्या पदाथधमािाची प्रास्प्त आपणास अनायासें होण्याची तयाचे मनाांत नेहमीं इच्छा असते, व तया 
इच्छापूतयधथध तयास लाज बकवा पाप वाटत नाहीं. जर राजदांड बकवा राजशस्क्त कमी पडली तर, लोकाांची 
लागलीच मयादा सुटून यथेच्छ वतधन सुरू होतें हें सवांस माभहत आहेच. मी आपल्या मेहनतीनें भमळवनू खाईन 
व ज्याचा पैसा घेतला तयास कबुलीप्रमाणें परत देईन इतयाभद सभदच्छाांनीं पूभरत मनाचे लोक क्वभचत् असतात! 
परांतु दुसऱ्याचें रव्य, दुसऱ्याची अबु्र व दुसऱ्याचें सुख पाहून तयाभवषयीं मनाांत वैषम्य र्रणें व तयाचा अपहार 
करणें याभवषयीं बहुर्ा सवांची प्रवृभत्त असते. डोकीवर राजा असला तरी देखील दुसऱ्याच्या सतकीतीवर लोक 
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हात टाकतात व सारु्सज्जनाांचा देखील छल करतात. तेव्हाां अशा पापबदु्धी लोकाांस स्वकष्टार्तजत रव्यानें 
राजाला कर वगैरे राजदांड देऊन तयाच्या अांभकत राहण्याचें हें प्रायभश्चत्त अगदीं योग्यच आहे. 

 
आताां राजपद हें परांपरेनें चालणें याांत अनेक अव्यवस्था व अभहत भदसतें. परांतु चाांगल्या राजाचा 

वडेाबागडा व दुव्यधसनी मुलगा असला तरी तयास वारशानें राज्याभर्कार येतो हा प्रकार सुरू होण्याचें कारण 
असें आहे कीं, राज्यासनाची प्रास्प्त ही काांहीं सार्ारण नसून ततप्रीतयथध मोठे श्रम व शौयध लागतें. आभण असा 
राजा नष्ट झाला तरी तयाचा उपभोग तयाचे वांशजाांस भमळावा असें पूवधराजाचे पक्षपाती व इष्टभमिाांस वाटत 
असतें. बापाचा मुलगा वारस होतो हा भनयम सावधभिक व सवधजनमान्य आभण उघड असल्यामुळें, ह्याप्रमाणें 
राज्याभर्कार तया राजवांशाांतून दुसरीकडे जाऊां  लागला तर ततपक्षीयाांस भवषम वाटून मोठमोठीं सांकटें उभीं 
राहतात. म्हणून इतकी यातायात न कभरताां वारशानें गादीचा हक्क चालभवला म्हणजे मुळींच तांटा राहत नाहीं, 
असा प्रकार असल्यामुळें तोच बहुर्ा सवध लोक कबूल करतात. तरी, राज्याचे चाांगले वाईटपणाची परीक्षा लोक 
तेव्हाांच करतात व तयाचे फल कालें करून तयास प्राप्त होतें असेंही भसद्ध आहे. ज्या राज्याांत राजा हा, हें सवध 
राज्य माझीच भमळकत असून मी करीन ती पूवधभदशा व तेंच सवांनीं डोईच्या वाटेनें कबलू केलें  पाभहजे असें 
समजत नसून मी हा एक सवध लोकाांनीं अभर्कार भदल्यामुळें  तयाांचा रखवालदार आहे असें समजतो, ज्याच्या 
अमलाांत सुखकर कायदे बल ज्ञान सांपभत्त व्यापार रोजगार भवद्या हक्क अभर्कार व मोकभळका इतयाभद वाढत 
जातात, गुन्हे कमी होऊन न्याय लौकर भमळत जाईल आभण या सवध योगाांनीं लोक आनांदी असतील तें राज्य व 
तो राजा चाांगला. अशा राजाचे सांरक्षणाथध सवध लोक आपला देहतयागही करतील, तयाचा मान ईश्वरासारखा 
ठेवतील व तयाला परम पूज्य व वांद्य समजून ईश्वराजवळ तयाला अभीष्ट व आयुष्ट्य बचभततील. परांतु याचे भवरुद्ध 
स्स्थभत जेथें असेल तेथील लोक दुःखी असून तया राजास अभनष्ट बचभततील याांत नवल नाहीं. इतकें  जरी आहे 
तरी देशाची स्स्थभत चाांगली बकवा वाईट होण्यास लोक हेच मुख्यतवेंकरून कारण आहेत असें भवचाराअांती भसद्ध 
होतें. म्हणजे, मूळ राजा हा स्वतांि आहे बकवा प्रजेपकैींच एक आहे असा भवचार केला असताां प्रजेमध्येंच 
राजाची उतपभत्त आहे असें स्पष्ट होतें. तयाअथीं जसे लोक असतील, म्हणजे लोकाांमध्यें जशी कतुधतवशस्क्त, 
उद्योगीपणा, भनश्चय, रै्यध व ज्ञान हीं ज्यास्त बकवा कमी असतील तयाप्रमाणें देशस्स्थभत होण्याचा सांभव आहे. व 
वरील राजगुणाांचा क्वभचत् राजामध्यें अभाव असून लोक जर कतृधतवशस्क्त आभदकरून गुणाांनीं युक्त असले तर 
राजास तया गुणाांची प्रास्प्त सहज होईल. ह्याप्रमाणें राजाप्रजेचा अन्योन्य सांबांर् असून दोघेही शहाणे नसले तरी 
तयाांतून राजा शहाणा असावा बकवा प्रजा तरी शहाणी असावी म्हणजे राज्य नीट रीतीनें चालून तयापासून जें खरें 
सुख व खरा लाभ तयाची सवांस प्रास्प्त होते. 

 
राजाला सवध लोक सरकार म्हणतात. आताां सरकारावर भगल्ल ेनाहींत असें सरकार पृथ्वीवर, कोठेंही व 

कोणतयाही काळीं भमळावयाचें नाहीं. रामचांरासारखा राजा होता तरी लोकाांनीं कुरकुर केल्यामुळें  तयाला 
सीतेचा तयाग करणें प्राप्त झालें . ह्याप्रमाणें लोक हे छभळक असतात. तथाभप तुलना केली असताां पृथ्वीवर 
चाांगलीं वाईट सरकारें आपणास आढळतीलच. व तया चाांगले वाईट सरकाराांप्रमाणें तयाांचे अमलाांतील प्रजा 
सुखी बकवा दुःखी अशी आढळेल. ह्याप्रमाणें चाांगल्या बकवा वाईट राज्याची परीक्षा पाहण्यास लोकस्स्थभत ही 
एक दुबीण आहे. तरी तयाांत भकतीएक देशाांतील राज्यस्स्थभत पाहण्यास लोकाांचा अभभप्राय प्रमाण असतो, व 
भकती एक देशाांत लोक हे अज्ञान व भ्राांत असल्यामुळें तयाांच्या अभभप्रायाचें प्रामाण्य र्भरताां येत नाहीं. भकतयेक 
देशाांत जो राजा बाजीरावासारखा पुष्ट्कळ दान र्मध करतो अथवा यशवांतराव होळकरासारखी पुष्ट्कळ फौज 
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बाळगतो तोच मोठा असल्याभवषयीं बहुत लोकाांचे अभभप्राय पडतात. परांतु वस्तुतः पुष्ट्कळ दानर्मानें अथवा 
पुष्ट्कळ फौजेनें सवधच लोकाांचा तया राजाभवषयीं सवधदा चाांगलाच अभभप्राय पडेल असा भनयम नाहीं. राजा बकवा 
राज्यस्स्थभत सवांस भनदोषपणें भप्रय होण्यास ज्या गोष्टी आवश्य पाभहजेत तयाचा वर एके भठकाणीं भनदेश केलाच 
आहे तयाभशवाय, लोकाांच्या सांपत्तीचें व जीभवताचें परचक्र व लुटारू वगैरेंपासून भनवेर्पणें रक्षण करणें, न्याय 
वगैरेंत सरकारी देण्याचा दर फार माफक असणें, र्मध व नीभत याांची वृभद्ध करणें, लोकाांकडून न होणारीं अशीं 
सावधजभनक कृतयें–रस्ते, पूल, तळीं इ॰–करणें, चाकर लोकाांचें वतेन बरोबर रीतीनें देणें, राज्याची व्यवस्था 
म्हणजे कायदे व अभर्कारी याांच्या नीट पाभहऱ्या लावनू ती व्यवस्था अखांड चालभवणें, राजानें प्रजेभवषयीं व 
शिूांभवषयीं सावर् असणें, प्रर्ान चाांगले बाळगणें, स्वतः राजानें न्यायभनष्ठुरपणानें राहून कोणापासूनही लाांच 
नजर वगैरे न घेणें, ज्यानें 

[न क्लेशने भवना रव्यां भवना रव्येण न भक्रया । 
भक्रयाहीने न र्मधः स्याद्धमधहीने कुतः सुखम्? ॥] 
मेहनत करून भपकभवलें  तयाचा भाग व लाभ तयासच भमळून तयाचा अपहार कोणीं करूां  नये असा 

बांदोबस्त राखणें व तसा अन्याय करणाराांस मोठे गुन्हेगार समजणें, इतयाभद प्रकार राजाभवषयीं खरी प्रीभत व 
अभभमान हीं प्रजेस उतपन्न होण्याला कारण होतात. 

 
या देशाांत पूवापर वांशपरांपरेचा–मग मनास वाटेल तसा चालणारा काां असेना–राजा असावा ही पद्धत 

माि सवांस माहीत आहे. परांतु हल्लीं राज्याचे अनेक पयाय झाले आहेत :– स्वराज्य, परराज्य, स्वराज्याांत 
परांपरेचें राज्य, भनयभमत राजाचें राज्य, श्रेष्ठसत्तातमक राज्य, लोकसत्तातमक राज्य, लष्ट्करी सत्तार्ीशाचें राज्य 
इतयाभद. स्वराज्य म्हणजे आपल्या देशाांतील राजाचेच सते्तखालीं सवध राज्यकारभार चालणें; परराज्य म्हणजे 
दुसऱ्या देशाांतील पराक्रमी लोक अशक्त लोकाांस बजकून तयाांनीं राज्यकारभार चालभवणें. याचीं उदाहरणें 
मुसलमान, इांस्ग्लश वगैरे राजाांचीं आहेत. आताां ह्याांत परदेशचा जरी राजा झाला तरी तयानें तया तया राज्याांतच 
वस्ती केली तर तेथील सांपत्तीचा क्षय होणार नाहीं आभण तो ठाकभठकीनें व वर भलभहलेल्या रीतीप्रमाणें चाांगल्या 
रीतीनें राज्य चालवील तर लोकाांमर्ील काम र्ांदा व हुन्नर हीं वाढून देश आबाद होईल. परांतु अशा राजाची 
वस्ती परदेशाांतच असली तर तया देशाांतील सांपत्तीचा पुष्ट्कळ भाग परदेशाांत जातो व तयामुळें  लोकाांची सांपभत्त न 
वाढून ते आबाद असत नाहींत. परकीय राज्य असलें  म्हणजे तया राजाचे जातभाईांस माि मोठमोठे अभर्कार 
भमळून तयाांचें पोषण होतें व तेथील लोकाांची भवद्या अभर्कार याांजकडे दुलध क्ष्य होतें असा सार्ारण भनयम आहे. 
ह्याचें उदाहरण गुजराथेंत गायकवाडाचें राज्य आहे. गायकवाड हा दभक्षणचा मराठा आहे; याजकभरताां तयाचे 
सोयरे र्ायरे हे सवध मराठे व दभक्षणी लोक असून तेच सवध अभर्काराांवर येतात ही गोष्ट साहभजक आहे. गुजराथी 
मोठा शहाणा असला तरी तयाची भहमायत कमी असून क्वभचत् तयाचे गुण व लायकी असली तरी तेवढ्यावरून 
तयाचें वजन पडावें तसे पडत नाहीं. राज्याच्या भाषासांबांर्ानें व वर भलभहलेल्या स्वकीयसांबांर्ानें तयाचा 
स्वजातीवरच भवश्वासुकपणा भवशषे राहतो आभण या र्ोरणानेंच दभक्षणी लोकाांचे हातीं सवध गायकवाडीचीं सूिें 
आलीं असून तयामुळें  गुजराथेंतील सवध ऐश्वयधही दभक्षणी लोकाांसच भमळत आहे. ह्याप्रमाणें परदेशीय राजा 
असला म्हणजे तेथील प्रजा परकीयतवामुळें  भनरुपाय होते; आभण राजाकडूनही भतच्या म्हणण्याांकडे व 
मागण्याांकडे दुलध क्ष्य होऊन नेहमीं स्वदेशीय लोकाांचीच तरफदारी चालते ह्याही गोष्टी साहभजकच आहेत, व 
तेणेंकरून असें राज्य सुखप्रद नव्हे असें राज्यमीमाांसक म्हणतात. परांतु मूळचे लोक दुबधळ होऊन स्वसांरक्षणास 
असमथध झाले असताां तेथें परकीय राजाचीच जरूर लागते व तयाप्रमाणें तयाांनीं येऊन राज्य करणें आभण तें 
परकीय राज्य मान्य होणें हें योग्य व आवश्य आहे. व याच र्ोरणानें गुजराथेंत गायकवाडाचें राज्य वाईट आहे 
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असें कोणीही म्हणत नसून उलटें भतकडील सवध लोक या मराठी राजास चाहतात. वास्तभवक पाभहलें  असताां 
गुजराथेंत गुजराथीच राजा असेल तर तया लोकाांस भवशषे भहतावह होईल. परांतु या देशाांत अनेक जाती 
असल्यामुळें  लोकाांस परकीय राजाच फार चाांगला वाटतो. कारण, सवध जातींचा भमळून एक राजा होणें शक्य 
नसून कोणतया तरी एका जातीचा राजा होईल व असें झालें  म्हणजे इतर जाभतवाल्याांस तो परकीय वाटेल 
आभण तयाजकडूनही जातयभभमानानें पक्षपात बकवा तरफदारी हें प्रकार होतीलच. याकभरताां तया देशाांतील बकवा 
देशभागाांतील सवधच जातींभशवाय कोणी वगेळाच राजा असणें हें सवध लोकाांस अभर्क आवडतें तरी परक्या 
भठकाणीं वस्ती करणाऱ्या राजापेक्षाां स्वदेशीं वस्ती करणारा राजा इष्ट होय. मुसलमानाांसारखे, ज्या देशाांत राज्य 
आहे तेथेंच वस्ती करून राहणारे राजे असले तर ते सवध प्रकारें लोकाांच्या अभहताला व सांपभत्तक्षयाला कारण 
होणार नाहींत. कारण, तयाांचे उडाव ू खचांत स्वदेशीय लोकाांसही अांश भमळून ताटाांत साांडलें  बकवा वाटींत 
साांडलें  तरी सारखेंच होतें. आताां, स्वराज्याांतील परांपरेचें राज्य याचीं उदाहरणें अनेक आहेत. परांतु अशा 
प्रकारानें दुःशील राजवांश भनमाण झाला तर तेथें तयाचा बांदोबस्त राखून प्रजेस सुखप्रास्प्त होण्याची व्यवस्था 
ठेवण्यासारख्या मुतसद्याांची एखादी सभा असली पाभहजे. इांग्लां डाांतील राज्यकारभार स्वराज्याांतील परांपरेच्या 
राज्यासारखाच आहे, तरी वर भलभहल्याप्रमाणें राजाकडून उन्माद होऊन अव्यवस्था होऊां  नये म्हणून तेथें 
मोठमोया राजकारस्थानी मुतसद्याांची पालधमेंटसभा स्थापन झाली आहे व तेणेंकरून लोकाांस बहुत सुख होतें. 
परांतु असेंही भकतयेक म्हणतात कीं, सभा वगैरेसारख्या अनेक व्यक्तींच्या अनुमतानें राज्यकारभार चालभवणें 
म्हणजे तेथें न्यायाांत वगैरे चेंगटपणा फार असून तसा प्रकार, एकाच अभर्काऱ्याचे बकवा राजाचे हातीं सवध 
कारभार असला म्हणजे होत नाहीं; कारण, सवांचीं अनुमतें भमळतील तेव्हाां कोणतीही गोष्ट व्हावयाची, असा 
सभा वगैरेंच्या व्यवस्थेपासून अवकाश लागावयाचा; परांतु राजा स्वतांि असला म्हणजे तयाचे मनाांत जी गोष्ट 
येईल ती लागलीच तडकाफडकी होऊन जाते, अशी स्स्थभत आहे. आताां हें म्हणणें अांशतः खरें आहे, परांतु 
परांपरेच्या राज्याभर्काऱ्याांत राजे अभनवार व दुवृत्त होण्याचा भवशषे सांभव आहे म्हणून तयाचे प्रभतकाराथध पालधमेंट 
सारख्या मुतसद्याांचे सभेची माांडणी करणें आवश्य आहे. भनयभमत राजाचें राज्य म्हणजे देशाांत जे कोणी प्रमुख 
लोक असतील तयाांनीं आपण होऊन सद्गुणी राजा बकवा वारस भनवडून तयास राजपद देऊन जें राज्य चालते 
तें. श्रेष्ठसत्तातमकराज्य, याांत जरी राजा बकवा राणी असते तरी तीं नाांवाचीं माि असून सवध राज्यकारभार, तया 
देशाांतील भठकभठकाणच्या लोकाांनीं आपल्या वतीनें भनवडून पाठभवलेल्या बड्या वकील लोकाांची सभा बसून 
चालतो. अशा सभाांस पालधमेंट म्हणतात. प्रस्तुत इांग्लां ड देशाचें राज्य हे ह्याप्रमाणें श्रषे्ठसत्तातमकराज्यच असून 
वर भलभहल्याप्रमाणें ते सुर्ारलेलें  परांपरेचें राज्यही आहे. लोकसत्तातमक राज्याांत सवध लोक मुखतयार असून तया 
सवांनीं भमळून भनवडलेल्या कोणा थोर गृहस्थास भनयभमत मुदतपयंत आपला अध्यक्ष नेमून तयाजकडून 
राज्यकारभार करभवतात. अमेभरका व िान्स या देशाांतील राज्यें ही लोकसत्तातमक राज्यें होत. तयाांच्या 
नेमलेल्या अध्यक्षास पे्रभसडेंट म्हणतात. वरील भनयभमत राजाचें राज्य आभण हें लोकसत्तातमक राज्य हीं 
लोकाांच्या अभर्काराला सार्ारण जवळ जवळच येतात. भनयभमत राजा आपल्या हयातीपयंत बकवा शस्क्त 
असेपयंत राज्य करतो. परांतु लोकसत्तातमक राज्याांतील राजा म्हणून नेमलेल्या अध्यक्षाची गोष्ट तशी नाहीं. 
पाांच पाांच दहा दहा वषांनीं ते आपला अध्यक्ष बदलतात. आताां शवेटचें लष्ट्करी राज्य, म्हणजे राज्यकारभार 
पाहणारे सैन्यावरचे मोठमोठे अभर्कारी असतात. परांतु इतर राज्याांसारखे न्याय वगैरे अशा राज्याांत नसून 
केवळ बेबांद लोकाांनाां काांहीं तरी र्ाक वाटण्यासारखी शाांततेची स्स्थभत असते. असें राज्य सवधथा वाईट व अशास 
राज्य म्हणणेंही बरोबर नाहीं. लष्ट्करी लोकाांस राज्यरीती माहीत नसतात व तेणेंकरून तें राज्य लोकाांस 
भहतप्रद होत नाहीं. याचें उदाहरण भदल्लीचें राज्य होय. 
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तकानें पाभहलें  असताां राजा हा प्रजेचा कारभारी होय याभवषयीं वर एके भठकाणीं उल्लखे आलाच आहे. 

तरी लोकदृष्टींत तो र्नीपणानें असतो इतकें च कीं, परांपरेनें जे पराक्रमी, शूर, बलवान व शहाणे पुरुष होतात 
तयाांजकडेसच परांपरेनें राज्य चालतें. या भरतखांडाांत अनेक राजे झाले. आलीकडे युभर्भष्ठर, भवक्रम हे राजे 
झाले. याांचे राज्याचा भवस्तार मोठा असल्यामुळें तयाांस चक्रवती राजे असें म्हणत. पूवीं भशपाइभगरी करून शौयध 
दाखभवणारी क्षभिय जाभत असे. परांतु ते क्षभिय, कतधव्य–व–र्मधभ्रष्ट होऊन पुढें तयाांचीं राज्यें वैश्याांनीं व शूराांनीं 
घेतलीं. नांदराजापयंत क्षभिय झाले असें पुराणाांतून व भारताभद ऐभतहाभसक ग्रांथाांतून प्रभसद्ध आहे. क्षभियाांनीं 
राज्योपभोग फार भदवस करून राज्यभवस्तारही फार केला. काठेवाडाांत यादवकुल स्थापन झालें , दभक्षणेंत 
सूयधवांशी रामचांर, परमार (पोवार), यादव (जार्व) याांचे वांश राजे झाले व याचप्रमाणें कोकणाांत क्षभियर्मधवत्ती 
परशुराम यानें राज्य केलें . याचे दाखले दभक्षण व कोंकण या भागाांस अनुक्रमें रामके्षि व परशुरामके्षि असें 
म्हणतात. या देशाची मूळस्स्थभत व लोक पाभहले असताां अगदीं अडाणी अशा भील, कोळी, महार, दुबळे, गौंड 
वगैरे लोकाांची वस्ती असून तयाांस अनायध म्हणत हें प्रभसद्ध आहे. पुढें तयाांजवर दभक्षण बाजूनें लां केकडून शूर व 
उत्तरकुरूकडून आयध लोक येऊन सवध भरतखांड तयाांचे ताब्याांत गेलें . ज्याप्रमाणें या दोन प्रकारचे लोक दोन 
भदशाांकडून आले तयाप्रमाणेंच हल्लीं तयाांची वस्तीही तया उभय भदशाांकडे तशीच आहे : उत्तरेकडे शूर कमी असून 
दभक्षणेकडे फार आहेत. रामचांराचे साह्यकत्त ेजे वानर म्हणून काव्यरीतीनें वणधन केलेले आहेत ते तरी शूरच 
होत. शूरराजाांनीं दभक्षणेकडे बहुत भकल्ल ेवगैरे बाांर्ले आहेत. परांतु पुढें तयाांस क्षभिय राजाांनीं बजभकल्यामुळें  ते 
तयाांजकडून गेले. तरी शूर व क्षभिय हे ऐक्यानेंच राहून होतें. पुढें बहदुस्थानाांतील क्षभिय अफु वगैरे व्यसनाांनीं 
जीणध होऊन तयाांच्याांमध्यें आपसाांतील बहुत कलह उतपन्न झाले. आभण शवेटीं तयाचा पभरणाम असा झाला कीं, 
ते परस्पराांचे एकमेक शि ूहोऊन मुसलमानाांचे हल्ल्याांत तयाांचा नाश झाला आभण सवांची चोहोंकडें दाणादाण 
झाली. तेव्हाां रानावनाांत व डोंगराांत वगैरे मेवाडी लोक राभहले आभण मदैानाांत मुसलमान पसरले. इांरप्रस्थ, 
हस्स्तनापुर वगैरे मोठालीं शहरें लुटलीं जाऊन तेथील राजे पदभ्रष्ट झाले! अस्तु. 

 
आताां पुराणाभदकाांवरून असें भदसतें कीं, पूवींच्या क्षभियाांचे अभभमान, शौयध आभण कीर्तत हीं अलौभकक 

होतीं. तयाांच्या जवळ कोणीं युद्धाची भभक्षा माभगतली असताां ते तयाांस कदाभप पाठ दाखवीत नसत, असें 
परशुराम, जरासांर् वगैरेंच्या इभतहासाांवरून भदसतें. परांतु पुढें क्षभियाांशीं व ब्राह्मणाांशीं परस्पर वाांकडे आल्यामुळें 
ब्राह्मणाांनीं आताां पृथ्वीवर क्षभियच नाहींत असे लेख भलहून ठेभवले, व भदवसेंभदवस क्षभियही पराक्रमहीन होत 
चालले. पूवीं, क्षभियर्मध कसा असावा याांभवषयीं पराशराांनीं असें भलभहलें  आहे :— 

 
क्षभियो भह प्रजा रक्षन् शस्त्रपाभणः प्रदण्डवान् । 
भनर्तजतय परसैन्याभन भक्षबत र्मेण पालयेत् ॥ ६७ – १. 
 
िाभवमौ पुरुषौ लोके सूयधमण्डलभेभदनौ । 
पभरव्राड्योगयुक्तश्च रणे चाऽभभमुखो हतः ॥ ३२ – ३. 
 
यि यि वसेच्छूरः शिुभभः पभरवभेष्टतः । 
अक्षय्याँल्लभते लोकान् यभद क्लीबां न भाषते ॥ ३३ – ३. 
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यस्तु भग्नेषु सैन्येषु भवरवतसु समन्ततः । 
पभरिाता यदा गच्छेतस च क्रतुफलां  लभेत् ॥ ३५ – ३. 
 
यस्य छेदक्षतां गािां शरमुररयभष्टभभः । 
देवकन्यास्तु तां वीरां वरस्न्त रमयस्न्त च ॥ ३६ – ३. 
 
देवाांगनासहस्त्राभण शूरमायोर्ने हतम् । 
तवरमाणा प्रर्ावस्न्त मम भत्ता ममेभत च ॥ ३७ – ३. 
 
यां यज्ञसांघैस्तपसा च भवप्राः स्वगैभषणो वाऽि यथैव यास्न्त । 
क्षणेन यान्तयेव भह ति वीराः प्राणान्सुयुदे्धन पभरतयजन्ते ॥ ३८ – ३. 
 
भजतेन लभते लक्ष्मीं मृतेनाऽभप वराांगनाम् । 
क्षणध्वांभसभन कायेऽस्स्मन का भचन्ता मरणे रणे? ॥ ३९ – ३. 
 
ललाटदेश ेरुभर्रां स्रवच्च यस्याहव ेतु प्रभवशते वक्िम् । 
ततसोमपानेन भकलाऽस्य तुल्यां सांग्रामयजे्ञ भवभर्वच्च दृष्टम् ॥ ४० – ३. 

 — पाराशर. 
 
येणेंप्रमाणें शूर पुरुष हेच राज्याभर्काराला योग्य होत, व तयाांसच लोकाांनीं राजे मानाव.े या सवध 

गोष्टींवरून राजे म्हणजे काांहीं देव नसून ते आपल्यासारखेच मनुष्ट्य असतात. परांतु तयाांच्या कतृधतवानें ते 
पराक्रमशाली होऊन लोकाांमध्यें अभर्कार व श्रेष्ठता पावतात. 

 
आताां हे गुण सवांना साध्य असून जे तयाांभवषयीं उद्योग करतील तयास ते प्राप्त होतील. परांतु ह्याप्रमाणें 

गुण सांपादून शूर बनलेले असे थोडेच लोक असतात. तरी तयाांजमध्येंच भदवसेंभदवस महत्त्वाकाांक्षा उतपन्न होत 
जाऊन ते आपल्या देशाांतील लोकाांवर श्रेष्ठतव पावतात व अन्य देशाांतील लोकाांवरही श्रेष्ठता भमळभवण्याचा 
उद्योग चालभवतात. आभण ते अन्य देशीय लोक जर याांजपेक्षाां पराक्रमहीन असले तर हे तयाांजवर जय भमळवनू 
तयाांचेही राजे होतात व तयाांजवर अम्मल चालभवतात. ह्याप्रमाणें एका देशाांतील लोक दुसऱ्या देशाांतील लोकाांस 
जेव्हाां बजकतात तेव्हाां बजकणारे लोक हे अभर्क शहाणे व अभर्क बलवान् असे असलेच पाभहजेत. एका 
भठकाणचे लोक अगदीं नीचावस्थेस जातात व दुसऱ्या भठकाणचे लोक उांच स्स्थतीप्रत पावतात, आभण एका 
भठकाणीं उद्योग, र्न, भवद्या व शौयध हीं वाढतात व दुसरे भठकाणीं आळस, भ्राांभत, दौबधल्य व दाभरद्र्य हीं 
वाढतात; तेव्हाां ही कालमाहातम्याप्रमाणें ईश्वरी कृपा बकवा अवकृपा होय, व या सवास ईश्वरी सूिच मुख्यतवें 
प्रमाण असून तयास कोणाचाही उपाय चालत नाही! तरी मनुष्ट्याांनीं उद्योगी असून व मागील इभतहास ध्यानाांत 
ठेवनू तयाप्रमाणें सावर्ान वृत्तीनें असल्यास असे नीच स्स्थतीचे अपघात बहुर्ा चुकतील. 
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राज्यास मुख्य आर्ार रयतेपासून जे कर वगैरे सरकारी देणें घ्यावयाचें तें असून तयाजवर मग पुढें 
लष्ट्कर वगैरेंचा बांदोबस्त ठेवणें आहे. लोकाांस सांतुष्ट ठेवणें, चाांगले प्रर्ान भनवडणें आभण आपली पत राखणें हे 
राज्याचे पाये आहेत, व ते असले तरच राज्य सुरळीत चालतें. राज्याचा एवढा अवाढ्ढव्य कारभार चालणें म्हणजे 
रव्याचें बळ मोठें पाभहजे. शहराच्या स्वच्छता, दवाखाने, रस्ते, वृक्षछाया, र्मधशाळा इतयाभद करून राजानें 
सवांस सुख देऊन पुिवत् प्रजारक्षण करावें. प्रजेनेंही स्वराजभनष्ठ असून तयास हरप्रसांगीं साह्याथध सादर असलें  
पाभहजे व तयाचे अमलाखालीं असल्यामुळें आपल्यास जे लाभ होतात ते कृतज्ञ बुद्धीनें मानले पाभहजेत. 
याभवषयीं पूवींपासून कामन्दकीनीभत, शुक्रनीभत, भवदुरनीभत, कभणकनीभत, नारदनीभत, मनुस्मृभत, 
याज्ञवल्क्यस्मभृत इतयाभद ग्रांथाांत राजर्मध व प्रजार्मध साांभगतले आहेत. 

 
परांतु पुढें जों जों राजे दुष्ट व उपरवी होऊां  लागले तों तों तयाांच्या प्रभतकाराथध सभा नेमण्याच्या रीती 

वगैरे भनघाल्या असाव्या असें वाटतें. मूळ राज्यस्थापक बकवा राज्य कमावणारा जो राजा असतो तयाचे सवधच 
गुण म्हणजे तयाचे वांशाकडे राहतात असें नसून क्वभचत् सांभाजी, राघोबादादा वगैरेंसारखे मूखध व उन्मत्त वांश 
होतात. म्हणून तयाांजपासून पुढें लोकाांस उपरव व राज्याांत अनास्था न व्हावी याकभरताां मूळ राज्यस्थापक 
राजानें अथवा तयाच्या मांत्र्याांनीं भचरकाल स्वस्थता राहील व प्रजा सुखी नाांदेल अशी सभा वगैरे स्थापून नीट 
व्यवस्था करून ठेवावी. आभण जे मूळ राजे बकवा तयाांचे मांिी दूरदशी असतात ते नेहमीं अशा प्रकारची व्यवस्था 
करण्याचें आपलें  कत्तधव्यच आहे असें मानतात. साराांश, राजाला कायदे, सभा व प्रर्ान हे लगाम असून ते जेथें 
चाांगल्या स्स्थतींत आहेत तेथें राजे कसेही अनावर झाले तरी तयाांस तेव्हाांच आांखडून ताळ्यावर आणतात. परांतु 
ह्या सवध गोष्टी प्रजा सुज्ञ व बलवान् असल्याभशवाय घडत नाहींत. राजे हे आपले अभर्कार व मुखतयारी सोडीत 
नाहींत, परांतु लोकाांचें ज्ञान व बल वाढलें  म्हणजे आपापच तयाांस आपली मुखतयारी व आपले हट्ट सोडणें भाग 
पडतें. यावरून ज्ञानावाांचून सत्ता, स्वातांत्र्य व अभर्कार याांची प्रास्प्त नाहीं. लोकाांस आपलें  स्वातांत्र्य व स्वभहत 
समजूां लागलें  म्हणजे ते केवळ राजाच्या इच्छेवरच अवलां बून न राहताां आपल्या भहताकभरताां व सोईकभरताां 
सदरील सभा वगैरेंच्या िारें राजास लगाम देतात व म्हणून लोक ज्ञानी व भवचारवान् असले पाभहजेत. 

 
आताां राजाच्या सांबांर्ानें एक दोन भवशषे गोष्टींचा येथें उल्लेख करून प्रकृत प्रकरण आटोपूां. राजास 

तयाचे पदवीप्रमाणें डौल सरमजाम लागतो व तयाचप्रमाणें राजगुह्य म्हणजे राज्यक्रमाांतील मसलती व भवचार 
याांचें गोपन असणें हेंच श्लाघ्य व उक्त आहे. राजाचा डौल व लवाजमा असावा तसा असला म्हणजे तयाला 
लोक वचकतात, तयाचा आदर ठेवतात आभण तयाबद्दल पे्रम व आनांद मानतात. राजाचीं छि, चामर व बसहासन 
हीं मुख्य भषूणें असून तयाभशवाय शूर सेना, पायदळ, घोडेस्वार, हत्ती, रथ, दारूगोळा आभण शस्त्रास्त्रें हीं 
लवाजम्याचीं अांगें बकवा भाग होत. याांच्या योगानें राजाचा आभवभाव मोठा भयानक भदसून ततसांबांर्ानें तयाची 
प्रजा आदरप्रयुक्त भय बाळगतें. याचप्रमाणें राजगुह्याची आवश्यकता म्हणजे, भठकभठकाणीं ठेवलेल्या गुप्त 
हेराांचे िारें कळलेल्या बातम्या आभण अशींच इतर राज्यक्राांतीसारखीं वत्तधमानें हीं भजतकीं गुप्त ठेवनू तयाांच्या 
तजभवजींस लागणें इष्ट व श्रेयस्कर आहे भततकें  तया बातम्याांचा स्फोट करून यशप्राप्तीची आशा नसते. राजावर 
सांकट आलेलें  ऐभकलें  म्हणजे प्रजेंतही तातकाल अस्वास्थ्य व चलभबचल होऊन जाऊन अशा सांर्ीस भकतयेक 
दुष्ट लोकाांकडून ज्यास्त ज्यास्त पीडा होऊां  लागतात. तेव्हाां अशीं राजकीय प्रकरणें गुप्त ठेवणेंच योग्य व 
राजर्माला उक्त आहे. 
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भवचारवानाांनीं गुरु, भपता व राजा याांजमध्यें पद्महस्ती व दग्र्हस्ती असे दोन भेद मानले आहेत. 
पद्महस्ती म्हणजे ज्याचे अभर्काराखालीं लोक सुखी व मानर्ारी होऊन उन्नतीस येतात ते; आभण दग्र्हस्ती 
म्हणजे ज्याांचे अभर्काराखालीं लोक दुःखी, दुगुधणी, भभकारी व मानहीन होतात ते. व याचप्रमाणें गुरु व भपता 
याांजभवषयींही समजावें. शाहुमहाराज व नानाफडणभवस याांसारखे पुरुष हे पद्महस्ती होत; व र्ाकटे 
बाजीरावासारखे दुराचरणी व दुव्यधसनी पुरुष हे दग्र्हस्ती होत. यावरून जे पद्महस्ती पुरुष तेच राजपदाला 
सवधथैव योग्य आहेत. चाांगला राजा असें पुढील श्लोकाांत साांभगतलेल्या गुणाांनीं मांभडत असणाऱ्या राजपुरुषालाच 
म्हणतात. 

 
भशृां सुभभक्षां रभवणाऽऽगमश्च प्रजाऽनुरागोऽल्पकरग्रहाच्च । 
अरोगता चाऽस्स्त जनस्य यि र्न्यस्य राज्ञो भवषयेऽस्य भनतयम् ॥ 

 
भशवाय, मी प्रजेचा एक सेवक बकवा कारभारी अथवा रखवालदार आहें असें समजून 
[यथवैाऽऽतमा परस्तिद् रष्टव्यः सुखभमच्छता । 
सुखदुःखाभन तुल्याभन यथाऽऽतमभन तथा परे ॥ —दक्ष.] 
आतमभहताप्रमाणें तयाांच्या भहताकडे जो लक्ष्य देतो आभण तयाांची सांपभत्त व ज्ञान हीं वाढवनू तयाांस सुख 

देतो तोच राजा प्रजेला भप्रय आभण ईश्वराच्या आशीवादाला पाि होतो. राजाप्रजेचें नातें म्हणजे भपतापिुाप्रमाणें 
अथवा गुरुभशष्ट्याांप्रमाणेंच सवधथैव असल्यामुळें प्रजेचें सांरक्षण, भशक्षा आभण भशक्षण हीं चालवनू प्रजापभुष्ट करणें 
हेच राजाचें साथधक आहे. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २१ वें 
 

प्रस्तुतची राज्यव्यवस्था 
 
पूवधपभरभशष्टाांत ‘राज्यमीमाांसा’ या सदराखालीं राज्याच्या चाांगले-वाईटपणाची परीक्षा आभण राजाांच्या 

गुणावगुणाांचें तत्त्वतः वणधन केलें  तया अनुरोर्ानें आपली प्रस्तुतची राज्यव्यवस्था कशी काय आहे याचें पभरज्ञान 
सवांस होणें इष्ट व अवश्य असून तयाप्रमाणें आपल्या लोकाांनीं स्वराजभनष्ठ असावें, वळेोंवळेीं राजाच्या 
कीर्तत्तप्रसाराला साह्य करावें व क्वभचत् अन्यायासारखे प्रकार चालत असतील तर तयाबद्दल वळेोंवळेीं तयास 
सूचना करून कृपेच्या मागण्या कराव्या. परांतु एकां दर राज्यव्यवस्थेची माभहती असल्याभशवाय सरकारपाशीं 
बकवा राजापाशीं एवढ्या रै्यानें सूचना बकवा मागणी करण्यास कोणी र्जणार नाहीं. प्रस्तुतच्या राज्यव्यवस्थेची 
माांडणी कशी काय आहे, तींत अभर्कारी कोण कोण आहेत, आभण तयाांच्या पायऱ्या कशा कशा आहेत वगैरे 
सांबांर्ाची माभहती फारच थोड्याांस असते. तर असें नसावें. प्रस्तुतची राज्यव्यवस्था, ‘राज्यमीमाांसें’त वगीकरण 
केलेल्या परकीय राज्याचे लक्षणाखालीं येते, व तयाप्रमाणें तयाांतील भकतयेक अभनष्ट प्रकार अनुषांगतवें आपल्या 
वाांट्याांस आले आहेत. तरी पभरणामसुखाकडे लक्ष्य देऊन भवचारी लोक सुखानें सरकारास साह्यकते होतात व 
हेंच श्लाघ्य आहे. एकां दर राष्ट्र म्हणजे एक समुरच असून तयाांत भकती गोष्टींची व्यास्प्त असते याचें अल्प काळाांत 
व अल्पस्थळीं वणधन होणें अशक्य आहे. आभण तशाांत प्रस्तुतसारख्या भवशाल चक्रवत्ती राज्याचे अांतबाह्य 
व्यवस्थेचा भवचार म्हणजे मोयाच भवस्ताराचा भवषय आहे. तथाभप राज्यव्यवस्थेच्या सांबांर्ानें अवश्य लागणारी 
माभहती ह्याखालीं देण्याचा आमचा भवचार असून ती प्रकृत पुस्तकाचे अभभज्ञ वाचकाांच्या माभहतीस बरीच 
साह्यभतू होईल असें वाटतें. 

 
इांग्रजी भवस्तृत राज्याचें मुख्य पीठ इांग्लां ड देश असून तयाांत लां डन राजर्ानींत आमच्या व इतर तयाांच्या 

हाताांखालील देशचे राज्याांच्या घडामोडी व कारभार चालत असतात हें म्हणजे कोणासही अज्ञात नसेल. तया 
राजर्ानींत हल्लीं मुख्य राज्याभर्कारी श्रीमन्महाराणी अलेक्झाांभिया स्व्हक्टोभरया, केसर–इ–बहद म्हणजे 
बहदुस्थानच्या चक्रवर्तत्तनी ह्या असून तयाांचे ताब्याांत इांग्लां ड वगैरे सांयुक्त राज्य व बहदुस्थान आभण भशवाय पुष्ट्कळ 
भपू्रदेश आहेत. राणीचे साह्यकत्त े वगैरेही बहुत असून तयाांची माभहती खालीं भदली आहे. खुद्द राणीस सध्याां 
एकां दर कन्या व पुि भमळून ८ मुलें  आहेत. तयाचप्रमाणें तया मुलाांस मुलें  व मुलींस नातू येथपयंत वांशभवस्तार 
होऊन महाभाग्यशाली म्हणनू या महाराणीची जगावर मोठी प्रभसभद्ध आहे. अस्तु. राणीचे मुख्य सेनापती ड्यूक 
ऑफ कें भब्रज म्हणून तयाांचेच पुतणे आहेत. या राज्याांतील मुख्य मांिीमांडळाांत क्याभबनेट म्हणजे खासदरबार 
आहे. तयाांत पुढें भलभहलेले बड्या पदवींचे गृहस्थ असतात. 

 
लॉडध खभजनदार, लॉडध हायचान्सलर, लॉडध पे्रभसडेंट कौंभसल, लॉडध प्रीस्व्हसील, लॉडध ऑफ् 

ॲडभमरालट्ी (आरमारखातें), चान्सेलर ऑफ्  एक्सचेकर, सेके्रटरी ऑफ स्टेट्स (स्वदेशखातें), सेके्रटरी 
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ऑफ स्टेट्स (परदेशखातें), सेके्रटरी ऑफ स्टेट्स (उपराज्याांकभरताां), सेके्रटरी ऑफ् स्टेट्स (लष्ट्करीखातें), 
सेके्रटरी ऑफ स्टेट्स (बहदुस्थानाकभरताां), पोस्टमास्तर जनरल, पे्रभसडेंट–गरीब लोकाांचे बांदोबस्ताकभरताां, 
पे्रभसडेंट–व्यापारखातें, चीफसेके्रटरी–अयलंडाकभरताां, व्हाईस पे्रभसडेंट–शाळाखातें, सेनापभत, लॉडध 
चेंबरलेन–खाजगीखातें, लॉडध गे्रट चेंबरलेन–अांडर सेके्रटरी, प्रतयेक खातयाचे सेके्रटरी, खाजगीवाले, अटनी 
जनरल, लॉडध हायकॉन्स्टेबल–स्कॉटलां डाकभरताां, लॉडध ले्टेनांट–अयलंडाकभरताां. 

 
या क्याभबनेटभशवाय एक हुजूर दरबार [कौंभसल] असून तयाांत १५५ सभासद आहेत. आभण सवात 

मुख्य व सवध राज्यसूिर्ारी अशी जी पालधमेंट बकवा महाजनसभा आहे, तींत पुढीलप्रमाणें गृहस्थ असतात :— 
 
४ राजवांशी. —१ भप्रन्स ऑफ वले्स, २ ड्यूक ऑफ एबडबरो, ३ ड्यूक ऑफ कां बरलांड, आभण ४ ड्यूक 

ऑफ् कें भब्रज. 
 
२ मुख्य र्माध्यक्ष. — १ क्याांटबधरी व २ याकध  येथील आचधभबशप. 

२० ड्यूक पदवीचे सांस्थाभनक. 
१९ मॉर्तक्कस पदवीचे सांस्थाभनक. 
१९ अलध  पदवीचे सांस्थाभनक. 
२३ व्हायकौन्ट पदवीचे सांस्थाभनक. 
२४ र्माध्यक्ष (भबशप). 
२२१ ब्यारन् पदवी सांस्थाभनक. 
१६ स्कॉटलां डचे मुखतयार. 
२८ अयलंडचे मुखतयार. 
६५४ महाला महालाांचे मुखतयार–हौस ऑफ् कॉमन्स. 

 
ही सवध मांडळी भमळून एक पालधमेंटसभा आहे. येणेंप्रमाणें ही सवध राज्यव्यवस्था भवलायतेंतील झाली. 

भहची माभहती इांग्रज सरकारच्या प्रतयेक प्रजेस असणें अवश्य आहे. आताां खुद्द बहदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेची 
रचना थोडक्याांत ह्याखालीं देऊां . — 

 
लां डनाांत इांभडयाऑफीस म्हणून बहदुस्थानासाठीं एक कचेरी आहे. तींत सेके्रटरी ऑफ स्टेट आभण अांडर 

व अभसस्टांट सेके्रटरी बसतात. तयाांचे १६ कौस्न्सलदार म्हणजे राजकारणीं मत देणारे आहेत. तेथें बहदुस्थानच्या 
सांबांर्ानें एकां दर आठ कभमट्या आहेत तया :— 

 
१ नाणें, २ लष्ट्कर, ३ महसूल, ४ अदालत, ५ रेलव,े ६ इमारती, ७ राज्यकारण, आभण ८ डॉक्तरी 

[वैद्यकी]. या दरएक कभमटींत दोन बकवा चार लोक असून तया प्रतयेकीस भनरभनराळा सेके्रटरी असतो. 
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खुद्द बहदुस्थानाांत नेक नामदार गव्हनधर जनरल ऑफ् इांभडया हे मुख्य प्रर्ान आहेत. तयाांचे कौस्न्सलाांत 
१० सभासद, १ सेनापभत व भनरभनराळ्या खातयाांचे २४ सेके्रटरी आहेत. तयाभशवाय इतर जे बडे बडे कामदार 
आहेत ते :— 

 
१ नेक नामदार ले्टेनेंट गव्हनधर, बांगाल; याांजकडे कौस्न्सलदार, सेके्रटरी, सेनापभत व हायकोटध हीं 

आहेत. 
२ नेक नामदार गव्हनधर, मरास; याांजकडेही सदरप्रमाणेंच व्यवस्था आहे. 
३ नेक नामदार ले्टेनेंट गव्हनधर, आग्रा; सदरप्रमाणें. 
४ नेक नामदार ले्टेनेंट गव्हनधर, पांजाब; सदरप्रमाणें. 
५ कभमशनर, लखनौ प्राांत, 
६ कभमशनर, नागपूर [मध्यप्राांत]. 
७ कभमशनर, वऱ्हाड. 
८ कभमशनर, म्हैसूरप्राांत. 
९ नेक नामदार गव्हनधर, मुांबई; याांस कौस्न्सलदार, सेनापभत व हायकोटध हीं असून भशवाय 
१२ सेके्रटरी व अांडर सेके्रटरी आहेत व तयाांस एक कायदे कोस्न्सल व दुसरें राज्यकारभारी कौस्न्सल 

अशीं दोन कौस्न्सलें  आहेत. 
 
ही बहदुस्थानाांतील मुख्य राज्यव्यवस्था झाली. याभशवाय प्रतयेक इलाख्याांत व प्राांताांत सोईकभरताां 

अनेक प्रकारचे भजल्हे केले आहेत. म्हणजे न्यायाकभरता भडस्स्रक्ट, महसुलाकभरताां भडस्व्हजन, इमारती कभरताां 
सकध ल इतयाभद असून तयाभशवाय भठकभठकाणीं तेथील तेथील योग्यता पाहून लष्ट्करें, तुरुां ग, दवाखाने देवी 
काढणार, इमारती कारखाने (इांभजनीअर), पाटबांर्ाऱ्याचे कारखाने, भसू्तरभवदे्यचें खातें, शाळाखातें व तयाांचे 
पाहणीदार (इन्स्पेक्टर), पोभलस सुपबरटेंडेंट, मीठ–अफू–जांगल–नोंदणीखातें, म्याभजस्रेट, रेल्व े
म्याभजस्रेट, कापाचे म्याभजस्रेट, रेस्व्हन्युसव्हे, टाांकसाळ, भहशबेीखातें, इनाम चौकशीखातें, लष्ट्करीखातें, 
कापूसखातें, नोटखातें, जुने लेख शोर्ण्याचें खातें, टपाल व तारखातें, र्माध्यक्षखातें वगैरे अनेक खातीं व 
अनेक अभर्कार असून तयाांवरून चाांगल्या चाांगल्या योग्यतेचे अभर्कारी नेमतात. प्रतयेक भजल्ह्याांत जज्ज, 
कलेक्टर, अभसस्टांट कलेक्टर वगैरेंचे जे मोठमोठे अभर्कार आहेत तयाांवर भसस्व्हल सस्व्हधस म्हणून एक परीक्षा 
आहे. तींत पास झालेल्या मांडळींतून भनवडून भनवडून लोक नेमण्याची वभहवाट आहे. हायकोटध वगैरेंमध्यें 
ब्याभरस्टर नाांवाचे मोठाले कायदेपांभडत वकील भवलायतेंत परीक्षा देऊन आलेले असतात. भजल्ह्याांतील जज्ज, 
कलेक्टर वगैरेंच्या हाताांखालीं मुन्सफ, मामलेदार वगैरे अभर्कारी असतात. प्रस्तुतच्या राज्यव्यवस्थेचें एक 
मोठें र्ोरण लक्ष्याांत ठेवलें  पाभहजे कीं, कोणतयाही मनुष्ट्यास कोणतयाही खातयाांत अभर्कार भमळभवणें म्हणजे तया 
तया खातयाच्या सांबांर्ाच्या भनयभमत परीक्षाांत तयास पास झालें  पाभहजे. व या परीक्षाांचा भवस्तार इतका झाला आहे 
कीं, सार्ारण उमेदवाराांपासून तों कलेक्टर जज्ज वगैरे अभतमहत्त्वाच्या अभर्काऱ्याांपयंत सवांस परीक्षा आहेत. 
हायकोटांत भदवाणीकोटध, फौजदारीकोटध, पाशी लोकाांच्या लग्नसांबांर्ीकोटध वगैरे भाग आहेत. छापखान्याांचे 
तपासनीस (पे्रस भरपोटधर), भाषाांतरकार (ट्र्यान्सलेटर), अनेक भवद्याांतील भनष्ट्णात गुरू (प्रोफेसर) वगैरे 
अनेक अभर्कारी आहेत. भजल्ह्याांचे पोटीं तालुके व तालुक्याांचे पोटीं पेटे, गाांवें वगैरे असून तेथें पोभलसाांचीं 
नाकीं, पाटील, कुळकणी, तलाटी वगैरे छोटे छोटे अभर्कारी नेमून सुयांि कारभार चालत असतो. प्रस्तुतच्या 
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राज्यव्यवस्थेचें दुसरें र्ोरण, देशाांत स्वस्थता व शाांतता राखून भवद्या, ज्ञान, न्याय, सद्भवचार, स्वातांत्र्य व 
लोकोपयोगी हरएक कृतय याांची वृभद्ध करून सवध प्रजा आबाद व सांतुष्ट राखण्याकडेच असून याचा पभरणामही 
उतकृष्ट रीतीनें अनुभवास येत आहे असें सवध भवचारी लोक कबूल करतात. 

 
ह्याप्रमाणें इांग्रज सरकारकडून प्रस्तुतची राज्यव्यवस्था राभहली आहे. ह्मासांबांर्ानें भवचार कभरताां इांग्रज 

सरकारचें नशीबच भशकां दर म्हणा बकवा तयाांची राज्य करण्याची हातोटीच इतकी लोकभप्रय म्हणा कीं, तयाांचें 
महत्त्व, लौभकक व दरारा सवधि सारखा असून ज्यास तयास असें वाटतें कीं, कोणी तरी इांग्रज आपला कारभार 
चालभवण्यास असल्याभशवाय सवध व्यवस्था सुयांि चालावयाची नाहीं. ईभजप्टच्या बादशहानें राज्यकारभार 
चालभवण्यास सवध इांग्रज लोकच मागून घेतले आहेत. भनजाम हैदराबादेस सर. सालरजांग राज्यकारभार पहात 
आहेत, तयाांनींहीं सवधि बहुतकरून इांग्रजी कामदाराांचाच भरणा केला आहे. रेवा, साांगली, अक्कलकोट वगैरे 
भठकाणच्या सांस्थाभनकाांनींही आपल्यास इांग्रज कारभारी नेमून घेतले आहेत; आनरेबल मुरारजी गोकुळदास 
याांचे सारखे मोठमोठे व्यापारी आहेत, तयाांचे कारखाने सांभाळण्याकभरताांही इांग्रज लोकाांच्याच नेमणुका केल्या 
आहेत; व तयाचप्रमाणें ‘अमदाबादची सुताची कां पनी’ ईचे मालकासही इांग्रज कारभारीच नेमावा लागतो. असा 
तयाांचा सवधिां फैलाव होऊन बोज वाढत चालला असून तयाांचेभशवाय व्यवस्स्थत कारभार चालत नाहीं अशी 
सवधि स्स्थभत झालेली पाहण्याांत येत आहे. तेव्हाां या सवांवरून काळाचा मभहमा भवभचि आहे असें 
म्हटल्याभशवाय योग्य समार्ान होत नाहीं. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २२ वें 
 

णभिुक 
 
आज हा भवषय भजतका भवचाराचा झाला आहे भततक्या भवचाराचे भवषय थोडेच असतील. या भवषयावर 

अनेक ग्रांथ होऊां  लागले असून अनेक भठकाणीं या भवषयावर ऊहापोह सुरू झाले आहेत. व तया सवांचें मत 
प्रकृतभवषयनायकाांचा भजतका सांकोच व घटना होईल भततके इष्ट आहे. परांतु भदवसेंभदवस तसें अनुभवाला येत 
नसून तया भवषयनायकाांची सांख्या उत्तरोत्तर ज्यास्त ज्यास्त वाढत जाऊन तयाांची व्यास्प्त फार होत चालली 
आहे. हें सवधप्रकारें अभनष्ट असून प्रस्तुत काळीं सवध बहदुस्थान देश तर दाभरद्र्यानें सवधस्वीं ग्रासला असून उद्योग 
वाढण्याची सवांस अपेक्षा आहे. तयाभशवाय या देशास लागलेलें  दभररतेचें ग्रहण सुटणार नाहीं, व तया ग्रहणाचें 
पयधवसान तर खग्रास होऊां  पहात आहे! याचा सवध सुज्ञ लोक भवचार करीत आहेत व करावा हेही प्रस्तुतच्या 
कालदेशवत्तधमानाकडे पाभहलें  असताां अवश्य आहे. आताां या भभक्षुकाांची प्रथमपासून पभरमाभलका कशी आहे 
याचा येथें थोडासा भवचार करूां  :— 

 
प्रथमतः, आद्यभभक्षकुवगध ब्राह्मण असून तयाांचे पोटीं पुढें सांन्याशी, ब्रह्मचारी, प्रदभक्षणावाले, मरु्करी, 

वारकरी, कावडीवाले, तीथधवासी, वैभदक, पांभडत, पुराभणक, हरदास वगैरे अनेक प्रकार झाले आहेत. 
 
तयानांतर, ज्या कालीं, बौद्धमत प्रगट झालें  तेव्हाां तर तयाांनीं ह्या भभक्षुकाांत बहुत भर टाभकली व तयाांत 

सारु्, साध्वी, जती, श्रीपूज्य, योगी, तयागी हे भभक्षुक समाभवष्ट झाले. 
 
पुढें नाथपांथी भभक्षुक जोगी, कानफाांटे्य, अवघड वगैरे भभक्षुवगांची मांडळी सदर भभक्षुकाांचे जमावास 

सामील झाली. याचप्रमाणें ज्यानें ज्यानें नवा पांथ स्थापन केला तयानें तयानें भभक्षुवगधच फुगभवला. 
 
शांकराचायांनीं चारी वणांतील दशनाम गोसावी हे चार वणांतील सांन्याशी उतपन्न केले; ही एक 

प्रकृतभवषयनायकाांत जास्त भरती झाली. 
 
शाक्त, उपासक, ओझे हे, आम्ही अद्भतु सामथ्यध दाखभवतों, देवता साध्य करतों व तयाचप्रमाणें जारण 

मारण उच्चाटन वगैरे करण्याकभरताां अनुष्ठानें करतों असें साांगनू शहरोंशहरीं व राजे रजवाड्याांचे पदरीं बहुत 
आहेत. तयाांनींही भभक्षकुाांचें माप मोठें केलें च आहे. 
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शांकराचायांनांतर भस्क्तपांथ प्रगट होऊन चार आचायांचे साांप्रदायी १ मध्व, २ श्री, ३ भनमावांत, व ४ 
भवष्ट्णुस्वामी असे चार वगांचे बैरागी उतपन्न झाले. तयाांभशवाय चैतन्य, कबीर, नानकपांथाांतील उदासी, स्वामी 
नारायणाांचे सारु् वगैरे असांख्य भभक्षकु आलीकडील पाांचशें वषांत उतपन्न झाले. 

 
मुसलमानी राज्य होतें तेव्हाां तयाांकडूनही भभक्षकुवगाची वृभद्ध झाली. तयाांजकडून हाफीज, सय्यद, 

फकीर, पीर, अवभलया वगैरे भभक्षुकमांडळी बहदुस्थानाांत आभवभूधत झाली. 
 
भशवाय, आणखी जे जे महापरुुष ईश्वरभक्त म्हणून झाले तयाांनींही थोडी थोडी या भभक्षकुी गांगेस बरीच 

मदत केली आहे. मलूकदासी, रामदासी, दासरी, दादुपांथी, मानभाव, रामस्नेही, बीजमागी, भतेु, भाभवणी, 
मुरळ्या, वाघे, चोब,े गयावळ, गांगापुि, बडव,े प्रणामी, गुरव, जांगम, राऊळ, भचिकथी, वासुदेव, डाकोती, 
डौरी, गोंर्ळी, मदारी, तपस्वी, हभरदास, भत्तधरी, भोजक, तरगाळे, भमरासी, सरवदे, रावळ, गोपाळ, गांर्वध, 
भाट, नट, मल्ल, भराडी, पाांगूळ, दरवशेी वगैरे अनेक नद्या व नाले या भभक्षुकरूपी गांगेस भमळून इचा प्रवाह 
समुरासारखा र्ोर्ाट्यानें चालला आहे! प्रस्तुतच्या भभक्षकुवगास गांगानदीची साम्यता अगदीं योग्य आहे. गांगेचा 
उगम मूळ अगदीं अल्प स्वल्प असून भतला पुढें जसे अनेक ओहोळ व नद्या नाले भमळून भतचें पाि व प्रवाह मोठा 
होऊन भतला अप्रभतबद्धता येते तशी या भभक्षुकी महानदीची प्रस्तुत काळीं स्स्थभत झाली आहे. परांतु गांगानदीच्या 
उपयुक्ततेसारखी जर या भभक्षुकी गांगानदीची योग्यता पाभहली तर सवध प्रकारें व्युतक्रम स्स्थभत आहे. गांगानदी 
कोट्यावर्ी प्राण्याांची तृषा शाांत करते व ही भभक्षुकीगांगा कोट्यावर्ी प्राण्याांस ताप उतपन्न कभरते; गांगानदी 
आपले भवशाल प्रवाहेंकरून व्यापाराची वृभद्ध कभरते व ही प्रकृत गांगा व्यापाराची बूड करते; गांगानदी आपल्या 
कालव्याांच्या योगानें अनेक स्थलाांस सुपीक व र्नवान् करते, आभण ही गांगा तया स्थलाांस ओसाड व भनर्धन 
कभरते! या सवध गोष्टींवरून ज्या ज्या महापुरुषाांनीं गांगानदीच्या अप्रभतबद्धतेकभरताां व उपयुक्ततेकभरताां 
कोट्यावर्ी रुपये खचध करून घाांट, तट व कालव ेबाांरू्न भतची शोभा व महत्त्व भवशषे वाढभवलें  तयाांची र्न्य होय. 
परांतु ज्या श्रीमान् व उदार लोकाांनीं व राजेरजवाड्याांनीं या भभक्षुकी महानदीस दानें, सदावतें, छिें, दभक्षणा, 
वषासनें, इनामें वगैरेंची व्यवस्था करून ठेवनू सुस्स्थभत प्राप्त होण्याचे बांदोबस्त केले, परांतु तयाप्रमाणें इष्ट हेतु 
भसद्धीस न जाताां तभिपरीत पभरणाम अनुभवास येत आहे. ‘भभकेची हांडी बशक्यावर जात नाहीं’ म्हणून जी म्हण 
आहे तयाप्रमाणें या गांगेच्या स्वस्थतेनें देशास आबाद व यथास्स्थत सुस्स्थभत तर भमळाली नाहींच; परांतु सवधि 
दाभरद्र व अज्ञान माि मनस्वी वाढून प्रस्तुत सवध पृथ्वीवर एवढाच देश नादानपणाांत गणला जात आहे! पूवीं 
ज्या काळीं या देशाांत र्नर्ान्याांची भवपलुता होती तया काळीं ही भभक्षुकाांचीं सवध सोंगें व ढोंगें कशीं तरी चाललीं, 
परांतु सध्याांसारख्या महघधतेच्या काळाांत स्वकीयाांचेंच पोषण दुर्धर होऊन अन्नपूणा व लक्ष्मी ह्या उभय भभगनी 
जणूां काय या देशाांतून भनघूनच गेल्या आहेत; व यामुळें या नदीचा पुरवठा बांद होऊन ती सहजच आटेल असा 
सुमार भदसतो! 

 
या देशाांत भजतके भभक्षुक, भजतक्या जाती, भजतक्या जिा, व भजतकीं पभवि भठकाणें आहेत भततके 

भभक्षुक, भततक्या जाती, भततक्या जिा व भततकीं पभवि भठकाणें (के्षिें) पृथ्वीवरील कोणतयाही देशाांत नाहींत. 
सुमारें ४ हजार वषांपासून सुभभक्षतेमुळें  व स्वस्थतेमुळें सवध भरतखांडस्थाांस हाच उद्योग, हाच उतसाह आभण हेंच 
कत्तधव्य होऊन राभहलें  होतें. परांतु आताां पुढें काय होईल तें काांहीं साांगवत नाहीं. ईश्वर आमच्या लोकाांस काय 
बुभद्ध देईल ती खरी. तरी या गोष्टीचा ज्या सुज्ञ मनुष्ट्याांस भवचार आहे तेही या सांबांर्ानें स्वस्थ बसले नसून, 
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स्वस्थ बसणेंही श्लाघ्य नाहीं. वस्तुतः भभक्षकुी भबरुदाचे व यथाथध याचक असे भविान् व भवद्या वाढभवणारे, तसेच 
अांर्ळे, पाांगळे, रोगी, मुके, अनाथ, व पोरकी मुलें  हे असून हाच पोषणीय भभक्षुवगध खरा. परांतु तो सवध भवचार 
एकीकडे राहून अनेक अभभमान, अनेक अभवचार, आभण अनेक प्रकारच्या भनदधयता याांनीं खऱ्या पोषणीय वगाचा 
घ्यावयाचा तसा समाचार कोणी घेत नाहींत. मराठी राज्याांत बहुत भदवसाांपासून दभक्षणा भखचडी वगैरे वाांटीत 
आहेत; पण तयाांत अनाथ शूर बकवा परदेशी याांस एक दाण्याचाही आश्रय भमळत नसून फक्त ब्राह्मणाांस माि 
पािापाितेचाही भवचार न राहताां एकाच मापानें हा र्मध होत आहे. तयाचप्रमाणें काशींत बशदे, होळकर वगैरे 
श्रीमान्  राजेरजवाड्याांचीं ब्राह्मणाांकभरता अन्नछिें आहेत; पण तयाांतही भवर्वा ब्राह्मणींस घेण्याचा प्रभतबांर् आहे! 
या सवध प्रकाराांवरून भभक्षुकाांचाही परामषध घेण्याांत अनेक भठकाणीं अभवचार होतात आभण पािापाि भवचाराांत तर 
मूळपासूनच चूक पडली आहे. आलीकडे इांग्रजींतही भभक्षुकाांचे दोन चार वगध नवीन भनघाले आहेत. शाळेंत 
फीचा तगादा लागलेलीं गरीबाांचीं मुलें , वत्तधमानपिें, लायब्ररींच्या वगैरे वगधण्या इतयाभद नवीन भभक्षुकी प्रकार 
उतपन्न झाले आहेत. परांतु याांपासून ज्ञानवदृ्धीचा तरी उपयोग आहे. आभण सदरील भनर्तदष्ट भभक्षुकाांचा तर 
घरींदारीं, दुकानीं, शतेावर, लग्नकायात जो परमावर्ीचा उपरव आहे तो या देशाांतील बहदुलोकच सोसूां 
जाणत; व तयामुळें  देशास कोणता उपयोग होत आहे हेंही सवध जाणतच आहेत. लोकाांमध्यें जों जों उद्योगाची 
आवश्यकता पडेल तों तों या भभक्षुवगांची पीडा असह्य होत जाईल. या देशाांत तर भीक मागण्याची कोणासच 
लाज वाटत नसून उलटें तयाांत तयाांस भषूण वाटतें. याभवषयीं उदाहरणें–कोणी ताबुताच्या भनभमत्तानें, कोणी 
भशमग्याच्या भनभमत्तानें, कोणी यािेचे, कोणी लग्नकायाचे व कोणी अनेक देवाांच्या उतसवाचे भनभमत्तानें पटे्टवाले 
व इतर लोक नेहमीं मागत भफरण्याचा मागध खुशाल स्वीकारतात–हीं आहेत; आभण अशाांस जो सांतुष्ट करील 
तयाची ते कीर्तत्त गाऊन तयाचा लौभकक वाढभवतात. मग तयाप्रमाणें भभक्षा मागून भमळभवलेल्या पैशाचा व्यय 
भभक्षुकाांकडून कसाही होवो अथवा दातयाकडून कशाही प्रकारानें रव्य सांपादन होऊन भभक्षकुाांस भमळो, ह्याचा 
भवचार दाता बकवा भभक्षुक याांपैकीं कोणासच नसतो. भभक्षुकाांस पैसा देऊन आपली कीर्तत्त वाढावी अशी ज्याांस 
इच्छा असते ते भभक्षुकवगास उत्तम प्रकारें पोभसतात. अभहल्याबाई, चांदुलाल, बाजीराव, माभणकप्रभ,ु गोपाळराव 
मरैाळ, हभरभस्क्त, मथुरेचे लछमनदास, भचदाांबरदीभक्षत, यशवांतराव देवमामलेदार, अक्कलकोटचे स्वामी 
वगैरेंच्या औदायाची कीर्तत्त सवध पृथ्वीवर जाहीर करणारे तरी हे भभक्षुकवगधच होत. ज्याांनीं ही भभक्षकुी फौज हातीं 
र्रली नाहीं तयाांचा पांथ बकवा मत चालावयाचेंच नाहीं हा भसद्धाांत आहे. व म्हणूनच जे जे नवीन मतवाले बकवा 
पांथवाले झाले तयाांनीं तयाांनीं ही लष्ट्करें आपल्याजवळ अगदीं तयार ठेवनू नांतर काय करावयाचें तें केलें  व 
तयामुळें तया तया प्रमाणें तयाांस भसभद्ध भमळाली. 

 
भभक्षुकाांस भदलें  असताां अनेक प्रकारचीं फलें  व भसद्धी प्राप्त होतात अशाभवषयीं लोकाांत अनेक म्हणी 

प्रचभलत आहेत. गुऱ्हाळघर आभण लग्नघर, जों जों द्यावें तों तों बरकत येते, ऊां स वाांटला म्हणजे गूळ पुष्ट्कळ 
होतो, र्ान्य भदलें  म्हणजे राशीवर र्ान्य जास्त होतें, असे नाना प्रकारचे भभक्षुकी आलाप आहेत. साराांश, 
भभक्षुकाांचें पीक बहदुस्थानाांत भजतकें  भपकलें  इतकें  अन्यि कोठेंही भपकलें  नाहीं. परांतु आताां भदवसेंभदवस काळ 
महाकभठण येत चालला असल्यामुळें  या सवध भभक्षुकी बांडाांतील सतयासतय प्रकार लोक समजूां लागले आहेत व 
येणेंकरून भावी उद्योगवृद्धीचीं व सुस्स्थतीची भचन्हें भदसत आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २३ वें 
 

यात्रा 
 
पूवधपभरभशष्टाांत एके भठकाणीं उल्लेख केलाच आहे कीं, भभक्षुक आभण पभवि (यािा) स्थानें याांची भरती 

भजतकी बहदुस्थानाांत आहे भततकी पृथ्वीवर कोणतयाही देशाांत नाहीं. पैकीं भभक्षकुाांभवषयीं भववचेन करण्याांत 
आलेंच आहे. प्रकृत स्थली यािाांसांबांर्ी भवचार करूां . या भरतखांडाांत अनेक नद्या, अनेक पवधत व अनेक के्षिें 
असून तयाांचीं माहातम्येंही बहुत अद्भतू वणधनाचीं आहेत. व लोकही भवशषे र्मधभोळे असल्यामुळें ते यािाही बहुत 
कभरतात. आज शेंकडों वषांपासून काशीचें व इतर पभवि के्षिाांचें माहातम्य दुमदुमून राभहलें  आहे व फाराां 
भदवसाांपासून लोक तया तया यािा करीत आले आहेत. पूवीं यािास्थलाांचे मागध अभतशय भबकट असून पेंढारी व 
ठग याांनीं भठकभठकाणीं रस्ते रोंखून र्रले असल्यामुळें यािा करून परत घरीं सुखरूप येणें हें अभतशय दुस्तर व 
महासांकट होतें. अशा स्स्थतींत कोणी यािा करून आले म्हणजे तयाांस लोक पूज्य समजत व तयाांची लोकाांमध्यें 
मान्यता होई. चार र्ाम, बारा ज्योभतभलंगें, सप्तपुऱ्या, सप्तप्रयाग वगैरे पूणधपणें करून आलेल्या लोकाांची मोठी 
प्रशांसा होत असे व अशा पुण्यपुरुषाच्या दशधनास अनेक लोकाांनी येत जावें असा बहुत भदवस क्रम होता. परांतु 
आताां इांग्रजी राज्य झाल्यापासून पेंढारी, ठग वगैरे लुटारू लोकाांचा अगदीं बींमोड करून बहुतेक भठकाणीं रस्ते 
साफ व भनर्ोक केल्यामुळें  व अनेक भठकाणीं आगगाड्या झाल्यामुळें  लोकाांस यािा वगैरे करण्यास बहुत 
सौलभ्य प्राप्त झालें  आहे. व हल्लीं बहुत लोक पाांच चार यािा व पाांच चार ज्योभतभलंगें पाहून आलेले आढळतात. 
ह्याप्रमाणें यािा करून पुण्यवान झालेल्या लोकाांची भदवसेंभदवस भवपलुता होत चालल्यामुळें  तयाांची 
मानमान्यताही लोकाांतून कमी कमीच होत चालली आहे. 

 
खरोखर, यािामागध जो कोणीं पूवींपासून घालून भदला आहे हा फार चाांगल्या हेतूांनीं घातलेला आहे 

असें भवचाराअांती भसद्ध होतें. परांतु आमचे लोक इतर सदे्धतुभवभशष्ट कृतयाांभवषयीं जसे भलूुन गेले तसेच प्रकृत 
यािाभवषयाांत भलूुन गेले आहेत, व येणेंकरून या यािाांपासून व्हावा तसा उपयोग होत आहे असें म्हणवत नाहीं. 
यािाांच्या योगानें अनेक देश पाहण्यास साांपडून व्यापार र्ांद्याांस बहुत उते्तजन येतें. अनेक भठकाणच्या भाषा, 
रीतीभाती व चमतकाभरक पदाथध वगैरे पाहून मनास मोठा आल्हाद प्राप्त होतो. परांतु लोकाांचा ह्या 
आल्हादोतपादक भवषयाांकडे बहुर्ा मुळींच कमी कल असून केवळ स्नानें, देवदशधनें, श्राद्धें, ब्राह्मणभोजनें, दानें 
वगैरे याांच्या पुढें इभतहासदृष्ट्ट्या तयाांची इच्छा गेलेली नसते व येणेंकरून देशाची माभहती वगैरे व्हावी तशी 
तयाांजकडून होत नाहीं. ह्याप्रमाणें यािोभद्दष्ट हेतु तसाच अपूणध राहात आला आहे. तेव्हाां असें न होताां आपण जेथें 
जेथें गेलों तेथील तेथील लोकाांपासून ऐभतहाभसक व स्थलभवशषेाची भवशषे माभहती नेहमीं भमळवनू ठेवण्याचा 
यािेकरूां नीं सुज्ञपणें क्रम ठेवीत गेल्यास बहुत लाभ होऊन यािा केल्याचें श्रेय येईल. कारण, सवध आबालवृद्ध 
म्हणजे यािा करतातच असा भनयम नसून, भकतयेकाांस शरीराच्या अशक्ततेनें यािा करून भठकभठकाणीं 
जाण्याचे पभरश्रम होत नाहींत, भकतयेकाांच्या घरचें खटलें  मोठें असल्यामुळें  तयाांस फुरसत होत नाहीं. व भकतयेक 



 अनुक्रमणिका 

केवळ गरीबीमुळें  प्रवास करण्यास असमथध असतात. परांतु तया सवांच्या मनाांत अनेक भठकाणची माभहती व 
चमतकार ऐकण्याभवषयीं फार उतसुकता असते. अशाांस, जे यािा करून आलेले असतील तयाांनीं आपण 
भमळभवलेली माभहती व पाभहलेले चमतकार जर साांभगतले तर तया असमथध लोकाांस भकती आनांद होऊन ते तया 
माभहतगाराांचे भकती आभार मानतील? ह्याभवषयीं येथें भवशषे साांगण्याचें प्रयोजन नाहीं. परांतु इतकें च साांगणें 
आहे कीं, यािा म्हणजे स्नान, दान व देवदशधन याांनींच होत नसून वर साांभगतल्याप्रमाणें नेहमीं तेथील 
ऐभतहाभसक व भवशषे गोष्टींचे शोर् व माभहती भमळवीत असावें व याांतच यािाांचें साफल्य आहे असें आम्ही 
समजतों. 

 
आताां, या यािा कोणकोणतया प्रकाराांनीं भरत असतात तयाभवषयीं थोडेंसें भलहूां :– 
 
यािाांचीं स्थळें  मुख्यतवेंकरून तीन प्रकारचीं आहेत.—१ सवधमान्य, २ प्राांतमान्य आभण ३ पांथ बकवा 

जाभतमान्य. याांचीं उदाहरणें :– 
 
पभहलें , काशी, प्रयाग, गांगा इ.; दुसरें, जेजुरीचा खांडोबा, हा पुणें प्राांतीं माि मान्य आहे; आभण भतसरें, 

छत्तीसगड येथील कबीराचें स्थान, येथें कबीरपांथी लोक माि जातात. याभशवाय एकां दर यािाभवषयक काय 
काय गोष्टी असतात तया :– 

 
जेथें उत्तम नदी, मांदीर, ब्राह्मणाांची वस्ती, सारु्पुरुषाांच्या समार्ी, कोणा महापुरुषाचें वास्तव्यस्थान, 

महतकायध घडल्याच्या जागा, बकवा काांहीं अद्भतु चमतकाराचीं स्थलें  अशीं असतील तेथें यािा भरतात. या 
प्रतयेक प्रकाराचीं उदाहरणें :—प्रयागास गांगा व यमुना याचा सांगम, भिचनापल्लीस श्रीरांगाचें मांदीर, नाभसकास 
ब्राह्मणाची वस्ती, आळांदीस ज्ञानदेवाची समार्ी, अयोध्येस रामचांराची राजर्ानी, दशाश्वमेर् येथें मोठाले यज्ञ 
झाले व ज्वालामुखी, वजे्रश्वरीचीं उष्ट्णोदकाांचीं कुां डें वगैरे अद्भतू चमतकाराचीं स्थलें  होत. याचप्रमाणें 
कालमाहातम्यें असून व्यभतपात, अभर्कमास, बसहस्थ, कन्यागत, चांरसूयधग्रहण, मकर, अर्ोदय, कभपलाषष्ठी, 
अनेक देवाांच्या उतसवाचे भदवस इतयाभद काळींही भठकभठकाणीं यािा भरत असतात. यािाांनाां उभद्दष्ट कारणें 
म्हणून जेवढीं वर साांगण्याांत आलीं इतक्याांचीं भनरभनराळीं व अनेक माहातम्यें भठकभठकाणीं व अनेक लोकाांनीं 
रभचलीं आहेत, व ज्याचीं तयाचीं उक्तस्थलें  सवांत पभवि व सवध देवाांच्या प्रीतींतलीं असें अघळपघळ 
प्रभतज्ञापूवधक वणूधन इतर स्थलें  तुच्छ मानलीं असतात. या माहातम्याांचीं उदाहरणें आताां येथें देण्याचें कारण 
नाहीं. [पहा, पभरभशष्ट १ पान २१९ पासून पुढें]. यािेंत बहुतकरून क्षौर, स्नानें, श्राद्धें, ब्राह्मणभोजनें, देवपूजा, 
बभलदान वगैरे करावयाचीं असतात. आताां भकतयेक प्रभसद्ध यािाांची सांके्षपतः हकीकत साांगनू हे पभरभशष्ट 
आटोपूां. 

 
(१) १ काशी, २ प्रयाग व ३ गया या भतन्ही स्थळाांस भिस्थली म्हणतात व तया प्रतयेक भठकाणीं अनुक्रमें 

दांडन, मुांडन, व बपडन हें कत्तधव्य असतें. (या भिस्थलीची सांभक्षप्त माभहती आमच्या ‘ऐभतहाभसक गोष्टी, भाग ३’ 
नाांवाच्या पुस्तकाांत पहा). 
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(२) १ अयोध्या, २ मथुरा, ३ माया (हभरिार), ४ काशी, ५ काांची, ६ अवांभतका (उज्जनी) आभण ७ 
िारवती (िारका) ह्या नगरींस सप्तपुरी असें एका गटाचें नाांव आहे. (पहा, ऐभतहाभसक गोष्टी–भाग ३). 

 
(३) १ प्रभासपट्टणचा सोमनाथ, २ श्री शलै्यमभल्लकाजुधन, ३ उज्जनीचा महाकाल, ४ नमधदेंतील 

ओांकारमाांर्ाता, ५ भहमालयाांतील केदार, ६ डाभकनी वनाांतील भीमाशांकर, ७ काशीचा भवश्वेश्वर, ८ 
नाभसकाजवळ बिबकचा त्र्यांबकेश्वर, ९ भचताभमूींतील परळीवैजनाथ, १० दारुकावनाांतील अवांढ्यानागनाथ, 
११ सेतुबांर्रामेश्वर आभण १२ वरेुळचा घृष्ट्णेश्वर हीं बारा ज्योभतभलंगें आहेत. हीं सवध स्थानें पूवीं मोया भशवपुऱ्या 
होतया असें तेथील देवळें  व वस्ती पाभहली असताां समजतें [पहा, ऐ. गो. भाग ३]. 

 
(४) १ रामनाथ, २ जगन्नाथ, ३ बदरीनाथ, व ४ िारकानाथ, हीं चार र्ामें होत. (पहा, ऐ. गो. भाग ३). 
 
(५) १ अलकनांदा व मांदाभकनी याांचा सांगम तो नांदप्रयाग, २ अलकनांदा व बपडार याांचा सांगम तो 

कणधप्रयाग, ३ अलकनांदा व मांदाभकनी याांचा सांगम तो रुरप्रयाग, ४ भागीरथी व मांदाभकनी याांचा सांगम तो 
देवप्रयाग, ५ गांगा व यमुना याांचा सांगम तो भतूप्रयाग, ६ कृष्ट्णा व वणे्या याांचा माहुली येथें जो सांगम तो 
दभक्षणप्रयाग आभण ७ वा पावधतीप्रयाग. 

 
(६) १ नारायणसरोवर, २ मानससरोवर, ३ पुष्ट्कर, ४ बबदुसरोवर आभण ५ पांपासरोवर हीं पांचसरोवरें 

आहेत. 
 
(७) १ मातापूर, २ जोगाईचें अांबें, ३ कोल्हापूर आभण ३½ तुळजापूर हीं औट म्हणजे ३॥ पीठें आहेत. 
 
(८) डाकोर, श्रीनाथ, व्यांकटेश, कार्तत्तकस्वामी, झाडखडी, वैजनाथ, परळीवैजनाथ, पशुपतेश्वर 

(नेपाळ), अमरनाथ (काश्मीर), ब्रह्मकपाट, बदरीनारायण, मुक्तनाथ–जेथें शाभलग्राम भनघतात, र्रणीर्र, 
अर्रमार्व, महाबळेश्वर, भचिकूट, बवध्यवाभसनी, एलांमा, तुलसीश्याम, सुदामपुरी, मार्वपुर, गोपीतलाव— 
जेथें गोपीचांदनाची माती आहे, कुरुके्षि, हांपीभवरूपाक्ष, श्रीरांग, उडपीसुब्रह्मण्य, अनांतशयन, कां न्याकुमारी, 
जनादधन, दभधशयन, पद्मनाभ, गोकणधमहाबळेश्वर, एकबलग, बहगळाजमाता, पांढरीनाथ, शाखाांबरी, कामाक्षी, 
मीनाक्षी, अमरकां टक, अष्टगणपती, पांचकेदार, अष्टभसद्ध, बेचराजी, खांडोबा, जोतीबा, इतयाभद सहस्त्रशः देव 
आहेत. 

 
(९) गांगा, यमुना, शरयु, गोमती, सरस्वती, नमधदा, तापी, बसरु् (भमठामभहरावण), गोदावरी, कृष्ट्णा, 

कावरेी, साभ्रमती, तुांगभरा, वणे्या, भीमा, भक्षप्रा इतयाभद शेंकडों नद्या आहेत. 
 
(१०) ज्वालामुखी, तप्तमभणकर्तणका, रेबाळेश्वर, राजापूरची गांगा, वजे्रश्वरी व देवकी वगैरे भठकाणचीं 

उष्ट्ण कुां डें, नरसोबाची वाडी हीं अद्भतु चमतकाराचीं स्थलें  आहेत. 
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(११) आळांदी, देहु, बचचवड, सासवड, चाफळ, परळी, भनमधळ, भकस्ष्ट्कां र्ा, वृांदावन, गोकुळ, 
परशुराम, कवाड, मायजी, अक्कलकोट, मोरेश्वरचा गणपती, भशतपूर (कभपलाश्रम) इतयाभद अनेक भठकाणीं 
सतपुरुषाांचा समार्ी व स्थानें आहेत. 

 
(१२) पाभलठाणें, सांमतभशखर, भगरनार, अांभिक, पारसनाथ, अब ु (अबुधदभगरी) इतयाभद जनाांचीं के्षिें 

असून याचप्रमाणें कबीरपांथी, स्वाभमनारायणपांथी, बलगाईत, भशख वगैरे पांथवाल्याांचींही अनेक स्थानें आहेत. 
 
याप्रमाणें अनेक भठकाणें यािास्थानाभवषयीं प्रभसद्ध असून तेथें तेथें अनेक पवांवर व भनयभमत भदवशीं 

लोकाांचे मेळे जमतात. मकरासाठीं प्रयागास, वैशाखमासीं मरु्गयेस, चैिी पौर्तणमेस जेजुरीस, अभर्क मभहन्याचे 
वषीं कार्ततकस्वामीस व याभशवाय याचप्रमाणें भनरभनराळ्या राशींवर गुरु गेला म्हणजे खालीं भलभहलेल्या 
नद्याांमध्यें गांगा येते म्हणून तेथें तेथें यािा भरत असतात. तीं भठकाणें :— 

 
ईज्ये मेषाभदयाते प्रथममखमखा गांडकी काभशका स्या- 
तकावरेी चैव गौतम्यथ हभरतनुजा तुांगभरा भवशाला ॥ 
कोदण्डाऽऽख्यां च कुण्डां तदनु मलपहा कुम्भकोणां ततः स्या- 
न्मीने मानःसरोजे व्रजभत सुरनदी यि याते नमस्ते ॥ 

 
साराांश, अशीं परमावर्ीचीं यािास्थानें आहेत व भनदान तया तया भठकाणच्या आसपासचे लोक तरी तेथें 

तेथें जाऊन यािेचें पुण्य घेतात असा सार्ारण सवधसाांप्रदाय आहे. आभण ज्याांस शरीर, सांपभत्त वगैरे सवांची 
अनुकूलता आहे, बकवा ज्याांस अनेक यािा करण्याचा हव्यासच अथवा ज्याांनीं यािाप्रीतयथध आपला देह अपधणच 
केला आहे असेही बहुत लोक अनेक यािा करीत जन्मभर बहडत असतात व तयाांतच भषूण व अभभमान मानून 
असतात. परांतु या सवध यािा करण्याचें खरें बीज म्हटलें  म्हणजे वर भलभहल्याप्रमाणें अनेक भठकाणची 
ऐभतहाभसक व प्रतयक्ष माभहती भमळवनू ती आपल्या दूरवरच्या व अशक्त आभण असमथध अशा देशबाांर्वाांस द्यावी; 
आभण अनेक भठकाणचे चमतकार, कलाकौशल्य व रीतीभाती इतयाभद पाहून तया सवध शस्क्तमान् परमेश्वराचें 
अगार् सृभष्टचातुयध मनाांत आणावें व नेहमीं ततपदीं लीन असून यथाशस्क्त होईल भततकी देशबाांर्वाांची सेवा 
करीत असावें हेंच यािासाफल्य होय. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २४ वें 
 

देशसुर्ारिा 
 
भवदे्यची वृभद्ध होऊन इतर देशाांशीं आपला देश ताडून तयाांत कमीपणा भदसला, म्हणजे तशी स्स्थभत प्राप्त 

करून घेण्याची जी इच्छा व तदनुरूप वत्तधन ती देशसुर्ारणा होय. आजपयंत देशाांत खरी भवद्यावृभद्ध 
भततक्यापुरतीच झाली असून देशसुर्ारणा म्हणजे आज जशी प्रतयेकाांस अवश्य वाटते तशी थोड्या वषांपूवींपयंत 
ती सावधभिक होती असें वाटत नाहीं. देशसुर्ारणा ही नीभत, बुभद्ध आभण रव्य या तीन गोष्टींमध्यें अांतभूधत आहे. या 
तीन गोष्टींचा ओघ जेथें अखांड वाहात आहे तीच तेथें देशसुर्ारणा होय. देशसुर्ारणेचीं हीं भनर्तदष्ट मुख्य तीन 
सूिें आहेत. परांतु या सूिाांवरील वृभत्त, भाष्ट्य वगैरेंची मोठमोठीं प्रकरणें असून तया सवांचें भमळून देशसुर्ारणा हा 
एक प्रकृतपभरभशष्टाांतील उभद्दष्ट भवषय आहे. आताां अनुक्रमें या तीनही सूिाांवर तयाच्या स्पष्टीकरणाथध व 
भवषयज्ञानाचे सौलभ्याथध तयाजवरील वृभत्त, भाष्ट्य, टीका वगैरे प्रकरणें अनुक्रमानें सांके्षपाांत देऊां  :— 

 
नीतीची वृभद्ध म्हणजे सच्छास्त्र, सद्ग्रांथ, सज्जन व सुबोर् याांची भवपुलता झाली पाभहजे. आताां याांतील 

सच्छास्त्र तें कोणतें. सद्ग्रांथ कशास म्हणाव,े सज्जन कोण व सुबोर् कसा? ह्याचा भनराळा स्फोट येथें करण्याचें 
कारण नसून प्रस्तुत ग्रांथाचें एकां दर पयालोचन करणाऱ्या भवचक्षण वाचकाांस, एततपूवीं अनेक स्थळीं अनेक वळेाां 
एततसांबांर्ानें जें भलभहण्याांत आलें  आहे, तयावरून सहज कळेल अशी आशा आहे. साराांश, सच्छास्त्र म्हणजे 
भशव–भवष्ट्णुपुराणाांसारखे मताभभमानी ग्रांथ नव्हेत; सद्ग्रांथ म्हणजे कौली, वाममागी, माांभिक वगैरेंच्यासारखे 
अनाचारप्रभतपादक ग्रांथ नव्हेत; सज्जन म्हणजे अांगाला राख फासणारे, पावशरे पावशरे गोपीचांदनानें भटळा मुरा 
करणारे, हुमंुजीचीं ताांबडी वस्त्रें व खाकें त कुबडी झोळी वापरून लोकाांस मांिोपदेश करीत भफरणारे अथवा 
वदेाांती होऊन ‘सव ं भमथ्या’ असें म्हणून व्यापारशून्य होऊन बसणारे असे लोक नव्हेत; आभण सुबोर् म्हणजे 
यािा, व्रतें, दानें वगैरे करण्यास साांगणें अथवा ततप्रभतपादक अनेक माहातम्याांच्या ग्रांथाांना अनुसरणें हाही नाहीं. 
तर ह्या प्रतयेक भागाचें सतय दशधन प्रस्तुतच्या एकां दर ग्रांथाांत वाचकाांस सहज भमळेल व तयाप्रमाणें सदसभिचारानें 
स्वाथध–भ्राांभतरभहत अशा प्रभतपादनाचे व अशा वत्तधनाचे जे ग्रांथ व लोक असतील तयाांजमध्येंच सच्छास्त्र, सद्ग्रांथ, 
सज्जन व सुबोर् इतयादींची प्रास्प्त आहे. येणेंप्रमाणें नीतीचें कलम झाले. आताां बुद्धीची वृभद्ध होण्यास कुशल व 
बुभद्धमान लोकाांच्या भशक्षाशाळा, पाठशाळा, अनेक रासायभनक पदाथांचें ज्ञान व तयाांची सामग्री, अनेक यांिें, 
अनेक रांग व पदाथध करण्याच्या युक्ती वगैरे जेथें असतील तेथे बुद्धीची वृभद्ध म्हणजे वगेळी अपेभक्षत नाहींच. 
भशवाय बुद्धीच्या वृद्धीस सार्नीभतू असे अनेक उद्योग काढून, स्वदेशाांत सवध पदाथध व सवध गोष्टी असतातच असें 
नसल्यामुळें परदेशाांत जाऊन तेथील पदाथध व अज्ञात गोष्टींची माभहती भरपूर भमळवनू भतचा उपक्रम आपल्या 
देशाांत भेदाभेद न ठेभवताां सारखा करणें व अांगीं गुणावगुणाांचें परीक्षकतव असून तयाप्रमाणें गुणाांची चहा करणें 
इतयाभद गोष्टींनीं बुद्धीची वृभद्ध समुराच्या भरतीसारखी हाां हाां म्हणता होते आभण शवेटीं, रव्याची वृभद्ध म्हणजे 
बुद्धीची वृभद्ध झाली असताां भतच्या अांगभतूतवेंकरूनच भसद्ध आहे. रव्यवृद्धीनें लोक सुखी होतात व सवध काांहीं 
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रव्याच्या स्वार्ीन आहे असें सवधि अनुभवभसद्ध असल्यामुळें  रव्याची वृभद्ध अतयावश्य आहे. रव्यास बहुत मान 
असून तयापासून सवध अप्राप्त वस्तूांची प्रास्प्त होते, आभण तें सवध सुखाचें अभर्ष्ठान आहे असें बहुर्ा सवध लोक 
मानतात व तें सतय आहे. आताां रव्याचें उतपन्न होण्यास कृभष, हुन्नर व व्यापार अशीं तीन सार्नें आहेत, व ह्या 
भतन्हींपासून सवध सांपभत्त उतपन्न होते. जभमनींत एक दाणा पेरला म्हणजे तयाचे शांभर दाणे होतात. ह्याप्रमाणें 
एकाचे एकवीस अथवा पाांचाांचे पांचवीस उतपन्न करण्याची शस्क्त कृषींत आहे. हुन्नरानें कृषीपासून बकवा वनाांत व 
खाणींत स्वाभाभवक उतपन्न झालेल्या अनेक पदाथांस अनेक प्रकारच्या कौशल्यानें भवभवर् रूपें भदल्यामुळें  तयाांची 
बकमत वाढत जाते. लाांकडें, लोखांड, कापूस वगैरे अनेक पदाथांचे अनेक भजन्नस अनेक रूपाांत आपणास 
भमळतात. व तयाांचा आपणास बहुत उपयोग होतो. हुन्नरानेंच मनुष्ट्यास आच्छादन व छाया हीं भमळतात. म्हणजे 
सुतार, लोहार, कोष्टी व तेली हे आपल्या काराभगरीनें घरें बाांर्तात, अनेक हतयारें वगैरे करतात, वस्त्रें भवणतात 
व तेल गाळून रािीच्या प्रकाशास सार्न करतात. असा हा हुन्नर म्हणजे काराभगरीचा उपयोग असून 
रव्यवृद्धीला मोठें सार्न आहे. आभण व्यापारानें अनेक अप्राप्त वस्तु प्राप्त होतात व अदृश्य वस्तु भदसतात. एका 
देशाांत कापूस नसला तर दुसऱ्या देशाांतून तो नेऊन तेथें उतपन्न होत असणारा लोखांडी भजन्नस वगैरे जेथें 
लोखांड वगैरे उतपन्न होत नसेल तेथें पाठभवण्याांत येतो. याचप्रमाणें साखर, नारळ, खजूर, बेदाणा वगैरे भकराणा 
आभण सोनें, रुपें, मोतीं, हस्स्तदांत वगैरे मौल्यवान पदाथध हे सवधच देशाांत उतपन्न होत नसून ते सवांस केवळ 
व्यापाराचे िारेंच भमळतात. व अशा व्यापाराांत लक्षावर्ी मनुष्ट्यें लागून हजारों रुपयाांची घडामोड चालली असते. 
येणेंप्रमाणें रव्यवृद्धीच्या कृभष, हुन्नर व व्यापार या भतन्ही सार्नाांचें महत्त्व असून तया भतहींचाही अन्योन्य दृढतर 
सांबांर् आहे. प्रथमतः, कृषीवाांचून पदाथधमािाची प्रास्प्तच नाहीं, हुन्नरीवाांचून तयाचा उपयोग नाहीं आभण 
व्यापारावाांचून तयाचा खप नाहीं. अस्तु. आताां पदाथध जरी घेतला तरी तया पदाथधवगांतही तीन भेद आहेत; 
अतयावश्य, सुखाचे आभण श्रीमांतीचे. र्ान्य, पाणी वगैरे हे अतयावश्य पदाथध होत; घरदार, वस्त्रें, भाांडी वगैरे हे 
सुखाचे पदाथध आहेत, आभण सोन्यारुप्याांचे दाभगने, रेशमी काांपड, सुगांर्ीसामान वगैरे हे श्रीमांती पदाथध होत. 
येणेंप्रमाणें देशसुर्ारणानामक मुख्य भवषयाचे प्रभतपादनसाह्याथध घेतलेल्या मूळ तीन सूिाांवर टीका, वृभत्त वगैरे 
होऊन तयाांतही अनेक भेद व शाखा झाल्या आभण तयाप्रमाणें हा देशसुर्ारणानामक वृक्ष बराच पालवनू सवध 
गोष्टींचा तयामध्यें अभभभनवशे झाला असें भदसतें. आताां, तया वृक्षाचें बीज आपल्या देशाांत भकती अांशानें आहे 
अथवा प्रयतन केला असताां तें बीज भकती अांशानें येथें रुजेल हें पाहण्याचा प्रयतन करूां . 

 
आलीकडे पन्नास वषांचा इभतहास पाभहला असताां इांग्रजी राज्याांत नीभत, बुभद्ध आभण रव्य हीं भतन्ही 

वाढलीं आहेत. अनेक पदाथांच्या भकमती अगदीं स्वल्प होतया तया चढून परदेशाांशीं व्यापार वाढला आहे. सवधि 
तारायांिें व आगगाड्या चालू होऊन व्यापारास उते्तजन येत आहे. शतेकी वाढून जभमनींची लागवड फार झाली. 
आभण पाटबांर्ारे याांची व्यवस्था लागनू बागाईत फार वाढलें . याप्रमाणें सवध अनुकूल गोष्टी भदसतात खऱ्या; परांतु 
ह्याभवषयीं प्रारांभापासून पाभहलें  असताां असें भदसेल कीं, नीभत वाढली तयाबरोबर अनीभतही वाढली; बुभद्ध वाढली 
तयाबरोबर कुबुस्ध्दही वाढली, म्हणजे – खोट्या शपथेचें भय नाहींसें झालें  व मद्यप्राशन वाढलें ; आभण भकमती 
वाढल्यामुळें जें पुष्ट्कळ रव्य आलें  असें भसद्ध होतें तयाबरोवर खचधही वाढले; म्हणजे, ज्याांची जरूर नाहीं असे 
भजन्नस–भवलोरी झाडें, झुांबरें, आरसे, ग्लास वगैरे दृष्टीला माि चाांगले परांतु भनरुपयोगी असे पदाथध घेण्याचा 
छांद वाढला. याचप्रमाणें परदेशी माल उत्तम व स्वस्त भमळूां  लागला म्हणून लोकाांनीं तयाचाच अांभगकार केला व 
तयामुळें स्वदेशीय मालाची राळ होऊन स्वदेशीय उद्योग बुडाले व ते सुर्ारण्याभवषयीं कोणीही लक्ष्य देत नाहीं. 
यामुळें तर भभकारी लोक फार होऊन तयाांमध्यें केवळ उदरभनवाहाकभरताां अनेक सोंगें ढोंगें भशरली व उद्योग 
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नाहीं म्हणून भीक मागत भफरण्याचा तयाांस प्रसांग आला आहे. आताां, हरएक पुरुषास पुण्य, पुरुषाथध, लौभकक व 
परोपकार या चार हेतूांनीं र्मध करण्याचें कारण असतें. परांतु स्वदेशाचें भहत कशानें होईल याचा भवचार करून 
काळ व रव्य याांचा व्यय होईल तर चाांगलें . म्हणजे भभकाराची कमती आभण उद्योगाची वृभद्ध होईल अशा 
र्ोरणानें रव्याचा व काळाचा व्यय करणें इष्ट आहे. रव्यभनष्ट्पत्तीस काळ, रव्य, तकध  व अनुभव हीं लागतात. सवध 
उद्योग सुयांि चालून एकमेकाांस एकमेकाांचा उपरव न व्हावा म्हणून सरकार व सरकारचे पोषणाथध प्रजेकडील 
कर हे आवश्य आहेत. राजाच्या अभावीं लोकाांची काय स्स्थभत होईल, उद्योग र्ांद्यास भकती माांद्य येईल व 
प्रजेच्या सौरक्ष्याची भकती काळजी पडेल याभवषयीं ‘राज्यमीमाांसा’ या पभरभशष्टाांत स्वतांि भवचार केलाच आहे. 
आज सरकार इतके कर घेतें तथाभप खचाची भरती न होऊन तयास कजध काढावें लागतच आहे. कागदाचें नाणें 
(नोटी), भतभकटें वगैरे हीं सरकारच्या अवाढ्ढव्य कजाची दशधकच आहेत. पूवींचे राज्याांत सुखाच्या व र्माच्या 
इमारती बहुत झाल्या. मशीदी, देवळें, जलमांभदर, भकल्ल,े वाडे, आरसेमहाल, ताजमहाल, मोतीमशीद ही सवध 
पूवींची श्रीमांती व सुखें दाखभवतात. परांतु देशभहताथध शाळा, दवाखाने, पाटबांर्ारे, र्मधशाळा, रस्ते, पूल इतयाभद 
जीं कामें प्रस्तुतच्या राज्यकारभाराांत भवशषे होत आहेत इकडे पूवीं लोकाांचें असावें तसें लक्ष्य नव्हतें. हल्लीं 
अनेक कारखाने भनघनू कौशल्यही पुष्ट्कळ वाढलें  व सरकारच्या अप्रभतबद्ध व भेदाभेदरभहत सुभशक्षणाच्या क्रमानें 
भदवसेंभदवस तयाचा प्रसारही पुष्ट्कळ होत चालला आहे. परांतु लोकाांनीं आपल्या रव्याचा, काळाचा व बुद्धीचा 
यथायोग्य व्यय करणें जसा आवश्य आहे तसा तयाांजकडून होत नाहीं. लग्नाचे सभारांभ करून व ज्ञाभतभोजनें 
करून रव्याचा चूर होऊन जातो; व तशींच हजारों बकवा लाखों भशवालयें बाांरू्न ठेभवलीं आहेत परांतु तयाांतील 
भशवबलगाांवर गांर्अक्षता बकवा पळीभर पाणी पडण्याचीही मारामार असून तीं देवळें  वटवाघुळें  व पाकोळया याांचीं 
वसभतस्थानें झालीं आहेत, तरी अभवचारानें लोक आणखी भशवालयें बाांरू्न दगडाांत भनरथधक रव्य खचध करीत 
आहेत. आलीकडे नेभटव राजाांजवळ रव्य आहे, परांतु तयाचा व्यय खुषमस्कऱ्याांच्या सांग्रहाांत जाऊन भविानाांची 
बूज बकवा भवद्याभद देशभहताच्या कामीं तयाचा खचध होत नाहीं. नेभटव राजाांनीं बकवा सांस्थाभनकाांनीं 
देशसुर्ारणेची कल्पनाही कर्ीं मनाांत आणल्याचा कोठें दाखला आढळावयाचा नाहीं! तर भगरण्या, यांिें, भशल्प 
इतयाभद उपयुक्त कारणाांमध्येंच जेव्हाां तयाांजकडून रव्यव्यय होत जाईल तेव्हाांच देशसुर्ारणेचें बीज या देशाांत 
रुजलें  असें म्हणताां येईल. ज्याच्या घरीं अठरा भवश्वें दभरर व ज्याांस दोनप्रहरची वळे मारण्याचीच पांचाईत तयाांचे 
मनाांत देशसुर्ारणेचे भवचार येऊन ते देशकल्याणाकभरताां अश्राांत श्रम कभरतात, परांतु ज्याांस चार लोकाांत मान 
असून ज्याांचें लोकाांवर वजन आहे असे लोक स्वस्थ पाटावरचे ताटावर व ताटावरचे पाटावर ह्याप्रमाणें 
ऐषआरामाांत व चैनींत असतात, अशी तर सांपभत्तव्ययाची येथें रीती आहे! बहुत भदवस सरकारच्या चाकऱ्या 
करून पेन्शनें घेतलीं म्हणजे स्वस्थ एखाद्या के्षिीं सुखवस्तु राहून स्नानसांध्याभर कृतयाांत व भभक्षकुाांस भोजनें 
घालण्याांत जो अयुष्ट्याचा व रव्याचा व्यय होतो तो व्यय, प्रकृत प्रभतपाद्य भवषयाकडे होण्यास भबलकुल हरकत 
नाहीं. भवलायतेंत आज ६०–६० वषांच्या वयाचे वृद्ध वृद्ध लोक चाकऱ्या वगैरे करून आताां बैठा पगार खात 
आहेत ते म्हणजे आमच्या लोकाांसारखें अांर्ाऱ्या खोलींत गोमुखींत हात घालून पभवि शास्त्राांतील ओांव्याांचीं 
पुरश्चरणें करीत अथवा पारी भटाांचीं सहस्रभोजनें करीत बसले आहेत असें नसून ते आपआपल्या गाांवाचे भहताथध 
आपला देह व रव्य भझजभवतात व कीर्तत भमळवनू आपलें  नाांव अमर करतात अशा पद्धतीचे लोक आम्हाांमध्यें 
भकती साांपडतील? भवलायतेंतील र्मोपदेशकाांच्या मांडळ्या सवध पृथ्वीवर पसरल्या असून तयाांचे खचध एखाद्या 
सरकारी खातयाप्रमाणें सारखे व व्यवस्स्थत चालले आहेत. परांतु आमच्या इकडे भभक्षुकाांकभरताां जे हजारों व 
लाखों रुपये खचध होतात तयाांत सवांस सदुद्योगाचा व सित्तधनाचा उपदेश करणाऱ्या अशा एका उपदेशकाचा 
वषाचा प्रपांचही चालण्याची मोठी पांचाईत पडते! साराांश, आमच्या इकडे ज्या रीतीभाती व आचारभवचार चालू 
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आहेत तया सवांचें वळण अतयांत दोषाहध, चुकीचें आभण खऱ्या देशकल्याणापासून अभतशय दूर आहे असें 
म्हटल्याभशवाय राहवत नाहीं. 

 
देशसुर्ारणा देशसुर्ारणा असा जप केल्यानें देशसुर्ारणा व देशकल्याण होणार नाहीं. मूळ 

देशसुर्ारणेचें लक्षण व व्यास्प्त मनाांत येऊन तदनुरूप काांहीं तरी हात पाय हालभवले पाभहजेत, देशाची माभहती 
झाली पाभहजे व सुर्ारणा करण्यास इतर देशाांच्या चाांगल्या रीतीभातीचें अनुकरण केलें  पाभहजे. सुर्ारणा 
करणारे लोक पोक्त, अनुभभवक व वजनदार असले म्हणजे तया गोष्टीस महत्त्व येऊन सवांस तो मागध 
अनुसरणीय वाटतो. अल्पवयी व तरुण याांजकडून उद्घाटन होणाऱ्या भवषयाांचें सवांकडून अनुकरण होईलच 
असें नसून तयाांचें वजनही पोक्त लोकाांसारखें पडणार नाहीं. देशसुर्ारणेची कल्पना मनाांत येण्यास देशाची 
स्स्थभत चाांगली माभहत असली पाभहजे. देश दाभरद्रग्रस्त भकती झाला आहे व दाभरद्र येण्याचीं कारणें काय 
आहेत हें नीट समजलें  म्हणजे तभन्नवारणाथध अनेक उपायाांची योजना व उपदेश करताां येईल, परांतु स्वतःस 
खान पान व लत्ता कपडा यथेच्छ असून इतर गरीब लोक अन्नान्न करीत भफरत असले, तरी तयाांची अशी अवस्था 
होण्याचें कारण काय असा कोणीही दूरवर भवचार करीत नाहीं. देशाचे जमाखचध सवध छापून प्रभसद्ध होतात व 
अमुक रकमेचा माल व भजन्नस बाहेर जातो व अमुक रकमेचा भजन्नस बाहेरून देशाांत येतो इतयादींचे तक्तेही 
सवधि प्रभसद्ध होतात ते सवध नीट पाहून तयाचा भवचार केला पाभहजे. चाांगल्या रीतीभातींचें अनुकरण व 
कलाकुशलतेचें ज्ञानसांपादन हीं परदेशाांत स्वतः जाऊन अथवा दुसऱ्यास पाठवनू साध्य केलीं पाभहजेत. 
बहदुस्थानाांतील सरकारदेणें दरमाणसीं सुमारें २॥ रुपये पडतें व प्रास्प्त सरासरी दर उद्योगी माणसास १८ रुपये 
असते. म्हणजे, सरकारी जमीनीचें एकां दर उतपन्न २० कोटी व देवस्थानें, इनाम याांजवरील १० कोटी भमळून 
सवध उतपन्न ३० कोटी रुपये सरकारास भमळतें. आताां हें उतपन्न तरी सरकार ऐन उतपन्नाचा षष्टाांश घेतें, यावरून 
एकां दर बहदुस्थानाांतील उतपन्न १८० कोटींचें आहे. बहदुस्थानाांतील एकां दर लोकसांख्या २५ कोट असून तींत १० 
कोटच काय ते मेहनती लोक आहेत. या मानानें सदरील १८० कोट ऐन उतपन्नास १० कोटींनीं भाभगलें  तर 
प्रतयेक उद्योगी माणसास अवघे १८ रुपयेच उतपन्न पडतें. तयाांत बायका, पोरें, आजारी, दुखणाईत एक वषाचें 
अन्न, लत्ताकपडा, सरकारीदेणें व कायध प्रयोजन हीं उरकावयाचीं म्हणजे फार कठीण आहे. यावरून लोकाांनीं 
आपली प्रास्प्त वाढभवली पाभहजे. भवलायतेंत दर माणसीं ३०० रुपये सरासरी प्रास्प्त असून दरमाणसीं सरासरी 
सरकारदेणें २५ रुपये पडतें. यावरून भतकडील लोकाांची प्रास्प्त पुष्ट्कळ असल्यामुळें तयाांस इतकें  सरकारदेणें 
फारसें जड वाटत नाहीं. परांतु इकडील सरकारदेण्याबद्दल लोक अगदीं टेंकीस येतात व तें यथाथधही आहे. 
भवलायतेंतील व इकडील लोकाांच्या युक्तायुक्त भवचाराांत भजतकें  अांतर आहे भततकें च तया परस्पराांच्या 
सुखदुःखाांत अांतर आहे. भतकडील लोकाांत ज्यास भमळभवण्याची शस्क्त असेल तो आपलें  लग्न करून सांसार 
थाटतो; आभण इकडे भमळभवण्याची शस्क्त व ज्ञान असो बकवा नसो, मुलाांचे आईबापच तयाांचीं हाडें बालपणीं 
भाजून दूर होतात. अशा प्रकारच्या भववाहापासून कोणकोणतया आपत्ती देशास भोगाव्या लागतात याभवषयींचा 
भवचार (पभरभशष्ट ७ पृष्ठ २८९) याांत पाभहला म्हणजे समजेल. दाराशीं ज्या भभकारी बाया भीक मागण्यास येतात 
तयाांच्या मागें पाांच पाांच, सात सात पोरें केवळ उदरभरणाथध दारोदार भफरून कसे तरी आयुष्ट्याचे भदवस 
काढतात व भदवसेंभदवस अशा अनुपयुक्त लोकसांख्येची वृभद्धच असल्यामुळें देश भवशषे दाभरद्रग्रस्त होत 
चालला आहे. तर तयाचा बांदोबस्त मूळ भववाहापासूनच नीट रीतीनें ठेवीत गेल्यास तो प्रकृत उभद्दष्ट भवषयास 
बराच सार्नीभतू होईल. भववाहाचे कामाांतील दूरदृष्टीनें, भावी सांततीच्या उदरपोषणाचा युक्तायुक्त भवचार 
करण्याची भवलायती लोकाांची रीभत खरोखर स्तुतय व ग्राह्य आहे. परांतु लोक ह्याचा भवचार मुळींच न कभरताां 
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जुन्या रीती व जुने आग्रह याांस दृढाबलगन देऊन बसले आहेत तीं तयाांची मगरभमठी कर्ीं सुटेल न कळे. अशा 
आग्रही व अभवचाराच्या लोकरूढींची आताां सुभशभक्षत लोकाांच्या साहचयानें फभजती होत चालली आहे. वदेाांती, 
वारकरी, सांसारी, तयागी वगैरे सवध येथून तेथवर या आग्रही व अभवचारी वगांत समाभवष्ट आहेत. कोणी 
म्हणतात, सवध जगतच भमथ्या तेव्हाां सुर्ारणा कोणाची करावयाची? कोणी म्हणतात, पूवींचा काळ गेला व 
पूवींचे लोक गेले. ह्या काळाांत ऋषींसारखे ज्ञानसांपन्न व भवचारवान्  आभण क्षभियाांसारखे शूर व सतयवचनी लोक 
नष्ट झाले; कोणी म्हणतात कली मातला; व कोणी म्हणतात ईश्वरी सांकल्प जसा असेल तसें होईल, तयामध्यें 
कोणीं हात घालूां  नये. ह्याप्रमाणें लोकाांच्या कमरा मोडून तयाांस हतवीयध व हताश करून टाकण्याकडे आभण 
आलस्योतपादक कृतयाांची वृभद्ध करण्याकडेच लोकाांची प्रवृभत्त व समजूत भवशषे असल्यामुळें लोक उद्योगी न 
होताां उलट भनरुद्योगी होतात. आताां अशा हलक्या समजाचे लोक तरी सवधच आहेत असें नाहीं. परांतु गुजराथी 
लोकाांसाभरखे समजूतदार लोक थोडेच असून गैरसमजाचे लोकाांची सांख्या मोठी असल्यामुळें आळशीपणा सवधि 
भरला आहे. गुजराथी लोक अशा भ्राांती लाांब झुगारून देऊन नेहमीं उद्योगी असतात व तयाप्रमाणें तयाांस फळही 
भमळतें. गुजराथी लोकाांसाभरखे सांपभत्त भमळभवण्याचे कामाांत पुढारी लोक दुसरे कोणी नाहींत हें भनर्तववाद आहे. 
असेच सवध लोक दीघोद्योगी व समजूतदार झाले तर देशसुर्ारणा म्हणजे हातचा मळ आहे. गुजराथदेश सुपीक 
असून तेथील लोक उद्योगी आहेत हें दुर्ाांत साखरेसारखें आहे. परांतु दभक्षणदेश भततका सुपीक नाहीं, म्हणून 
तेथील लोकाांनीं भवशषे यतनी असाव ेव भवशषे उद्योग करून आपल्या देशास वैभवयुक्त व अहोभाग्य करावें. पण 
तया लोकाांस काांहीं समजत नाहीं व तयाांची व्यापार वगैरेंत भबलकुल नजर चालत नाहीं. रोजगार व भभक्षा हीं 
दोन व्रतें माि तयाांस मानवतात असें भदसतें. आताां तयाांजमध्यें वकील, डॉक्टर वगैरे गुणी लोक आहेत, परांतु 
याांचे योगानें देशाची सांपभत्त वाढत नसून उलटी घटत जाते. म्हणजे लोकाांजवळ असलेलें  रव्यच तयाांस भमळतें, 
पण नवें रव्य उतपन्न करण्याचें बीज हें कारागीर व व्यापारी याांजमध्येच आहे. अनुतपादक वगध चाांगला सुभशभक्षत 
असला म्हणून तयाच्यानें उतपादक वगाशीं बरोबरी करवणार नाहीं. सवधच लेखक झाले तर सुतार, लोहार, 
ताांबट, कासार, बशपी, सोनार, शतेकरी, गवांडी, पाथरवट इतयाभद उतपादक वगांत पूज्य पडून सवधच गोष्टींनी 
सृभष्टक्रम बांद होईल. तर असें न होताां सवांनीं सुभशक्षण भमळवनू अनेक उतपादकवगांत भमळावें. 

 
अनथधमक्षरां नाऽस्स्त नाऽस्स्त मूलमनौषर्म् । 
अयोग्यः पुरुषो नाऽस्स्त योजकस्ति दुलधभः ॥ 

 
ईश्वरानें नानाभवर् पदाथध भनमाण केले असून ते अनेक उपयोगी आहेत इतकें च नव्हे, तर उपयोगावाांचनू 

या सृष्टींत एकही पदाथध नाहीं असें ज्ञातयाांचें मत आहे व तें खरें आहे. परांतु तया पदाथधमािाांचीं योजना करणारा 
माि पाभहजे. अनुतपादक गुणाांचीं मनुष्ट्यें उतपादकवगापेक्षा देशभहतास कमी उपयोगाचीं होत हें काांहीं आताां 
साांगणें नको. परदेशाांतून अथवा जभमनींतून माल उतपन्न होऊन तद्िारें बकवा यांििारें कामें होऊन भनघालेला 
बकवा उतपन्न झालेला असा पैसा देशाांत आला असें समजावें. वकील, डॉक्टर वगैरे गुणी लोक पैसा भमळभवतात 
खरे, परांतु तो देशास फायदा नव्हे. आताां हा अथधशास्त्राचा भवषय असल्यामुळें तयाचा प्रस्तुत स्थलीं भवशषे 
खुलासा करण्याचें कारण नाहीं. येणेंप्रमाणें देशसुर्ारणेस उतपादकवगाची वृभद्ध होणें हें इष्ट आहे. 

 
या देशाांत शेंकडा ५० शतेकरी, ३० कारागीर व २० सुखवस्तु आहेत. याांतील सुखवस्तूांमध्यें भशपाई, 

रोजगारी व भभक्षकु वगैरे म्हणजे ज्याांजकडून सांपभत्त वाढत नसून उलट ज्याांचेकभरताां सांपभत्त उणी होते, ते 
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येतात. भशवाय, सदरील भतन्ही वगांत रोगी, बायका मुलें , व अपांग असे लोकही असून तयाां सवांचें पोषण उद्योगी 
लोकाांस करावें लागतें. याचप्रमाणें जेथें भमळकत ज्यास्त आहे तेथें रखवालदार पाभहजेत; शतेें, आांबराया, बाग, 
खळीं वगैरेंवर चौकीदार पाभहजेत; आभण असेच देशाचे वगैरे रक्षणाथध भशपाई, भशबांदी व कामदार पाभहजेत. 
आताां हा सवध, केवळ अनीभतप्रयुक्त सवध लोकाांचें आचरण असल्यामुळें  तज्जन्य पातकाचा दांड आहे, तयास 
नाइलाज आहे. परांतु अशा रोजगारी लोकाांचा वगध कमी होईल, म्हणजे जेव्हाां नीतीचा प्रसार सवधि होईल, तेव्हाां 
उद्योगी लोकाांवरील हे ओझें कमी होईल. याचप्रमाणें या देशाांत २५ कोटी प्रजा असून तयाांत माणसीं दोन 
रुपयाांचें काांपड सालीना लागतें असें सरासरी अनुमान काढलें  तरी आज वषांचें एकां दर ५० कोट रु. चें काांपड 
खपतें असें भसद्ध होतें. भनम्मे भसम्मे देशाांत काांपड होतें व बाकीचा परदेशाहून पुरवठा होतो. परांतु भवलायती 
भरणा फार असून सवध काांपडाांना सूत भवलायतच पुरभवते. बहदुस्थानाांत अवघें २ कोट रुपयाांचें सूत होतें व तेंही 
३० नांबरचे वर भनघत नाहीं. तर अशा यांिाची व कामाची वृभद्ध झाली पाभहजे. आताां परदेशचा माल आपणच 
वापरतो व तयामुळेंच आपला देश भनकृष्टावस्थेस व दाभररास पोहोंचला असें म्हणणेंही सवांशानें बरोबर होईल 
असें म्हणवत नाहीं. इतर देशाांकडे परदेशीय माल वापरण्याचे सांबांर्ानें पाभहलें  तर, – खुद्द भवलायतेंत 
दरमाणसीं ६५ रुपयाांचा परदेशीय माल खपतो. आसे्त्रभलया येथें माणसीं ११०, कानडा ३०, अमेभरका १६, परांतु 
बहदुस्थानाांत केवळ २॥ रुपयाांचा परदेशीय माल सालीना खपतो असे आांकडे भमळतात. यावरून बहदुस्थानाचा 
मगदूर अगदीं कमी आहे असें स्पष्ट भदसतें आभण दभरर तर पराकाष्ठेचें वाढत चाललें  आहे; तेव्हाां याचें कारण व 
तयापासून मुक्त होण्याचे उपाय काय याचे शोर्नाकडे सवध लोकाांचें लक्ष्य लागलें  असून तयाांत अनेकाांचे अनेक 
तकध  भनघतात. कोणी म्हणतात रयत आळशी झाली, कोणी म्हणतात लोकसांख्या फार वाढली, अदालतींचे 
पायीं लोक फार खराब झाले, कोणी म्हणतात दुष्ट्काळासारख्या अपभरमाजधनीय अपघाताांनीं देश खराबीस 
भमळाला, कोणी म्हणतात लोक उर्ळे व अभवचारी फार झाले, कोणी म्हणतात सरकारचे करच फार वाढले, 
कोणी म्हणतात आगगाड्या झाल्यामुळें  देशाांतील सांपभत्त नष्ट झाली, कोणी म्हणतात अनेक मागांनीं रव्यौघ 
बाह्य प्रदेशाकडे चालला आहे व कोणी म्हणतात सावकाराांनीं रयत बुडभवली, असे नानाप्रकाराांनीं नाना तकध  
भनघून सवध तकांचें पयधवसान जे दाभरद्रजन्य अनथध तभन्नवारणाथध नाना उपाय लोक योजीत आहेत. परांतु या 
सवध तार्तकक कारणाांत अमुकच कारण सवध प्रकारानें सतय व भनर्तववाद आहे असें काांहीं ठरभवताां येत नाहीं; तर तीं 
सवधही कारणें अांशतः अशतः खरीं असतील व म्हणून, देशाांत उतपादक उद्यमाांची वृभद्ध झाली पाभहजे हाच 
दाभरद्रभनवारणोपाय होईल असें भसद्ध करून दाखभवताां येईल. साराांश, लोकाांनी उद्योगवृद्धीचे मागध शोर्ले 
पाभहजेत. परदेशाांत गेलें  पाभहजे, लौकर लग्नें व भोजनाच्या समारांभाच्या घातकी चाली हीं सोडलीं पाभहजेत, 
आपसाांतील वैरें भमटवनू बांरु्प्रीभत व देशप्रीभत जागभवली पाभहजे आभण भवद्या व ज्ञान याांची वृभद्ध केली पाभहजे. 
असें न होईल तर भदवसेंभदवस देश जास्त जास्त दाभरद्रग्रस्त होत जाईल आभण अब्रनूें भनवाह होणार नाहीं. 
उद्योगाचें पभरणामशुद्ध प्रतयक्ष उदाहरण आपल्या समोर भवलायतेचें उतकृष्ट आहे. आज पन्नास-साठ वषांत 
भवलायतेचा व्यापार फार वाढला. म्हणजे, पूवीं या परदेशस्थाांचा व्यापार सुमारें एक लाख रुपयाांचा काय तो 
होता तयाभठकाणीं आज तीस चाळीस कोटींचा व्यापार रू्मर्डाकून चालत आहे. या तयाांच्या अपूवध उद्यमवृद्धीस 
याांभिकशक्तीचें पूणध सहाय भमळाल्यामुळें  तर तयाांची व्यापारवृभद्ध भदवसेंभदवस एकेक कलेनें ज्यास्त ज्यास्त 
वर्धमान स्स्थतींत आहे. इतकें च नव्हे तर, भवलायतेंतील रव्यवृद्धीनें आपल्या सरकारास भवलायतेंतून कजध 
भमळतें व तयामुळें  तयाचें व्याज वगैरे व तयाचप्रमाणें रेल्वेचें भाांडवल आभण तयाजवरील व इतर याांभिक मजूरी हीं 
सवध भवलायतेस अव्याहत जात असल्यामुळें  या देशास मोठी दीन अवस्था प्राप्त झाली आहे. भवलायतेंत सुमारें 
एक लाख वाफेचीं यांिें रािांभदवस चालू असतात व तयाांचें सामथ्यध दोन कोट मनुष्ट्याांच्या इतकें  आहे. भशवाय हीं 
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यांिरूप भीमाच्या वगाचीं माणसें कर्ी दमत नाहींत, थकत नाहींत बकवा खेळत नाहींत. तयाांस तयाांच्या पोटापुरते 
कोळसे भदले म्हणजे आठही प्रहर हीं राक्षसीं माणसें एकसारखें काम करीत असतात ह्यामुळें तयाांची अमयाद 
मजूरी होऊन पदाथांचा पुरवठा मोठा होतो. आभण ते पदाथध सवध जगावर भवक्री व मोबदल्याकभरताां जातात. 
याांभिक साह्य असल्यामुळें भठकभठकाणचा कच्चा माल आणून तयाचे उतकृष्ट पदाथध बनवनू भवलायतेला 
कोट्यावर्ी रुपयाांची भमळकत केवळ तयाांच्या याांभिक शक्तीनें व दीघोद्योगीपणामुळें  होत आहे. अनेक प्रकारचीं 
र्ान्यें, फळें, रानचे पदाथध, दगड, कापूस, जवाहीर वगैरे कच्चा व ओबड र्ोबड माल भवलायतेस जातो व तेथें 
याांभिक शक्तीनें व अनेक प्रकारच्या हुन्नरीनें सांस्कृत होऊन तोच आपले देशाांत भवकावयास येतो. तया समयीं 
तयाचें मोल मूळच्या कच्च्या मालाच्या पुष्ट्कळ पटीनें ज्यास्त होतें. व ह्याप्रमाणें पुढें हळू हळू कच्च्या मालाचीही 
भकम्मत वाढून तोही महाग भवकूां  लागतो. तागाचें बीं, एरांडी, जवस, भशरसाचें बीं इतयाभद भजन्नस पूवीं सहा सहा 
पायली म्हणजे फार महाग म्हणून कोणी भवकत घेत नव्हते, तेच भजन्नस आज सहासहा शरे प्रमाणें लोक मोया 
सांतोषानें मागतात! इतक्याही सवध गोष्टी सांपभत्तवृद्धीस कारणीभतू आहेत; परांतु तयाांच्या पुढील सांस्काराची 
मजूरी यांिें वगैरेंच्या अनुकूलतेमुळें  सवध भवलायतेस जाऊन तयानें व्हावा तसा मुळींच फायदा होत नाहीं. तेव्हाां ही 
आपभत्त दूर झाल्याभशवाय लोकाांस उद्योगाचें उते्तजन येऊन उद्योगाथध डोकें  खुपसण्यास जागा होणार नाहीं. 
फक्त एक सुताचें यांि घेतलें  तर तयाांत एक माणूस ५० रु॰ घेईल परांतु तो ५ शें रुपयाांचें काांपड उतपन्न करील 
अशी राक्षसी शस्क्त मनुष्ट्यास यांिसाह्यानें येते. आताां ह्या यांिशक्तीचें साह्य भवलायतेंतील लोकाांसच मुबलक 
असावें अशीं काांहीं तीं देवमाणसें नसून तयाांस म्हणजे चार हात आहेत बकवा चार डोळे आहेत असेंही नाहीं. परांतु 
तयाांचें बुभद्धकौशल्य व बुद्धीची सदसभिचारयुक्त पोक्तता याांनीं तयाांस घरींदारीं, शतेाांत खळ्याांत, सवधि यिेंच 
साह्य करीत असून तीं तयाांचे गुलाम होऊन राभहलीं आहेत. ह्याप्रमाणें देशसुर्ारणेच्या सवध गोष्टींमध्यें 
उद्योगवृद्धीच्या सार्नाांचे सांबांर्ाच्या कलमाचा भवचार करावयास लागलें  म्हणजे तयाचें पयधवसान श्रीमांत 
लोकाांवर येऊन, तयाांनीं जर कमरा बाांर्ल्या तर उद्योग उद्योग व तदांगभतू देशसुर्ारणा देशसुर्ारणा म्हणजे 
तयाांचें वगेळें  आव्हान करावयास नकोच. परांतु तसें पाभहलें  तर श्रीमांत जे आहेत ते गरीबाची काळजी करीत 
नसून तयाांजभवषयीं ते केवळ उदास व बेपवा असतात. तेव्हाां उद्योग व रोजगार वाढाव ेकसे? म्हणून आळस, 
अज्ञान आभण औदासीन्य हीं टाकून वर साांभगतलेल्या देशसुर्ारणाभवषयक कारणाांचा सवध देशभहतबचतकाांनीं 
आवश्य भवचार करून काय करणें तें करावें. स्वस्थ हभर हभर म्हणत बसण्याचा हा काळ राभहला नाहीं व 
तेणेंकरून देशसुर्ारणाही होणार नाहीं. 

 
 ———— 
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पणरणशष्ट २५ वें 
 

प्रश्नोत्तरावणल 
 
इतका वळेपयंत अनेक भवषयाांचे भवचार होऊन अनेक गोष्टींचे उल्लखे करण्याांत आले. आताां प्रकृत 

ग्रांथाांतील सवध प्रभतपाभदत भवषयाांवरील शांकासमार्ान ह्या पभरभशष्टाांत थोडक्यामध्यें करण्याचा भवचार आहे व 
तयाांत एकां दर आमचे ग्राह्याग्राह्य भवचार काय आहेत ते वाचकाांस स्पष्टपणें कळेल. ह्या शांकासमार्ानाांचा येथें 
उल्लेख करण्याचें कारण इतकें च कीं, आपल्या देशाांत अनेक मतें, अनेक भेद व अनेक भवचार याांजवर वाद 
होतात; तयाचा या प्रश्नोत्तरावलींत अांशतः तरी भनकाल व्हावा अशी आशा आहे. ती भकती अांशानें 
पभरणामभसद्धीस जाईल हें अभभज्ञ वाचकाांच्या योग्यायोग्य समजुतीवर आहे. 

 
प्रश्न. — सृष्टीचा भनयांता एक आहे बकवा अनेक आहेत? 
 
उत्तर. — सृष्टीचा भनयांता एक ईश्वर आहे. व म्हणूनच ‘एकमेवाऽभितीयां’ असा श्रुतीनें बोर् केला आहे. 

लोकाांस भ्रम व अज्ञान याांनीं भवचारशून्य केल्यामुळें  अनेक देवाांच्या कल्पना भनघाल्या. यावरून गीतेंत 
‘कामसै्तैस्तैहृधतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः’ असें म्हटलें  आहे. 

 
प्र॰ — जाती व वणध हे लौभककी भेद बकवा पारमार्तथक भेद? व याचें मूळ काय? 
 
उ॰ — मनुष्ट्याचे गुणकमांनी जाभतभेद झाले, परमाथांत मुळींच भेद नाहींत. 
 

“अभप चेतसुदुराचारो॰”, “* * * गुणकमधभवभागशः” —गीता 
 
इतयाभद वचनाांवरून व तुकाराम आभण कबीर इतयादींच्या चभरिाांवरून हें स्पष्ट आहेच. कमध हेंच जातीचें 

मूळ आहे. “न भह वणधभवभागोऽस्स्त सव ं ब्रह्ममयां जगत् ॥” “ब्रह्मणा पूवधसृष्टां भह कमधभभवधणधताां गतम्—भारत” 
इतयाभद वचनाांवरून ह्या समार्ानास प्रामाण्य भमळतें. हा लौभकक भेद आहे. 

 
प्र॰ — मूर्ततिारें ईश्वराची पूजा करावी कीं नाहीं? 
 
उ॰ — मूर्तत ही श्रुभतप्रभतपाभदत नसून ईश्वराची कोणीं मूर्तत केली नाहीं व ईश्वराची मूर्तत्त करण्यास 

कोणी समथधही नाहीं. कारण, तो अमूत्तध व अपभरभमत आहे. ईश्वराच्या भवभतूी म्हणून ज्या सतपुरुषाांस लोक 
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कृतज्ञतेनें भजतात तयाांच्या माि मूत्ती कभरतात. मूती ह्या स्मारक आहेत परांतु ईश्वराचें स्मारक व साक्षी हें 
अभखल भवश्व आहे. तयाअथीं तयाची मूर्तत्त करणें हें केवळ असमांजस होय. 

 
“नह्यम्मयाभन तीथाभन न देवा मृत्–भशलामयाः” 

* * * * 
 “उत्तमा सहजाऽवस्था मध्यमा ध्यानर्ारणा । 
अर्मा प्रभतमापूजा तीथधयािाऽर्माऽर्मा ॥” भागवत, स्कां द ३. 

 
या वाक्याांवरून व ‘प्रभतमा स्वल्पबुद्धीनाम्,’ इतयाभद वचनाांवरून ईश्वरास मूर्तततव देणें हें भनखालस 

अज्ञान होय. जे तत्त्वज्ञानी आहेत ते, सवध अवताराांचें जें भनजर्ाम तयासच पराभक्तीचे योगानें भजतात. अथात्, 
तया परमातम्यास मूर्ततपूजासांबांर्ी गौणीभस्क्त प्रशस्त वाटणार नाहीं असा तकध  होतो. वदेाांतही भलभहलें  आहे कीं, 
“न तस्य प्रभतमा अस्स्त॰”, “भदव्यो ह्यमूत्तो॰” इतयाभद. 

 
प्र॰ —जीवातमा व परमातमा भभन्न बकवा एक? 
 
उ॰ —जीवातमा व परमातमा हे अगदीं भभन्न आहेत. कारण, जीव केवळ पामर व परमातमा हा परब्रह्म, 

अमूत्तध व सवधशस्क्तमान् असा आहे. याभवषयीं गीतेंत जीवातमा व परमातमा याांचें भभन्नतव “उत्तमः पुरुषस्तवन्यः॰” 
इतयाभद वचनाांनीं स्पष्ट साांभगतलें  आहे. 

 
प्र॰ — बरें तर, परमेश्वराची पूजा कोणती? 
 
उ॰ — तयाजवर भस्क्तभाव ठेवणें, तयाचे परम गुण जे दयालुता, क्षमा, भनष्ट्पक्षपात, न्यायकाभरतव, सतय 

इतयादींवर लक्ष्य ठेवनू व तयाचें भय र्रून चालणें व परोपकारीं रत असणें हेंच ईश्वरपूजन व हीच ईश्वरसेवा 
होय. 

 
प्र॰ — लग्नाची रीत चाांगली कोणती? 
 
उ॰ — स्वयांवर हें उत्तम. वस्तुतः पाभहलें  तर भववाह हा ऐस्च्छक असून ज्यास अनुकूल असेल तयानेंच 

करावा. ह्यासांबांर्ाांत कोणावर जबरीं अथवा वयोभनयम असणें हा अन्याय व अभनष्ट आहे. 
 
प्र॰ —बहसार्मध हा पापाला कारण आहे काय? 
 
उ॰ — होय. परांतु स्वसांरक्षणाथध माि पाप नाहीं. सारू् जे आहेत ते सवधथा बहसा वजध करतात व तयाांच्या 

भनवृभत्तमागास तें योग्य व भषूणावह आहे. भागवताांत “भनवृभत्तभरष्टा” असें म्हटलें  असून मनूनेंही “भनवृभत्तस्तु 
महाफला” असें म्हटलें  आहे. यावरून अबहसा हा परम र्मध आहे. 
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प्र॰ — वदे हे ईश्वरकृत आहेत कीं नाहींत? 
 
उ॰ — ते फार प्राचीन ग्रांथ असून छांदऋषींनीं उच्चाभरले आहेत. तयाचप्रमाणें बहदुलोकाांचे ज्ञानास ते 

आर्ारभतू आहेत. वदेाांतच म्हटलें  आहे कीं, “ऋषे मांिकृताां स्तोमःै॰” “नमो मांिकृद्भ्यो॰” इतयादींवरून वदे हे 
ऋभषकृत आहेत तरी ते ईश्वरोस्क्तवत् आहेत असें भसद्ध होतें. 

 
प्र॰ — ऋषी हे कोण? 
 
उ॰ — ते ग्रांथकार, भवद्यावृभद्ध करणारे, ईश्वराची प्राथधना करणारे, महाभक्त, व आयांचे पूवधज असून 

तयाांत ब्राह्मण, क्षभिय, शूर व भस्त्रया हीं सवध आहेत. 
 
प्र॰ — शास्त्राांत सच्छास्त्र व असच्छास्त्र असा भेद करणें जरूर आहे बकवा नाहीं? 
 
उ॰ — होय, जरूर आहे. लोकप्रमादानें असच्छास्त्रें बहुत भनमाण होऊन तीं सवांस प्रमाणभतू होऊन 

बसलीं आहेत व तेणेंकरून खऱ्या शास्त्रापासून जीं लोकाांचीं कायें घडावयाचीं तयास मोठा र्ोका बसला आहे. 
कालभेदेंकरून लोकाांच्या सुखसोईसाठीं कभलवजाभद नवीन शास्त्रमतें उतपन्न झालीं यावरून कालानुरूप 
शास्त्राची फेरबदल करण्याची रीभत आहे असें स्पष्ट होतें. परांतु बुभद्ध मांद झाली म्हणजे माि हें काम अवघड होतें. 
जेव्हाां तत्त्ववतेे्त ऋषी असतात तेव्हाां ते सदसच्छास्त्राांचे वारांवार फेरबदल करीत असतात. 

 
प्र॰ — समुरयािा सदोष आहे बकवा भनदोष आहे? 
 
उ॰ — नौकावहानाांत बसून प्रवास करण्यास दोष नाहीं असें श्रुभतस्मतृींवरून भसद्ध होतें. परांतु 

भनषेर्ाथधक असें एखादें फुटकळ वाक्य असेल तर तें प्रमाण नाहीं. 
 
प्र॰ — गुरु करणें आवश्य आहे काय? 
 
उ॰ — ज्याचे बुद्धीस भनभश्चतता होत नसून अनेक तकांनीं जीव व्याकुळ व व्यामोभहत होईल तर श्रेष्ठ 

सद्गुरु जो परमेश्वर तयास शरण जावें म्हणजे तो मागध दाखवील. भततका र्ीर नसला तर सारु्पुरुषाांचे 
वचनावर भवश्वास ठेवावा. 

 
प्र॰ — सारु् कोण? 
 
उ॰— सारू्ांची परीक्षा पाहणें कठीण आहे खरें, तरी तयाांत, जे परोपकारीं रत, दुष्ट्कमापासून दूर 

राहणारे आभण स्वभहत दूर ठेवनू परभहताथध झटणारे ते सारु् असे समजावें. 
 
प्र॰ — अवतार हे ईश्वर घेतो हें म्हणणे खरें आहे काय? 
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उ॰ — जे कोणी वीर, शूर व सारु् होतात तयाांस लोक हा मान देतात. वस्तुतः ईश्वरास अवताराचें 

प्रयोजन नसून सवध जगाची उतपभत्त, स्स्थभत आभण लय हीं तो इच्छामािेंकरून करूां  शकतो. 
 
प्र॰ — भपशाचाभद सभृष्ट सतय आहे काय? 
 
उ॰ — नाहीं. कारण ह्या म्हणण्यास प्रतयक्ष प्रमाण नसून युस्क्तभसद्धताही नाहीं. केवळ दांतकथा माि 

असून तया अल्पसमजुतीच्या लोकाांनीं फार फुगभवल्या आहेत व तयाांवर तसे लोकच काय ते भवश्वास ठेभवतात. 
 
प्र॰ — जग हें सतय आहे कीं भमथ्या आहे? 
 
उ॰ — जग हें सतय आहे. जरी तयाचें स्वरूपाांतर होतें तरी तया तया काळीं तें सतयच आहे. 

शांकराचायांनीं जग हें भमथ्या ठरवनू तयाचें कारण असें म्हटलें  कीं, ज्याचें स्वरूपाांतर होतें तें सतय नव्हे अशी 
तयाांनीं व्याख्या ठरभवली. परांतु हें म्हणणें ठीक नाहीं व शांकराचायांपुढें जे मध्वाभदक आचायध झाले तया सवांचेंही 
मत जग हें सतय आहे असेंच आहे. व अनुभवानें तें सतय आहे. जग हें भमथ्या आहे असें ठरभवल्यामुळें  ज्ञानानें 
मोक्षाची प्रास्प्त होते असें ठरभवलें . व तें ज्ञान म्हणजे, जगास सतय न समजणें हेंच होय! परांतु असें नव्हे. मोक्ष हा 
भस्क्तसाध्य असून भगवतकृपेनें तयाची प्रास्प्त आहे हेंच खरें भदसतें. 

 
‘भस्क्तां मभय पराां कृतवा मामेवैष्ट्यस्यसांशयः’ गीता. 

 
या वाक्यावरून ज्ञान हें भक्तीस माि कारण असून भक्तीच्या योगानेंच मोक्षप्रास्प्त आहे. 
 
प्र॰ — कमधकाांड हें प्रर्ान आहे काय? 
 
उ॰ — परम पुरुषाथध जो मोक्ष तयाांचें सार्न म्हणजे मूळ कमध नव्हें असें, ‘न कमधणा न प्रजया॰’ इतयाभद 

श्रुभतवचनाांवरून बोभर्त होतें. यावरून कमधकाांड हें भचत्तशुद्ध्यथध आहे असें भसद्ध होतें व हेंच सवध ऋषींचें मत 
आहे. व कमधकाांडाांतही काम्यकमें हीं तर मुळींच भनरुपयोगी आहेत असें बहुमत आहे. यावरून कमधकाांड हें प्रर्ान 
नसून मोक्षप्राप्तीचें अांग आहे. 

 
प्र॰ — जन्माांतर आहे कीं नाहीं? 
 
उ॰ — श्रुतींतील अन्तयेभष्टमांिाांत उत्तम लोक माि भलभहला असून वारांवार जन्म घेणें पडतें ही कल्पना 

श्रुतींस तर अश्रुत आहे. परांतु ह्या कल्पनेची उतपभत्त पुराणाांतून भनघालेली भदसते. अतएव मरणोत्तर 
उत्तमलोकप्रास्प्त बकवा अर्ोगभत हीं मनुष्ट्याच्या पुण्यपापानुसार भमळतील असें भदसतें. 

 
प्र॰ — चाांगलें  बकवा वाईट याची परीक्षा कशी करावी? 
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उ॰ — युक्तीनें, श्रुतींचे आर्ारानें व सारु्पुरुषाांच्या वचनार्ारावरून चाांगले–वाईटाची परीक्षा करावी. 
 
प्र॰ — मांि म्हणजे अदु्भत सामथ्याचीं वाक्यें आहेत काय? 
 
उ॰ — ईश्वरप्राथधना हेच मांि अदु्भत शक्तीनें प्रपूभरत आहेत. याांभशवाय माांभिक, देवऋषी बकवा पांचाक्षरीं 

याांचें जें मांिशास्त्र आहे तें केवळ पाखांड आहे. व म्हणून मांिशास्त्रासारखींच व तयाचीं अांगभतू जीं तांिें बकवा 
इन्रजाल हीं सवध भमथ्या शास्त्रें होत. 

 
प्र॰ — जन्माचें साथधक काय? 
 
उ॰ — ईश्वरभजन, सदाचार, परोपकृभत आभण तद्िाराां मुस्क्त हेंच जन्माचें साथधक. 
 
प्र॰ — जगाांत पातक कसें उतपन्न होतें? 
 
उ॰ — कमानें, अज्ञानानें, भवषयवशतेनें व अशाच अनेक दुगुधणाांनीं मनुष्ट्याचे स्वभावाांत पातकाचें बीज 

उतपन्न होतें. परांतु मनुष्ट्य हा सुखलुब्र् होऊन पातकजन्य ईश्वरी दांड सोसण्यास पाि होतो, तरी तो तयाभवषयीं 
मनाांत कर्ीं कल्पनाही वागवीत नाहीं, हें अतयांत वाईट आहे. 

 
माांसलुब्र्ो यथा मतस्यो लोहशांकुां  न पश्यभत । 
सुखलुब्र्स्तथा देही ईशदण्डां न पश्यभत! ॥ 

 
प्र॰ — शास्त्र हें प्रमाण समजावें बकवा रूढी प्रमाण र्रावी? 
 
उ॰ — शास्त्र हें शाहाणे लोक कभरतात व रूढी ही मूखध लोक उतपन्न कभरतात; कारण, भलभहणें हें 

भवचारपूवधक होतें आभण आचार पाभहजे तसा चालतो. यावरून शास्त्र प्रमाण हेंच शुद्ध व भसद्ध आहे. 
 
प्र॰ — भगूोलाभदक ज्या गोष्टी पुराणाांत भलभहल्या आहेत तया सवध सतय आहेत बकवा भमथ्या आहेत? 
 
उ॰ — पुराणाांतील बहुतेक गोष्टी केवळ चभरिरसोतपत्तीकभरताां अथवा मनोरांजनाथध सूताभदशरूप्रणीत 

भलभहल्या आहेत तया सवध सतय आहेत असें नसून भनष्ट्पक्षपाताचीं र्मधवाक्यें जी असतील तेवढीं सतय मानावीं. 
आभण पूवींच्या महषींनीं प्रतयक्ष, अनुमान व शब्द इतयाभद प्रमाणें सतय भमथ्या भनवडण्यासाठीं लावनू ठेभवलीं 
आहेत तया प्रमाणाांच्या कसोटीस जीं वचनें उतरतील तीं सतय वचनें होत. 

 
प्र॰ — ‘आप्तवाक्यां प्रमाणां’ असें शास्त्रकाराांनीं भलभहलें  आहे, तयावरून हे आप्त ते कोण? 
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उ॰ — जे सतयवादी आभण स्वाथध सोडून परभहताचा भवचार करून बोलणारे ते आप्त व तयाांचें जें वचन 
तें आप्तवचन समजावें. परांतु अशाही आप्ताांस भ्राांभत नसेल असें नाहीं; म्हणून युक्तीनें आप्तवाक्याची परीक्षा 
करावी. जो आप्त आहे तयाचे प्रामाभणकपणास दोष नाहीं परांतु तयाचे मनाांत भ्राांभत असेल तर तयामुळें  तो चुकून 
असतयही साांगेल. जसें,–बापास दोरीच्या भठकाणीं सपाचा भास होऊन तो काळजीपूवधक पुिास तया दोरीपासून 
दूर ठेवील, परांतु अनुभवाांतीं व युक्तीनें ती केवळ भ्राांभत होती असें समजेल तेव्हाां हें जरी खरें आप्तवाक्य होय 
तरी तें भ्राांतीनें यथाथध नाहीं असें भसद्ध होतें. 

 
प्र॰ — फलज्योभतष खरे बकवा खोटें? 
 
उ॰ — अगदीं खोटें व तें केवळ नाश करणारी भ्राांभत आहे. हें फलज्योभतषप्रकरण अज्ञानाांस ठकवनू 

पोट भरण्याकभरताां उतपन्न केलें  असावें अथवा ततप्रवत्तधकाांस तयाांत भ्राांतीनें सतयता भासली असावी परांतु तो 
केवळ भासच असून युक्तीनें व अनुभवानें तयाचें सतयतव भदसत नाहीं. 

 
प्र॰ — प्रवृभत्त व भनवृभत्त याांत श्रेष्ठ कोण? 
 
उ॰ — याचें उत्तर गीतेंत असें आहे कीं : 
 

“तयोस्तु कमधसन्यासात् कमधयोगो भवभशष्ट्यते” 
 
यावरून जे रै्यधवान् आहेत ते प्रवृभत्तमागांत राहतात. परांतु ज्याांस रै्यध कमी ते बहुर्ा भनवृभत्तमागी 

(तयागी) होतात. तरी उलट असेंही म्हणताां येईल कीं, हा दुर्धर सांसारजन्य सुखाचा तयाग कभरतात तेच शूर; 
आभण सांसारास लुब्र् होऊन दुःखभाक् होतात ते कोतया भवचाराचे व सांसारतयागास भभिे असे म्हणाव.े परांतु 
सांसार हा कोणाच्यानेंही टाकवत नाहीं. 

 
न भह देहभतृा शक्यां तयक्तुां कमाण्यशषेतः ॥ — गीता. 

 
यावरून, मुळींच सांसाराचें रूप ओळखून तयाांतच रै्यानें काां न राहावें! सांसाराांत जे दुःखाघात येतील ते 

रै्यानें सोसून व सुखास फारसे लुब्र् न होता नीतीनें व र्मानें चालावें हेंच उत्तम होय. तयाग करण्याकभरताां जग 
हें ईश्वरानें भनमाण केलें  नाहीं. 

 
देवैश्चाऽभप मनुष्ट्यैश्च भतयधग्योभनभभरेव च। 
गृहस्थः सेव्यते यस्मात्तस्माच्रेष्ठो गृहाऽऽश्रमः ॥ 

 
प्र॰ —श्रुती, स्मृती व पुराणें याांत ज्याांस काांहींच आर्ार नाहीं अशा रूढी, जसें देशस्थ व कोंकणस्थ या 

परस्पराांत भववाह सांबांर् होत नाहींत. तयाांची व्यवस्था काय? 
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उ॰ — रूढी या शास्त्राप्रमाणें बलवत्तर नाहींत असें म्हटलेंच आहे. तयाअथीं सोईस आल्यास रूढी 
चालवाव्या; नाहींतर तया टाकल्या असताां भबलकुल दोष नाहीं हे भसद्ध आहे. 

 
प्र॰ — श्रुतीभशवाय जीं दुसरीं शास्त्रें आहेत तीं सवध मानावीं बकवा नाहींत? 
 
उ॰ —जीं शास्त्रें श्रुतीस अनुकूल असतील तीं माि मानावीं असा भसद्धाांत आहे. 
 
प्र॰ — सांकटसमयीं असतय बोलावें बकवा नाहीं? 
 
उ॰ —नाहीं. ‘सतयमेव जयते’ अशी महांताांची उक्ती आहे. याजवरून सतयानेंच ईश्वर साांभाळ करील 

असा भवश्वास ठेवावा. 
 
प्र॰ — चाांगलें  राज्य कोणतें? 
 
उ॰ — ज्या राज्याांत प्रजेचे अभभप्रायाचा भवचार होतो व कारभाराांत प्रजेची सांमतीं लागते ते. 
 
प्र॰ —र्माकभरताां िेष उक्त आहे काय? 
 
उ॰ —अभहतकारक र्मध सवधथैव िेष्ट्य व तयाज्य होय. परांतु भहतकर र्मध वांद्य व ग्राह्य होय. सती जाणें, 

भवर्वापुनर्तववाह हाणनू पाडणें, भवर्वचेें केशवपन करणें, बालभववाह इतयाभद लोकाांस पीडा व अभहत करणारे 
अर्मध लोकाांत र्मध म्हणून चालत असतील तर तयाांचा नाश करण्याभवषयीं सवधदा यतन करणें उभचत आहे. परांतु 
केवळ ईश्वरभक्तीचा मागध असून तयापासून कोणास काांहीं उपरव व अभहतप्रद असा प्रकार घडत नसेल तर 
तयाचा कदाभप िेष करूां  नये. 

 
प्र॰ — जाभतभेदाप्रमाणें व र्मधभेदाप्रमाणें राज्यकारभाराचे कायदे वगेवगेळे असाव े बकवा एकसारखे 

असाव?े 
 
उ॰ — सुखदुःख देणारे कायदे सवध जातींस व सवध र्मांस एकसारखे असाव.े कारण सवध मनुष्ट्यें 

राज्यरक्षणाचे समानाभर्कारी आहेत. तयाअथीं न्यायाांत भेद नसावा. 
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लोकणितवादी 

 
वषध २ रें  जानेवारी व फेबु्र॰ 
   
 माणसक पुस्तक  
   
अकं ४-५  सन १८८४ 

 

 
 

आबालवृद्ध णजज्ञासु स्त्रीपुरुषाचं्या 
उपयोगाथध, 

 
 

पुिें येथें 
“श्री भशवाजी” छापखान्याांत छापून प्रभसद्ध केलें . 

 
 

णवषादप्यमृतं ग्राह्य ंबालादणप सुभाणषतम् ॥ 
अणमत्रादणप सद्वृत्तममेध्यादणप काचंनम् ॥– मनु॰ 

 
 

पौष, माघ 
 
 

शके १८०५ 
 
 
 

वषाची बकमत टपालहांभशलासुद्धाां एक रुपया. 
 
 

ककमत चार आिे 
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लोकणितवादी 
 
हें माभसक पुस्तक काढण्याचा हेतु पभहल्या वषांच्या पभहल्या अांकाांत “उदे्दश” या सदराखालीं भलभहलाच 

आहे. तेव्हाां तभिषयक येथें पनुरुस्क्त न कभरताां भप्रयवाचकाांस इतकें  कळभवणें इष्ट आहे कीं, आजपयंत आम्हीं जे 
अनेक लेख प्रकट केले आहेत व तयाांच्या योगानें आमच्या देशबाांर्वाांचें यस्तकां भचत् तरी भहत व्हावें अशी जी 
आमची इच्छा आहे ती अद्यावभर् तशीच कायम असून लोकभहताकभरताां होईल भततका लेखभवस्तार करण्यास 
आमचें कलम पूवधवत् चालू ठेवण्याचा आमचा मानस आहे; व तो या पुस्तकरूपानें लोकाांस दृष्ट व्हावा असा 
आमचा हेतु असून आजपासून हें पुस्तक काढण्यास आम्हीं सुरुवात केली आहे. 

 
या पुस्तकाांतून ऐभतहाभसक, व्यावहाभरक, साांसाभरक, सामाभजक, र्ार्तमक, वैद्यकीय, राजकीय, 

नीतीचे, सदाचाराचे, देशस्स्थतीच्या सांबांर्ाचे, लोकसुर्ारणेचे, वगैरे नानाभवषय अवकाशानुरूप प्रभसद्ध 
करण्याांत येतील. याचप्रमाणें नवीन पुस्तकाांचें परीक्षण व चाांगल्या भनबांर्ाांची बकवा ग्रांथाांची प्रभसभद्ध याांजकडेही 
कर्ीं कर्ीं थोडीथोडी जागा देण्याचा आमचा उदे्दश आहे. 

 
या पुस्तकाचें वार्तषक मूल्य अतयल्प असून तयापासून पुस्तककतयास काांहीं पाभरतोभषकाची मुळींच इच्छा 

नाहीं हें म्हणजे वगेळें  साांभगतलें  पाभहजे असें नाहींच. वगधणीदाराांकडून येणाऱ्या अल्पाश्रयाांत छपाई आभण 
टपालाच्या खचाची रमारमी व्हावी म्हणजे झालें . 

 
तूत्तध हें पुस्तक वीस पानाांचेंच प्रभसद्ध करण्याचें ठरभवलें  आहे. ग्राहकाांची सांख्या वाढली व वरील खचध 

भागून भशलक राहण्याचें मान भदसलें , तर छापण्याचा खचधही जास्त वाढभवण्याकभरताां या पुस्तकाचीं पानें जास्त 
करण्याांत येतील. 

 
कोणाकडूनही आगाऊ वगधणी आल्याभशवाय पुस्तक सुरूां  केलें  जाणार नाहीं. गाांवाांतील व बाहेरगाांवच्या 

वगधणीदाराांस बकमत एकच पडेल. 
 
या माभसकपुस्तकासांबांर्ीं हरएक प्रकारचा पिव्यवहार — 
 
“रा. रा. लोकभहतवादी, —देशमुखाांचा वाडा, सदाभशवपेंठ, पुणें.” 
 
या पत्त्यावर ठेवावा. नाटपेड पि घेतलें  जाणार नाहीं. पिोत्तर बकवा पुस्तकाचे सांबांर्ानें माभहतीचा 

खुलासा कोणास पाभहजे असल्यास पिाबरोबर अर्ा आण्याचीं भतभकटें आल्याभशवाय उत्तर पाठभवण्याांत येणार 
नाहीं. 
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पंणडत स्वामी श्रीमद्द्यानंदसरस्वती 
 

 
भवपभद रै्यधमथाऽभ्युदये क्षमा सदभस वाक्पटुता युभर् भवक्रमः ॥ 
यशभस चाऽभभरुभचव्यधसनां श्रुतौ प्रकृभतभसद्धभमदां भह महातमनाम् ॥ [सांकटकालीं रै्यध, भरभराटींत दया, 

सभेंत वक्तृतव, समराांगणाांत शौयध, कीर्तत सांपादनाची हौस आभण वेदाभ्यासाचा छांद इतके गुण महातम्याांचे ठायीं प्रकृभत भसद्धच असतात!] — भतृधहभर. 
 
ह्या महातम्या पुरुषाभवषयीं आज आम्ही चार शब्द भलभहणार आहोंत. सतपुरुषाांचीं चभरिें भलभहण्याचा 

महाजनसांप्रदाय आहे; तयाचेंच अनुकरण आम्ही करीत आहों. आताां, प्रस्तुत स्थलीं जें स्वामीजींचें चभरि 
भलहावयाचें, तयाांत ते कोणतया कुलाांत जन्मलें , तयाांची बालयौवनोत्तरवयाांतील कृतयें, तयाांचे प्रवास, इतयादींचीं 
वणधनें करण्याचा आमचा हेतु नाहीं. तर तयाांच्या सद्गुणप्रभावाचें यस्तकां भचत् लेखन करून तयाांचा सदे्धतु काय 
होता, तयाभवषयीं तयाांचे काय काय उद्योग चालले होते, तयामध्यें तयाांस कसकसें यश भमळत चाललें , व तयाांचे 
आपल्या पूज्य देशाच्या उन्नतीभवषयीं भकती प्रकाराांनीं पभरश्रम चालले होते, इतयाभद ताांभिक गोष्टींचें थोडक्याांत 
वणधन करावयाचें आहे. पांभडत स्वामी दयानांदजींचें समग्र चभरि भलभहल्यास तो एक मोठाच भवस्तृत ग्रांथ होणार 
आहे. परांतु तसें समग्र चभरि भलभहण्यासारखी आमच्याजवळ भसद्धता नसून स्थल व काल याांचेंही 
आमच्याजवळ असावें तसें वैपुल्य नाहीं. याकभरताां वर भलभहल्याप्रमाणें आम्ही तयाांचे भवषयीं ताांभिक वणधन भलहून 
तया सतपरुूषाची बकभचत् सेवा करणार आहोंत. 

 
दयानांदजींचें समग्र चभरि भलहावयाचें म्हटल्यास तयाांत तयाांच्या प्रवासाचा आभण तयाांमरू्न स्थलोंस्थलीं 

र्माचाराभद नाना भवषयाांवर तयाांजकडून झालेल्या वादभववादाांचाच इभतहास फार मोठा होणार आहे. पैकीं, 
तयाांच्या जन्मापासून तो तयाांनीं सांन्यासग्रहण केल्यापयंतचें आतमचभरि तयाांनींच स्वतः भलहून प्रभसद्ध केलें  आहे व 
भठकभठकाणीं जी तयाांनीं व्याख्यानमाला भदली तयाांतील आतमवृत्तकथन हाही एक भवषय असून तया 
व्याख्यानमालेबरोबर तें आतमवृत्तकथनही अनेक भाषाांतून प्रभसद्ध झालें  आहे. तेव्हाां तयाचीच येथें पुनरुस्क्त 
करण्याचें कारण नसून वर भलभहल्याप्रमाणें तयाांच्या चभरिाांतील मुख्य मुख्य व भवशषे महत्त्वाच्या आभण सवांना 
वांद्य, ग्राह्य व अनुकरणीय असा भकतयेक गोष्टींचेंच येथें भववचेन करण्याचा आमचा इरादा आहे. 

 
दयानांदस्वामीसारखी मनुष्ट्यें या देशाचे दुभाग्यानें फारच थोडीं होतात व तयाांच्या सारखीं जीं कोणी 

भवरल मनुष्ट्यरतनें जन्मतात तयाांस आयुमधयादा फारच थोडी होते, हें आपल्या देशाचें अतयांत दुदैव होय. आर्ीं 
चाांगली मनुष्ट्यें व चाांगल्या वस्तु भमळणें दुष्ट्प्राप्य असून भमळाल्या तर तया भचरकाल लाभणें याला दैवानुकूल्यच 
पाभहजे. परांतु तसें दैवानुकूल्य आपल्या भाग्यहीन देशास नाहीं असें आजपयंतच्या अनुभवावरून भसद्ध होत 
आहे. काय चोहोंकडून आपल्या भारतवषास वनवास व भवपभत्त भोगाव्या लागत आहेत! तयाच्या वाांट्यास 
काांहींएक अनुकूल भाग येऊां  नये असें तयाचें खडतर प्रारब्र् आहे काय? शूर, वीर, वक्ते, पांभडत, ज्ञाते, तत्त्वज्ञ, 
कुशल, कारागीर, भशल्पज्ञ, देशकैभनष्ठ, उद्योगी, कष्टाळू, श्रमसाहक, र्ार्तमक, उदार, सदाचारी, भनरभभलाषी, 
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भनगवी आभण प्रसांगानुरोर्ी अशीं मनुष्ट्यें देशाांत पाभहजेत तीतकीं असल्यावर मग देशाचा भाग्योदय तो दुसरा 
कोणता? 

 
स्वामी दयानांदजींमध्यें वरील भकतयेक गुणाांचे एकसमयावच्छेदेंकरून वास्तव्य असल्यामुळें  तो पुरुष 

अभितीय होता असें म्हणावें लागतें. वक्तृतव, पाांभडतय, ज्ञानवत्त्व, देशकल्याणैकभनष्ठा, उद्योभगता, श्रमसाहकता, 
र्ार्तमकता, औदायध, सदाचार, भनरभभलाभषता, भनगर्तवता, आभण प्रसांगानुवर्तततव हे गुण स्वामीजींमध्यें पूणध वसत 
होते व या गुणाांचा उच्चार तयाांचे मृतयूनांतर देशी व भवदेशी सवध पिकतयांनीं आभण माभसकाभद पुस्तककतयांनीं 
आपापल्या लेखाांतून केला आहेच. तेव्हाां तभिषयक पुनलेखनाची आवश्यकता नाहीं. आम्हीं वर जें एक तयाांस 
भवशषेण भदलें  आहे तेवढ्याांमध्यें तयाांच्या सवध गुणाांचा अांतभाव योग्य प्रकारें व भनमधतसरतेनें होईल असें आम्हास 
वाटतें. तें भवशषेण ‘अभितीय’ हें होय. दयानांदजींच्या अस्स्तवाांत तयाांनीं या ‘अभितीयतवा’चा पूणध उपभोग घेतला 
असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. दयानांदजींचें रै्यध, गाांभीयध, मनोतसाह, आभण तदनुरूप नैरालस्यानें वतधन हीं अपूवध 
होतीं. असें पुिरतन ज्या मातेच्या उदरीं जन्मलें  भतची कूस र्न्य होय आभण ज्या आयधभमूीवर तयाांनीं जन्म र्ारण 
केला व पुढें सांचार करून आपल्या देशबाांर्वाांस तयाांनीं आपला पभरचयलाभ भदला तो भपू्रदेश आभण तो 
बाांर्वसमाज आहोभाग्य झाला, असें म्हटल्याभशवाय आमच्यानेंहीं राहवत नाहीं. दयानांदजींचें जें हें आम्हीं वणधन 
कभरतों याांत अतयुक्तीचा भाग यस्तकां त्ही नाहीं. तयाांची जी काांहीं खरी स्स्थती होती व तयाांस जो लोकाांकडून 
सांमान भमळत असे, तयाला अनुसरून हें तयाांच्या गुणाांचें व वैभवाचें उगींच सार्ारण वणधन केलें . 

 
आजपयंत जे सारु् व महषी या भारतभमूीवर अवतरून गेले, तयाांच्या मालेमध्यें पभरगणन करण्यास 

दयानांदसरस्वती स्वामी हे सतपुरुष सवांशाांनीं पाि आहेत. याांचा आयुष्ट्यक्रम लोकभहताथध झटण्याांत आभण 
देशाचे उन्नतयथध अश्राांत पभरश्रम करण्याांतच गेला. तयाांची जाडी भवित्ता, वभदक र्माभवषयींचा कट्टा अभभमान 
आभण ज्ञाते व श्रीमान् लोकाांचें तयाांना साह्य व आनुकूल्य याांनीं, दयानांदजींना बहदुस्थानच्या चतुथांश भागावर 
तरी भनदान आपला अभर्कार अथवा बोज राखताां आला, असें म्हणणें साहसाचें होणार नाहीं, असें वाटतें. 
राजस्थान, वायव्यप्राांत आभण पांजाब इतक्या मुलखाांत राजापासून रांकापयंत सवध ज्ञाते लोक स्वामीजींचे 
अनुयायी बनले व तया सवांनीं स्वामीजींच्या अनपेभक्षत व अकस्ल्पत प्राप्त झालेल्या देहावसानाची दुवाता ऐकून 
टपटपा अश्रुपात केले, याांत नवल नाहीं. कारण, तो महातमा तसाच होता कीं, तयाच्या मृतयूनें तयाच्या 
अनुयायाांस अभतशय शोक व्हावा. 

 
भकतयेकाांचें असें म्हणणें असल्याचें आमच्या ऐकण्याांत आलें  आहे कीं, दयानांदजींचें देहावसान इतक्या 

जलदीनें होण्यास काांही तरी गुप्त कारण झालें  असावें. परांतु आमच्यानें तया लोकवात्तेवर भबलकुल भरांवसा 
ठेववत नाहीं. कारण, दयानांदजींना असा काांहीं गुप्त प्रयतनाांनीं आकस्स्मक मृतयु यावा अशा प्रकारचा 
तयाांजभवषयींचा िेष बकवा मतसर कोणामध्यें असेल असें आमच्यानें म्हणवत नाहीं. आम्ही तर उलट असें म्हणतों 
कीं, दयानांदजी हे ज्ञाते मांडळींत अजातशि ुहोते. व तयाांच्याांशींच तयाांचा सहवास असे; तेव्हाां, अशा प्रकारच्या 
काांहीं कुस्तसतमागानें तयाांजवर हें अकालीं मृतयुसांकट आल्याची आमच्यानें कल्पना देखील करवत नाहीं. स्वामी 
दयानांद हे शरीरानें फार मजबूत असून तयाांची अांगकाठी फारच सदृढ असे. यामुळें तयाांस इतक्या लवकर मृतयूचें 
बोलावणें येईल ही कोणास कल्पना देखील नव्हती. असें असून, ज्या अथीं तयाांचा काल इतक्या झटपट झाला 
तया अथीं लोकाांच्या कुकल्पनेची वर साांभगतल्याप्रमाणें र्ाांव गेली, याांत काांहीं आश्चयध नाहीं. तरी आम्ही इतकें  
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खास साांगतों कीं, स्वामीजी हे मृतयुपूवीं सुमारें एक दीड मभहना आजारी आजारी असेच होते व तेंच दुखणें पुढें 
बळावनू तयाांचा शस्क्तपात होत चालला; आभण तयानेंच तयाांस ता॰ २९ आक्टोबर सन १८८३; म्हणजे आभश्वन व. 
३० शके १८०५ भव. सां. १९४० रोजी अजमीर येथें जयपूरच्या महाराजाांचे कोठींत देवाज्ञा झाली! स्वामीजींच्या 
अकस्ल्पत मृतयचूी खबर तभडद्यांिानें ताबडतोब चोहोंकडे पसरून सवध भारतवषास एकदम मोठा र्क्का बसला! 
मृतयूपूवीं आठ भदवस स्वामीजींची प्रकृभत अमळसी भवशषे गलबलली होती म्हणून तयाांच्या छािवगांत मुांबई येथें 
तारा आल्या. तयावरून कोणी भशष्ट्यमांडळी स्वामीजींच्या दशधनास तयाच वळेीं भनघून अजमीरास गेली. परांतु पुढें 
तयाांची प्रकृभत सुर्ारून, गेलेली मांडळी पुनः मुांबईस परतही आली. तों, मागाहून एकाएकी वर भलभहलेल्या 
दुःखाच्या बातमीची तार पुनः तयाांच्या परमभप्रय भशष्ट्यवगापुढें येऊन आदळली! ह्याप्रमाणें ह्या सतपरुूषाचा काल 
एकाएकीं झाला व तयामुळें  तदनुयायी छािसमूहास अतयांत दुःख शोक झाला, याांत आश्चयध नाहीं. 

 
स्वामी दयानांदजींना आपल्या आयधदेशाभवषयीं व आपल्या परम पूज्य वैभदक र्माभवषयीं भवलक्षण 

अभभमान असून तो अभभमान यथाथध असल्याभवषयीं लोकाांची समजूत व खािी करण्यास ते सवधदा भसद्ध असत. 
बहदुस्थानाांतील लोकाांत आयध (श्रेष्ठ) असेंच म्हणण्याचा पभरपाठ पाडण्याचा तयाांचा मोठा आग्रह असून, 
तयाप्रमाणें तयाांनीं, सन १८७२ सालच्या सावधभिक मनुष्ट्यगणतीच्या वळेीं, सरकारानें केलेल्या पिकाांत 
जाभतभेदाचे सदरामध्यें ‘बहदु’ या जातीचे भठकाणीं ‘आयध’ जाभत दाखल करण्याभवषयीं सरकाराला व लोकाांनाां 
आस्थापूवधक सूचना केल्या होतया. परांतु तया वळेीं तयाांच्या तया सूचना व तयाांचा तो आग्रह सरकारास व लोकाांस 
कबूल झाला नाहीं, असें भदसतें. कारण, मनुष्ट्यगणतीचे जे भरपोटध पुढें छापून प्रभसद्ध झाले तयाांत ‘आयध’ जाभत 
मुळींच दाखल न कभरताां भतच्या जागीं ‘बहदु’ जाभतच दाखल केलेली भदसली. स्वामीजींचा ‘बहदु’ जाभत न 
भलभहताां ‘आयध’ जाभतच भलभहण्याचा मुख्य हेतु हा होता कीं, बहदुस्थानाांतले वैभदक र्मानुयायी हे 'आयध' असून 
तयाांच्या कृष्ट्णवणावरून मुसलमानाांनीं तयाांस ‘बहदु’ असें म्हटलें  आहे; तेव्हाां, ‘बहदू’ म्हटलें  असताां केवळ 
शब्दाथानें शरीरवणाचाच काय तो भेद कळतो. परांतु ‘आयध’ शब्दानें र्मध व वास्तव्य याांच्या भेदाची ‘श्रेष्ठ’ जाभत, 
असा बोर् होऊन सरकारच्या इष्ट हेतूला. ‘आयध’ शब्दाचीच योजना जाभतभेदाचे सदराांत योग्य होती, असे ते 
म्हणत. परांतु तयाांचा आग्रह सफल झाला नाही. तरी, केवळ तयाांच्याच व्याख्यानाांनीं आभण सांततोच्चाराांनीं 
आपल्यामध्यें ‘आयध’ हा शब्द बोलण्याांत व भलभहण्याांत फार येऊां  लागला. असा पूवीं येत नसे, इतकें च नाहीं; तर 
‘आयध’ शब्दाची आपल्याला योग्यताही कळत नसून तो शब्द आपल्याला पूवीं अगदीं अपभरभचत असा होता. परांतु 
हल्लीं तया शब्दाचें महत्त्व व तया शब्दाचा पभरचय जो आबालवृद्धाांस सवधि सारखा झाला आहे, तयाचें सवध श्रेय 
आम्ही श्रीमद्दयानांदसरस्वती स्वामींकडे देतों व हेंच तयाांच्या अश्राांत श्रमाांचें साथधक आहे असें आम्ही समजतों. 
वैभदक र्माचा अपूवध अभभमान असा आलीकडील काळाांत याांनींच प्रकट केला. वदे हे ईश्वरप्रणीत असून तयाांत 
सवध ज्ञानाांचीं बीजें साांभगतलीं आहेत, व तयाांत दोषस्थल एकही नसून ईश्वरदत्त ज्ञान आभण र्मध काय तो तयाांतच 
आहे; व वदेाांचे मागून जे ईश्वरप्रणीत म्हणून ग्रांथ झाले ते भमथ्या व अयथाथध ज्ञान प्रभतपादक होत; असें ते म्हणत 
असत. तयाांच्या या मताचा अवलां ब करून चालणाऱ्याांकभरताां तयाांनीं सवध भारतवषांत ‘आयधसमाज’ नाांवाच्या 
र्मधमांडळ्या स्थापन करून तयाांच्या माफध त आपला मतप्रसार करण्याचा उद्योग चालभवला होता. तयाप्रमाणें 
तयाांनीं स्थापलेले ‘आयधसमाज’ दभक्षण व उत्तर बहदुस्थानाांत व तयाचप्रमाणें वायव्य प्राांत व पांजाब या भवस्तीणध 
प्रदेशाांत भठकभठकाणीं असून तयाांचे मतानुयायी तया तया समाजाांतून हजारों लोक आहेत. बहदु लोकाांत म्हणजे 
आयध लोकाांत परस्पराांस ‘नमस्कार’ म्हणून म्हणण्याची व भलभहण्याची जी चाल चालू आहे, भतच्या जागीं 
‘नमस्ते’ असें म्हणण्याची रीभत असावी असा एक तयाांचा आग्रह असे, व तयाप्रमाणें ततस्थाभपत आयधसमाजीय 
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लोकाांमध्यें परस्पराांस ‘नमस्ते’ म्हणण्याचा प्रचार हल्लीं चालू आहे. ह्याप्रमाणें दयानांदजींचे, वैभदक र्मधमताला 
दाढ्यध आभण पुभष्ट आणण्याकभरताां इतक्या सूक्ष्म रीतीनें प्रयतन चालू होते; व याच सूक्ष्म प्रयतनाांचें महाप्रयतनवान् 
स्वरूप, ते जर या जगावर काांहीं भदवस असते तर आपणा आयावत्तधवासी लोकाांच्या खास दृष्टीस पडतें. परांतु 
तयाचें आताां काय? तया पुरुषाबरोबरच तयाांचा अभभमान आभण तयाांचा प्रयतन हे अस्तास गेले! ते आताां भफरून 
कर्ीं उदय पावतील ते पावोत? 

 
दयानांदजींचा वैभदक र्माभवषयीं कट्टा व जाडा अभभमान आभण तो अभभमान सतय आहे असें 

दाखभवण्याचा तयाांचा प्रयतन इतका काांहीं प्रशांसनीय होता कीं, तयाांत तयाांचा कचे्चपणा कोणतयाही बाजूनें 
इवलासा देखील कर्ींही कोणास आढळला नाहीं. वैभदक ग्रांथाांचा अभ्यास आभण तयावरील इतर शतशः 
टीकाभवषयक पुस्तकाांचें अवलोकन याांमर्ील ते जण ूकाय भकडे बनले होते. ह्या अभ्यासानें आभण अवलोकनानें 
तयाांचा असा ग्रह झाला होता कीं, मूळ ईश्वरदत्त वैभदक ग्रांथ म्हणजे सांभहता होत. ही सांभहता माि ईशमुखाांतून 
भनघालेली व तयाांचेंच भाषण असून, सांभहता भनमाण झाल्यानांतर भतजवरील ब्राह्मण वगैरे सांभहतेच्या समजुतीचे 
आभण खुलाशाचे व्याख्याग्रांथ झाले. बाकी ईश्वरभनर्तमत अशी काय ती एक वदेसांभहताच असून ती सवध 
इहपरज्ञानानें पभरपूणध आहे, असें तयाांचें म्हणणें होतें. वदेसांभहतेंत थोडक्याांत सवध ज्ञानकलोपदेश आहे, असें ते 
म्हणत; आभण पुढें लोकाांच्या बुद्धीप्रमाणें पृथक् ज्ञानावर आभण पृथक् कलाशास्त्राभदकाांवर भनरभनराळे आभण 
मोठमोठाले ग्रांथ होऊन, कलाशास्त्रज्ञानाांची वृभद्ध होत चालली; असें तयाांचें प्रभतपादन असें. ते म्हणत, लहान 
बालकाला तयाची आई जशी थोडें बहुत बोलायाला भशकभवते आभण पुढें तें मूल जसजसें मोठें होत जातें तसतसें 
स्वबुद्ध्यनुसार प्रचाराांतल्या अवघ्या भाषेचें ज्ञान सांपादून पुढें तयाच बुभद्धमत्त्वानें अनेक शास्त्रकलाज्ञानाांत पारांगत 
होतें, तित् ईश्वररूप मातेनें आपल्या मानवबालाांस वदेसांभहतारूप भाषा व अल्पज्ञान भदलें  व तया भाषेवर व 
ज्ञानावर पुढें बुभद्धमान् आयध बालाांनीं अनेक शोर् करून अनेक शास्त्र व कलाज्ञानाांचे ग्रांथ केले. तथाभप, ह्या 
सवांचें श्रेय केवळ वैभदकसांभहतेलाच आहे; असा तयाांचे म्हणण्याचा आशय होता. ते आणखी असें म्हणत कीं, 
ज्याप्रमाणें ईश्वरानें ह्या पृथ्वीवर असांख्य जड पदाथध भनमूधन ठेभवले असून तयाांचा उपयोग आभण नीटनेटकेपणा 
मनुष्ट्यें आपल्या बुद्धीप्रमाणें आभण शोर्ाप्रमाणें करून घेतात; तित् हें अल्प परांतु ठोकळ ज्ञान ईश्वरानें 
वदेसांभहतारूप भाषेनें लोकाांस उपदेभशलें , आभण पुढें तयावर वर साांभगतल्याप्रमाणें आयांनीं आपल्या भवशाल 
बुद्ध्यनुसार नानाभवर् ग्रांथ भलभहले. 

 
दयानांदजी हे दृढाभ्यासी, भनग्रही, गांभीर आभण महाभविान् होते; आभण हेच तयाांचे गुण तयाांच्या 

उपदेष्ट्ट्टतववृत्तीस अतयांत साह्यभतू झाले. तयाांचें जें आतमवृत्त प्रभसद्ध झालें  आहे तयावरून असें भदसतें कीं, तयाांनीं 
सुमारें चाळीस वषेंपयंत सतत अभ्यास केला; व तया अभ्यासाची साथधकता तयाांनीं सुमारें पांध्रा वषें लोकाांस 
उपदेश करून केली; आभण हेंच तयाांच्या आजच्या भमत्तीस असलेल्या कीर्तत्तप्रसाराला कारण झालें . 
दयानांदजींच्या उपदेशाची सरणी फारच थोड्याांस सारे्ल. उपदेशाला वक्तृतवाचा गुण जो आवश्य पाभहजे, तो 
तयाांजमध्यें अगदीं भरलेला असून तयाांच्या वाणीची रसालता, ज्याांनीं तयाांचीं उपदेशरूप व्याख्यानें ऐभकलीं आहेत 
तयाांसच माभहत असेल. तयाांचीं बहुतेक व्याख्यानें बहदुस्थानी भाषेंत मृदु व भमष्ट शब्दाांनीं अस्खभलत चालून तीं 
ज्ञानोपदेशरसानें अगदीं ओथांबलेलीं असत. भकतयेक प्रसांगीं आम्हीं तर चाांगल्या ज्ञातया श्रोतृसमाजाचे तोंडून 
असें ऐभकलें  आहे कीं, दयानांदजींचें एकेक व्याख्यान म्हणजे तें ज्ञानमरू्नें भरलेलें  मर्ाचें पोळें  असे! आभण 
खरोखरच तें तसें असे. याभवषयींची खािी करण्यास, ज्या लोकाांस तयाांचे व्याख्यानश्रवणाचा सुप्रसांग सार्ला ते 
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स्वतः भसद्ध असतील, याांत सांशय नाहीं. मर्ाच्या पोळ्यावर जशा मर्माशा दाटीनें व गदीनें बसून पोळें अगदीं 
लोंबलेलें  असतें, तयाप्रमाणें दयानांदजींचें व्याख्यानरूप मर्ाचें पोळें श्रोतृसमाजानें अगदीं गच्च भरून लोंबलेलें  
भदसे. तयाांच्या वाणीचा सरल व भनष्ट्प्रभतबांर् ओघ चालला म्हणजे श्रोतृसमाज अगदीं तल्लीन होऊन कोणाची हूां 
का चूां ऐकूां  येत नसे. तयाांच्या व्याख्यानाची सरणी अतयांत बालबोर् असून प्रभतपाद्य भवषय श्रोतयाांच्या मनाांत 
सहजरीतीनें उतरून देण्याचें तयाांचें कौशल्य काांहीं अभितीय होतें. तयाांची जाडी भवित्ता तयाांच्या उपदेश्य 
भवषयाांत तर कोणासच तोंड घालूां  देत नसे. मुांबईस दोन वषांखालीं जी दयानांदजींनीं शवेटची फेरी केली व तया 
वळेीं जीं तयाांचीं तेथील आयधसमाजाचे जागेंत ‘उघड्या हवें’तलीं व्याख्यानें झालीं तया वळेीं एके प्रसांगीं, एक 
मनुष्ट्य तर आपल्या दुसऱ्या स्नेह्यास असें म्हणाल्याचें आम्हीं ऐभकलें  कीं, वाग्देवीनें आभण भवद्यादेवीनें ह्या 
सन्यस्त भव्य पुरुषास माळच घातली आहे काय न कळे! दयानांदजींचें वदेवेदाांगपारांगतव आभण अनेक 
शास्त्रावलोकन याांमुळें तयाांचें व्याख्यान आभण उपदेश इतका चपखल बसून जावा कीं, मोठमोठे पांभडत तोंडाांत 
बोटें घालून तयाांच्या व्याख्यानसमथधतेची स्तुभत व तारीफ करीत. तयाांचे ठायीं देशाभभमान आभण 
प्राचीनभवद्याांभवषयीं पूज्य बुभद्ध हीं फारच असून, ‘जसें बोलावें तसें चालावें’ याभवषयींचें तयाांचें भनश्चयदाढ्यध 
अप्रभतम होतें. तयाांना स्वमतप्रभतपादनाचें आपल्या प्रचांड भवद्याबलानें कोठेंही यस्तकां भचत् देखील भय वाटत 
नसून, अयथाथध व भनरार्ार असें भाषण तयाांच्या व्याख्यानाांत कर्ींही भनघत नसे. आताां ही गोष्ट खरी आहे कीं, 
तयाांचीं मतें व तयाांच्या समजुती ज्याांस अमान्य असत ते स्वामीजींच्या व्याख्यानाांस व प्रभतपादनाांस क्वभचत् नाखुष 
असतील. तथाभप तयाांच्या भविते्तला सवांकडून भनमधतसरानें मान भमळावा अशी तयाांची योग्यता होती, हें 
कोणासही नाकबलू नाहीं. तयाांचें वास्तव्य एकाच भठकाणीं नसून ते सवधदा उपदेशकाच्या बकवा र्मधप्रचारकाच्या 
वृत्तीनें सवधि बहडून आपल्या परमपूज्य र्मधमताांचें सवांस श्रवण करवीत. यामुळें तयाांच्या दशधनाचा व तयाांचे 
उपदेशश्रवणाचा बहुत लोकाांस फायदा झाला. आभण तयाांचें सरस वाग्गाांभीयध आभण तयाांचे उपदेशाचा ठसा याांनी 
बहुत लोकाांस स्वामीजींच्या अनुजे्ञकडे ओढून तयाांस तयाांचे अगदीं भक्त बनभवलें . आताां स्वामीजींच्या सांबांर्ाची 
ही लोकभस्क्त यापुढेंही अशीच अव्याहत चालेल असें नाहीं. तथाभप दयानांदजींचें भवद्यावैभव आभण तयाांचे सांतत 
प्रयतन याांचा जो यस्तकां भचत्  शषे तयाांचे पश्चात् या भतूलावर राभहला आहे तो तरी भनदान अजरामर राहील अशी 
आशा आहे. 

 
दयानांदजींचा थोरपणा आभण तयाांचे भवषयींची पूज्यता लोकाांमध्यें काां असावी याचें कारण पाभहलें  

असताां केवळ तयाांच्या गुणशीलाचें हें फल आहे, असें सहज समजेल. मनुष्ट्याला जगामध्यें प्रभसद्धीस येण्यास व 
लोकाांकडून वाहवा म्हणवनू आपल्या भठकाणीं लोकाांचें पे्रम जोडून घेण्यास अनेक सार्नें बकवा उपकरणें 
असतात. स्वतः थोर व श्रीमांत कुलाांत जन्मलें  पाभहजे बकवा भविान भपतयाचे पुि जन्मलें  पाभहजे; अपूवध व 
अभितीय गुण पराक्रमाांनीं युक्त असलें  पाभहजे; बकवा तया अपूवध गुणपराक्रमानुरूप जगाांत काांहीं हालचाल आभण 
ढवळाढवळ केली पाभहजे. म्हणजे लोकाांचे आपल्याकडे लक्ष्य लागून आपण जगप्रभसद्ध होऊां . आजपयंत जे जे 
प्रभसद्ध पुरुष होऊन गेले ते वरील सदराांतील कोणतया तरी एका गुणामुळेंच प्रभसद्ध झाले असतील, याांत सांशय 
नाहीं. वरील गुणाांपैकीं शवेटच्या गुणाांनीं प्रभसद्ध होणें हें अतयांत प्रशांसनीय होय. व तयाप्रमाणेंच 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामी हे गुण-पराक्रमी असून तदनुरूप तयाांनीं र्मधसांबांर्ी गोष्टींत फार मोठी हालचाल 
केल्यामुळें, आयध लोकाांच्या र्माब्र्ींत मोठी ढवळाढवळ होऊन, सवध आबालवृद्धाांस तो पुरुष ज्ञात झाला. वैभदक 
र्मांतील सतयशोर्नाचा महाप्रयतन स्वामीदयानांदजींसारखा आलीकडील काळाांत कोणाकडून झाला असेल 
असें वाटत नाहीं. व यामुळें तयाांजकडून वैभदकव्यासांग भजतका झाला होता भततका इतर कोणाकडूनही झाला 
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नाहीं. वदेाांवर अनेकाांकडून अनेक दोष येत व तयाांमध्यें अनेक चुकीचीं स्थळें  आहेत असा लोकाांमध्यें वाद चाले. 
परांतु तया सवध दोषस्थलाांचें स्वच्छीकरण करण्याकभरताां स्वामीजींनीं फार मोठा व अपूवध प्रयतन सुरू केला. तो 
कोणता म्हणाल तर, तयाांचें ‘वदेभाष्ट्य’ हा होय. दयानन्दस्वामींच्या या वदेभाष्ट्याची प्रभसद्धी सवध बहदुस्थानात – 
दभक्षणेकडे कन्याकुमारीपासून तों उत्तरेकडे भहमारीपयंत आभण पभश्चमेकडे अटकेपासून तों पूवेकडे 
ब्रह्मदेशापयंत–चारही भदशाांस झाली होती. हें भाष्ट्य आम्हीं वर म्हटल्याप्रमाणें खरोखरच ‘अपूवध’ असून तें 
बहदुस्थानीभाषेंत भनघत होतें यामुळें, तें सवध लोकाांस वाचण्यास साांपडून तयाचा सवांस खरा लाभ होत असे. या 
भाष्ट्याची भभूमकाही मोठी आहे व तयाांत वदेभाष्ट्याचें प्रयोजन भसद्ध केलें  आहे. परांतु, हा ऐवढा मोठा प्रयतन 
स्वामीजींच्या अकालीं मृतयूनें तसाच मध्यें पडून राभहला! तयाचें आताां भफरून उतथापन होण्याची आशा नाहीं! 

 
साराांश, तयाांनीं वदेाचें महत्त्व व तयाचें सवधव्यापकतव जगास उत्तम प्रकारें करून दाखभवण्याभवषयीं 

मोया इभ्रतीनें कमर बाांभर्ली होती. व हा तयाांचा तयाांच्या भविते्तप्रमाणेंच असार्ारण वांद्य गुण होता याांत सांशय 
नाहीं. 

 
स्वामीजींची तकध शस्क्त आभण योजकता ह्या अभितीय होतया असें तयाांच्या उपदेशपर व्याख्यानाांवरूनच 

अनेकाांस कळून आलें च आहे व तयाभवषयीं तयाांचे पश्चात् तयाांचे ग्रांथ तर साक्ष देण्यास भसद्ध आहेतच. तयाांनीं 
वदेाथाची फोड भजतक्या उत्तम व बालबोर् रीतीनें केली भततकी आजपयंत कोणाकडूनही झाली नाहीं असें 
म्हणणें, आमच्या मतानें, साहस होणार नाहीं. तयाांच्या वदेाथधपटुतवामुळें  तयाांजपुढें कोणतयाही र्मधमताचा 
महापांभडत आला तरी तो लटपटून जाई व तयाचें म्हणून स्वामीजींच्या प्रखर भवद्यातेजापुढें यस्तकां भचत्ही 
भवितवभकरण चमकूां  नये, अशी तयाची गाळण होऊन जाई. आम्ही म्हणतों ही अतयुस्क्त नाहीं. दयानांदजींची 
भवलक्षण भवित्ता आभण तदनुरूप तयाांची भनःस्पृहता या देवताांच्या जोडीनें तो पुरुष इतका काहीं वीरभशरोमभण 
बनलेला असे कीं, तयाचा पाडाव करण्यास कसाही महारथी पांभडत सभाांगणीं प्राप्त झाला तरी स्वामीजींच्या 
तोंडून ‘भो पांभडताः’ भनघालें  कीं; तयाचीं सवध षट्शास्त्रायुर्ें लटकीं पडत! याांत म्हणजे स्वामीजी हे 
सामनेवाल्याांशीं औद्धतयानें व र्रसोडभगरीनें वागत आभण तयाांजशीं भाषण करण्यास पुढें सरसावलेले शास्त्री, 
वैभदक व पांभडत हे गरीब व थापडवाईक असत म्हणून तयाांची गाळण होऊन ते पराभतू होत, असा काांहीं अथध 
नाहीं. तर स्वामीजींच्या पुढें तयाांच्या भवलक्षण पाांभडतयामुळें  तयाांची भजव्हाच चालूां  नये असा काांहीं योग घडून 
यावा! स्वामीजींचा तकध , तयाांची बुभद्ध आभण तयाांच्या प्रभतपादनाची बकवा वादाची शलैी हीं बघून प्रभतपक्षी अगदीं 
गाांगरून जात. तें बुभद्धवैभव, तें तार्तकक्य आभण ती वादशलैी इतर पांभडताांमध्यें मुळींच नसल्यामुळें  तयाांची मभत 
स्तांभवत् होई. असे प्रसांग आम्हीं अनेक भठकाणीं पाभहले असून, तयाचवळेीं दयानांदजींच्या अभितीयतवाबद्दल 
आमची बालां बाल खािी झाली होती. असा गुणशाली, व भविस्च्छरोमभण पुरुष असल्यावर मग लोकाांमध्यें 
तयाच्या कीर्ततसुगांर्ाचा पभरमल दरवळून लोक तयाला मोभहत होतील याांत आश्चयध तें कसलें ? परांतु याांत 
दुःखाची गोष्ट हीच कीं, दयानांदजींचें हें वैभव आभण ही गुणवत्ता तयाांच्या अस्स्ततवाांत लोकाांनीं ओळखावी तशी 
ओळखली नाहीं व तयाप्रमाणें तया महापुरुषाला लोकाांकडून जसा सावधभिक सन्मान आभण आदर भमळायला 
पाभहजे होता तसा भमळाला नाहीं. फार प्राचीनकाळापासून हा अनुभव आलाच आहे कीं, सतपुरुषाांची योग्यता 
तयाांच्या जीवमानकाळीं लोकाांस समजत नाहीं व तयामुळें  तयाांजकडून तया सतपुरुषाांचें जसें चीज व्हावें तसें होत 
नाहीं. परांतु मागाहून लोकाांना आपापच तयाांजभवषयीं यथाथध ज्ञान होऊन ते पश्चात्तापपूवधक तया महापुरुषाांच्या 
सतकीतीस भजूां लागतात. याजबद्दल आजपयंत सहस्त्रशः उदाहरणें देताां येतील. तेव्हाां तदनुरूपच 
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दयानांदजींभवषयींही जें लोकाांचें औदासीन्य होतें तयाजबद्दल अपूवधता वाटणार नाहीं. असे भाग्यशाली सतपुरुष 
या जगतीतलावर फारच थोडे होऊन गेले असतील कीं, तयाांच्या अस्स्ततवाांत आभण अनस्स्ततवाांत सवध 
लोकाांकडून तयाांस एकसारखाच मान भमळत गेला असेल. यावरून, दयानांदस्वामीजींच्या सांबांर्ानें कोठें कोठें 
लोकाांनीं जो अांशतः आपला भनरभभमान व भतऱ्हाइतपणा दाखभवला तयाजबद्दल फारशी खांती बाळगण्याचें कारण 
नाहीं. दयानांदजींच्या गुणशीलाची योग्य पारख होऊन तयाला आयावत्तध पण्यागाराांत सवधि सारखी बकमत जरी 
आली नाहीं तरी, तया गुणशीलाचे पारखी आताां भनघनू तयाला पूवींपेक्षा फार जास्त बकमत येईल अशी आमची 
खािी आहे. 

 
दयानांदसरस्वतीस्वामी याांचें आचरण यावज्जीव अतयांत भनमधल आभण यौभगकवृत्तीचें असे. तयाांचें 

कडकडीत ब्रह्मचयध आभण तदनुरूप तयाांचें तपस्तेज हीं फार प्रशांसनीय व पूज्य असत. सांसारसुखावर भनव्वळ 
पाणी सोडून परोपकारबदु्धीनें सद्धमध स्थापनाथध ज्यानें आपल्याला काया, वाचा, मनेंकरून वाहून घेतलें  होतें व 
जो लोकापवाद, लोकबनदा आभण लोकाघात सोसून भनष्ट्पक्षपातानें आभण भनगर्तवतेनें गृहीत स्वकमालाच 
अनुसरला होता, तयाचा दृढभनश्चय, तयाचें रै्यधबल आभण तयाची स्वदेशोतकषचे्छा हीं म्हणजे काांहीं वगेळीं 
साांगायला पाभहजेत असें नाहीं. असा पुरुष या देशाांमध्यें आलीकडील काळाांत हाच एक होऊन गेला. नाहीं 
म्हणायला हे गुण अांशतः प्रभसद्ध भवष्ट्णुबावाब्रह्मचारी याांजमध्येंही होते व तसेंच तयाांचें आचरणही असे. परांतु 
दयानांदस्वामीजींप्रमाणें तयाांजमध्यें असावी तशी जाडी व अपूवध भवित्ता नव्हती. असे पुरुष भनमाण होण्याला फार 
काल आभण मोठा पुण्यसमुच्चय लागतो. तया भवना असा सतपुरुषाांचें आभण तपोभनर्ींचें जन्म देशामध्यें होणें नाहीं. 
तेव्हाां, दयानांदजींच्या सांबांर्ाचें देव्हारें माजभवण्यास कारण तयाांची स्वतःची योग्यताच तशी होती. 

 
स्वामीजींच्या प्रयतनानें न होणाऱ्या गोष्टी घडून येऊन तयाांची कीर्तत अजरामर राहील अशी जी आमची 

समजूत आहे भतचें प्रतयक्ष प्रमाण उत्तर बहदुस्थानाकडे लक्ष भदलें  म्हणजे समजेल. उत्तर बहदुस्थान म्हणजे 
तेथील लोक, यवन व मुसलमान याांच्या सतत साहचयानें आपले वैभदकाचार वगैरे सवध भवसरून नाांवाला माि 
बहदु राहून अांर्परांपरेच्या रूढींचे व आचार भवचाराांचे भक्त होऊन राभहलेले आहेत, असें आढळून येईल. आपली 
सांस्कृत भवद्या व तींतील शास्त्रग्रांथ याांचें अवलोकन भतकडे कोणाच्या स्वप्नीं देखील नाहींसें झाल्यासारखें झालें  
होतें. परांतु श्रीमद्दयानांदसरस्वतीस्वामींच्या महाप्रयतनानें जी भतकडे खलबल झाली, तेणेंकरून भतकडील 
लोकाांचें सांस्कृत भवदे्यकडे आभण आपल्या अनाभदभसद्ध वैभदक र्माकडे लक्ष ओढून ते तयाांच्या उद्धरणाथध 
स्वामीजींना साह्य होऊन, प्रयतन करूां  लागले, या कामामध्यें स्वामीजींना अनेक अडथळे व सांकटें आलीं. बहुत 
पांभडताांस दयानांदजींच्या उपदेशाांत आभण प्रभतपादनाांत पाखांड वाटूां लागून, तयाांनीं तयाांशीं अनेक भठकाणीं 
वादसांग्राम केला. परांतु स्वामीजींच्या जवळची सांग्राम सामग्री असावी तशी भरपूर आभण कायधकारी असल्यामुळें 
तयाांनीं प्रभतस्थलीं प्रभतपक्षाचा मोड करून आपलें  म्हणणें व करणें अयथाथध नाहीं अशी तयाांची खािी करून 
भदली; व तयाचें तयाांना तयाप्रमाणें फलही भमळत चाललें . म्हणजे, स्वामीजींचा भवजय झाला तसे तयाांचे भतकडील 
प्रदेशाांत अनेक लोक अनुयायी बनून, तयाांजमध्यें लुप्तप्राय झालेल्या वदेवदेाांगशास्त्राांचा अभ्यास, अभभमान आभण 
महत्त्व हीं वाढत चाललीं. स्वामीजींच्या याच अव्याहत प्रयतनाांनीं तयाांच्या श्रीमान् व सच्छािवगाचे साह्यानें 
भतकडे सांस्कृताध्ययनाच्या शाळा व पाठशाळा स्थापन होऊन, भदवसाांभदवस तया सतकृतयाांची भतकडे वृभद्ध होत 
चालली आहे. तेव्हाां स्वामीजींच्या प्रयतनाांस जें इतकें  यश भमळालें  तें तयाांच्या असार्ारण परोपकारशाभलतवाचें 
आभण सद्धमधभनष्ठेचें फल होय, याांत सांशय नाहीं. दयानांदजींना अनेक भविान् व अभविान्  अशा दुराग्रही, वादभप्रय 
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आभण हट्टी लोकाांशीं अनेक वळेाां वादसांग्राम झुांजाव ेलागले. या सांबांर्ानें फरूकाबाद येथील पांभडत गोपालराय 
हभर शमा नाांवाच्या सद्गृहस्थाांनीं ‘दयानांदभदस्ग्वजय’ नामक एक ग्रांथ भलभहला आहे; तयामध्यें सवध 
वादसांग्रामाांच्या हकीकती पांभडत मजकुराांनीं दाखल केल्या आहेत. तयाांवरून स्वामीजींच्या वैभदक र्माभभमानाचें 
यथाथध स्पष्टीकरण होऊन तया उपदेष्ट्ट्यास जो भवजय प्राप्त झाला आहे तयाबद्दल अांतःकरणाला परमानांद 
वाटतो. एतावतकालपयंत वदे हे काय आहेत, तयाांमध्यें काय साांभगतलें  आहे व तयाांत जें साांभगतलें  आहे तेंच सतय 
व यथाथध आहे हें कशावरून, इतयाभद ज्या लोकाांच्या शांका प्रभतशांका आभण वदेर्माभवषयीं जें लोकाांचें 
परमौदाभसन्य होतें तें दयानांदजींच्या या भदस्ग्वजयानें आभण सांततोपदेशानें बहुतेक नष्ट होऊन, वैभदक र्माचें 
भतकडे पुनरुद्धरणच झालें  असें लोकाांस वाटत आहे. असलें  महतकृय स्वामी दयानांदजींवाांचनू दुसऱ्या 
कोणतयाही पांभडताकडून झालें  नसतें, अशी आमची खािी आहे. 

 
ईश्वरभक्त, उपदेष्ट,े सदाचारभनरत, योगवृत्त्यनुसारी आभण परोपकारी असे सारु् पुरुष पूवीं होऊन 

गेले, दयानांदजींच्या काळीं होते आभण आताां तयाांचे पुढेंही होतील. परांतु दयानांदजींची प्रभतमा तयाांजमध्यें भनमाण 
होण्यास फार काळ लागेल अशी आमची समजूत आहे. अवघ्या भारतवषांत हाच एक पुरुष सद्धमोपदेष्टा होऊन 
गेला. दयानांदजींच्या काळीं बाब ूकेशवचांरसेन व महषी देवेंरनाथ टागोर वगैरे सारु् पुरुष होते. तयाांच्या वृभत्त व 
तयाांचें यौभगकाचरण हीं परम प्रशांसनीय होतीं. तयाचप्रमाणें या नूतन र्मोपदेशकाांमध्यें पूवीं तया वगाचे आभद पुरुष 
राजा राममोहनराय हेही महासारु् आभण ईश्वरभक्त होऊन गेले. तयाांनीं वदेाचे आर्ारानें एकेश्वरी मत स्थापन 
केलें . तयापुढें देवेंरनाथ हे तयाांचे आसनारूढ झाले. तयानांतर केशवचांरसेन तयाांपासून पृथक भनघाले. तयाांचे 
र्मोपदेशाचा पाया व उपदेशाची इमारत केवळ भिस्ती र्मध पुस्तक (बायबल) आभण स्वतःचे भनमधल बुद्धीचा तकध  
याांजवर असून याांपेक्षाां पलीकडे नव्हती; व तयाांना आपल्या देशाांत व आपले पूवधजाांचे र्मधग्रांथाांत ग्रहणीय असें 
काांहींच आढळलें  नाहीं; अथवा तयाांनीं तसें आढळून घेण्याचा प्रयतनही केला नाहीं, असें भदसतें. तयाांना आपल्या 
ब्राह्मोपदेशाचा पाया रचण्यास कायती ‘बायबल सांभहता’ आभण भतजवर अनेक सारू्ांनीं भलभहलेल्या टीका व 
समधन्स (र्मधकथा) याांपलीकडे काांहीं भमळालें  नाही. या भवषयीं यस्तकां भचत्ही वाद असण्याचें कारण नाहीं. सन 
१८७७ च्या जानेवारी मभहन्यामध्यें भदल्ली येथें महाराणी सरकारच्या चक्रवर्तत्तनी पद र्ारणाचे सांबांर्ानें 
लॉडधभलटन या प्रभतभनर्ींचे अध्यक्षतेखालीं जो बडा दरबार झाला तया समारांभास श्रीमतपांभडतवयध स्वामी 
दयानांदजी व बाब ू केशवचांरसेन हे उभयताांही सतपरुुष तया काळीं भनमांभित केले होते. तयावळेीं तया 
उभयर्मोपदेष्ट्ट्याांच्या परस्पर भेटी होऊन एकमेकाांस एकमेकाांचें मत कथन करण्याांत आलें . तयावरून 
उभयताांच्या भविते्तच्या व तयाांचे र्माभभमानाच्या मूलोद्भवास आर्ारभतू असणाऱ्या महाग्रांथाांचा सवध जमलेल्या 
लोकाांस खुलासा झाला. या समयीं सुदैवयोगें आमचेही तेथें जाणें झालें  असल्यामुळें तया उभय महोपदेष्ट्ट्याांच्या 
भेटीचा अपूवध योग व तयाांचीं परस्पर सांभाषणें आमच्याही पाहण्याांत व ऐकण्याांत आलीं. स्वामी दयानांदजींची माि 
भारतवषांतील फार प्राचीन अशी ‘वदे’ सांभहता आपल्या उपदेशाांस मुख्यार्ारभतू आहे. यावरून दयानांदजींच्या 
र्माभभमानास भकती महत्त्व येतें हें तेव्हाांच कोणाच्याही लक्षाांत येईल. भिस्ती र्माला भचकटून बकवा लगटून 
असणाऱ्या र्मधमताची प्रौढी भवशषे अथवा मूल वदेप्रभतपाभदत भनदोष मतप्रभतपादनाचें महत्त्व भवशषे याचा भनणधय 
आयधबांरु्जनच सहज करील. तयाबद्दल येथें जास्त भवस्तार करण्याचें प्रयोजन नाहीं. आपल्या 
र्मधमतप्रभतपादनास भिभश्चयनमताचा पदर लागतो इकडे दुलधक्ष करून बाब ूकेशवचांरसेन याांनीं जो उपदेशक्रम 
चालभवला होता, तयामुळें  तयाांचे र्मोपदेशाांत दयानांदजींच्या र्मोपदेशाांतल्याप्रमाणें आयधतव चमकत नव्हतें. 
दयानांदजींचा उपदेशक्रम आभण र्माभभमान सवांशीं वेदानुसारी असल्यामुळें तयाांस आयधर्मधप्रभतपादक आचायध 
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बकवा आयधगुरु ही पदवी साजण्यासारखी आहे. मूल राममोहनरायाचे समाजाचे दोन भाग झाले. एक 
आभदब्रह्मसमाज व दुसरा केशवचांरसेन याांचा भारतवषीय समाज. या भारतवषीय समाजाचा आणखी एक भाग 
सार्ारणीसमाज म्हणून झाला आहे. मुांबई इलाख्याांत तयाचें रूपाांतर प्राथधनासमाज आहे. परांतु दयानांद स्वामींनीं 
आयधसमाज या नाांवानें मांडळ्या स्थापन केल्या आहेत. 

 
दयानांदजींच्या मध्यें तयाांचा अद्भतु गुण म्हणला म्हणजे तयाांची असार्ारण तकध  व योजनाशस्क्त होय! 

ही शस्क्त इतर महापांभडताांमध्यें आढळावयाची नाहीं. इतर महापांभडत म्हणजे परांपरेनें चालत आलेल्या भवचाराांचें 
आभण तकांचेंच चवधण करून तयाांनाच भचकटून बकवा लगटून राहतात, असा प्रकार सवधि भदसतो. पण पांभडत 
दयानांदजींची गोष्टच भनराळी. ते जड व मूढपणाचे कुभवचार व कुतकध  याांच्या आश्रयास कर्ीं देखील उभे राभहले 
नाहींत. तयाांची भवचारस्फूर्तत व तयाांचा बुभद्धभवकास हीं तयाांनीं प्रभसद्ध केलेल्या सतयाथधप्रकाश, कमधपद्धभत, 
ऋग्वजुवेदभाष्ट्य, वदेाांतध्वाांतभनवारण, आभण इतर भकतयेक पुस्तकें  याांच्यावरून तेव्हाांच लक्ष्याांत येतील. पुण्यास 
स्वामीजींनीं जी व्याख्यानमाला भदली, भतचें भटप्पण प्रभसद्ध झालें  आहे. तयावरून स्वामींच्या पोक्त व स्वतांि 
भवचाराांची आभण तकध शक्तीची कमाल आहे, असें वाटल्यावाांचून राहवत नाहीं. तरी दयानांदाांना पुण्यास भमळावा 
तसा सन्मान न भमळताां येथील चटोर लोकाांनीं तयाांचा भवनाकारण छल व अपमान करून लोकाांमध्यें आपलें  हसें 
करून घेतलें . हें फार वाईट झालें . दयानांदजींच्या भविते्तस, तयाांच्या सुरस व्याख्यानाांस आभण तयाांच्या 
सद्धमधप्रसारहेतूस पुणेकराांकडून फार उत्तम मान भमळेल असें वाटलें  होतें. पण तसे काहीं झालें  नाहीं, हा 
पुणेंकराांकडून मोठा प्रमाद घडला, असें म्हटल्यावाांचून राहवत नाहीं. पुण्यामध्य भवितसमाज चाांगला असून तेथें 
भविानाांच्या भविते्तचें चीज होईल म्हणून दूरदूरचे भविान् लोक येथें येतात; परांतु दयानांदजींच्या सांबांर्ाचा वरील 
प्रसांग अगदीं असांभाभवतपणाचा झाला; व तयावळेीं पुणेंकराांनीं जें आपलें  अश्लाघ्य व अश्लील वत्तधन दाखभवलें  
तयावरून तयाांनीं आपल्या कीतीस मोठा काभलमा आभणला, याांत सांशय नाहीं. कोणी म्हणतात, पुणेंकराांना 
दयानांदजींवर सांतापून भपसाळण्याचें कारण असें झालें  कीं, स्वामीजींकडून आपल्या व्याख्यानाांत मूर्ततपूजक 
लोकाांस सहन न होणारा असा काांहीं प्रमाद घडला. ही गोष्ट खरी असेल तर व्याख्यानाांतील प्रमाद म्हणजे, 
शब्दयुद्धापेक्षाां दुसऱ्या बनद्य उपयाांनीं तयाचा प्रभतकार करावा असा काांहीं नसावयाचा, हें उघड आहे. परांतु 
पुणेकराांनीं तयावळेीं आपली सवध शाांभत गाांभीयध आभण इतर गुणावगुणज्ञतेचे सद्गुण हीं दूर झुगारून, अतयांत 
मतसरभाव दाखभवणारीं, अशीं काांहीं अपमानकारक कृतयें केलीं. हें तयाांनीं फार बनद्य काम केलें , व तयाचें तयाांस 
अांशतः प्रायभश्चत्तही भोगावें लागल. परांतु हा सवध प्रकार भनदान पांभडत स्वामीदयानांदजींच्या आगमनकालीं तरी 
व्हावयाला नको होता असें तयावळेीं येथील बहुत भविानाांस वाटून तयाबद्दल तयाांनीं स्वामीजींच्या जवळ आपला 
खेदही दशधभवला. अस्तु. सारु् पुरुषाांचे असेच अपमान व छल हूड, अभवचारी आभण सोरट लोकाांकडून सवधदा 
होऊन तया सतपुरुषाांची जगाला कसोटी समजत असते. स्वामीजींचा तया समयीं इतका अपमान झाला तथाभप 
तया र्ीरोदात्त पुरुषाचें रृ्भतगाांभीयध लवमािही कचरलें  नाहीं, ही भवशषे ध्यानाांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. 

 
अडाणी, अप्रबुद्ध आभण कूपमांडूक अशा वृत्तीचे जे शतेकरी लोक असतात तयास एखादे वळेीं मुांबई येथें 

नेऊन तेथील नानाप्रकारचीं भवशाल यांिें, आगगाड्या वगैरे दाखभवलीं असताां ते लोक जसे बुझतील व गाांगरून 
जाऊन, हें काय भवलक्षण व अतक्यध प्रकरण आहे असें तयाांस वाटेल; तित् आमच्या इकडील अल्पज्ञ, 
लब्र्प्रभतष्ठ आभण अस्वतांि भवचाराांचे आशाळभतू शास्त्री लोक हे दयानांदजींचें प्रचांड भविद्यांि बघून बुझत व 
गाांगरून जाऊन तयाांच्या बुभद्ध व भवचार भथजून जात, इतकें च नव्हें; तर रामानुज कमलनयनाचायांसारखे मी मी 
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म्हणवणारे भविानाांचीही फें  फें  उडाली हें प्रभसद्धच आहे. नाभसक, पुणें, बडोदें, अमदाबाद, मुांबई व काशी येथील 
पांभडताांची हीच अवस्था होऊन स्वामीजींच्या प्रभतपादनावर कोणाचाही प्रभतवाद झाला नाहीं अथवा झाला तो 
यथाथध रीतीनें झाला नाहीं. ह्या सवध भठकाणीं स्वामीजींची अपूवध बुभद्धमत्ता सवध लोकाांकडून वाखाणली गेली. 
भवलायतेंत बुद्धीचे सागर बकवा बुभद्धमत्त्वाचे खभन असे अडामस्स्मथ, बेकन, भभल्ल वगैरे जे महापांभडत रु्रीण 
होऊन गेले; आभण ज्याप्रमाणें आपल्याकडे पूवीं कणाद, गौतम बकवा शांकराचायध याांच्यासारखे वदेशास्त्राांगपारग 
व र्मधस्थापक होऊन गेले; तयाांच्या तोडीची स्वामीजींची मूर्तत्त होती, असें म्हणण्यास आम्हाला लवमाि शांका 
वाटत नाहीं. मग इतकी दयानांदजींची योग्यता असून लोकाांकडून आभण तयाांत पुण्यासारख्या भठकाणीं लोकाांनीं 
तयाांच्याशीं असन्मानास्पद असें काां वत्तधन केलें ? हा प्रश्न येतोच. पण याांत आम्हाांस भवशषे काहींच वाटत नाहीं. 
लोकाांकडून तसें वतधन घडलें  नसतें तर माि आश्चयध वाटतें खरें. तेव्हाां, झाल्या गोष्टी तया सवध यथाक्रम आभण 
इभतहासाला अभवरुद्ध अशाच झाल्या, असें म्हटलें  पाभहजे. परांपराांर् रूढींमध्यें आभण लोकाांत दृढतम झालेल्या 
र्माचार भवचाराांमध्यें लक्ष घालून जो कोणी फेरफार करूां  इच्छील तयाच्याशीं लोक वाांकून राहतील, तयाची 
फजीती करतील, आभण यापेक्षाांही भवशषे अभर्कार हातीं असला व राज्यकतयाची अनुकूलता असली तर प्रभसद्ध 
र्मधसांस्थापक भिस्त व लूथर याांच्याप्रमाणें तया सतपुरुषाांच्या भजवावरही बेतण्याचा प्रसांग येण्यास चुकावयाचा 
नाहीं. आभण तसे दुष्ट प्रसांगही वख्तावर सहन करण्याचें पूणध रै्यध ह्या महान् पुरुषाांच्या अांगीं असलें  पाभहजे. अशा 
महापुरुषरूप सुवणाची तयाांजशीं असलेल्या छलवादी लोकवतधनरूप शाभलग्रामभशलेवरच कसोटी उतरणार. 
तयाभशवाय सज्जनाांची पारख व्हावयाची नाहीं. तेव्हा, लोकाांनीं तरी आपल्या छळवादी स्वभावाचे बाहेर काांहीं 
केलें  नाहीं, इतकें  म्हणून समार्ान मानावें, यापेक्षाां दुसरा मागध नाहीं. 

 
जो सांन्याशी सकृद्दशधनींच ब्राह्मणें हीं वदे नव्हेत असें र्डकून साांगतो, आभण ‘मांिब्राह्मणयोवेदः’ इतयाभद 

फभक्कका ज्याांनीं जन्मापासून पाठ केलेल्या असे ब्राह्मणपांभडत याांचें व तयाचें जुळावें कसें? आभण येथेंच पांभडताांचा 
आभण स्वामीजींचा वाद पडून लोकाांनीं तयाांची बनदा करावी असा क्रम चाले. पूवीं कर्ीं भवचार न केलेली गोष्ट 
बकवा कल्पना एखाद्यानें नवीनच काढली तर भतच्या यथाथायथाथधतवाभवषयीं प्रशाांतवतृ्तीनें मनन करण्याची सद्
बुभद्ध फारच थोड्याांच्या वाांट्यास आलेली असते. असें असून तयाांमध्यें जर हट्टाग्रही आभण दुरभभमानी लोक 
असतील तर ते, परांपरेनें व भपढ्यानुभपढी जे भवचार व जीं मतें अथवा ज्या गोष्टी आभण ज्या कल्पना चालत 
आल्या असतील तयाांचेंच समथधन करून, दयानांदजींसारख्याांचा छल करण्यास कर्ींही मागें घेणार नाहींत, 
असा फार प्राचीनकाळापासून दाखला आहे. कोपर्तनकस आभण ग्याभलभलयो नाांवाच्या यरूोपीय ज्योभतर्तवद आभण 
गभणती महापांभडताांनीं पृथ्वी अचल नसून ती नेहमीं भफरते आहे असें शोरू्न काढलें ; तेव्हाां टालमी आभण 
अभरस्टॉटल ्याांचे मताभभमान्याांनीं तया भबचाऱ्याांचा भकती छल केला हें सवांस ठाऊकच आहे. याप्रमाणें जुन्या 
मताचा अभभमान र्रून असणाऱ्याांकडून नवीन मत प्रभतपादकाांचा छल होतो, अशीं उदाहरणें इभतहासाांत कमी 
नाहींत. लोकाांचीं भ्राांतमतें खोडून काढून नवीन मतोपदेशानें तयाांची खािी करणें हें काम मोठें जोखमीचें आभण 
कभठण आहे. लोकमतें आभण लोकाांचे दुराग्रह मोडून काढण्याचा मोठा भाग एकीकडे ठेवा; परांतु केवळ 
ईश्वरभक्तीमध्यें आभण तयाचे भजनपूजनामध्येंच काळ घालवनू भनरुपाभर्क, भनरपेक्ष आभण सारु्वृत्तीनें 
राहण्याचा कोणी भनश्चय केला तरी लोकाांकडून तयाचा छळ व्हावयाचा तो होतोच तसा छळ केल्याभशवाय 
लोकाांस चैन न पडून मनुष्ट्याच्या सारु्वृत्तीचेंही व्हावें तसें प्रकाशन होत नाहीं, जगामध्यें मानवी षड्भवकाराांत 
मातसयधदोषाचा अभाव असता तर भकती चाांगलें  झालें  असतें बरें! पण तशी गोष्ट नाहीं. सवधि मातसयधभाव भरला 
असल्यामुळें  या पृथ्वीचे पाठीवर अनेक सुगुणसांपन्न, सुशील, महातमे आभण सज्जन पुरुष नाहक्क छभळले व गाांभजले 
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जातात व तयाांस यमयातनाांपेक्षाांही दुःसह अशा अपमानयातना भनमूटपणें सोसाव्या लागतात! तुकाराम तर 
भबचारे अगदीं भनरुपाभर्क, भनरपेक्ष आभण सारु्वृत्तीचा असा भाभवक पुरुष होताना? पण तयालाही तयाचे मतसरी 
शिूांकडून बहुत गाांजणूक सोसावी लागली. तयाांनीं तयाचे अभांग चांरभागेंत बुडभवले आभण तयाला शणेमार करून 
तयाची रस्तयाांतून हुरेवडी तर केली! असा कोणता बरें तयानें अन्याय केला होता कीं, लोकाांनीं तयाला ह्या प्रकारें 
करून गाांजावें! गरीब बापडा! मग दयानांदजींसारख्या प्रचांड भविान् मतस्थापकाशीं आभण र्मोपदेशकाशीं 
लोकाांनीं अशी छलवादीपणाची वतधणूक ठेभवली याांत फारशी आश्चयाची गोष्ट नाहीं. असें आपल्याला समार्ान 
करून घेतलें  पाभहजे. सारु्परुुष आभण सद्धमोपदेशक याांची कीर्तत्त आभण सांमान तयाांच्या अस्स्ततवाांत होत नाहीं 
असा सार्ारण भनयम आहे. तुकारामाचें देव्हाांरें तयाच्या अस्स्ततवाांत केलें  गेलें  नाहीं व तयाचप्रमाणें लूथर, 
कोपर्तनकस, ग्याभलभलयो बकवा साके्रभटस याांचाही सन्मान तयाांच्या जीवनकाळीं व्हावा तसा झाला नाहीं. पण 
तयाांचे पश्चात् तयाांच्या नाांवाला लोकाांमध्यें भकती पूज्यता आली आहे ती लोकभवश्रुत आहेच. हाच प्रकार 
दयानांदजींच्या सांबांर्ानेंही समजावयाचा. दयानांदजी हे कोणतया प्रकारचे होते याची ओळख आमच्या भविियध 
प्रोफेसर रामकृष्ट्ण गोपाल भाांडारकराांस बकवा कै. वा. भवष्ट्णुशास्त्री पांभडत भचपळूणकर याांसही झाली नाहीं, असें 
भदसतें. याांपैकीं शवेटच्या ग्रहस्थाांनीं तर आपल्या भनबांर्मालें त एक दोन अांकाांत अशी काांहीं झोड उडवनू 
स्वामीजींवर भनवळ आग पाखडली आहे कीं, ती न भतूो न भभवष्ट्यभत! या सांबांर्ानें आम्ही पुढें भलभहणार आहोंच. 
यासाठीं प्रकृत भवषयाला अनुसरूां . 

 
जे सारु्, तत्त्वज्ञ, मतसांस्थापक अथवा र्मोपदेशक होऊन गेले तयाांचा तयाांच्या अस्स्ततवाांत जरी छल 

झाला तरी तयाांचे पश्चात् लोक तयाांची भस्क्त व पूजन करतील असें वर साांभगतलें ; तयाचप्रमाणें तया सतपुरुषाांची 
देशकल्याणाकडे आभण जाभतबाांर्वाांच्या ऊर्तजतावस्थेकडे भकती प्रवृभत्त होती व तयाांनीं तया कामाांकडे आपल्यास 
भकती वाहून घेतलें  होतें याचेंही ज्ञान तया मेहनती पुरुषाांच्या पश्चातच व्हावयाचें; असा अनुभव आहे. 
दयानांदजींना रािांभदवस आपल्या भारतवषीय आयधजनाांची ऐभहक व पारमार्तथक सुखप्राप्तीनें उन्नभत कशी होईल 
या गोष्टीची भववांचना असून, तयाभवषयीं युस्क्तप्रयुक्तींचा आभण सद्धमाचा उपदेश करण्याचा अतयन्त हव्यास 
असे. र्मधभवषयक गोष्टींत कोणाच्या शांकाप्रभतशांका आल्या असताां तयाांचीं समार्ानें आभण प्रतीकार ते इतक्या 
योग्य रीतीनें आभण युक्तीनें करीत कीं, तशी रीभत आभण तशी युस्क्त फारच थोड्याांस सारे्ल; व हेंच तयाांच्या 
अभितीय बुभद्धमते्तचें मुख्य लक्षण होय. बहदुर्मांतील–स्वामीजींच्या म्हणण्याप्रमाणें, आयधर्मातील–भकतयेक 
गोष्टी, आचार व रूढी ज्या घोंटाळ्याच्या, शांकेच्या व वादग्रस्त आहेत, व ज्याांची समार्ानानें व ज्याचें उलगडे 
मोठमोया पांभडताांच्यानें झाले नाहींत बकवा होत नाहींत ते दयानांदसरस्वतींनीं फार उत्तम रीतीनें आभण युक्तीनें 
केले आहेत. ते तयाांच्या व्याख्यानमालाांतून प्रभसद्ध आहेतच. श्रीमद्भागवताांतून वगैरे श्रीकृष्ट्णवतारीं अर्मध–व– 
अनीभतरूप लीला भगवांताकडून घडल्या, वगैरेंचीं वणधनें केलेलीं असून तें श्रीकृष्ट्णासारख्या अवतारी ईश्वराांश 
पुरुषास मोठें लाांछन आहे, असें कोणी स्वामीजींच्या जवळ बोललें  म्हणजे तयाांचें ते असें युक्तीनें समार्ान करीत 
कीं, हीं सवध दूषणें बकवा लाांछनें तया भर पुरुषास लागत नाहींत. कारण, श्रीकृष्ट्ण हा सार्ारण मनुष्ट्य नव्हता. तो 
योगेश्वर, भवचारी, आभण ज्ञानसांपन्न असल्यामुळें तयाजकडून अशा बनद्य गोष्टी घडल्या असें म्हणणें व तयाचीं 
वणधनें करणें हा सवध कवींचा दोष आहे. ग्रांथकार कवींनीं वाटेल तशीं वणधनें आपल्या ग्रांथाांतून ठोकून भदलीं म्हणून 
तीं तया सतपुरुषाभवषयीं खरीं होत, असें कदाभप मानताां उपयोगी नाहीं. कारण, श्रीकृष्ट्ण हा महाज्ञानी होता, हें 
तयाच्या भगवद्गीतारूप उपदेशावरून सहजच कळत आहे. स्वामीजींना वदेाांतील यज्ञयागाभद कमाच्या 
अप्रयोजकतेभवषयीं जर कोणीं आशांकारूप प्रश्न केला, तर ते तयाांच्या सयुक्ततेबद्दल असें साांगत कीं, वातावरण 
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भनदोष आभण शुद्ध करण्याकभरताां याभज्ञक कमें आवश्य आहेत आभण म्हणून तीं वदेाांनीं साांभगतलीं आहेत. 
याचप्रमाणें वदेाांत यज्ञकमधसांबांर्ी पशुबलींची बहसारूढी वर्तणली आहे म्हणून ज्याांची शांका असे, तयावर तयाांचें 
साांगणें असें होतें कीं, वदेाांत बहसा नाहीं. वदेाचा अथध माि यथाथध केला पाभहजे. वदेाांनीं पशूांचें पालन भलभहलें  
आहे. मारण साांभगतलें  नाहीं. ही गोष्ट तयाांच्या भाष्ट्यभभूमकें त पाहावी, व पशूांचे बभलही द्यावयाचे नाहींत. याभवषयीं 
तयाांचा ‘गोकरुणाभनभर्’ नामक एक ग्रांथ असून, गोवर्ाची व पशुबहसेंची जी दुष्ट चाल भजकडे भतकडे अप्रभतबद्ध 
आहे ती फार घातुक आभण अभहतकर आहे व याचा सरकारानें सतवर बांदोबस्त करावा म्हणून एक मोठा अजध 
तयार करून तयावर लक्षावभर् लोकाांच्या सह्या घेण्याचें काम स्वामीजींनीं चालभवलें  होतें. व या कामाांत सवध राजे 
रजवाडे याांस भवनांभतपूवधक सूचना करून तयाांच्या मदतीनें तो अजध सरकाराांत र्ाडून गोवर्ाला प्रभतबांर् 
करण्याचा स्वामीजींचा हेतु होता. तयाप्रमाणें मुांबई येथून एक लक्ष सह्या घेऊन पढुें इतर भठकाणच्या सह्या 
भमळभवण्याचें काम चाललेंच होतें; परांतु हें काम उतपादकाांचे हातानें शवेटास जाण्यासारखा योग नव्हता म्हणून 
स्वामीजींस आयुमान कमी होऊन तो हेतु तसाच अतृप्त राभहला. 

 
वदेाथध ज्ञानाभवषयीं आलीकडे हजारों वषांत जें घोर अज्ञानभतभमर पसरलें  आहे तयामध्यें सवध पांभडत 

आपल्या पूवधजाांचे बुभद्धमते्तस आभण ज्ञानवत्त्वास अगदी ओळखेनासे झाले. हा अभनष्ट काळ घालभवण्याकभरताांच 
जणूां काय श्रीमद्दयानांदसरस्वतीस्वामी हे या आयधमातेच्या उदरीं सतपुि भनमाण झाले. पुराणाांनीं जीं भ्राांत मतें 
प्रकट करून नानाभवर् कस्ल्पत कथाांनीं आभण गोष्टींनीं लोकाांचें भचत्त बावरून टाभकलें , हें सवांनीं ओळखावें व 
सतपथापासून जे आपण च्युत होऊन भनकृष्टावस्थेस प्राप्त होत चाललों आहों, तयाांतून आपला बचाव आभण 
तारण करावें; याकभरताां तयाांनीं अनेक श्रमपूवधक उपदेशाचें आभण सतयग्रांथप्रकाशनाचें काम आपलेकडे, आपलें  
कत्तधव्य म्हणून घेतलें  होतें. मूर्तत्तपूजा ही अवैभदकी असून पुराणग्रांथाांनीं ती रूढीमध्यें आभणली परांतु ती सवधथैव 
अशास्त्र आभण अज्ञानसूचक आहे. म्हणून ती वजध करावी; वगैरे तयाांचा उपदेश असे. वदेोक्त र्माला अनुसरून 
सूिोतपभत्त होईपयंत माि सवध कमधमागध यथास्स्थत होता परांतु पुढें पौराभणक काळापासून वैभदक र्माची पायमल्ली 
झाली; वगैरे नेहमीं तयाांचे प्रभतपादन असे. या सांबांर्ानें पौराभणक कथाांच्या अप्रयोजक व अयुस्क्तकपणाचें वणधन 
करीत असताां दयानांदजी हे पुराणरभचतयाांचा, पुराणमागानुयायींचा आभण पुराणमांडनकाांचा फार उपहास करीत. 
तो भटाभभक्षुकाांस व शास्त्री-वैभदकाांस अतयांत भवषम वाटून तयाांनीं स्वामीजींचा िेष करावा व तयाांस पाखांडी, 
नास्स्तक वगैरे बनद्य भवशषेणें लावनू लोकाांमध्यें तयाांची अपूज्यता प्रसृत करावी. आपण नेहमीं ही गोष्ट ध्यानाांत 
ठेवली पाभहजे कीं, कोणतयाही प्रकारची सुर्ारणा म्हटली म्हणजे, तयाचे पूवीं चालत आलेल्या वडे्या वाांकड्या 
चालीरीतींचा आभण समजुतींचा उच्छेद होय. आभण असा उच्छेद होणें म्हणजे तया समजुतीचा व चालीरीतींचा 
फायदा घेऊन उदरभनवाह करणाराांचे प्राप्तीवर आभण पोटावर पाय भदल्यासारखें होऊन ते फायदा घेणारे 
सुर्ारकाांच्या नाांवानें भजकडे भतकडे बदनामी आभण दुलौभकक पसरवतात हा भनयम आहे. जशी नवीं यांिें 
भनघालीं म्हणजे हाताांनीं कामें करून पोट भरणारे लोक तया यांिाांच्या नाांवानें रडतात, तितच सुर्ारकाांच्या 
नाांवानें गैर सुर्ारलेले आभण अांर्परांपरानुयायी लोक नेहमीं दुष्ट्कीर्तत पसरभवतात. दयानांदजींनीं ब्राह्मणाांमध्यें 
चालू असलेली सांतकारपरांपरा दरोबस्त बदलून तींत वैभदकाचाराला अभवरुद्ध अशी सांस्कारपद्धभत घातली; 
येणेंकरून भभक्षुकाांच्या प्राप्तीला आभण सोंगाढोंगाला बराच अडथळा आला; तेव्हाां तयाांजकडून तयाांस भशव्या व 
बनदा भमळतीलच याांत आश्चयध नाहीं. ज्या पुरुषाचा वदेसांभहतेपलीकडे ब्राह्मणग्रांथाभशवाय इतर कोणतयाही 
ग्रांथावर भवश्वास नसे व जो इतर ग्रांथाांस व तयाांतील वचनाांस जुमानीतही नसे, तयाच्याशीं वदेबाह्य व थोताांडी 
मताचाराांनीं वागणाऱ्या दुराग्रही शास्त्रीपांभडताांचें सख्य कसें जमेल? दयानांदजींचें मतप्रभतपादन भवचारानें व 
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शाांततेनें ऐकून घेतलें  असतें तर शास्त्री, भभक्षुक व पांभडत वगैरे चुकलेल्या जुन्या मताचे अनुयायी याांनीं जो 
तयाांजशीं मतसर व िैतभाव र्भरला होता तो र्रण्याचें वस्तुतः कारण नव्हतें इतकीं तयाांचीं मतें चोख व भनदोष 
होतीं. परांतु अभभमानभरपूच्या स्वार्ीन होऊन सवांशीं पारतांत्र्याचे दास बनल्यावर मांग भवचाराला आभण शाांतीला 
जागा तरी कोठची? याप्रमाणें तया बहकलेल्या जुन्या लोकाांचा आभण स्वामीजींचा मतभेद पडून दोघाांच्या दोन 
भदशा झाल्या होतया! 

 
दयानांदस्वामींचीं मतें अन्यथा व अभवचाराहध होतीं असें कर्ीही कोणी म्हणणार नाहीं. आयधर्माभशवाय 

दुसरा र्मध सतय नाहीं व आयधलोकाांपेक्षाां दुसरे लोकही बुभद्धस्वभावानें श्रेष्ठ नाहींत असें तें म्हणत. आजपयंत 
जीवभशवाचें ऐक्य म्हणजे प्राभणमाि ईश्वर आहे असें जें भकतयेक वदेाांतयाांचें मत चालत आलें  आहे तें भमथ्या असून 
जीव व भशव ह्याांचें पाथधक्य ते भसद्ध करून दाखवीत. जीवाला सदाचरणानें व सद्भक्तीनें ईशनैकट्य साध्य 
करून घ्यावयाचें आहे व एवढ्याकभरताां मनुष्ट्याांनीं आपण ईश्वर म्हणून वाटेल तें करणें व वाटेल तसें चालणें हें 
अयोग्य व पापमूलक होय, असें तयाांचें प्रभतपादन असे. जीवाला अनांत जन्म असून ईश्वरारार्नेनें तयाला मुस्क्त 
भमळते; परांतु ती भचरकाभलक मुस्क्त भमळत नसून एक कल्पपयंतच भतची मुदत असून भितीय कल्पारांभीं 
जीवाला पुनः जन्म घ्यावा लागतो, असें तयाांचें म्हणणें होतें म्हणजे ते पुनजधन्म बकवा जन्माांतर मानीत होते हें 
भसद्धच आहे. तयाचप्रमाणें ईश्वर हा सगुण, परांतु शरीराभद उपार्ींनीं भवरभहत, भनष्ट्पाप, जगिाता, जगदार्ार 
आभण मायातीत अशा भदव्य गुणाांनीं युक्त आहे. मनुष्ट्याांसारखा तो मनोभवकारग्रस्त आभण सोपाभर्क नसून 
जगतस्त्रष्टा, जगभन्नयांता आभण जगतसांहारकता असा स्वचे्छ आहे; म्हणून जीवानें तयाची भस्क्त, भजन, 
आज्ञाांभकतपणा वगैरे करून ततकृपा सांपाभदली पाभहजे; असा ते सवधदाां ईश्वरभवषयक उपदेश करीत असत. 
पुराणें, तांिें, वगैरे आरु्भनक लेखकाांनीं भलहून नव ेआचार व नवीं कमें वैभदकाचाराांत घुसडून देऊन लोकाांमध्यें 
भ्रम आभण पाखांड प्रसृत केलें  असें वारांवार साांगनू याची भनष्ट्कृभत कशी होईल या भवचाराांत ते नेहमीं असत. 
तयाांनीं जी एक स्वतांि ‘सांस्कारपद्धभत’ भलभहली म्हणून वर एके भठकाणीं उल्लेख केला आहे तया पुस्तकावरून 
स्वामीजींची श्रुभत स्मृभत सूिोक्ताचार सांबांर्ी काय मतें होतीं हें स्पष्ट भदसत आहे. भभन्न भभन्न आचार– प्रवतधकाांनीं 
जीं सूिें भलभहलीं आहेत तीं अनावश्यक असून तया सवांचें ऐक्य करण्याचा तयाांनीं या ‘सांस्कारपद्धतीं’त प्रयतन 
केला आहे व तो काांहीं अन्यथा नाहीं. अनेकाांनीं अनेक स्मृभत केल्या; परांतु पुढें महाभनबांर्काराांनीं जशा तया सवध 
स्मृभत एकि करून आचारभनणधय ठरभवला, तोच प्रकार सूिोक्ताचार सांबांर्ीं करून, चारी वदे व चारी सूिें 
याांच्या एकीकरणानें एकच सांस्कारपद्धभत चालू व्हावी अशा हेतूनें, तयाांनीं हें वरील पुस्तक बहुत श्रमानें आभण 
सारासार भवचारपूवधक भलभहलें  आहे. आताां तयाचा उपयोगानुपयोग करण्याचें तयाांच्या अनुयायी सच्छािवगाकडे 
आहे. 

 
स्वामीजींच्या एकां दर अपूवध व अभभनव मताांचें पयालोचन करून, आपलें  समार्ान आभण खािी करून 

घेण्याची ज्यास इच्छा असेल तयानें सतयाथधप्रकाशाभदक ग्रांथ व ‘वदेभाष्ट्यभभूमका’ बघाव;े म्हणजे कायध होईल. 
ह्या भभूमकेमध्यें तयाांचीं सवध मतें आभण आजपयंत तयाांजकडे ज्या ज्या शांका म्हणून आल्या आहेत तयाांचीं तयाांचीं 
समार्ानें, हीं सवध एकि भलभहलें लींच आहेत; तयाांवरून तयाांच्या योग्यायोग्य मताांचा खुलासा सहज होईल. वर 
आम्ही तयाांचा उपदेश कसा असे व तयाांचें प्रभतपादन आभण तयाांचें म्हणणें काय असे याचें जें भठकभठकाणीं िोटक 
भववचेन केलें  आहे तें समग्र या ‘भाष्ट्यभभूमकें ’त साांपडेल. आपण जें हें ‘अपूवध भाष्ट्य’ करणार, यावर कोणाच्या 
शांका प्रभतशांका न येताां तें सवांनीं मान्य करावें या कभरताांच तयाांनीं हा ‘भभूमका’ रूप मजबूत भचरेबांदी पाया 
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घातला होता. या पायाच्या सुरेख, भटकाऊ आभण यथाशास्त्र कामावरूनच तयाजवर पुढें उभी राहणारी ‘भाष्ट्य’ 
रूप इमारत भजला प्रारांभ होऊन भतचें थोडेसें काम तया भवलक्षण बुभद्धमान् , भशल्प्याकडून झालेलें  जें आज भदसत 
आहे तयाजवरून ती भकती सुांदर आभण अपूवध झाली असती याचें सहज अनुमान होतें. परांतु हातीं र्रलेलें  कायध 
भनर्तवघ्नपणें शवेटास जावें म्हणून कायारांभ अनुकूल वळेेवर झाला पाभहजे अशी जी भोळ्याभाभवक लोकाांची 
समजूत आहे ती खरीच असून तयाप्रमाणें हें भाष्ट्यरूप इमारतीचें कायध स्वामीजींनीं आरांभभलें  तयावळेीं तयाांना 
अनुकूल व मांगल वळे लागली नव्हती व तयामुळें  हें काम मुख्य भशल्पीच मृतय ूपावनू असें अर्ें मुर्ें पडलें  की काय 
कोण जाणें! असें आताां सवांस वाटत आहे! ‘मनसा बचभततां कायं दैवमन्यि भचन्तयेत्!’ याप्रमाणें, आपण एक 
कायध करण्याचें योजावें आभण तें भलतयाच पभरणामाला पोंचतें, अशी या महतकायांची गीत झाली! हें चालू 
केलेलें  भाष्ट्य यथाथध नाहीं, असें भकतयेक आयध व इांस्ग्लश पांभडताांकडून स्वामीजींना कळलें . तेव्हाां तयाचीं उत्तरें 
देण्याकभरताां व शांभकताांचें समार्ान करण्याकभरताां स्वामीजींच्या मताची प्रभतपादक अशीं ‘आयध’ व ‘आयधपभिका’ 
या नाांवाचीं दोन इांग्रजी व बहदी माभसकपसु्तकें  अनुक्रमें लाहोर व प्रयाग येथें अजून भनघत आहेत. तयाांवरून 
स्वामीजींनीं जो वदेाथध केला तोच सतय होय असें भसद्ध करण्याचा तया पुस्तककाराांनीं प्रयतन केला आहे व तो 
फार प्रशांसनीय आहे. वदेाांचा गौरव ज्या प्रकारच्या अथानें कायम राहील तोच अथध खरा व ग्राह्य असें जें वरील 
उभय पुस्तककाराांचें दयानांदजींप्रमाणेंच म्हणणें आहे तें काांहीं वावगें नाहीं, हें कोणीही आयध कबूल करील. 
स्वामीजींनीं जें वदेभाष्ट्य चालभवलें  होतें तें खऱ्या वदेाथाला भकती र्रून होतें व पूवीं महीर्र वगैरे प्राचीन 
भाष्ट्यकाराांनीं जीं वदेभाष्ट्यें भलभहलीं ती भकती अांशाांनीं व कोठें कोठें चुकलीं होतीं याचा स्फोट तयाांनीं आपल्या 
भभूमकें त सोदाहरण केला आहे. ही ‘भभूमका’ इतकी उत्तम प्रकारें आभण बालबोर् व सार्ार भलभहली आहे कीं, 
ती सवध प्रकारच्या शांभकताांनीं वाभचली कीं, तयाांच्या सवध शांकाांचें समार्ान होईल; व याकभरताां सवध वदेभवषयक 
महत्त्व जाणण्याची इच्छा करणाऱ्याांनीं ती एकवार समग्र वाांचून बघावी अशी आमची भशफारस आहे. तया 
‘भभूमके’ वरून अनेक अज्ञात व महत्त्वाच्या गोष्टी कळून लोकाांतील भमथ्याचार व खोट्या समजुती कसकशा 
प्रकारानें आपला अांमल आजपयंत सवध भारतवषावर बसवीत आल्या आहेत व तयाांजभवषयीं शास्त्री पांभडत वगैरे 
ज्ञानी व भविान् लोकाांनीं भकती औदासीन्य आभण हेळसाांड अथवा भनमधहत्त्व दाखभवलें , हें तेव्हाांच कळून येईल. 
जाभतभेद म्हणजे काय व वदेशास्त्राचा अभ्यास कोणी करावा वगैरे अतयांत महत्त्वाच्या गोष्टींचाही खुलासा तया 
‘भभूमकें ’त स्वामीजींनीं भवस्तारें करून केला आहे. गुणकमावरून जाभत आभण बुभद्धमांतास वदेशास्त्राभ्यास हीं जीं 
प्राचीन स्मृभतकारादींचीं प्रशस्त मतें, तयाांचेंच समथधन या सद्गुरु स्वामीजींनीं केलें  आहे व तें भनदोष आहे, हें 
ज्ञातयाांच्या तेव्हाांच लक्षाांत आल्यावाांचून राहणार नाहीं. 

 
आज दोन हजार वषांपासून ब्राह्मणाांनीं जें घोकून ठेभवलें  आहे कीं, वदे व शास्त्रें हें आपलें  गुप्तर्न असून 

तयाजकडे आपल्यावाांचून कोणीं ढुांकून बघूांही नये, तयाभवरुद्ध जें स्वामींचें वर साांभगतलेलें  मत असें कीं, ज्या 
जीवाला बुभद्धमत्ता आहे तयानें खुशाल वदेशास्त्राचा अभ्यास करावा, तें तयाांचें साांगणें सवांस भवषम वाटून सवध 
ब्राह्मणमांडळी तयाांजवर आपल्या रागाची आग पाखडतील, याांत मोठेंसें नवल नव्हतेंच. दयानांदजींचें प्रभतपादन 
कर्ींही लेचेंपेचें नसून ठाांसून व सार्ार असे. परांतु तें शाांतपणें आभण भवचारपूवधक ग्रहण करण्याचें ज्ञान कोणास 
नसल्यामुळें ब्राह्मणाांत आभण दयानांदजींमध्यें वैमनस्यें आभण तांटे पडत. यावरूनच ब्राह्मणाांचा अनुदार स्वभाव 
आभण स्वामीजींची उदार प्रकृभत ढळढळीत भदसते, हें ज्ञाते लोक जाणतील याचें कारण उघड आहे कीं, 
स्वामीजींना कोणतयाही प्रकारचा पाश, लोभ, बमरे्पणा आभण पारतांत्र्य नव्हतें. यामुळें  ते कोणाचीही भीड बकवा 
मयादा न ठेवताां न्यायाला व वदेशास्त्राला जें सांमत तें र्डाकून साांगत असत. तयाांच्याजवळ कापट्याचा लेशही 
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नसे. कोणीही तयाांचेकडे शांका घेऊन गेला तरी तयाचें तयाांजकडून योग्य रीतीनें समार्ान होत असे. तयाांच्या 
व्याख्यानास यवन, यहूदी, भिस्ती व जैन वगैरे सवध र्मांचे व सवध मताांचे लोक खुशाल येत असत व तया सवांस 
व्याख्यानश्रवणाची मोकळीक असे. ते भवलक्षण वैराग्यशाली आभण भनःस्पृह असल्यामुळें  तयाांच्यामध्यें सतय तेवढें 
भरलें  होतें. भशफारस व मोठेपणा हा तयाांच्याजवळ बकभचत्ही चालत नसे. भहदुस्थानाांतील भकतयेक राजे व 
सांस्थाभनक याांनीं स्वामीजींस गुरुस्थानीं मानून तयाांचे ते अनुयायी बनले होते. या गुरुछािसांबांर्ाांतच एका प्रभसद्ध 
राजाचे कुटुांबाांत स्वामीजींच्या मताभवरुद्ध गोष्ट घडल्याचें स्वामीजींस कळल्याबरोबर तयाांनीं तया राजाचा अतयांत 
उपहास करून, तुझ्या कुटुांबाांत जर सन्मागोपदेश आभण सतयमतप्रसार होत नाहीं तर तूां आपल्या राज्याांतील 
प्रजेला भकतीक सन्मागानें आभण सतयमतोपदेशानें वतधवशील हें भदसतच आहे असा तयाचा भनषेर् केला. 
राजकुटुांबाांत स्वामीजींच्या मताभवरुद्ध जी गोष्ट झाली म्हणून वर म्हटलें  ती ही होय कीं, तो राजा परांपरेचा 
वैष्ट्णवमती असून, तयानें जेव्हाां श्रीमद्दयानांदजींचा उपदेश आभण मतप्रभतपादन ऐभकलें , तेव्हाां तयानें वैष्ट्णवपांथाचा 
तयाग करून, स्वामीजींच्या उपदेशाप्रमाणें केवळ तो वैभदक आयध बनला. असें असताां एके भदवशीं तयाच्या 
कुटुांबीय मनुष्ट्याांनीं तयाांच्या पूवींच्या वैष्ट्णवाचायास बोलावनू आणून सवध स्त्रीबालाांनीं तया आचायाकडून 
तप्तमुराांनीं आपलीं अांगें डागून घेतलीं! ही बातमी जेव्हाां स्वामीजींस कळली तेव्हाां मग तयाांनीं वर 
साांभगतल्याप्रमाणें खुद्द राजालाच चाांगला खरमरीत उपदेश केला व तयामुळें  तयानें आपल्या जनानखान्याांत 
तयासांबांर्ानें बराच कडकपणा दाखभवला; वगैरे गोष्टी समजण्याांत आल्या आहेत. परांतु तयाांचा प्रकृतस्थलीं 
आमच्या भवषयनायकाशीं काांहीं सांबांर् आहेसें आम्हास वाटत नसल्यामुळें  आम्ही तया गोष्टीकडे दुलधक्ष करून पुढें 
चालतों. साराांश, ह्याप्रमाणें दयानांदसरस्वती स्वामी हे अतयांत भनःस्पृही होते. तसेच ते परम रै्यधवान् होते असें 
तयाांच्या प्रवासाची हकीकत ऐभकली म्हणजे तेव्हाांच लक्षाांत येईल. दयानांदजींचा प्रवास दभक्षणेकडे जरी फारसा 
झाला नाहीं, तरी उत्तरेकडे बहुतेक सवध प्रदेश ते बहडले व भठकभठकाणीं तयाांनीं मोठमोया सभाांतून प्रभसद्ध 
प्रभसद्ध पांभडताांशीं वादभववाद केले. हे वाद म्हणजे येथपयंत साांभगतल्याप्रमाणें परस्पर अगदीं भवरुद्ध मताचे होते 
हें काांहीं वगेळें  साांगणें नकोच. म्हणजे, दयानांदजींचें प्रभतपक्षी पांभडतमांडळ हें मूर्तत्तपूजामांडक आभण स्वामीजी हे 
ततप्रभतषेर्क तेव्हाां अशा प्रकारचे अगदीं भवरुद्ध भदशचेे वाद करण्यास अभत दूरदूरच्या अपभरभचत प्रदेशाांत 
एकाएकी जाऊन अभतरथी महारथी अशा पांभडतवीराांबरोबर वाग्युद्ध करून तयाांत यश सांपादणें, ही असार्ारण 
रै्याची गोष्ट होय हें कोणीही कबूल करील. तया पुरुषाला सतपथानें आभण आपल्यास जें यथाथध मत भदसतें आहे 
तया मतानें चालण्यास कर्ींच आभण कोठेंही कोणाचेंच भय वाटत नसे. स्वामीजी कोठेंही गेले तरी तयाांचे 
पाभरपाश्वधग दोन शागीदध माि तयाांच्या शुश्रूषेस असत. यापेक्षाां कर्ींच कोणतयाही प्रकारचा पभरवार आभण डौल 
तयाांनीं आपल्याबरोबर बाळभगला नाहीं. आभण र्माची उन्नभत करणारे मतसांस्थापक याांचा आजपयंतचा असाच 
क्रम चालत आलेला आहेसा भदसतो. या जगावर र्माभभमानानें काय काय अनथध झाले आहेत व लोक आपल्या 
जुन्या मतास भकती भचकटून राहून तभिरुद्ध कोणी बोलल्यास तयाचा ते कसा छल कभरतात याचीं उदाहरणें सवध 
देशाांत शेंकडों असलेलीं आपण इभतहासाांतून वाभचतों व प्रतयक्ष बघतों असें असून स्वामीजी हे लोकाांच्या या 
भवरुद्ध आचरणाकडे लक्ष न देताां भर्म्मेपणानें आभण रै्यानें बेर्डक आपल्या प्रभतपक्ष पांभडतवीराांचे गोटाांत जाऊन 
खुशाल तळ देत, याला काय म्हणावें ? आभण तशा भठकाणीं जाऊन पुनः आपलें  मतप्रभतपादनास स्वारी 
तयारच! कोण हें र्ाभरष्ट! प्रभतपक्षीमांडळाांत तरी सवध एकसारख्या स्वभावाचेच असतात असाही अथध नाहीं. कोणी 
खुनशी, कोणी दीघध िेष्ट,े कोणी दाांडगे, कोणी मतसरी, कोणी अभवचारी, कोणी मतलबी व कोणी घातुक. तेव्हाां 
अशाांच्या मध्यें जाऊन भनभधयतेनें आपलीं अगदीं नवीन आभण सवध जुन्या लोकाांस असांमत अशीं मतें तयाांना साांगणें 
व तयाांच्या जुन्या मताांचें आपल्या अपूवध भविते्तनें खांडन करणें हीं कामें अतयांत र्ाभरष्टाभशवाय कदाभप होणें नाहींत, 
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असें आम्ही समजतों. व तें र्ाभरष्ट दयानांदजींच्यामध्यें पूणधपणें होतें असें तयाांच्या एकां दर प्रवासक्रमावरून व 
तयाांनीं स्थलोंस्थलीं जे वादभववाद केलेले प्रभसद्ध आहेत तयाांवरून सहज कळतें. 

 
स्वामीजी हे ज्या अथीं सांन्यस्त असून भवलक्षण भनलोभी असत तया अथीं तयाांना कोणाचीही भीड मयादा 

व लुलुतुप ुम्हणून भबलकुल नसे. व यामुळेंच तयाांना आकषधक व पाशबद्ध करणारें या जगाांत काांहीं नसून ते जें 
वदेशास्त्रोक्त मत देत तें चोख व भनरभभलाषाचें असे. कुलोपाध्यायाला यजमानास असें मत कळभवलें  तर आपलें  
पौरोभहतय बांद होईल अशी भीभत असते; शास्त्र्याला मीं असा शास्त्रार्ार साांभगतला तर लोकाांमध्यें आपली 
अप्रभतष्ठा होईल, अशी काळजी असते; आभण गृहस्थाला आपण अमुक आचायध साांगत असलेल्या आचाराप्रमाणें 
न वागलों तर चार लोकाांत असलेलें  आपलें  वजन जाईल असा वचक असतो. एतावता भनभीडपणाचें आभण 
मनाला खरें वाटणारें मत घेऊन तयाप्रमाणें आचरण करण्याचें रै्यध व अदाांभभकता कोणामध्येंच साांपडत नाहीं. 
तशा प्रकारचे पाश अथवा लोलुप होण्यासारखें कारण स्वामीजींस काांहींच नसल्यामुळें ते ऋषीसारखे 
सतपथानुवत्ती होते. हा तयाांच्यामध्यें महासारु्तवाचा अलौभकक गुण होता आभण यामुळेंच ते या येवढ्या पूज्य 
पदाला पावले असें म्हणावें लागतें. गुजराथेंत पूवीं इ. सन १८१८ पासून १८३२ पयंत सहजानांदस्वामी ऊफध  
स्वामी नारायण या नाांवाचे सारु् पुरुष व र्मधसांस्थापक प्रकट होऊन गेले. व तयाांनीं भतकडे लक्षावभर् लोक 
आपल्या सदुपदेशानें सतसांगी व सारु् केले. या स्वामीनारायणाांचे सांबांर्ानें भतकडे अनेक मांभदरें व मठ बाांभर्ले 
गेले व तयाांच्या अस्स्ततवाांत तयाांचाही बहुत छल झाला. कारण सुर्ारणा म्हणजे कोणाचे तरी न्यावर पाय येतो; 
व असा ज्याांचे फायद्यावर पाय येतो; ते तया सुर्ारकाांचा छल कभरतात असें वर पूवीं साांभगतलें च आहे. असें होतें 
तथाभप तया स्वामीनारायणाांचा पांथ फार भवस्तार पावनू तयाांचा भतकडे फार लौभकक झाला. स्वामीनारायणाांनीं 
वचनामृत व भशक्षापिी वगैरे आपल्या मताचे प्रभतपादक असे काांहीं ग्रांथ केलेले भतकडे प्रभसद्ध आहेत. इतक्याही 
गोष्टी खऱ्या. तथाभप, तया र्मोपदेशकाांत स्वामी दयानांदजींच्या इतकी भवित्ता आभण गाांभीयध नव्हतें हें भवशषे 
आहे. स्वामीनारायण हेही तपोभनभर्, ब्रह्मचारी व वक्ते होते. परांतु दयानांदस्वामींच्या अभितीय भवित्त्वामुळें  ते 
वरील सहजानांदस्वामींच्या वरच्या पायरीला येतात. र्मधस्थापकाांत श्रीमच्छांकराचायध जसे सवध यौभगक गुणाांनीं, 
भवित्तेंनें, वगैरे युक्त होते तसेच श्रीमद्दयानांदजी हे होते. म्हणून तयाांना प्रभतशांकराचायध म्हटल्यास हरकत नाहीं 
असें आम्हास वाटतें. शांकराचायांचे मागें भविते्तनें पांभडताांचे बरोबर शास्त्रवाद करण्यास कोणीच झाला नाहीं. 
तयाचप्रमाणें रामानुजाचायध, मध्वाचायध, व वल्लभाचायध वगैरे मोठमोठे पांथस्थापक व भविान् असे भाष्ट्यकत्त ेझाले. 
ह्या सवांचे माभलकें त बसण्यास भनःसांशय दयानांदजींप्रमाणें अवाचीन काळीं दुसरा कोणी भविान् व तपोभनष्ठ पुरुष 
झाला नाहीं! 

 
येथपयंत स्वामी हे कोणतया प्रकारचें मनुष्ट्यरतन होते याभवषयीं अल्प भववचेन झालें . आताां याांचे 

सांबांर्ाच्या प्रभतपक्ष्याांचे म्हणण्याचा थोडक्याांत भवचार करून हें प्रकरण आटोपूां. दयानांदजी हे ज्याअथीं उत्तरेकडे 
सवध मुलूख भफरून भठकभठकाणीं पांभडतजनाांशीं वादभववाद करीत बहडत होते; तयाअथीं तया तया भठकाणीं तयाांचे 
प्रभतपक्षी आभण तयाांच्या मतप्रभतपादनावर शांका घेणारे असे पुष्ट्कळ भविान् असतील याांत सांशय नाहीं. तया सवध 
प्रभतपक्षाांच्या आभण शांकाखोराांच्या अनुकूल प्रभतकूल म्हणण्याचें मांडन खांडन प्रस्तुतस्थलीं करावयाचें आहे असें 
नाहीं व तसें करण्यास आम्हाला अवकाशही नाहीं. आम्हाला फक्त आमच्या महाराष्ट्रदेशाांतील जे स्वामीजींचे 
भवरोर्ी होते तयाांचे म्हणण्याचा माि या लेखाांत भवचार करावयाचा आहे. व तोच काय तो आमच्या इकडील 
लोकाांच्या पुढें आम्हाला ठेवावयाचा आहे. कारण, दयानांदजींवर ज्याांचे ज्याांचे आके्षप आभण कटाक्ष होते, 



 अनुक्रमणिका 

तयाांपैकीं महाराष्ट्रदेशीय आके्षपकाांचीं म्हणणीं आभण लेखमाि इकडील लोकाांस माभहत आहेत. सवध 
बहदुस्थानाांतील साऱ्या आके्षपकाांची म्हणणीं आभण लेख आमच्या महाराष्ट्रीयाांस ठाऊक असण्याचा सांभव नसून, 
दयानांदजींच्या भवरुद्ध इकडे जे आके्षप आभण लेख प्रभसद्ध झाले तेवढेच काय ते तयाांना माभहत आहेत व तयाांवरून 
ज्याांचीं मनें दयानांदजींच्या सांबांर्ानें भ्रष्ट होऊन तया महापुरुषाभवषयीं अपूज्यतापूभरत झालीं असतील तयाांना 
दयानांदजी हे कोणतया प्रकारचे मनुष्ट्य होते व तयाांची इकडील आके्षपकाांनीं जी न भतूो न भभवष्ट्यभत बनदा आभण 
उपहास केला तो भकती अांशाांनीं वाजवी होता बकवा भनखालस िेषबदु्धीनें केलेला होता हें समजून, तया 
सतपुरुषावर एखाद्यानें भवनाकारण आग पाखडली तर ती भनमटूपणें ऐकून न घेताां सौभ्योपायाांनीं ती 
भवझभवण्याचा प्रयतन करणें हें आम्हीं आपल्या कत्तधव्याांपकैीं एक कतधव्य केल्यासारखें होईल. आभण ह्या सवध 
हेतूांसाठीं आम्ही हा पुढील लेख प्रस्तुत भनबांर् सांपभवताां सांपभवताां थोडक्याांत भलहून घेतों. 

 
इकडील आके्षपकाांत आम्हीं वर भलभहलेले दोन तीन गृहस्थ मुख्य असून तयाांतही भनबांर्मालाकार हे 

तयाांजमध्यें रु्रीण होते. प्रोफेसर भाांडारकर वगैरेंचे आके्षप आभण आशांका नुसतया तोंडातोडीं वास्ग्ववादाांतच 
भनघाल्या होतया, व तयाांचे दयानांदजींच्या सांबांर्ानें जें मत झालें  असेल तें तयाांचे जवळच राभहलें  असावें. तयाचा 
तयाांनीं बाहेर कोठेंही उल्लखे केला असेल असें वाटत नाहीं. कै॰ वा॰ भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडत याांनीं दयानांदजींच्या 
पभहल्या भेटीच्या सांबांर्ानें इांदुप्रकाशाांत एकदाां भवरुद्ध लेख भलभहला होता. परांतु पुढें तयाांना दयानांदजींची भवित्ता 
आभण तपोबल समजून पुनः तयाांनीं तयाांजभवषयीं कर्ींही अवाक्षर काभढलें  नाहीं, इतकें च नाहीं; तर तयाांच्या 
तोंडून आम्हीं स्वामीजींची अनेक वळेाां स्तुभत ऐभकली होती. याभशवाय तयाांच्या इांदुप्रकाशाांत पुढें अमदाबाद वगैरे 
भठकाणचीं स्वामीजींच्या स्तुतीचीं आभण लौभककाांचीं अनेक पिें प्रभसद्ध झालीं आहेत तयाांजवरून तयाांचा 
दयानांदजींभवषयीं अनुकूल समज झाला होता असें समजण्यास सबळ कारण आहे. ज्याचेभवषयीं आपला समज 
प्रभतकूल आहे तयाच्या स्तुभतस्तौतयाचे भवस्तृत लेख आपल्या पिाांत मभहनोंगणती एकसारखे प्रभसद्ध करील अशा 
उदार प्रकृतीचा पिकार आम्हाला वाटतें कोणीही नसेल; व तयाचप्रमाणें कै॰ वा॰ भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडतही असाव े
असा आमचा समज आहे. आभण ज्या अथीं तयाांनीं वर भलभहल्याप्रमाणें आपल्या इांदुप्रकाशपिाांत स्वामीजींचा 
भकतयेक मभहनेपयंत गौरव प्रभसद्ध केला व तयाांच्या आमच्या भाषणाांतही तयाांनीं स्वामीजींभवषयीं आपली पूज्यबभुद्ध 
दाखभवली तया अथीं दयानांदजींच्या भवरुद्ध असलेल्या आके्षपकाांतून तयाांचें नाांव मुळींच काढून टाकावें हें बरें 
भदसतें. दयानांदजींच्या पभहल्या भेटींत लोकाांचा कसा काय समज होत असे, व पुढें तो समज कसा पालटत 
जावा याचें यथाथध वणधन ठाणें येथील सूयोदयाांत स्वामीजींच्या सांबांर्ाचा जो मृतयुलेख प्रभसद्ध झाला होता व जो 
अांशतः आम्हीं ह्या लेखाचे शवेटीं, ‘स्वामीजींच्या सांबांर्ानें वत्तधमानपिाांचे लेख’ या सदराखालीं स्वतांिपणें 
घेतलेल्या मजकुराांत एक उतारा घेतला आहे तयावरून समजेल. ल्या लेखाप्रमाणेंच कै॰ वा॰ भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडत 
याांचा स्वामीजींभवषयीं प्रथमतः समज होऊन वर भलभहल्याप्रमाणें तयाांजकडून एकवार प्रभतकूल लेख भलभहला 
गेला. परांतु पुढें ते सवध समज चुकीचे समजून तयाांचें स्वामीजींच्या सांबांर्ानें उज्वल मत झालें , ही मोया 
सांतोषाची गोष्ट होय, याांत सांशय नाहीं. समजदार आभण भवचारी पुरुषाचीं हींच लक्षणें आहेत कीं, ते एकवार जो 
आपला भ्रष्ट अभभप्राय आभण दूभषत मत झालें  असेल तेंच र्रून न बसताां, तयाांच्या अभभप्रायाांत आभण मताांत 
सदसभिचारपूवधक पालट होतो. तया प्रकारचे कै॰ वा॰ भवष्ट्णुशास्त्रीपांभडत हे समजदार आभण भवचारी पुरुष होते 
असें म्हणण्यास काांहीं हरकत नाहीं. एतावता दयानांदजींच्या महाराष्ट्रीय आके्षपक प्रभसद्ध लोकाांपकैीं आताां एक 
कै॰ वा॰ भवष्ट्णुशास्त्री भचपळूणकर म्हणजे, माजी भनबांर्मालेचे कते्त, हे माि राभहले. याांचा दयानांदजींवर 
शवेटपयंत अतयांत कटाक्ष होता असें तयाांच्या वारांवार प्रभसद्ध झालेल्या दुष्टोद्गारपूवधक लेखाांवरून समजण्यास 



 अनुक्रमणिका 

हरकत नाहीं. भचपळूणकर हे आज अस्स्ततवाांत नाहींत, तेव्हाां तयाांचे पश्चात् तयाांच्या लेखाांवर टीका करण्याचा 
आमचा भबलकुल इरादा नाहीं. हें आम्ही येथें उघडपणें साांगतों. आमच्या या म्हणण्याचें प्रतयक्ष प्रमाण आम्ही 
आपल्या वाचकाांस येथें इतकें च कळवनू ठेभवतों कीं, भचपळूणकर याांनीं खुद्द आमच्या लेखावर अतयांत श्रमपूवधक 
सुमारें दीड वषधपयंत जी समालोचना भलभहली ती जरी सवांशीं आमच्या मताला प्रभतकूल असून भतच्यावर उलट 
उत्तरें भलभहण्यास आम्ही असमथं आहों असें नाहीं तरी, हें काम, ईश्वरकृपें ज्या भवचारी व भविान् लोकाांस 
आमच्या व भचपळूणकर याांच्या लेखाांतील सतयासतयभववचेनाची शस्क्त व बुभद्ध आहे तयाांजकडेच सोपांभवणें 
अम्हास प्रशस्त भदसतें. 

 
दयानांदजींच्या सांबांर्ानें भचपळूणकराांनीं घेतलेल्या आके्षपाांभवषयीं आभण केलेल्या अभनवाच्य 

बनदेभवषयींही आम्ही उदासीन अथवा भतऱ्हाईत राहावें हें आम्हास प्रशस्त भदसत नाहीं. टीकाकार आभण 
टीकाभवषयक हे दोघेही पुरुष आज पांचतवाला भमळून तया उभयताांच्या कीर्तत आभण लेख हेच कायते आताां 
अवभशष्ट राभहले आहेत. तेव्हाां तया उभयताांच्या लेखाांचे सांबांर्ानें अनुकूल प्रभतकूल अभभप्राय आभण टीका 
भलभहण्यास सवांना एक सारखाच अभर्कार आहे व तयाप्रमाणें तया अभर्काराचा थोडासा भोगवटा आम्हीही 
घेण्याची वाचकाांकडून परवानगी घेतों. 

 
पस्ण्डत स्वामी दयानांदसरस्वती हे इ॰ स॰ १८७५ च्या जून जुलै मभहन्याांत येथें येऊन गेले व तयाांची येथें 

सुमारे पांध्रा सोळा व्याख्यानें झालीं, असें वाटतें. तयाांतील भकतयेक व्याख्यानें तयाच वळेीं कोणीं उद्योगी पुरुषाांनीं 
प्रभसद्ध केलीं आहेत. स्वामीजींचें वक्तृतव कोणतया प्रकारचें होतें हें वर साांभगतलें च आहे. तयाांचा येथें भविान् व 
ज्ञातया गृहस्थमांडळींकडून मोठा सन्मान झाला. लोक मोया पे्रमानें तयाांचीं व्याख्यानें आभण उपदेश श्रवण 
करण्यास जात. स्वामीजींना जो सन्मान भमळावयाचा तो बहुशः भविान् व समांजस अशा उदार प्रकृतीच्या 
गृहस्थाांकडूनच मातसयधदोषास्न्वत शास्त्री पांभडत व भभक्षकु याांजकडून स्वामीजींस मान व आदर भमळण्याची 
आशाच नव्हती. ह्याप्रमाणें तयाांची येथें मोठी वाहवा झाली. तयाांचें भनभीड, स्पष्ट, आभण बकतुभवरभहत भाषण 
सवांना अतयांत भप्रय व्हावें व तयाांचें व्याख्यान ऐकण्यास श्रोतृजनाांची अगदीं बझबड उडावी. [‘बहदुक्लब’मध्यें गेल्या जुलै 
मभहन्याांत मोठी झटापट चालली होती. एक भदवस स्वामींचें व्याख्यान आभण दुसरे भदवशीं वरील रेवरेंडबोवाांचें (रेव. नीलकां ठशास्त्री गोरे याांचें). तयाांत 
मौज काय होईां कीं, स्वामींच्या वेळेस भदवाणखान्याांत जाण्याला रीघ नसे. आभण रेवरेंडशास्त्रीबोवाांच्या वेळेस एकेका श्रोतयानें बरोबर हातरूण आणून प्रभ ु
येशूचें ध्यान करण्याचें मनाांत आणलें  असतें तरा हवी भततकी जागा होती! आभण हातरुणाची गरजही खरीच! —माहे नोव्हेंबर १८७५. भनबांर्माला, अांक 
२३.] ह्याप्रमाणें स्वामीजींचा काल येथें फार चाांगल्या प्रकारें गेला व पुणेंकर भविान् गृहस्थाांनी तयाांचा फार 
योग्यप्रकारें परामषध घेतला. पण हें मतसरी व हलकट बुद्धीच्या भभक्षुकाांस आभण गृहस्थाांस न आवडून तयाांनीं 
स्वामीजींचा फभजता करण्याचा भनश्चय केला. एके भदवशीं स्वामीजींवर भस्क्त व पे्रम ठेवणाऱ्या लोकाांनीं 
स्वामीजींस हत्तीवरून गाांवाांत भमरवीत आभणलें . तो सांभर् बघून येथील भकतयेक चटोर आभण दाांडग्या लोकाांनीं 
स्वामीजींच्या वरघोड्याबरोबरच एका गाढवास श्रृांगारून तयाचीही भमरवणूक काभढली! व पुढें फारच दाांडगाई 
माजून शवेटीं पोभलसाची मदत आणनू ती बांद करावी लागली; वगैरे गोष्टी तया वळेच्या वत्तधमान पिाांतून व खुद्द 
भनबांर्मालाकाराांनीं आपल्या मालेच्या २३ व्या अांकाांत भवस्तारेंकरून प्रभसद्ध केल्या आहेत. अस्तु; अशा गोष्टी 
आभण तयाही पुण्यासारख्या भवद्यापीठ नगराांत होणें ही, परकीयाांस देखील अतयांत खेदाची बातमी होय. मग 
ज्याांनीं दयानांदजींना मुद्दाम आमांिण करून आपल्या पुण्य नगराांत आभणलें  तयाांना हा दुष्ट प्रसांग बघून भकती 
वाईट वाटलें  असेल याची कल्पना वाचकाांस सहज होईल. आपल्या घरीं सतकारपूवधक बोलाभवलेल्या 
पाहुण्याचा असा अपमान व्हावा व तयाच्या भवद्यातपोबलाला अगदीं हीनतव आणण्याचा मूखध लोकाांनीं प्रयतन 
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करावा, हें पाहणें कोणासही सहन व्हावयाचें नाहीं. असो, पुढें पुणेंकराांचे ह्या दाांडगेपणाच्या व अतयांत 
सोरटभगरीच्या कामाबद्दल व्हावयाचें तयाप्रमाणें अांशतः शासन होऊन तयाांना प्रायभश्चत्तही भमळालें . तेव्हाां 
तभिषयक काांहीं अवभशष्ट भाग आताां राभहला नाहीं. परांतु ह्या सवध अभनष्ट गोष्टींबद्दल आमच्या भनबांर्मालाकाराांस 
यस्तकां भचत्ही भवषाद बकवा खेद वाटला नाहीं, ही फार आश्चयाची आभण दुःखाची गोष्ट होय. मालाकाराांना 
आपल्या मालेमध्यें ‘वक्तृतव’ या भनबांर्ाांत वक्तयाांचे माभलकें त श्रीमद्दयानांदजींना भनरुपायानें गोंवण्याचा प्रसांग 
आला व ही गोष्ट भनखालस तयाांचे मताभवरुद्ध होती, असें तयाांनीं स्वामीजींभवषयीं जो एकां दर आपला अभभप्राय 
दशधभवला आहे, तयावरून खास अनुमान होतें. स्वामीजींच्या गुणावगुणाांचें बकवा मतभेदाचें पृथक्करण करण्याचें 
मालाकाराांस सामथ्यध नव्हतें अथवा तसें करणें तयाांस इष्ट वाटलें  नसावें. कारण, तसें केलें  असतें तर कदाभचत् 
तयाांचे अांगावरच मसलत आली असती! ज्या भविान पुरुषाची येथें सव्वा डझनावर व्याख्यानें झालीं, तीं सवध 
ऐकून तया व्याख्यातयामध्यें मालाकाराांस ‘दुर्ाची चरबी’ भरचभवण्यापेक्षाां काांहींच गुण भदसला नाहीं, ही भकती 
सखेदाश्चयाची गोष्ट आहे! अथवा, याांत आश्चयध तें कसलें? मतसर आभण पोक्त भवचाराचा अभाव या दोन दुष्ट 
गुणाांनीं तरुण मालाकाराांचे न्यायदृष्टीवर झाांपड घालून तयाांच्या गुणावगुणभववचेक सद्बुद्धीस अतयांत माांद्य 
आभणलें  होतें. तयामुळें  तयाांस स्वामी दयानांदजींमध्यें गुणलेशसुद्धाां आढळला नाहीं! स्वामीजींचा वरघोडा 
भमरवला तयाबरोबर पुण्याच्या असांभाभवत आभण कुटाळ लोकाांनीं गाढवाचा छभबना काढून सभ्य लोकाांमध्यें 
आपलें  हसें करून घेतलें , यापेक्षाां जास्त काांहीं झालें  नाहीं. परांतु तयाांत अतयांत खेदाची गोष्ट ही होय कीं, तया 
असांभाभवतलोकाांमध्यें आमचे जवान मालाकारही भमळून तयाांनीं आपल्या सोरट सांवगड्याांची पाठ थोपटली व 
झाली ही गोष्ट अतयांत इष्ट झाली, अशा प्रकारचा गौरव आपल्या पुस्तकाांत प्रभसद्ध करून जन्माचा आपल्या सुांदर 
लेखाांस काभलमा लाभवला, ही गोष्ट चाांगली झाली नाहीं. हा काभलमा मालाकार जर स्वामीजींच्या देहावसान 
समयीं जीवमान असते, व स्वामीजींची जी आलीकडे पाांच सात वषांत सवधि कीर्तत पसरून सहस्रावर्ी लोक 
तयाांच्या भजनीं लागले होते, तें तयाांनीं पाभहलें  असतें तर तयावरून तरी तयाांचीं पूवींचीं स्वामीजींभवषयींचीं सवध 
कुस्तसत मतें दरोबस्त भफरून मालाकाराांनींच स्वतः तयाांचे गुणानुवाद गाइले असते, अशी आमची खािी आहे. 
परांतु दुःखाची गोष्ट ही झाली कीं, मालाकाराांस आयुमान थोडें होऊन ते स्वामीजींच्या अगोदरच तीन वषें 
भनष्ट्करुण काळाचे दाढेंत पडले. यास भनरुपाय झाला! बाकी, मालाकाराांस स्वामीजींच्या मतावर आभण तयाांनीं 
केलेल्या ग्रांथाांवर शाांतपणें भवचार करण्यास अवकाश झाला नाहीं व तयाांनीं स्वामीजींभवषयीं आपला अभभप्राय 
देण्याची फार घाई केली ह्मामुळें  तयाांच्या हातून दयानांदजींभवषयीं बनदापर लेख भलभहला जाऊन तोच काय तो 
तयाांच्या मागें कायम राभहला; ह्याबद्दल वाईट वाटतें. दयानांदजींची जी पुण्याांतील मूखधलोकाांनीं बनदा केली 
आभण मालाकाराांनीं तयाांचा जो उपहास केला तया बनदेला आभण तया उपहासाला स्वामीजी हे भकती अांशाांनीं पाि 
होते याचा भवचार आमचे वाचक करतीलच. साराांश, दयानांदसरस्वतींच्या महाराष्ट्रीय आके्षपकाांपैकीं जे 
भचपळूणकर हे प्रमुख होते म्हणून म्हटलें  आहे, तयाांचे आके्षप आभण तयाांच्या आके्षपाांप्रमाणें तयाांचे लेख हे भकती 
सदोष आभण कुस्तसत, मातसयधप्रपूभरत व बाभलश होते याचें थोडक्याांत स्पष्टीकरण केलें . मनुष्ट्य अभभमानाला 
पेटून तयाजकडून कर्ीं कर्ीं भकती अश्लाघ्य वत्तधन घडतें याचें प्रतयक्ष उदाहरण आमच्या मराठी लेखकाांत ह्या 
प्रभसद्ध मालाकाराांचें आहे. तेव्हाां, कोणताही लेख आभण कोणताही आके्षप प्रभसद्ध करणें तो भवचारपूवधक भलभहला 
असताां तयापासून एखाद्या भवषयीं लोकाांचें भ्रष्ट मत आभण प्रभतकूल अभभप्राय होण्याची भीभत नसते. व हें र्ोरण 
सवध लेखकाांनीं लक्षाांत वागभवलें  पाभहजे. दयानांदजींची बनदा आभण उपहास पुणेंकराांनीं आभण तयाांचे बाांर्व 
मालाकार याांनीं केला, तथाभप सवध भारतवषध आभण तयाांतील लेखक, काांहीं पुणेंकर आभण मालाकार 
याांच्याप्रमाणेंच असांभाभवत आभण कुस्तसत नाहींत. जगामध्यें गुणावगुण परीक्षणाचें आज अनावषधण होऊन तयाचा 
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सवधि दुष्ट्काळ पडला आहे अशी ही काांहीं गोष्ट नाहीं. पुण्याांतील लोकाांनीं आपल्या अश्लील वत्तधनानें स्वामीजींचा 
अपमान आभण दुलौभकक करण्याची खटपट केली, परांतु सवध आयावत्तध पुण्यासारखें अश्लीलवत्ती झालेलें  नाहीं. 
गाांव आहे तेथें म्हारवाडा आहे. चार सभ्य लोक असले तर तेथें दहा असभ्य लोक असतात, असा सवधि प्रकार 
भदसतो. परांतु तयाांत खेदाची गोष्ट हीच कीं, मालाकाराांसारखे जे सभ्य म्हणून म्हटले जातात तेच कर्ीं कर्ीं 
दुराग्रहाला पेटून असभ्याांचे दोस्त होतात व तयाांच्या बरोबर तयाांच्याच सारखें बनद्य कमध कभरतात हें फार वाईट! 
स्वामीजींची व्हावयाची तयाप्रकारेंकरून सवधि बडेजाव होऊन तयाांच्या अस्स्ततवाांत व ते मृतय ू पावल्यावरही 
तयाांना भमळावा तसा लोकाांकडून फार मोठा सांमान भमळाला व तयाांच्या भविते्तचें, सद्गुणाांचें आभण तपोभनष्ठतेचें 
साथधक झालें , असें मानण्यास हरकत नाहीं. गजेंरारूढ चक्रवत्ती राजाची स्वारी नगरवीथींतून चालली असताां 
गजेंराचा मोचा भफरला म्हणजे ग्रामबसहाांची तयाचे मागें पुष्ट्कळ ओरड चालते; तित् या सदुगुरु स्वामीजींवर या 
जगावरील भकतयेक ग्रामबसह भोंकले बकवा तयाांनीं तयाांच्या कुचेष्टा केल्या तरी तो गांभीर वृत्तीचा भदग्गज 
डगमगणारा नव्हता व तयाप्रमाणें तो कोठेंच डगमगला नाहीं! आम्हीं वर एके भठकाणीं भलभहल्याप्रमाणें सारु् 
तुकारामबोवा याांचा छल करण्यास जसा रामभट वाघोलकर हा चाांडालवृत्तीचा ब्रह्मपुरुष झाला होता, तसे 
छलवादी स्वामीजींचा छल करण्यास पुणेंकर अथवा मालाकार याांच्यामध्यें भनभवष्ट झाले होते, असें म्हणावें 
लागतें! तसें नसतें तर तयाांस स्वामीजींभवषयीं इतकें  अपे्रम आभण अभस्क्त झाली नसती. स्वामीजींस अनुकूल 
असणारी सवध भारतभभूम एकीकडे आभण तयाांची बनदा व उपहास करणारें पुण्यनगर आभण तयाांत अभर्वास 
करणारे मालाकार हे एकीकडे, ही जोड जमावी तरी कशी? तेव्हाां या जोडींत कोणी तरी नाठाळ खट्याळ 
असावें हें खभचत; व तो भाग बहुमतानें आमच्या पुण्यनगराकडे आभण कै॰ वा॰ मालाकाराांकडे येतो; हें पाहून 
तयाांजभवषयीं वातसल्य बाळगणाऱ्या तयाांच्या भमिाांतून कोणास बरें वाईट वाटणार नाहीं? अस्तु. ‘गतां न शोचाभम 
कृतां न मन्ये!’ झाल्या गोष्टीस उपाय नाहीं! पुढें तरी आपण ह्या गोष्टी लक्षाांत वागवनू तयाप्रमाणें 
सदसभिचारपूवधक आभण दूरवर दृभष्ट पोंचवनू वत्तधनक्रम ठेवावा, हाच या सवध भतू गोष्टींचा भावाथध आहे. इतकें  
साांगून आम्ही पुढें चलतों. 

 
स्वामी दयानांदसरस्वती याांचें चभरि व तयाांची कीर्तत ऐकून अमेभरका खांडाांतीलही भकतयेक लोक तयाांच्या 

भजनीं लागले. व तयाांतील काांहीं लोक इकडे बहदुस्थानाांत येऊन तयाांनीं स्वामीजींची फारच सेवा चालभवली. हे 
लोक कोणते तें आमच्या वाचकाांस माभहत असेलच. हे लोक म्हणजे, हल्लीं बहदुस्थानाांत जी ‘भथओसाभफकल 
सोसायटी’ म्हणून प्रभसद्ध आहे, ती मांडळीं होय. या मांडळीचें ‘भथओसाभफस्ट’ म्हणून एक पुस्तक प्रभतमासीं 
प्रभसद्ध होत असतें. तया पुस्तकाांतून दयानांदजींची कीर्तत आभण भवित्त्वाभदगुण अवध्या जगाला महशूर झाले 
आहेत! स्वामीजींच्या कीर्ततप्रसाराला वरील माभसक पुस्तक पुष्ट्कळ अांशाांनीं कारण होऊन फार लाांबलाांबच्या 
लोकाांकडून स्वामीजींभवषयीं चौकशा आभण खुलासे चालले. सद्धमधपांथ स्थापकाांत सातासमुरा पलीकडे आभण 
पाताळाांत सुद्धाां तयाचा यशोदुांदुभभ दुमदुमून राभहला आभण तेथें ज्याची कीर्ततपताका सदोभदत फडफडत 
राभहली, असा अभितीय व अपूवध महापुरुष स्वामीदयानांदसरस्वती हाच एक होऊन गेला, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. आताां, वरील ‘भथओसाभफकल’ मांडळीचा आभण स्वामीजींचा पुढें थोडासा मतभवरोर् झाला, तरी 
तया मांडळीची स्वामीजींभवषयींची पूज्यता नष्ट झाली नव्हती, असें तयाांनीं आपल्या पुस्तकाांत स्वामीजींचा जो 
भवस्तारपूवधक मृतयुलेख भलभहला आहे तयावरून समजण्यास हरकत नाहीं. याप्रमाणें या सतपुरुषास सवध 
जातीच्या व सवध र्माच्या लोकाांकडून फार मोठा सन्मान भमळाला व तया सन्मानास तो महापुरुष सवांशीं पाि 
होता याांत सांशय नाहीं. 
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स्वामीजींनी जो ग्रांथसमूह भलहून ठेभवला आहे व तयाांनीं जीं आपलीं मतें प्रभसद्ध केलीं आहेत तयाांचें चीज 

तयाांचे पश्चात् आताां काय व्हावयाचें असेल तें होईल. परांतु अल्पावकाशाांत तयाांच्यानें भजतकें  करवलें  भततकें  
तयाांनीं केलें  व तें आताां तयाांनीं आपल्या अनुयायी सस्च्छष्ट्याांचे स्वार्ीन केलें  आहे. तयाचा ते जसा सदुपयोग बकवा 
दुरुपयोग करतील तसा होणार आहे. छिपभत भशवाजी महाराजाांनीं दुष्ट यवनाांचें पाभरपतय करून 
गोब्राह्मणप्रभतपालनास सुयांि राज्यकारभाराची योग्य व्यवस्था केली होती, परांतु भशवाजीचे मागून ज्याचे हाताांत 
ती व्यवस्था आली तयाच्या वत्तधनाप्रमाणें भतचा पभरणाम झाला. तयाचप्रमाणें स्वामीजींनीं जी व्यवस्था केली आहे 
भतचा पभरणामही भतच्या वभहवाटदाराांप्रमाणें आभण कारभाऱ्याांप्रमाणें होणार आहे. तया वभहवाटदाराांची आभण 
कारभाऱ्याांची जशी योग्यता, भनष्ठा, स्वामीजींभवषयीं पे्रम, भनश्चयदाढ्यध व आस्था असेल तयाप्रमाणें सवध गोष्टी 
अनुकूल घडणार आहेत. स्वामीजींनीं सतय र्माची स्थापना करून भठकभठकाणीं ‘आयधसमाज’ नावाच्या मांडळ्या 
तया र्माचा प्रसार करण्यास म्हणून मदतगार म्हणून नेमून ठेवलेल्या आहेत. तयाांच्या साह्यानें जें स्वामीजींचें 
भनमधल यश व तयाांचा सदे्धतु तो अप्रभतबद्ध रीतीनें जगामध्यें आपलें  उत्तमरूप दाखवील, बकवा तयाांचें असाह्य 
झालें  तर तें सद्यश व तो सदे्धतु तसाच पडून राहील! तयाची जबाबदारी आताां स्वामीजींवर नसून ती तयाांनीं 
नेभमलेल्या वरील मदतगार वभहवाटदाराांवर आभण कारभाऱ्याांवर आहे. तसेंच बाजाराांतील दुकानाांत उत्तम व 
शलेक्या मालाचा भढगारा पडला आहे. परांतु तयाचा खप होऊन तो लोकोपयोगास येणें हें गाांवाांतील लोकाांच्या 
ऐपतीप्रमाणें होणार आहे. उांची माल खपण्यास लोकाांमध्यें सर्नता लागते. कां गाल व नादार लोक असले तर 
तयाांच्यामध्यें तया मालाचा भवक्रा होणार नाहीं. कारण, ते भभकारी तया उांची भजनसाांकडे पाहण्यास देखील 
भभतात. तित् स्वामीजींचें सद्धमधतव लोकाांच्या पुढें पडलें  आहे. तयाांच्या सदसद्बुद्धीप्रमाणें तया र्मधतत्त्वाला 
ग्राहक भमळून तत्त्व काढणाऱ्या सतपुरुषाचा सदे्धतु सफल होईल बकवा भवफल राहील. ह्या सवध गोष्टींचें श्रेय 
बकवा दुःश्रये दयानांदसरस्वतींचे मागें राभहलेल्या लोकाांकडे आहे. आताां काांहीं स्वामीजी हे आपल्या 
पभरश्रमवृक्षाला कशीं काय फलें  आलीं आहेत हें बघायला या मृतयुलोकीं यावयाचे नाहींत. तेव्हाां तयाांना आताां 
तयाबद्दलचें सुख नाहीं आभण दुःखही नाहीं. तयाांनीं लाभवलेला अमृतवृक्ष लोकाांच्या हयगईनें अथवा हेळसाांडीनें 
कोमेजून, वठून बकवा कपूधन गेला तरी तयाांना तयाबद्दल दुःख वाटावयाचें नाहीं. आभण लोकाांनीं पुनः आस्थापूवधक 
तयाची जोपासना केली, याला काळजीनें वळेच्यावळेीं तयाचें जें जीवन असेल तयानें बसचन केलें  व याला जो 
कालाांतरानें फलभार येईल तयाचा अभवभाज्य उपभोग घेतला तरी तयाांत तयाांना प्रतयक्ष काहीं सुखलाभही 
व्हावयाचा नाहीं. तयाांनीं लावलेल्या सद्धमधरूप छायावृक्षाची काळजी घेऊन तयाची शुश्रूषा ठेभवली तर ती आपणा 
ऐभहक मत्त्यांसच भवशषे उपयोगाची होणार आहे. यापेक्षाां काांहीं जास्त साांगण्याची आवश्यता नाहीं. 

 
स्वामीजींच्या मृतयूस फारसें काांहीं कारण झालें  नाहीं वगैरे प्रारांभींच भलभहलें  आहे. तथाभप तयाांना आपण 

या दुखण्याांतून वाांचत नाहीं असें वाटलें  असावें व तयाप्रमाणें तयाांनीं आपले पश्चात् आपण स्थाभपलेल्या सभाांची 
वगैरे कशी व्यवस्था चालावी इतयाभद गोष्टींचा खुलाशाकभरताां एक मृतयुपि म्हणून करून ठेभवलें  आहे. तया 
मृतयुपिावर उदेपूरच्या राणाजींचें भशक्कादसखत वगैरे झालें  असून तया मृतयुपिाप्रमाणें आताां स्वामीजींच्या मागें 
सवध व्यवस्था होईल. आपल्या इकडे मुांबई प्राांताांत प्रभसद्ध भवष्ट्णुबोवाब्रह्मचारी याांचा मरणभदवस जसा तयाांचे 
अनुयायी पाळून महाभशवरािीचे दुसरे भदवशीं तयाांची पुण्यभतभथ कभरतात, तशी सवध ‘आयधसमाजीय’ बाांर्व 
स्वामीदयानांदजींचीही पुण्यभतभथ करून तो भदवस पभवि मानतील अशी खािी आहे. स्वामीजींनीं आपल्या वर 
साांभगतलेल्या मृतयुपिाांत भकतयेक गृहस्थाांचीं नाांवें नमूद करून तयाांची ‘स्वदेशभहतकाभरणी’ नाांवाची एक सभा 
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नेभमली आहे. भतनें उदेपुरास तेथील महाराणाजींचे अध्यक्षतेखालीं सवध भारतवषांतील ‘आयधसमाजाां’वर 
वभरष्ठपणानें पाहणी ठेवावी, व स्वामीजींच्या नाांवावर जें काय हरएक कृतय करावयाचें असेल तें ह्या 
‘स्वदेशभहतकाभरणी’ सभेच्या भवचारें करावें असें तयाांनीं भलहून ठेभवलें  असल्याचें समजतें व तया मृतयुपिाप्रमाणें 
सवध गोष्टी घडतील याांत सांशय नाहीं. 

 
स्वामीदयानांदजींचा अांतकाळ झाल्याबद्दलच्या तारा सवध देशभर गेल्यावर तयाांच्या भक्तमांडळींत जो 

हलकल्लोळ उडाला तो साांगता पुवधत नाहीं. लक्षावभर् लोकाांकडून स्वामीजींच्या मृतयुदुःखदशधनाथधपिें, तारा व 
खुद्द मनुष्ट्यें उदेपूरच्या राणीसाहेबाांकडे आलीं. स्वामीजींच्या सवध छािवगांत उदेपूरचे महाराज हे पट्ट भशष्ट्यतवानें 
होते व तयाांच्याच हातानें बहुतकरून सवध व्यवस्था व्हावी असें स्वामीजींनीं भलहून ठेभवल्याचें वरील 
हकीकतीवरून वाचकाांस समजेलच. भशवाय उदेपूरचे राजे हे श्रीमान् व राजपदर्ारी आहेत. तेव्हाां स्वामीजींच्या 
हेतूप्रमाणें सवध गोष्टी यथास्स्थतपणें करण्यास ते कोणतयाही बाजूनें असमथध नाहींत; ह्यामुळें  सवध व्यवस्था उत्तम 
प्रकारें आभण शाश्वतीची होईल अशी सवांस उमेद आहे. गेल्या भडसेंबराांत उदेपुरास स्वामीजींचे पश्चात् 
तयाांचेभवषयीं आपण काय केलें  पाभहजे म्हणजे आपली तयाांचेवरील भस्क्त भदसेल याभवषयीं भवचार करण्याकभरताां 
सवध बहदुस्थानाांतून शेंकडों लोक आले होते. 

 
ह्याप्रमाणें ह्या महापुरुषाभवषयीं आम्हाला जें बकभचत् लेखन करावयाचें होतें तें आम्हीं करून तें तया 

सतपुरुषाच्याच पादसरोजीं अपधण करीत आहों. ह्यापुढें स्वामीजींभवषयीं ज्या देशी व भवदेशी पिकतयांनीं आपलीं 
दुःखें आभण अभभप्राय तयाांच्या मृतयूनांतर प्रभसद्ध केले, तयाांतील भकतयेक पिाांचे उतारे याखालीं भदले आहेत. ह्या 
उताऱ्याांवरून स्वामी दयानांदजी हे भकती लोकभप्रय होते व तयाांस बहदु, मुसलमान, पाशी, युरोभपयन, यहूदी 
वगैरे सवध जातीचे, वणाचे व र्माचे लोक भकती चाहत होते, हें स्पष्ट समजेल. मुांबई येथें ‘व्हॉइस ऑफ इांभडया’ 
म्हणजे ‘बहदुस्थानाचें म्हणणें’ या नाांवाचें एक पाभक्षक पुस्तक भनघत असतें. तें पूवीं माभसक पुस्तक होतें. तयाांत 
अनेक महत्त्वाच्या भवषयाांची भनरभनराळीं सदरें देऊन तया तया सदराांखालीं एतदे्दशीय पिकतयांचीं तया 
भवषयाांसांबांर्ीं काय म्हणणीं आहेत तीं थोडक्याांत इांग्रजीमध्यें देण्याची वभहवाट आहे. तयाप्रमाणें गेल्या 
नोव्हेंबरच्या ‘व्हॉइस आफ् इांभडया’च्या अांकाांत ‘दयानांद सरस्वती’, म्हणून एक स्वतांि सदरच घालून तयाखालीं 
तया महापुरुषाबद्दलचे एतदे्दशीय पिकत्त्यांचे बहुतेक उतारे घेतले आहेत. तयाांभशवाय, सवध बहदुस्थानाांतील आभण 
भवलायत व अमेभरका वगैरे भठकाणच्या भवदेशीय प्रभसद्ध पिकत्त्यांचे काय काय अभभप्राय आहेत ते एकि करणें 
म्हणजे मोया प्रयासाचें आभण दीघध कालाचें काम असल्यामुळें जेवढे अभभप्राय वळेेवर भमळभवताां आले तेवढे येथें 
आम्ही भनवड करून याखालीं घेतले आहेत. चभरिलेखनाच्या नवीन चालीला, तया चभरिनायकाबद्दलच्या 
लोकाभभप्रायाांची जोडणी करण्याचा इकडे हा नवीनच सांप्रदाय भदसेल. तथाभप तो अगदीं अपूवध नाहीं. 
चभरिलेखनाचें अनुकरण भजकडून आपण घेतलें  आहे तया इांग्रज लोकाांच्या चभरिाांतून असे लोकाभभप्राय नमूद 
करण्याची फार दाट वभहवाट आहे, हें आमच्या वाचकाांस माभहत नसेल असें नाहींच. तेव्हाां स्वामीजींभवषयक 
हाही भाग वाचकाांस वाचनीय होईल अशी आम्हास खािी आहे. तयाचप्रमाणें स्वामीजींनीं कोणकोणते ग्रांथ केले 
आहेत तयाांची यादी शवेटीं भदली आहे भतजवरून तयाांचा कसा काय उद्योग चालला होता हें समजेल. 

 
 ———— 

  



 अनुक्रमणिका 

पंणडत दयानंद स्वामींणवषयीं णकत्येक वतधमानपत्राचें अणभप्राय 
 
पांभडत दयानांद सरस्वती हे सार्ारण योग्यतेचे र्मोपदेशक नव्हते. तयाांचीं र्मधमतें आपणाांस मान्य 

नसोत, वदेाचा तयाांनीं केलेला अथध आपणाांस सांमत नसो, भतकडे पाहणें नाहीं. र्मोपदेश करण्याभवषयीं तयाांची 
शस्क्त आभण उतसाह हीं अभितीय होतीं ह्याांत सांदेह नाहीं. ते योगी असत, आभण सांसाराचा तयाांनीं तयाग केला 
होता तरीं तयाांच्याांत लौभककज्ञान इतकें  उतकृष्ट वसत होतें कीं, तसें इतर फारच थोड्या लोकाांत गोचर होईल. 
तयाांनीं सांस्थाभपत समाजाचीच अभनवायध हाभन तयाांच्या परलोकगमनानें झाली असें नाहीं, तर एकां दर देशाचाही 
तयाांच्या मरणानें भवलक्षण तोटा झाला असून तयाांची अप्रभतम भवित्ता सवध लोक कर्ींही भवसरणार नाहींत; व 
पांभडतजींचे स्मरण सवध लोकाांस भनरांतर होत जाऊन तयाांजबद्दल सवांना भषूण आभण आनांद हीं वाटत जातील. 

बांगाली (कलकत्ता) 
 
आम्हास शोकाकूल करून परलोकवासी झालेल्या पांभडतजींच्या उपदेशाांचे पभरणाम कायते 

आयधसमाजावरच घडले असें नाहीं. आयधसमाजाबाहेरच्या लोकाांच्या मताांवरही तयाांच्या उपदेशाचा ठसा उमटून 
सवध लोकाांच्या अभभप्रायाांत बदल पडला आहे. तयाांनीं जें जें साांभगतलें  व उपदेभशलें  तें तें सवध आम्हास कबलू आहे 
असें नाहीं तरी पांभडत दयानांद हे मोया योग्यतेचे पुरुष होते, व तयाांची बुभद्ध भवशाल होती इतकें  म्हटल्यावाांचनू 
आमच्यानें राहवत नाहीं. शास्त्राांनीं बबबवलेलीं सवध थोताांडें आपल्या बुद्धीच्या अभितीय सामथ्यानें तयाांनीं झुगारून 
भदलीं. भनरांतर स्मरण रहावें एतदथध तयाांची भक्तमांडळी ह्या शहरीं एक पाठशाळा काढून तींत वदेाचा व इांग्रजीचा 
अभ्यास करभवणार आहेत ही अतयांत अभभनांदनीय गोष्ट आहे. ह्या प्रकारची पाठशाळा भनवेर्पणें चालण्यास 
भवपुल रव्य जमलें  पाभहजे हें खरें, पण पांभडतजींस चाहणारे असांख्य पुरुष तें रव्य सहज जमभवतील अशी 
आम्हास खािी आहे. 

भरब्युन (लाहोर) 
 
आयधसमाजाचे प्रभसद्ध सांस्थापक आभण प्रस्तुतच्या भपढींतील नामाांभकत सुर्ारक स्वामी दयानांद 

वारल्याची अभत दुःखकारक बातमी कळभवण्याचें आम्हास भवलक्षण वाईट वाटतें. तयाांची अगार् भवित्ता, अनुपम 
कोभटक्रम व प्रशांसनीय स्वातांत्र्यप्रीभत हे गुण इकडील लोक कर्ींही भवसरणार नाहींत. 

इांभडयन एम्पायर (कलकत्ता) 
 
पांभडत दयानांद हे उत्तम वदेाांती होते व वदेाांच्या ऋचाांचा नवीनच अथध करीत. ते सांस्कृताांत बोलत तेव्हाां 

तयाांच्या भाषणाची रसाळता भवलक्षण आनांद देई. 
बहदु पेभरअट (कलकत्ता) 

 
सांस्कृतचें मार्तमक ज्ञान, आयांच्या र्मधग्रांथाांत पारांगतता, मनोहर वाक्चातुयध, उत्तम आदराभतथ्य; 

इतयाभद जे जे गुण उतकृष्ट र्मोपदेशकाांत पाभहजेत ते पांभडत दयानांदजींत वसत होते. र्मांत सुर्ारणा 
करण्याच्या उदे्दशानें तयाांनीं स्थापलेला आयधसमाज अल्पकाळ भटकेल असें नाहीं. बहदुस्थानाांत पुढें कोणता र्मध 
चालेल ह्याजभवषयींचा भनणधय होताांना तयाांच्या उपदेशाचें भवस्मरण पडणार नाहीं. बहदुर्माची प्राचीन शुद्धता 
ज्याांत पुनः आणून आगांतुक पाखांडें तयाांतून काढून टाकावीं हा दयानांदजींचा मुख्य हेतु होता. 

इांभडयन क्रॉभनकल (बांकीपूर) 



 अनुक्रमणिका 

 
पांभडत दयानांद हे सुप्रभसद्ध सांस्कृत पांभडत व खऱ्या उतसाहानें काम करणारे होते. तयाांच्या मरणानें 

देशाचा अतोनात तोटा झाला. 
बहदु आब्झरवर (मरास) 

 
स्वामी दयानांदजींच्या अभतप्रचुर परमोदार स्वदेशाभभमानास्तव तयाांचें स्मरण तयाांच्या देशबांरू्ांनीं भनरांतर 

करावें हें तर अतयांत इष्ट आहेच; पण खऱ्या व भनस्सीम स्वदेशाभभमानाच्या जोडीला तयाांच्याांत आणखीही गुण 
होते. श्रीमच्छांकराचायांच्या व ततकालीन इतर भवद्यामहासागराांच्या बरोबरीची योग्यता ह्या पांभडतभशरोवतांसाांत 
वसत असून हल्लींच्या अभतभनकृष्ट कालाांत मनुष्ट्यमािाांच्याठायीं दृभष्टपथाांत न येणारे, परमोतसाह, बुभद्धमत्ता व 
उद्योगदृढताभद गुण ह्याांजमध्यें अतयांततेनें भरले होते. तयाांनीं उपदेभशलेला र्मध आभण स्वीकारलेलीं मतें हीं 
कोणास मान्य न होतील तर न होवोत, परांतु बहदुस्थानाांत भनमाण झालेल्या महापुरुषाांतील स्वामी दयानांदजी हे 
एक आहेत ही गोष्ट नाकारणें म्हणजे मनाचें अभतथोर कापधण्य प्रकट करणें आहे. 

पांजाब टाईम्स (रावळबपडी) 
 
जुन्या पद्धतीप्रमाणें, र्माची सुर्ारणा करणाराांतील बहदुस्थानचा एक मुकुटमभण हारपला! 

आद्यदेवग्रांथाांचा सुभवचारास सांमान्य अथध लावणारा पांभडतसूयध मावळला! इभतहासाांत भनमधल कीर्ततध्वज 
फडकभवणाऱ्या दयानांद पांभडतवयाचा अवतार सांपला! वदेवाक्याांच्या ह्याांनीं लावलेल्या अथाच्या याथाथ्याभवषयीं 
व सतयतेभवषयीं कोणास सांदेह वाटेल तर वाटो; पण उपदेशाभवषयीं औतसुक्य, भाषेची रसाळता, वाक्चातुयाची 
भनरुत्तरकारी हृदयांगमता, हेतूची भनमधळता, भनश्चयाची दृढता, मनाची सरळता, वतधनाची आभण वृत्तीची 
स्वतांिता, व र्मधभ्रम, मूर्ततपूजा, भनरथधक डांभ इतयादीकाांनीं घोर सांकटाांत बुडभवलेल्या देशाांस पुनः उन्नत 
करण्याभवषयीं प्रबळ उतकां ठा हीं आता कोठेंही दृष्टीस पडणार नाहींत असा प्रतयेकास अनुभव येणार नाहीं काय? 

गुजराथ भमि (सुरत) 
 

 ———— 
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श्रीमद्द्यानंद सरस्वती स्वामी याचंी गं्रथमाला. 
 

१. सतयाथधप्रकाश.  (६) उणाभद. 
२. सांस्कारभवभर्.  (७) गणपाठ. 
३. वल्लभमतखण्डण.  (८) भनघांट. 
४. स्वामीनारायणमतखण्डण.  (९) भनरुक्त. 
५. वदेाांतध्वाांतभनवारण.  (१०) योगशास्त्र. 

६. आयाभभभवनय. १५. अपूवध वदेभाष्ट्य ऋङ्माध्यांभदन सांभहता. 
७. सांध्योपासन. १६. काकीय. 
८. पांचमहायज्ञभवभर्. १७. सामाभजक. 
९. गोकरुणाभनभर्. १८. अव्ययाथध. 
१०. भ्रमच्छेदन. १९. आख्याभतक. 
११. अनुभ्रमच्छेदन. २०. अष्टाध्यायी. 

१२. काशीस्थशास्त्राथध. स्वामीजींच्या आश्रयानें तयाांच्या मताांचें 
प्रभतपादन करणारीं माभसक पुस्तकें  व पिें चालत 
होतीं तीं :— 

१३. चाांदापूरशास्त्राथध. 
१४. वदेाांगप्रकाश. 

 (१) वणोच्चारणभशक्षा. १. दयानांदभदस्ग्वजयाकध  पांभडत गोपाळ 
 (२) वाक्यप्रबोर्.  हरी शमा फरुखाबाद कतृधक. 

 (३) व्यवहारभानु. २. आयध (इांग्रजी). 
 (४) सांभर्प्रकरणम्. ३. भारतसुदशाप्रवत्तधक. 
 (५) नाभमक. ४. अजमीरभहतैषी. 
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आगम प्रकाश 
 

एटले 
 

ताणंत्रक र्मधनो खुलासो. 
 
 

 
 
 

णन. प्र. कताए 
 

र्मध सुर्ारिा इणछनारना उपयोग वास्ते 
 

बनावी प्रणसद्ध कयो. 
 
 
 

 
 
 

अमदाबाद मध्ये 
 

फतासानी पोळमाां समशरे बाहादुर छापाखानामाां 
सवाइभाई रायचांदे छाप्यु. 

 
 

 
 
 
 
 

संवत १९३० — सन १८७४. 
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INTRODUCTION 
 

We dedicate the following pages to the thinking Public, whose education and natural 
public spirit have excited in them a curiosity for knowing the doctrines & dogmas contained in 
that portion of the Hindoo Shastras, which enjoy the title of “Agamas” and which for a long time 
have remained a secret store, though they continue to attract veneration from ignorance, habit or 
the pretentions of the professors of what is called “Mantra Shastra”. It is evident that they can 
not be properly appreciated, unless they are in some degree unveiled and thrown open to the 
Reformers, who wish to introduce changes, in order to establish a pure form of religion. The 
object of these pages, is to hold up to light the most filthy, infernal and obscene superstitions and 
pretended miraculous power of Mantra Shastris, who abound, in every town in India, especially in 
native states, where they find a large–patronage. It would have been useless simply to describe 
their practices without referring to their authorities. The book, therefore is filled up with extracts 
from Sanscrit–books, which enjoy the notoriety of having been composed by Shiva, the great 
object of worship throughout India. It would be easy to imagine what should be the degeneration 
and debasement of a nation which not only gives currency to such literature as the Tantras, but 
venerates them as revelation from the Most High. It is hoped that this publication will induce all 
those, who are concerned in the welfare of this great nation to unite in one common effort to put 
down the diabolical tenets inculcated by the “Vami” and “Kowl” sects. The secrecy with which 
they are practised and propagated, is a real obstacle which must, to a great extent, baffle the 
exertions of Reformers but it must be recollected that perseverance overcomes all difficulties. It 
will be a grand triumph to free Hindoos from the snares of those knaves, who pass by the polite 
names of Mantra Shastris and Upasakas but who deserve to be denounced as enemies to all that 
is decent, virtuous, and moral. 
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प्रस्तावना 
 
आगमशास्त्रने मांिशास्त्र एवुां कहेछे ए भशवाय एने वाममागध पण कहेछे अने तांिमागध अने कौलमागध पण 

कहेछे. ए मागधमाां कमध, उपासना, अने ज्ञान ए िणे छे, अने आ मागधना ग्रांथ घणुां करीने शीवना नामथी रचेलाछे, 
अने केटलाएक नाथ सांप्रदायना लोके रचेला छे. तेमाां न्यास, मुरा, जप, पूज्या इतयाभदक कमध बतावलुेां  छे अने 
अनेक प्रकारनी देवताओ देवी, भरैव, इतयाभद वणधन करीछे. केटलाएकने पांचाांग एटले सहस्त्र नाम, स्तवराज, 
कवच, हृदय, अने पांजर ए पाांचने पांचाांग कहेछे अने तेनो पाठ करेछे. भशवाय पुरश्चरण भवर्ी छे ते प्रमाणे नाना 
प्रकारनाां गायिीनाां अने नाना प्रकारना मांिनाां पुरश्चरण थायछे. प्रथम जे आ मागधमाां माणस आवछेे तेने भदक्षा 
अपायछे तेनुां नाम पूणाभभषेक ने पट्टाभभषेक कहेछे. आ मागधमाां मुख्य जप, अजपाजप, एटले जे माणसना 
मोहोडामाांथी श्वासोश्वास चालेछे तेमाां सोहां, एवो शब्द थायछे ते २१९०० बार थाय छे एवी गणतरी छे. भशवाय 
पूजा भवर्ीनाांपटल अने पद्धती घणीओ लखेलीछे, तेमाां केटलेएक ठेकाणे वैभदक मांिनो उपयोग कयोछे पण 
कमधनी रीती जुदी जुदी छे. तेमाां दमनक पूजा, दुतोयाग, कुमारी पूजा, योगीनीपूजा, मीथुनपूजा, पाि स्थापन, 
तांतुभवर्ान, इतयाभदक कमध आवछेे. केटलाएक ग्रांथ तांि नामना छे, केटलाएक रहस्य नामना छे, केटलाएक 
यामल, अने केटलाएक आम्नाय, केटलाएक कल्प नामना छे, आ बर्ाय ग्रांथ मेळवीए तो वदे, शास्त्र, पुराण, 
मळी जेटला थश ेतेटला छे. केटलाएक अनुष्टानमाां भसभद्ध लखीछे, जेम के जारण, मारण, उच्चाटण इतयाभद. 
अने ए बर्ाय अनुष्टानमाां, मद्य, माांस, मतस्य, अने स्त्री, अवश्य जोइए. अने मद्य माांस पािमाां मुकीने तेनो भवर्ी 
करीने भक्षण करेछे. तांिशास्त्रमाां एवुां लख्युांछे के, मद्यने ब्रह्मशाप, कृष्ट्णशाप, अने शुक्रशाप, थयाछे माटे पीवानुां 
बांर् थयुां, पण तेनो शापोद्धार करवानो भवर्ी लख्योछे, ते प्रमाणे करीए तो पीवामाां पाप नथी. भशवाय तांिना 
पभरभाषामाां केटलाएक बीज मांि छे ते एक अक्षरनोज मांि थायछे. मांिशास्त्रीनुां बरु्ां कमध जुदो प्रकारनुां छे एमना 
वरस, महीना, वार जुदा, योग जुदा, पुजा जुदी प्रकारनी, श्रार्, गुरू तपधण, भदक्षा, अांतयेभष्ट ए सवध जुदु छे अने 
देश परतव ेपुस्तको पण जुदाां छे. जेवा के गौडपाठ, आांध्रपाठ, केरलपाठ, गुजधरपाठ इतयाभद जुदा जुदा थायछे, 
मुख्य पुस्तक चांडीपाठ ते माकंडेय पुराणमाां अने कातयायनी तांिमाां छे ते पुस्तक लेइने तेना उपर नवचांडी, 
शतचांडी, सहस्त्रचांडी इतयाभदक होम माजधन, तपधण, जप, इतयाभदक प्रकारे करेछे, तांिमाां दश महाभवद्या ए मुख्य 
देवता गणायछे. अने कुां ड मांडप करवाना ग्रांथ घणा छे ए प्रकरण बरु् महादेव ेउतपन्न कयंुछे एवुां कहेवायछे. अने 
कमधमाां केटलाएक लोक िण प्रकार गणेछे, एक वैभदकी, ताांभिकी, ने भमश्र, जेमाां काांइ ताांभिकी ने काई वैभदकी 
आवछेे तेने भमश्र कहेछे, ब्राह्मण लोको ए तांिनी पोताना कमधमाां शळेभेळ एटली करीछे के, ते भाग जुदो 
काहाडवानो मुशकेल छे. नाना प्रकारनाां यांिो अने मांिो दक्षण मागधमाां शळेभेळ थइ गयाछे. तेथी एम जणायछे के 
तांि मागध साथे ब्राह्मणोने वाांर्ो नहोतो; वाांर्ो होततो ब्राह्मण तांिमाांनुां काांई लेत नही पण तेम थयुां नथी, अने तांि 
मागध एटले कौल मागध बहदुस्तानमाां घणे ठेकाणे चालेछे. अने ब्रह्मचारी, सांन्यासी अने परमहांस अने अस्ग्नहोिी 
शास्त्री, पांभडत इतयाभद घणा लोक गामोगाम ए मागधमाां छे पण तेमनो आचार गुप्त छे, तेथी ते प्रभसद्ध थता नथी, 
तेनो घणो तपास करीए तयारे मालुम पडेछे, अमदावादमाां बसें चारसें माणस शाक्त मागधवाळा छे. तेज प्रमाणे 
नडीयादमाां, वडोदरामाां, भरुचमाां, सुरतमाां, पुनामाां, सतारामाां, करवीरमाां पण ए लोक घणाछे काशीमाां हजारो 
ब्राह्मण कौल अने शाक्त मागधवाळाछे काश्मीरमाां, बांगाळामाां अने रवीड देशमाां लाखो ब्राह्मण ए मागधमाांछे ज्यहाां 
ज्याहाां देवीनुां स्थानकछे तयाांहाां तयाांहाां एज मागध चालेछे अने मद्य, माांसनुां, नैवदे्य र्रायचे बेचराजी अांबाजी, 
काळका, हींगळाज, तुळजापुर, बवध्यावाभसनी, कामाक्षी, मातापुर, कलकत्तानी काळी इतयादी ठेकाणे ए र्मध 
चालेछे वैष्ट्णव लोक मद्य-माांसनो िेष करेछे माटे ते आवा ठेकाणे जता नथी पण गोंसावी, अतीत, नाथ पांथी 
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लोक ए ठेकाणे जायछे स्वामीनारायणनी शीक्षापिीमाां जे देवने मद्य माांसनुां नैवदे्य थाय ते ठेकाणे दशधन करवुां नहीं 
एवुां स्पष्ट रीते लख्युांछे. ते प्रमाणे सत्सांगी लोक दशधन करता नथी तोपण घणाएक लोक कायध सार्वाने वास्ते 
श्रद्धा राखेछे. रजवाडामाां मांिशास्त्रीने अनुष्टान करावाने वास्ते राखेछे. कोई देशीराज्यमाां मांिशास्त्री नथी एमतो 
नथी. ए मांिना अनुष्टान उपर लाखो रुपीया खचध थायछे. 

 
माटे आ अगम शास्त्रना अांदर शुांछे अने केवी प्रकारनुां भजन छे अने केवा प्रकारना देवछे अने तेनी 

परीभाषा अने ग्रांथोनाां नाम अने ते ग्रांथोमाांथी काहाडेलु तारण ए ग्रांथ कोणे करेला तेनाां नाम अने सीद्धीनो प्रकार 
मुरा, अने बीज, भवषे जेटलु मालम पडयु तेटलुां  आ ग्रांथमाां बताव्युछे ते उपरथी ध्यानमाां आवश.े 

 
हाल वैभदक कमधमाां, ताांभिक कमध बहु सेळभेळ थयुांछे. मूळ ग्रांथमाां ए सेळ भेळ नथी, एटले ब्राांह्मण अथवा 

सूि काढीने जोइए तो तेमाां ताांभिक भवषय नथी, पण पाछळथी प्रयोगकार थया तेमणे तांिनो भवर्ी कमध काांडमाां 
दाखल कयोछे, हालनी ब्राह्मणनी सांध्या पद्धती जोहए तो तेमाां न्यास. मुरा आसन भवर्ी ने अघ्यध प्रदानः 
इतयभदक तांिमाांथी लीर्ाांछे प्राणायाम इतयाभदक योगशास्त्रामाांथी लीर्ाांछे जप. उपस्थान इतयाभदक वदेमाांथी 
लीर्ाांछे. अने नाम स्मरण इतयाभदक पुराणमाांथी लीर्ाांछे. हव ेआ बांरु् जुदु काढवुां घणुां मुष्केलछे, तेज प्रमाणे 
कुां ड मांडप भवर्ी. लघुन्यास अने महाषोढान्यास इतयाभदक ताांभिक भवर्ीछे. 

 
एम कहेछे के तांिना कता नवनाथने चोराशी भसर् आगळ थइ गयो तेमणे आ मागध चलाव्यो अने लाखो 

ग्रांथ आ मागध उपर जे थयाछे तेथी एम मालुम पडेछे के घणा वषध सुर्ी ए काम चालतुां हतुां अने ए मागधमाां देव प्रसन्न 
थायछे अने मांि भसद्ध थायछे अने तेथी अनेक मन कामना पुरी थायछे एवी समजण घणा लोकोनेछे तेथी 
असलथी ए माांगध साथे काांइ ब्राह्मण लोकोए असलथी वेर बाांरे्लुां  नही शांकराचायध स्वामी पण शाक्त हता एवुां 
शांकरभवजयथी मालम पडेछे कारण ते ग्रांथमाां श्री चक्र पुजानी बहु तारीफ करीछे अने शांकराचाये स्थापन करेला 
श्री चक्र एमना मठ शृांगेरी वगेरे ठेकाणेछे िारकाांमाां पणछे एथी शांकराचायधना पेहेलाां ए मागध चालतो हतो एम 
जणायछे केटलाएकनुां मत एवुांछे के ज्यारे बौर् अवतार थयो तयारे तेमना उपदेशथी लोक तयागी थइ गया ते 
एटला सुर्ी के कोई परणे नहीं, कोई लढे नहीं, कोई खेती करे नहीं, कोई भशक्षा करे नहीं सवध व्यवहार बांर् 
पड्यो केटलाएक तो हाथ पग बाांर्ीने कमध तयागीने उपवास करीने एमने एम मरी गया एटले केवळ पाम्या ते 
वखत लोकोनी रुची व्यवहार तरफ करवा भवश ेभशवजीए कौल मागध कहाड्यो तेमाां मद्य, माांसनी छुट आपी स्त्री 
एज परब्रह्म एम ठराव्युां भागवतमाां लख्युांछे के :– 

 
भवशांतु भशवदीक्षायाां यि दैवां सुरासवम् ॥ 
नष्टशौचा मूढभर्यो जटाभस्मास्स्थर्ाभरणः ॥ 

भागवत स्कां . ४ अ. २ श्लोक २९ 
 
जेमना भजनमाां मुख्य भवषय सुरापान छे पद्म पुराणमाां पाखांडोतपभत्तना बे अध्याय छे तेमाां शीव बोल्या छे 

के आ मागध लोकोने भ्रष्ट करवा वास्ते कयोछे. कदाभप ए वचन वैष्ट्णव लोकोए लख्युां हश ेतोपण एटलुां  मालम 
पडेछे के बौर् मत पछी ए नीकळयुां हश,े अनें बहु दहाडा सुर्ी चाल्युां हश,े नहींतो लक्षावर्ी ग्रांथ क्याांथी आव,े आ 
मत चाल्या पछी फरी कुमारीलभटे्ट पूवध भममाांसा एटले वैभदक कमध करावानो मत चलाव्यो तेमाां केटलाएक कमध 
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जेमाां बहु बहसा हती ते काम्यकमध ठरावी रद्द कया अने केटलाएक राख्या, अने ए कमध कयाथीज मोक्ष थायछे एवुां 
ठराव्युां. ए मागध केटलाएक वषध सुर्ी चाल्यो तयारपछी शांकरस्वामी आचायध थया तेमणे उत्तर भममाांसानो उद्धार 
कयो अने एवुां ठराव्युां के आतमा एज ब्रह्म छे अने कमध कयाथी मोक्ष थतो नथी पण ज्ञानथी थायछे. माटे कमधथी 
ज्ञान मोटुां छे, कमधनुां फळ स्वगध छे पण मोक्ष नथी. घणा एक भागे वदेाांत अने कौलमत मळी आवछेे. कौलने 
राज्ययोग कहेवायछे, पाांतजलीनुां योगशास्त्र छे तेने हटयोग कहेछे अने वदेाांतने ज्ञानयोग कहेछे. अने गीतामाां जे 
मत छे तेनुां नाम कमध योग ए चार योगमाां अांतर एटलु के राज्ययोगमाां भोग करीने मोके्ष जवानी इछा राखेछे अने 
हटयोगमाां देहने दांड करीने समार्ी वीगरे सार्न करीने मोक्षनी इछा राखेछे ज्ञानयोगमाां वैराग्यथी मोक्षनी इछा 
राखेछे अने कमध योगमाां जे कमध वणाश्रम र्मधथी प्राप्त थयुां होय ते करताां मोक्ष थाय ए प्रमाणे ए चार योगना भेद 
छे. पद्म पुराणमाां एवी कथा छे के पाखांड मत फेलावा वास्ते शीव अवतरश,े हव ेए कथा केटलाएक कहेछे के, 
वाममागधने लागुछे, अने केटलाएक वैष्ट्णव छे, ते अेम कहेछे के शांकराचायधने लागुछे, कारण आतमाने ब्रह्म कह्यो 
अेथी मोटुां पाखांड कयंु अेवुां मध्व साांप्रदायना वैष्ट्णवलोक कहेछे. बर्ाय वैष्ट्णवनो मत अेवो छे के आतमा अे ब्रह्म 
नथी पण परमेश्वरे भनमाण करेलो पदाथध छे माटे तेणे परमेश्वरनी सेवा करवी अने परमेश्वरने र्णी समजवो, अे 
मत भवरुर् जेटला मत एटला पाखांड छे, कौभलक र्मधमाां बीजा बर्ायने पशु अने कां टक कहेछे अने आतमाने ब्रह्म 
रूप जाणेछे. अने जेटला भवर्ी भनषेर्छे ते न मानवा अने केवळ स्वच्छांद वतधणुांक करवी अने बर्ाय पाश मुकी 
देवा अेवुां बताव्युां छे, सांन्यासी परमहांसनो मत पण एज छे. एज प्रमाणे अघोरीनो मत छे ते लोक हाल थोडा छे, 
पण आगळ ए घणा हता अने जांगलमाां रहेता अने मुि भवष्टा पण खाता. बसर्पुर पासे एक अवघडभन स्थळी 
करीने गाम छे, तयाांहाां जे अघोरीनो महांत हतो तेनुां कमध एवुां हतुां के एक माटलामाां वींछी, गरोळी, घो, सपध 
इतयाभदक जनावर जे हाथमाां आव े ते मारीने ए माटलामाां मुकतो अने ते एनी मेळे कोही जाय, तेनो रस एक 
माणसना मडदानी कोपरीमाां लेइने पीतो, ने माटलामाां हाडकाां रहे ते नाांखी देई बीजा जनावर लाव.े केटलाांएक 
बळताां मुडदाां कहाडीने तेनुां माांस खायछे अने केटलाएक मांि सार्वा वास्ते दाटेली स्त्रीनुां मडदु काढीने 
स्मशानमाां तेनुां आसन करेछे. एम कोइ करे नहीं माटे आज ज्याां मडदाां दाटेछे तयाां चोकी बेसाडेछे, एज प्रमाणे 
मांिशास्त्री ढेड, भांगीना मडदाां स्मशानमाांथी काढेछे, एवी वातां चालेछे. एवा अनेक आचार भबभभतस अने भयांकर 
अने र्मधशास्त्र भवरुर् मांिशास्त्रमाां छे. मुख्यतव ेकरीने शीव अने शस्क्त अने तेमना नाना प्रकारना अवतारनुां भजन ए 
लोक करेछे. अने वदेमांिनु सामथध गयुां पण ताांभिकमांिनुां हजु सामथध छे एम समजीने ए उपासना चालेछे, भवष्ट्ण ु
ए शस्क्त रूप छे एवुां ए मानेछे. हाल जे शीवनी प्रभतमा योनी लींग रूपे स्थापन करेछे ते मूळ तांिमाांयी लीरे्लीछे 
ते भवषे पुराणमाां अनेक कथा लखी छे, पण तेनुां मूळ तांिमाां जणायछे. कारण प्रजोतपादक अवयनी प्रतयक्ष पूजा 
लखीछे, अने कुां ड गोलाांमतृ ए एमना पांचमकारमाां छे तेथी ए चाल पडी हश ेमाटे वैष्ट्णव शीवनी पूजा करता नथी, 
ने तीथध प्रसाद लेता नथी. शीवनी मूर्तत होय तो माि दशधन करेछे, वाम मागधनुां कमधकाांड बरु् जुदु छे. प्रातःस्मरण, 
स्नानभवर्ी, भिपुांिर्ारण, भशुूद्धी, भतूशुद्धी, प्राणायम, सांध्या, जप, पूरःश्चरण, कराांगन्यास, अांतर मािीका, 
बभहमाभिका, भचिाांन्यास, नाथादीभवद्या, भनतयादीभवद्या, मूलभवद्या, तत्त्वन्यास, िारपूजा, तपधण, दशभवद्या 
न्यास, पाि भनणधय, भनतय पूजा, सूयाध्यध, भतथध सांस्कार, गुवाभद पूजन, भदक्षा, प्रायभश्चत, बनब पुष्ट्प पूजा, दमनक 
पूजा, वसांत पूजा, श्री चक्र पूजा, भदक्षाकाळ, भदक्षा भेद, सवधतो भर, पुण्याह वाचन, नाांदी श्रार्, कुमध चक्र, 
नवयोनी, कौलश्रार्, मांि शोर्न, मांिोद्धार, नाथ पारायण, तत्त्व पारायण, नाम पारायण, पांचाांबाऱ्यास, 
महाशोढा न्यास, महा न्यास, सांमोहन न्यास, सौभाग्य वर्धन न्यास, अांतयेभष्ट, इतयाभदक कमध वैभदक कमधथी जुदुां 
छे, ते गुप्तपणे केटलाएक करेछे. अमदाबादमाां काकरीआ उपर भरैवनाथनी जगा छे, ते ठेकाणे वाममागधनाां कमध 
थायछे, आवी जगाओ दरेक शहेरमाां होयछे. ए कमधकाांडमाां केटलाएक हाथना चाळा छे, तेने मुरा कहेछे, तेनुां 
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नाम मच्छमुरा, कुमधमुरा, महायोनी, कुश, ताक्षध, रे्नु, भवरावणी, वशकरी, खेचरी, बाण, पाश, मुसल, शांख, 
कौस्तुभ, श्रभवतस, इतयाभद अनेक मुरानाां नामछे. शाक्त लोक तीलक पण जुदी रीतनुां करेछे बे आांख वचे कुां म्
कुां मनो पटो करेछे अने शाक्त शाक्तने मळे तो मद्य माांस अने माछलानी भेट करेछे ए प्रमाणे प्रसीद्ध रीते करता 
नथी तेथी शाक्त कोणछे ने कोण नथी ए मालम पडतु नथी पण मोटा मोटा शास्त्री, पांभडत, वभेदया ग्रहस्त 
सन्यासी, परमहांस, घणाए कए मागधमाांछे केटलाएक कहेछे के एमना सामथ्यधथी मद्यनु दुर् करी बतावछेे, ने 
माांसनाां फुल करी बतावछेे, अने माछलाांनाां केळाां करी बतावछेे सीद्धाइनो अने, करामतनो दावो ए लोक घणा 
राखेछे, आगळ जे गोपीचांद राजा हता तेणे मबचर नाथना उपदेशथी बरु् राज्य अने राणीयोनो तयाग कयो अने 
एज प्रमाणे गोरखनाथे मुडदा जीवताां कयां एवी वातो लोको बोले छे. 

 
वाम मागधमाां जे लोक होयछे ते देवी अने शीव वगर बीजा देवने नमता नथी ते एम कहेछे के अमे कोई 

देवने के माणसने नमस्कार करीशु तो ते ततकाल मरी जश ेअने वैताल, भतू, यक्ष, यक्षणी, दत्त, हनुमान इतयाभद 
सवध देवता एमना ताबामाां रहेछे, अने र्ारे तेने मारी शके मांदवाड लाव,े भचतभ्रम करे, एवुां कहेवायछे ते भोळा अने 
अज्ञानी मानेछे. भास्कराचायध करीने काशीमाां एक शाक्त हतो तेणे घणा ग्रांथ बनाव्याछे तेने कोइए जमवा 
बोलाव्यो नही तेथी बीजा लोकोने जमवा वास्ते जे रसोई तैयार थइ हती ते बरु् नकध  थइ गयुां तयारे नारायणां 
भदभक्षतां पाटणकर आवीने नम्या अने भास्कराचायधने लेईने घेर गया तयारे ए बरु् अन्न हतु तेवुां थइ गयुां एवी दांत 
कथाछे ए भास्कराचाये हाथी उपर मद्यना कुां भ चडावी अने बरघोडो काहाडीने काशी भवश्वेश्वरने नवराव्या आज 
केटलाएक ब्राह्मण भाांगनुां पाणी काढीने शभवना उपर अभभषेक करेछे अने दक्षणमाां भशवाजी राजा थया तेमना 
गुरू गणेशदेव करीने हता तेमनुां मांभदर माहुली के्षिमाां हाल पण छे एमनो सांप्रदाय सतारा प्राांतमाां चालेछे अने 
भास्कराचायधनो सांप्रदाय काशीमाां चालेछे शाक्त लोकोनी पूजामाां मद्य अने माांस इांडाां अने मछ स्त्रीओ इतयाभद 
लाव्या भवना पूजन थाय नहीं, जे प्रमाणे वैभदक कमधमाां शरीर शुध्यथध प्रायभश्चत करवाने वास्ते पांचगव्य एटले 
गायनुां छाांण, मूि, दुर्, घी, दही, एकि करीने पीएछे ते प्रमाणे देह शुध्यथध मद्य वीगेरे पीवामाां आवछेे, तेनुां 
माजधन भतथध समजीने बर्ाय अनुष्ठानमाां करेछे भदक्षा, श्रार्, पूजा, अांतयेभष्ठ इतयाभद मद्य भवना थती नथी मद्यने 
तीथध कहेछे. माांसने शुभद्ध कहेछे मछने कदभल कहेछे. मद्याभदकने परम पभवि गणेलुछे अने लेवाथी देवी प्रसन्न 
थायछे एवु तांिशास्त्रमाां लख्युांछे सांस्कृत भाग आ पुस्तकने जोडेलोछे ते वाांचताां आ बर्ी बाबतनो खुलासो थश े
बर्ाां वचननो अथध लखताां ठीक न पडे माटे ते भाग सांस्कृत भाषामाां राख्योछे तेना नमुना दाखल थोडाां वचनोनो 
अथध प्रथम भागमाां बताव्योछे. 

 
जे लोक र्मधनी सुर्ारणा करवा चाहाय छे तेमना उपयोगने वास्ते आ ग्रांथ रच्योछे तेनो सार असार 

भवचार तेमने करवो जोइए. 
 
केटलाएक ब्राह्मण अनाभद काळथी उपासक छे तेमना कुळमाां परांपराांगत ए उपासना चालेछे, अने 

केटलाएक राजा मांिशास्त्री ब्राह्मणना भशष्ट्य थायछे, अने तेथी एम समजेछे के आपणुां बहु कल्याण थश.े 
गायकवाड सरकारना गणेश शास्त्री नाभशकर मल्हारराव महाराजना दानाध्यक्ष हता, ए प्रभसद्ध उपासक हता. 
अने तेज प्रमाणे वडोदराना केटलाएक दीवान पण उपासक हता, अने नेटीव सरकारमाां अनुष्टानी लोक घणा 
राखेछे. सयाजीराव महाराज पासे लाडबाभगत करीने दक्षणनो कडीयो हतो अने तेनी पासे बे चार रावीड 
ब्राह्मण हता, तेंमणे महाराजने घणीएक भसद्धी बताव्याथी लाख रुपीयानी जागीर अने मांदीर बाांर्वा वास्ते नाणाां 
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आप्याां एवा अनेक लोकने राजा पाळेछे तेथी ए मागध चालेछे. दरेक शहेरमाां ब्राह्मणनो एक चतुथांश शाक्त मागधमाां 
छे. तेथी ए मागधनी भक्रया छानी गुप्त जगामाां मध्य राभिने वखते करेछे. अने राजानो टेको मळे तो प्रभसद्ध पण 
थायछे, अने कोइ ब्राह्मण उपर मद्य प्राशननो आरोप आव्यो, तो जे लोक हमेश मद्य पीनारा तेज श्रेष्ठ गणायछे 
अने तेज तेने प्रायभश्चत आपेछे ए जोइने बहु आश्चयध लागे छे. कहु्यांछे के :– 

 
वशे्यावशे्मसु सीरु्गांभर्ललनावक्िासवामोभदतै- 
नीतवा भनभधरमन्मथोतसवरसैरुभन्नरचांराः क्षपाः ॥ 
सवधज्ञा इभत दीभक्षता इभत भचरां प्राप्तास्ग्नदावा इभत 
ब्रह्मज्ञा इभत तापसा इभत भदवा रू्तैजधगिांच्यते ॥ 

 
ज्यारे देशमाां घोरतीमीर, भनभबड, अांध्य, अने दारुण अज्ञान उतपन्न थायछे तयारे पाखांडनुां र्मध थायछे, 

अने र्मधनुां पाखांड थायछे, अने भोळा लोक वांचक गुरुथी छेतरायछे. आ गूजरातमाां पूवेवैभदक र्मध हतो, पछी 
श्रावक र्मध चाल्यो, तयारपछी वाममागध चाल्यो, तयारपछी शीव र्मध चाल्यो, तयारपछी वैष्ट्णव र्मध चाल्यो, एवुां 
महीमनस्तोिमाां कहु्यांछे के :– 

 
ियी साांख्यां योगः पशुपभतमतां वैष्ट्णवभमभत ॥ 

 
हाल ए बर्ाय र्मध उपर पाणी फरी वळ्युांछे, अने कोइ जाणतुां नथी के मारो र्मध शो छे. स्वदेशी राजा 

अने प्रजा बेऊ अज्ञानमाां पड्याांछे, र्मध समजी लेवाने वास्ते शाळा नथी, आचायध नथी, बर्ाय र्मधनाां पुस्तको 
सांस्कृतमाां छे ते कोइना जाणवामाां आवताां नथी तेथी अथधनो अनथध थयोछे. तेथी रू्तध अने रू्तारा लोकोने घणुां 
फावछेे. 

 
हालना घणाएक वैद अने जोशी इतयाभदक एम कहेछे के अमे उपासक छीए, तेथी अमने देवता प्रसन्न 

छे, एवुां कह्या भवना राजा वगरे मोटा लोक दवा लेता नथी अने एवुां ज्यारे कहे तयारे तेने देवस्तान प्रसन्न छे अने 
आपणे तरत गुण आवश ेएम समजेछे. तेथी ए लोक तथा शास्त्री, पांभडत, माांिीक लोकोने गुरू करीने भदक्षा ले छे. 
तेमाना केटलाएक राजा लोकोने यांिो, तावीजो, अांगारा, तइआर करी आपेछे, ते बाांध्याथी आपणुां कल्याण थश े
एम राजा समजेछे. 

 
मांिशास्त्रने बांगाली भवद्या पण कहेछे एनुां कारण बांगाळमाथी गौड ब्राह्मण गुजरातमाां अनें दक्षणमाां आवीए 

भवद्यानो प्रसार करता तेथी ए नाम पडयुांछे आजे मांिशास्त्रना ग्रांथ घणाएक बांगाळामाांछे, अने केरल देशमाांछे, ते 
हजी आणी तरफ आव्या नथी, गुजरातमाां डभोई, पावागढ, अमदाबाद, पाटण, ए ठेकाणे काळीकानुां स्थापन्न 
कयंुछे ते बांगाळी ब्राह्मण बहदु राजाना वखतमाां आ देशमाां आव्या तेमणे केटलाएक चेला कया अने केटलाएक 
ग्रांथ प्रसीद्ध कया, तेमणे काळीकानुां स्थापन कयंु, मांिशास्त्रना ग्रांथमाां अनेक जनावरनी बहसा लखीछे पण गायनी 
बहसा कोई ठेकाणे लखेली जणाती नथी पण वदेमाां ए घणे ठेकाणे लखेलीछे तेथी एम जणायछे के कळीयुगमाां 
गोवर्नो नीषेर् थयो तयारबाद मांिशास्त्र उतपन्न थयुां हश ेए शास्त्रना अभभमानी जे लोकोछे तेमने एक गुप्त जगो 
अने एक शस्क्त एटले स्त्री अवस्य जोइए तेथी एमना बद्धा अनुष्ठान चालेछे. पांचमकारने प्रथमा, भितीया, 
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भितीया, चतुथी, पांचमी एम पण कहेछे. बर्ा पदाथध कोक वखत प्राप्त न थाय तयारे एक प्रकार एटले प्रथमा 
लेईने कमध करेछे. कोई वखत बे प्रकार िण प्रकार मळता होय तो तेटलाज लेइने कमध करेछे. पांचमी जेने अमृत 
कहेछे ते शस्क्तथी उतपन्न थायछे. माटे स्त्री सांगने यज्ञ कहेछे एनुचनाम दूतीयाग. भशव ए मागधनु आचायधछे एम 
मानेलुछे. तांि मागधना ग्रांथ सवध भशवोक्तछे तेथी एक प्रश्न उतपन्न थायथे के भशवजीए आ पाखांड केम उतपन्न कयंु. 
न्याय एवोछे के :– 

 
अकारणमनुभद्दश्य न मांदोऽभप प्रवतधते ॥ 

 
अथध : कारण भवना मूढ पण कमध करतो नयी. तयारे कया कारणथी आवुां पाखांड उतपन्न थयुां हश?े अने 

लोके ए मान्य केम कयंु? अने जेणे पाखांड चलाव्युां ते देव के माणस समजवो? 
 
सवध र्मधशास्त्र, नीभत, सदाचारथी वाममागध भवरुद्ध छे, एमाां ज्ञाभतभेद मानता नथी एटलुज नही पण 

भववाह भवभर् मानता नथी. स्त्री पुरुष छुटा थईने घट कां चुकीनो भवभर् करेछे तेमाां गमे ते पुरुष गमे ते स्त्रीने लेइ 
जायछे. नग्न स्त्रीनी पूजा करेछे ते स्त्री ऋतुमभत होय के भांगीण जातनी होय तो वर्ारे पुण्य गणेछे. तेनी पुजा, 
उभछष्ट भक्षण, अांगसांग, करेछे. भक्ष्या भक्ष्यनो भवचार भबलकुल राखता नथी. वाममागी ग्रांथमाां आवु कऱ्याथी 
मोटो लाभ थायछे एम लख्य ूछे. ते उपर नजर राखीने आ र्मधमाां लोक बेसे छे, ए उपरथी एम पण समजायछे, 
के लाभनी आशाथी माणस क्याांहाां सुर्ी नीच ूजायछे तेनु ठेकाण ुनथी. लाभ थश ेएवी समजण गमे ते खरी के 
खोटी रीते थाय तयारे अभत नीच कमध करताां पण माणस भबभहतु नथी. एवा बद्धाय माणस स्वभावथी नीचछे. अने 
हीणाछे. इभतहासमाां एवाां उदाहरणो घणाां छे के एक माणसे थोडा लाभने वास्ते हजारो माणसनी वस्स्तनु गाम 
कतल कयंु, के बाळ्यु, के लुटयुां, अने लक्षावर्ी माणसने दुःख सागरमाां नाांख्या. एवा दुष्ट जीव थयाछे ते प्रमाणे 
लक्षावर्ी जीवने सुख आपनारा, पण महातमा थयाछे. मनुष्ट्यने उछेरवाने वास्ते घणो प्रयतन लागेछे. पारका 
छोकराने कोई हजारो रुपैया आपताां पण उछेरे नहीं ते काम माबापना स्वभावमाां ईश्वरनी पे्ररणा छे तेथी ए 
मुषकेल काम पार पडेछे अने हजारो माणस उछरीने मोटा थायछे अने ते एटला वर्ी पडेछे. के घणाएकनु पोषण 
थतु नथी एनुां कारण घणाएक लोक पैसा जांबाखावामाां लग्न कायधमाां बगाडेछे अने प्रजा भनरुपयोगी उछेरेछे, 
बद्धाय माबाप पोतानी प्रजा सद्गुणी बळवानू अने उपयोगी पडे एवी उछेरे तो दुनीयामाां सारा माणस घणा थश े
अने सारा माणसनी खामी बहुछे. कशा कामना नथी एवा नीरुपयोगी लोक हाल बहुछे ते रखडता फरेछे अने 
पेटने वास्ते गमे ते कमध करवामाां भबभहता नथी. माटे केळवणीनु र्ोरण एवु जोईये के लोक उपयोगी अने सद्धमी 
थाय अने बद्धाय लोकोने केळवणी पोहोचे एवी भवस्तीणध जोईये. आ देशमाां केळवणी समुळदी न होवाथी अनेक 
पाखांड चाल्याां अने प्रजा दुष्ट थई एमनो मोटो पराक्रम एटलोज के आपसमा लढउ अने एक बीजाने दुःख देउ. 
एक बीजानो इतबार नथी. वडोदरा जेवुां मोटुां राज होय तेमाां मुछदी कामदार, दरकदार, सरदार भवगेरे एक 
बीजाने साथे वरे बाांभर्ने एक बीजानो नाश करेछे. ब ेजणानुां एक भचत्त नथो. एज प्रमाणे न्यात जातमाां पण वरे 
एटलुां  वध्युांछे के सुर्ारो कशो तो नथी, एक बीजाने मारी खराब करीने स्वाथध करेछे आ देशना लोक पशूथी नीचा 
थयाछे ए लोकमाां जेटलु वरे अने दुष्ट बुद्धीछे तेटभल जनावरोमाां देखाभत नथी आवी स्स्थती केम थईां? ए भवषे 
भवचार करताां एटलुज मालुम पडेछे के भवचार समुळदो गयो अने अभवद्या एटले अज्ञान वध्यू एनो घटारो थाय 
अने स्द्धधमनी वृद्धी थाय एम करवु जोईए. 
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देवी मानमाां भतभथने ततव कहेछे. वारने नाथ कहेछे महीनाना भदवस ३६ थायछे तेनो उच्चार ‘फमासे 
खयुगेप पभरव्रते’ ए प्रमाणे करेछे. पारायण पाांच प्रकाराना छे. भनतयनाथ, चतुरांग, हांस, चक्र, देव, तेनुां फळ 
लख्य ूछे के :– 

 
भनतयापारायणभमभत सवधभसभद्धप्रदायकम् ॥ 
हांसपारायणभमभत परमाथधप्रदां महत् ॥ १ ॥ 

सौभाग्यरतनतांि 
 

केटलाएक मांिने आगळ पाछळ बीज लगाडेछे. जे कामनाथे मांिनो पाठ करेछे तेनो उच्चार फरी फरी 
करेछे. तेने सांपुभट पाठ कहेछे. ए प्रमाणे चांभडपाठनो सार्ारण पाठ करे तयारे ब्राह्मण बे आना लेछे अने 
सांपुभटपाठ सपल्लव करे तो भणतर च्यारघण ुथायछे माटे आठ आना प्रभतपाठे लेछे. ए प्रमाणे नव करे तो नवचांभड 
केहेवाय अने सो वार करे तो शतचांभड कहेवाय. ए सवध कमध तांिोक्त छे अने केटलाएक ब्राह्मण तांि मागधने बनदेछे 
तो पण एवाां ताांभिक कमध करेछे. असलथी गोठवण एवी छे के ईश्वरभन के बीजा देवनी प्राथधना करवी होय तो ते 
ब्राह्मणना मोहथी करवी. बीजी ज्ञातनो माणस करे तो ते प्राथधना ईश्वर के बीजो देव साांभळतो नथी. अने कोई 
ज्ञातना लोक स्वता प्राथधना करे तो ते फळदायक थती नथी तेथी सवध ज्ञातना तफध थी प्राथधना करवी होय तो 
ब्राह्मण िारे करे. ते पुण्य के प्राथधना ब्राह्मण यजमानने आपेछे. कोकना घरमाां मूळ नक्षि उपर छोकरु अवतयुध 
होय तोमुळशाांभत करेछे. एटले ब्राह्मने बोलावी तेमनी प्राथधना करेछे के आ मूळ नक्षि उपर छोकरु थयुां तेथी 
वीघ्नछे एवु तमे कहोछो माटे तमे बेभशने आ भवघ्न टाळवानो उपाय करो एनु नाम ‘वरूणी’ आ प्रमाणे भवनांती 
कयापभछ शाांभतना पुस्तकमाां जे देव नेमेलो होय तेनु ‘आवाहान’ एटले बोलावीने तेने पजुा जप होम अपधण करीने 
सांतुष्ट करेछे तेथी यजमान समजेछे के आपण ू भवघ्न गयुां. कदाभप यजमान न माने एवो होय तो ब्राह्मण घरनी 
स्त्रीयोने कहेछे के मूळ उपर छोकरो आव्यो तेथी र्णीने मोटू भवघ्नछे अने पैशा सामु जोइने शाांभत न करशो ती तमे 
जाणो थोडामाां करवी होय तो च्यार ब्राह्मण तेडावीने पाांच रुपैया खचध करो तो सवध शुभ थाय तमने छोकराने 
बद्धायने सारुां . ए साांभळीने स्त्री काची बुभद्धनी होय तो र्णीने िास आपेछे अने खचध करावछेे. ए प्रमाणे लग्नमा 
पण अनेक शाांभतओ शुक्ल करावछेे. वर कन्यानु भटपण ूजोइने मांगळ अभनष्ट छे तेनी शाांभत करीने लग्न करो एम 
बताव े छे. ए प्रमाणे बद्धाय काममाां गोरनो लागो लागेलोज होयछे, पजधन्य पडे के कोगळीयो आव ेके ज्वरनी 
मांदवाड चाले तो तेनी शाांभत छे, ते करता ते रोग हभट जायछे. अने पजधन्य पडेछे ए प्रणाणे ग्रांथोमाां लखेलुछे, पण 
ए सवध कमध ब्राह्मण माफध त. करवुां जोइए, अने सवध कमधना अांते ब्राह्मण जमाडवा जोइए, नही तो करेलुां  कमध व्यथध 
जायछे देवता पासे जे भफरयाद लै जवी होय तो ते ब्राह्मांणने कहेवी एटले ते देव पासे दाखल करेछे. अने देव 
पण जे प्रमाणे ब्राह्मणनो सांतोष राखे ते प्रमाणे जबाब देछे. माटे वर्ारे ब्राह्मण जमाडे अने वर्ारे दक्षणा देतो 
सारुां . माटे पोतानी शस्क्त प्रमाणे कसर न करवी, लख्युांछे के :– 

 
भवत्तशायां न कुयात् ॥ 

 
ब्राह्मण र्मध जेवुां कोइ पण र्मधमा सार्न नथी, जे पुछो तेनो जबाब शास्त्रमाां छे. हाथथी दीवी पडे तो तेनी 

पण शाांभत छे, तेनुां नाम ‘दीपपतन शाांभत’. मरती वखत ब्राह्मणने बोलावो तो बे पैशाथी लाख रुपैया खचध करावीने 
मोके्ष मोकभल दे. गरीबने गरीब प्रमाणे, मोटाने मोटा प्रमाणे रस्तो बताव,े कोइ वातनी ना के अडचण नथी. 
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तकरार के भवचार करनार माणस माि न जुए, तेनो जवाब नभथ. आ केम के एनुां कारण शुां ए पुछवानी शास्त्रमाां 
छुट्टी नथी, एवुां पुछे तेने नास्स्तक, शास्त्र बनदक कहेवो. तकरार भवना साांभळो तो शास्त्रमाां सवध छे. बकरो होमवो 
होय तो ते पण चांडी पाठमाां छे. कोळुां  कापवुां होय ते पण छे. जप करवो होय तो तें पण छे, माजधन करवुां होय तो 
ते पण छे, जे मागो ते छे. एवी कामरे्नु क्याांहाां मळश?े जे केहे ते साांभळवानो करार माि कायम राखो. आ 
प्रमाणे बहदु शास्त्रनी स्स्थती छे, अने भवशषेे करीने आगममाां ए र्ोरण बहुज वर्ारी दीरु्ांछे. 

 
वैभदक कमध करता दसपट वाममागीनुां कमधछे. ए मागधमाां पूजाने याग कहेछे. काभलयाग नामनु 

अनुष्ठानछे. तेमाां काभलना सहस्त्र नामथी याग करेछे. बद्धाय अनुष्ठानमाां न्यास मुराजप घणोछे. केटलाएक 
अनुष्ठानमाां पे्रतासन मचा अने भभलावानो होमछे. जे माणसना नामथी कमध करेछे ते माणसनो पुतळो बनवीने तेना 
ककडा होमेछे तेना आांगमाां सुरी घाभलने तेनी आांख फोभडने मांि भणेछे. तेनुां नाम मारण बकवा अभभचार कमध 
कहेछे वदेमा श्येन यागछे ते शिु मारवा भवषेछे. पण आगम ग्रांथमाां हजारो एवा अनुष्ठानोछे ते सवध भोळा लोको 
सतय मानेछे अने पाखांभड मांि शास्त्री लाभ मेळवछेे. ए प्रमाणे आ बाबतमाां घणू तोफान चालेछे, वडोदराां जेवा 
शहेेरमाां जईनें तपास करो तो बदू मालम पडश.े 

 
— ✿ ✿ ✿ — 

  



 अनुक्रमणिका 

 

आगम प्रकाश 
 

 
भाग १ लो 

 
वदेने नीगम कहेछे अने तेना पेटामाां स्मृती, शास्त्र, पुराण, इभतहास, एटले भारत काव्य एटले रामायण 

इतयादी ग्रांथ गणेलाछे. ए एकां दरने दक्षण मागध केहेछे; वळी तेने कमध मागध पण केहेछे. तेथी उलटो मागध स्थापन्न 
थयो तेने वाम मागध केहेछे अने जे ग्रांथोमाां ए मागध वीश ेलखेलुां छे तेने आगम केहेछे; तथा तेने तांि अथवा मांि 
शास्त्र पण केहेछे, आ मागधनो स्थापक मुळ शीव हतो एम कहेवायछे. अने केटलाक ग्रांथोमाां शीव गवरीनो सांवाद 
पणछे. अने एज कारणथी एने वाम मागी श्रुभत पण गणेछे:- 

 
वैभदकी ताांभिकी चैव भिभवर्ा श्रुभतः कीर्ततता ॥ मनुटीकाकार कुल्लुकभट 

 
आ शास्त्रमाां वदे करताां वर्ारे मांि छे :– 
 

सप्तकोभटमहामांिा उपमांिा ह्यनेकशः ॥ 
 
आ मागधनुां माहातम नीचे लख्या मुजब वणधन करेलु छे :– 
 

कृते श्रुतयुक्त आचारसे्त्रतायाां स्मृभतसांभवः ॥ 
िापरे तु पुराणोक्तां कलौ आगमकेवलम् ॥ 
सवेभ्यश्चोत्तमा वदेाः वदेेभ्यो वैष्ट्णवां परम् ॥ 
वैष्ट्णवादुत्तमां शवैां शवैाद्दभक्षणमुत्तमम् ॥ 
दभक्षणादुत्तमां वामां वामास्तसद्धाांतमुत्तमम् ॥ 
भसद्धाांतादुत्तमां कौलां  कौलातपरतरां नभह ॥ 

 
अथध : कृतयुगमाां श्रुती मुजब आचार चालतो हतो तथा िेता युगमाां स्मृभत प्रमाणे चालतो हतो. िापरमाां 

पुराण प्रमाणे अने कळीयुगमाां फकत आगम मुजबज चालवुां. 
 
सवध मागधमाां उत्तम मागध वदेनोछे अने वदे करताां वैष्ट्णवी मागध श्रेष्टछे अने ते करताां भशव मागध श्रेष्टछे; अने 

बर्ा मागध करताां दक्षीण मागध श्रेष्टछे. अने ते दक्षीण मागध करताां पण वाम मागध श्रेष्टछे. अने ते करताां सीद्धाांत मागध 
श्रेष्टछे; अने ते करताां कौल मागध श्रेष्टछे अने ते सीवाय बीजो श्रेष्ट मागध नथी. 

 
कौल एटले शु ते वीश ेएवु लखेलु छे :– 
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कुलस्था ब्रह्मणः शस्क्तः अकुलां  ब्रह्म ईभरतम् ॥ 
कुलाकुलभनयोगेन कौल इतयभभर्ीयते ॥ 

 
अथध : कुल एटले शक्ती अने अकुल एटले ब्रह्म. अने जेमाां कुल तथा अकुल ब ेवीशनेी ऊपासना छे तेने 

कौल मागध कहेलो छे. 
 
शक्तीनाां रूप दशछे तेने दश माहावीद्या कहेछे तेनाां नाम : (१) काळी—श्यामा, (२) तारा, (३) 

षोळशी—भिपुरा, (४) भवुनेश्वरी—मांजुघोषा, (५) महाभवद्या, (६) बगलामुखी, (७) भछन्नमस्तका, (८) 
मातांगी, (९) रू्मावती, (१०) भरैवी. 

 
सदरहु नाममाां प्रथम काळी छे तेनी उपासना बांगाळामाां चाले छे. अने बीजुां तारानी उपासना काश्मीरमाां 

चालेछे. िीजुां िीपुरानी केरल एटले मलबार देशमाां चालेछे. चोथी भवुनेश्वरीनी उपासना चीन देशमाां चालेछे 
एवुां ग्रांथमा लखेलुां छे. परांतु हाल चीनमाां ए मागध होय एम जणातुां नथी. जे वखत ग्रांथमाां लख्युांछे ते वखत चालतो 
हश ेतो हश.े तांि मार्तगयोए उग्र अने अमांगळ देवतानी कल्पना करी तेनी उपासना ठरावाथी ते उपासना पण उग्र 
ठरावी छे. उपर जे महाभवद्या लखीछे तेमाां छठी बगलामुखी छे तेनुां र्ड माणसनुां छे तथा मुख बगलानुां छे. 
सातमी भछन्नमस्तका छे, तेने बीलकुल माथु छेज नही, फकत र्डज छे. तेज प्रमाणे आठमी मातांगी छे ते 
भांगीयण छे. नवमी रु्मावती ते रु्माडा रुपीछे. अने दशमी भरैवी एटले भयांकर. आ देवतानाां ध्यान नीचे बे िण 
लख्याां छे ते उपरथी ते देवतानुां अमांगळपणुां जणाश े:– 

 
घोरास्याां भशरसाां स्रजा सुरुभचरामुन्मुक्तकेशावभलम् ॥ 
सृक्कासृक्प्रवहाां स्मशानभनलयाां श्रुतयोः शवालां कृभतम् ॥ 
श्यामाांगीं कृतमेखलाां शवकरैदेवीं भजेतकाभलकाम् ॥ 

 
गंडभेरंुड देवनु ध्यान 

 
वांदेऽहां घोरघोरप्रकभटतमहागांडभेरुां डबसहां ॥ 
व्यािाश्वां क्रोडशाद्याः खगवरमृगराट्भल्लुकातयष्टवक्िम् ॥ 
िाबिशतकोभटबाहुां जलमुसलगदाशांखचक्राभदहेतुम् ॥ 
भबभ्राणां भीमदांष्ट्रां शरभमुखगणान् भक्षयन्तां नृबसहम् ॥ 

 
वारािीनु ध्यान 

 
वाराहीं च प्रवक्ष्याभम मभहषोपभरसांस्स्थताम् ॥ 
कपालमाभलनीं देवीं मुांडमालाभवभभूषताम् ॥ 
गृिस्था वा यवस्था वा भनमांसा भवनतोदरी ॥ 
करालवदना तितकतधव्या सा भिलोचना ॥ 
चामुांडा ब्रह्मघांटा वा िीभपचमधर्रा शुभा ॥ 
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भदग्वासाः काभलका तिरासभस्था कपाभलनी ॥ 
सुरक्तपुष्ट्पाभरणा वर्तथनीध्वजसांयुता ॥ 

 
अथध : जेना वाळ छूटा छे, स्मशानमा रेहेछे, जेनुां रूप काळुछे, हाथमाां मडदु छे, एवी काळीका देवी छे. 

नरबसहने भक्षण करनारो बसह रूपी अने तेना हाथ बतरीशकरोड एवुां ए देवनुां वणधन छे. वाराहीनुां वाहन पाडो छे. 
कपालमाभलनी देवीनुां वाहन भग्रध्र अने कागडा छे. अने तेनी कोटमाां रुां डमाळा एटले मडदाांना माथाां कापी तेनी 
करेली माळा पेहेरेछे, अने शरीर माांस भवनानुां सुकुछे, तथा पेट भखुथी बेशी जई अांदर बेशी गएलुां  अने मोहो 
फाडेलुां ; अने चामुांडादेवी कमरमाां घांटा बाांर्ी वाघनुां चामडुां पहेरी फरेछे. अने काळीका छे ते नागी गरे्डाां उपर 
बेसेछे, अने रुां डमाळा पेहेरी ते उपर लालफूलनी माळा पेहेरेछे, अने तेना उपर सावरणीनुां नीशान र्रेलुां  होयछे. 

 
ए मुजब अनेक देवी देवतानी कल्पना करी तेनी उपासना लखीछे. वाममार्तग लोक एम कहेछे के भवष्ट्ण ु

छे ते देवीनुां रुप छे अने शीव छे ते पुरुष रुप छे. ते भनचेना वाक्यथी जणायछे :– 
 

॥ भवष्ट्णुयोबन कल्पताम् ॥ पुरुषो वै रुरः ॥ 
 
तेथी भवष्ट्णुना दश अवतार छे, ते दश महाभवद्याज छे. कृष्ट्ण छे ते कालीनुां रुप छे, अने रामचांर छे ते 

तारानुां रुप छे. अने तेज मुजब बर्ा ब्राह्मण शाक्त छे एम कहेछे. कारण :– 
 

सव ंशाक्ता भिजाः प्रोक्ता न शवैा न च वैष्ट्णवाः ॥ 
आभददेवी च गायिी उपासकभवमोक्षदा ॥ १ ॥ 

 
अथध : तमाम ब्राह्मण गायिीना भक्त छे, अने गायिी आद्यदेवी छे, तेथी ब्राह्मण तमाम देवीभक्त छे. 

वैष्ट्णव के शवै नथी. 
 
देवीनी उपासना बीजी उपासना करताां श्रेष्ठ छे ते भवषे एम लखेछे :– 
 

गणेशां पूजयेद्यस्तु भवघ्नस्तस्य न बार्ते ॥ 
आरोग्याथे च ये सूयं र्मधमोक्षाय मार्वम् ॥ 
भशवां र्माथधमोक्षाय चतुवधगाय चांभडकाम् ॥ १ ॥ 
॥ कलौ चांडीभवनायकौ ॥ 

 
अथध : गणपतीनी पूजा करेथी भवघ्न जायछे, सूयधनी पूजा करेथी आरोग्यता मळेछे, अने भवष्ट्णुनी पूजा 

करेथी मोक्ष तथा र्मध ए ब ेपुरुषाथध मळेछे, अने शीवनी उपासनाथी र्मध, अथध तथा मोक्ष ए िण पुरुषाथध मळेछे. 
अने देवीनी उपासनाथी बर्ाां चारे पुरुषाथध मळेछे. 
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कळीयुगमाां गणपती अथवा देवी बेनीज पूजा करवी, बीजानी करवानी जरुर नथी एम लखेलुां छे. अने 
शीव ेकरेला जे वाममार्तगना तांि ते वदेशास्त्र करताां श्रेष्ठ छे एम पण लखेलुां छे :– 

 
वदेशास्त्रपुराणाभन समस्ता गभणका यथा ॥ 
एकैव शाांभवी भवद्या गुप्ता कुलवरू्भरव ॥ – हठदीभपका. 

 
अथध : वदेशास्त्र पुराण इतयाभदक सवध शास्त्रो कीसबणी स्त्रीयो जेवाां छे, अने शांकरनी भवद्या ते गुप्त कुलीन 

स्त्री जेवीछे. 
 
तांिशास्त्रमाां कल्पीत मांि, कवच इतयाभदक रच्याछे, तेनो जप कयाथी मोटी भसद्धी थायछे एम केटलाक 

माणस जाणेछे. ते मांिनाां नाम :– (१) मांि, (२) कवच, (३) पांजर, (४) स्तवराज, (५) सहस्त्रनाम, (६) 
हृदय, (७) दुगध, (८) रक्षा, (९) रहस्य, (१०) पद्धभत (११) पटल. 

 
उपर मुजबना मांिना प्रकार छे. तेमाांना थोडा नीचे मुजब :– 
 

शिुस्तांभनां शिुमुखस्तांभनां शिुमभतस्तांभनां 
शिूणाां वाग्भजव्हास्तांभनां कुरु ॥ 
ओां नमो भगवते दभक्षणामतूधये स्वाहा ॥ 
समस्तमांगलाभन भवांतु प्रभतकूलां  मे नश्यतु अनुकूलां  मे अस्तु ॥ 

 
कवच 

 
भशरो रक्षतु ब्रह्माणी मुखां माहेश्वरीभत च ॥ 
कां ठां रक्षतु कौमारी ऐन्री पातु भजुियम् ॥ 
चामुांडा हृदयां रके्षिाराही कभटमार्तगणी ॥ 
वैष्ट्णवी पादमाभश्रतय सवांगेषु भशवास्तमका ॥ 
तस्मारक्ष महादेवी भरकाली नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 

 
आवािनपद्धणत 

 
श्रीभवानीं स्वकामेश्वरसभहतायै–साांगाय–ैसपभरवाराय–ैसशस्क्तकाय–ै 
सवाहनाय–ैसायुर्ाय–ैसवावरणसभहताय–ैआवाहयाभम ॥ 
कामदेवाय–रावणबाणाय–सांमोहनबाणाय– 
वशीकरणबाणाय–सांदीपनबाणाय–सांतापनबाणाय नमः ॥ 

 
आ भशवाय गायिी प्रमाणे नवीन गायिी रचीछे ते एछे : – 
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ज्वरगायत्री 

 
भस्मायुर्ाय भवद्महे तीक्ष्णदांष्ट्राय र्ीमभह ॥ तन्नो ज्वरः प्रचोदयात् ॥ 

 
सुर्ागायत्री 

 
सुर्ारेव्य ैभवद्महे कामेश्वयै र्ीमभह ॥ तन्नो तुभष्टः प्रचोदयात् ॥ 

 
मीनगायत्री 

 
जलेश्वराय भवद्महे मतस्यजालाय र्ीमभह ॥ तन्नो मीनः प्रचोदयात् ॥ 
 

बणलगायत्री 
 

पशुपाशाय भवद्महे भशरच्छेदाय र्ीमभह ॥ तन्नो बभलः प्रचोदयात् ॥ 
 
योग िण प्रकारनाछे. (१) हटयोग–जे पातांजली ऋषीए वणधन करेलोछे. (२) कमधयोग–जे भगवद्

गीतामाां वणधन करेलोछे. अने (३) राजयोग ते कौलशास्त्रमाां वणधन करेलोछे. आमाां शृांगार अने भक्तीरस ए बांने 
एक करी दीर्ोछे अने पोते पोताने शीवरूप मानी तथा स्त्रीने वीष्ट्णु के मायारूप मानी तेनीज पूजा करेछे, अने आ 
शास्त्रमाां जाती र्मध मानता नथी, अने ढेड के भांगीआनी जातनी स्त्री होय. तोपण तेनी पूजा करेछे अने तेनु ऊच्चीष्ट 
खायछे. अने जेम नीची, जातनी स्त्री होय तेम तेने मोटुां तीथध मानेछे :— 

 
वाराांगना प्रयागश्च रजकी पुष्ट्करस्तथा ॥ 
चमधकारी भवतेकाशी सवधतीथा रजस्वला ॥ —रुरयामले. 

 
अथध : कीसबणने प्रयाग मुजबुन तीथध समजवुां अने र्ोबणनें पुष्ट्कर राजनु तीथध समजवुां अने चमारनी 

स्त्रीने काशी मुजबनु तीथध समजवुां अने अटकाववाळी स्त्री होय तो ते तमाम तीथध बरोबर समजवुां. 
 
आ मागधना पूजनमाां पाांच रव्य आवछेे तेने पांच मकार कहेछे :– 
 

रव्यां मरु् तथा मतस्यां माांसां मुरा च मथुैनम् ॥ 
मकारपांचसांयुक्तां पूजयेत् भरैवशे्वरम् ॥ —देवीरहस्य. 

 
अथध : दारू, माछलाां, माांस, मुरा, अने स्त्री एटलाां सहीत शीवनी पूजा करवी. 
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बीजा ग्रांथमाां पूजा करवाने वास्ते अने उछीष्ट भक्षणने वास्ते जे आठ स्त्रीयो लखेली छे ते भनचे मुजब :— 
 

चाांडाली चमधकारी च मातांगी माांसकाभरणी ॥ 
मद्यकिी च रजकी क्षौरकी र्नवल्लभा ॥ 
अष्टौ ताः कुलयोभगन्यः सवधभसभद्धप्रदायकाः ॥ —देवीरहस्य. 

 
अथध : भांगीयण, चामडीआनी स्त्री, ढेडण, खाटकीनी स्त्री, कलालनी स्त्री, र्ोबण, हजामडी, अने 

शाहुकारनी स्त्री ए आठ कुल योभगनी केहेवायछे. 
 
कौल र्मधमाां एवु वणधन कयंुछे के ए मागध बहु गुप्त राखवो तेनी भवगत :– 
 

वामे रामा रमणकुशला दभक्षणे चारुपािम् ॥ 
अगे्र मुरा चणकवटकाः शौकरी चोष्ट्णशुभद्धः ॥ 
स्कां रे् वीणा सरसकभवता सतकथा सद्गुरूणाम् ॥ 
कौलो र्मधः परमगहनो योभगनामप्यगम्यः ॥ 
मुखे हाला करे माला वामे रामा सुकोमला ॥ 
हृदये काभलका देवी यज्ञशाला गृहे गृहे ॥ – कुलाणधव. 

 
अथध : (१) डाबी बाजु उपर सुांदर स्त्री अने जमणी बाजु उपर मदीरा भरेलुां  वासण अने आगळनी बाजुए 

जांबानुां पतराळुां मुकवुां तेमाां भजीआां तथा भूांडनुां माांस अने खभा उपर रागनुां वाजींि अने गुरुनी कथा गावी एवो 
वीलास कौल र्मधमाां वणधवलेोछे. ने मोटा योगी पण तेनुां गुप्तपण ुतथा हेतु जाणवाने समथध नथी. 

 
(२) मोहोमाां मदीरा अने हाथमाां माळा अने डाबी बाजु उपर जुवान स्त्री अने हृदयमाां काळीकादेवीनुां 

ध्यान ए मुजब राखीए तो घेर घेर यज्ञनु पुण्य थाय. 
 
कौल, शाक्त, वाम, ओघोर, अने औघड, परमहांस ए छनुां मत एक प्रकारनुछे. ए लोक भक्षाभक्ष, 

खानपान के ज्ञाती र्मधनो भेद राखता नथी अने तेमनी पूजामाां मदीरा अवश्य जरुरनीछे एम लख्युांछे :– 
 

सदाभशवादयो देवाः सुराय ैच वरां ददुः ॥ 
ये भपबांभत परां पानां परमानांदकारणम् ॥ 
ते सवे याांभत परमां पदां शाश्वतमव्ययम् ॥ 
भवना गौडीं भवना माध्वीं सुराां यः पूजयेस्च्छवाम् ॥ 
भशवां नारायणां रुरां स भवभेन्नरयास्पदम् ॥ 
अदीभक्षतः पशुदेभव दीभक्षतोऽप्यसुरः पशुः ॥ 
भपबेद्गौडीं तथा माध्वीं पैष्टीमासवमुत्तमम् ॥ 
पानकां  च शुभां सव ंपूवाभाव ेपरः परः ॥ देवीरहस्ये. 



 अनुक्रमणिका 

 
अथध : जे वखत समुर मथन थयुां ते वखत शीवादीक तमाम देवोए सुराने वरदान करूां छे के जे तने पीश े

ते मोके्ष जश.े अने मदीरा शीवाय जे शीव के वीष्ट्णुनी पूजा करे ते नके जाय, अने शरेडीथी–महुडाांथी अने 
र्ानमाांथी जे मदीरा रस थायछे ते उत्तम छे तोपण एक करताां एक वर्ारे उत्तम छे. 

 
आ मागधवाळानी पूजामाां श्री चक्रनी पूजानी प्रशांसा घणी करेलीछे. अने शांकरवीजयमाां एवुां लख्युांछे के, 

शांकराचायध स्वामीए चार दीशामाां जे चार मठ बाांध्या तेमाां श्रीचक्रनी स्थापना करी अने श्री चक्रनी पूजा करेथी 
मोक्ष थायछे, एम लखेलुां छे. तेथी शांकरस्वामीनो मागध पण शक्ती उपासनानो हश.े श्रीचक्र पृथ्वी देवीनी मूर्तत छे, 
तेथी नवखांडने ठेकाणे नविीकोण लखेछे, अने वचे शक्तीनी जगोए गीडुां मुकेछे, ए मागधमाां भदक्षानो सांस्कार छे. 
ते प्रथम ए मागधमाां दाखल थनारने आपवामाां अवछेे, ते भवषे नीचे मुजब लखेलुां छे :– 

 
देवीरहस्यमीशाभन शृणु तवां भस्क्तपूवधकम् ॥ 
येन श्रवणमािेण कोभटपूजाफलां  लभेत् ॥ 
भवचायध भवभर्वद्धीमान् दीक्षाकमध समाचरेत् ॥ 
दीभक्षतः स भवदे् ज्ञानी दीक्षाहीनो भवते् पशुः ॥ 
पवधतागे्र नदीतीरे भबल्वमूले वने तथा ॥ 
िीपां वा परमां पुण्यां देवानामभप दुलधभम् ॥ 
ति देभव परादेव्याः श्रीचक्रां  तु भवभावयेत् ॥ 
भिकोणां भबदुसांयुक्तां षट्कोणां वृतमांडलम् ॥ 
दीक्षायांिभमदां देभव दीक्षाकाले प्रपूजयेत् ॥ —देवीरहस्य. 

 
शीव कहेछे के हे देवी घणी गुप्त वात तमने कहुछु जे साांभळ्याथी करोडवार पुजा कऱ्यानु फळ मळेछे. 

बुद्धीवान माणसे दीक्षा कमध करवुां कारण दीक्षा ले ते ज्ञानी थाय, दीक्षा वीनानो माणस पशु जेवो जाणवो माटे 
पवधत उपर के नदीतीर उपर अथवा बीलीना झाड तळे अथवा बेटमाां जइने श्री चक्रनु पूजन करवु ते चक्र िीकोण 
तथा वचे मीडु एवु होयछे पछी छ खुणा अने तेनी आशपाश एक लीटी दोरेली होयछे ते गोळ होयछे. दीक्षानी 
वखते तेनी पूजा करवी :– 

 
आ दीक्षानी वखत गमे ते जातनो माणस होय तेने ब्राह्मण गणवो :– 
 

प्रवृते्त भरैव ेचके्र सवे वणा भिजातयः ॥ 
सवधपापभवभनमुधक्तः सवधभसभद्धसमस्न्वतः ॥ 
इह लोके भश्रयां प्राप्य भकु्तवा भोगान्यथेस्प्सतान् ॥ 
परि परमेशाभन मृतो देवीपदां व्रजेत् ॥ —देवीरहस्य. 

 
अथध : ज्याांहाां भरैव चक्र थायछे तयाांहाां सवध वणध ब्राह्मण थायछे अने ते सवध पापथी मुक्त थइ सवध भसभद्धने 

पामेछे आ जन्ममाां दोलत मळे छे अने मुवा पछी देवी लोकमाां जायछे. 
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ए मागधवाळा लोको एम केहेछे के मदीरा पीवामाां मुळ काांई दोश नथी, परांतु ब्रह्मदेव ेअने शुक्राचायधए अने 
कृष्ट्णे श्राप दीघो तेथी ते अपभवि थई, ने तेथी लोक पीता नथी. ते श्राप नीवारण करवाना मांिने श्रापोद्धार अथवा 
शोर्न केहेछे. ते भण्याथी श्राप दुर थायछे, अने पछी ते मदीरा पीवामाां दोष नथी. सदरहु मागधमाां केटलाांएक उग्र 
अनुष्ठान लख्याांछे, तेमाां मनुष्ट्यना मस्तकनी खोपरीनुां पाि करेछे, अने माणसना दाांतनी माळा करेछे. अथवा 
सापना हाडकानी माळा करेछे, अने ते माळा स्त्रीना वाळथी परोवछेे, अने स्मशाननी राख शरीरे चोळेछे. अने 
पे्रतासन एटले मुडदाां उपर बेसेछे अने जप करेछे. तेथी मोटी भसद्धी थायछे एम मानेछे. ते भवषे नीचे मुजब 
लख्युांछे :– 

 
सुभदने देभव गतवाऽऽदौ स्मशानां सार्कोत्तमः ॥ 
कपालां  नरदांतानाां माला कां कणां र्ारयेत् ॥ 
स्मशानभस्मभलप्तेन शुदे्धन सुरवांभदते ॥ 
आसनां बसहचमाभद कां कण स्त्रीकचोद्भवम् ॥ 
रव्यमासवतत्त्वाढ्यां भक्ष्यां माांसाभदकां  भशव े॥ 
वामाचार इभत प्रोक्तः सवधभसभद्धप्रदः भशव े॥ —देवीरहस्य. 

 
अथध : सारो भदवस जोई स्मशानमाां जवुां, अने माणसनी खोपरीनुां पाि करी तथा माणसना दाांतनी माळा 

करी स्मशाननी राख शरीरे चोळी भसव्हना चामडानुां आसन करवुां, अने स्त्रीना वाळना हाथना कां कण करी मदीरा 
तथा माांस तयाांहाां मुकवाां, तेनुां नाम वामाचार तेथी सवध भसद्धी मळेछे. 

 
मद्यपान वीना कळीयुगमाां कोइपण भसद्धी थाय नही, ते भवषे नीचे मुजब लखेलुां छे :– 
 

भवना पानां न भसभद्धः स्यातसार्कानाां कलौ युगे ॥ 
सांपूज्य सभशवाां देवीं प्रवृते्त भरैवाचधने ॥ 
ति पानां सुरादेव्या महानांदप्रदायकम् ॥ 
अहोरािां सुरापानां भोगदां मोक्षदां भशव े॥ —देवीरहस्य. 

 
अष्ट भेरव जे केहेछे तेना नाम : महाकाल भरैव, कालास्ग्नभरैव, करालभरैव, भवकरालभरैव, 

सांव्हारभरैव, रुरुभरैव, कभपलभरैव, उन्मत्तभरैव. 
 
आ भशवाय बटुकभरैव पण नवमो छे. तेज प्रमाणे नवदेवी पण छे तेने नवदुगा कहेछे तेमना नाम : ब्राह्मी, 

नारायणी, कौमारी, अपराभजता, माहेश्वरी, चामुांडा, वाराही, नारबसही, दुगा. 
 
जे लोको ए मागधमा नथी तेने वाममागध वाळा कां टक अने पशु केहेछे. अने जे भदक्षा लेइ ए मागधमाां दाखल 

थायछे तेने सीद्ध केहे छे, अने सीद्धनो आश्रय करी रेहेछे तेने सार्क केहेछे. नवनाथ अने चोराभश सीद्ध ए 
मागधमाां थएलाछे, तेमना नाम आ मागधवाळानी गुरु नामावळीमाां पूजायछे. अने जे मुजब ग्रहस्थ लोको पोताना 
भपिीनुां तरपण करेछे, ते मुजब आ मागधना लोको गुरु, परमगुरु, परातपरगुरु अने परमेष्टी गुरु ए लोकोनुां तरपण 
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करेछे. तेमज आ लोकोनुां पांचाांग पण जुदी तरेहनुां होयछे. एमना महीना, नक्षि गणवानी रीत जूदी छे. अने 
एमनी भावना एवी के हुां शीवरुप थयोछुां अने मने कशो दोष लागतो नथी, ते भवषे लखेलुां छे. ते नीचे मुजब :– 

 
अभलभपभशतपुरांध्रीभोगपूजापरोऽहां बहुभवर्कुलमागारांभसांभाभवतोऽहम् ॥ 
पशुजनभवमुखोऽहां भरैवीमाभश्रतोऽहां गुरुचरणरतोऽहां भरैवोऽहां भशवोऽहम् ॥ १ ॥ 

कुलाणधव. 
 
अथध : दारू, माांस, अने स्त्री ए िण पदाथधनो उपभोग करवो एज हमारी पूजा. अने कौलमागधनाां कुकमो 

करवाां एज हमारो नीश्चय. अने बीजा लोक जे पशु जेवाछे, तेमनो तयाग करीने भरैवीदेवीनो आश्रय कयोछे, अने 
गुरुना चरण उपर दृष्टी राखीने एम समजुछुां के भरैव अने शीव हुांज छुां. 

 
वाममार्तग लोक चार दीवस बहु मोटा मानेछे. एक कृष्ट्ण जन्माष्टमी, तेने काळरािी केहेछे. मोहरािी 

एटले काळीचउदश, िीजी शीवरािी तेने माहारािी केहेछे अने चोथी दारुणरािी एटले होळीना पेहेले दीवसनी 
चउदश, ए चार रािीए पूजा इतयाभदक अनुष्ठान करे तो तुरत सीद्धी थाय एम आ वाममार्तग लोक गणेछे. 
नवरािी चार प्रकारनी आ लोको गणेछे. आसो मासनी नवरािीने शारदी नवरािी केहेछे. अने चइतर मासनी 
नवरािीने वासांती नवराि केहेछे. अने पोस मासना हैमांभत नवराि तथा असाड मासनो ग्रीष्ट्म नवराि ए रीते चार 
प्रकारनी नवराि गणेछे. तेमाां आसोमासनी नवरािी प्रसीद्धछे. तेमाां जे आठम आवछेे तेने आ मागधना लोक वीशषे 
मोटो दीवस गणेछे. तांिराज करीने ग्रांथछे तेमाां गणीत वीषय लख्योछे ते मुजब कळीयुगनु वषध ए लोक गणेछे. 
एटले चालतु वरस ४९७४ नु छे अने एक वरसना सोळ महीना अ आदी सोळ स्वर उपरथी गणे छे. अने एक 
मासना दीवस क, ख, आदी छतरीस व्यांजन उपरथी छतरीस गणेछे. अने एक मासमाां वार नव ते चार वखत 
आव.े ए वारनाां नाम : (१) प्रकाश, (२) भवमषध, (३) आनांद, (४) ज्ञान, (५) सतय, (६) पूणध, (७) स्वभाव, (८) 
प्रभतभ, (९) सुभग. 

 
ए मागधमाां जे माणस प्रथम दाखल थायछे तेने पट्टाभीषेक तथा पुणाभीषेक एवा बे तरेहना सांस्कार 

केहेछे. पट्टाभीषेकनी देवता काली छे ने कालीना बीजाां नाम छीनमस्तका, तारा, शामा ए पण छे. अने 
पुणाभीषेकनी देवता ‘श्री’ छे ने तेनाां बीजाां नाम शोळशी, िीपुरा, सुांदरी ए पण छे. 

 
िीपुराना अनेक भेदछे जेम के, िीपुरमालीनी, िीपुरसुांदरी, िीपुरसीद्धा, िीपुरअांबा, माहािीपुरसुांदरी, 

इतयादी छे. एवीज रीते गणपतीनी अांदर पण जुदा भेदछे. तेनाां नाम माहागणपती, उभछष्ट गणपती, वरद 
गणपती, वक्रतुांड गणपती, चींतामणी गणपती, सुांदरीवीनायक, सीद्धीवीनायक. 

 
एवा एवा भेदथी अनेक देव तथा देवीओ कल्पनाए करीने नीमाण करीछे, ते एकेकनुां प्रस्थान उतपन्न 

थयुांछे. बर्ा वदेशास्त्र तथा पुराण करताां तांिशास्त्रना ग्रांथ घणा छे, करोडो ग्रांथ लखेलाछे, ने तेनो अभ्यास लोको 
गुप्त रीते करेछे. दक्षण अथवा वदे मागधना लोक ताांिीक मागधना लोकोनी बनदा करेछे, ते मुजबज ताांिीक मतना 
लोक वदे मतना लोकनी नींदा करेछे. ते भवषे कुलाणधवमाां लखेछे के : – 
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वदेशास्त्राणधव ेघोरे रुद्यमाना इतस्ततः । षड्दशधनमहाकूपपभतताः पशवः भप्रये ॥१॥ 
परमाथं न जानांभत पशुपाशभनयांभिताः । पठांतयहर्तनशां देभव परतत्त्वपराङ्मुखाः ॥२॥ 
न जानांभत परां तत्त्वां दवी पाकरसां यथा । कुलर्मधमहामाग ंगतवा मुस्क्तपुरीं व्रजेत् ॥३॥ 
कुलशास्त्रमनादृतय पशुशास्त्राभण योऽभ्यसेत् । स्वगृहे पायसां तयक्तवा भभक्षामटभत दुमधभतः ॥४॥ 

 —कौलरहस्य. 
 
अथध : वदेशास्त्र तथा षड्दशधन ए घोर समुर जेवाांछे, ने तेमाां जे लोक पडेछे ते पशु जेवाांछे. ते लोक 

परमाथध जाणता नथी. अने पशुनी माफक बांर्नथो बांर्ायाछे, कडछी तमाम रसोइमाां वपराय छे, परांतु तेने 
रसोइनो स्वाद भबलकुल आवतो नथी. वाममागध मुक्ती मेळववानो मागध छे, माटे ए मागधनो अनादर करीने जे 
अज्ञानी पशुना शास्त्रनो अभ्यास करेछे ते घरमाां तैयार थएली रसोइ मुकी बाहार भीख मागवा जायछे तेना जेवा 
समजवा. 

 
वळी एम पण लखेछे के :– 
 

शवैाद्याश्चागमाः सवे रहस्याः पभरकीर्ततताः । 
मम पांचमुखेभ्यश्च पांचाम्नायाः समुद्घृताः ॥ १ ॥ 
पूवधश्च पभश्चमशै्चव दभक्षणश्चोत्तरस्तथा । 
ऊध्वान्मायश्च पांचैते मोक्षमागाः प्रकीर्ततताः ॥ २ ॥ 
एकाम्नायां तु यो वभेत्त स मुक्तो नाि सांशयः । 
बक पुनश्चतुराम्नायवते्ता साक्षास्च्छवो भवते् ॥ ३ ॥ —कौलाणधव. 

 
अथध : शीवागम अने बीजा आगम ए सवध गुप्त राखवानी भवद्या छे. शीव केहेछे के माहारा पाांच मुखथी 

पाांच ‘आम्नाय नीकळेला छे. पूवध, पभश्चम, दभक्षण, उत्तर अने ऊध्वध. ए पाांचे मोक्ष मागध छे. एक आमनाय जे जाणे 
तेनो मोक्ष थायछे एमाां काांइ सांशय नथी. तो जे पाांचे जाणे ते साक्षात् शीवज थइ रेहेछे. 

 
एज ग्रांथमाां लखेलु छे के : – 
 

अनालोक्यमनािेयमस्पश ंचाप्यपेयकम् । 
मद्यां मासां पशूनाां तु कौभलकानाां महतफलम् ॥ १ ॥ 
अभवर्ानेन यो हन्यादातमाथं प्राभणनः भप्रये । 
स वसेन्नरके घोरे भदनाभद पशुरोमभभः ॥ २ ॥ 
तृणां वाऽप्यभवर्ानेन छेदयेन्न कदाचन । 
भवभर्ना गाां भिजां वाऽभप हतवा पापनैध भलप्यते ॥ ३ ॥ 

 
अथध : पशु एटले र्मधशास्त्रना माननारा एम केहेछे के मद्यमाांसछे ते जोवु नही तथा तेनो वासपणा लेवो 

नही, स्पशध करवो नही तथा ते पीवु अगर खावु नही. परांतु कौलमागधना लोकोने एज पदाथधथी बहु फळ तथा पुण्य 
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थायछे. अवीर्ानथी केवळ पोताने सारु जे प्राणीनी हतया करेछे तेने ते प्राणीना शरीर उपर वाळ होयछे तेटला 
दीवस सुर्ी नकध माां रेहेवु पडेछे. माटे वीर्ीवीना घास जेवी वस्तु पण कापवी नही. अने वीर्ीथी गोहतया करवी 
पडेतो तेनु पाप नथी. 

 
वळी एज ग्रांथमाां मद्यना प्रकार बार तथा सुराना प्रकार िण अने तेज प्रमाणे माांसना प्रकार पण िण 

बतावलेाछे ते नीचे मुजब :– 
 

पानसां राक्षमारू्कां  खाजूधरां तालमकै्षवम् । 
माध्वीकां  सीरु्माध्वीकां  मरेैयां नाभरकेलजम् ॥ १ ॥ 
मद्यान्येकादशतैाभन भसु्क्तमुस्क्तप्रदाभन च । 
िादशां तु सुरा मद्यां सवेषामुत्तमां भप्रये ॥ २ ॥ 
गौडी माध्वी च पैष्टी च भवजे्ञया भिभवर्ा सुरा । 
सवधभसभद्धकरी माध्वी पैष्टी भोगप्रदाभयनी ॥ ३ ॥ 
गौडी मुस्क्तकरी जे्ञया सुराख्या देवताभप्रया । 
भवद्याप्रदैक्षवी हाला राक्षा राजप्रदा भवते् ॥ ४ ॥ 
सुरादशधनमािेण सवधपापःै प्रमुच्यते । 
तद्गांर्िाणमािेण शतक्रतुफलां  लभेत् ॥ ५ ॥ 
तासामेकाां समाहृतय पूजाकमध समारभेत् । 
माांसां तु भिभवर्ां प्रोक्तां खभजूलचरां भप्रये ॥ ६ ॥ 
यथासांभवमेष्ट्वकेां  तपधणाथं प्रकल्पयेत् । 
भपतुदैवतयजे्ञषु वदैेग्राह्या भवर्ीयते ॥ ७ ॥ 
मद्यमाांसभवहीनेन न कुयातपूजनां भशव े। 
भपभशतां माषमािां तु तदर्धमभलभबदुना ॥ ८ ॥ 
तेन तपधणमािेण कोभटयज्ञफलां  लभेत् । 
शवै ेच वैष्ट्णव ेशाक्ते सौरे भसद्धाांतदशधने ॥ ९ ॥ 
भवनाभलभपभशताभ्याां तु पूजनां भनष्ट्फलां  भवते् । 
गुरुां  स्मरन्  भपबने्मद्यां खादन्माांसां न दोषभाक् ॥ १० ॥ 
यथा ऋतुषु भवप्राणाां सोमपानां न दूभषतम्। 
मद्यपानां तथा कायं समये भोगमोक्षदम् ॥ ११ ॥ 
आनांदात्तृप्यते देवी मूछधया भरैवः स्वयम् । 
वमनातसवधदेवाश्च तस्मात् भवभवर्माचरेत् ॥ 
उस्च्छष्टां भक्षयेतस्त्रीणाां ताभ्यामुस्च्छष्टमपधयेत् । 
स्त्री वाऽथ पुरुषः षांढश्चाांडालो वा भिजोत्तमः ॥ 
चक्रमध्ये न भेदोऽस्स्त सवे देवसमाः स्मृताः । 
क्षीरेण सभहतां तोयां क्षीरमेव यथा भवते् ॥ 
तथा श्रीचक्रमध्ये तु जाभतभेदो न भवद्यते ॥ —कुलाणधव. 
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अथध : फनस, राक्ष, महुडाां, खजुर, ताड, शरेडी इतयाभदक अगीयार पदाथधथी जे प्राप्त थायछे तेनुां नाम 

मद्य. ते पीवाथी आ लोक तथा परलोकमाां सुख मळेछे. आ शीवाय िण प्रकारनी सुरा छे. ते गोळ, र्ान्य तथा 
महुडाांमाांथी नीकळेछे, ते पीवाथी अनेक भसद्धी, भोग तथा मोक्ष, भवद्या अने अर्ीकार मळेछे. वळी तेनुां दशधन 
थयाथी सवध पाप जायछे, ने तेनी वास लेवाथी सो यज्ञनुां फळ मळेछे, तेमाांथी एक जातनुां पण मद्य लइने पूजा 
करवी. वळी माांस िण प्रकारनुां छे, एक आकाशमाां फरनाराां पक्षीओनुां, बीजुां जमीन उपर रेहेनाराां पशुओनुां तथा 
बीजुां पाणीमाां रेहेनाराां प्राणीओनुां, ए रीते िण प्रकारनुां छे, तेमाांथी एक प्रकारनुां पण तपधणमा लेवुां. भपतृनुां कमध अने 
देवना कमधमाां आ पदाथध लेवाने सारूां  वदेमाां पण वीर्ी बतावलेो छे. माटे हे पावधती देवतानुां पूजन पण मद्य, माांस 
वीना थतु नथी. माटे एक अडदना दाणा नेटलुां  माांस तथा तेना अडर् जेटलुां  मद्य पण लेयुां जोइए. अने उपर 
मुजब मद्य, माांस लेइ जे माणस तपधण करेछे, तेने करोड यज्ञ कया जेटलुां  फळ मळेछे. शीव, भवष्ट्णु, माता, सूयध 
इतयाभदक देवतानुां पूजन मद्य, माांस वीना करेछे, तो तेनुां काांइ फळ थतुां नथी. गुरुनुां स्मरण करीने मद्य, माांसनो 
उपयोग करेछे, तो तेने दोष लागतो नथी. यतकमधमाां ब्रह्मण सोमवल्लीनो रस पीयेछे, तेने दोष लागतो नथी. तेज 
प्रमाणे पूजा कमधमाां वीर्ी मुजब मद्य पीवाथी कोइ दोष लागतो नथी. मद्यपानना आनांदथी देवी तृप्त थायछे, अने 
ते कयाथी बेसुद्धी थाय तो भरैव तृप्त थायछे, अने उलटी थाय तो तमाम देवता मृत थायछे. माटे बर्ी तरेहयी 
पान करवुां. स्त्रीनुां छाांडेलु आपणे खावुां. तथा आपणुां छाडेलुां  स्त्रीने खवडाववुां. स्त्री अथवा पुरुष अथवा नपुांसक, 
चांडाळ एटले ढेड अथवा पवीि ब्राह्मण ए सवे देवता प्रमाणे पूजनना चक्र मध्ये समजवा, भेदाभेद भबलकुल 
राखवो नही. दुर्माां पाणी नाांखीएछीए ते पाणी दुर् रुपी थइ जायछे, ते मुजब पूजा चक्रमाां जातीभेद रेहेतो नथी. 

 
न चक्राांकां  न पद्माांकां  न वज्राांकभमदां जगत् । 
बलगाांकां  च भगाांकां  च तस्माच्छस्क्तभशवातमकम् ॥ 
भशवशक्तयोस्तु सांयोगो यस्स्मन्काले प्रजायते । 
सुसाध्यकुलभनष्ठानाां समाभर्ः स भवर्ीयते ॥ 
योभगनो मदमत्ताश्च पतांभत प्रमदोरभस । 
मदाकुलाश्च योभगन्यः पतांभत पुरुषोपभर ॥ 
मनोरथां तु सांपूण ंकुवधन्तश्च परस्परम् । 
एताां चक्रगताां वातां बभहनैव प्रकाशयेत् ॥ 
अभलमाांसाांगनासांगयैधतसुखां जायते भप्रये । 
तदेव मोक्षभवदुषामबरु्ानाां तु पातकम् ॥ 
भपबने्मद्यां पलां  खाद्यां स्वचे्छाचारपरायणः । 
सदा सांशयहीनो यः कुलयोगी स उच्यते ॥ 
आभमषासवसौरभ्यहीनां यस्य मुखां भवते् । 
प्रायभश्चत्ती स वज्यधश्च पशुरेव न सांशयः ॥ 
अनाचाराः सदाचारः अकायं कायधमुत्तमम् । 
असतयमभप सतयां स्यातकौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ 
अपेयमभप पेयां स्यादभक्ष्यां भक्ष्यमेव च। 
अगम्यमभप गम्यां च कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ 
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न भवभर्नध भनषेर्श्च न पुण्यां न च पातकम् । 
न स्वगो नैवां नरकः कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ 
दुगुधणाः सगुणायांते अकुलां  ततकुलायते । 
अर्मधश्चाभप र्मोऽस्स्त कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ 
सवधव्यापी यथा सूयधः सवधभक्षी यथाऽनलः । 
सवधस्पशी यथा वायुस्तथा योगी सदा शुभचः ॥ 
सवधर्माभर्को देभव कुलर्मधः भशवोभदतः । 
नाहां वसाभम कैलासे न मेरौ न च मांभदरे ॥ 
कुलज्ञा यि भतष्ठांभत ति भतष्ठाभम भाभमभन । 
समाशांसांभत भपतरः सुवृभष्टभमव कषधकाः ॥ 
अस्मतकुलेषु पुिो वा पौिो वा कौभलको भवते् । 
मद्यां माांसां च मतस्यां च मुरा मथुैनमेव च ॥ 
मकारपांचकां  देभव देवताभप्रभतकारणम् । 
मद्यकुां भसहसै्त्रश्च माांसराभशशताभन च ॥ 
न तुष्ट्याभम वरारोहे भगबलगामृतां भवना । 
यथा रक्षभत चोरेभ्यो र्नर्ान्यवराभदकम् ॥ 
कुलर्मं तथा देभव पशुभ्यः पभरपालयेत् । 
अांतःकौलां  बभहःशवैां सभामध्ये तु वैष्ट्णवम् ॥ 
कौलां  सुगोपयेदे्दभव नाभरकेलफलाांबुवत् । 
नास्स्त नास्स्त पुननास्स्त मा शांक कुलनाभयके ॥ 
कुलर्मधप्रसांगां तु पशूनाां पुरतः भप्रये । 
पुस्तकां  च कुलेशाभन पशुगेहे न भनभक्षपेत् ॥ 
न दद्यातपशुहस्ते च न पठेतपशुसांभनर्ौ । 
सार्कानाां भहताथाय भसु्क्तमुस्क्तफलैभषणाम् ॥ 
प्रकाभशतां मया तेऽद्य गोपनीयां प्रयतनतः ॥ —कुलाणधव. 

 
अथध : भवष्ट्णुनु चीन्ह चक्र छे, अने ब्रह्मदेवनुां चीन्ह कमळ छे, इांरनुां चीन्ह वज्र छे, ए चीन्ह मनुष उपर 

जगतमाां मालुम पडताां नथी; परांतु स्त्री तथा पुरुष एवी बे जातीनाां चीन्ह देखायछे. अने आ बे चीन्ह शीवना छे, 
तेथी आ बर्ी सषृ्टी शीवनी छे एम भसद्ध थायछे. स्त्री तथा पुरुष ए बेना सांयोगनेज कौलमागधना लोक समार्ी 
गणेछे. भरैवी चक्रमाां स्त्री तथा पुरुष भेगाां थायछे, अने जे कृतय करेछे ते प्रभसद्ध करी कोइने केहेवुां नही. मद्य, 
माांस तथा अांगना एटले स्त्री ए िणेना सांयोगने कौल मागधवाळा मोक्ष केहे छे, अने जे लोको ए मागधमाां नथी तेओ 
तेने पाप गणेछे. मद्य पीवामाां, माांस खावामाां, अने मरजी मुजब चालवामाां जे लोक काांई सांदेह राखता नथी तेज 
खरा कौलमागधना छे, जे माणसना मोंमाां मद्य, माांसनो स्वाद नथी, ते माणसने पशु केहेवो. अनाचार छे ते 
सदाचार, असतय ते सतय छे, अने जे न करवानुां काम ते करवुां ए बर्ी वातोनी कौलर्मध माननारने काांई चींता 
नथी. पीवानुां नही ते पीये, अने खावानुां नही ते खाय, अने जे नातनी स्त्री थइ शके नही, ते जातनी स्त्री करेतो तेथी 
कौलीक योगीने दोष नथी. तेमज ए र्मध माननाराने वीर्ी पण नथी, अने भनषेर् पन नथी. पुण्य पण नथी अने पाप 
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पण नथी, स्वगध पण नथी अने नरक पण नथी, वळी ए र्मध माननाराने दुगुधण ते सगुण, अने अर्मध ते र्मध छे. अने 
नीचा कुळनो होय ते उांचा कुळनो छे, जेवी रीते सूयधनो तडको तमाम जगो उपर पडेछे, अने अस्ग्नमाां जे 
नाांखीएछे ते तमाम बळी जायछे, अने वायु तमाम वस्तुने स्पशध करेछे ते प्रमाणे कौलर्मध माननारो हमेश शुद्ध छे. 
शीव देवीने केहेछेके, हे देवी सवध र्मधथी श्रेष्ट र्मध कौल छे, ने ते मारो बतावलेो छे, अने हुां कैलाशमाां रेहेतो नथी. 
मेरु उपर रहेतो नथी. अगर कोई ठेकाांणे रेहेतो नथी फकत जाांहाां कौलर्मधना लोको रेहेछे तयाांहाां हे देवी हुां 
रहुछुां, घरडा मरी गएला जे पीतृ थयाछे ते एवी आशा करेछे के अमारा कुळमाां कोई कौलीक थइ अमारो उद्धार 
करश.े मद्य, माांस, मच्छ, मुरा, अने स्त्री ए पाांचमकारथी देवता प्रसन्न थायछे. अने मक्ष्य तथा माांस बहुज अपधण 
करे तो पण रज अपधण कऱ्या वीना देवी तृप्त थती नथी. चोर र्न, र्ान्य, अने रव्य चोरी करी लेइ जाय नही तेने 
सारु जेवी रीते छाांनी वात राखीए छीए तेवी रीते आ कौलर्मधनी वात कोईने जाण पडवा देवी नही, अने छानी 
राखवी. मनमाां कौल र्मधनी वात राखवी. अने बाहार शीवनु रुप राखवु अने वातो वैष्ट्णवनी रोते करवी पण आ 
कौलर्रमनी बात ए र्मधमाां जे नथी एवा पशु जेवा माणसो आगळ करवी नही. अने आ र्मधनाां पुस्तक पण एवा 
माणसोना घरमाां मुकवु नही. तेमना हाथमाां पण आपवु नही अने तेमना देखताां वाांचवु पण नहीं. आ र्मध मे 
कह्योछे ते लोकना मोक्ष तथा सुखने अथे कह्योछे माटे तेने गुप्त राखवो. 

 
कौल मागधने वदेनु प्रमाण लाववाने वास्ते कौलोपनीषद नामनु पुस्तक प्रभसद्ध थयुांछे तेमाां लख्युांछे के :– 
 

ओम् शन्नो कौभलकः ॥ शन्नो वारुणी ॥ शन्नः शुभद्धः ॥ 
अथातो र्मधभजज्ञासा, सवे शाांभवीरूपां, आम्नायो 
न भवद्यते, अन्यायो न्यायः, अर्मध एव र्मधः ॥ 
र्मधभवरुद्धाः कायाः ॥ र्मधभवभहता न कायाः ॥ 
एष मोक्षः– प्राकट्यां न कुयात्, न कुयातपशुसांभाषणम् ॥ 
अांतः शाक्तः बभहः शवैः लोके वैष्ट्णवः अयमेव आचारः ॥ 
लोकान्न बनद्यात्, भनयमान्न मोक्षः, न भतष्ठेभन्नयमेन ॥ 

 
कौलीकने शुभ थाय, मद्यमने शुभ थाय, लोहीमने शुभ थाय, र्मध जाणवानी इच्छा छे, सवध शीवरुप छे, 

वदे कई जाणता नथी, अन्याय ए न्याय छे, अर्मध एज र्मध छे, अर्मध होय तेज करवुां, र्मधने अनुकूल होय ते न 
करवुां, एज मोक्ष छे, ए मागध प्रकट करवो नही, अने ए र्मध न जाणनारा पशु छे, तेमनी जोडे आपणे बोलवुां नही, 
गुप्त रीते शस्क्तनी उपासना करवी, देखाता शीव र्मधमा रेहेवुां, ने लोकोमाां वैष्ट्णवी मागध चालवो ए रीते चालवुां. 
कोइनी नींदा न करवी, नीयमथी मोक्ष थतो नथी, माटे कोई रीतनो भनयम पाळयो नही. 

 
वाममागीनुां कौलाश्राद्ध थायछे ते भवषे लख्युांछे के :– 
 

कौलश्राद्धभमदां देभव सवधतांिेषु गोभपतम् । 
कतुधश्च भपतॄणाां देभव भवतेफलमनांतकम् ॥ १ ॥ 
पशोरभप कृते श्रादे्ध तस्य दीक्षाफलां  भवते् । 
मृतेऽभह्न पवधसु तथा तीथे श्राद्धां समाचरेत् ॥ २ ॥ 
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मरण भक्रया जुदी रीतनी थायछे ते भवषे लख्युांछे के :– 
 

अांतयेभष्टभवभर्ना हीनो मांडलस्थो न जायते ॥ 
तस्मातकुयातप्रयतनेन अांतयेभष्टभवभर्मुत्तमम् ॥ 
यस्य न भक्रयते देभव न दीक्षाफलमश्रुते ॥ 

 
अथध : कौलाश्राद्ध ए मोटुां छे, ए कयाथी भपिीने अतयांत सुख थाय छे, वाममागध नही जाणे एवा जे पशु, 

जेवा प्राणी होय, तेनुां पण ए भवर्ीथी श्राद्ध थाय तो भदक्षानुां फळ मळेछे. माटे मरण भतथी अथवा पवध भदवसे अथवा 
भतथधने ठेकाणे श्राद्ध करवुां. जेनी मरण भक्रया न थइ होय ते मांडळमाां दाखल थतो नथी. माटे शाक्त भवभर्थी 
अांतयेष्ठी करवी. ए प्रमाणे जेनी भक्रया न थाय तेने भदक्षा थइ होय तो व्यथध जायछे. 

 
अांतयेभष्टनो सांकल्प थायछे ते नीचे लख्या प्रमाणे :– 
 

वीरतवप्राप्तस्य मांडलप्रवशेप्राप्तयथं अांतयेभष्टकमध कभरष्ट्ये ॥ 
 
कौल सांप्रदायमाां नाम नाथ अटकथी पडेछे, जेवुां के चयानाथ, आतमानांदनाथ, भनषकलानांदनाथ, 

सभच्चदानांदनाथ, प्रकाशानांदनाथ, इतयाभद. कौल सांप्रदाय प्रमाणे मरण भक्रया करवानी लोकोने मुशकेल पडेछे. 
अने आश्वलायन सूि प्रमाणे वैभदक भवर्ीथी मरण भक्रया करवी ते पण मुशकेल छे, तयारे करवुां शुां एवुां कोई पछेु 
तेनों उत्तर. 

 
महाजनो येन गतः स पांथाः ॥ 

 
एटलुां ज के जेम लोक करेछे ते प्रमाणे करवुां. शास्त्र प्रमाणे करताां तो फाव ेनहीं माटे सुर्ारो थवानी जरुर 

जणायछे. 
 
माकंडेयपुराणमाां तेर अध्याय देवी महातम्यनाछे, ते शस्क्त उपासक महामांि गणेछे अने तेने कोई वामीए 

कवच अगधला जोडीछे तेनो पाठ, होम इतयाभदक अनेकवार करेछे तेनुां नाम सांपुटीपाठ, नवचांडी, शतचांडी, 
सहस्रचांडी, सुर्ी थायछे. ते ब्राह्मण, शुर, श्रावक, पोताना कल्याणने वास्ते करावछेे ए चाल अन्यदेश करताां 
गुजरातमाां वर्ारेछे. ते चांडीपाठना पुस्तकमाां नीचे लखेला श्लोकछे. 

 
बभलप्रदाने पूजायामस्ग्नकाये महोतसव े॥ 
पशुपुष्ट्पाघधरू्पैश्च गांर्दीपैस्तथोत्तमःै ॥ 
रुभर्राक्तेन बभलना माांसेन सुरया नृप ॥ 
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अथध : पूजा, होम, ने उतसवमाां बलीप्रदान करवुां एटले जनावर मारवुां, अने पुष्ट्प, जल, रु्पदीप, अने 
जनावरो अपधण करवाां, अने लोही युक्त माांस अने मद्य ए पण अपधण करवुां. 

 
जे जे ठेकाणे देवीनुां स्थानक छे, ते ठेकाणे हजारो बकरा अने पाडा अने मरघडानो बली थायछे. काशी 

पासे बवध्यावासीनी देवी छे, अने कलकत्तामाां काली छे तयाांहाां लोहीनो प्रवाह बांर् थतो नथी, हमेशाां चालतो रेहेछे 
एम केहेवायछे. कालीनुां भजन मूळ बांगाळामाां उतपन्न थयुां, अने तयाांथी मांिशास्त्री गूजरातमाां आवी अने 
शाक्तमागधनो उपदेश कयो, अने भठक ठेकाणे काभलकानी स्थापना थइ, अने सवध देशमाां गुप्त रीते वाम सांप्रदाय 
पण चालेछे, अने मद्य, माांसनो भनवदे थायछे अने लोक प्रसादी पण लेछे. 

 
शांकराचायध शाक्त मतना हता, एवुां आनांदगीरीकृत शांकरभवजयना पाांसठमाां अध्यायथी मालम पडेछे. 

कारण हेटे लखेलुां  वचन ए अध्यायमाां मळेछे. 
 

तस्मात् मुस्क्तकाांभक्षभभः सवःै श्रीचक्रपूजा कतधव्येभत भदक् ॥ 
तस्मातसवेषाां मोक्षफलप्राप्तये दशधनादे्यव श्रीचक्रां  भवभद्भराचायैर्तनर्तमतभमभत ॥ 

 
अथध : श्री चक्रनी पूजा कयाथी मोक्ष थायछे माटे शांकराचाये श्री चक्रनी स्थापना करीछे अने जाांहाां जाांहाां 

एमना मुख्य मठछे तेमाां श्री चक्रनी स्थापनाछे. 
 
कालीका पुराणमाां ६६ मो अध्यायछे तेने रुभर्राध्याय कहेछे, तेमाां अनेक प्रकारना बभलदाननो भवभर् 

बताव्योछे. आ पुराण तथा माकंडेय पुराण भनगममाां गणायछे अने वाममागी हमारा ग्रांथछे एम कहेछे. 
रुभर्राध्यायमाां नर एटले माणसनो बभल लख्योछे [कराडा दक्षणी ब्राह्मण देवीना उपासकेछे ते नर बभल करेछे मारताां फावतु नथी माटे 
जेहरे देछे ए वात प्रभसद्धछे. मुांबई इलाकामाां बाळहतया करनारा लोकोनी हकीकत छापीने प्रभसद्ध करीछे तेमाां ए भवषे भवगतवार लख्युछे. कलकत्तामाां 
काभलघाट उपर काभलना भगत कोकने रािे मारीने तेनुां र्ड गांगामाां नाांखता अने माांथु काभलका आगळ मुकता. इांगे्रज सरकारे ए चाल पोभलसना 
बांदोबस्तथी बांद करीछे भकल्ला वगेरे मोभट इमारतो बाांर्ता ते मा रे्भडयण सुवावभड होय तेनु बभलदान करता हाल पण एवा मुकदमा फौजदारी दफतरमाां 
घणा भनकळश.े कोकने मांदवाड होय के भभुमस्थ रव्य काढयुां होय तयारे कां न्यानु बभलदान करेछे. नेभटव राजमाां रस्तेथी कोक जतो होय तो तेने पकभडने के 
भलुाभवने घरमाां लइ जईने बभल करेछे एभव वात साांभळवामाांछे अने ते खोभट नथी एम पण मानवाने योग्य कारणछे भबजाने मारीये तो आपण देव 
सकष्टमाांथी उगरश े एवा अज्ञानी, मुखध घणाछे. एने पुभष्ट आपनार दुष्ट शास्त्रो पण घणाांछे.] ते अध्याय भगवान बोल्याछे एम लख्युछे 
तेमाना श्लोक नीचे लख्याछे. 

 
श्रीभगवानुउवाच ॥ 

 
पभक्षणः कच्छपा ग्राह्या मतस्या नवभवर्ा मृगाः । 
मभहषा गोभर्का गावः छागो वभ्रश्च शूकराः ॥ १ ॥ 
खरश्च कृष्ट्णसारश्च गोभर्का शरभो हभरः । 
शादूधलश्च नरशै्चव स्वगािरुभर्रां तथा ॥ २ ॥ 
चांभडकाभरैवादीनाां बलयः पभरकीर्ततताः ॥ —काभलकापुराणे. 

 
रुरयामल ग्रांथमाां अनेक चक्र लख्याांछे तेमाां वभरचक्रनु पटल नीचे लख्युां छे. 
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ईश्वर उवाच ॥ 

 
वीरचक्रां  प्रवक्ष्याभम येन भसध्यांभत सार्काः । 
अनया पूजया देभव देहभसभद्धः प्रजायते ॥ १ ॥ 
शक्तयो न समग्राभद यतप्रशस्तां भनवदेयेत् । 
भचूराणाां खेचराणाां तत्तन्माांसां सुसार्कः ॥ २ ॥ 
मुरा सवाभण र्ान्याभन युक्ताभन परमेश्वभर । 
श्वेतां पीतां च पुष्ट्पाभण रक्ताभन च भवशषेतः ॥ ३ ॥ 
अष्टवीरां च षड्वीरां नववीरां तथा भप्रये । 
कल्पयेत् वीरपतनीश्च यथालब्र्ाश्च सुांदभर ॥ ४ ॥ 
वीरेभ्यो दभक्षणाां दद्यात् आचायाय भवशषेतः । 
असांख्यपातकां  चैव ब्रह्महतयाभदपातकम् ॥ ५ ॥ 
नाशयेत्ततक्षणादे्दभव वीरचक्रप्रभावतः । 
दभक्षणाभवभर्हीनां च तच्चक्रां  भनष्ट्फलां  भवते् ॥ ६ ॥ 
इभत रुरयामले ईश्वरपावधतीसांवादे चक्रभेदभनरूपणां नाम वीरचक्रां  चतुथधपटलः ॥ 

 
अथध : ईश्वर कहेछे के कोइ सार्क वीरचक्र करीने पूजा करे, तो महाभसद्धी प्रत पामे. जेटभल भस्त्रयो मळे 

एटभल तेडावीने तेमने पशुपभक्षनुां माांस अने अनेक र्ान्यना पक्कान्न अनेक रांगनापुष्ट्प अपधणा करवाां, अने नव के 
आठ के पाांच वीर एटले दीभक्षत माणस बोलावीने तेमनी ते भस्त्रयो पतनी समजवी. वीरोने दक्षणा आपवी. एवो 
भवर्ी करताां मोटाां मोटाां पातक जायछे. 

 
ए प्रमाणे महाचक्र, देवचक्र, पशुचक्र, राजचक्र, इतयाभद लख्या छे, तेमाां राजचक्रनी पूजामाां लखेछे :– 
 

चतुवधणाः कुमायधश्च सुरूपाः सुमनोहराः । 
याभमनी योभगनी चैव रजकी श्वपची तथा ॥ १ ॥ 
केवतधकसमुतपन्ना पांच शस्क्तरुदाहृता । 
एताः प्रशस्ताः सकलाः सार्केन भनयोभजताः ॥ २ ॥ 
अपधयेत् मरु् मद्यां च शुभद्धः छागलसांभवा । 
र्माथधकाममोक्षाथं राजचक्रां  भवर्ीयते ॥ ३ ॥ 
षभष्टवषधसहस्राभण देवलोके महीयते ॥ —रुरयामल. 

 
अथध : च्यारे वणधनी सुांदर कन्या तेडावी, अने र्ोबण, दजधण, ढेडण, कोळण, भभल्लण ए पांचशस्क्त 

तेडावीने मद्य, माांस, रुभर्र आपवुां. तेथी चारे पुरुषाथध प्राप्त थायछे, अने देवलोकमाां साठ वषध सुर्ी एवी पूजा 
करनार वास करेछे. 
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देवचक्रमाां शस्क्त जोईए तेनाां नाम :– 
 

ईश्वर उवाच ॥ 
 

देवचक्रां  प्रवक्ष्याभम यतसुरैः भक्रयते सदा । 
शक्तयस्ति वक्ष्याभम भदव्यरूपा मनोरमाः ॥ १ ॥ 
राजवशे्या नागरी च गुप्तवशे्या तथा भप्रये । 
देववशे्या ब्रह्मवशे्या शक्तयः पांच देवताः ॥ २ ॥ 
राजसेवापरा राजवशे्या गुप्ता च कौलजा । 
देववशे्या नृतयकारा ब्रह्मवशे्या च तीथधगा ॥ ३ ॥ 
नागरी कस्यभचत् कन्या रांडा कामा रजस्वला । 
पचतैाः शक्तयो देभव देवचके्र भनयोजयेत् ॥ ४ ॥ 

 
आ प्रमाणे पूजा करवानी रीतो, तेना भदवस, वार ठरावलेा छे. वषध पडवो, अष्टमी, चतुदधशी, शुक्रवारे, 

मध्यरािीने वखते पूजा करेछे, अने एवी भनलधज्य पूजा दहाडे केम थाय. एक एक चक्र पूजानुां फळ लख्युांछे ते ए 
प्रमाणे :– 

 
ईश्वर उवाच ॥ 

 
राजचके्र राजदां स्यात् महाचके्र समृभद्धदम् । 
देवचके्र च सौभाग्यां वीरचक्रां  च मोक्षदम् ॥ —रुरयामल. 

 
चक्रमाां पोतानी माता के कन्या होय के भभगनी होय तो वीर एटले माहेश्वरने अपधण करवी तेनुां वचन :– 
 

या काभचभत्तष्ठते चके्र माता च भभगनी स्नुषा । 
दुभहता च तथा भाया सवा माहेश्वरापधयेत् ॥ १ ॥ 
माहेश्वरी यदा भुांक्ते मुस्क्तः स्यािेदवादतः । 
तस्याः सांसगधमािेण भनवाणपदवीं व्रजेत् ॥ २ ॥ 

 
पांचमकारनी भवगत रुरयामल ग्रांथमाां लखीछे ते भनचे मुजब :– 
 

गौडी पैष्टी तथा माध्वी राक्षा प्लक्षसमुद्भवा । 
अचधनां चक्रराजस्य वारुणी पांचर्ा स्मृता ॥ १ ॥ 
छागकुकुध टवाराहशशजा मृगसांभवा । 
तव चक्राचधने देभव शुभद्धः पांचभवर्ा स्मृता ॥ २ ॥ 
रोभहतां मुद्गलां  शालां  सौरां शफभरका तथा । 
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पूजने तव देवभेश मतस्याः पांचभवर्ाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
गोरू्ममुद्गमाषाश्च तांदुलाश्चणकास्तथा । 
पूजने तव देवभेश मुराः पांचभवर्ा स्मृताः ॥ ४ ॥ 
रजकी चमधकारी च वशे्या चैव रजस्वला । 
मातांगी मरु्माता च अचधने शक्तयः स्मृताः ॥ ५ ॥ 

 
अथध : गोळथी, लोटथी, महुडाथी, राखथी, खजूरथी जे मद्य भनकळेछे तेने वारुणी एटले प्रथमा कहेछे. 

॥ १ ॥ 
बकरो, मरघडा, भूांड, ससलो, हरण, ए पाांचना रुभर्रने शुस्तर् एटले भितीया कहेछे. ॥ २ ॥ 
रोभहत, मुद्गल, शाल, सौर, शफरीका, ए पाांच नामना मच्छने भितीया कहेछे. ॥ ३ ॥ 
घउ, मूग, अडद, चोखा, चणा, ए पाांच र्ान्यनी मुरा एटले चतुथी थाय. ॥ ४ ॥ 
र्ोबी, चामभडया, वशे्या, रजस्वला, भांभगण ए पाांच प्रकाराभन भस्त्रयोथी पांचमी थाय. ॥ ५ ॥ 

 
कालमान पाांच प्रकारनुछे. 

 
चतुरांगां च पांचाांगमष्टाांगां िादशाांगकम् । 
षोडशाांगां क्रमात् ज्ञातवा पारायणभवभर्भधवते् ॥ 

 
अथध : चतुरांग, पचाांग, अष्टाांग, िादशाांग, अने षोडशाांग ए प्रमाणे पारायण करवु. 
 

भदनतो वारतः पक्षो मासः षट्बिशतावृतः । 
पचाांगक्रमो भवजे्ञयो माकंडेयादु्यपाभसतः ॥ 

 
अथध : दाढो, वार, पक्ष, मभहनो, आवृत, ए क्रम, माकंड रुषीनो हतो. भवस्तार करवानु कारण नथी माटे 

भबजा क्रम लख्याां नथी. 
 
मद्यनु पान शोर्न करीने तेमाांथी पूजाने वखते भपवानो मांिछे ते. 
 

प्रकृतयहांकारबभुद्धमनःश्रोितवक्चक्षुर्तजव्हािाणवाक्पाभणपादपायूपस्थशब्दस्पशधरूपरस– 
गांर्ाकाशवायवास्ग्नसभललभभू्यातमनातमतत्त्वने आणवमलां  स्थूलदेहां सांशोध्य ॥ 

 
अथध : फरी भपइने कारण देहने शुद्ध करेछे. सूक्ष्म देहने शुद्ध करेछे. पछी पूणध पाि लेइने आतमा शुद्ध 

करेछे. पछी स्रीओने आपीने तेमनु उभछष्ट रहेलुां  मद्य पोंते पीएछे तेनो मांि. 
 

आदाय च भशवः साक्षात् आभदशस्क्तमुखाांबजुात् । 
गभलतां परमानांदां रससारां भपबाम्यहम् ॥ 
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पूजा थया पछी शाांभत भणेछे ते ए प्रमाणे :– 
 

सांपूजकानाां पभरपालकानाां यतेंभरयाणाां च तपोर्नानाम् । 
देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञः करोतु शाांबत भगवान् कुलेशः ॥ —पूजापद्धभतः 
शाांभतब्रधह्म शाांभतः सव ंशाांभतः शाांभतरेव शाांभतः सा मा शाांभतरेभर् द्यौः शाांभतरांतभरक्षां 
शाांभतरापः शाांभतरोषर्यः शाांभतवधनस्पतयः शाांभतर्तवश्वेदेवाः उदयोस्स्तवभत बु्रवन्. 

पूजापद्धभतः 
 
कौलमागधमाां तपधण भवर्ी छे तेमाां लख्युांछे :– 
 

र्माथधकाममोक्षाथे श्रीगुरुइष्टदेवताप्रसन्नाथे तपधणां कभरष्ट्ये ॥ 
न्यासध्यानां कृतवा ॥ 

 
पछी गुरु मांडळनो वांदन ए प्रमाणे :– 
 

श्रीनाथाभदगुरुियां गणपबत पीठियां भरैवां भसद्धौघां बटुकियां पदयुगां दूतीक्रमां मांडलम् ॥ 
वीरान् द्व्यष्टचतुष्ट्कषभष्टनवकां  वीरावबल पांचकां  श्रीमन्माभलनीमांिराजसभहतां वांदे गुरोमंडलम् ॥ 

 
नांतर गुवोघ, भदव्यौघ, भसद्धौघ, मानवौघनुां तपधण लख्युांछे तेमाां हजार नाम छे. जेवा के :– 
 

श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीपादुकाां पूजयाभम तपधयाभम नमः ॥ 
कौलेश्वरानांदनाथश्री॰ वभसष्ठानांदनाथश्री॰ 
भवश्वाभमिानांदनाथश्री॰ शुकानांदनाथश्री॰ 

 
पछी श्रीमच्छांकराचायध भवरभचत श्रीभवद्यास्तोिपाठ करेछे, तेनो नमुनो :– 
 

हषोन्मत्तसुवणधपािभभरताां पानोन्नताां घूर्तणताहांकारभप्रयशब्दब्रह्मभनरताां सारस्वतोह्लाभसनीम् । 
सारासारभवचारसारचतुराां वणाश्रमाकाभरणीं श्रीचक्रभप्रयबबदुतपधणपराां श्रीराजराजेश्वरीम् ॥ १ ॥ 
कमाकमधभववर्तजताां कुलवतीं कमधप्रदाां कौभलनीं कारुण्याां तनुबभुद्धकमधभवरताां सीरु्भप्रयाां 

शाभलनीम् । 
सांयोगभप्रयरूभपणीं भप्रयवतीं प्रीभतप्रतापोन्नताां श्रीचक्र॰ ॥ २ ॥ 

 
मद्यनो कुां भ लेईने तेनी शुद्धी करीने पािमाां घालवी नांतर प्रथम पाि भितीय पाि एवाां १६ पाि भपवा, 

तेना मांि. 
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भदेुवा यि देवाः सुलभलतवदना भदव्यकन्याभभमानाः सानांदा गीतगाना  
भवदर्भत भवभर्वत् भवप्रवतसवधवणाः । 

 
िारां सायुज्यमुक्तेर्तवभर्हरहभरभभः सवधदा सेव्यमानां श्रीचक्रां  सांप्रवतं जगभत 

भवजयते दैवतां देवतानाम् ॥ 
आतमतत्त्वां स्थूलशरीरां शोर्याभम जुहोभम स्वाहा ॥ प्रथमपािां भपबेत् ॥ १ ॥ 
भितीये भिपुरापािां भशवोऽहां पभरबचतयेत् । 
दहांभत सवधपापाभन मोक्षरूपी प्रजायते । भितीयपािां भपबेत्  ॥ २ ॥ 
मद्यां मीनरसावहां हभरहरब्रह्माभदभभः सेभवतां मुरामथुैनर्मधकमधभनरतां क्षाराम्लतीक्ष्णाभश्रतम् । 
आचायाभचरमष्टभरैवकलान्यासेन यच्छाभदतां पायातपांचमकारशुभद्धसभहतां पािां तृतीयां नमः ॥ 
तृतीये भरैवीपािां भशववशेो महेश्वरी । 
पातकां  प्रलयां याभत रक्षाां कुवभंत सवधदा । 
भशवतत्त्वां कारणां शरीरां शोर्याभम स्वाहा ॥ 

तृतीयपािां भपबेत् ॥ ३ ॥ 
भशवोऽस्स्म भशवोऽस्स्म भशवोऽस्स्म । 
ब्रह्माहमस्स्म ब्रह्माहमस्स्म ब्रह्माहमस्स्म ॥ 
अहमेवाहां जुहोभम स्वाहा परमातमने इदां न मम ॥ 
भरमूतधये पशुपतये स्वाहा । 
मध्ये माांसरसावहां दभयतया दत्तां च पीठाभदभभः 
भकभचच्चांचलरक्तपांकजदृशामानांदमुिीभक्षतम् ॥ 
माांसच्छागलमुत्तमोत्तमरसां र्मैश्च भदव्यरृै्धतां 
सवदेैवगणैवृधतां शुभफलां  पािां चतुथं भजे ॥ १ ॥ 

चतुथधपािां भपबेत् ॥ ४ ॥ 
गणेशां पचमां पािां भसभद्धबभुद्धप्रदायकम् । 
गांर्वरैर्तचतां पािां गांगायाां कृतभनमधलम् ॥ 
इदां पभविममृतां भपबाभम भवभेषजम् । 
पशुपाशसमुच्छेदकारणां भरैवोभदतम् ॥ 
स्वाहा ज्ञानाज्ञानातमने इदां सदाभशवाय स्वाहा ॥ 
सवधकमधकलागमाभर्कतरां वदैेमुधखैभाभषतां । 
दूतीयागकुलाष्टसांभ्रमतरां गुप्तां रहस्यास्न्वतम् । 
आनांदोद्भवनादबबदुपरमां योगींरसदै्भरवम् । 
पीतां ब्रह्मरसां सदोभदतकरां पािां भजेतपांचमम् ॥ 
प्रज्ञानां ब्रह्म अहां ब्रह्मास्स्म । तत्त्वमभस । अयमातमा ब्रह्म ॥ पांचमपािां भपबते् ॥ ५ ॥ 
षष्ठां चैवास्ग्नपािां च मूलमांिाभदमांभितम् । 
भस्मीकरोभत शिूणाां पुिपौिाभदवर्धनम् ॥ 

षष्ठां पािां भपबेत् ॥ ६ ॥ 



 अनुक्रमणिका 

मांद मांद भपबभत मरु्रसां काभमनीवक्िपूतां 
भसद्धाथं शुभद्धखांडां स्मरहरदहनां चोत्तरे होमयांतः । 
सवे क्रीडांभत शवैाः सुलभलतवभनताबलभगताबलभगताांगाः 
श्रीचक्रां  सांप्रवतं्त जगभत भवजयते मातरो मांगलानाम् ॥ 

सप्तमां पािां भपबते् ॥ ७ ॥ 
अष्टमे अष्टमा भसभद्धः नवभनध्यश्च सेभवताः । 
ब्रह्मा भवष्ट्णउश्च रुरश्च स्तवने भसु्क्तमुस्क्तभाक् ॥ 

अष्टमां पािां भपबेत् ॥ ८ ॥ 
सवानांदकरां सदाभशवपदां िांिैकमुस्क्त्तप्रदां 
सािाज्यां सुखदां मनोरथकरां चाज्ञानभवध्वांसनम् ॥ 
आयुःपुण्ययशोभववर्धनकरां सांसारमोहस्च्छदां 
श्रीपािां नवनाथशस्क्तनवकां  वांदे सदानांदनम् ॥ १ ॥ 
नवमे नव दुगास्तु नवनाथैश्च सेभवताः । 
भसु्क्तमुस्क्तप्रदां लोके स्वगधसायुज्यमाप्नुयात् ॥ २ ॥ 

नवमपािां भपबते् ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मभवष्ट्णुमहेशाभददेवाभर्देवसेभवतम् । 
दुलधभां पावनां पािां दशमां प्रणमाम्यहम् ॥ 

दशमां पािां भपबेत् ॥ १० ॥ 
पापघ्नां शाांभतदां भसबद्ध भदव्यानांदसुर्ावहम् । 
पािमेकादशां वांदे गुरुसेवापराां गभतः ॥ 

एकादशां पािां॰ ॥ ११ ॥ 
आश्रमस्थातपोगस्थातीथधसेवागतोऽभप वा । 
स्मरणाद्दशधनान्मुस्क्तनधमाभम िादशां परां ॥ 

िादशां पािां॰ ॥ १२ ॥ 
स्वातमापरसुखां बोर्सभच्चदानांदकारणम् । 
पािां ियोदशां वांदे क्षयवृबत्त जुहोम्यहम् ॥ 

ियोदशां पािां॰ ॥ १३ ॥ 
समस्तप्रगटानाद्यां रव्यां गुप्ततराश्रयम् । 
चतुदधशां करे पािां फलां  प्राप्तां च दुलधभम् ॥ 

चतुदधशां पािां॰ ॥ १४ ॥ 
आश्चयं च मया गुप्तां परां ज्योभतप्रकाभशतम् । 
करे पांचदशां पािां लीलाकारभमभतभधवते् ॥ 

पांचदशां पािां॰ ॥ १५ ॥ 
स्वयां दाता स्वयां भोक्ता अिैतानांदभवग्रहम् । 
ब्रह्माांडमांडले भसभद्धपूणधपािां च षोडशम् ॥ 

षोडशां पािां॰ ॥ १६ ॥ 
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इभत रुरयामलोक्तां भशवशस्क्तप्रबोर्कां  शाांकरीपद्धतौ पािग्रहणभवभर्ः सांपूणधः ॥ 
 
आ बद्धाय भवभर्नो अथध लखवानु कारण नथी मद्यमाांस भक्षण सवध भवभर्माां आवछेे. केटला एक वाक्यो 

दारुभडयो बोलेछे ए घाटनाछे माटे एवा शास्त्रने अने जे लोक एने अमारो र्मधछे एम कहेछे तेमने भर्क्कारछे, जे 
लोक ए ग्रांथ वाांचश ेतेमना ध्यानमाां एमज आवश.े एज मतलबथी ए ग्रांथ करेलोछे. मांिशास्त्रनु पाखांड गुप्तछे तेनो 
प्रकाश थाय तो ए र्मध के अर्मध ते ध्यानमाां आवश.े 
 

 ———— 
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भाग २ जो 
 
आगम शास्त्रना ग्रांथ मेळववानु बहूज मुषभकलछे. घणाएक ब्राह्मणना घरमाां एक बे ग्रांथ होयछे पण ते 

घणाज गुप्त राखेछे. ना कबूल करेछे एटलूज नही पण एवा ग्रांथ राखनारने गाळो भाांडेछे. तेज प्रमाणे मद्यनी 
वात भनकळे तो पण तेने बनदेछे. ए प्रमाणे बद्धाय वाममागींनी चालछे. पण पोतानो छोकरो भस्क्तमान् अने भोळो 
होय तो तेने ते ग्रांथ भशखवछेे. अथवा कोइ सार्क शवेक भस्क्तमान् होय तो तेने आ गुप्त शास्त्र भणावछेे. पेहेला 
भागमाां केटलाएक वचन दाखल करीने तेनो अथध प्राकृत गुजराती भाषामाां लख्यो छे ते उपरथी नमुनो मालुम 
पडश े ते भशवाय केटलाएक वचनछे तेनो समग्र अथध लभखये तो बहूज बेशरमपण ुअने भवभभछपण ुथश ेमाटे ते 
वचन सांस्कृत भाषामाांछे तेज प्रमाणे आ भबजा भागमाां दाखल कऱ्याछे तेनो अथध जेने भचभकतसा हश े ते समभज 
लेश.े 

 
घणा ग्रांथ उपर भटकाकार थयाछे ते लोकोए घणा ग्रांथनो अथध फेरव्योछे, केटलाएके न फावता वचनो 

काढी नाांख्याछे. एवा प्राभचनकाळमाां उदाहरणो घणा छे, तेथी स्मृती अने पुराणना ग्रांथ हाल छे तेज प्रमाणे पूवे 
हश,े एनो भनश्चय थतो नथी. हालमाां एवा उदाहरणो मालुम पड्याछे तेमाांना िण हेठळ लख्याछे. 

 
(१) जव्हेरलाल उभभयाशांकरे मनुस्मृभतनो ग्रांथ अथध सभहत छाप्योछे, तेमाां माांस भक्षण सांबांर्ी जेटला 

वचनो छे ते काढी नाांखवानो भवचार कयो. पछी कोइए एम न करवानुां कह्याथी ते वचनो पुरवणीमाां दाखल 
कयाछे. 

 
(२) अध्यातमरामायण अथध सभहत पुणामाां छाप्युांछे, तेनो अथध करनार वैष्ट्णव छे, तेने “गाां भनवदे्य 

यथाभवबर् ॥” ए वचन सप्तमकाांडमाां छे, तेनो मूळ सांस्कृत भटकाकारनो अथध करेलोछे, ते मुकीने नवो अथध 
पोताना मत प्रमाणे लख्योछे. 

 
(३) यजे्ञश्वरशास्त्रीए आयधभवद्या सुर्ाकर नामनो सांस्कृत ग्रांथ कयोछे, तेमाां पुनर्तववाहनो वाद लख्योछे 

पण ते उपर पोतानो अभभप्राय काांई पण लख्यो नथी. 
 
आगमशास्त्र बाबद जेटला ग्रांथछे ते बध्र्ाय नठाराछे ते सवध बाभळ मुकवा लायकछे एमाां तो काांई पण 

सांशय नथी एवी अमांगळ उपासना उपर एटला ग्रांथ थयाछे ए मोटू आश्चीयधछे. बहदुस्थानना लोके आवी उपासना 
चलावी तेथी ए लोकोमाां अज्ञान केटलु वर्ी गयु हतु तेनी मयादा ध्यानमाां आवभत नथी. हाल जे नाथ पांथना 
लोकछे ते भशवना वांशना केहेवायछे. वांश ब ेप्रकारना एक नाद अने बीजो बबदु. एटले ओांरस अने भशष्ट्य परांपरा. 
ते लोक कहेछे के ब्राह्मण ब्रह्मदेवना वांभशकछे अने ब्रह्मानी जनोई र्ारण करेछे अने अमे भशवना वांश माटे भशवनी 
जनोई एटले सौभल अने पुांगी र्ारण करीएछे. ए लोक घणाएक वाममागी जेवाछे. रावळ जोगी साप पकडनारा 
वाभदयो कान फाडनारा नाथ अवरु्तमागी अवघड अघोरी ए बध्र्ाय नाथ केहेवायछे. ए मागधमाां घणा ब्राह्मण 
छानी रीतेछे कोकना घरमाां एक ग्रांथ हश ेते उपर पोते मोटो उपासक केहेवायछे. अने नादान लोक एनी पूजा 
अनुष्ठाननु ढोंग जोईने तेने वाक्भसभद्धछे, देवता प्रसन्नछे एवु समजेछे मोटा मोटा राजा पण ए लोकोनी भक्तीमाां 
पडेछे. केहेवत छे के उपाय िण प्रकारनाछे ‘मणी मांि औषर्ी’ पेहेला बे खोटा छे अने औषर् माि खरू. पण 
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अज्ञानी लोकोनी ए भ्राांभत जती नथी तो पण पचास वरस पूवे जेटभल ए भ्राांभत हती तेटली आज नथी. जेम जेम 
ज्ञाननो प्रकाश थश ेतेम तेम ए अांर्ःकार मटश.े पण ए ग्रांथ अने ए भ्राांभतनो भवस्तार बहु थयोछे तेथी जलदीथी 
मटवानुां नथी. 

 
सांस्कृतभाषा हाल मृतयु पामीछे, कोई देश रुढीथी बोलतो नथी. जे कोई अभ्यास करे तेने माि 

आवडेछे. प्राभचन ग्रांथ बद्धा सांस्कृतमाां छे, माटे तेमाां शुां छे ते घणा लोको जाणता नथी. तेथी ग्रांथनी आबु्रनो बचाव 
थायछे. पण ए ग्रांथ प्राकृत थइ जश ेतो तेमाां काांई नथी एम समजीने म्युभनभसपाभलटीना कचरानी गाभडमाां लोक 
नाांखी देश ेएमाां जरा पण सांशय नथी. आगळ जे ग्रांथ लख्याांछे ते उपरथी सारी पेठे ए वात मालुम पडश.े 

 
मूल ग्रांथना वचनो लख्याछे, ते ग्रांथना बे चार प्रभतयो हाथमाां आव्या होततो शुद्ध वचन भकयुां तेनो भनश्चय 

थात, पण एकज प्रत हाथमाां आवलेी तेमाां लेखकना प्रमाद घणा, तेथी जेम हतुां तेमज उतारी भलरु्ां. माटे 
केटलेएक ठीकाणे चूको रहेली जणाश.े 

 
॥ श्रीमत्कुलािधव ॥ 

 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 

 
कुलेश परमेशान करुणामृतवाभररे् । 
असारे घोरसांसारे सवधदुःखमलीमसाः ॥ १ ॥ 
नानाभवर्शरीरस्थाश्चानांता जीवजातयः । 
जायांत च भियांते च तेषाां अांतो न भवद्यते ॥ २ ॥ 
केनोपायेन देवाि मुच्यते वद मे प्रभो ॥ 
 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

शृणु देभव प्रवक्ष्याभम यन्माां तवां पभरपृच्छभस ॥ ३ ॥ 
तस्य श्रवणमािेण सांसारान्मुच्यते जनः । 
चतुरशीभतलके्षषु शरीरेषु शरीभरणाम् ॥ ४ ॥ 
न मानुष्ट्यां भवना मांितत्त्वज्ञानां च लभ्यते । 
सोपानभतूां मोक्षस्य मानुष्ट्यां प्राप्य दुलधभम् ॥ ५ ॥ 
यस्तारयभत नातमानां तस्मातपापतरोऽि कः ॥ ६ ॥ 
भवना देहेन कस्याभप पुरुषाथो न लभ्यते ॥ ७ ॥ 
तस्मादे्दहर्नां रक्ष्यां पुण्यकमाभण सार्येत् । 
नरः प्राप्योत्तमां जन्म लब्ध्वा चेंभरयसौष्ठवम् ॥ ८ ॥ 
न वते्त्यातमभहतां यस्तु स भवदे् ब्रह्मघातकः । 
पुनग्रामाः पुनः के्षिां पुनर्तवत्तां पुनर्धनम् ॥ ९ ॥ 
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पुनः शुभाशुभां कमध न शरीरां पुनः पुनः । 
भनराभदभथुैनाहाराः सवेषाां प्राभणनाां समाः ॥ १० ॥ 
ज्ञानवान्मानव: प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः भप्रये । 
वदेशास्त्राणधव ेघोरे रुद्धमाना इतस्ततः ॥ ११ ॥ 
षड्दशधनमहाकूपे पभतताः पशवः भप्रये । 
परमाथं न जानांभत पशुपाशभनयांभिताः ॥ १२ ॥ 
पठन्नहर्तनशां देभव परतत्त्वपराद्मुखः । 
अन्यथाशास्त्रसद्भावो व्याख्याां कुवभंत चान्यथा ॥ 
पठांभत वदेशास्त्राभण बोर्यांभत परस्परम् ॥ १३ ॥ 
न जानांभत परां तत्त्वां दवी पाकरसां यथा । 
मभथतवा ज्ञानमांथेन वदेागममहाणधवम् ॥ १४ ॥ 
सारजे्ञन महादेभव कुलर्मधः समुद्धतृः । 
कुलर्मधमहामाग ंगतो मुस्क्तपुरीं व्रजेत् ॥ १५ ॥ 
कुलशास्त्रमनादृतय पशुशास्त्राभण योऽभ्यसेत् । 
स्वगृहे पायसां तयक्तवा भभक्षामटभत दुमधभतः ॥ १६ ॥ 
अनालोक्यमनािेयमस्पृश्यां चाप्यपेयकम् । 
मद्यां माांसां पशूनाां तु कौभलकानाां महतफलम् ॥ १७ ॥ 
अमेध्याभन भिजातीनाां मद्यान्येकादशवै तु । 
िादशां तु सुरा मद्यां सवेषामुत्तमां स्मतृम् ॥ १८ ॥ 
मद्यदृश्याभददोषस्य प्रायभश्चत्तभमतीभरतम् । 
अभवर्ानेन यो हन्यादातमाथं प्राभणनः भप्रये ॥ १९ ॥ 
स वसेन्नरके घोरे भदनाभदपशुरोमभभः । 
तृणां वाऽप्यभवर्ानेन छेदयेन्न कदाचन ॥ २० ॥ 
भवभर्ना गाां भिजां वाऽभप हतवा पापनैध भलप्यते । 
कुलशास्त्राभण सवाभण मयैवोक्ताभन पावधभत ॥ २१ ॥ 
प्रमाणाभन न सांदेहो न हांतव्यो न हेतुभभः ॥ इभत प्रथमोल्लासः ॥ 
 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 
शवैाद्याश्चागमाः सवे रहस्याः पभरकीर्तत्तताः । 
रहस्याभदरहस्यानाां रहस्यभमदमांभबके ॥ १ ॥ 
मम पांचमुखेभ्यश्च पांचाम्नायाः समुद्धतृाः । 
पूवधश्च पभश्चमशै्चव दभक्षणश्चोत्तरस्तथा ॥ २ ॥ 
ऊध्वाम्नायश्च पांचैते मोक्षमागाः प्रकीर्ततताः । 
एकाम्नायां तु यो वभेत्त स मुक्तो नाि सांशयः ॥ ३ ॥ 
बक पुनश्चतुराम्नायवते्ता साक्षास्च्छवो भवते् । 
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अांतःषोढाां कुलेशाभन कुयातपवुोक्तवतमधना ॥ ४ ॥ 
महाषोढाह्वयां न्यासां ततः कुयातसमाभहतः । 
एवां भचत्ताांबजेु ध्यायेदर्धनारीश्वरां भशवम् ॥ ५ ॥ 
श्रीप्रसादपरो मांिः सवधमिभशखामभणः । 
जपन् भसु्क्तां च मुस्क्तां च लभते नाि सांशयः ॥ ६ ॥ 
पानसां राक्षमारू्कां  खजुधरीतालमकै्षवम् । 
मरू्तथां सीरु्माध्वीकां  मरेैयां नाभरकेलजम् ॥ ७ ॥ 
मद्यान्येकादशतैाभन भसु्क्तमुस्क्तप्रदाभन च । 
िादशां तु सुरा मद्यां सवेषाां उत्तमां भप्रये ॥ ८ ॥ 
गौडी माध्वी च पैष्टी च भवजे्ञया भिभवर्ा सुरा । 
सवधभसभद्धकरी पैष्टी माध्वी भोगप्रदाभयनी ॥ ९ ॥ 
गौडी मुस्क्तकरी जे्ञया सुराख्या देवताभप्रया । 
भवद्याप्रदैक्षवी हाला राक्षा राजप्रदा भवते् ॥ १० ॥ 
तालजा स्तांभने शस्ता खजूधरी भरपुनाभशनी । 
नाभरकेरफला श्रीदा पानसाख्या शुभप्रदा ॥ ११ ॥ 
मरू्कजा ज्ञानकरी चाभरष्टां रोगनाभशनी । 
मरेैयाख्या कुलेशाभन सवधपापप्रणाभशनी ॥ १२ ॥ 
क्षीरवृक्षसमुद्भतूमाज्यां वल्कसमुद्भवम् । 
मरु्पुष्ट्पसमुद्भतूमासवां तांदुलोद्भवम् ॥ १३ ॥ 
यक्षानांदां रुभचकरां सामोदां च मनोहरम् । 
मद्यां तदुत्तमां देभव देवताप्रीभतकारणम् ॥ १४ ॥ 
सुरादशधनमािेण सवधपापःै प्रमुच्यते । 
तद्गांर्िाणमािेण शतक्रतुफलां  लभेत् ॥ १५ ॥ 
मभदरा वृक्षजा ग्राह्या चेतःशोर्नसार्नम् । 
तासामेकाां समादृतय पूजाकमध समारभेत् ॥ १६ ॥ 
मतस्यमाांसाभदसभहता अष्टगांरै्ः सुभमभश्रता । 
मासां तु भिभवर्ां प्रोक्तां खभजूलचरां भप्रये ॥ १७ ॥ 
यथासांभवमेष्ट्वकेां  तपधणाथं प्रकल्पयेत् । 
माांसदशधनमािेण सुरादशधनवतफलम् ॥ १८ ॥ 
भपतृदैवतयजे्ञषु वदैेग्राह्या भवर्ीयते । 
आतमाथं प्राभणनाां बहसा कदाभचन्नोत्तमा भप्रये ॥ १९ ॥ 
अभनभमत्तां तृणां वाऽभप छेदयेन्न कदाचन । 
देवताथं भिजां गाां वा हतवा पापैनां भलप्यते ॥ २० ॥ 
मभन्नभमत्तकृतां पापां पुण्यां भवभत शाांभभव । 
मद्यमाांसभवहीनेन न कुयातपूजनां भशव े॥ २१ ॥ 
भपभशतां माषमािां तु तदर्धमभलबबदुना । 
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तेन तपधणमािेण कोभटयज्ञफलां  लभेत् ॥ २२ ॥ 
कुलपूजाांतरायां भह यः करोभत स दुमधभतः ॥ २३ ॥ 
स हैभत नरकां  घोरमेकबवशभतभभः कुलैः । 
तस्मातसवधप्रयतनेन कुलपूजापरो भवते् ॥ २४ ॥ 
लभते सवधभसबद्ध च नाि काया भवचारणा । 
सम्यक्क्रतुशतां कृतवा यतफलां  समवाप्नुयात् ॥ २५ ॥ 
ततफलां  समवाप्नोभत दत्त्वा श्रीचक्रसार्नम् । 
सार्धभिकोभटतीथेषु स्नातवा यतफलमाप्नुयात् ॥ २६ ॥ 
ततफलां  लभते दत्त्वा भक्तया श्रीचक्रसार्नम् । 
शवै ेच वैष्ट्णव ेशाक्ते सौरे भसद्धाांतदशधने ॥ २७ ॥ 
भवनाभलभपभशताभ्याां तु पूजनां भनष्ट्फलां  भवते् । 
मांिपूतां कुलरव्यां गुरुदेवार्तपतां भप्रये ॥ २८ ॥ 
भपबांभत ये जनास्तेषाां ततपापां च न भलप्यते । 
सुरा शस्क्तः भशवो माांसां तद्भोक्ता भरैवः स्वयम् ॥ २९ ॥ 
तयोरेकः समुतपन्नो ह्यानांदो मोक्ष उच्यते । 
देवभपतॄन्समभ्यच्यध देभव शास्त्रोक्तवतमधना ॥ ३० ॥ 
गुरुां  स्मरस्न्पबने्मद्यां खादन्माांसां न दोषभाक् । 
यथा ऋतुषु भवप्राणाां सोमपानां न दूभषतम् ॥ ३१ ॥ 
मद्यपानां तथा कायं समये भोगमोक्षदम् । 
पूणाभभषेकयुक्तानाां पानां देभव भनगद्यते ॥ ३२ ॥ 
पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावतपतभत भतूले । 
पुनरुतथाय यः पीतवा पुनजधन्म न भवद्यते ॥ ३३ ॥ 
आनांदात्तृप्यते देवी मूछधया भरैवः स्वयम् । 
वमनातसवधदेवाश्च तस्माभिभवर्माचरेत् ॥ ३४ ॥ 
भदव्यपानरतानाां वै यतसुखां कुलनाभयके । 
ततसुखां सावधभौमस्य नृपस्याभप न भवद्यते ॥ ३५ ॥ 
उस्च्छष्टां भक्षयेतस्रीणाां ताभ्यामुस्च्छष्टमपधयेत् । 
प्रवृते्त भरैव ेचके्र सवे वणा भिजातयः ॥ ३६ ॥ 
भनवृते्त भरैव ेचके्र सवे वणा: पृथक्पृथक् । 
स्त्री वाऽय पुरुषः षांढो चाांडालो वा भिजोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
चक्रमध्ये न भेदोऽस्स्त सवे देवसमाः स्मृताः । 
क्षीरेण सभहतां तोयां क्षीरमेव यथा भवते् ॥ ३८ ॥ 
तथा श्रीचक्रमध्ये तु जाभतभेदो न भवद्यते । 
मरूपाः पुरुषाः सवे तवरूपाः प्रमदाः भप्रये ॥ ३९ ॥ 
चक्रमध्ये तु मूढातमा जाभतभेदां करोभत यः । 
मद्यकुां भसहस्रैश्च माांसराभशशताभन च ॥ ४० ॥ 
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न तुष्ट्याभम वरारोहे भगबलगामृतां भवना । 
न चक्राांकां  न पद्माकां  न वज्राांकभमदां जगत् ॥ ४१ ॥ 
बलगाांकां  च भगाांकां  च तस्माछस्क्तभशवातमकम् । 
भशवशक्तयोस्तु सांयोगो यस्स्मन्काले प्रजायते ॥ ४२ ॥ 
सुसाध्यकुलभनष्ठानाां समाभर्ः स भवर्ीयते । 
योभगनो मदमत्ताश्च पतांभत प्रमदोरभस ॥ ४३ ॥ 
मदाकुलाश्च योभगन्यः पतांभत पुरुषोपभर । 
मनोरथां तु सांपूणध कुवतंश्च परस्परम् ॥ ४४ ॥ 
एषा चक्रगता वात्ता बभहनैव प्रकाशयेत् । 
भक्तया सांरक्षताां र्ीरो गोपयेच्च प्रयतनतः ॥ ४५ ॥ 
शृणु देभव प्रवक्ष्याभम योभगयोगीशलक्षणम् । 
तस्य श्रवणमािेण योगः साक्षातप्रकाशते ॥ ४६ ॥ 
ध्यानां तु भिभवर्ां प्रोक्तां स्थूरलसूक्ष्मभवभेदतः । 
साकारां स्थूलभमतयुक्तां भनराकारां तु सूक्ष्मकम् ॥ ४७ ॥ 
न शृणोभत न च िाभत न स्पृशभत न पश्यभत । 
न जानाभत सुखां दुखां न सांकल्पयते मनः ॥ ४८ ॥ 
एवां भशव ेभवलीनातमा समाभर्स्तभमहोच्यते । 
यथा जले जलां  भक्षप्तां क्षीरे क्षीरां घृते घृतम् ॥ ४९ ॥ 
अभवशषेां भवते्तित् जीवातमपरमातमभन । 
यथा ध्यानस्य सामथ्यातकीटोऽभप भ्रमरायते ॥ ५० ॥ 
तथा समाभर्सामथ्याद्ब्रह्मभतूो भवने्नरः । 
यथा गाढाांर्कारस्थो न बकभचभदह पश्यभत ॥ ५१ ॥ 
आसनस्थस्तथा योगी प्रपांचां नैव पश्यभत । 
न पद्मासनताां योगो न नासाग्रभनरीक्षणम् ॥ ५२ ॥ 
ऐक्यां जीवातमनोराहुयोगां योगभवशारदाः । 
क्षणां ब्रह्माहमस्मीभत यः कुयादातमबचतनम् ॥ ५३ ॥ 
ततसव ंपातकां  हन्यात्तमः सूयोदये यथा । 
व्रतक्रतुतपस्तीथधदानदेवाचधनाभदषु ॥ ५४ ॥ 
यतफलां  कोभटगुभणतां तदेवाप्नोभत तत्त्वभवत् । 
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानर्ारणा ॥ ५५ ॥ 
जपः स्तुभतः स्यादर्मा होमपूजार्मार्मा । 
पूजाकोभटगुणां स्तोिां स्तोिातकोभटफलां  जपः ॥ ५६ ॥ 
जपातकोभटफलां  ध्यानां ध्यानातकोभटफलां  लयः । 
मांिोदकैर्तवना सांध्या जपहोमरै्तवना तपः ॥ ५७ ॥ 
उपचारैर्तवना पूजा योगी भनतयां समाचरेत् । 
हृदाकाश ेभचदाभदतयः सदा भाभत भनरांतरम् ॥ ५८ ॥ 
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नो देभव नास्तमध्येभत कथां सांध्यामुपास्महे । 
देहो देवालयां देभव जीवो देवः सदाभशवः ॥ ५९ ॥ 
तयजेदज्ञानभनमाल्यां सोऽहांभावने पूजयेत् । 
जीवः भशवः भशवो जीवः स जीवः केवलः भशवः ॥ ६० ॥ 
पाशबद्धः स्मतृो जीवः पाशमुक्तः सदाभशवः । 
तुषेन बद्धो व्रीभहः स्यात्तुषाभावने तांडुलः ॥ ६१ ॥ 
कमधबद्धस्तथा जीवः कमधमुक्तः सदाभशवः । 
अग्नौ भतष्ठभत भवप्राणाां हृभद भतष्ठभत योभगनाम् ॥ ६२ ॥ 
प्रभतमा स्वल्पबदु्धीनाां सवधि समदर्तशनाम् । 
अभलमाांसाांगनासांगयैधतसुखां जायते भप्रये ॥ ६३ ॥ 
तदेव मोक्षो भवदुषामबुद्धानाां तु पातकम् । 
सदा माांसासवोल्लाससदाचरणबचतकः ॥ ६४ ॥ 
सदा सांशयहीनो यः कुलयोगी स उच्यते । 
भपबने्मद्यां पलां  खाद्यां स्वचे्छाचारपरायणः ॥ ६५ ॥ 
आभमषासवसौरभ्यहीनां यस्य मुखां भवते् । 
प्रायभश्चत्ती स वज्यधश्च पशुरेव न सांशयः ॥ ६६ ॥ 
अनाचारः सदाचारः अकायं कायधमुत्तमम् । 
असतयमभप सतयां स्यात् कौभलकानाां महेश्वभर ॥ ६७ ॥ 
अपेयमभप पेयां स्यादभक्ष्यां भक्ष्यमेव च । 
अगम्यमभप गम्यां च कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ ६८ ॥ 
न भवभर्नध भनषेर्श्च न पुण्यां न च पातकम् । 
न स्वगो न वै नरकः कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ ६९ ॥ 
दुगुधणाः सगुणायांते अकुलां  ततकुलायते । 
अर्मधश्चाभप र्मोऽस्स्त कौभलकानाां कुलेश्वभर ॥ ७० ॥ 
मृतयुव ैजायते देभव स्वगधः साक्षात् गृहायते । 
सवधव्यापी यथा सूयधः सवधभक्षी यथाऽनलः ॥ ७१ ॥ 
सवधस्पशी यथा वायुस्तथा योगी सदा शुभचः । 
सवधर्माभर्को देभव कुलर्मधः भशवोभदतः ॥ ७२ ॥ 
नाहां वसाभम कैलासे न मेरौ न च मांभदरे । 
कुलज्ञा यि भतष्ठांभत ति भतष्ठाभम भाभमभन ॥ ७३ ॥ 
दशधनादचधनात्तस्य भिसप्तकुलमुद्धरेत् । 
समाशांसांभत भपतरः सुवृभष्टभमव कषधकाः ॥ ७४ ॥ 
अस्मतकुलेषु पुिो वा पौिो वा कौभलको भवते् । 
तवद्भक्तपूजनादे्दभव पूभजतोऽहां न सांशयः ॥ ७५ ॥ 
कुलभनष्ठान्पभरतयज्य यश्चान्यस्म ैप्रयच्छभत । 
स्मशानां तद्गृहां देभव दाताऽभप नरकां  व्रजेत् ॥ ७६ ॥ 
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तत्त्वां प्राप्य तथा योगी तयजेतकमधपभरग्रहम् । 
पुण्यपापैनध भलप्यांते येषाां ब्रह्म हृभद स्स्थतम् ॥ ७७ ॥ 
पृभथव्याां याभन कमाभण भजह्वोपस्थाभनभमत्तकम् । 
भजह्वोपस्यपभरतयागी कमधणा बक कभरष्ट्यभत ॥ ७८ ॥ 
मद्यां मासां च मतस्यां च मुरा मथुैनमेव च । 
मकारपचकां  देभव देवताप्रीभतकारणम् ॥ ७९ ॥ 
कृष्ट्णाष्टमी चतुदधश्यमावास्या च पूर्तणमा । 
सांक्राांभतः पांच पवाभण तेषु पुण्यभदनेषु च ॥ ८० ॥ 
यथाकालां  यथादेशां तथा पूजाां समाचरेत् । 
भक्ष्यभोज्यान्नपानादै्यः क्षीराज्यमरु्माांसकैः ॥ ८१ ॥ 
मतस्यमाांसाभदभवभवर्भक्ष्यभोज्यसमस्न्वतम् । 
कुयान्नव कुमारीणाां पूजामाभश्वनमासके ॥ ८२ ॥ 
अष्टाष्टकाचधनां कुयाच्छस्क्तां चैकैकवासरे । 
दूतीयागां तु यः कुयात् पूवोक्तभवभर्ना भप्रये ॥ ८३ ॥ 
कुलपूजारतो भयूादभीष्टफलभसद्धये । 
कुलपूजाभर्को यज्ञः कुलपूजाभर्कां  व्रतम् ॥ ८४ ॥ 
नास्स्त नास्स्त पुननास्स्त मा शांक कुलनाभयके । 
कुलर्मधप्रसांगां तु पशूनाां पुरतः भप्रये ॥ ८५ ॥ 
कदाभचनै्नव कुवीत शुरागे्र वदेपाठवत् । 
यथा रक्षभत चौरेभ्यो र्नां र्ान्यावराभदकम् ॥ ८६ ॥ 
कुलर्मध तथा देभव पशुभ्यः पभरपालयेत् । 
अांतः कौलां  बभहः शवैां सभामध्ये तु वैष्ट्णवम् ॥ ८७ ॥ 
कौलां  सुगोपयेदे्दभव नाभलकेरफलाांबुवत् । 
वदेशास्त्रपुराणाभन स्पष्टां वशे्याांगनाभमव ॥ ८८ ॥ 
इयां तु शाांभवी भवद्या गुप्ता कुलवरू्भरव । 
चाांडाली चमधकारी च मातांगी पुल्कसी तथा ॥ ८९ ॥ 
श्वपची कटकी चैव कैवत्ती भवश्वयोभषता । 
कुलाष्टकभमभत प्रोक्तां समयाचारपालकाः ॥ ९० ॥ 
गुरवो बहवः सांभत वदेशास्त्राथधपारगाः । 
दुलधभोऽयां गुरुदेभव कुलशास्त्राथधपारगः ॥ ९१ ॥ 
गुरवो बहबः सांभत दीपवच्च गृहे गृहे । 
दुलधभोऽयां गुरुदेभव सूयधवतसवधदीपकः ॥ ९२ ॥ 
गुरवो बहवः सांभत भशष्ट्यभवत्तापहारकाः । 
दुलधभोऽयां गुरुदेभव भशष्ट्यहृत्तापहारकः ॥ ९३ ॥ 
भवना दीक्षाां न मोक्षः स्यातप्राभणनाां भशवशासनात् । 
गुरूपभदष्टमागेण बोर्ां कुयाभिचक्षणः ॥ ९४ ॥ 
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पाशमुक्तक्षणास्च्छष्ट्यः परानांदमयो भवते् । 
बोर्भविा भशवः साक्षान्न पुनजधन्मताां व्रजेत् ॥ ९५ ॥ 
एषा तीव्रतरा दीक्षा भवबांर्भवमोचनी । 
सजीवमीनयुक्तेन सुरया पुभरतेन च ॥ ९६ ॥ 
अयां भसद्धाभभषेकस्य आचायाख्यस्य पावधभत । 
पूणाभभषेकहीना ये मृताश्च कुलनाभयके ॥ ९७ ॥ 
भसद्धः पूणाभभषेकेण भशवसायुज्यमाप्नुयात् । 
तेन मुस्क्तां व्रजांतीभत शाांभवी वाक्यमब्रवीत् ॥ ९८ ॥ 
दीक्षया मोक्षमाप्नोभत चाांडालोऽभप यदृच्छया । 
दीक्षया दग्र्कमाऽसौ ज्ञानभवस्च्छन्नबांर्नः ॥ ९९ ॥ 
गतः पराां ज्ञानकाष्ठाां भनबीजस्तु भशवो भवते् । 
दीक्षासांस्कारसांपने्न जाभतभेदो न भवद्यते ॥ १०० ॥ 
न फलां भत भप्रये तेषाां भशलायामुप्तबीजवत् । 
देभव दीक्षाभवहीनस्य न भसभद्धनध च सद्गभतः ॥ १०१ ॥ 
जपयज्ञातपरो यज्ञो नापरोऽस्तीह कश्चन । 
तस्माज्जपेन र्माथधकाममोक्षां लभेस्तप्रये ॥ १०२ ॥ 
पुण्यके्षिां नदीतीरां महापवधतमस्तकम् । 
तीथधप्रदेशां बसरू्नाां सांगमः पावनां वनम् ॥ १०३ ॥ 
उद्यानाभन भवभचिाभण भबल्वमूलां  तथा भगरेः । 
सार्कानाां प्रशस्ताभन स्थानान्येताभन मांभिणाम् ॥ १०४ ॥ 
अथवा भनवसेत्ति यि भचत्तां प्रसीदभत । 
गृहे शतगुणां भवद्यात् गोष्ठ ेलक्षगुणां भवते् ॥ १०५ ॥ 
कोभटदेवालये प्रोक्तमनांतां भशवसभन्नर्ौ ॥ 
वाभचकां  मानसां पापां काभयकां  वाऽभप यतकृतम् ॥ १०६ ॥ 
ततसव ंभनदधहेस्तक्षप्रां प्राणायामिये कृते । 
अक्षमाला भिर्ा प्रोक्ता कस्ल्पताऽकस्ल्पतेभत च ॥ १०७ ॥ 
कस्ल्पता मभणक्लप्ता च मातृका स्यादकस्ल्पता । 
अन्नदातुः फलस्यारं् कतुधश्चारं् न सांशयः ॥ १०८ ॥ 
तस्मातसवधप्रयतनेन परान्नां वजधयेस्तप्रये । 
मनोऽन्यि भशवोऽन्यि शस्क्तरन्यि मारुभतः ॥ १०९ ॥ 
दुलधभ प्राप्य मानुष्ट्यां तिाभप ब्रह्मभवग्रहम् । 
पूवधजन्मार्तजतातपुण्यान्नरो भतूवा महीतले ॥ ११० ॥ 
न भसध्यभत वरारोहे लक्षकोभटजपादभप । 
वादाथं पयते भवद्या पराथं भक्रयते तपः ॥ १११ ॥ 
र्नाथं गम्यते तीथं भकु्तयथं भक्रयते जपः । 
काम्याथं देवतायािा कथां भसभद्धवधरानने ॥ ११२ ॥ 
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जपध्यानाभदयुक्तस्य भक्षप्रां मांिः प्रभसध्यभत । 
भसद्धमांिस्य भसध्यांभत षट्कमाभण न सांशयः ॥ ११३ ॥ 
काम्यप्रयोगकतॄधणाां परलोको न भवद्यते । 
होमतपधणयांिादै्यमुधराध्यानभवशषेकैः ॥ ११४ ॥ 
आतमनश्च परस्याभप षट्कमाभण समाचरेत् । 
प्रयोगाांते चक्रपूजा सवधमेव समाचरेत् ॥ ११५ ॥ 
कुलरव्याभदशुबद्ध च ज्ञातवा पूजनमारभेत् । 
सवधकायं देवगृहे स्मशाने कु्ररकमध च ॥ ११६ ॥ 
श्रीप्रसादपरां मांिमष्टोत्तरसहस्रकम् । 
तरुणोल्लाससभहतो मांडलां  प्रजयेस्तप्रये ॥ ११७ ॥ 
अपमृतयुमहारोगजरामरणजां भयम् । 
भजतवाऽऽभर्व्याभर्रभहतः पुिपौिसमस्न्वतः ॥ ११८ ॥ 
जीविेषधशतां साग्रां पूभजतः सवधमानवैः । 
ब्रह्मादींस्तांभयेदे्दभव यमादीनाां तु मारणम् ॥ ११९ ॥ 
देवदानवगांर्वधभसद्धभकन्नरगुह्यकान् । 
भवद्यार्रान्मुनीन् रक्षानन्यान्नप्सरसः भस्त्रयः ॥ १२० ॥ 
बसहव्यािमृगेंरादीनन्यान्दुष्टमृगानभप । 
वशीकरोतयसांदेहः बक पुनमानवाभदकान् ॥ १२१ ॥ 
सव ंवश्यकरां देभव सवशै्वयधफलप्रदम् । 
स्वगाभदपुण्यलोकेषु जाभतभेदो न भवद्यते ॥ 
ऊध्वाम्नायः समाख्यातः समासेन च भवस्तरात् । 
कुलाणधवभमदां शास्त्रां योभगनीनाां हृभद स्स्थतम् ॥ १२२ ॥ 
प्रकाभशतां मया तेऽद्य गोपनीयां प्रयतनतः । 
पुस्तकां  च कुलेशाभन पशुगेहे न भनभक्षपेत् ॥ १२३ ॥ 
न दद्यातपशुहस्ते च न पठेतपशुसांभनर्ौ । 
भनतयां सांपूजयेद्भक्तया जानीयाद्गुरुवक्ितः ॥ १२४ ॥ 
नापुिाय प्रदातव्यां नाभशष्ट्याय कदाचन । 
सार्कानाां भहताथाय भसु्क्तमुस्क्तफलैभषणाम् ॥ १२५ ॥ 
यस्तूध्वाम्नायमाहातम्यां पठेत् श्रीचक्रसांभनर्ौ । 
भक्तया परमया देभव यः शृणोभत स कौभलकः ॥ १२६ ॥ 
व्रतदानतपस्तीथधयज्ञदेवाचधनाभदषु । 
यतफलां  कोभटगुभणतां लभते नाि सांशयः ॥ १२७ ॥ 

इभत श्रीश्रीमतकुलाणधव ेमहारहस्ये सवागमोत्तमे सपादलक्षग्रांथे पांचमखांडे मोक्षपादे 
नामवासनाभदकथनां नाम सप्तदशोल्लासः ॥ 

नमः श्रीकुलनाभयकाय ैनमः ॥ 
अथ श्यामारहस्यसार. 



 अनुक्रमणिका 

 
रूपाभण बहुसांख्याभन प्रकृतेः सांभत भाभमभन । 
तेषाां मध्ये महेशाभन काभलरूपां मनोहरम् ॥ १ ॥ 
तस्या उपासकाशै्चव ब्रह्मभवष्ट्णभुशवादयः । 
चांरः सूयधश्च वरुणः कुबेरोऽस्ग्नस्तथापरः ॥ २ ॥ 
दुवासाः श्रीवभसष्ठश्च दत्तािेयो बृहस्पभतः । 
काभलकायाः प्रसादेन भसु्क्तमुक्तयाभदभाभगनः ॥ ३ ॥ 
 

॥ अथवधवदेे श्यामोपभनषदः ॥ 
 
अथ हैनाां ब्रह्मरांधे्र ब्रह्मस्वरूभपणीमाप्नोभत सुभगाां 
भिगुणाां कृतवा तद्ियां दभक्षणे काभलके इतयभभमुखताां 
तदनु बीजसप्तकमुच्चायध बृहद्भानुजायामुच्चरेत् स तु भशवमयो भवते् ॥ 
सवधभसद्धीश्वरो भवते् । स तु वागीश्वरः । स तु देवशे्वरः । 
सवधवदैेरर्ीतो भवतु । स तु सवधतीथेप ुस्नातो भवभत । 
स सवधयजे्ञ प्रदीभक्षतो भवभत । 
इमाां उपभनषदां योऽर्ीते सोऽपुिी पुिीयभत । भनर्धनी र्नी भवभत । 
र्माथध काममोक्षाणाां पािीयते । गांगाभदतीथधके्षिाणाां 
वभह्नष्टोमाभदयज्ञानाां फलभागीयते ॥ इभत ॥ 
अचधयन् भवषयःै पुष्ट्पैस्ततक्षणात्तन्मयो भवते् । 
न्यासस्तन्मयताबुभद्धः सोऽहांभावने बचतयेत् ॥ १ ॥ 
स्ववांशादभर्कां  जे्ञयां गुरुवांशां महाशुभम् । 
आदौ सवधि देवशे मांिदः परमो गुरुः ॥ २ ॥ 
परातपरगुरुस्ते भह परमेभष्ठगुरुस्तथा । 
तिादौ काभलकादेभव तस्मात् शृणु गुरुक्रमम् ॥ ३ ॥ 
महादेवी महादेवभस्त्रपुरशै्चव भरैवः । 
भदव्यौघा गुरवः प्रोक्ताः भसद्धोघाः कथयाभम ते ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मानांदः पूणधदेवश्चलभचत्तश्च लोचनः । 
कुमारः क्रोर्नशै्चव वरदः स्मरदीपनः ॥ ५ ॥ 
माया मायावती चैव मानवौघाः शृण ुभप्रये । 
भवमलः कुशलशै्चव भीमसेनः सुर्ाकरः ॥ ६ ॥ 
मीनो गोरक्षकशै्चव भोजदेवः प्रजापभतः । 
मूलदेवो रांभतदेवो भवघ्नेश्वरहुताशनौ ॥ ७ ॥ 
समयानांदसांतोषौ काभलका गुरवः स्मृताः । 
आनांदनाथशब्दाांता गुरवः सवधभसभद्धदाः ॥ ८ ॥ 
भस्त्रयोऽभप गुरुरूपाशै्चदांबान्ताः पभरकीर्तत्तताः । 
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ताांभिकीसांध्याां कुयात् ॥ गुरुां  तपधयेत् ॥ 
श्रीमातंडभरैवाय प्रकाशशस्क्तसभहताय एषोऽघ्यधः । 
स्वाहा ॥ इभत भिवारम् ॥ अथ कालीगायिी ॥ 
काभलकाय ैभवद्महे स्मशानवाभसनीं र्ीमही । तन्नो घोरः प्रचोदयात् ॥ ९ ॥ 
अस्याः पठनमािेण महापातककोटयः । 
सद्यः प्रलयमायाांभत सार्कस्य न चान्यथा ॥ 
रावणस्य वर्ाचै्चव रामचांरो भवमोभचतः ॥ १० ॥ 
आतमकन्याकषधणाच्च ब्रह्माभप च भवमोभचतः । 
मातृवर्ातपरशुरामो भनश्चयेन भवमोभचतः ॥ ११ ॥ 
सुरापानाच्च श्रीकृष्ट्णो दत्तािेयस्तथैव च । 
एवमेषा महाभवद्या गोप्तव्या देभव सुांदभर ॥ १२ ॥ 
एवां ध्यातवा महाकालीं जपेल्लक्षचतुष्टयम् । 
रुभर्राक्तैः भबल्वपिैः तद्दशाांशने होमयेत् ॥ १३ ॥ 
पूजादौ भवजयास्वीकारः ॥ इभत भवजयाकल्पे । 
ध्यानां । करालवदनाां घोराां मुक्तकेशीं चतुभुधजाम् । 
काभलकाां दभक्षणाां भदव्याां मुांडमालाभवभभूषताम् ॥ १४ ॥ 
सद्यःकृत्तभशरःखड्गमुद्धधियकराांबुजाम् । 
अभयां वरदां चैव भसभद्धियकराांबुजाम् ॥ १५ ॥ 
महामेघप्रभाां श्यामाां तथैव च भदगांबराम् । 
कां ठावसक्तमुांडाबल गले रुभर्रचर्तचताम् ॥ १६ ॥ 
कणावतांसताांनीतशवयुग्मभयानकाम् । 
घोरदांष्ट्राकरालाां च पीनोन्नतपयोर्राम् ॥ १७ ॥ 
शवानाां करसांघातैः कृतकाांबच हसन्मुखीम् । 
घोररूपाां महारौरीं स्मशानालयवाभसनीम् ॥ १८ ॥ 
शवरूपमहादेवहृदयोपभरसांस्स्थताम् । 
महाकालेन च समां भवपरीतरतातुराम् ॥ १९ ॥ 
इभत ध्यातवा ॥ सुरया बभलयुक्तैश्च पूजयेिा यथाभवभर् ॥ २० ॥ 
 

अथ सुराशापमोचनम् ॥ 
 

कारेण ब्रह्मशापां भवमोचयेत् ॥ सुरे कृष्ट्णशापां भवमोचय ॥ 
अमृतां श्रावय स्वाहा । इभत मांिियां देभव घटां रृ्तवा पठेस्तिर्ा ॥ 
शुक्रशापभवमोभचताय ैसुरादेव्यै नमः ॥ अघ्यधरव्यां ॥ 
माांसमीनमुराकुां डगोलसुराां सांशोघ्य भनभक्षपेत् । 
प्रतभिष्ट्ण ुस्तवतेभत मांिेण माांसां शोर्येत् ॥ 
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त्र्यांबकेण मीनां, तवभिष्ट्णोभरभत मुराां, भवष्ट्णुयोभनभमभत कुां डगोलोद्भवां, घटसमीपे गुरुपािां, देवतापािां, 
शस्क्तपािां, योभगनीपािां, वीरपािां, बभलपािां, स्वपािां, पाद्यपािां, अघ्यधपािां, आचमनीयपािां, क्रमेण स्थापयेत्, 
आनांदभरैवां तपधयाभम, इभत मांिेण तपधयेत्  ॥ 

 
॥ अथ नैवदे्यम् ॥ 

 
देवीपूजा सदा शस्ता जलजैः स्थलजैरभप । 
भवभहतैवा भनभषदै्धवा भस्क्तयुक्तेन चेतसा ॥ १ ॥ 
शालमतस्यां च पाठीनां गोर्ामाांसमनुत्तमम् । 
सशकां  मेषखड्गश्च सारधकां  सहशकध रम् ॥ २ ॥ 
पभक्षमाांसां वराहश्च माांसां नानासमुद्भवम् । 
कृष्ट्णच्छागां महामाांसां गोभर्का हभरतां तथा ॥ ३ ॥ 
जलजे मतस्यमाांसे च गांडकीमाांसमेव च । 
नराश्छागास्तथा मेषा मभहषाः शशकास्तथा ॥ ४ ॥ 
एतेषाां चैव रक्ताभन देयाभन परमेश्वभर । 
राजा नरबबल दद्यात् नान्योऽभप परमेश्वभर ॥ ५ ॥ 
 

॥ अथ बभलदानम् ॥ 
 
अथातो बभलदानस्य भवर्ानोऽि प्रचक्षते । 
चामरां कृष्ट्णसारश्च मतस्यो मेषश्च सूकरः ॥ ६ ॥ 
मभहषो वा नरः खड्गो बभलश्छागाभदको भवते् । 
श्वेतः कृष्ट्णो लोभहतश्च कभपलभश्चिपाांडुरौ ॥ ७ ॥ 
षड्भवर्ः छागलः प्रोक्तो गृहस्थानाां परो बभलः । 
पांचाब्दां मभहषां श्वेतां प्रशस्तां पभरकीर्तततम् ॥ ८ ॥ 
गांडैवधषधसहस्राभण मभहषैः शरदः शतम् । 
छागलैवधतसरादूध्व ंिादशाब्दां दशाब्दकम् ॥ ९ ॥ 
मनुष्ट्ये कोभटवषाभण तृस्प्तां गछभत देवता । 
न दद्यातस्रीपशोमांसां हव्यकव्ये भवशषेतः ॥ १० ॥ 
हीनेंभरयपशोमांसां दुभरतः पभरवजधयेत् । 
भदवा न जुहुयान्माांसां सांध्यायाां सावसानके ॥ ११ ॥ 
एकेन च सहस्रां स्याद्भिगुणां चाद्धधरािके । 
पवधसांर्ौ शतगुणां भतभथसांर्ौ शतोत्तरम् ॥ १२ ॥ 
योन्याां रटे शतगुणां स्थांभडलेऽभप न चाचरेत् । 
अथ सांप्रोक्षणां कृतवा बबल समुतसृजेद्बुर्ः ॥ १३ ॥ 
स्वयां पूवधमुखो भतूवा बबल कुयादुदमुखम् । 
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अथवैतव्द्यतययां स्यात् बसदूरादै्यरलां कृतम् ॥ 
अघ्यधपािोदकैः शुदै्धः मूलेन प्रोक्षयेस्तिशः ॥ १४ ॥ 
पुरुषसूक्तेन प्रोक्षणम् ॥ 
छाग तवां बभलरूपेण मम भाग्यादवस्स्थतः । 
प्रणमाभम सदा भक्तया रूभपणां बभलरूभपणम् ॥ १५ ॥ 
चांभडकाबभलरूपाय बले तुभ्यां नमोनमः । 
यज्ञाथे पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयांभवुा ॥ १६ ॥ 
अतस्तवाां घातयाम्यद्य तस्माद्यजे्ञ वर्ोऽवर्ः । 
आनीय खड्गां पुरतो गांर्ाभदभभः समचधयेत् ॥ १७ ॥ 
कृष्ट्णां भपनाकपाबण च कालराभिस्वरूभपणम् । 
आसीभिशषेणः खड्गस्तीक्ष्णघारो दुरासदः ॥ १८॥ 
श्रीगभधबीजयशै्चव र्मधपाल नमोऽस्तु ते । इभत घ्यातवा याजकः ॥ 

फभडभत मांिेण स्कां रे् खड्गां भनयोजयेत् । पश्चात् खड्गेण बछभर् । 
शीषोपभर ज्वलद्दीपो यावतकालां  प्रवतधते ॥ 
तावतकालां  वसेतस्वगे तस्माद्यतनेन दापयेत् ॥ १९ ॥ 
मांिभसभद्धः ॥ भजेू रोचनगांर्ादै्यः पद्ममध्ये सुशोभनात् ॥ 
मांिसार्नयोरैक्यां दुलधभां भभुव मानवैः ॥ २० ॥ 
 

॥ अथ पानम् ॥ 
 
एकपािे भपबेत् रव्यां भुांजीतशै्चकभाजने । 
भवना मांिेण यः पानां भवना माांसेन तपधणम् ॥ २१ ॥ 
भवना शक्तया तु यतपानां ततपानां भनष्ट्फलां  भवते् ॥ 
अन्योन्यां वांदनां कृतवा भपबेत्तदमृतां पुनः ॥ २२ ॥ 
उस्च्छष्टां भक्षयेत् स्त्रीणाां ताभ्याां चोस्च्छष्टमपधयेत् । 
पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावतपतभत भतूले ॥ २३ ॥ 
सार्कानाां भशवाः सांतु आम्नायपभरपाभलनाम् । 
जयांभत मातरः सवा जयांभत योभगनीगणाः ॥ २४ ॥ 
जयांभत सार्काः सवे नांदांतु भरैवादयः । 
तृप्यांतु भपतरः सवे भसद्धभवद्यार्रादयः ॥ २५ ॥ 
शिवो नाशमायान्तु मम बनदाकराश्च ये ॥ इभत शाांभतस्तोिम् ॥ २६ ॥ 
 

॥ अथ सहस्त्रनामाभन ॥ 
 
अथ श्रीदभक्षणाकाभलस्तोिस्य भरैवऋभषः स्मशानकाभलका देवता ॥ 
र्माथधमोक्षाथे जपे भवभनयोगः ॥ 
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स्मशानकाभलका काली भरकाली कपाभलनी । 
गुह्यकाली महाकाली महाकालभनतांभबनी ॥ १ ॥ 
भगरूपा भगस्थािी भभगनी भगवाभसनी । 
बलगस्था बलभगनी बलगरूभपणी बलगसुांदरी ॥ २ ॥ 
कुां डपुष्ट्पसदाप्रीभतगोलपुष्ट्पसदारभतः । 
कुां डगोलोद्भवप्रीता कुां डगोलोद्भवास्तमका ॥ ३ ॥ 
शुक्रालया शुक्रभोगा शुक्रपूजासदारभतः । 
शुक्रस्नाता शुक्रदेहा शुक्रवृभष्टभवर्ाभयनी ॥ ४ ॥ 
भगबलगामृतप्रीता भगबलगस्वरूभपणी । 
स्वयांभकुूसुमस्नाता स्वयांभपूुष्ट्पर्ाभरणी ॥ ५ ॥ 
इतयाभद ॥ इभत काभलकानान्माां सहस्त्रां शस्क्तभाभषतम् ॥ 
गुह्याद्गुह्यतरां साक्षान्महापातकनाशनम् । 
यां यां कामयते कामां पठन्स्तोिमनुत्तमम् ॥ ६ ॥ 
देवीवरप्रसादेन तां तां प्राप्नोभत मानवः । 
स्वयांभकुूसुमःै शुकै्रः सुगांभर्कुसुमास्न्वतैः ॥ ७ ॥ 
यवयावकबसदूररक्तचांदनसांयुतैः । 
मतस्यमाांसाभदभभवीर मरु्भभः साज्यपायसैः ॥ ८ ॥ 
भक्तयोपतीतैमंिेण साभर्तैः शस्क्तभभः सह । 
पांचोपचारैनैवदैे्यबधभलभभबधहुशोभणतैः ॥ ९ ॥ 
रू्पदीपैमधहादेवीं पूजभयतवा मनोहरैः । 
शवारूढभश्चतास्थो वा स्मशानालयमागतः ॥ १० ॥ 
अनन्यचेताः स्स्थरर्ीमुधक्तकेशो भदगांबरः । 
सवधभवद्यावताां श्रेष्ठो दुजधयः शिुमदधनः ॥ ११ ॥ 
वायुतुल्यबलो लोके सवधभसभद्धसमस्न्वतः । 
माकंडेय इवायुष्ट्मान् जरापभलतवर्तजतः ॥ १२ ॥ 
महेश इव योगींरः सवाकषधणकारकः । 
बहु बक कथ्यते तस्य पठतः स्तवमुत्तमम् ॥ १३ ॥ 
कुबेर इव भवत्ताढ्यो जायते मदनोपमः । 
रजस्वलाभगां पश्यन् जप्तवा कालीमहामनुम् ॥ १४ ॥ 
आलोकयेत् बचतयेिा भववस्त्राां परयोभषतम् । 
सुरतेषु मनुां जप्तवा स्तुतवा भगवतीं भशवाम् ॥ १५ ॥ 
शुक्रोतसारणकाले च जपपूजापरायणः । 
जप्तवा स्तुतवा महाकाबल खेचरो जायतेऽभचरात् ॥ १६ ॥ 
स्तांभयेदभखलान् लोकान् राजानमभप मोहयेत् । 
आकषधयेदे्दवकन्याां वशयेदभप केशवम् ॥ १७ ॥ 
नरमाजारमभहषच्छागमूषकशोभणतैः । 
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सास्स्थमाांसैः समरु्भमः सामृतैदुधग्र्पायसैः ॥ १८ ॥ 
योभनक्षाभलततोयेन भगबलगामृतेन च । 
शुकै्रः पूजा जपाांते च कालीं सतप्यध सार्कः ॥ 
मातेव काभलका तस्य सवधि भहतकाभरणी ॥ १९ ॥ 

इभत श्रीकालीकुलसवधस्व ेभशवपरशुरामसांवादे महाकाभलस्तुभतसहस्त्रनाम सांपूणधम् ॥ 
॥ अथ रुरयामलोक्तशामास्तवः प्रारभ्यते ॥ 

 
॥ भरैव उवाच ॥ 

 
महती चेतना माया महादेवी महेश्वरी । 
इतयाभद ॥ अष्टोत्तरमकारनामाभन ॥ 
य इदां कीतधयेद्भक्तया भवषमस्थो भवदे्यभद । 
लोहपांजरमध्यस्थां तस्य नश्यभत बांर्नम् ॥ १ ॥ 

राजानो दासताां याांभत भवतेसवधजनभप्रयः । अचलाां भश्रयमाप्नोभत तस्य नश्यांतयुपरवाः ॥ २ ॥ 
सांग्रामे भवजयेच्छिनू् खगवांतयन्नगाभन च । न भवषां क्रमते देहे न मृतयुः पावके जले ॥ ३ ॥ 
नाकाले मरणां तस्य कदाभचतसांभभवष्ट्यभत ॥ इभत स्तवम् ॥ 

॥ अथ स्वरूपाख्यकपूधरस्तवः वीरतांिे ॥ 
 

सलोमास्स्थ स्वैरां पललमभप माजारमभप ते । परां मषैमौषां नरमभहषयोश्छागमभप वा ॥ 
बबल ते पूजायामभप भवतरताां मतयधवसताां । सताां भसभद्धः सवा प्रभतपदमपूवा प्रभवभत ॥ १ ॥ 
श्रीसुांदरीणाां चरणारबवदां, भवना न मन्ये न च पूजयामो, न जल्पयामो न च कल्पयामो, न 
चाश्रयामो न च देवमन्यम् ॥ २ ॥ 

॥ अथ रुरयामले कालभरैवसांवादे कालीकवचगुभटका ॥ 
 

भजूधतवभच समाभलख्य चक्रां  ति भवभनर्तमतम् । एतद्यांिां महेशाभन सुरासुरसुदुलधभम् ॥ १ ॥ 
गोरोचनाकुां कुमेन ततब्दादे्य कवचां भलखेत् । श्वेतसूिेण सांवषे्ट्ट्य लाक्षया पभरमांडयेत् ॥ २ ॥ 
सांपूज्य देवतारूपा गुभटका सवधकामदा । एषा तु गुभटका देभव कां ठलग्नाभखलप्रदा ॥ ३ ॥ 
शीष ेवश्यकरी देभव नाभौ स्तांभनकाभरणी । बद्धा वामभजेु ह्यषेाां वैभरपक्षक्षयांकरी ॥ ४ ॥ 
भवद्याकरी ललाटस्था भशखायाां तु यशःप्रदा ॥ ५ ॥ 

॥ अथ वज्रपांजराख्यां कालीकवचम् ॥ 
 

ऋभषरस्य स्मृतः शांभःु छांदः सांस्कृभतरुत्तमम् । देवताां दभक्षणाां ध्यातवा कालीप्रतयक्षरां न्यसेत् ॥ ६ ॥ 
क्रीं बीजां ॥ इभत काभलकाकल्पे िैलोक्यमोहनां नाम कवचम् ॥ पुरश्चरणभवभर्ः ॥ 
भशवोऽहभमभत भावयेत् जपां कुयात् । रािौ माांसासवैदैवीं पूजभयतवा भवर्ानतः ॥ ७ ॥ 
ततो नग्नाां भस्त्रयां लग्ने रमणां दर्तोऽभप वा ॥ ८ ॥ 
योभनकुां डे स्स्थतां सर्तपमांसमतस्ययुतां भशृम् । दशाांशां तपधयेन्मदै्यमांसभमश्रःै सुसार्कैः ॥ ९ ॥ 
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मद्यां माांसां च मतस्यां च चवधणां च प्रदापयेत् । 
भवना पीतवा सुराां भकु्तवा माांसां गतवा रजस्वलाम् ॥ १० ॥ 

यो जपेद्दभक्षणाां देवीं तस्य दुखां पदे पदे । तपधयेच्च पयोभभश्च रक्तर्ारायुतैस्तथा ॥ ११ ॥ 
मज्जाभमश्च तथा तद्दतसुकीयेन कचेन च । मूषमाजाररक्तेन तपधयेतपरदेवताम् ॥ १२ ॥ 
एवां तपधणमािेण साक्षस्तसद्धीश्वरो भवते् । बृहस्पभतसमो भतूवा भदभववत् भभुव मोदते ॥ १३ ॥ 
न तस्य पापपुण्याभन जीवन्मुक्तो भवदे्धु्रवम् । 

योभनरूपां भह कुां डां वै कृतवा सार्कसत्तमः ॥ १४ ॥ 
ति काया भह मांिेण अग्नेः स्थापभनकाभक्रयाः । 

महाकालाय देवाय दद्याच्च प्रथमाहुभतम् ॥ १५ ॥ 
एवां मदे्यन माांसेन भक्तेन रुभर्रेण वा । कृष्ट्णपुष्ट्पेण साज्येन सरक्तेन भवशषेतः ॥ १६ ॥ 
श्रुभतः ॥ सुभगोदकेन तपधणां तेनैव पूजनम् ॥ स सवधहतयाां तरभत ॥ 
अथ पांचमकारेण सवधमाप्नोभत । भवद्याां पशुां र्नां र्ान्यां सवधवशां च ॥ 
नान्यः परमः पांथा भवद्यते ॥ स सव ंपापां तरभत ॥ इतयाह भगवान् भशवः ॥ 
इभत काभलकाश्रतुौ ॥ 
आनीय कन्यकाां भराां घृणालज्जाभववर्तजताम् ॥ 
 

॥ कुमारीतांिे ॥ 
 
नटी कपाली वशे्या च रजकी नाभपताांगना । ब्राह्मणी शुरकन्या च तथा गोपालकन्यका ॥ १७ ॥ 
मालाकारस्य कन्याऽभप नव कन्याः प्रकीर्तत्तताः । एतासु काांभचदानीय ततस्तद्योभनमांडले ॥ १८ ॥ 
पूजभयतवा महादेवीं ततो मथुैनमाचरेत् । स्वाहाांतोऽयां महामांिः शुक्रतयागे भवर्ीयते ॥ १९ ॥ 
 

॥ अथ प्रयोगो भलख्यते ॥ 
 
भनशायाां शस्क्तां पूवोक्ताां स्ववामभागे समानीय । तद्गािेषु कल्पोक्तन्यासान् भवर्ाय ॥ २० ॥ 

अदीभक्षता चेत्तदा पूवोक्ताभभषेकमांिेणाभभषेकां  कृतवा ॥ 
तस्याः कणे देवीबुद्ध्या मांिमुच्चरेत् ॥ 
इभत शस्क्तशुभद्धः । ततो मकारपांचकेन देवीं सांपूज्य । 
भशवोऽहभमभत भावयन् उभयोः सांगमां कृतवा ॥ 

 
॥ अथ कुलीनाचारक्रमो भलख्यते ॥ 

 
कुलस्त्री वीरबनदा च तद्रव्यस्यापहारणम् । 
स्त्रीषु रोषां प्रहास्यां च वजधयेन्मभतमान् सदा ॥ २१ ॥ 
स्त्रीमयां च जगतसव ंस्वयां तावत्तथा भवते् । 
कुलजाां युवतीं वीक्ष्य नमस्कुयातसमाभहतः ॥ २२ ॥ 
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तासाां प्रहारां बनदाां च कौभटल्यमभप्रयां तथा । 
सवधथा न च कतधव्यमन्यथा भसभद्धरोर्कृत् ॥ २३ ॥ 
भस्त्रयो देवाः भस्त्रयः प्राणाः भस्त्रय एन भवभषूणम् । 
स्त्रीिेषो नैव कतधव्यो भवशषेातपूजनां महत् ॥ २४ ॥ 
 

॥ काभलकातांिे ॥ 
 
रजस्वलाभस्त्रयां गतवा रेतोरुभर्रसांयुतम् । 
रव्यां वाऽष्टभवर्ां माांसां मतस्यां बहुभवर्ां भप्रये ॥ २५ ॥ 
भनवदे्य चातमसातकृतवा कालीभस्क्तपरायणः । 
तदा भोगां च मोक्षां च लभते नाि सांशयः ॥ २६ ॥ 
ध्यानां ॥ शवाभवष्टाां महाभीमाां घोरदांष्ट्राां वरप्रदाम् । 
मुक्तकेभशललभज्जव्हाां भपबांतीं रुभर्रां मुहुः ॥ २७ ॥ 
वीरासनसमासीनाां महाकालोपभरस्स्थताम् । 
मुांडमालागलरक्तचर्तचताां पीवरस्तनीम् ॥ २८ ॥ 
सेभवताऽभखलभसद्धौघैः भसभद्धभभः सेभवताां पराम् । 
एवां ताां काभलकाां ध्यातवा पूजयेतकुलनायकः ॥ २९ ॥ 
स्मशानशयने वीरः कुलस्त्रीषु भवहारवान् । 
कुलामृतभनषेवी च कालीतत्त्वाथधकोभवदः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्माभदभवुने तस्य समो नास्स्त नरोऽपरः । 
स एव सुकृभतलोके स एव कुलभषूणः ॥ ३१ ॥ 
र्न्या च जननी तस्य येन देवी समर्तचता । 
वक्िे सरस्वती तस्या लक्ष्मीस्तस्य सदा गृहे ॥ ३२ ॥ 
तीथाभन देवी शांसांभत येन देवी समर्तचता ॥ ३३ ॥ 
इभत श्रीपूणानांदपरमहांसपभरव्राजकभवरभचते श्यामारहस्ये 

भवद्यामाहातम्यकथनां नाम सप्तमपभरच्छेदः ॥ 
न्यासां भवना भवने्मूकः सुप्तः स्यादासनां भवना । 
पल्लवने भवना मांिो नग्नः सांपभरकीर्तत्ततः ॥ १ ॥ 
पल्लवो वासना प्रोक्ता भशरः प्रणव उच्यते । 
भशरोभहनो मृतः प्रोक्तो वृथा मांिो गुरुां  भवना ॥ २ ॥ 
पांचमाच्च परां नास्स्त शाक्तानाां सुखमोक्षयोः । 
भगरूपा च या देवी रेतःप्रीता सदानघे ॥ ३ ॥ 
रेतसा तपधणां तस्मान्मदै्यमांसैः सह भप्रये ॥ ४ ॥ 

॥ अथ कुां डगोलाभदग्रहणभवभर्ः ॥ 
आनीय प्रमदाां मत्ताां दीभक्षताां यौवनोन्नताम् । 
स्वकाांताां परकाांता वा घृणालज्जाभववर्तजताम् ॥ ५ ॥ 
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तस्या योनौ न्यसेन्मांिः मथुैनां कारयेत्ततः । 
मथ्यमाने पुरस्तस्या जायते तत्त्वमुत्तमम्  ॥ ६ ॥ 
गृह्णीयात्ततप्रयतनेन रव्यां कुां डोद्भवां शुभम् । 
भनशां कमाभहतां रव्यां गृहीतवा तेन पूजयेत् ॥ ७ ॥ 
साांभनध्याज्जायते देवी सवधकामुपालभेत् । 
चव्यं चोष्ट्यां भनवदे्याथ वस्त्रालांकरणाभदकम् ॥ ८ ॥ 
पूजयेदक्षतैः शुदै्धस्तस्या मदनमांभदरम् । 
तस्यास्तु मदनागारे पूजयेतपरमेश्वरीम् ॥ ९ ॥ 

॥ शस्क्तयामले ॥ 
 
सुांदरीं शोभनाां क्षीणाां पीनोन्नतपयोर्राम् । 
भिरष्टवषधदेशीयाां सदा कामाभभलाभषणीम् ॥ १० ॥ 
पूवोक्तक्रमयोगेन कृतवा न्यासाभदकां  ततः । 
तत्त्वां प्रगृह्य यतनेन पूजाथं सार्कोत्तमः ॥ ११ ॥ 
इदां गोलोद्भवां रव्यां देवतापुभष्टकारकम् । 
स्वयांभकुुसुमां भदव्यां िैलोक्ये चाभतदुलधभम् ॥ १२ ॥ 
कुां डगोलोद्भवैरधव्ययैोनौ देवीं प्रपूजयेत् । 
यां यां वाांछभत कामां च तां तां साऽभप प्रयच्छभत ॥ १३ ॥ 

॥ अथ दूतीयजनां उत्तरतांिे ॥ 
 
शस्क्तां नटीं कपालीभमतयाभद सांस्थाप्य पूजामारभेत् । 
सुगांभर्रक्तकुसुमाां सवाभरणभभूषताम् ॥ 
समाकणे सपयंके पूजयेतकुलनाभयकाम् ॥ १ ॥ 
स्तनिये वसांतां च मदनां चैव पूजयेत् ॥ 
 

॥ अथ ज्ञानाणधव े॥ 
 
भशवशस्क्तसमायोगो योग एव न सांशयः । 
सीतकारो मांिरूपां च वचनां स्तवनां भवते् ॥ ३ ॥ 
आबलगनां तु कस्तूरी चुांबनां कपूधरां भवते् । 
नखदांष्ट्राक्षतान्यि पुष्ट्पाभण भवभवर्ाभन च ॥ ४ ॥ 
मथुैनां तपधणां भवभद्ध वीयधपाते भवसजधनम् ॥ ५ ॥ 

॥ कुलाणधव े॥ 
 
आबलगनां चुांबनां च स्तनयोमधदधनां तथा । 
दशधनां स्पशधनां योनेर्तवकारो बलगघषधणम् ॥ ६ ॥ 
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प्रवशेाच्च परां देभव नवपुष्ट्पाभण पूजयेत् । 
तेनामतेृन भदव्येन सवे तुष्टा भवांभत च ॥ ७ ॥ 
कुलामृतां समादाय ततोऽघ्यं भनःभक्षपेद्बुर्ः ॥ 
माांसप्रर्ानां नैवदे्यां सांध्याकाले भनवदेयेत् ॥ ८ ॥ 
न भावने भवना देव तांिमांिाः फलप्रदाः । 
केवलां  कुलयोगेन प्रसीदाभम न चान्यथा ॥ ९ ॥ 
भरैवोऽहां न चान्योऽस्स्म न देवो मतपरः क्वभचत् । 
भशवोऽहां भरैवानांदो मत्तोऽहां कुलनायकः ॥ १० ॥ 
एवां भभक्षाां चरन् भभक्षुभरैवाचारततपरः ॥ 

॥ इभत वीरभावः ॥ 
 
तस्माद्यतनाद्भोगवयुेक्तो भविेीरवरः सुर्ीः ॥ ११ ॥ 
भोगेन मोक्षमाप्नोभत भोगेन कुलसार्नम् । 
एकाकी भवजने देश ेस्मशाने पवधते वने ॥ १२ ॥ 
शून्यगेहे नदीतीरे भनःसांगो भवचरेन्मुदा । 
ब्रह्महतयाभदकां  पापां क्षणान्नश्यभत भनभश्चतम् ॥ १३ ॥ 
क्वभचस्च्छष्टः क्वभचन्नष्टः क्वभचत्  भ्रष्टः भपशाचवत् ॥ १४ ॥ 

॥ अथ पशुभावः ॥ 
 
न मतस्यभोजनां कुयान्न भस्त्रयां मनसा स्मरेत् । 
मथुैनां ततकथालापां तद्गोष्ठीं पभरवजधयेत् ॥ १५ ॥ 
भवष्ट्णुतांिोक्तपूवाभदतदनुष्ठानमेव च । 
भनतयां श्राद्धां गवा ग्रासां सांध्यावांदनमेव च ॥ १६ ॥ 

॥ इभत पशुभावः ॥ 
 
महाचीनक्रमे देवीं ध्यातवा ति प्रपूज्य च । 
यामार्ाभ्यांतरे सम्यक् पूजोपकरणां बभलम् ॥ १७ ॥ 
साभमषान्नां गुडच्छागां सुराां भपष्टकपायसम् । 
तदाभप च बबल दद्यात् मभहषां छागलेन वा ॥ १८ ॥ 
स याभत परमाां भसबद्ध देवैरभप सुदुलधभाम् । 
आकषधणवशीकारां मारणोच्चाटनाभदकम् ॥ १९ ॥ 
स्तांभनां मोहनां चैव रावणां िासनां तथा । 
परकायाप्रवशेां च पुरप्रसवनां तथा ॥ २० ॥ 
महेंरजालबमराभदजालानाां रचनात्तथा । 
स याभत खेचरतवां च दैवतवमभप चैव भह ॥ २१ ॥ 
सवधभसभद्धभधवतयेव अहोरािातकलौ युगे । 
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नारीरक्तयुतां कृतवा पणानाां शतमुत्तमम् ॥ २२ ॥ 
रेतोयुक्तेन पिेण चाकध स्यैव सहस्त्रशः । 
स्मशानेऽभ्यच्यध कालीं तु सवधभसबद्ध स बवदभत ॥ २३ ॥ 
कारयेन्नाि सांदेहो महाकालवचो यथा । 
पूजनीया कलौ देवी केवलैरासवशे्च तेः ॥ २४ ॥ 
सौिामण्याां कुलाचारे ब्राह्मणः प्रभपबतेसुराम् । 
अन्यि कामतः पीतवा प्रायभश्चत्ती भवने्नरः ॥ २५ ॥ 

॥ अथ शवपूजा ॥ 
 
चाांडालां  चाभभभयूां च शीिभसभद्धफलप्रदम् । 
शवां प्रणवने प्रोक्षयेत् पुष्ट्पाांजबल दत्त्वा ॥ २६ ॥ 
रू्पदीपां कृतवा बबल दद्यात् । यमाय पे्रताभर्पतये नमः ॥ 
शवोपभरसमारूढः गुरुपूजाभदकां  चरेत् ॥ २७ ॥ 

॥ इभत वीरसार्नम् ॥ 
 
भरैवा बटुकाशै्चव कुलशास्त्रपरायणः । 
ध्यातवा शवां जले गते वा भनभक्षपेतस्नानमाचरेत् ॥ २८ ॥ 
छागमाभहषमेषाणाां चतुर्तदक्ष ुशवाभक्षपेत् । 
कबांर्ान्मुांडपूजाां च दीपाभदभभरलां कृतान् ॥ 
इभत नीलक्रमम् ॥ २९ ॥ 

॥ अथ जपः ॥ 
 
चांरसूयधग्रहे चैव ग्रासावभर् भवमुस्क्ततः । 
नद्याां समुरगाभमन्याां नाभममािोदके स्स्थतः ॥ ३० ॥ 
स्पशाभिमुस्क्तपयंतां जपां कुयादनन्यर्ीः ॥ ३१ ॥ 

॥ अथ पूजा ॥ 
 
कृष्ट्णाां चतुदधशीं प्राप्य नवम्यांतां महोतसव े। 
अष्टमीनवमीरािौ पूजा काया भवशषेतः ॥ ३२ ॥ 
दशम्याां पारणाां कुयान्मतस्यमाांसाभदभभः भशव े॥ ३३ ॥ 
बसदूरेण नवकोणवृत्ताष्टदलां  चतुिारातमकां  यांिां 
भवभलख्य पुरतः सांस्थाप्य । ति पूजाां कृतवा ध्यायेत् । 
मुांडोपभर भवने्मुांडां सदीपां सांभनर्ापयेत् ॥ ३४ ॥ 
ततस्तुष्टा जगद्धािी काभलका परमेश्वरी । 
नायां प्रकाशयेद्धीमान् प्राणैः कां ठगतैरभप ॥ ३५ ॥ 
न वदेद्भस्क्तहीनाय भरैवणेेभत भाभषतम् ॥ ३६ ॥ 

इभत पांचदशः पभरछेदः ॥ १५ ॥ 
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॥ अथ कुां डभनयमः ॥ 

 
शाांतौ पुष्टौ तथाऽऽरोग्ये कुां डां च चतुरस्त्रकम् । 
आकषधणे भिकोणां स्यादुच्चाटने च वतुधलम् ॥ १ ॥ 
होमरव्यां । नारीरजोंभकतां कृतवा पणानाां शतमुत्तमम् । 
न तस्य दुलधभां बकभचस्तिषु लोकेषु भवद्यते ॥ २ ॥ 
रक्तपुष्ट्पेण साज्येन सरक्तेन भवशषेतः । 
आभमषाभदभभरप्येवां जुहुयातसवधभसद्धये ॥ ३ ॥ 
माांसां रक्तभतलां  केशां नखां आज्यां च पायसम् । 
कपूधरहोमतो मांिी सवाभीष्टाभन सार्येत् ॥ ४ ॥ 

॥ अथ पूजा ॥ 
 
रक्तैराकषधणे पुष्ट्पैः पीतैः स्तांभनकमधभण । 
मारणे कृष्ट्णपुष्ट्पैस्तु पूजयेत् घोरदभक्षणाम् ॥ ५ ॥ 
मद्यमाांसां भवना वतस कुलपूजाां समाचरेत् । 
जन्माांतरसहस्रतय सुकृतां तस्य नश्यभत ॥ ६ ॥ 
नरास्स्थभन भलखेन्मांिां क्षारयुक्तहभररया । 
भनभक्षप्यते यस्य गेहे तस्य मृतयुभस्त्रमासतः ॥ ७ ॥ 
स्मशानाांगारमादाय मांगले वासरे भनभश । 
कृष्ट्णवसे्त्रण सांवषे्ट्ट्य बध्नीयारक्ततांतुना ॥ ८ ॥ 
शताभभमांभितां तच्च भनभक्षपेिैभरवशे्मभन । 
सप्ताहाभ्यांतरे तस्य चोच्चाटनभमदां महत् ॥ ९ ॥ 

॥ अथ वतेालभसभद्धः ॥ 
 
भौमवारे मध्यरािे स्मशाने सार्कोत्तमः । 
तस्योपभर शवां कृतवा पूजभयतवा यथाभवभर् ॥ १० ॥ 
ततो मािे बबल दत्त्वा काष्ठमामांियेत्ततः । 
अथवा कृष्ट्णमाजारमेकघातेन घातयेत् ॥ ११ ॥ 

॥ अथ कौभलकाचधनां ॥ 
 
अश्वमेघसहस्त्राभण वाजपेयशताभन च । 
इष्टवा यत् फलमाप्नोभत ततफलां  कोभलकाचधनात् ॥ १२ ॥ 
कौभलकां  बनदयेद्यस्तु कुलशास्त्रपरायणः । 
स याभत नरके घोरे सतयमेव न सांशयः ॥ १३ ॥ 
इभत अष्टादशपभरछेदः ॥ 
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॥ तारासूक्ते ॥ 

 
अथ हैनाां ब्रह्मरांधे्र तारामाप्नोभत । तारयतीभत तारा । 
ब्रह्मभवष्ट्णुरुरेश्वरसदाभशवबबदुमेलनरूपा भनतया यथा एषा नीलाख्या सरस्वती ॥ १ ॥ 
इमामर्ीयमानस्तकागमपुराणव्याकरणकाव्याभदवाग्र्ीशो भवभत ॥ २ ॥ 
हे भगवतयेकजटे भवघ्नहे भवकटदांष्ट्र ेर्ीमभह ॥ तन्नस्तारा प्रचोदयात् ॥ 
 
प्रणवां सवधभवघ्नाश्च उतसारय हुां फट् । उग्रतारादेवता ॥ हुां बीजां फट्  शस्क्तः ॥ 
हीं कीलकां  ॥ नीलसरस्वती देवी भिषु लोकेषु गोभपता ॥ 
पायसां कृषरां दद्यान्मोदकां  खांडशकध राम् ॥ १ ॥ 
बबल दद्यात्त ुछागां च गोर्ामाांसमनुत्तमम् । 
रांभापुष्ट्पां शालमतस्यां जुहुयाच्च प्रयतनतः ॥ २ ॥ 
योभनयुग्मां भलखेद्भजेू लाक्षारसेन मांिभवत् । 
वभेष्टतां पीतवसे्त्रण रजु्जना पभरवषे्टयेत् ॥ ३ ॥ 
स्त्रीणाां वामभजेु चैव भशशूनाां कां ठभषूणम् । 
वांध्याऽभप लभते पुिान् भनर्धनो र्नमाप्नुयात् ॥ ४ ॥ 

इभत श्रीमहामहोपाध्यायपरमहांसपभरव्राजकश्रीपूणानांदगीभरभवरभचते श्यामारहस्ये 
िाबवशभततमः पभरच्छेदः ॥ सांवत् १८९० ॥ 

॥ अथ देवीरहस्यम् ॥ 
॥ भरैव उवाच ॥ 

 
अरु्ना देभव वक्ष्माभम सुरोतपबत्त महेश्वभर । 
यस्याः श्रवणमािेण दीक्षाफलमवाप्नुयात् ॥ १ ॥ 
समुरे मथ्यमाने तु क्षीराब्र्ौ सागरोत्तमे । 
तिोतपन्ना सुरा देभव कुमारीरूपर्ाभरणी ॥ २ ॥ 
नग्ना कालास्ग्नसदृशी कृतहासोल्लसन्मुखी । 
अष्टादशभजुा भदव्या नवकुां भर्रा तथा ॥ ३ ॥ 
नवपािर्रा तिन्मभदरारुणलोचना । 
नानाकुसुमभषूाढ्या मुक्तकेशी भिलोचना ॥ ४ ॥ 
नानारतनाांगदयुता मुक्ताहारलताांभचता । 
रतनाांगुलीयशोभाढ्या तुांगपीनस्तनाांभचता ॥ ५ ॥ 
भवभचिरतनखभचता काांचीगुणभनतांभबनी । 
रतनबसहासनयुता परमानांददाभयनी ॥ ६ ॥ 
ता दृष्टव्ा तुष्टुवुदेवीं ब्रह्मभवष्ट्णुमहेश्वराः । 
ससुरासुरगांर्वाः सेश्वरा च सदाभशवा ॥ ७ ॥ 
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तदा प्रसन्नवदना वरदानोद्यता सुरा । 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां जाता गोमयजातयः ॥ ८ ॥ 
ततकणेभ्योऽभप देवभेश जाता वै र्ान्यजातयः । 
पैष्टी प्रोक्ता सुरा देभव परमानांददाभयनी ॥ ९ ॥ 
ततो ददौ परां पािां भवष्ट्णव ेप्रभभवष्ट्णव े। 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां सांभवजातास्ततः भप्रये ॥ १० ॥ 
ततकणेभ्योऽभप देवभेश तदे्भदाः कनकादयः । 
अन्ये च बहवो जाता भेदा मदनवर्धनाः ॥ ११ ॥ 
भवजयेभत मया प्रोक्ता वैष्ट्णवी परमाथधदा । 
सांभवदासवयोमधध्ये सांभवदेव गरीयसी ॥ १२ ॥ 
ततो ददौ परां पािां श्रीसुरा परमेभष्ठने । 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां जाताः शीिां परूषकाः ॥ १३ ॥ 
ततकणेभ्योऽभप सांजाता भेदाः क्षौररसादयः । 
पानकां  प्रोक्तमीशाभन सवधसार्ारणां परम् ॥ १४ ॥ 
ततो ददौ परां पािबमरायामृतभनभधरम् । 
पािाद्बवदुः पपातोव्यां जाता जातीफलादयः ॥ १५ ॥ 
ततकणेभ्योऽभप सांजाता भेदाश्चामलकादयः । 
पानकां  नाम तभद्दव्यां रसायनमुदाहृतम् ॥ १६ ॥ 
ततो ददौ परां पािां गुरव ेभगभरजे सुरा । 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां गुडपुष्ट्पां ततः भशव े॥ 
जातां ततकणजा भेदा नाभरकेलफलादयः ॥ १७ ॥ 
पानकां  नाम देवभेश रसायनभमदां परम् । 
ततो ददौ परां पािां शुक्रायामतृपूभरतम् ॥ १८ ॥ 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां जाताः खजूधरपादपाः । 
ततकणेभ्योऽभप सांजाता भेदा बादामकादयः ॥ १९ ॥ 
पानकां  तदभप प्रोक्तां भदव्यां सांतोषकारणम् । 
ततो ददौ परां पािां सूयाचांरमसौ सकृत् ॥ २० ॥ 
पािाद्बबदुः पपातोव्यां जाताः सांजीवनौषर्ीः । 
ततकणेभ्योऽभप सांजाता भवभवर्ौषर्यः भशव े॥ २१ ॥ 
पानकां  तदभप प्रोक्तां सवधसार्ारणां परम् । 
सवाथधफलदां देभव सवधसारस्वतप्रदम् ॥ २२ ॥ 
दत्त्वा भदव्यां रसां देभव सुरा ति भतरोदरे् । 
ते सवे परमेशाभन सुराबनदैकभनभधराः ॥ २३ ॥ 
सदाभशवादयो देवाः सुरायैव वरां ददुः । 
ये भपबांभत परां पानां परमानांदकारणम् ॥ २४ ॥ 
ते सवे याांभत परमां पदां शाश्वतमव्ययम् । 
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भवना गौडीं भवना माध्वीसुराां यः पुजयेस्च्छवाम् ॥ २५ ॥ 
भशवां नारायणां रुरां स भवभेन्नरयास्पदम् । 
अदीभक्षतः पशुदेभव दीभक्षतोऽप्यसुरः पशुः ॥ २६ ॥ 
तस्मातसुराां भशवऽेभ्यच्युधः पूजायाां वैष्ट्णवोत्तमाः । 
भपबेद्गौडीं तथा माध्वीं पैष्टीमासवमुत्तमम् ॥ २७ ॥ 
पानकां  च शुभां सव ंपूवाभाव ेपरः परः ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 
 
भगवन्सवधतांिज्ञ कौभलकेश्वर शांकर । 
तवतप्रसादान्मयाऽवाप्तां तत्त्वां देव्याः सुदुलंभम् ॥ १ ॥ 
तांिमांिातमकां  गुह्यां सूभचतां भवता स्वयम् । 
परां देवीरहस्याख्यां दीक्षापूव ंवदस्व मे ॥ २ ॥ 

॥ श्रीभरैव उवाच ॥ 
 
देवीरहस्यमीशाभन शृणु तवां भस्क्तपूवधकम् । 
येन श्रवणमािेण कोभटपूजाफलां  लभेत् ॥ १ ॥ 
भवचायध भवभर्वद्धीमान्  दीक्षाकमध समाचरेत् । 
दीभक्षतः स भवते् ज्ञानी दीक्षाहीनो भवतेपशुः ॥ २ ॥ 
 
गुरोरभाव ेदेवभेश पुस्तकां  गुरुमाश्रयेत् । 
तिादौ शुभनक्षिे स्नातवा सांपूज्य भरैवम् ॥ ३ ॥ 
गतवा नदीतटां भदव्यां लताकुसुमसुांदरम् । 
िीपां वा परमां पुण्यां देवानामभप दुलधभम् ॥ ४ ॥ 
ति देभव परादेव्याः श्रीचक्रां  तु भवभावयेत् । 
भिकोणां बबदुसांयुक्तां षट्कोणां वृतमांडलम् ॥ ५ ॥ 
दीक्षायांिभमदां देभव दीक्षाकाले प्रपूजयेत् । 
ब्राह्मी नारायणी चैव कौमारी चापराभजता ॥ ६ ॥ 
माहेश्वरी च चामुांडा वाराही नारबसभहका । 
वामावतधक्रमेणैव पूजनीया भवशषेतः ॥ ७ ॥ 
तिैव पूजयेदष्टभरैवान्भरैवशे्वभर । 
महाकालां  च कालास्ग्नकरालां  भवकरालकम् ॥ ८ ॥ 
सांहाररूपमीशानां कभपलोन्मत्तभरैवम् । 
सांपूज्य भवभर्वत्ति गांर्ाक्षतप्रसूनकैः ॥ ९ ॥ 
पिमभ्यच्यध देवभेश गुरुां  सांपूजयेत्ततः । 
पूवे ततः खनेतकुां डां योभनरूपां भिकोणकम् ॥ १० ॥ 
वहेः समक्षां यांिागे्र दीक्षाां परमदुलधभाम् । 
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कणधमूले महाभवद्याां श्रीभवद्याां सार्केश्वरः ॥ ११ ॥ 
ततो देव्याश्च गायिी ततो मूलमहेश्वरी । 
एवां समप्यध देवभेश कृतवा होमां यथाभवभर् ॥ १२ ॥ 
रािौ परभस्त्रयाां बालाां श्यामाां वा मदनातुराम् । 
आनीय पूजयेन्मांिी यथोक्तभवभर्ना भशव े॥ १३ ॥ 
नग्नो मुत्तकचो र्ीरो मरु्पानपरायणः । 
शस्क्तवक्षःसमाभश्लष्टो जपेन्मूलां  यथाभवभर् ॥ १४ ॥ 
कमधणा मनसा वाचा मांिः कल्परुमो भवते् । 
दशाांशां सांस्कृतो मांिो भवबेच्चतामभणः क्षणात् ॥ १५ ॥ 
प्रवृते्त भरैव ेचके्र सवे वणा भिजातयः । 
सवे पापभवभनमुधक्ताः सवधभसभद्धसमस्न्वताः ॥ १६ ॥ 
इह लोके भश्रयां प्राप्य भकु्तवा भोगान्यथेस्प्सतान् । 
परि परमेशाभन मृतो देवीपदां व्रजेत् ॥ १७ ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 
 
देवदेव महादेव शरणागततसल । 
सुरापानभवबर् ब्रभूह येन भसभद्धभधवदे्धु्रवम्  ॥ १ ॥ 

॥ भरैव उवाच ॥ 
 
शृणु देभव प्रवक्ष्याभम पानपूजाभवबर् परम् । 
भवना पानां न भसभद्धः स्यातसार्कानाां कलौ युगे ॥ २ ॥ 
सांपूज्य सभशवाां देवीं प्रवृते्त भरैवाचधने । 
ति पानां सुरादेव्या महानांदप्रदायकम् ॥ ३ ॥ 
अहोरािां सुरापानां भोगदां मोक्षदां भशव े। 
यावन्न चलते दृभष्टयावन्न चलते मनः ॥ ४ ॥ 
तावतपानां प्रकतधव्यां पशुपानां ततः परम् । 
अरु्ना देभव वक्ष्याभम शोर्नां सवधकामदम् ॥ ५ ॥ 
सुभदने देभव गतवादौ स्मशानां सार्कोत्तमः । 
कपालां  नरदांतानाां मालाकां कणमीश्वभर ॥ ६ ॥ 
अष्टोत्तरशतां जप्तवा मूलां  यांिां भनवापयेत् । 
स्मशानभस्मभलप्तेन शुदे्धन सुरवांभदते ॥ ७ ॥ 
वामाचारपरः श्रीमान् यो न कुयान्महेश्वभर । 
यांिमालाां भवना तस्य मांिहाभनभधवदे्धु्रवम्  ॥ ८ ॥ 
 

॥ इभत देवीरहस्यां सांपूणधम् ॥ 
॥ अथ ककाराभदकालीसहस्त्रनाम भलख्यते ॥ 
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भवपरीतरबत कृतवा बचतयांभत भजांभत ये । 
तेषाां वरां प्रदास्याभम ति भनतयां वसाम्यहम् ॥ १ ॥ 
मदै्यमांसैस्तथा शुकै्रः सवधरक्तैरभप भप्रये । 
तपधयेत् पूजयेतकालीं भवपरीतरबत चरेत् ॥ २ ॥ 
खड्गहस्तो मुक्तकेशो भदगांबरभवभभूषतः । 
शय्यास्थो मथुैनानांदी वशे्यासांगपरायणः ॥ ३ ॥ 
पठेन्नाम सहस्राख्यां मेर्ासािाज्यदायकम् । 
भवपरीतरतौ देभव काली भतष्ठभत भनस्यशः ॥ ४ ॥ 
महाकालेन च सम उपभवष्टो रतातुराम् । 
स्मशानस्थो महारुरो महाकालो भदगांबरः ॥ ५ ॥ 
ज्वलतपावकमध्यस्थो भस्मशय्याव्यवस्स्थतः । 
भवपरीतरताां ति काभलकाहृदयोपभर ॥ ६ ॥ 
पेयां खाद्यां च चोष्ट्यां च तौ च कृतवा परस्परम् । 
एवां सांभचतयेतकालीं सवधभसभद्धः प्रजायते ॥ ७ ॥ 

 क्रीं कालीं कू्रां  करालीं कल्याणीं कमलाकलाः । 
कुलटा वुांबनोदु्यक्ता कुलटासांगतोभषता ॥ ९ ॥ 
कुचमदधनसांतुष्टा कामगेहभवकाशीनी । 

॥ इतयाभद सहस्रनाम ॥ 
 
योभनपुष्ट्पभैलंगपुष्ट्पैः कुां डगोलोद्भवैरभप ॥ १० ॥ 
कालीपुष्ट्पभैलंगतोययैोभनक्षालनबबदुभभः । 
पूजभयतवा महाकालीं शोभर्तैः शोभणतैरभप ॥ ११ ॥ 
ताांबलूपूभरतमुखैमुधक्तकेशो भदगांबरः । 
शवयोभनस्स्थतो वीर: स्मशानसुरतास्न्वतः ॥ १२ ॥ 
सवधदुःखभवभनमुधक्तः िैलोक्यभवजयी भवते् । 
शिुहत्ता काव्यकता भवसे्च्छवसमः कलौ ॥ १३ ॥ 
ऐश्वयधकमला साक्षास्तसद्धा श्रीकाभलकाांभबका । 
मनोरथमयी भसभद्धस्तस्य हस्ते सदा भवते् ॥ १४ ॥ 
परदाराां समाबलग्य सचुांब्य परमेश्वभर । 
योबन वीक्ष्य पठेतस्तोिां कुबेरादभर्को भवते् ॥ १५ ॥ 
भवद्याां राबि तु सांपूज्य पठेन्नामसहस्त्रकम् । 
तरुणीं सुांदरीं रम्याां चांचलाां कामगर्तवताम् ॥ १६ ॥ 
समानीय प्रयतनेन सांशोध्य न्यासयोगतः । 
प्रसन्नमांचे सांस्थाप्य देव्यावरणसांयुतम् ॥ १७ ॥ 
अष्टोत्तरशतां योबन सांमांत्र्य चुांब्य यतनतः । 
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सयोगीभयू जप्तव्यां सवधभवद्याभर्पो भवत् ॥ १८ ॥ 
शून्यागारे भशवारण्ये भशवदेवालये तथा । 
स्मशाने च तडागे च गांगागभधचतुष्ट्पथे ॥ १९ ॥ 
कुभट्टनीगहृमध्यस्ते एकबलगे भशवालये । 
मुांडे योनौ स तु स्नानगृहे वशे्यागृहे तथा ॥ २० ॥ 
कालीं सांबचतय प्रजपेदेतन्नामसहस्त्रकम् । 
पांचानांदपरो भतूवा पभठतवा काभलकास्तवम् ॥ २१ ॥ 
भवष्टरे शववसे्त्र वा पुष्ट्पवस्त्रासनेऽभप वा । 
जप्तवा कालीसहस्राख्यां खेचरीभसभद्धभाग् भवते् ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माबद स्तांभयेदे्दभव यमादीनाां तु मारणम् । 
नवीनभवष्ट्णुभनमाणां महेशां मोहयेतक्षणात् ॥ २३ ॥ 
मेषमाभहषमाजारखरच्छागनराभदकैः । 
शोभणतैः सास्स्थमाांसैश्च सुराभश्लष्टेश्च पायसैः ॥ २४ ॥ 
योभनक्षालननीरैश्च योभनअांगामृतैरभप । 
स्वजाताां कुसुमःै पूज्यां जपाांते तपधयेस्च्छवाम् ॥ २५ ॥ 
वशे्यालतागृहे गतवा तस्य चुांबनततपरा । 
तस्या योनौ मुखां दत्त्वा तरसां भवलपन् जपेत् ॥ २६ ॥ 
काभलकादशधनां तस्य भवतयेव न सांशयः । 
नृतयपािागृहां गतवा मकारपांचकास्न्वतः ॥ २७ ॥ 
पािां सार्नकां  कृतवा भदग्वस्त्राां ताां समाचरेत् । 
शतियां कुचिांिे शतां नाभौ कुलेश्वभर ॥ २८ ॥ 
शतां योनौ महेशाभन उतथाय च शतियम् । 
शतावर्ानो भवभत मासमािेण सार्कः ॥ २९ ॥ 
दांतमाला जपे काया गले र्ाया नृमुांडजा । 
मातांभगनीं समाहूय मुांडयांिां प्रपूजयेत् ॥ ३० ॥ 
अन्यामाबलग्य प्रजपेत् अन्याां सांचुांब्य वै पठेत् । 
अन्याां सांपूजयेत्ति अन्याां सांमदधयेत् जपेत् ॥ ३१ ॥ 
अन्ययोनौ भशवां दत्त्वा जपेन्नामसहस्त्रकम् । 
राजा भवभत देवभेश मासपांचकयोगतः ॥ ३२ ॥ 
यवनीं शस्क्तमानीय गानशस्क्तपरायणाम् । 
कुलाचारक्रमेणैव तस्या योबन भवकाशयेत् ॥ ३३ ॥ 
ति भजह्नाां प्रदत्त्वा तु जपेन्नामसहस्त्रकम् । 
महाकभववरो भयूान्नाि काया भवचारणा ॥ ३४ ॥ 
बसदुरभतलको देभव वशे्यालापो भनरांतरम् । 
वशे्यागृहभनशाचारो रािौ परयटन् तथा ॥ ३५ ॥ 
शस्क्तः पूज्या योभनदृभष्टः ताांबलूपूभरताननः । 
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वशे्यामध्यगतां वीरां कदा पश्याभम सार्कम् ॥ ३६ ॥ 
एवां वदभत सा काली तस्मािेश्या वरा मता । 
कुमारीं पूजयेद्भक्तया जपाांते देववस्तप्रये ॥ ३७ ॥ 
भक्तयाां पूज्य कुमारीं तु वशे्याकुलसमुद्भवाम् । 
स्ववामभागे सांस्थाप्य पठेन्नामसहस्त्रकम् ॥ ३८ ॥ 
पुष्ट्पयुक्तो भवदेे्दभव सांयोगानांदततपरः । 
िैलोक्याकषधणी भवद्या तस्य हस्ता सदा भवते् ॥ ३९ ॥ 
कलौ काली कलौ काली कलौ कालीभत केवला । 
गोपनीयां गोपनीयां गोपनीयां प्रयतनतः ॥ ४० ॥ 
कलौ काली केवला स्यात् नाि काया भवचारणा । 
तस्मान्न बनदे्यन्मनसा कमधणा वचसा भकमु ॥ ४१ ॥ 
कलौ कालीं भवहायाथ यः कभश्चतमोक्षभमच्छभत । 
स तु शस्क्तां भवना देभव रभतसांभोगभमच्छभत ॥ ४२ ॥ 
स्तांभनां मोहनां चैव मारणाकषधणां भप्रये । 
वश्यकारां तथोच्चाटां पौभष्टकां  सुमनोहरम् ॥ ४३ ॥ 
देवाः सवे नमस्यांभत बक पुनमानवादयः । 
ब्रह्मा भवष्ट्णुः भशवेंराश्च मोहनां जायते भशव े॥ ४४ ॥ 
रावणाभदमहाशिनुूच्चाटयभत ततक्षणात् । 
आकषधयेदे्दवकन्याां मनुष्ट्याणाां च का कथा ॥ ४५ ॥ 
मेषमाभहषरक्तेन नररक्तेन चैव भह । 
एष तपधणमािेण साक्षास्तसद्धीश्वरो भवते् ॥ ४६ ॥ 
 

श्रीमदाभदनाथभवरभचतायाां महाकालसभहतायाां कालीमहाकालसांवादे सुांदरीशस्क्तदानाख्यां 
सवधसािाज्यमेर्ानामाख्यां दभक्षणाकालीककाराभदसहस्रकां  नाम स्तोिम् ॥ 
 
भगां कुां डां सु्रवा बलगां रोम दभधश्चमेव च । 
वीयं आज्यां मनो होता इतयुक्तां भरैवागमे ॥ १ ॥ 
दूभतजनां समाहूय गृहीतवा तत्त्वमुत्तमम् । 
भनभक्षप्य चाभलपािे च ततः पूजा समारभेत् ॥ २ ॥ 

–उत्तरज्ञानाणधवतांिे, महारहस्ये 
 
चाांडाली चमधकारी च मातांगी माांसकारकी । 
मद्यकारी च रजकी क्षौरकी भवश्वयोभनका ॥ १ ॥ 
अष्टैताः कुलयोभगन्यः सवधभसभद्धप्रदाभयकाः । 
सुरूपा तरुणी शाांताऽनुकूला मुभदता शुभचः ॥ २ ॥ 
शांकाहीना भस्क्तयुक्ता गूढशास्त्रोक्तयोभगनी । 
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गुरुदैवतभक्ता च सुभचत्ता कौभलकभप्रया ॥ ३ ॥ 
मनोहरा सदाचारा शस्क्तरेषा सुलक्षणा । 
दुष्टोग्रा ककध शा लुब्र्ा कुस्तसता कुलदूभषता ॥ ४ ॥ 
भनरासक्ताऽभतदुगरं्ा हीनाांगी व्याभर्पीभडता । 
ईदृशामांियुक्ता वा दूभतयागे भववजधयेत् ॥ ५ ॥ 

–रासोल्लासतांिे । 
 

॥ पांचमीप्रयोग ॥ 
 
देवतागे्र स्ववामभागे भिकोणां पद्मां कारयेत् । 
तस्योपभर आसनां सांस्थाप्य ॥ 
आसनोपभर शस्क्तां नग्नाां स्थापयेत् । 
तस्याः कणे मायाबीजां समुच्चरेत् ॥ 
शस्क्तहस्तां गृहीतवा भनवशेयेत् । 
तस्याः शरीरे न्यासान् कृतवा षोडशोपचारैः पूजयेत् ॥ 
पश्चात् सांयोगां कारयेत् । या शस्क्तः सा महेशानी हररूपस्तु सार्कः ॥ 
अन्योन्यां बचतयेदे्दभव देवतवमुपजायते ॥ मांथानां कारयेत् । 
मूलां  अष्टोत्तरशतां जप्तवा ॥ 
ओां ऐां हीं श्रीं इभत पभठतवा भगस्य कोणिये मूलेन पूजयेत् । 
र्मार्मधकलास्नेहपूणधवह्नौ जुहोम्यहम् ॥ 
पूणाहुबत दद्यात् । ततस्तत्त्वां सांगृह्य ॥ 
यांिराजां तपधयाभम । इभत दूभतयागः ॥ 
वामे रामा रमणकुशला दभक्षणे चाभलपािम् । 
अगे्र मुराश्चणकवटकौ सूकरश्चोष्ट्णशुभद्धः ॥ 
तांिी वीणा सरसकभवता सद्गुरुः सतकथायाम् । 
कौलो मागो भनगमगहनो योभगनामप्यगम्यः ॥ १ ॥ 
अभलभपभशतपुरांध्रीभोगपूजापरोऽहां । 
बहुभवर्कुलमागारांभसांभाभवतोऽहम् ॥ 
पशुजनभवमुखोऽहां भरैवीमाभश्रतोऽहां । 
गुरुचरणरतोऽहां भरैवोऽहां भशवोऽहम् ॥ २ ॥ 
करे पािां मुखे स्तोिमानांदो हृदयाांतरे । 
भस्क्तगुधरुपदाांभोजे शरणां भकमतः परम् ॥ ३ ॥ 
वामे चांरमुखी मुखे च मभदरा पािां कराांभोरुहे । 
मुर्तर् श्रीगुरुबचतनां भगवभत ध्यानास्पदां मानसम् ॥ 
भजह्णायाां जपसार्नां पभरणभतः कौलक्रमाभ्यासने । 
ये सांतो भनयतां भपबांभत सुरसां ते भसु्क्तमुस्क्तां गताः ॥ ४ ॥ 
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वामाचारां प्रवक्ष्याभम श्रीदुगासार्नां परम् । 
सांभवर्ाय कलौ शीिां माांभिकः भसभद्धभाग् भवते् ॥ ५ ॥ 
माला नृदांतसांभतूा पािां पाषाणमुांडकम् । 
आसनां बसहचमाभद कां कणां स्त्रीकचोद्भवम् ॥ ६ ॥ 
रव्यमासवतत्त्वाढ्यां भक्ष्यां माांसाभदकां  भशव े। 
चवधणां पलमतस्याभद मुरा वीणारवा कथा ॥ ७ ॥ 
मथुनां वरकाांताभभः सवधवणधसमानतः । 
वामाचार इभत प्रोक्तः सवधभसभद्धप्रदः भशव े॥ ८ ॥ 
कुलाचारां प्रवक्ष्याभम सेव्यां योभगभभरुत्तमःै । 
कुलभस्त्रयां कुलगुरुां  कुलदेवीं महेश्वरीम् ॥ ९ ॥ 
हठादानीय सांपूज्य तथा भोगां भवर्ाय च । 
रेतसा तपधयेदे्दवीं श्रीदुगां चक्रनायकीम् ॥ १० ॥ 
पानैः पेयैस्तथा भक्ष्यःै सांतप्यध कुलयोभषतम् ॥ ११ ॥ 
इतयाचारः परः श्रीमान् कुलस्त्रीगुरुपूजकः । 
वामाचारपरो मांिी मुस्क्तभाग् भवभत धु्रवम् ॥ १२ ॥ 
इतयेष पटलो गुह्यो देव्याश्चाचारवल्लभः । 
अदातव्योऽभप भक्तेभ्यो न प्रकाश्यो मुमुक्षुभभः ॥ १३ ॥ 
भवर्ाय र्ाराां वदने सुर्ायाः श्रीचक्रमभ्यच्यध कुलक्रमेण । 
आस्वाद्य मद्यां भपभशतां मृगाक्षीमाबलग्य मोक्षां सुभर्यो लभांते ॥ १४ ॥ 
आस्वादयांतः भपभशतस्य खांडमाकां ठपुण ंमभदराां भपबांतः । 
मृगेक्षणासांगममाचरांतो भसु्क्तां च मुस्क्तां च वयां व्रजामः ॥ १५ ॥ 
नास्वाभदतां वा भपभशतस्य खांडां पांचाक्षरीपूणधजपो न यि । 
न यि सांगो मृगलोचनायास्तत्तभदनां दुर्तदनमेव मन्ये ॥ १६ ॥ 
हालाां भपबेद्दीभक्षतमांभदरेषु स्वपभन्नशायाां गभणकागृहेषु । 
क्वभचत् गृहे भोजनमाचरांतो भवराजते कौभलकचक्रवती ॥ १७ ॥ 
यिास्स्त भोगो नभह ति मोक्षो यिास्स्त मोक्षो नभह ति भोगः ॥ १८ ॥ 
श्रीसुांदरीतपधणततपराणाां भोगश्च मोक्षश्च करियेऽभप ॥ १९ ॥ 
 

॥ कौभलकरहस्ये ॥ 
 
मीनौ येन न खाभदतौ सचणकौ वशे्याऽभप नाबलभगता । 
बाला येन सहोदरा न जभभता माांसां च नो भभक्षतम् ॥ 
कन्या येन न सेभवता रभतमुखे पीतां न मद्यां तृषाां । 
व्यथं तस्य गुरूक्तमोभहभनतराां माहेश्वरो नैव सः ॥ १ ॥ 
आबलग्य बालाां पभरपीय हालामास्वाद्य लीलामपनीय लौल्यम् । 
भचूक्रवाले भवचरन् भवशाले कालां  नयेतकौभलक एव नान्यः ॥ २ ॥ 
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भोगमोक्षप्रदो मागो नान्योऽस्स्त च महीतले । 
तस्मातसवधप्रयतनेन सार्नीयश्च सार्कैः ॥ ३ ॥ 
वामाचारः कुलाचारो र्मधदो ह्यथधदस्तथा । 
कामदो वदेनां तस्मादसौ मागोत्तमोत्तमः ॥ ४ ॥ 
वामाचारकुलाचारौ िौ तु शांकरभाभषतौ । 
समौ च तौ तु भवजे्ञयौ भोगमोक्षप्रदौ ह्यतः ॥ ५ ॥ 
 

॥ कुलचांभरकायाां ॥ 
 
सवेषामुत्तमो र्मो वैष्ट्णवश्च ततः परः । 
शवैस्तस्माद्दभक्षणश्च शस्क्तभस्क्तपरायणः ॥ १ ॥ 
तस्मास्तसद्धाांतर्मो वै तस्मादभप च कौभलकः । 
कौलातपरतरो नेभत नान्यः पांथेभत शासनात् ॥ २ ॥ 
अस्मादेव भवते् ज्ञानां यथाथं परमातमनः । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यभमतयेवां वस्क्त वै श्रुभतः ॥ ३ ॥ 
वाराांगना प्रयागश्च रजकी पुष्ट्करस्तथा । 
चमधकारी भवतेकाशी सवधतीथा रजस्वला ॥ ४ ॥ 
अयां तु परमो र्मधः कौलमागो महेश्वभर । 
अभसर्ाराव्रतसमो मनोभनग्रहकारकः ॥ ५ ॥ 
अयां सवोत्तमो र्मधः भशवोक्तः सुखभसभद्धदः । 
भजतेंभरयस्य सुलभो नान्यस्यानांतजन्मभभः ॥ ६ ॥ –रुरयामल. 
 

॥ मकारदानफलम् ॥ 
 
रव्यां मरु् तथा मतस्यां मासां मुरा च मथुैनम् । 
मकारपांचसांयुक्तां पूजयेदै्भरवशे्वरम् ॥ १ ॥ 
कन्याकोभटप्रदानस्य हेमभारशताभन च । 
फलमाप्नोभत देवभेश कौभलके बबदुदानतः ॥ २ ॥ 
पृभथवीं हेमसांपूणां दत्त्वा यत् फलमाप्नुयात् । 
ततपुण्यां कौभलके दत्त्वा तृत्तीयां प्रथमायुतम् ॥ ३ ॥ 
भितीयां प्रथमायुक्तां यो दद्यातकुलयोभगने । 
तृप्यांभत मातरः सवा योभगन्यो भरैवादयः ॥ ४ ॥ 
अश्वमेर्ाभदकां  पुण्यमन्नदानान्महर्तषणाम् । 
ततफलां  लभते देभव कौभलके दत्तमुरया ॥ ५ ॥ 
गवाां कोभटप्रदानेन यतपुण्यां लभते नरः । 
ततपुण्यां लभते देभव पांचमस्य प्रदानतः ॥ ६ ॥ 
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पांचमेन भवना रव्यां यः कुयातसार्कार्मः । 
ततसव ंभनष्ट्फलां  देभव सतयां सतयां न सांशयः ॥ ७ ॥ 
चाांडाली चमधकारी च मातांगी माांसकाभरणी । 
मद्यकिी च रजकी क्षौरकी र्नवल्लभा ॥ ८ ॥ 
अष्टैताः! कुलयोभगन्यः सवधभसभद्धप्रदाभयकाः ॥ ९ ॥ – रुरयामल. 
अजपा नाम गायिी योभगनाां मोक्षदाभयनी । 
तस्याः सांकल्पमािेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
षट्शताभन भदवा रािौ सहस्राण्येकबवशभतः । 
एषा सांख्येभत मांिेण जीवो जपभत सवधदा ॥ २ ॥ 
हांकारेण बभहयाभत सकारेण भवशतेपुनः । 
हांसः सोऽहेभत मांिेण जीवो जपभत सवधदा ॥ 
 

इभत श्रीकेदारकल्पे भवख्यातपुराणे श्रीईश्वरकार्ततकसांवादे पांचयोगेंरइच्छाभसभद्धजीवन्मुस्क्त– 
प्राप्तये महापथभशवदशधने सदेहकैलासगमने रुरयामले प्रथमः पटलः ॥ 
 
 

॥ आगमनो अथध ॥ 
 
आचारकथनाभद्दव्यां गभतप्राप्तां भनदानतः । 
महाथधतत्त्वकथनादागमः कभथतः भप्रये ॥ १ ॥ 

॥ दीक्षानो अथध ॥ 
 

भदव्यभावप्रशमनात् क्षालनातकल्मषस्य च । 
दीके्षभत कभथता सभद्भभधवबांर्भवमोभचनी ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिनो अथध ॥ 

 
मननात्तत्त्वरूपस्य देवस्याभमततेजसः । 
िायते सवधभयतस्तस्मान्मांिभमतीभरतम् ॥ ३ ॥ 

 
॥ मुरानो अथध ॥ 

 
मुदां कुवभंत देवानाां मनाांभस रावयांभत च । 
तस्मान्मुरा इभत ख्याता दर्तशतव्या कुलेश्वभर ॥ ४ ॥ 

 
॥ सुरानो अथध ॥ 
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सुमनःसेभवततवाच्च राजतवातसवधदा भप्रये । 
आनांदजननादे्दभव सुरेभत पभरकीर्ततता ॥ ५ ॥ 

 
॥ माांसनो अथध ॥ 

 
माांगल्यजननादे्दभव सांभवदानांददानतः । 
तथा सवधभप्रयतवाच्च माांसभमतयभभर्ीयते ॥ ६ ॥ 

 
॥ आम्नायनो अथध ॥ 

 
आभदतवातसवधमागाणाां मनोल्लासप्रवतधनात्। 
यज्ञाभदर्मधहेतुतवादाम्नाय इभत कीर्तततः ॥ ७ ॥ 

 
॥ इणत णद्वतीयभागः संपूिधः ॥ 

 
–––– 

 
भाग ३ जो 

 
या भागमाां मांिशास्त्रना ग्रांथ जेटला मालुम पड्या तेनी सांख्या अने नाम ककाराभद अनुक्रमे लख्याांछे. 

तयारपछी तांिशास्त्रमाां सांज्ञा शब्द आव े छे तेने पभरभाषा कहेछे तेमाांना केटलाएक शब्द लख्याछे. तारबाद आ 
ग्रांथना कतानाां नाम मालुम पड्याां ते लख्याांछे. पछी यांिनाां नाम पछी देव, देवी जेने मांिशास्त्री मानेछे तेमनाां नाम 
लख्याांछे. तारबाद मुरानाां नाम अने बीज लख्याछे. 

 
ताांभिक ग्रांथनाां नाम. 
 

अ 
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पणरणशष्ट 
 
केटलाएक तांिमाां औषर्ी उपाय, टाणाटचका अने मांि बताव्या छे तेनो नमुनो जणावा सारू उड्डामर 

तांिनो थोडो भाग उतारी लीर्ो छे. एवा प्रयोग घणाखरा खोटाछे, पण पाखांभड, ढोंगी, दांभी, अने अज्ञानी, 
भोभळया, मुखध एमनी वचे्च ए बाबत भाजगड चालेछे. कोई छोकरो मागेछे, कोई वशीकरण, कोई शिुनाश करावा 
मागेछे अने बावा हा हा कहेछे. ए प्रकरणमाां बइराां घणाां सामील थायछे, घडा र्णीनी बाइभडयो, िास पाभेभल 
वहुओ, ए प्रकरण बहु चलावछेे. यांि, मांि, ताभवजो वगेरे अपाय छे ते बद्धाय ताांभिक मागध छे. 

 
उड्डामर 

 
॥ देव्युवाच ॥ 

 
ईश्वर श्रोतुभमच्छाभम लोकनाथ जगतपते । प्रसादां कुरु मे देव ब्रभूह र्माथधसार्नम् ॥ १ ॥ 
वशीकरणमुच्चाटां मोहनां स्तांभनां तथा । चक्षुहाभनमधनोहाभनः श्रुभतहाभनस्तथैव च ॥ २ ॥ 
ज्ञानहाभनः भक्रयाहाभनः कीलकां  च तथापरम् । कायधस्तांभां भवशषेेण ततसव ंवद मे प्रभो ॥ ३ ॥ 

 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 

 
शृणु तवां भह वरारोहे भसद्ध्यथं यभद पृच्छभस । तिभदष्ट्याभम ते देभव सव ंततसमुदाहृतम् ॥ ४ ॥ 
प्रथमां भतूकरणां भितीयोन्मादनां तथा । तृतीयां िेषणां चाथ चतुथोच्चाटनां तथा ॥ ५ ॥ 
ग्रामउच्चाटनां चाथ पष्ठां च जलस्तांभनम् । वहे्नस्तु स्तांभनां चाथ वशीकरणमुत्तमम् ॥ ६ ॥ 
आकषधणां भजुांगानाां मानवानाां तथा धु्रवम् । परपुरप्रवशेां च गजवाभजप्रकोपनम् ॥ ७ ॥ 
गुप्त गुप्ततरा काया रभक्षतव्या प्रयतनतः । अन्यानभप प्रसांगाांश्च बहूनभप वरानने ॥ ८ ॥ 
सुमेरुां  चालयेत् स्थानात् सागरैः प्लावयेन्महीम् । सूयं च पातयेद्भमूौ नेदां भमथ्या भभवष्ट्यभत ॥ ९ ॥ 
तथैवेंरस्य वज्रां च पाशां च वरुणस्य च । यमस्य च तथा दांडां वहे्नः शस्क्तवृधथा भवते् ॥ १० ॥ 

 
॥ ज्वरीकरणां ॥ 

 
अथान्यतसांप्रवक्ष्याभम प्रयोगां भभुव दुलधभम् । येनैव कृतमािेण ज्वरो गृह्णाभत मानवम् ॥ ११ ॥ 
बनबकाष्टाकृबत कृतवा चतुरांगुलमानतः । र्त्तरूस्य रसेनैव हृदये नाम सांभलखेत् ॥ १२ ॥ 
माांसेन वषे्टयेत् मांि अष्टोत्तरशतां जपेत् । 
उल्कामुखी चामुांडा क्षीरमाांसशोभणतभोजनी अमुकां  खः खः अमुकज्वरेण 
गृह्णापय हुां फट् स्वाहा ॥ 
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॥ अथ उच्चाटनां ॥ 
 

अथातः सांप्रवक्ष्याभम प्रयोगां भभुव दुलधभम् । येन भवज्ञानमािेण शिोरुच्चाटनां भवते् ॥ १ ॥ 
ब्रह्मदांडी भचताभस्म काकजांघासमस्न्वतम् । भनभक्षपेत् भशरभस शिून् शीिमुच्चाटयेत् भरपुम् ॥ २ ॥ 
सपधकां चुकमादाय कृष्ट्णोरगभशरस्तथा । भनखनेद्यस्य च िारे तस्योच्चाटनां गृहात् ॥ ३ ॥ 

 
॥ अथ मारणां ॥ 

 
सुराां मनुष्ट्यमाांसां च समादाय भवचक्षणः । गृध्रास्स्थ शिुभवष्ठाां च िारमध्ये भनखातयेत् ॥ 
सप्ताहेन भवने्मृतयुयधथा रुरेण भाभषतम् ॥ 

 
॥ अथ शिुनाशनां ॥ 

 
लाांगूलां  गृहगोर्स्य मूषकस्य भशरस्तथा । श्वेतमांडूकमाांसां च मूिां चैव गजोष्ट्रयोः ॥ 
गृहीतवा समभागाभन सूक्ष्मचूणाभन कारयेत् । एताभन शोषभयतवा च कल्कां  कृतवा पुनः पुनः ॥ 
मांिः । ओां ह्रीं यमाय शिुनाशाय स्वाहा । सांजायते ज्वरस्तीव्रो भियते सप्तराितः ॥ 
अष्टोतरसहस्त्रां तु ततो मांिां प्रपूजयेत् । इभत उड्डामरे महातांिे प्रथमपटलः ॥ 

 
॥ अथ स्तांभनां ॥ 

 
चांरस्य च भशरो ग्राह्यां नकुलां  मकरस्य च । भडडुभस्य भशरो ग्राह्यां सवाण्येकि कारयेत् ॥ 
अनेन मांिभयतवा तु ततः भसध्यभत नान्यथा ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भगवते स्तांभनाय हुां फट् स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ लूकुां भीकरणां ॥ 

 
मूलां  कनकबीजाभन घृतचूण ंसमांततः । खाने पाने प्रदातव्यां ततोन्मत्तो भभवष्ट्यभत ॥ 

 
॥ अथ कुष्ठीकरणां ॥ 

 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम कुष्ठीकरणमुत्तमम् । येनैव कृतमािेण कुष्ठी भवभत मानवः ॥ १ ॥ 
भल्लातकरसां गुांजा तथा मांडूककाभरका । गृहगोर्ासमायुक्ता भके्ष पाने प्रदापयेत् ॥ 
सप्ताहाज्जायते कुष्ठी यथा रुरेण भाभषतम् ॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
॥ अथ वशीकरणां ॥ 

 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम वश्याभर्करणां परम् । येन भवज्ञानमािेण लोको भवभत बककरः ॥ 
राणीकहृदयां चूण ंयस्य मूस्घ्नध स भनभक्षपेत् । भनयतां बककरो भतूवा यावज्जीवां स भतष्ठभत ॥ 

 
॥ अथाांजनां ॥ 

 
मूषकस्य च नेिस्य सूक्ष्मचणूाभन कारयेत् । अांजनां रभतमािेण रािौ पश्येद्यथा भदवम् ॥ 
एतेषाां योगनामाऽयां मांिहीनो न पश्यभत ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भगवते रुराय भशवाय ज्योभतषाां पतये ददाभत ज्योभतषाां वतधवीयावराणाां स्वाहा ॥ 
इभत उड्डामरे महातांिे अांजनाभर्कारे भितीयः पटलः ॥ 

 
॥ अथ लूताकरणां ॥ 

 
कृष्ट्णसपधभशरो गृह्य मुखे भनभक्षप्य सषधपान् । भल्लातकभवभक्ताांस्तु कृष्ट्णसूिेण वषे्टयेत् ॥ 
वल्मीकस्य मृदाऽऽवषे्ट्ट्यां अांतरू्धमेन पाचयेत् । सुपक्वां  च भवजानीय सांप्रगृह्य च सषधपान् ॥ 
भवषस्य चूण ंकृतवा च शिुमूस्घ्नध भवभनभक्षपेत् । लूताां च सभवषाां कुयान्नाि काया भवचारणा ॥ 

 
–––– 

 
बीजुां दत्तािेयतांि एज प्रमाणे छे तेमाांथी नीचे लखेला श्लोक नमुना वास्ते उताया छे. 

 
॥ श्रीदत्तािेय उवाच ॥ 

 
कैलासभशखरासीनां देवदेवां महेश्वरम् । दत्तािेयः पयधपृच्छत् शांकरां लोकशांकरम् ॥ १ ॥ 
कृताांजभलपटुो भतूवा पृच्छते भक्तवतसलम् । भक्तानाां च भहताथाय कल्पतांिश्च कथ्यते ॥ २ ॥ 
कलौ भसभद्धमहाकल्पां तांिभवद्याभवर्ानकम् । कथयांभत महादेव देवदेव महेश्वर ॥ ३ ॥ 
सांभत नानाभवर्ा लोके यांिमांिाभभचाभरकाः । आगमोक्ताः परुाणोक्ता वदेोक्ता डामरे तथा ॥ ४ ॥ 
उड्डीश ेमेरुतांिे च कालचांडीश्वरे मते । रार्ातांिे च उस्च्छष्टे तारातांिेऽमृतेश्वरे ॥ ५ ॥ 
ततसवे कीलकां  कृतवा कलौ वीयधभववर्तजताः । ब्राह्मणः कामक्रोर्ी च तस्य कारणहेतव े॥ ६ ॥ 
भवना कीलकमांिाश्च तांिभवद्या कथां भशव े। तांिभवद्या क्षणां भसभद्धः कृपाां कुरु मम प्रभो ॥ ७ ॥ 
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॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

शृणु भसबद्ध महायोभगन् सवधयोगभवशारद । तांिभवद्या महागुह्यां देवानामभप दुलधभम् ॥ ८ ॥ 
तवागे्र कभथतां देभव तांिभवद्याभशरोमभणः । गुह्याद्गुह्यां महागुह्यां गुह्यां गुह्यां पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
गुरुभक्ताय दातव्यां अभक्तां न कदाचन । भशवभक्तैकमनभस दृढभचत्तसमस्न्वते ॥ १० ॥ 
भशरो दद्यातसुताां दद्यान्न दद्यात्तांिकल्पकम् । यस्म ैकस्म ैन दातव्यां नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ ११ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम दत्तािेय तथा श्रृणु । कलौ भसभद्धमहातांिां भवना कीलेन कथ्यते ॥ १२ ॥ 
न भतभथनध च नक्षिां भनयमो नास्स्त वासरः। न व्रतां भनयमां होमां कालवलेाभववर्तजतम् ॥ १३ ॥ 
केवलां  तांिमांिेण ओषर्ीं भसद्धरूभपणीम् । यस्य सार्नमािेण क्षणां भसभद्धश्च जायते ॥ १४ ॥ 
मारणां मोहनां स्तांभां भविेषोच्चाटनां वशी । आकषधणां इांरजालां  यभक्षणीं च रसायनम् ॥ १५ ॥ 
कालज्ञानां अनाहारां तथैव भनभर्दशधनम् । वांध्यापुिवतीयोगां मृतवा च मृतजीवनम् ॥ १६ ॥ 
जयवादो वाभजकरणां भतूग्रहभनवारणम् । बसहव्यािभयां सपधवृभश्चकानाां तथैव च ॥ १७ ॥ 
दभर्मतथां घृतां सतयां नान्यथा शांकरोभदतम् । गोप्यां गोप्यां महागोप्यां गोप्यां गोप्यां पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 

 
॥ अथ सवोपभरमांिः ॥ 

 
ओां परब्रह्म परमातमने नमः उतपभत्तस्स्थभतप्रलयकराय ब्रह्महभरहराय भिगुणातमने 
सवधकौतुकाभन दशधय २ दत्तािेय नमः तांिाभण भसबद्ध कुरु २ स्वाहा ॥ 
अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः । इभत श्रीदत्तािेयतांिे ईश्वरदत्तािेयसांवादे प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 

 
॥ अथ मारणां ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

भचताभस्म भवषयुक्तां र्त्तरूचणूधसांयुतम् । यस्याांगे भनभक्षपेत् भौमे सद्यो याभत यमालयम् ॥ १ ॥ 
भल्लातकोद्भवां तैलां  कृष्ट्णसपधस्य दांतकम् । भवषर्त्तरूसांयुक्तां यस्याांगे भनभक्षपेत् मृभतः ॥ २ ॥ 
नरास्स्थचणूधताांबलूो भकु्तमृतयुभधवते् धु्रवम् । सपास्स्थचणू ंयस्याांगे भनभक्षपेत् मृतयुमाप्नुयात् ॥ ३ ॥ 
भचताकाष्टां गृहीतवा तु भौमे च भरणीयुते । भनखनेच्च गृहे िारे मासे मृतयुभधभवष्ट्यभत ॥ ४ ॥ 
कृष्ट्णसपधतवचा ग्राह्या तिर्ततज्वालये भनभश । र्त्तरूबीजतैलेन कज्जलां  नृकपालके ॥ ५ ॥ 
भचताभस्मसमायुक्तां लवणां पांचसांयुतम् । यस्याांगे भनभक्षपेत् चूण ंसद्यो याभत यमालयम् ॥ ६ ॥ 
गृहीतवा वृभश्चकां  माांसां कां टकचणूधसांयुतम् । यस्याांगे भनभक्षपेत् चूण ंसद्यो याभत यमालयम् ॥ ७ ॥ 
पांचदश्याां भलखेद्यांिां भचताभस्मभवलेपतः । स्मशानाग्नौ भक्षपेत् यांिां भौमे वारे मृतो भरपुः ॥ ८ ॥ 
उष्ट्रभवष्ठाां गृहीतवा तु भवषचूणसमस्न्वतम् । यस्याांगे भनभक्षपेत् चूणं सद्यो याभत यमालयम् ॥ ९ ॥ 
खरभवष्ठाां गृहीतवा तु भवषचूणधसमस्न्वतम् । यस्याांगे भनभक्षपेत् चूणं सद्यो याभत यमालयम् ॥ १० ॥ 
भरपुभवष्ठाां गृहीतवा तु नृकपाले तु र्ारयेत् । उद्याने भनखनेद्भमूौ यस्य नाम भलखे सभत ॥ ११ ॥ 
यावच्छुष्ट्यभत सा भवष्ठा तावत् शिमुृधतो भवते् । 

यस्म ैकस्म ैन दातव्यां नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ १२ ॥ 
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कृकलावशालैयधत् ग्राह्यां यस्याांगे बबदुमाितः । भनभक्षपेत् भियते शिुयधभद रक्षभत ईश्वरः ॥ १३ ॥ 
गृहे दीपां तु भनभक्षप्ते लवणां भवजीयायुतम् । यस्य नामातमृतयुः सतयां मासमेको न सांशयः ॥ १४ ॥ 

 
॥ अथ मांिः ॥ 

 
ओां नमो कालरूपाय अमुकां  भस्मीकुरु२ स्वाहा । अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः ॥ 
इभत श्रीदत्तािेयतांिे ईश्वरदत्तािेयसांवादे मारणां नाम भितीयपटलः ॥ २ ॥ 

 
॥ अथ मोहनां ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

तुलशीबीजचणू ंतु सहदेवीरसेन चे । भतलकां  च रवौ वारे मोहनां सवधतो जगत् ॥ १ ॥ 
हभरतालां  अश्वगांर्ाां कदलीसह पेषयेत् । गोरोचनासमायुक्तां भतलकां  लोकमोहनम् ॥ २ ॥ 
शृांगीचांदनसांयुक्तां वचाकुष्ठसमस्न्वतम् । रू्पां देहे तथा वसे्त्र मुखे चैव भवशषेतः ॥ ३ ॥ 
राजाप्रजापशुपभक्षदशधनान्मोहकारकः । गृहीतवा मूलताांबूलां  भतलकां  लोकमोहनम् ॥ ४ ॥ 
बसदूरां कुां कुमां चैव गोरोचनसमस्न्वतम् । र्ािीरससमायुक्तां भतलकां  लोकमोहनम् ॥ ५ ॥ 
मनःभशला च कपूधरां कदलीसह पेषयेत् । अनेनैव तु तांिेण भतलकां  लोकमोहनम् ॥ ६ ॥ 
बसदुरां च वचा श्वेता ताांबलूरसे पेषयेत्। अनेनैव तु मांिेण भतलकां  लोकमोहनम् ॥ ७ ॥ 
भृांगराजअपामागधलज्जालुसहदेभवका । एभभस्तु भतलकां  कृतवा िैलोक्यां मोहयेन्नरः ॥ ८ ॥ 
गृहीतवोदुांबरां पषु्ट्पां वभतं्त कृतवा भवचक्षणःै । नवनीते च प्रज्वाल्य कज्जलां  पातयेत् भनभश ॥ ९ ॥ 
कज्जलां  चाांजयेने्निां मोहनां सवधतो जगत् । यस्म ैकस्म ैन दातव्यां देवानामभप दुलधभम् ॥ १० ॥ 
श्वेतदूवा गृहीतवा तु हभरतालां  च पेषयेत् । एभभस्तु भतलकां  कृतवा िैलौक्यां मोहयेन्नरः ॥ ११ ॥ 
श्वेतगुांजारसां पुष्ट्पां ब्रह्मदांडी च मूलकम् । लेपमािे शरीराणाां मोहनां सवधतो जगत् ॥ १२ ॥ 
श्वेताकध मलूमादाय श्वेतचांदनसांयुतम् । अनेन भतलकां  भाले मोहनां सवधतो जगत् ॥ १३ ॥ 
भबल्वपिां गृहीतवा तु छायाशुष्ट्कां  तु कारयेत् । कभपलापयसारे्न वबट कृतवा तु गोलकम् ॥ १४ ॥ 
एभभस्तु भतलकां  कृतवा मोहनां सवधतो जगत् । क्षणां मोहनताां याभत प्राणैरभप र्नैरभप ॥ १५ ॥ 
भवजयापिमादाय श्वेतसषधतसांयुतम् । अनेन लेपयेत् देहां मोहनां सवधतो जगत् ॥ १६ ॥ 
गृहीतवा तुलशीपिां छायाशुष्ट्कां  च कारयेत् । अश्वगांर्ासमायुक्तां भवजयाबीजसांयुतम् ॥ १७ ॥ 
कभपलादुग्र्सादै्धन वटी टांकप्रमाणतः । भक्षणातप्रातरुतथाय मोहनां सवधतो जगत् ॥ १८ ॥ 
पांचाांगदाभडमां भपष्टव्ा श्वेतगुांजासमस्न्वतम् । एभभस्तु भतलकां  कृतवा मोहनां सवधतो जगत् ॥ १९ ॥ 
कटुतुांबीबीजतैलेन ज्वालयेतपटवर्ततकाम् । कज्जलां  चाांजयेने्निां मोहनां सवधतो धु्रवम् ॥ २० ॥ 
इभत श्रीदत्तािेयतांिे ईश्वरदत्तािेयसांवादे मोहनां नाम तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 

 
॥ अथ भतूग्रहभनवारणां ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
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भशरीषपिां पुष्ट्पां च रभववारे समुद्धरेत् । उलूभवष्ठाां गृहीतवा तु उष्ट्ररोमां च सांयुतम् ॥ १ ॥ 
श्वानभवष्ठासमायुक्तां माजारवक् िसांयुतम् । गोमयां चैव सांयुक्तां गांर्कां  सांयुतां कृतम् ॥ २ ॥ 
श्वेतगुांजासमायुक्तां कटुतेलैन पाचयेत् । रू्पां दत्त्वा जपेन्मांिां भतूबार्ा च नश्यभत ॥ ३ ॥ 
राक्षसा भतूवतेाला देवमानवखेचराः । डाभकनी पे्रभतनी चैव रू्पां देयां पलायते ॥ ४ ॥ 
ओां नमः स्मशानवाभसने भतूाभदपलायनां कुरु २ स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ ग्रहभनवारणां ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

अकध मूलां  च र्त्तरूां अपामागधस्य मूलकम् । दूवामूलां  वटमूलां  अश्वतथमूलमेव च ॥ १ ॥ 
शमीपिां आिपिां पिौदुांबरमेव च । मृन्मयपािमध्यस्थां दुग्र्ां घृतसमस्न्वतम् ॥ २ ॥ 
तांदुलां  चणकां  मुग्दां च गोरू्मां भतलसांयुतम् । गोमूिां सषधपाः श्वेताः कुशाश्चांदनसांयुताः ॥ ३ ॥ 
मरु् सांयुक्तयेत्ति सांध्याकाले शनौ भदने । अश्वतथमूलखननां ग्रहोपरवनाशनम् ॥ ४ ॥ 
महादाभरद्रहरणां महापातकनाशनम् । यावज्जीवभत सा लोके ग्रहपीडा भवने्नभह ॥ ५ ॥ 
ओां नमो भास्कराय अमुकस्य सवधग्रहाणाां पीडानाशनां कुरु २ स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ बसहव्यािसपधवृभश्चकभयनाशनां ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

बसहां दृष्ट्वा नमस्कारां मांिां जाप्य पुनःपुनः । पलायांते बसहाः सवे नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ १ ॥ 
पुष्ट्याकेण गृहीतवा तु श्वेताकध स्य तु मूलकम । र्ारयेद्दभक्षणे हस्ते बसहबार्ाभयां नभह ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमः अस्ग्नरूपाय क्रीं नमः ॥ 

 
॥ अथ सपधभनवारणां ॥ 

 
आस्स्तकां  मुभनराजां च नमस्कारां पुनःपुनः । स्वप्ने सपधभयां नास्स्त नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ १ ॥ 
गृहीतवा पुष्ट्यनक्षिे अमृतामलूकां  हरेत् । तन्मूलां  र्ारयेतकां ठे सपधबार्ाभयां नभह ॥ २ ॥ 

 
॥ अथ व्यािभयभनवारणां ॥ 

 
गृहीतवा शुभनक्षिे र्त्तरूां मूलकां  तथा । र्ारयेद्दभक्षणे बाहौ व्यािबार्ाभयां नभह ॥ १ ॥ 
गृहीतवा शुभनक्षिे अपामागधस्य मूलकम् । र्ारयेद्दभक्षणे कणे वृभश्चकभयनाशनम् ॥ २ ॥ 
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॥ अथ अस्ग्नभयभनवारणां ॥ 
 

उत्तरस्याां च भदग्भागे मारीचो नाम राक्षसः । तस्य मूिपुरीषाभ्याां हुतः स्तांभो भव स्वाहा ॥ 
अनेन मांिेण सप्ताांजभलजलां  अस्ग्नमध्ये भनभक्षपेत् ॥ 

 
॥ अस्ग्नः शाम्यभत ॥ 

 
गृहीतवा रभववारे तु श्वेतकरवीरमूलकम् । र्ारयेद्दभक्षणे हस्ते अस्ग्नबार्ाभयां नभह ॥ 
इभत श्रीदत्तािेयतांिे ईश्वरदत्तािेयसांवादे बसहव्यािाभदभयभनवारणां नाम पटलः ॥ 

 
॥ आसनस्तांभनां ॥ 

 
चमधकारस्य कुां डानाां मलां  ग्राह्यां तथा रजः । चटकीरुभर्रां युक्तां यस्यागे्र च भवभनभक्षपेत् ॥ १ ॥ 
स्वस्थानेषु भवतेस्तांभः भसभद्धयोगमुदाहृतम् । यस्मे कस्म ैन दातव्यां नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भदगांबराय अमुकां  आसनस्तांभनां कुरु २ स्वाहा ॥ 
अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः ॥ 

 
॥ अथ बुभद्धस्तांभनम् ॥ 

 
उष्ट्रभबष्ठाां गृहीतवा तु छायाशुष्ट्कां  तु कारयेत् । ताांबलेू यस्य दातव्यां बुभद्धस्तांभनमुत्तमम् ॥ १ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भगवते शिूणाां बुभद्धस्तांभनां कुरु २ स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ शस्त्रस्तांभनम् ॥ 

 
पुष्ट्याकेण समुद्रृ्तय भवष्ट्णुक्राांता च मूलकम् । वक्िे भशरभस र्ायंते शस्त्रसांहरणे नृणाम् ॥ १ ॥ 
गृहीतवा पुष्ट्यनक्षिे अपामागधस्य मूलकम्  । लेपमािे शरीराणाां सवधशस्त्रभनवारणम् ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां अहो कुां भकणध महाराक्षस नैकषागभधसांभतू परसैन्यस्तांभनां महाभगवान् रुरो ज्ञापयभतस्वाहा॥ 



 अनुक्रमणिका 

अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः ॥ 
 

॥ अथ शस्त्रलेपः ॥ 
 
भवष्ट्णुक्राांताभन बीजाभन मांिभावने ग्राहयेत् । ततै्तलां  ग्राहयेत् यांिे भवषां चैव समस्न्वतम् ॥ १ ॥ 
भल्लातकां  च सांयुक्तां शस्रलेपां तु कारयेत् । रणे दारुणशस्त्रौघां तस्य खांडः प्रजायते ॥ २ ॥ 
पलायांते शस्त्रां दृष््टवा यथा युदे्धषु कातराः । वृथा भवभत शस्त्रां च न भयां भवद्यते क्वभचत् ॥ ३ ॥ 

 
॥ अथ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भवकरालरूपाय महाबलपराक्रमाय अमुकस्य भजुां बांर्य दृबष्ट स्तांभय २ अांगाभन 
रू्नय २ पातय २ महीतले हुां । अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः ॥ 

 
॥ अथ सेनापलायनां ॥ 

 
गोरोचनां गले बद्ध्वा काकोलूकस्य पभक्षणः । सेनानीसन्मुखां गच्छेन्नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ १ ॥ 
शब्दमािे सैन्यमध्ये पलायांतेऽभतभनभश्चतम् । राजा प्रजा गजाश्वाभद नान्यथा शांकरोभदतम् ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भयांकराय खड्गर्ाभरणे मम शिुसैन्यां पलायनां कुरु २ स्वाहा ॥ 
अष्टोत्तरशतां जपेत् भसभद्धः ॥ 

 
॥ अथ मेघस्तांभनां ॥ 

 
इष्टकाियमादाय स्मशानाांगारसांपुटे । स्थापयेत् वनमध्ये च मेघस्तांभकरां भवते् ॥ १ ॥ 

 
॥ अथ गोमभहष्ट्याभदस्तांभनां ॥ 

 
उष्ट्ररोमां गृहीतवा तु पशपूभर भवभनभक्षपेत् । पशूनाां भवभत स्तांभः भसभद्धयोगमुदाहृतम् ॥ १ ॥ 

 
॥ अथ नौकास्तांभनां ॥ 

 
तरण्याां क्षीरवृक्षस्य कीलां  पांचागुलां  भक्षपेत् । नौकास्तांभो भवते् शीिां यथा शांकरभाभषतम् ॥ १ ॥ 
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॥ जलस्तांभनां ॥ 
 

पद्मकां  नाम यद्रव्यां सूक्ष्मां चूणं तु कारयेत् । वापीकुपतडागादौ भनभक्षपेत् बांर्येज्जलम् ॥ ११ ॥ 
 

॥ मांिः ॥ 
 

ओां नमो भगवते रुराय जलां  स्तांभय ॥ २ ॥ 
 

॥ इभत दत्तािेयतांिे चतुथधपटलः ॥ 
॥ अथ भविेषणां ॥ 

 
भविेषो नरनारीणाां भविेषो राजमांभिणाम् । माजारभवष्ठामादाय भवष्ठामादाय मौभषकीम् ॥ १ ॥ 
पादानाां मृभत्तकायुक्तां पुतबल भक्रयते नरः । नीलवसे्रण सांवषे्ट्ट्य मांिभयतवा शतेन च ॥ २ ॥ 
भविेषां ततक्षणाचै्चव भ्राता तातश्च पुिकौ । भविेषो जायते सतयां भसद्धयोगमुदाहृतम् ॥ ३ ॥ 

 
॥ अथ मांिः ॥ 

 
ओां नमो नारायणाय अमुकां  अमुकेन सह भविेषणां कुरु स्वाहा । 
इभत दत्तािेयतांिे ईश्वरदत्तािेयसांवादे भविेषणां नाम पांचमपटलः ॥ 

 
॥ अथ उच्चाटनां ॥ 

 
ब्रह्मदांडी भचताभस्म भशवबलगां भवलेपयेत् । उच्चाटनां भवते्तस्य स्त्रीपुिपशुबाांर्वैः ॥ १ ॥ 
गृहीतवा गर्धभो रू्ली वामपादेन भनभश्चतम् । मध्याहे्न कुजवारे च यद्गृहे भनभक्षपेत् नरः ॥ २ ॥ 
उच्चाटनां भवते् तस्य जायते मरणाांभतकम् ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भगवते रुराय दांष्ट्राकरालाय अमुकां  सपुिबाांर्वैः सह हन २ पच २ शीिां उच्चाटय २ 
हुां फट स्वाहा ॥ ठां ठां ठां ॥ अष्टोत्तरजपेन भसभद्धः ॥ 

 
॥ अथ सवधजनवशीकरणां ॥ 

 
गृहीतवा वटमूलां  च जलेन सह घषधयेत्  । रवौ वारे कृते योगां सवधलोकवशांकरम् ॥ १ ॥ 
हभरतालां  अश्वगांर्ा बसदूरां कदलीरसम् । भतलकां  भक्रयते भाले सवधलोकवशांकरम् ॥ २ ॥ 
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॥ मांिः ॥ 
 

ओां नमः सवधलोकवशांकराय कुरु २ स्वाहा ॥ 
 

॥ श्रीभगमाभलनीमांिः ॥ 
 

ओां हे भगभगेु भभगभन भगोदभर भगाांगे भगमाले भगाांवहे 
भगगुह्य ेभगयोभन भगभनपाभतभन सवधभगवशांकभर भगरूपे 
भनतयस्क्लने्न भगस्वरूपे सवाभण भगाभन मे ह्यानय वरदे सुरेते 
भगस्क्लने्न स्क्लन्नरव ेक्लेदय रावय सवधसत्त्वान् भगेश्वभर असोघे 
भगभवचे्च क्षुभ क्षोभय सवधसत्त्वान् भगेश्वभर असो घेभगभवचे्च 
क्षुभ क्षोभय सवधसतवान् भगेश्वभर सवाभण भगाभन मे वशमा– 
नय भगमाभलभन भनतयश्रीपादां पूजयाभम वशां कुरु ॥ २ ॥ 

 
इभत दत्तािेयतांिे वशीकरणां नाम षष्ठः पटलः ॥ 

 
॥ अथ स्त्रीवशीकरणां ॥ 

 
भचताभस्म वचा कुष्ठां तगरां कुां कुमां समम् । चणू ंस्त्रीभशरभस भक्षप्तवा वशीकरणमद्भतुम् ॥ 

 
॥ अथ पुरुषवशीकरणां ॥ 

 
गोरोचनां योभनरक्तां कदलीरससांयुतम् । एतैश्च भतलकां  कृतवा पभतवश्यकरां परम् ॥ १ ॥ 
लवांगां मलभजव्हा च खाने पाने प्रदापयेत् । पभतवश्यकरां सतयां दासदासस्तु जायते ॥ २ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो महायभक्षभण पबत मे वशां कुरु २ स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ राजवश्यां ॥ 

 
हभरतालां  अश्वगांर्ा कपूधरां च मनःभशला । अजाक्षीरेण भतलकां  राजवश्यकरां परम् ॥ १ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो भास्कराय भिलोकातमने अमुकमहीपबत मे वश्यां कुरु २ स्वाहा ॥ 
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इभत दत्तािेयतांिे राजवश्यां नाम सप्तमः पटलः ॥ 
 

॥ अथ आकषधणां ॥ 
 

नृकपाले भलखेन्मांिां गोरोचनसहैव च । तापयेतखभदराांगारे भिसांध्यां तु प्रयतनतः ॥ १ ॥ 
राजा प्रजा च सवेषाां सतयां आकषधणां भवते् । उवधशी चाभप तवायाभत नान्यथा शांकरोभदतम्॥ २ ॥ 
यस्म ैकस्म ैन दातव्यां देवानामभप दुलधभम् ॥ ३ ॥ 

 
॥ मांिः ॥ 

 
ओां नमो आभदरूपाय अमुकां  आकषधणां कुरु २ स्वाहा ॥ 

 
॥ अथ इांरजालकौतुकां  ॥ 

॥ मांिः ॥ 
 

ओां नमो नारायणाय भवश्वांभराय इांरजालकौतुकाभन दशधय भसबद्ध कुरु २ स्वाहा ॥ 
भौमवारे सपधमुखे भक्षप्तवा कापासबीजकम् । तद्बीजोद्भवकापासां ज्वालैरांडतैलकैः ॥ १ ॥ 
तिभतं ज्वालयेरािौ सपधवत् दृश्यते धु्रवम् । कापासाभन च बीजाभन नकुलस्य मुखे भक्षपेत् ॥ २ ॥ 
रवौ वारे कृते योगे ततकौतुकां  शाम्यभत ॥ 

 
॥ अथ यभक्षणीमांिसार्नां ॥ 

 
ओां नमो भगवते रुराय कणधभपशाचाय स्वाहा । अयुतां जपेत् ॥ 

 
॥ अथ रसायनां ॥ 

 
चूण ंबहगोलकां  कृतवा वषे्ट्ट्य वस्त्राभण यतनतः । गर्ततकुां डे भवभनभक्षप्ते पलाशकाष्ठवस्न्हना ॥ १ ॥ 
तद्भस्माज्जायते भसभद्धः भरभद्धः भसभद्धः सनामकम् । तािपािे अस्ग्नमध्ये बबदुमािांच भनभक्षपेत् ॥ २ ॥ 
तक्षणाज्जायते स्वण ंनान्यथा शांकरोभदतम् । वभनतापुिभमिाभदगोप्यां भसभद्धप्रदायकम् ॥ ३ ॥ 
इभत रसायनपटलम् ॥ 

 
अथ मृतयुकालज्ञानां ॥ अथ अनाहारां ॥ अथ भनभर्दशधनां ॥ अथ वांध्यागभधर्ारणां ॥ अथ जयवादां ॥ 
इतयादीभन अनेकप्रकरणाभन ॥ 
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उपर उड्डामरतांि अने दत्तािेय तांिना प्रकरण लख्याांछे, तेवा पुराणोमाां पण आवछेे. तेना पुरावामाां 
अस्ग्नपुराणना अध्याय नीचे उतायाछे. 

 
॥ अथ ियबस्त्रशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

॥ नानाबलाभन ॥ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 

 
परसैन्यां शृण ुभङ्गां प्रयोगेण पुनवधदे । स्मशानाङ्गारमादाय भवष्ठाां चोलूककाकयोः ॥ १५ ॥ 
कपधटे प्रभतमाां भलख्य साध्यस्यैवाक्षरां यथा । नामाथ नवर्ाऽऽभलख्य भरपोशै्चव यथाक्रमम् ॥ १६ ॥ 
मूस्ध्नध वक्िे ललाटे च हृदये गुह्यपादयोः । पृष्ठ ेतु बाहुमध्ये तु नाम वै नवर्ा भलखेत् ॥ १७ ॥ 
मोटयेदु्यद्धकाले तु उच्चभरतवा तु भवद्यया । ताक्ष्यधचक्रां  प्रवक्ष्याभम जयाथं भिमुखाक्षरम् ॥ १८ ॥ 
भक्षप ओांस्वाहा ताक्ष्यातमा शिरुोगभवषाभदनुत् । दुष्टभतूग्रहात्तधस्य व्याभर्तस्यातुरस्य च ॥ १९ ॥ 
करोभत यादृशां कमध तादृशां भसध्यते खगात् । स्थावरां जङ्गमां चैव लूताश्च कृभिमां भवषम् ॥ २० ॥ 
ततसव ंनाशमायाभत सार्कस्यावलोकनात् । पुनध्यायेन्महातालक्ष्यं भिपक्षां मानुषाकृभतम् ॥ २१ ॥ 
भिभजुां वक्रचांचुां च गजकूमधर्रां प्रभमु् । असङ्ख्योरगपादस्थमागच्छन्तां खमध्यतः ॥ २२ ॥ 
ग्रसन्तां चैव खादन्तां तुदन्तां चाहव ेभरपून् । चांच्वा हताश्च रष्टव्याः केभचतपादैश्च चूर्तणताः ॥ २३ ॥ 
पक्षपातैश्चरू्तणताश्च केभचन्नष्टा भदशो दश । ताक्ष्यधध्यानास्न्वतो यश्च िैलोक्ये ह्यजयो भवते् ॥ २४ ॥ 
भपस्च्छकाां तु प्रवक्ष्याभम मन्िसार्नजाां भक्रयाम् ॥ 

 
ओां ऱ्हूां पभक्षन् भक्षप ओां हूां सः महाबलपराक्रम सवधसैन्यां भक्षय २ ओां मदधय २ ओां चूणधय २ ओां भवरावय २ ओां 

हूां खः ओां भरैवो ज्ञापयभत स्वाहा ॥ 
 

अमुां चन्रग्रहणे तु जपां कृतवा तु भपस्च्छकाम् ॥ २५ ॥ 
मन्ियेद्भ्रामयेतसैन्यां सांमुखां गजबसहयोः । ध्यानारवान् मद्दधयेच्च बसहारूढो मृगाभवकान् ॥ २६ ॥ 
शब्दाद्भङ्गां प्रवक्ष्याभम दूरां मन्िेण बोर्येत् । मातॄणाां चरुकां  दद्यात् कालरात्र्या भवशषेतः ॥ २७ ॥ 
श्मशानभस्मसांयुक्तां मालती चामरी तथा । कापासमूलमािन्तु तेन दूरन्तु बोर्येत् ॥ २८ ॥ 
ओां अहे हे महेस्न्र अहे महेस्न्र भञ्ज भह। ओां जभह मसानां भह खाभह खाभह भकभल भकभल ओां हुां फट् ॥ 
अरेनाशां दूरशब्दाज्जप्तया भङ्गभवद्यया । अपराभजता च र्त्तरूस्ताभ्यान्तु भतलकेन भह ॥ २९ ॥ 

 
ओां भकभल भकभल भवभकली इच्छाभकभल भतूहभन शङ्भखभन उमे दण्डहस्ते रौभर माहेश्वभर उल्कामुभख 

ज्वालामुभख शङ्कुकणे शुष्ट्कजङ्व ेअलम्बुषे हर ओां सवधदुष्टान् खन खन ओां यन्माां भनरीक्षयेदे्दभव ताांस्तान् मोहय 
ओां रुरस्य हृदये स्स्थता रौभर सौम्येन भावने आतमरक्षाां ततः कुरु स्वाहा ॥ 

 
बाह्यतो मातॄः सांभलख्य सकलाकृभतवभेष्टताः । नागपिे भलखेभिद्याां सवधकामाथधसार्नीम्  ॥ ३० ॥ 
हस्तादै्यर्ाभरता पूव ंब्रह्मरुरेन्रभवष्ट्णभुभः । गुरुसङ्ग्रामकाले तु भवद्यया रभक्षताः सुराः ॥ ३१ ॥ 
रक्षया नारबसह्या च भरैव्या शस्क्तरूपया । सवधिैलोक्यमोभहन्या गौय्या देवासुरे रणे ॥ ३२ ॥ 
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बीजसम्पभुटतां नाम कर्तणकायाां दलेषु च । पूजाक्रमेण चाङ्गाभन रक्षायन्िां स्मृतां शुभे ॥ ३३ ॥ 
मृतयुांजयां प्रवक्ष्याभम नामसांस्कारमध्यगम् । कलाभभवेभष्टतां पश्चात् सकारेण भनबोभर्तम् ॥ ३४ ॥ 
जकारां भबन्दुसांयुक्तां ओङ्कारेण समस्न्वतम् । र्कारोदरमध्यस्थां वकारेण भनबोभर्तम् ॥ ३५ ॥ 
चन्रसम्पटुमध्यस्थां सव्वधदुष्टभवमदधकम् । अथवा कर्तणकायाां च भलखेन्नाम च कारणम् ॥ ३६ ॥ 
पुव्वे दले तथोंकारां स्वदके्ष चोत्तरे भलखेत् । आग्नेय्यादौ च हूांकारां दले षोडशके स्वरान् ॥ ३७ ॥ 
चतुबस्त्रशद्दले काद्यान् बाह्य ेमांिां च मृतयुभजत् । भलखेिै भजूधपिे तु रोचनाकुां कुमेन च ॥ ३८ ॥ 
कपूधरचन्दनाभ्याां च श्वेतसूिेण वषे्टयेत् । भसक्थकेन पभरच्छाद्य कलशोपभर पूजयेत् ॥ ३९ ॥ 
यांिस्य र्ारणारोगाः शाम्यस्न्त भरपवो मृभतः । भवद्याां तु भेलखीं वक्ष्ये भवप्रयोगमृतेहधरीम् ॥ ४० ॥ 
आां वातले भवतले भबडालमुभख इांरपुभि उद्भवो वायुदेवने खीभल आः जी हाजा मभय वाह 
इतयाभद दुःखभनतयकण्ठोचै्चमुधहूतान्वया अह माां यस्महां उपाभड ओां भेलभख ओां स्वाहा ॥ 
नवदुगासप्तजप्तान्मुखस्तम्भो मुखस्स्थतात् । ओां चस्ण्ड ओां हूां फट् स्वाहा ॥ 
गृहीतवा सप्तजप्तां तु खड्गयुदे्धऽपराभजतः ॥ ४१ ॥ 

 
॥ अथ चतुबस्त्रशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

॥ िैलोक्यभवजयभवद्या ॥ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 

िैलोक्यभवजयाां वक्ष्ये सवधयन्िभवमर्तदनीम् ॥ 
 

ओां हूां क्षूां ऱ्हूां ओां नमो भगवभत दांस्ष्ट्रभण भीमवक्िे महोग्ररूपे भहभल भहभल रक्तनेिे भकभल भकभल 
महाभनस्वने कुलु ओां भवदु्यभज्जह्वे कुलु ओां भनमांसे कट कट गोनसाभरणे भचभल भचभल शवमालार्ाभरभण रावय ओां 
महारौभर सारधचमधकृताच्छदे भवजृम्भ ओां नृतय–अभसलतार्ाभरभण भकुृटीकृतापाङ्गे भवषमनेिकृतानने 
वसामेदोभवभलप्तगािे कह २ ओां हस २ कु्रद्ध २ ओां नीलजीमूतवणे अभ्रमालाकृताभरणे भवस्फुर ओां 
घण्टारवावकीणधदेहे ओां बसभसस्थे अरुणवणे ओां ऱ्हाां ऱ्हीं ऱ्हूां रौररूपे ऱ्हूां ऱ्हीं क्लीं ओां ऱ्हीं ऱ्हूां ओां आकषध ओां रू्न २ 
ओां हे हः रवः वभज्रभण हूां क्षूां क्षाां क्रोर्रूभपभण प्रज्वल २ ओां भीमभीषणे भभन्द ओां महाकाये स्च्छन्द ओां कराभलभन 
भकभट २ महाभतूमातः सवधदुष्टभनवाभरभण जये ओां भवजये ओां िैलोक्यभवजये हूां फट् स्वाहा ॥ 

 
नीलवणां पे्रतसांस्थाां बवशहस्ताां यजेज्जये ॥ १ ॥ 
न्यासां कृतवा तु पांचाांगां रक्तपुष्ट्पाभण होमयेत् । 
सङ्ग्रामे सैन्यभङः स्यात् िैलोक्यभवजयापठात् ॥ २ ॥ 

 
ओां बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ओां मोहय ओां सव्वधशिनू् रावय ओां ब्रह्माणमाकषधय भवष्ट्णुमाकषधय ओां 

महेश्वरमाकषधय ओां इन्रां टालय ओां पवधतान् चालय ओां सप्तसागरान् शोषय ओां भछन्द भछन्द बहुरूपाय नमः ॥ 
 

भजुांगां नाममृन्मरू्ततसांस्थां भवद्यादभर ततः ॥ 
 

इतयाग्नेये महापुराणे युद्धजयाणधव ेिैलोक्यभवजयभवद्यावणधनां 
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नाम चतुबस्त्रशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ सप्तबिशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

॥ माहामारीभवद्या ॥ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 

महामारीं प्रवक्ष्याभम भवद्याां शिुभवमर्तदनीम् ॥ 
 

ओां हृीं महामाभर रक्ताभक्ष कृष्ट्णवणे यमस्याज्ञाकाभरभण सव्वधभतूसांहारकाभरभण अमुकां  हन २ ओां दह२ ओां 
पच२ ओां भछन्द२ ओां मारय२ ओां उतसादय२ ओां सव्वधसत्त्ववशांकभर सवधकाभमके हुां फट् स्वाहेभत ॥ 

 
ओां माभर हृदयाय नमः । ओां महामाभर भशरसे स्वाहा । ओां कालराभि भशखाय ैवौषर । ओां कृष्ट्णवणे खः 

कवचाय हुम् । ओां तारकाभक्ष भवदु्यभज्जव्हे सवधसत्त्वभयांकभर रक्ष २ सवधकाय्येषु ह्रां भिनेिाय वषट् । ओां महामाभर 
सवधभतूदमभन महाकाभल अस्त्राय हुां फट् ॥ 

 
एष न्यासो महादेभव कत्तधव्यः सार्केन तु ॥ १ ॥ 
शवाभदवस्त्रमादाय चतुरस्रां भिहस्तकम् । कृष्ट्णवणां भिवक्िाां च चतुबाहुां समाभलखेत् ॥ २ ॥ 
पटे भवभचिवणशै्च र्नुः शूलश्च कतृधकाम् । खट्वाांगां र्ारयन्तीं च कृष्ट्णाभां पूवधमाननम् ॥ ३ ॥ 
तस्य दृभष्टभनपातेन भक्षयेदग्रतो नरम् । भितीययाम्यभागे तु रक्तभजव्हां भयानकम् ॥ ४ ॥ 
लेभलहानां करालां  च दांष्ट्रोतकटभयानकम् । तस्य दृभष्टभनपातेन भक्ष्यमाणां हयाभदकम् ॥ ५ ॥ 
तृतीयां च मुखां देव्याः श्वेतवणं गजाभदनुत् । गन्र्पुष्ट्पाभदमध्वाज्यःै पभश्चमाभभमुखां यजेत् ॥ ६ ॥ 
मन्िस्मृतेरभक्षरोगः भशरोरोगाभद नश्यभत । वश्याः स्युयधक्षरक्षाश्च नाशमायास्न्त शिवः ॥ ७ ॥ 
सभमर्ो बनबवकृ्षस्य ह्यजारक्तभवभमभश्रताः । मारयेत् क्रोर्सांयुक्तो होमादेव न सांशयः ॥ ८ ॥ 
परसैन्यमुखो भतूवा सप्ताहां जुहुयाद्यभद । व्याभर्भभगुधह्यते सैन्यां भांगो भवभत वैभरणः ॥ ९ ॥ 
सभमर्ोऽष्टसहस्रां तु यस्य नाम्ना तु होमयेत् । अभचरास्न्ियते सोऽभप ब्रह्मणा यभद रभक्षतः ॥ १० ॥ 
उन्मत्तसभमर्ो रक्तभवषयुक्तसहस्रकम् । भदनियां ससैन्यश्च नाशमायाभत वै भरपःु ॥ ११ ॥ 
राभजकालवणैहोमाद्भांगोऽरेः स्वाद्भदनियात् । खररक्तसमायुक्तहोमादुच्चाटयेभरपुम्  ॥ १२ ॥ 
काकरक्तसमायोगाद्धोमादुतसादनां ह्यरेः । वर्ाय कुरुते सव्व ंयस्तकां भचन्मनसेस्प्सतम् ॥ १३ ॥ 
अथ सङ् ग्रामसमये गजारूढस्तु सार्कः । कुमारीियसांयुक्तो मन्िसन्नद्धभवग्रहः ॥ १४ ॥ 
दूरशङ्खाभदवाद्याभन भवद्यया ह्यभभमन्ियेत् । महामायापटां गृह्य उच्छेत्तव्यां रणाभजरे ॥ १५ ॥ 
परसैन्यमुखो भतूवा दशधयेत्तां महापटम् । कुमारीभोजयेत्ति पश्चास्तपण्डीं च भ्रामयेत् ॥ १६ ॥ 
सार्कभश्चन्तयेतसैन्यम्पाषाणभमव भनश्चलम् । भनरुतसाहां भवभग्नां च मुह्यमानां च भावयेत् ॥ १७ ॥ 
एष स्तम्भो मया प्रोक्तो न देयो यस्य कस्यभचत् । िैलोक्यभवजया माया दुगैवां भरैवी तथा ॥ १८ ॥ 
कुभलका भरैवी रुरो नारबसहपटाभदना ॥ 
इतयाग्नेये महापुराणे युद्धजयाणधव ेमहामारीनाम सप्तबिशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

 
॥ अथ चतवाबरशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

॥ वश्याभदयोगाः ॥ 
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॥ ईश्वर उवाच ॥ 
 

वश्याभदयोगान् वक्ष्याभम भलखेद्द्व्यष्टपदे स्तवमान् । 
भृांगराजः सहदेवी मयूरस्य भशखा तथा ॥ १ ॥ 
पुिां जीवकृतां जाली ह्यर्ःपुष्ट्पा रुदस्न्तका । 
कुमारी रुरजटा स्याभिष्ट्णुक्रान्ता भशतोऽकध कः ॥ २ ॥ 
लज्जालुका मोहलता कृष्ट्णर्त्तरूसांभज्ञता । गोरक्षः कक्कध टी चैव मेषशृङ्गी स्नुही तथा ॥ ३ ॥ 
ऋस्तवजो १६वह्नयो३ नागाः८ पक्षौ२ मुभन३मनू१४भशवः ११वसवो८भदक्१०रसा६वदेा४ग्रह९ 
ऋतु६रभव१२चांरमाः १ ॥ ४ ॥ 
भतथयश्च१५ क्रमाद्भागा ओषर्ीनाां प्रदभक्षणम् । प्रथमेन चतुष्ट्केण रू्पश्चोित्तधनां परम् ॥ ५ ॥ 
तृतीयेनाज्जनां कुयात् स्नानां कुय्याच्चतुष्ट्कतः । भृांगराजानुलोमाच्च चतुद्धा लेपनां स्मृतम् ॥ ६ ॥ 
मुनयो दभक्षणे पाश्व ेयुगाद्याश्चोत्तराः स्मृताः । भजुगाः पादसांस्थाश्च ईश्वरा मूस्घ्नध सांस्स्थताः ॥ ७ ॥ 
मध्येन साक्कध शभशभभरू्धपः स्यात् सवधकाय्यधके । एतैर्तवभलप्तदेहस्तु भिदशरैभप पूज्यते ॥ ८ ॥ 
रू्पस्तु षोडशाद्यस्तु गृहादु्यित्तधने स्मृतः । युगाद्याश्चात्र्जने प्रोक्ता बाणाद्याः स्नानकमधभण ॥ ९ ॥ 
रुराद्या भक्षणे प्रोक्ताः पक्षाद्याः पानके स्मृताः । ऋस्तवग्वदेत्तुधनयनैस्स्तलकां  लोकमोहनम् ॥ १० ॥ 
सूय्यधभिदशपक्षैश्च शलैैः स्त्री लेपतो वशा । चांरेन्रफभणरुरैश्च योभनलेपािशाः भस्त्रयः ॥ ११ ॥ 
भतभथभदग्युगवाणशै्च गुभटका तु वशांकरी । भक्ष्ये भोज्ये तथा पाने दातव्या गुभटका वश े॥ १२ ॥ 
ऋस्तवग्ग्रहाभक्षशलैैश्च शस्त्रस्तम्भे मुखे रृ्ता । शलैें रवदेरांधै्रश्च अङ्गलेपाज्जले वसेत् ॥ १३ ॥ 
वाणाभक्षमनुरुरैश्च गुभटका क्षतु्तृषाबाभदनुत् । भिषोडशभदशाबाणलै्लपेात् स्त्री दुभधगा शुभा ॥ १४ ॥ 
भिदशाभक्षभदशानेिैल्लेपात् क्रीडेच्च पन्नगःै । भिदशाके्षशभजुगैल्लेपात् स्त्री सूयते सुखम् ॥ १५ ॥ 
सप्तभदङ्मुभनरांरै्श्च द्यतूभजिस्रलेपतः । भिदशाक्ष्यस्ब्र्मुभनभभध्वधजलेपात् रतौ सुतः ॥ १६ ॥ 
ग्रहास्ब्र्सप्यधभिदशगुैधभटका स्यात वशांकरी । ऋस्तवक्पदस्स्थतौषध्याः प्रभावः प्रभतपाभदतः ॥ १७ ॥ 
इतयाग्नेये महापुराणे युद्धजयाणधव ेषोडशपदका नाम चतवाबरशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

 
॥ अथ भिचतवाबरशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 

॥ मन्िौषर्ाभद ॥ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 

 
मांिोषर्ाभन चक्राभण वक्ष्ये सव्वधप्रदाभन च । चोरनाम्नो वणधगुणो भिघ्नो मािाश्चतुगुधणाः ॥ १ ॥ 
नाम्ना हृऽते भवचे्छेषश्चौरोऽथ जातकां  वदे । प्रश्ने ये भवषमा वणास्ते गभ ेपुिजन्मदाः ॥ २ ॥ 
नामवणःै समःै काणो वामेऽभक्ष्ण भवषमःै पुनः । दभक्षणाभक्ष भवते् काणां स्त्रीपनु्नामाक्षरस्य च ॥ ३ ॥ 
मािावणाश्चतुर्तनघ्ना वणधभपण्डे गुणे कृते । समे स्त्री भवषमे ना स्याभिशषेे च मृभतः भस्त्रयाः ॥ ४ ॥ 
प्रथमां रूपशून्येऽथ प्रथमां भियते पुमान् । प्रश्नां सुक्ष्माक्षरैगृधह्य रव्यैभोगेऽभखले मतम् ॥ ५ ॥ 
शभनचक्रां  प्रवक्ष्याभम तस्य दृबष्ट पभरतयजेत् । राभशस्थः सप्तमे दृभष्टश्चतुदधशशतेऽर्तद्धका ॥ ६ ॥ 
एकद्व्यष्टिादशमः पाददृभष्टश्च तत्त्यजेत् । भदनाभर्पः प्रहरभाक्शषेा यामाद्धधभाभगनः ॥ ७ ॥ 
शभनभागां तयजेदु्यदे्ध भदनराहुां वदाभम ते । रवौ पूवेऽभनले मांदे गुरौ याम्येऽनले भगृौ ॥ ८ ॥ 
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अग्नौ कुजे भवते् सौम्ये स्स्थते राहुबुधरे् सदा । फभणराहुस्तु प्रहरमशै ेवन्हौ च राक्षसे ॥ ९ ॥ 
वायौ सांवषे्टभयतवा च शिुां हांतीशसांमुखम् । भतभथराहुां प्रवक्ष्याभम पूर्तणमाऽऽग्नेयगोचरे ॥ १० ॥ 
अमावास्याां वायव ेच राहुः सन्मुखशिुहा । काद्या जान्ताः सांमुखे स्युझाद्या दान्ताश्च दभक्षणे ॥ ११ ॥ 
शुक्ले तयजेतकुजगुणान् र्ाद्या मान्ताश्च पूवधतः । 

याद्या हान्ता उत्तरे स्युस्स्तभथदृबष्ट भववजधयेत् ॥ १२ ॥ 
पूव्वाश्च दभक्षणास्स्तस्रो रेखा वै मूलभेदके । सूय्यधराश्याभद सांभलख्य दृष्टौ हाभनजधयोऽन्यथा ॥ १३ ॥ 
भवभष्टराहुां प्रवक्ष्याभम अष्टौ रेखास्तु पातयेत् । भशवाद्यमां यमािायुां वायोभरन्रां ततोऽम्बुपम् ॥ १४ ॥ 
नैऋताच्च नयेच्चांरां चन्रादस्ग्नां ततो जले । जलादीश ेचरेराहुर्तवष्ट्ट्या सह महाबलः ॥ १५ ॥ 
ऐशान्याां च तृतीयादौ सप्तम्यादौ च याम्यके । एवां कृष्ट्णे भसते पके्ष वायौ राहुश्च हन्तयरीन् ॥ १६ ॥ 
इन्रादीन् भरैवादींश्च ब्रह्माण्यादीन् ग्रहाभदकान् । 

अष्टाष्टकां  च पूवादौ याम्यादौ वातयोभगनीम् ॥ १७ ॥ 
याां भदशां वहते वायुस्तिस्थो घातयेदरीन् । दृढीकरणमाख्यास्ये कण्ठे बाव्हाभदर्ाभरता ॥ १८ ॥ 
पुष्ट्पोद्धता काण्डलक्ष्यां वारयेत् शरपुङ्भखका । 
तथाऽपराभजतापाठाद्िाभ्याां खड्गां भनवारयेत् ॥ १९ ॥ 

 
ओां नमो भगवभत वज्रशुङ्खले हन२ ओां भक्ष२ ओां खाद ओां अरे रक्तां भपब कपालेन रक्ताभक्ष रक्तपटे 

भस्माांभग भस्मभलप्तशरीरे वज्रायुरे् वज्रप्राकारभनभचते पूव्वां भदशां बन्र्२ ओां दभक्षणाां भदशां बन्र्२ ओां पभश्चमाां भदशां 
बन्र्२ उत्तराां भदशां बन्र्२ नागान् बन्र्२ नागपतनीबधन्र्२ ओां असुरान् बन्र्२ ओां यक्षराक्षसभपशाचान् बन्र्२ ओां 
पे्रतभतूगांर्वादयो ये केभचदुपरवास्तेभ्यो रक्ष२ ओां ऊध्व ंरक्ष२ अर्ो रक्ष२ ओां क्षुभरकां  बांर्२ ओां ज्वल महाबले घभट२ 
ओां मोभट २ सटावभलवज्रास्ग्नवज्रप्राकारे हुां फट् ऱ्हीं हूां श्रीं फट् ऱ्हीं हः फूां  फें  फः सवधग्रहेभ्यः सवधव्याभर्म्यः 
सवधदुष्टोपरवभे्यो ऱ्हीं अशषेेभ्यो रक्ष२ ॥ 

 
ग्रहज्वराभदभतेूषु सव्वधकमधसु योजयेत् ॥ 

इतयाग्नेये महापुराणे युद्धजयाणधव ेमांिौषर्ाभदनाम भिचतवाबरशदभर्कशततमोऽध्यायः ॥ 
 

सदहुध उपरथी एम समजवामाां आवश े के तांि अने पुराणोनी भाइबांभद छे. साराांश बहदुस्थानमाां साची 
भवद्यानो आरांभ थयो. भाषा, औषर्ी, ग्रह, तकध  सांबांर्ी शास्त्रोनो भविान लोकोए पायो घाल्यो. एटलामाां सांपभत्तनी 
अांर्ारू्ांदमाां, मूळना सतय शोर्क जे भविान हता ते गया पभछ, तेमनी सांतभत, तोफानी अने पाखांडी थई. अने 
तेमणे सतय खोळवानुां अने दृष्ट पदाथधनो उपयोग जाणवानुां काम छोडी भदरु्ां. अने असतय, पाखांड, अने दांभनो 
डांको वगाड्यो. अने जुठा, मांतर जांतर, अज्ञानी लोकोने छेतरवाने वास्ते मनकल्पनाथी, लखवानु काम शरु 
कयंु, अने ते उपर कोट्यावर्ी ग्रांथ रच्या. तेमाां अनेक कस्ल्पत, जुठा, तुतना मांि, अने तांि, अने पाखांडी भक्रया, 
बतावी तेथी लोकोनुां मन सतय अने सृष्ट पदाथध उपरथी नाशी गयुां. शानु अस्ग्न स्तांभन? ए खरू होय तो, भवमा 
करवानी शी जरूर? उच्चाटन, खरु होय तो; आटला जाहाज अने वाहाणो अने रेलवनेी भश जरुर? सैन्य स्तांभ–
सेनानी स्तांभ, जयवाद, इतयाभद उपायथी सैन्यनो नाश थतो होय, अने जय मळतो होय, तो आटली तोपो, अने 
बांदुको, अने कवायतो, शावास्ते राखवी पडे? एक मांिशास्त्रीने साथे राभखये तो दश पलटणो नाशी जाय, भारत 
वैष्ट्णवी ग्रांथ छे, तेमाां पण अस्त्र अने मांि प्रयोग लख्याछे. तयारे भारतना पेहेलाां ए बद्धो रस्तो चालतो हश.े अने 
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पदाथध भवज्ञान. अने सतय शोर् डुबी गयाथी, घणो काळ गयो, तेथी बहदु लोकोनी पडती थई. आवा तुफानमाां, 
बहदुलोक गकध  थया, ते अरसामाां अन्यदेशना लोक परमेश्वरनी कृपाथी, सतय शोर् करवा लाग्या, तेमणे 
वराळयांि उतपन्न कयुध, तेथी वाहाणो चालेछे, वणतर, टांकसाळ खाांड करवानुां, पाणी काढवानुां इतयाभदक, मनुष्ट्य 
शस्क्तथी, अने जनावरनी शस्क्तथी, न थाय एवाां. कामो चालेछे. अने तेथी व्यापारनुां रूप फरी गयुां. रोजगार 
गयो. परदेशनी सामभग्र खाइने, बहदुलोक हतदपध, हतलक्ष्मी, हतगवध, हतराज्य हतऐक्य, हतसांपदा थइने, 
हजारवषधथी रह्याछे. युद्धनी कुशळता, अने शस्त्रो नवा भनकळ्या, तेथी सवध राजा अपजय पामीने, रू्ळमाां गया. 
ब्राह्मण, अने मांि शाभस्त्र, ग्रहणमा अने, मसाणमाां जप करता रह्या. अने औरभडमाां देवीनुां पूजन अने ध्यान करता 
रह्या. लोकोनी अक्कल जभत रही, शु मानवु, अने शु न मानवु, तेनो आर्ार रह्यो नभह. राजा, मांिशाभस्त्रने खोळता 
फरेछे भसभद्ध हात आवश ेए उमेदयी अनुष्टानो करावछेे. आवा तुफानमाां रव्यनो व्यय थायछे, तयारे खरे कामे 
लगाडवा वास्ते, भाग रह्यो नभह. नवा ग्रांथ लखवाने, पैसो नथी भवद्या भणवाने, पैसो नथी, मोटाां याांभिक 
कारखाना करवाने वास्ते पसैो नथी, परदेशमाां जवानें, पैसो नथी, सुर्ारो करवाने पैसो नथी. वरघोडाने वास्ते 
पैसो छे, वरो करवाने पैसोछे, यािा करवानेछे, मांभदरोमाां अपधण करवाने, ब्राह्मण जमाडवा वास्तेछे. राजाने घेर 
पण एज प्रमाणे भनरुपयोगी खचध करवाने वास्ते पैसोछे, भनशाळ स्थापवाने वास्ते पैसो नथी. सारा माणसने पगार 
आपवाने पैसौ नथी, लुच्चा लुभट खायछे तेमने वास्ते छे. मुखध मश्केरा, नीच लोकोने वास्ते, छे. ए प्रमाणे सवध 
देशनी स्स्थभत भहमालयपांथी ते कन्याकुमारी सुभर् एक सरखीछे. ते प्रमाणे दरीर वरे्छे. तयारे आपण शुां करव?ू 
आ पाखांभड तूतना, ख्याल मुकी देवा. अने सतय अने प्रमाणथी जे वात भसद्धछे, अने जे पदाथध जोवामाां आवछेे, 
तेना अनुभवथी जे गुण मालुम पडे ते खरा, बाभक बध्दु तुफानछे तेनो आश्रो करवो नभह. र्मधशास्त्र पण जे आपणनां 
कनडतु होय ते काभढ नाखवूां. लग्न समांर्ी रीत भात, परदेशमाां जवाभन रीत, भवर्वा भवश े कू्रर भनयम, जेथी 
लोकोने दुःख थायछे ते काढी नाखवाां. अने तेने बदले बीजा करवा. प्राचीन कालथी एम करता आव्याछे. 
कभलयुग चाल्यूां तयारे केटलाएक भनयम फेरवी नाख्या. असलनो र्मध आज एक सोमे भागे चालतो नथी. तयारे 
भविान भवचारवांत लोक ज्याांहाां सुभर् देशमाां हता, तयाां सुभर् ए प्रमाणे भवभर्नो भनषेर्, अने भनषेर्नो भवभर्, करता 
आव्या पभछ मूखध थया, तयारथी एम कहेवा लाग्या, के आपणाथी कशु फेरवाय नभह. एम कभहने वद्धाय वाळक के 
जनावर जेवा, अटकी रह्याछे. पण हाल भवचार वर्वा लाग्यो छे. पुस्तको वर्वा लाग्याांछे, भवद्या वरे्छे, 
सवधप्राचीन भलूो उपर प्रकाश पडवा लाग्यो छे, तेभथ क्रमेकरीने एनी असर थश,े अने सारा दाहाडा आवश ेएवा 
आशाछे. दुराग्रही, तूतपाखांडना, अभभमानी मरता जायछे, अने उतपन्न थोडा थायछे. इांगे्रज सरकारनी छाया तळे 
भवचारनो वृक्ष वर्श,े पण देभशराजानु एवु र्ोरण नथी, कारण केळवणी पामेला कोई भविान् राजा नथी, जे छे ते 
केवळ अज्ञानी अने दुगुधणां छे, तेमना तापमाां भवचार बभळजायछे, भवद्यानु ठेकाण ुनथी, तो पण आशा छे, आगळ 
जताां एमने पण भणवाभन जरूर पडश,े एमनी सांतभत पण भणश,े छेक, अांर्ारु रहश ेनभह. बहुकाळनु अांर्ारु ते 
तरत जाय नभह. सुयोदय थताां पण भर्रे भर्रे, अांर्ारु जाय छे. तयारे आखा देशने बळगी पडेलु अांर्ारू एकदम 
केम जाय? पण जेटला प्रकाश थश ेतेटला करवा खरा. 

 
बहदुस्थानमाां मोटु जहर एजछे, के भवचार समूळदो गयो. केटला एक भनयम, केवळ मूखाइथी पाळेछे. 

तेमाां कशो आर्ार नथी, एवा हजारो भनयम माने छे, पण कोइए भनयम भवषे सत् के असत् छे, तेनो भवचार करता 
नथी. शास्त्रमाां कोइ ठेकाणे ए भनयमछे, के नही एनो तपास करता नथी. रूढी शाथी पभड? ए रूढीथी फल छे के 
नभह, तेनी भवचार करता नथी तेज प्रमाणे अनेक रूढी, अने सांप्रदाय, अने रीतभात, चाले छे पण तेनी शोर् 
करता नथी. आांर्ळानी पेठे हेंडता जायछे. अनेक शांखला पोताने चहाते घभड घभडने बांर्न करेलुां  एवुां राष्ट्र-बीजुां 
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पृथ्वी उपर नथी, परदेशना लक्षावर्ी लोक आवीने आ देशमाां रह्या, अने आ भमूीना खरा वारस ते भभकमागता 
थया, अने आ देशनी लक्ष्मी, अने सांपभत्त, हजार रस्तेथी बाहेर जायछे, तेने अटकावानी तजवीज के भवचार 
करता नथी एवी पे्रतावस्था, पामेला लोक अांन्यिछे, एउ जणातु नथी, जे प्रमाणे एक वासणने हजार काणाां 
पडेछे, तेमाां जल रेहेतु नथी ते प्रमाणे हाल आ देशरूपी पािने काणाां पड्याां छे अने तेमाांथी र्न भनकळी जायछे. 
पण कोई तेने अटकावतुां नथी. हव ेकेवी हालत जोइए के तेमाां आ देश आव ेतो जागतृ थाय? तेभन कल्पना थभत 
नथी, आ देशमाां खरी भवद्यानी वृभद्ध करवानी घणी छे, खाांड खावानुां जाणे छे, पण करवानु जाणता नथी. खाणो 
खोदवानी घणीछे, लोहोढुां, ताांब,ु कथील, कोयला ईतयाभदक उपयोगी पदाथध घणाछे पण तेनो तपास कोइ 
करतुां नथी. ब्राांह्मण आळसु ते मफतनुां खावानुां भशख्याछे, बीजी नातना लोक अज्ञानी छे, राजा ते करताां 
अज्ञानीछे, तयारे उद्योग करवाने कोइ रह्यो नथी. ए प्रमाणे साांप्रत स्स्थतीछे. ग्रहस्थ लोक, व्यवहारमाां जाणेछे. 
पण ते भट भाईथी दबाई जायछे. एवुां कोइ गाम नथी के जेमाां अज्ञानी भट भाईनुां प्राबल्य नथी. ग्रहस्थ लोकोमाां, 
बहमत नथी. अने भट, वभेदया, शुकलने मान आपेछे, तेथी तेमने आज्ञाांभकत करेछे, अने पोतानुां जोर वर्ारे 
बतावछेे. आ भटभाईनुां जोर नाश पामवुां जोइये. अने सद् ग्रहस्थोनुां जोर वर्वु जोइए. ए लोकनो जमाव मोटो छे. 
भनरुद्योगी देश तेमाां, भभखारी वर्ारे होय तो, ते आश्चीयध नथी. तेथी ग्रहस्थोने ए लोक खाळेछे के हमे तमारे घेर 
आभवये नहीं, श्राद्ध जभमये नहीं, बाळवामाां आभवये नहीं, एम कहे तारे ग्रहस्थोने एम लागेछे के आपाभण आबरु 
जश ेए नागा लोको साथे क्याांहाां सुभर् पहोंभचये? माटे गमे ते गोठवण करीने, ग्रहस्थ लोकोये स्वतांि थयु जोईए. 
आवा अज्ञानी लोकोना जोरथी जाांहाां सुभर् ग्रहस्थो परतांिछे, तयाांहाां सुभर् कशो सुर्ारो थाय नभह. ए पण एक 
मोटुां कारणछे. युरोपखांडना लोक जाांहाां सुभर् र्माध्यक्ष लोकोना ताव ेहता, तयाांहाां सुभर् कशो सुर्ारो थयो नभह, 
पण अज्ञानी अने भनबधळ रह्या. तेज प्रमाणे आ भरतखांड घणा वरसथी गाांभडया जेवा र्माध्यक्षाने ताब ेरह्य.ू तेनु 
फल आ थयु के, भवचार वध्यो नही. मांिनु महातम, भतू, भपशाचनी सतयता, अद्भतु कथा, खोटो भगूोल, खोटुां 
ज्ञान, जेनो कश्यो ताळ मेळ नथी तेनो फैलावो थयो, साभच वात डुबी. र्माध्यक्ष सवध देशमाां पोतानो स्वाथध 
खोळेछे, भबजूां ए देखता नथी. तेभथ एमनी बुभद्ध माठी हायछे. ग्रहस्त मुछभद्दनी अक्कल एमना दाबथी बहार पडभत 
नथी. भट भाईनी अक्कल, तो भीखारी जेवी होय. एमने सोबत, के अभ्यास, के देशाटण नथी, शा सार्नथी एमनी 
अक्कल वरे्? माटे एमभन बुभद्ध अभत सांकोभचत रहेछे एमनामाां, राजकारभार करे एवो कोइ नथी, सेनापभतपण ुकरे 
एवो नथी, याांभिक कारखाना चलाव ेएवो नथी. तयारे शा कारणयी एमने पूजवा? माटे ग्रहस्थोना हुकम प्रमाणे 
एमने चालवुां जोइए. ए वात वाजबीछे. पण ए बात कोइ दाहाडे ए गवीष्ट लोक मानवाना नथी. माटे जेमने 
नुकसान थायछे तेमणे भवचार करवो जोइए. सामो भवचार करसे ए आशा राखवी नहीं. 

 
तांिमाां जेवाां तोफानो जांि मांिनाां छे, ते घाटनाां पुराणमाां पणछे. ज्योभतष वैद्यकना ग्रांथमाां पण एवाां 

तोफानो घणाछे. कथा इभतहासना ग्रांथमाां पणछे. एनुां कारण, असलना जेटला र्मध तेमाां कू्ररता, भनदधयपण ु
बर्ारेछे. अन्य देशना र्मध पण असलना वखतमाां एवाज हता. अस्ग्न बाभळ नाांखेछे ए जोईने लोकोने एवी भ्राांभत 
थई के ए खानार देवछे. अने बीजा देव पण खानाराछे ते एना मुखयी खायछे. अन्य देव पण खाऊ खाउ करनारा 
रुभर्रने चाहनारा महा उग्र तेमने जनावरो माणसो आभपने सांतुष्ट करवा जोइये, होम करवानो चाल असलथी 
पडेलो तेनुां कारण देव कोइनो भमि के बाप नथी पण गाइकवाभड कामदार जेवो लोभभ अने नाश करनारो एवो छे 
तेभथ तेने आभपने सांतुष्ट करवो एवी कल्पनाथी होम चालु थयो. पण होम करवो ए मुखाइछे. प्रथम रव्य नाश 
उत्तम पदाथध बाभळ नाखवा अने लोभभ भभखारी भक्षक देवाभन कल्पना करवी. ए कल्पना अयोग्यछे एवुां मालम 
पड्याथी भकू तृप्त करीने देवोनी प्रसन्नता मेळववानो र्मध एटले कमधकाांड मुकीने शुष्ट्क अने लुरेवा वदेाांत उतपन्न 
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थयो तेथी कायर थयाथी सुांदर रूपनु भजन उतपन्न थयु पण खरी कल्पनाथी दुर रह्या. अने अनेक भक्तीने अनेक 
देव उतपन्न कया. मभहमन स्तोिमाां लख्युछे के :— 

 
रूचीनाां वैभचत्र्यादृजुकुभटलनानापथजुषाम् । ियी साख्यां योगः पशुपभतमतां वैष्ट्णवभमभत ॥ 

 
मुांबई सरकारे बुक नांबर ३९ भाग २ जामाां मनुष्ट्यवर् अने बाळहतया भवश े सरकारमाां काम चालेलुां  ते 

सबांभर् कागळ पि छाप्याछे. तेमाां मुांबईना गवरनर साहेब हानरेबल डांकनने कनेल वाकर वडोराना रभसदेंट 
साहेब;े ताभरख १६ माचध १८०८ रीपोटध कयोछे. तेमाां कलम २०८ छे तेना ताजा कलममाां पाने ३६ मे कराडा 
ब्राह्मणोभन मनुष्ट्यबभळ करवानी चाल भवश ेसभवस्तर लख्यूछे. एभव चाल घणे ठेकाणे बहदुस्थानमाां हभत, ते बांर् 
करवाने घणो प्रयतन सरकारे कयो छे. नागपूर जबलपूर गुमसुर परगणामाां खोंड लोकछे मनुष्ट्यबळी करेछे. ते 
एम समजेछे के आवो बळी कया भवना वरसाद पडे नहीं. पाक सारी थाय नही. माणसने बाांभर्ने तेना उपर हजारो 
माणस हथीयारो लेईने तेना अांगना ककडा काढी लेछे एने मेबरयाां पूजा कहेछे. सभत बाळवाभन चाल हभत तेना 
दाखला १८१५ थी १८२४ सुभर् राख्यो छे. ते उपरथी ए नव वषधमाां ६६३२ भवर्वा बभळ गइ, मोटाां मोटाां काम 
इमारतो बाांर्ताां ते वखत मनुष्ट्य दाटता अने वास्तुना ग्रांथमाां पण बळी करवा वास्ते लख्यूछे. बहदुस्थान, ने 
गुजरात, ने कभठयावाड, कछ, इतयाभद प्राांतमाां कन्याने दुर् भपभत करता. केटलेएक ठेकाणे मारवानो चाल बांर् 
पड्योछे पण छोकरा अपधण करेछे. पुना पासे जेजुरीछे ताांहाां खांडोबा देवछे तेने पुि अने पुभियो अपधण करेछे 
तयार पभछ तेमनु नाम वाध्या अने मुरळी पाडेछे. ए प्रमाणे कोंकणमाां भाभवभणयो करेछे. तुळजापूरमाां भतूया करेछे. 
केटलेएक ठेकाणे पभडमरवाभन जगा हभत सतयशृगी देभवना डुांगर उपर अने शूल पाभण महादेव पासे डुांगर 
उपरथी कुभद मरता आ भवगेरे एवी जगाओ घणीछे. आज केटलाएक ठेकाणे भजवता दाटेला पुरुषोभन कबरोछे. 
अमदावादमाां भभमनाथमाां अने दुरे्श्वर पासे बेचराभजमाां एवी समाभर्योछे. सप्तऋभषना आरा उपर एवी समार्ी 
एक बावाए थोडा वषध उपर भलभर् ते भवश े माभजसे्त्रट आगळ काम चाल्यूां. पण तेनो पत्तो पड्यो नहीं हाल 
केटलाएक बकरा देवने बतावी माहाजनमाां छोभड देछे एवा उतसगध पक्षयी पण बळी करनारा घणा छे. खांडालानो 
घाट रेलव ेकां पनीए बाांध्यो ते वखत एवी वात चालती हती के कां पनी माणसना बळी करेछे, ते उपर केटलाएक 
मजुरदार लोक नाशी गया, देवने बभळ जोइए ए सवध सार्ारण वातछे केटलेएक ठेकाणे काळुबाइभन स्थापना छे, 
ते ठेकाणे भजवता पाडाने बाांभर्ने तेनुां काळजु काढीने नैवदे्य करे छे. वाई तालुका भजल्हा सतारामाां मौजे खावभल 
ग्राम छे ते ठेकाणे ए प्रमाणे थायछे. पाडाभन जातर तो गामो गाम करेछे. काांइ पण रोग के अनावृष्टी थाय तो पाडो 
देवीने अपधण करेछे. अने हजारो माणस ए जनावरना पछवाडे हथीयार लेईने पडेछे अने जखमी करी करीने तेनु 
लोही बद्धी शीममाां हलके हलके पाडेछे. आ प्रमाणे साांज सुर्ी ए घायल अने जखमी जनावरने दोडावछेे. आखेर 
एने माभरने नैवदे्य करेछे. एनु नाम जातर लक्ष्मीकायध, भवगेरे कहेछे. अने तेभथ सवध देवी अने देव तृप्त थया एम 
समजीने खुशी थायछे. ए प्रमाणे के्षिवाई, नाभशक इतयाभद ठेकाणे मोटी ब्राह्मण वस्स्तछे तो पण जािा करेछे. 
इांग्लां डमाां असलाना र्माध्यक्ष रुइड करीने हता ते मनुष्ट्य बभळ करता. तेज प्रमाणे रूममाां अने ग्रीस देशमाां पण 
नरमेर् हता. घणा लोक एम समजेछे के देव अने देवीयो बहु नडेछे, व्याभर् उतपन करे छे वृभष्ट रोकेछे, ते बरू् 
खावाने वास्ते. एमभन तृस्प्त अन्नथी थभत नथी अन्न माणसनु भक्ष्यछे, पण माांस देवोनो आहारछे, ते आप्या भवना 
तृस्प्त थाय नहीं, एवी अज्ञानी अने शास्त्र भणेलानी पए समजण छे. 

 
तांि अने पुराण भवगरेमाां जेवा जांिमांि छे, ते प्रमाणे वदेमाां पण छे–तेना दाखला थोडा नीचे लख्याछे. 
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ऐतरेयब्राह्मण अष्टमपांभचका खांड २८ 
 
अथातो ब्रह्मणः पभरमरो यो ह वै ब्रह्मणः पभरमरां वदे पयेनां भिषांतो भ्रातृव्याः पभर सपतना भियांते ॥ 

 
यद्यस्याश्ममूर्ा भिषन् भवभत भक्षप्रां हैवैनां स्तृणुते स्तृणतेु ॥ 

इतयतैरेयब्राह्मणेऽष्टमपांभचकायाां पांचमोऽध्यायः ॥ 
 

खांड १० पांभचका ८ 
 

जयभत ह ताां सेनाां यदु्य वा एनमुपर्ावते् सांग्रामम् ॥ 
तैभत्तरीये आरण्यक ४ प्रपाठक ३७ अनुवाक 

ततसतयां यदमुां यमस्य जांभयोः ॥ आदर्ाभम तथा भह तत् खण्फण्िभस ॥ 
 

३९ अनुवाक् 
 

उत्तुद भशभमजावभर ॥ तल्पेजे तल्प उत्तुद ॥ भगरी रनुप्रवशेय ॥ मरीचीरुप सन्नुद ॥ 
यावभदतः पुरस्तादुदयाभत सूयधः ॥ तावभदतोऽमुां नाशय ॥ 
योऽस्मान्िेभष्ट ॥ यां च वयां भिष्ट्मः ॥ 

 
अथध :— ब्रह्मणः पभरमर आ अनुष्टानथी राजाना सवध शि ुमरण पामेछे. एना अांग उपर पाषाणनु बखतर 

होय तोपण ते रहेवानुां नथी. 
 
आ मांि जपे तेनो शि ुसैन्य पराभव थाय अने फतेह मळेछे. 
 
महावीर नामनो यज्ञ करीने शि ुनाशनाथध मांि भणवो के मारो शि ुयमना दाांतमा जाय. 
 
शभमजावरीनुां झाड शिुनी पथाभर तळे दाटवु तेथी शि ुतरत मभर जायछे. 
 
एज प्रमाणे. आश्वलायन सूिमाां श्येन पभक्षनो यज्ञ भवघन नामनो यज्ञ लख्योछे, तेने अभभचार कमध कहेछे 

अभभचार एटले शिुने मारवा भवषे अनुष्ठान. ते सूिो भनचे लख्याछे. 
 

श्रौतसूि आश्वलायन 
 

अ॰ ९ कां ॰ ७ 
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श्येनाभजराभ्यामभभचरन् यजेत ॥ १ ॥ 
भवर्नेनाभभचरन् ॥ ३२ ॥ 

 
कां ॰ ८ 

 
अभभचरन् यजेत ॥ २० ॥ 

 
अज्ञानी लोकोने प्रथम अनेक देवनी कल्पना थायछे. परमेश्वर सृभष्टनो सजधनहार एकछे ए भनश्चय बहु 

भवचार करताां माि थायछे ते प्रमाणे अनेक देवनी उपासना बहु काळ सुभर् बहदु लोकोए करी पभछ षड्शास्त्र कता 
अने उपभनषद बाांर्नारा थया तयारे परमेश्वर एकछे एवो भनश्चय थयो. परांतु प्राचीन जथो भारे ते तोभड सक्या 
नहीं. अनेक देव, अनेक देभवयो, अने तेमना वांश भवस्तारनु भजन चाल्य ूतयारे ब्राह्मण लोकोए एवूां प्रभसद्ध कयूं के 
ते सवध देवोना मांि अमारे पासेछे. देवोनो स्वभाव एवोछे के ते सवधदा मांिना ताबामाां रहेछे तेभथ पोतानु अद्भतू 
सामथ्यध लोकोमाां प्रभसद्ध कयंु. लोकोए ए वात जेम जेम मानी तेम तेम मांि गुप्त राख्या. वैभदक बहसा उतपन्न थई 
तेनुां कारण एज के देवोने भक्ष आपवो जोइए. जे लोक अज्ञानी छे ते वदे भशवाय पण प्राकृत रीते बहसा करेछे. 
तेमणे जलमाां स्थळमाां सवधि देवज देव देखायछे सतारामाां राजवाडा आगळ राजाभन होळी बाळे छे ते मोटी 
भवशाळ करेछे अने तेमाां भजवतो बकरो नाांखेछे. ए चाल घणा गाममाां पण छे. हव ेभवभर्तो कशी नथी कोई ठेकाणे 
एवो सजीव बकरो बाळवानुां लख्युां नथी. पण अज्ञानी लोक एमज जाणेछे के एम करता देव तृप्त थश.े अने 
आपणुां कल्याण थश े एवी प्राकृत बहसा घणी छे. जे वखत देवना आगळ बकरो वर् करवाने लावछेे ते वखत 
केटलाएक एम कहेछे के मारता पहेला तेनो जीव देव लइ जायछे माटे ते मायानुां पाप नथी. नाळीएर के कोळु 
ज्याांरे देव आगळ फोडेछे तयारे तेने वरे्खु कहेछे एनुां कारण एज छे के जनावरना बदल लोक लज्जाथी ते फोडेछे 
तोपण जनावरनो ख्याल मुकता नथी माटे वरे्रवु आ शब्द बोलेछे, वैभदक बहसा करनार अने प्राकृत बहसा 
करनार ए बने्ननो भवचार एकज छे, फक्त देवना नाम जुदा छे, अने भवर्ानो जुदा छे. एकमा अस्ग्नषोमदेव अने 
बीजामाां मेलडीमाता के कालकामाता आव,े एकमाां वैभदक मांि अने बीजामाां लवारो, पण र्ोरण एकज छे. ज्यारे 
एक परमेश्वर छे एम ते माणसना मनमाां आवछेे तयारे भक्ष आपवानी भवगेरे कल्पना रहेती नथी. कारण परमेश्वरनुां 
ऐश्ववध सभच्चदानांद पूणधपर ब्रह्म रुपनुां ध्यान करता भक्षाभदकनी कल्पमा समुळगी नाश पामेछे. कारण परमेश्वर 
आपणो माबाप जेबी कृपाळु अने भमि एम समजवामाां आवछेे. तयारे नकामा अने क्षुर्ातुर देवनी कल्पना क्याांथी 
रहे? 

 
यांि बचतामणी नामनो ग्रांथ काशीके्षिमाां छापीने प्रभसद्ध थयोछे, तेमाां पण रू्तवानो हुनर घणो छे तेमाांना 

केटलाएक प्रकरण नीचे लख्याांछे. तेमाां यांिनी करामत अद्भतु शस्क्त लखीछे :— 
एकदा देवदेवशेां दृष्ट्वा देवी शुभचस्स्मता ॥ उपगम्य शनैवाक्यां प्रोवाच जगदांभबका ॥ २ ॥ 
 

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
 
देवदेव जगन्नाथ करुणाकर शांकर । वणाश्रमाांश्च र्मांश्च सांदेहाांश्च मम प्रभो ॥ ३ ॥ 
श्रुतां सव ंमया तवत्तः सवधज्ञोऽभस यतः स्वयम् । 
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मांिाणाां भवभनयोगस्तु यांिाणाां भनणधयस्तथा ॥ ४ ॥ 
तथैवागमभेदेषु उभदतो भह न सांशयः । एवां भिजाश्च मांिज्ञा दृश्यांते क्लेशभाभगनः ॥ ५ ॥ 
पाखांभडभभः पराभतूा नास्स्तकैवेदबनदकैः । भवना मांिैजधपैहोमरैक्लेशने महाप्रभो ॥ ६ ॥ 
ततक्षणाज्जायते भसभद्धः सुभसद्धा सवधकामदा । मारणोच्चाटनाकृष्टौ भविेषे स्तांभने तथा ॥ ७ ॥ 
अभभचारेषु सवेषु काम्याथेषु च सवधदा । भववादेषु भवषादे च रणे वैभरजये तथा ॥ ८ ॥ 
एततसव ंयथा देव भसद्ध्यथे सार्कस्य भह । भवचायध देवदेवशे रहस्यां परमां वद ॥ ९ ॥ 
 

॥ श्रीभशव उवाच ॥ 
 
वदेाचारो मया प्रोक्तः ऋषीणाां तु महातमनाम् । 

भशवर्मधस्तु मुक्तानाां वैष्ट्णवानाां तु वैष्ट्णवः ॥ १० ॥ 
सौरां साांख्यां मया प्रोक्तां बहूनाां भसभद्धभमच्छताम् । 

शाक्तां च बहुर्ा प्रोक्तां भरैवां बहुर्ा भप्रये ॥ ११ ॥ 
र्मधकामाथधमोक्षाणाां ज्ञानां चैव प्रकाभशतम् । रहस्यां गोभपतां भरे सवधिाभप न सांशयः ॥ १२ ॥ 
रहस्यहीनो मांिस्तु ध्यानेनाभप भवशषेतः । न भसध्यभत वरारोहे कल्पकोभटशतैरभप ॥ १३ ॥ 
 

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
 
प्रसादां कुरु देवशे सुखोपायां वदस्व मे । रहस्यां सुखबोर्ां च सद्यः प्रतययकारकम् ॥ १४ ॥ 
भवना होमेन जाप्येन पुरश्चरणसेवया । कलौ तु भसध्यते देव तथोपायां वदस्व मे ॥ १५ ॥ 
 

॥ श्रीभशव उवाच ॥ 
 
सारु् सारु् महाप्राजे्ञ लोकानाां भहतकारके । इदभमतथां न केनाभप पृष्टोऽहां पद्मलोचने ॥ १६ ॥ 
शृणुष्ट्वैकाग्रभचत्ता तवां रहस्यां क्षणभसभद्धदम् । कल्पां बचतामबण नाम गुह्याद्गुह्यतमां महत् ॥ १७ ॥ 
एततकल्पां सदा यस्य भलभखतां भवद्यते गृहे । सांपूज्यते प्रभतभदनां प्रभावां तस्य वै श्रृण ु॥ १८ ॥ 
अल्पमृतयुभयां नास्स्त नास्स्त चौरभयां तथा । भतूपे्रतभपशाचानाां प्रभावो नैव जायते ॥ १९ ॥ 
राजवश्यां महायांिां शृण ुदेभव सुशोभभतम् । काांस्यभाजनमानीय शुद्धां भस्माभदभभः कृतम् ॥ २० ॥ 
जातीकाष्ठेन भवभलखेरोचनाचांदनेन च । साध्यनाम भलखेन्मध्ये वतुधलां  वषे्टयेत्ततः ॥ २१ ॥ 
योभषिा पुरुषो वाऽभप कृतभनश्चयसांयुतः । बककरा इव ते सवे वशीभतूाः सदैव भह ॥ २३ ॥ 
अतः परां प्रवक्ष्याभम यांिां वै बीजसांपटुम् । राजवश्यकरां श्रेष्ठां जनवश्यकरां तथा ॥ २४ ॥ 
एकपांक्तौ समालेख्यां ऱ्हींकाराणाां चतुष्टयम् । हींकारपुभटतां पश्चातसाध्यनाम भलखेदर्ः ॥ २५ ॥ 
तद्यांिां मुभष्टमाबध्य गछेिै राजमांभदरम् । ततकोय शमपांतयाशु वशीकरणमुत्तमम् ॥ २६ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम भववादे भवजयां नृणाम् । यांिां कुयातप्रयतनेन सवधलोकमनोहरम् ॥ २७ ॥ 
मध्ये नाम भलभखतवा तु वतुधलां  वषे्टयेत्ततः । चतुदधलां  समायुक्तां बीजयुक्तां तु मानवः ॥ २८ ॥ 
रू्पैदीपैः सुनैवदैे्यः पुष्ट्पैनानाभवरै्ः शुभःै । भिलोहवभेष्टतां यांिां दुग्र्मध्ये भक्षपेत्ततः ॥ २९ ॥ 
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ततो गच्छेभिवादाथं जयेन्नास्तयि सांशयः । भववादभवजयां नाम यांिां देवैः प्रपूभजतम् ॥ ३० ॥ 
यदा महाबलः शिुघातां कतंु भह वाांछभत । तदातमानुकूल्याथध यांिां कुवीत कां टकम् ॥ ३१ ॥ 
साध्यनाम भलखेन्मध्ये वतुधलां  वषे्टयेत्ततः । ईकारश्च भ्यकारश्च भवसगांतश्चतुर्तदशम् ॥ ३२ ॥ 
एकैकां  तु भलभखतवा तु वतुधलां  वषे्टयेत्ततः । स्मशानभस्मना लेख्यमकध पिियोपभर ॥ ३३ ॥ 
कां टकाख्यां महायांिां दुष्टमोहनकां  परम् । 
स्वशक्तया दभक्षणाां दद्यातकालराभिः सुप्रीयताम ॥ ३४ ॥ 
शृणु देभव प्रवक्ष्याभम यांिां वभह्नभनवारणम् । 
यस्स्मन्गृहे स्स्थतां यांिां ति नास्ग्नभयां क्वभचत्  ॥ ३५ ॥ 
यस्य हस्ते सदा भतष्ठदे्यांिराजां मनोहरम् । स्वप्नेऽप्यस्ग्नभयां तस्य कदाभचन्नोपजायते ॥ ३६ ॥ 
श्रीखांडरोचनभहमेन तु लेखनीयां यांिां तु भजेू भवभर्वत्त ुभवस्तृते । 

नाम स्वकीयां तु भवभलख्य मध्ये सुवषे्टयेितुधलां  रेखया तथा ॥ ३७ ॥ 
अग्नेः सकाशाद्भीभतया सास्मातक्काभप न जायते । ब्राह्मणां भोजयेदेकां  यांिराजस्य तुष्टये ॥ ३८ ॥ 
अतः परां प्रवक्ष्याभम यांिां शिोस्तु मारणम् । एतद्यिां सुसांलेख्यां कपाले तु नरस्य च ॥ ३९ ॥ 
स्मशानाांगारकां  घृष्ट्य र्त्तरूकरसेन तु । स्मशाने चैव सांलेख्यां चतुदधश्याां महाभनभश ॥ ४० ॥ 
भववसे्त्रण भनःशांकेन एकाकी यांिमुत्तमम् । 

मध्ये नाम भलभखतवा तु भलखेत् म्लस्म्ल तथोपभर ॥ ४१ ॥ 
उपभर ज्वालयेन्नूनां रािौ रािौ शुभचस्स्मते । एवां कृते तृतीयेऽहृ शिोः सांजायते ज्वरः ॥ ४२ ॥ 
क्रमेणैव महाव्याभर्स्ततो वै मरणां भवते् । एकजीवां बबल दत्त्वा उद्धतेृ जीवते भह सः ॥ ४३ ॥ 

नो चेद्यमपुरां याभत नाि काया भवचारणा ॥ ४४ ॥ 
इभत यांिबचतामणौ मारणाभर्कारे शिुमारणम् ॥ 

अथातः सांप्रवक्ष्याभम मारणां दूरदेशजम् । स्मशानाांगारकां  घृष्ट्य अजारक्तां तथैव च ॥ ४५ ॥ 
भवषां चैव तु सांघृष्ट्य भलखेन्नरकपालके । सांपुटां चैव सांलेख्यां लेखन्या काकभपच्छया ॥ ४६ ॥ 
तस्स्मने्नव क्षणे शिोमधरणां जायते भप्रये । अनुग्रहे तु पूवोक्तां भवर्ानभमभत भनभश्चतम् ॥ ४७ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम शिोरुच्चाटनां परम् । स्वस्यानाभमकरक्तेन भजूधपिे वरानने ॥ ४८ ॥ 
गांगणपतीभत जानीभह प्रभहतां प्रणवाभदकम् । एकपांक्तौ समालेख्यां हुांगांनाम भवभलख्य च ॥ ४९ ॥ 
उच्चाटयेदि न सांशयोऽस्स्त भदनैस्तथैकाभर्कबवशकेन । 
अयां क्रमो लेखनपूजने च सवधि उच्चाटकृताभर्कारे ॥ ५० ॥ 
खांडां कृतवा तु तद्यांिमुस्च्छष्टौदनभमभश्रतम् । दीयते भक्षणाथं च वायसेभ्योंऽभतमे भदने ॥ ५१ ॥ 
शृणु देभव प्रवक्ष्याभम िैलोक्योच्चाटनां परम् । कृष्ट्णकुकु्कटरक्तेन भजूधपिे भलखेन्नरः ॥ ५२ ॥ 
साध्यनाम भलभखतवा तु भिकोणां वषे्टयेत्ततः । पुनभस्त्रकोणां सांभलख्य भितीयां तु वरानने ॥ ५३ ॥ 
पभरतो वतुधलां  कृतवा पूजयेतपवुधवतपुनः । एवां कृतवा तु तद्यांिां बध्नीयाच्च शुनो गले ॥ ५४ ॥ 
यथा यथा श्वा व्रजभत तथा सोऽभप क्षणेन भद । उच्चाटयेन्न सांदेहस्ततक्षणातसुरसुांदभर ॥ ५५ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम बालानाां शाांभतकारकम् । यांिां रक्षाकरां श्रेष्ठां सवोपरवनाशनम् ॥ ५६ ॥ 
पूवोक्तभवभर्ना लेख्यां रव्यैः पूवोभदतैः क्रमात् । भजूधपिोपभर देभव पूवोक्तभवभर्नाऽचधनम् ॥ ५७ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम सपातसांरक्षणां परम् । सपाभदभभथधथा बालः प्रौढो वाऽभप भवशषेतः ॥ ५८ ॥ 
मध्ये नाम भलभखतवा तु वतुधलां  तु भिरेखया । सांवषे्ट्ट्य च दलान्यष्टौ हांसबीजयुक्तान्पृथक् ॥ ५९ ॥ 
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प्रमादातपभतते पादे भतष्ठांभत स्तांभभता धु्रवम् । अथ दष्टः प्रमादेन भवषां नैवाभर्रोहभत ॥ ६० ॥ 
सपाणाां स्तांभनाथाय यांिां गरुडभाभषतम् ॥ ६१ ॥ 

इभत शाांतय॰ सपधस्तांभनां नाम १० यांिम् ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम डाभकनीिासनां परम् । भतूपे्रतभपशाचादै्यडाभकनीब्रह्मराक्षसैः ॥ ६२ ॥ 
यदा ग्रस्तो नरः कोऽभप नारी वा बालकोऽभप वा । 

तदा यांिां प्रकुवीत िासाथं भतूरक्षसाम् ॥ ६३ ॥ 
खभडकया भलभखतवा तु खपधरे नूतने शुभे । चतस्रस्स्तयधगा रेखा ऊध्वास्ताः पांच रेभखकाः ॥ ६४ ॥ 
रुदांतां च महाभतूां वपेमानां पलायते । ततक्षणाद्बालकां  तयक्तवा देशतयागेन गछभत ॥ ६५ ॥ 
अथातः सांप्रवक्ष्याभम भवबांर्भवनाशनम् । भनवाणपदयोज्यां भह भनवेदपददायकम् ॥ ६६ ॥ 
षट्कोणस्य तु मध्ये तु साध्यनाम प्रभतभष्ठतम् । भनःसारसांपटुां कृतवा भजूधपिे सुभवस्तृते ॥ ६७ ॥ 
ज्ञानयोगां समासाद्य मुच्यते नाच सांशयः। भपतृभमिकलिेषु भनमोहः सांप्रजायते ॥ ६८ ॥ 
यांिप्रभतष्ठाकि ेतु देय भनष्ट्कचतुष्टयम् । तदरं् तु तदरं् वा यथाभवभवभवस्तरम् ॥ ६९ ॥ 
भवत्तशायां पभरतयज्य यथोक्तफलमाप्नुयात् । प्रीणयेन्मांभिणां सम्यक् भवभवैः प्रीतमानसः ॥ ७० ॥ 
मांिी यभद न सांतुष्ट्येदनथो र्ारणाद्भवते् ॥ इभत यांिलेखनपद्धभतः ॥ ७१ ॥ 

 
इभत यांिबचतामणौ नास्म्न महाकल्पे प्रतयक्षभसभद्धप्रदे उमामहेश्वरसांवादे दामोदरपांभडतोद्धतेृ 

अष्टाभर्कारः समाप्तः ॥ 
 

सदरहु प्रमाणे मांि, तांि, अने यांि इतयाभदक कस्ल्पत जुठा प्रकार लखीने ब्राह्मण, बावा, जभत वीगेरे 
लोकोए आखा देशने रु्ती लीर्ो. भिकोण यांि, पांचकोण यांि, छकोण यांि, आठ पाांखडीनुां यांि, सोळ पाांखडीनुां 
यांि, नव भिकोणनुां श्रीयांि, इतयाभदक जनावरना लोहीथी के गोरू चांदनथी लखे अने स्मशानमाां तेनी पुजा हवन 
करे तो माणसने मारी नाखे, बीजे ठेकाणे उडाडी दे, लश्करनो नाश करी नाांखे; एटलुां ज नहीं, पण मोके्ष जवुां 
होय तो एक यांि लखेतो बसछे. ए प्रमाणे यांिबचतामणीमाां लख्युांछे. एवा टुचका उपर भोळा लोक बहु श्रद्धा 
राखेछे. बैराां, श्रावक लोको, राजा, अने ठाकोर लोको पासे कोटे, कम्मरे, अने हाथे तावीजो अने तेमाां घालेला 
यांिो घणा होयछे. मांदवाड आव,े के भवस्तार नहोय तो यांि अने तावीजो खोळता करेछे. आ सवध रू्तवानी भवद्या 
छे, अने अज्ञानी लोकोने छेतरवाने वास्ते आ भवद्या रू्तारा लोके मोटा मोटाना नामथी रचीछे. आ भवद्यामाां कशुां 
सतय नथी एवु तत्त्ववते्ता कहेछे. ठग तो एवु बोले नहीं. माटे बर्ा वावा, जभत, इतयाभदक जे मांिशास्त्री कहेवाय 
छे, अने जे ब ेभमर वचे्च कुां कुमना शाक्त भतलक भवगेरे भचन्हथी ओळखाय छे, ते सवधनी प्राथधना बद्धाय लोकोए 
एमज करवी घटे छे के महाराज हेमे तमारे वास्ते बहु दुःख भोगव्युां. जन्मथी मरण सुर्ी तमारा घणा आकरा कर 
भया अने भभरयेछैए. तमे घणा नीच थई कुकमधमाां सामील थइने हमने छेतरवा वास्ते घणी तजवीज करी. तमारा 
घरडा लोकोए उपयोगी भवद्या थोडी सार्न करी, तकध , व्याकरण, औषर्ी, ग्रह, नक्षिनु ज्ञान हमने आप्युां, ते 
उपकार वाळवाने वास्ते तमने हरएक टाणे खवरावीए छीए. तमारो आदर सतकार करीयेछीए. तमारी बरदास्त 
राखीयेछीए. हमारा उपर तमारी सत्ता स्थापन थइ एम समजीने तमारुां  सतय शोर्ननुां कमध तमे मुांकी दीघुां, अने 
तोफान उठाव्युां. अज्ञान, पाखांड, अने दांभनी वृभद्ध करी एवा तमे खराब भनकळ्या, अने हजार तरेहथी हमने 
छेतरोछो, कनडोछो, हमारु ज्ञान वरे् एटले तमारा घराक ओछा थश,े एम समजीने हरेक सुर्ारामाां तमे आडा 
अने आडाज पडोछो. आज सुर्ी हमे मुखध अने तमारा गुलाम हता तो चाल्यु ते ठीकज चाल्युां; पण हव ेपरदेशना 
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लोके आवीने हमने घणा वाकफगार कया, तेथी हमे तमारी छेतरवानी भवद्याने ओळखता थया. तयारे तमे हव े
दया करीने हमने मुांकी द्यो, छेतरशो नहीं. जुनी तमारी करेली नकामी भवद्या मुकी द्यो अने हमारी मेळे हमे सारे 
माग ेचढीये तो हमने खाळशो नहीं. हमारी अने तमारी वर्ारे फजेती न करशो एटलुांज तमारी पासे मागीये छैए. 

 
–––– 

 
भाग ४ थो 

 

खंडन प्रकरि 
 
आगमशास्त्र बहु बनद्या छे पण आज सुर्ी कोई ब्राह्मण के पांभडते तेनुां खांडन करेलुां  जणातुां नथी. घणाएक 

ब्राह्मण ते शास्त्रना अनुयायी थयाछे अने थायछे, अने ते शास्त्रना भाग पोताना शास्त्रमाां मेळवी दीर्ाछे. ब्राह्मण 
भसवाय आ शास्त्र कोणे रच्युां हश?े शीवना नामथी लाखो ग्रांथना पूर सांस्कृत पुस्तको करनारा परदेशना म्लेच्छ 
आव्या हश ेके कणबी वाणीआए अहींआां लख्या हश?े ए वाततो बनवानीज नहीं; पण पोतानुां नाम प्रभसद्ध न करवा 
वास्ते शीव, पावधभत, कार्ततकस्वामी, भरैव इतयाभदकनाां नाम घालीने ब्राह्मणोएज ग्रांथ रच्या हश.े अन्यदेशना 
लोक अथवा ब्राह्मणथी उतरती वणधना बहदुस्थानना लोक सांस्कृत भणीने र्मध सांबांर्ी ग्रांथ रचता हता, एवो वखत 
कोई युगमाां बहदुस्थानमाां आवलेो जणातो नथी. अने आ ग्रांथ प्रमाणे आचार करनारा आ काळमाां पण ब्राह्मणज 
छे, शुर के वाणीआ पोताने मांिशास्त्री केहेवडावता नथी, माटे ए ग्रांथना करनारा भविान ब्राह्मण हता एम भसद्ध 
थायछे. देवी भागवत् हाल टीका सभहत मुांबाईमाां छाप्युांछे, तेनो टीकाकार नीलकां ठशास्त्री काशीनो रहेनार छे. 
तेणे टीका करीछे तेमाां देवी उपासनानी बहु प्रशांसा करीछे, अने श्रीमद्भागवत ए मुख्य पुराण नथी एम ठराव्युांछे. 
चांडीपाठ तो माकंडेय पुराणमाांज दाखल छे, कोई पुराणोमाां देवी उपासनानी बनदा करेली जणाती नथी. श्रीमद् 
भागवतमाां शवैमतनी बनदा छे पण ए पुराण मुख्य पुराणमाां गणेलुां  नथी माटे तेनो आर्ार शवैमतना लोक लेता 
नथी. कदापी एम कल्पना करीए के पुराण पेहेलाां थएलाां अने तयारपछी आगम थएला तो तेनी बनदा पुराणमाां 
आवजे नही. आगमनो पत्तो शांकराचारजी सुर्ी लागेछे, तयारपहेलाां आगम हता के नहीं ए सांशय रहेछे. दांतकथा 
एवी छे के शांकराचायध कौलमतना हता तेथी तेमनी आज्ञा गुजरातमाां कोइए मानी नथी. पछी शांकराचायधना मठमाां 
कौलमतनो बहु भवस्तार थयो ते कारणथी रामानुज आचायध थयो तेज प्रमाणे वलभाचायधना मांदीरमाां गोकुल 
क्रीडा अने रासरांग बहु बध्यो तेथी स्वाभमनारायण आचायध थया तेमणे एवो र्ारो बाांध्यो के स्त्री अडकेतो अपवास 
करवो, ए प्रमाणे ज्यारे जुनो मत बगडेछे. तयारे तेनो सुर्ारो करी नवो मत दाखल करावा नवा आचायो थायछे. 
स्वाभमनारायणनी भशक्षापिीमाां एवुां लख्युांछे के बर्ाय ब्राह्मणे गृह्य सूि प्रमाणे आचार पाळवो पण तेमाां शुां छे ए ते 
वखत जाणवामाां नहोतुां-ए जाणवामाां होततो एम् लखत नहीं. तेज प्रमाणे वदेाभदकनी प्रशांसा जे करीछे ते पण 
तेनो अथध तपाशीने करेली नहीं. ए तपास शाक्यमुनी जेने बौध्य अवतार कहेछे तेणे माि करेलोछे. जेव जेम 
काळ उतरनी आव्यो तेम तेम भविान पण ओछा रह्या. वदेनो अथध जोइने कोई बोलतो नथी, जाण्या भवना 
बोलवानी हालना ब्राह्मणोने बहु टेव पडेभलछे. 

 
बर्ाय एम कहेछे के वदे अमारो र्मध पुस्तक छे. मांिशास्त्र खरू छे. भागवतमाां पण प्रथम श्लोकमाां एम 

कहेछे के :— 
 

भनगमकल्पतरोगधभलतां फलम् ॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
एटले वदे वृक्षनुां फल तेज भागवत छे. पण खरू कभहये तो वदेने अने भागवतने घणुां अांतर छे. वदेमाां 

मुख्य र्मध यज्ञयाग छे, तेनी बनदा भागवतमाां छे. प्राभचन बर्तहराजाए घणा यज्ञ कया, तेने नारदजीए उपदेश कयो 
के बहसा भमभश्रत अनुष्ठानथी कशुां फळ नथी. ए प्रमाणे छताां वदेनुां बचु्च भागवत कहेछे. एभथ एम जणायछे के 
प्राचीन काळथी जे पुस्तक उपर दृढ श्रद्धा थई तेनी बनदा न करता युस्क्तथी नवो र्मध चलावो, तेथी ते लोकोने 
मान्य थश ेएवी बुभद्धथी ग्रांथ रचेलाछे, तेज प्रमाणे स्वाभमनारायणना वचननो अथध समजवो जोईए. एक श्लोकमाां 
गृह्यसूि प्रमाणे वतधवु एम लखेछे. बीजे ठेकाणे लखेछे के बहसा वजध करवी. हवे गृह्यसूिमाां दस ठेकाणे बहसानी 
प्रसांग आवछेे, तयारे गृह्यसूि प्रमाणे आचार करता बहसा वजध केम थश?े ए बनेो मेळ शो? आांर्ळा लोक छे तेने 
जेम बतावो तेम हा, कहेश ेपण जे तपास करीने पुछश ेतेने उत्तर शुां आपउ? 

 
शांकराचायधस्वामीनो अने श्रावकनो सांवाद थयो ते भनगम प्रकाशमाां दाखल छे. शांकरस्वामीए जे भनणधय 

कह्यो ते खरो अने वदेाथध प्रमाणे कह्योछे. आ काळना पांभडतो ते शांकरस्वामी करता वर्ारे भविान हश ेते गमेतेम 
कहे पण ते खरू न कहेवाय. 

 
भनगम भवश ेआ तक्रार थई पण आगम भवश ेपण घणी तक्रार छे बीजा भागमाां जे ग्रांथ दाखल कऱ्याछे ते 

एवा खराब छे के कोई भशष्ट माणस पासे एनो अथध कराय के वांचाय नहीं, एवुां अमांगळने घणुां दुष्ट छे; पण घणा 
ब्राह्मण अस्ग्नहोभि शास्त्री, पांभडत, सन्यासी, आवा ग्रांथने र्मध समजेछे अने गुप्त राखेछे. तेनो स्पष्ट प्रकाश थवाने 
वास्ते ते वचनो प्रभसद्ध कयाछे. पुनामाां कृष्ट्णेंरस्वामी अने रामतीथध स्वामी ए बे परमहांस सन १८४४ माां आभवने 
शाक्तमत बहु चलाव्युां अने तेमना बहु भशष्ट्य थया. कृष्ट्णभट गोखले करीने एक वैष्ट्णव ब्राह्मण हतो तेणे वरे 
बाांभर्ने बर्ायने ज्ञात बाहेर मुक्या, ते वरे घणा वषध सुर्ी चाल्यु तेमाां केटलाएक पभडतो शाक्त मागधवाळा तरफ 
रह्या. तेमाां मुख्य बिबकशाभस्त्र शाळग्राम जेणे सात यज्ञ कया हता अने वदे अने श्रौत अने षड्शास्त्र एने साभर पेठे 
मालुम हता, अने काांई पण शास्त्राथध पुछवानो होय तो आखा दक्षणमाां एने पुछता. जेवो सुरतमाां दीनमणीशांकर 
नागर गुजरातमाां पांकाएलो तेवो ए दक्षणमाां हतो तेणे पण ज्ञात बाहेर मुक्यो. पांछी ए शाभस्त्रने लोके एम कहु्यां के 
आगमशास्त्र खोटुां छे एम तमे लखी आपो, ते वात तेणे मान्य करी नही. ते मरणाांत तेणे टेक राखी. भशवोक्तशास्त्र 
छे तेने हुां खोटुां केहेनार नथी एम कभहने जन्म सुर्ी ज्ञात बाहेर रह्यो. ए वात दक्षणमाां प्रभसद्ध छे ते आ ठेकाणे 
लखीछे. खरु कभहये तो वैभदक र्मधमाां केटलीएक भक्रयाओ एवी छे के ते भक्रया वािी के कसइ पण करवाने 
शरमइ जाय अने आगम र्मधनी केटलीएक भक्रया एवी छे के कसबण पण करवाने शरमइ जाय. एज कारणथी आ 
बने्न र्मधना पुस्तको गुप्त राखवामा आवछेे. गुप्त राखवाने बीजुां कारण जणातुां नथी. बौद्धर्मध उतपन्न थयो तो 
दहाडाथी कली उतपन्न थयो अने जुना पुस्तको ढाांकी मुकवानी जरुर पभड. हालना ब्राह्मण ए बात स्पष्ट कबुल 
करता नथी पण भबजे भरते बोले छे पण ते बात खरी नथी. एउ, जे पुस्तको तपाभसने पोतानी खाभि करश ेतेनी 
ध्यानमाां आवश.े ब्राह्मणोने पुछताां ए बातनो पत्तो पडवानो नथी. कारण के घणाएक ब्राह्मण तो भविान नथी, ते 
पांड्येज समजता नथी. ने घणा ग्रांथ ए अवलोकन करता नथी अने बीजुां कारण खरी बात कहेता पोतानी बनदा 
थाय ते करवाने ते चहाता नथी. 

 
आगमशास्त्र भवषे केटलाक सारु् ग्रांथकार थया तेमनो अभीप्राय नीचे दाखल कयोछे –कारण के तेओ 

स्वार्तथ नहोता अने स्वतांि हता माटे तेमनो अभीप्राय वाांचवा लायक छे. 
 



 अनुक्रमणिका 

भनश्चलदास नामनो एक दादुपांथी सारु् भदभल्लप्राांतमाां थयो तेने भवचारसागर नामनो ग्रांथ बहदुस्थानी 
भाषामाां कयो तेमाां सवध मत सांग्रह छे तेना सात तरांग छे. ते ग्रांथ मुांबइमाां छाभपने प्रभसद्ध थयोछे तेना सातमा 
तरांगना २१८ मा पानाथी शाक्त र्मधनुां वणधन कयुधछे ते नीचे लख्युांछे ते उपरथी तेनो अभभप्राय जणाश.े 

 
परांतु देवीकी उपासना के बोर्क ग्रांथनमैं दो सांप्रदाय हैं ॥ एक दभछण सांप्रदाय दूसरी उत्तर सांप्रदाय है ॥ 

उत्तर सांप्रदायकूां  वाम मागध कहै है ॥ भतनम ैदछन सांप्रदायकी रीभत सैंभजन ग्रांथमैं देवीका उपासना है ॥ सोतो 
र्मधसास्त्रकै अांतरभूधत है ॥ और वाममागध भजन ग्रांथनमैं है ॥ सो र्मधसास्त्रसैं भवरुद्ध है ॥ यातैअ प्रमाणहै ॥ यद्यभप 
वामतांि भशवनै कीयाहै ॥ तथाभप सकल सास्त्र औ वदेसें भवरुद्ध है प्रमान नहीं ॥ जैसें भवष्ट्णुके बुद्ध अवतारने 
नास्स्तक ग्रांथ भकयेहै ॥ सो वदे भवरुद्ध हैयातैं प्रमान नही ॥ तेसैं भशवकृत वामतांि वीअतयांत भवरुद्धहै ॥ मभदराभदक 
अतयांत असुद्ध पदाथध नकातामैं ग्रहण भलख्याहै ॥ और उत्तम पदाथधनके जो नाम है ॥ सोई मभलन पदाथधनके नाम 
लोक वांचनकै भनभमत कहै है ॥ मदीराका नाम तीथध ॥ माांसका नाम शुद्ध ॥ मभदरा पािका नाम पद्मा ॥ प्याजका 
नाम व्यास ॥ लसुनका नाम सुकदेव ॥ मभदराकारी कलालका नाम दीछीतक हैहै ॥ तैसैं वसे्या सेवी चमधकारी 
आभदक चाांडाली सेवीकूां  प्रागसेवीका सीसेकहैहै ॥ और भरैवी चक्र मैंस्स्थत जो चाांडालाभदकहै ॥ भतनकूां  ब्राह्मण 
कहैहै औ अतयांत व्यभभच्याभरणीकूयोभगनी औव्यभभचारीकूयोगीकहैहै ॥ अैसैं अनेक प्रकारसैं भनभषद्ध भतनका 
व्यवहारहै ॥ पूजनकै सम ैअनेक दोषवती स्त्री कूां  उत्तम सस्क्त कहैहै ॥ जाभतकी चाांडाली अभत व्यभभचाभरणी ॥ 
रजस्वला स्त्रीकूां  देवी बुभद्धसैं पूजनकरैहै ताका उभछष्ट मभदरापान करैहै ॥ और अभर्क मभदरा पानसैं जो वमन 
कभरदेवो ॥ ताकूां , पृभथवीमैं नही भगरनैदेवैहै ॥ बकतु आचायध सभहत दूसरे सावर्ान भछन करैहै ॥ वमनकूां  भरैवी 
कहैहैं ॥ और स्त्रीकी योभनमैं भजव्हा लगायकै मांिनका जप करैहै ॥ मभदरा १ माांस २ मतस्य ३ मुरा ४ मांि ५ 
इनपांचमकारकूां  भोग मोछभनभमत सेवन करैहै ॥ प्रथमा भितीयाभदक भतन मकारके अप्रभसद्धना मनतैंव्यवहारकरैहै 
॥ इसतै आभदलेकै वामतांिका सकल व्यवहार ॥ इसलोकतै परलोकतै भ्रष्ट करैहै ॥ इसी कारणतै कणधछेदी 
योगीऔ अवरू्त गुसाई ॥ तैसैं अनेक सांन्यासी ॥ औ ब्राह्मणाभदक वाममागधकूां  सेवन करैहै ॥ तौबी लोक वदेबनदत 
जाभनकै गुप्त गषैहे ॥ अभर्कक्यकहै वामतांिकी रीभत सुभनकै ॥ म्लेछके वीरोमाांच होयजावै ॥ अैसा बनदत 
वामतांिहै ॥ सवगंी जो अभछन करैहै ॥ सो सारे बनभदत मागध वाांमतांिमैं कहैहै ॥ अभत नीच व्यवहार भलषनै योग्य 
नहीं ॥ यातैं भवशषे प्रकार भलष्ट्या नही ॥ सवधथा वामतांि तयागनै योग्यहै ॥ तैसैं नास्स्तक मत वीतयागनै यौग्यहै ॥ 

 
तुकारामबाबा करीने एक कुणबी सारु् पुना पासे देहुगाांम छे ते ठेकाणे थयो तेणे अभांग रच्याछे ते 

दक्षणमाां बहु मान्यछे ते अभांगनी प्रत मुांबइमाां गणपत कृष्ट्णजीना छापखानामाां छापीछे तेना पहेला पुस्तकना ३७६ 
मा पाना उपर शाक्त र्मध भवश ेअभांगछे तेमाना १२३८, १२३९, १२४०, १२४१, १२४२, १२४३ ए नांबरना अभांग 
नीचे लख्याछे ते उपरथी ए सारु्नो अभभप्राय जाणवामाां आवश.े 

 
ऐका कलीचें हें फळ । पुढें होईल ब्रह्मघोळ ॥ १ ॥ 
चारीवणध अठरा याती । भोजन कभरती येके पांक्तीं ॥ २ ॥ 
पूजीती आसुरी राांडा । मद्य प्राशीतील पेंडा ॥ ३ ॥ 
वामकवळमाजधन । जन जाईल अर्ःपतन ॥ ४ ॥ 
तुका हभरभस्क्त करी । शस्क्त पाणी वाहे घरीं ॥ ५ ॥ 
शाक्त गर्डा जये देशीं । तेथें राशी पापाच्या ॥ १ ॥ 
सुकृताचा उदो केला । गोंर्ळ घालाां इांरीयें ॥ २ ॥ 
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क्रोर्रूपें वसे काम । भतचें नाम जपतसे ॥ ३ ॥ 
मद्यभक्षण माांभगणयाती । भवटाळ भचत्तीं साांठभवला ॥ ४ ॥ 
स्तउभनयाां पूजी राांड । नलगे भाांड दाढीसी ॥ ५ ॥ 
तुका म्हणे भगवांभत । नेइल अांतीं आपणापें ॥ ६ ॥ 
राजा प्रजा िाड देश । शाक्त वास करीभत तो ॥ १ ॥ 
अर्माचें उघड पीक । र्मधरांक ते गाांवीं ॥ २ ॥ 
न पीके भभूम काांपे भारे । मेघ वारे पीतील ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणे अवर्ीं दुःखे । येभत सुखें वस्तीसी ॥ ४ ॥ 
ऐसे कभलयुगाच्या मुळें  । झालें  कमाचें वाटोळे ॥ १ ॥ 
साांडूनीयाां रामनाम । ब्राह्मण म्हणती दोमदोम ॥ २ ॥ 
भशवोन येतीं भनळीं । वस्त्रें पाांघुरती काळीं ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणे वृत्ती । साांडु भनगदा मागत जाती ॥ ४ ॥ 
अवघ्या पापें घडला येक । उपासक शक्तीचा ॥ १ ॥ 
तयाचा वीटाळ नको अांगा । पाांडुरांगा माभझया ॥ २ ॥ 
काम क्रोर् मद्या अांगीं । रांगला रांगी अवगुणी ॥ ३ ॥ 
कभरताां पाप न र्री शांका । म्हणे तुका कोणीही ॥ ४ ॥ 
वाभरताां बळें र्भरताां हातीं । जुलुमें जाती नरकामर्ीं ॥ १ ॥ 
रांभडदासा प्रती काांहीं । उपदेश तोही चालेना ॥ २ ॥ 
जन्म गेला वाताहत । थोर घात येठाांई ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणे पांढभरनाथा । तुझी कथा दूभषती ॥ ४ ॥ 
 

आगम प्रकाश ग्रांथ अमदाबादना ब ेशास्त्रीने तपासवा वास्ते आप्यो हतो तेमणे शाक्त र्मध भवश े भवस्तार 
पूवधक खांडन कयंु नथी. पण टुांकामाां पोतानो अभभप्राय लख्योछे ते पण नीचे दाखल कयोछे. 

 
आ ग्रांथना पहेला अने बीजा भागमा जे ग्रांथना श्लोक लखीने बतलाव्या छे, ते केवळ अर्मध छे ए पाखांड 

छे, ने सतपुरुषने आचरण करवा योग्य नथी, ने कोई सारा माणसने ए आचरवुां नहीं. ए केवळ दुष्ट नरकमाां 
पडवानुां सार्न छे. 

 
णल. शास्त्री. सेवकराम रामनाथ, 

दस्कत पोताना. 
 

जे सेवकराम शास्त्री लखेछे ते मतने हुां सवे रीते मळतो छुां. 
णल. शास्त्री. गंगाशंकर जयशंकर, 

दस्कत पोते. 
 

भाग ४ थो संपूिध. 
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मामानीं िवेलीमा ंयुनाइटेड कप्रकटग अने ज. ए. कंपनी 
“णलणमटेड”ना पे्रसमा ंरिछोडलाल िीराचंदे छाप्यो. 

 
 

 
 

सांवत १९३०. सने १८७४. 
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INTRODUCTION 
 

I dedicate the following pages to the thinking ones who have curiosity to know the ancient 
mode of worship proclaimed by the revelation called Nigamas. The ancient practices of a nation 
are often buried III oblivion, but those of India are well preserved in its sacred literature. It is 
necessary that Reformers, in order to be successful, ought to possess a knowledge of the 
ancient literature, which the people have, through habit, ignorane and Priest-craft learned to 
venerate. The secrecy which is attached to the sacred literature of the Brahamans, principally 
arises from the ignorance of the language in which it is written and by its being to a great extent, 
out of vogue. The primeval sacrificial system, which is the basis of the ancient Vedic Religion is 
cruel, uncouth, as well as opposed to the ideas of the present age. It would not have been 
satisfactory to describe it without refering to authorities on each point asserted and discussed. 
The book therefore is filled with authentic extracts from Vedic literature, which is considered as 
revelation from the Most High. It has been hitherto a special privilege of the Brahmans to recite it 
by rote and offer sacrifices in a manner handed down from generation to generation, without 
understanding their purport or condition of civilization in which they were ordained. Various 
miraculous powers are attributed to the mantras and sacrificies and various stories, inculcating 
the holiness of the Brahmans and power of their ritual are industriously circulated, in order to 
creat awe and respect among the ignorant masses. It becomes therefore necessary to unevil this 
ritual as far as the limits of a small book will admit and to place within the reach of the Reformers 
such portion of the ancient mode of worship as required notice. This it is hoped, may stimulate a 
further research, in those regions of antiquity, which appear to be utterly neglected in India by 
those, whom they concern most. The Religion of a nation greatly affects its destinies and 
progress Adherence to the ancient prejudices combined with the thickly prevailing ignorance and 
a powerful priest-craft has produced baneful effects, such as early marriages, miserable and 
forced widowhood, prevention of travelling to foreign countries, slavery of female sex, waste of 
money on useless objects, eleemosynary habits of one-tenth of the population, internal 
dissentions, want of fellow-feeling and partiotism and above all false worship of God. When 
reformers try to remove these effects, where do they stumble? At the religious difficulty. 

 
–––– 
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प्रस्तावना 
 
बहदुर्मधनाां िण भागछे. कमधकाांड, ज्ञानकाांड अने भस्क्तकाांड. जे अस्ग्नहोभि श्रौती याभज्ञक अने वभेदया 

ब्राह्मणछे ते कमधकाांभड केहेवाय छे. सांन्यासी परमहांस इतयाभद ज्ञानी केहेवायछे. गोसाभव माहाराज 
स्वाभमनारायण इतयाभद भक्त केहेवायछे. आ ग्रांथ ऊपरथी एम जणाश ेके कमधकाांडमाां दयाभदक ऊत्तमगुण नथी 
अने अतयांत मूढ, भववके शून्य, ओछी बुभद्धना लोक माि आ मागधनो स्वीकार करेछे एम भबजा मागधना लोक 
बोलेछे. अने कमधवाळा एम कहेछे के — 

 
याविणधभवमागोऽस्स्त याविेदः प्रवतधते । अस्ग्नहोिां च यज्ञां च तावतकुयातकलौ युगे ॥ 

– हारीतस्मृभत. 
 
कमधकाांभड कहेछे के जहाां सुभर् ज्ञातीभेद अने वदेने मानो तयाांसुभर् यज्ञयाग करो. आ ग्रांथ उपरथी ज्ञान 

अने भस्क्तमागधनु उत्तमपणुां भसद्ध थश ेएवी आशाछे. अने कमधकाांडनु लक्षण शुां ते पण ध्यानमाां आवश.े 
 
आ पुस्तक लखवानुां कारण एम छेके बहदुस्तानमाां हाल जे बहदुर्मध चाले छे, अने तेना पेटामाां अनेक 

प्रकारना सांप्रदाय अने पांथ चाले छे, ते बर्ायनुां मूळ वदेमाां छे, अने वदेनो आर्ार, [टीप – श्रावक, जैन, बौद्ध फकत 

ज्ञानकाांडमाां जे जे सारू होयछे ते ते माने छे. कमधकाांडने मानता नथी.] श्रावक लोक भशवाय, बर्ाय पांथवाळा माने छे. माटे वदेमाां 
शुां छे, अने शा प्रकारनुां भजन छे, अने कीया कीया देव छे, ते जाणवा भवश ेघणा लोकोना मनमाां आपेक्षा छे. 
वदेनाां पुस्तको प्राचीन माहासांस्कृत भाषामाां लखेलाां छे, तेंथी सार्ारण पुराणीक के शास्त्री पांडीतोथी तेनो अथध 
थतो नथी. सायनाचायाभदक जे भाष्ट्यकार थई गया तेमनो करेलो अथध जेने भाष्ट्य कहेछे, ते ज्यारे हाथमाां लेईए 
तयारे वदेनो अथध थाय. वदेना प्रतयेक वाक्यने मांि एवी सांज्ञाछे ते मांि ब्राह्मणो भणेछे पण तेनो अथध समजता 
नथी. घणा एक लोक तो एम कहे छे के, वदेनो अथध बहु गहन अने गुढ छे तेनो अथध थायज नहीं, अने घणा एक 
लोक एवुां कहे छे के, वदेनो मांि ब्राह्मण शीवाय कोईए भणवो नहीं, अने जे भणे तेने मोटी भशक्षा ठरावलेी छे, 
वदेनो मांि कोई ब्राह्मण भणतो होय तो बीजी नातना लोकाऐ ते साांभळवुां नही, अने बर्ा बहदु एम माने छे के 
वदेना मांिमाां बहु मोटी शस्क्त छे. तेनुां वणधन ऋग्भवर्ान इतयाभद ग्रांथोमाां कयुध छे केटलाएक मांि भण्याथी वरसाद 
आव ेछे, अने केटलाएक मांि भणताां अस्ग्न सळगी उठे छे, ए मांिवडे नाना प्रकारनाां अस्त्र थाय छे, जेथी वायु, 
पवधत, वरसाद, अस्ग्न प्रबळ थईने नाश करी नाखे छे एवा अस्त्रनाां नाम ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र इतयाभदक 
भारताभदक ग्रांथोमाां वणधन कया छे, अने ते एकेक मांि मेळववा वास्ते, राजा लोक ब्राह्मणोंने घेर शवेा करता. ए 
प्रमाणे अजुधने पाशुपतास्त्र मेळव्युां एवी कथा छे, तेथी ब्राह्मण लोक आ बर्ाय मांि पोतानी पुांजी समजीने गुप्त राखे 
छे, तेनो अक्षर कोईने बतावता नथी, तथा पुस्तक कोईने आपता नथी, ब्राह्मण शीवाय बीजी नातने वास्ते पुजा 
वोगेरे अनुष्ठान करवुां होय तो पुराणीक श्लोक भणीने ते करे छे, ने वदेनो मांि बोलाय नहीं, कारण यजमान 
वदेनो अभर्कारी न होय तो, तेना काममाां वदेनो उच्चार परुोभहत न करे, वदेनो अक्षर ए प्रमाणे घणा पभवि गणेला 
छे, [टीप– तोपण सरकारी भनसाळना शास्त्री बद्धाय ज्ञातना लोकोने वेद भणाव े छे.] ब्राह्मण होय तो, नाह्या भवना मांिनो उच्चार न 
थाय, अने जम्या पछी पण न थाय, कदाभप एम करे तो मांिनी शस्क्त ओछी थाय छे. हालना ब्राह्मण एम समजे छे 
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के जेवी जोइए तेवी चोखाइ न पाळ्याथी घणा एक मांिनुां सामथध जतुां रहु्यां, केटलाएक कहे छे के, आ कळीयुगना 
पापथी मांिनुां अने मांिना अभर्पती जे ब्राहण, ए बेनुां सामथध घटी गयुां छे. 

 
वदेनाां पुस्तको घणाां प्राभचन छे. एमाां काांइ पण सांशय नथी, अने वदेना पूवे शु हतुां ते मालुम पडतुां नथी. 

अने वदेना पछी जे जे ग्रांथ थया छे ते बर्ाय वदेना आर्ारथी थया छे. हाल जे ब्राह्मण वदे मुख पाठ करेछे, तेने 
वदेीया कहेछे, अने जे यज्ञ यागादीक क्रीया जाणे छे तेने श्रौभत कहे छे, अने जे ग्रहस्थने घेर उपनयन भववाह, 
इतयाभदक सांस्कार कराव े छे, तेने याज्ञीक अथवा शुकल कहे छे. जे पुराण वाांचे छे तेने पुराणीक कहे छे, 
र्मधशास्त्र इतयादीक एक शास्त्रनो अभ्यास जेने कयो होय तेने शास्त्री कहे छे. अनेक शास्त्रनो जेने अभ्यास कयों 
होय तेने पांभडत कहे छे. ज्योभतषनाां अभ्यास करे छे, तेने जोशी कहे छे, अने वैद्य शास्त्रनो अभ्यास करे छे, तेने 
वैद्य कहे छे, ए प्रमाणे जुदा जुदा प्रकारना ब्राह्मण छे. जे श्रौतास्ग्ननी शवेा करे छे, तेने अस्ग्नहोिी कहे छे. अने 
जेने यज्ञ कयो होय ते भदभक्षत एवी अडक र्राव ेछे. पूवध युगमाां बर्ाय ब्राह्मण अने क्षिी अस्ग्नहोिी हता, घणुां 
करीने एक कुळमाां एक अस्ग्नहोि राखता. हाल ते चाल तुटी गइ छे, हव ेकोकज ब्राह्मण अस्ग्नहोिी होय छे. 
तोपण बहदुराजा, ज्याां ज्याां छे, तयाां तयाां अस्ग्नहोिनी वृभद्ध कराव ेछे. अने अस्ग्ननी सेवा बीन हरकत चलाववा 
वास्ते, नेमणुको अने गाम पण आपे छे. पूवध युगमाां स्त्रीयोने यज्ञोपभवत र्ारण अने वदेाभ्यास करावता, पण हाल ते 
चाल छुटी गइ छे, कळीयुगमाां स्त्रीओने उपनयनने ठेकाणे लग्न ठरावलुेां  छे. अने स्त्रीओने शुर जेवी समजवी, 
तेथी हाल स्त्रीओने वदेाभ्यास अथवा गायिी उपदेश करावता नथी. 

 
वदेमाां मुख्य र्मध, यज्ञनो बताव्यो छे. वदेमांिनो भवभनयोग यज्ञाथध थाय छे. अने प्राभचन काळमाां ब्राह्मण 

अने क्षिी, अनेक प्रकारना यज्ञ करता, तेथी अनेक देवताओ तृप्त थइने मनुष्ट्यने जे जोइए ते आपता. गीतामाां 
कहु्यां छे के :— 

 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टव्ा पुरोवाच प्रजापभतः ॥ 
अनेन प्रसभवष्ट्यध्वमेष वोऽस्स्तवष्टकामरु्क् ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयांतु वः ॥ 
परस्परां भावयांतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
यज्ञाद्भवभत पजधन्यो यज्ञः कमधसमुद्भवः ॥ 
कमध ब्रह्मोद्भवां भवभद्ध ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥ 
यज्ञभशष्टाभशनः सांतो मुच्यांते सवधभकस्ल्बषः ॥ 

 
अथध :— ब्रह्मदेव,े मनुष्ट्य उतपन्न कयो तेज वखत यज्ञ करवानी क्रीया बतावी, अने कहु्य के, ए क्रीया तमे 

करो तो तमने जे जोइए ते मळश ेने यज्ञ कयाथी, देव तमारा उपर प्रसन्न थश.े अने तमने जे जोइए ते आपश.े 
यज्ञ कयाथी वरसाद पडश,े अने यज्ञ शी रीते करवो ते वदेमाां बतावलुे छे, माटे वदेनो अक्षर छे, ते सवधथी मोटा 
छे, ए प्रमाणे मनुष्ट्यने उपदेश कयो. 

 
भागवतमाां कहु्यां छे के, प्राचीन बही राजाए घणा यज्ञ कऱ्या, तेथी एने घणा जीवोंनी बहसा करवी पडी. 

छेलीवारे नारदजीए उपदेश करीने यज्ञ बांर् कया. प्राचीनकाळमाां राजा भरत एणे बहु यज्ञ कया अने 
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रामचांरजीए पण रावणना युद्धमाां घणा जीव मरी गया ते पाप काहाडवाने वास्ते अश्वमे कयो. ते कथा पुराणमाां 
प्रसीद्धछे. तेज प्रमाणे पाांडवोए अश्वमेर् कयो. ते कथा भारतमाां छे. कळीयुगमाां राजा जयसींगे जेपुरमाां अश्वमेर् 
कयो. एवी दांतकथा प्रसीद्ध छे. भरुचमाां बळी राजाए दशा अश्वमेर् कया. ते ठेकाणे हाल लोक नहाय छे. तेने 
दशाश्वमेर् के्षि कहेवाय छे. एज प्रमाणे उत्कां ठ महादेव पासे जाबाली रुभषए यज्ञ कयो ते ठेकाणे खैरनाथ एवुां 
कहेवाय छे. ए ज प्रमाणे उत्कां ठ महादेव पासे जाबाली रुभषए यज्ञ कयो ते ठेकाणे खैरनाथ एवु कहेवाय छे. ने 
तयाांथी भस्म नीकळे छे. ए प्रमाणे बहदुस्तानमाां हजारो ठेकाणे यज्ञ थएला तेना दाखला मळी आव ेछे. तेथी पूथध 
काळमाां घणा यज्ञ थता एम जणाय छे. 

 
वैभदक यज्ञमाां घणी बहसा करवी पडेछे, ए वातमाां कां इ पण सांशय नथी. कभळयुगना आरांभे बौर् मत 

उतपन्न [टीप – ए प्रमाणे पुराणोमाां इभतहास छे ते ऊपरथी लख्युां छे.] थयुां ते घणा लोके मान्युां. ते मत वदेना वीरुद्ध हतुां. बहसाने 
लीरे्, बौर्मत वाळाए वदेनी अने ब्राह्मणोनी घणी बनदा करी छे. अने अबहसा, तप, सतय, देहडांड, उपवास 
इतयादी प्रभतपादन करी, लोकोने उपदेश कयाथी वदेर्मध बातल पड्यो. पछी ब्राह्मणोए फरी कमर बाांर्ी, एक 
मत थयाने, वैभदक र्मधनुां स्थापन कयुध. तोपण बौर्र्मध बीलकुल रद्द थयो नथी. थोडो घणो चालेछे, अने बीजा 
प्राांत करताां मारवाड अने गुजरातमाां बौर्र्मधनुां जोर वर्ारेछे. तेथी ब्राह्मण दयार्मधथी चाले छे. अने 
यज्ञयागाभदक क्रीया भबलकुल करताां नथी. पण बहदुस्तानना अन्य भागमाां यज्ञ थाय छे. अने श्रौभत ब्राह्मण पण 
घणा छे. 

 
वदे मुळमाां एक गणातो नहतो अनेक रूषीओ पासे अनेक मांिनो सांग्रह हतो. ते बर्ाए श्री व्यासजीए भेगा 

कया. अने तेनाां चार नाम पाड्याां. जे छांदरुपी वाक्यो हताां, ते जुदाां काहाड्याां तेमाां अनेक देवोनी प्राथधना छे. तेनु 
नाम ऋग्वदे एवुां पाड्युां, अने ए भाग बर्ाय करताां प्राचीन जणाय छे. एमाां जे देवोनुां वणधन कयंु छे ते राम 
कृष्ट्णाभदक पुराणना देव, हाल जे प्रसीद्ध छे. तेथी वदेना देव जुदाछे. अस्ग्न, वायु, सूयध, रुर, भवष्ट्णु, इांर, वरुण, 
सोम, नक्त, पूषा, ईतयाभद वदेमाां देव गणेला छे. अने तेमनी प्राथधना वदे मांिमाां करेली छे. जे गायन करवाना 
मांि हता तेनुां नाम, सामवदे पाड्युां. अने जेमा यज्ञ क्रीया बतावी छे तेनुां नाम यजुवेद पाड्युां. यजमान एटले यज्ञ 
करनार, अने पुरोभहत एटले मदतगार. अने चोथो वदे, अथवधण, एमाां अरीष्टशाांभत इतयाभद लखेली छे. पण सौथी 
ए वदे नूतन जणायछे. ए चारे वदे एटले सांभहता अने ब्राह्मण ए अनाभद छे एवु मानेलुां  छे. कोइ केहेछे के चारे वदे 
ब्रह्माना मुखमाांथी प्रगट थया, कोई केहेछे के, ब्रह्मानुां मुख एटले ब्राह्मण तेमाांथी भनकळ्या. वदेने जोडेला बीजाां 
नाहानाां नाहानाां पुस्तको छे, तेने उपभनषद कहेछे. तेमाां केटलाएक खराछे ने केटलाएक नूतनछे. वैभदक 
कमधनी, ए ग्रांथमाां बनदा करेली छे. अने बीजा बर्ा देव मुकीने, एक परब्रह्ममाि मानेलु छे. अने घणुां करीने 
भनवृभत्त मागधनी प्रशांसा करीछे. आ ग्रांथमाांथी वदेाांत शास्त्र उत्तर मीमाांसा भनकळ्युां. अने बीजा वैभदक ग्रांथमाांथी पूवध 
मीमाांसाशास्त्र भनकळ्युां छे. ए बे मत एक बीजाने भवरुद्धछे. अस्ग्नहोिी याभज्ञक, इतयादी कमधकाांडी, ब्राह्मण पूवध 
मीमाांसा शास्त्रनो आर्ार लेछे. अने सांन्यासी परमहांस इतयादी, तयागी, ब्राह्मण उत्तर मीमाांसा एटले वदेाांत 
शास्त्रनो आर्ार लेछे. अने बर्ाय कमध मुकीने फकत ब्रह्मनुां ध्यान करेछे. बीजा कोई देवने मानता नथी. ए मागधने 
ज्ञान मागध पण कहेछे. आ ब ेभशवाय िीजो मागध भस्क्त मागध करीने साांप्रत चालेछे. तेमाां चार सांप्रदायना ग्रहस्थ 
तयागी, बैरागी सारु् ईतयाभदक गणाय छे. हरदास, पुराभणक, रामदाभस, वारकरी, आ बद्धाय भस्क्तमागधवाळाछे. 
एने उपासना मागध पण कहेछे. उपासनाना पेटामाां ब ेछे एक वाम मागध अने एक दक्षण मागध. तेमाां वाम मागध ए 
देवीनुां कहेवाय छे. अने दक्षण ए भशव, भवष्ट्णु इतयादीकनुां कहेवाय छे. तेमाां स्मातध, शवै, वैष्ट्णव, समपधणी, 
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सत् सांगी, इतयाभदक गणाय छे. ए मागधमाां वैष्ट्णव माि अबहसाव्रत पाळेछे अने वाम मागध जे आगम अने तांिनो 
आर्ार लेछे तेमाां ए व्रत पाळता नथी. अने जे वदेनो आर्ार लेछे ते पण अबहसा व्रत पाळता नथी. अनेक शास्त्रमाां 
कोई ठेकाणे ज्ञाननी प्रशांसा करीछे, कोइ ठेकाणे भक्तीनी प्रशांसा करीछे. कोई ठेकाणे कमधकाांडनी प्रशांसा 
करीछे. अने दरेक मागधना ग्रांथ घणाछे. माटे कीयो मागध सारो तेनो भनश्चय करवाने घणो मुषकेल पडेछे. एटलुां  
खरु के कमधकाांड ए बहु प्राभचन छे. अने यज्ञयागना भवर्ी केवळ, बहदुस्तानमाां चालता हता, एम नथी पण बीजा 
देशमाां पण प्राचीन काळमाां यज्ञयाग करता हता. 

 
प्राभचन काळमाां जे ब्राह्मण हता, तेमने ऋभष एवुां कहेता. केटला एकने महर्तष, एवुां नाम छे. 

केटलाएकने, देवर्तष, केटला एकने राजर्तष, छांदर्तष, एवाां जुदाां जुदाां नाम छे. पण ऋभष ए शब्दनो अथध, ग्रांथकता 
एवो थाय छे. पण हालनाां ब्राह्मण एम कहेछे के ऋषीनुां ज्ञान अद्भतू हतुां तेथी तेमने “अदृष्टाथधरष्टा” कहेछे. 
एटले जे कोइने मालम पडवानुां नहीं ते एमने मालम पडतुां हतुां. तेथी एमणे जे ग्रांथ बाांध्याछे, ते वदेतूल्य 
गणायछे. अने ऋषी गया पछी जे ग्रांथ थया ते, पौरूष ग्रांथ कहेवायछे. ऋषीना ग्रांथने, आषध एवुां कहेवायछे. अने 
वदेना ग्रांथने छाांदस एवुां कहेवाय छे. ए बर्ाय ऋषी अनेक प्रकारना जनावरोनुां माांस खाता हता. एवुां एमना ग्रांथ 
उपरथी जणायछे. हाल म्लेंछ, यवन इतयाभदक माांस आहारीछे, पण एमना करताां आ बर्ाय ऋषीओ वर्ारे हता. 
कारण, हाल िान्स देशमाां घोडानुां माांस खावानो प्रचार. पड्योछे. पण अश्वमेर् ऋभषओ हजारो वषधथी करता 
आव्या छे. तेथी एवु मालम पडेछे के घोडो खावानो प्रचार ऋभष मांडळमाां घणो हतो. पछी बौर् अवतार थयो 
तयारे, घणीक बहसा बांर् पडी, अने दयानो भवस्तार थयो, अने सास्तवक मागध वध्यो, अने बर्ा लोक भनवृभत्त मागधने 
वळगी पड्या. तयारे कमधकाांडी ब्राह्मण, बहु ओशीयाळा थइ पड्या, अने पोतानुां कमध ढाांकवा वास्ते केटलीक 
मीथ्या बातो चलावी ते एवीके कोइ कहेछे, के, 

 
वैभदकी बहसा बहसा न भवभत ॥ 

एटले वदेमाांनी बहसा छे तेने बहसा न गणवी, 
 

या वदेभवभहता बहसा न सा बहसा प्रकीर्ततता ॥ — भागवत टीका ११–५–११ 
यद्िाणभक्षो भवभहतः सुरायास्तथा पशोरालां भनां न बहसा ॥ — भागवत ११–५–१३ 
देवतोदे्दशने यतपशुहननां तदालां भनम् ॥ — टीका 

 
बीजा कहे छे के, पूवेना, ऋषी जनावरो मारता, पण फरी जीवांत करवानुां तेमने सामथ्यध हतुां, ते आपणे 

नथी माटे आपणे न करवी. बीजा कहें छे के, वदेमाां बहसा नथी अने जे बहसानो अथध कहाडे छे, ते भलू छे. बीजा 
कहे छे के, मनुष्ट्यने माांस खावानी इछा होय, ते तृप्त करवाने वास्ते यज्ञ भवभर् बताव्यो छे माटे ए भवभर् नथी, पण 
सांकोच छे. बीजा केटला एक, कहे छे के, कोई कामनी भसद्धी करवी होय तयारे बहसा करवी पडे पण आपणे 
काम्य कमध मुकी देइए तो, बहसानी जरूर नथी, अने केटलाएक कहे छे के, वदेमाां जे बहसा लखी छे, ते पूवध 
युगने वास्ते हती, पण कळीयुगने वास्ते नही. खरी रीते ए बर्ी तकरार तपाशीए तो, एमाांनी एक पण खरी नथी, 
कारण जनावरोने मारीने ऋभषओ फरी जीवांत करता हता, ए वातनो दाखलो कोइ ठेकाणे मळतो नथी. अने 
बीजुां एम के जे युगमाां घणी बहसा चालती ते युगने कळी कहेवुां, अथवा जे युगमाां दयानो भवस्तार वर्ारे थयो, तेने 
कळी कहेवुां, आ एक मोटो सांशय छे. अने वदे वाक्यनो नीषेर् पुराण वाक्यथी थाय नही. माटे ए तकरार पण 
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बरोबर नथी. अने जे कहे छे के वदेनाां वाक्य सांकोचाथध छे. ते पण खरु नथी कारण अनुस्तरणी इतयादीक ठेकाणे 
माांस खावानुां नथी तयारे बहसा शावास्ते लखी छे. एनुां कारण जणातुां नथी, सांकोच होय तो एवी बहसा लखे नही. 
माटे ए कल्पना पण भमथ्या छे. अने वदेमाां बहसा नथी, एवुां जे कहे छे, तेमने भवश ेएटलुां ज कहेवाय के ते लोको 
वदेाथधमाां अभण छे. खरी वात एटलीज के बौरे् दयार्मध चलाव्यो ते दहाडाथी ब्राह्मण लोकोए बहसा शास्त्र 
सांताडवाने वास्ते, अनेक योजना करी. ब्राह्मण अने क्षिी ए बेऊ जणाए पोतानो र्मध मुकी दीर्ो, अने लोभी थइने 
रव्याथध, गमे ते वातने मान्य करे छे. अने आ वात सतय छे के असतय छे ए भवश े भवचार करता नथी. ए प्रमाणे 
हालना ब्राह्मणोनी स्थीती छे. तेज प्रमाणे क्षिी लोकोए पोतानो र्मध मुकी दीर्ो, एमनो र्मध एवो हतो के, पोतानो 
देशनुां रक्षण करवुां, ते वात जइने पेटने अथे जे रोटलो आपे एनी नोकरी बजावावी, ते कहे के, भाइने बापने मारो; 
तोपण मारे. ए प्रमाणे स्थीती पाम्याथी बर्ो देश खराब थई गयो, अने सतय अने देशाभीमान नाबुद थयो. 

 
जे वखत दयार्मध प्रगट थयो तारे बहसानी बांर्ी थइ. पण केटला एक प्राांतमाां ए चाले छे. ने केटलाएक 

प्राांतमाां नथी चालतो. सारस्वत, मथैील, कान्यकुब्ज, गौड, उतकल, ए पाांचे गौड ब्राह्मण कहेवाय छे अने तेमनी 
वस्ती कराांची, लाहोरथी कलकते्त सुर्ी, आखा बहदुस्तानमाां छे. ते बर्ाय मच्छ माांसनो अहार भनतय करे छे. अने 
रावीड, तैलां ग, कणाटक, महाराष्ट्र, ए चार प्राांतमाां, यज्ञ करती वखत माि, माांस खाय छे, भनतय खाता नथी. 
अने गुजरातमाां कोइ कारणथी पण माांस खाता नथी. ए प्रमाणे आज वहीवट छे. दक्षणना जे वैष्ट्णव सांप्रदाइ 
ब्राह्मण छे ते लोटनो बकरो करीने तेनो यज्ञ करीने खाय छे. तेने पीष्ट पशु कहे छे. पण बीजा घणा ब्राह्मण प्रतयक्ष 
पशुनो यज्ञ करे छे. ए प्रमाणे घणा ब्राह्मणोऐ, बडोदरामाां अने करनाळी के्षिमाां यज्ञ कया छे. पुना, सतारा, काशी 
इतयाभद के्षिमाां घणा यज्ञ थाय छे. तेमाां कोइमाां चार कोइमाां आठ कोइमाां पचीस एटलाां पशु होमे छे. अने 
जनावरो शस्त्रथी मारता नथी कारण तेनुां रुर्ीर बहार पडवुां न जोइए. माटे गळु दाबीने मारे छे. जे ठेकाणे श्रावक 
गुजराती के मारवाडी जे गाममाां होय छे, ते ठेकाणे कोइ अस्ग्नहोिी यज्ञ करवा लागे तयारे कोइए एने माल 
र्ीरवो नही के वचेवो नही एवो वाांर्ो घाले छे. तेथी घणी हरकत पडे छे. तेथी अहांमदनगर जील्लामाां घणा एक 
गाममाां श्रावकोनी वस्ती मोटी छे. ते ठेकाणे यज्ञ थतो नथी तेज प्रमाणे मुांबइमाां पण गुजराती श्रावक ने वैष्ट्णवोनी 
वस्ती वर्ारे छे, माटे ते ठेकाणे पण आज सुर्ी यज्ञ थयो नथी. पण ज्याांहाां ब्राह्मणोनो जथो मोटो छे ते ठेकाणे 
यज्ञ थाय छे. गया माहा महीनामाां पुनामाां वाजपेय यज्ञ थयो तेमाां चोवीस बकरा होम्या अने मोटा मोटा नामाांभकत 
गृहस्थो अने वदेीया ब्राह्मण शास्त्री पांभडतो भेगा थया हता. एवुां वतधमानपि थी खबर प्रभसद्ध थइ छे. 

 
र्मधना आर्ार ब ेजणाय छे. एक तकध , अने बीजो, कथा, ज्ञानी लोक छे, ते तकध थी, ईश्वरने समजे छे. 

अने अज्ञानीछे तेमने वास्ते, रोचनाथध, अनेक प्रकारनी कथा रचेली ते वाांचीने ते प्रमाणे भजन करेछे. तकध ने फक्त 
बुभद्धनो आर्ार छे. अने कथाने आर्ार पुस्तकनो. पछी पुस्तक लखनारनी जेवी आबरू ते प्रमाणे ते पुस्तकनी 
मान्यता थाय. जगतमाां पुस्तक लखनार घणा थयाछे. अने ते एकेक देशमाां एकेक ज्ञाभतमाां एकेक सांप्रदायमाां 
मानीताछे. ब्राह्मण कहेछे के ऋभषनाां करेलाां पुस्तक ते बर्ाय करताां मोटाां. कारण के परमेश्वर ऋभषमाां पे्ररणा 
करता हता, ते प्रमाणे ऋभष लखता. श्रावक कहेछे के, भतथंकरना पुस्तको मोटाां, मुसलमानो कहेछे के पेगांबरनाां 
पुस्तको मोटाां. आ बर्ाां पुस्तको मेळवताां एकबीजाने मळताां नथी. तयारे र्मध कोने कहेवो अने पाखांड कोने कहेवो 
एनो भनणधय करताां बहुज कठण छे. र्मध छे ते बे प्रकारना छे. एक स्वभाभवक, अने साांकेभतक. स्वभाभवक र्मध छे 
ते स्वतःप्रमाण छे. अने बद्धाय पुस्तकोमाां ते मळे छे. अने, साांकेभतक, र्मध माि मळतो नथी. स्वभाभवक र्मध एटले 
सतय, दया, न्याय, शम, दम, भततीक्षा, इतयाभद, ने कोइ पण ना पाडतुां नथी. अने, साांकेभतक र्मधमाां घणीए 
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तकरारो छे. बहदु कहेछे के श्रावण मासमाां उपवास करवा ने मुसलमान कहेछे के रमजानमाां करवा, ए प्रमाणे 
देश देशना, साांकेभतक र्मध अने आचार जुदाछे. आ बर्ानुां तत्त्व जे ज्ञानी अने भववकेी छे, ते माि जाणेछे, अने जे 
लोक अज्ञानी होयछे, ते एक बीजानी साथे अभभमानथी, लढीमरेछे. अने एकबीजानी बनदा, अने िेष करेछे, अने 
सार, असारनुां भवचार करता नथी. 

 
हालना ब्राह्मण घणा अज्ञानी थयाथी पोताना शास्त्रमाां शुां छे ते जाणता नथी अने पोतानुां ज्ञान वर्ारता 

नथी तेथी िण हजार वरस उपर बहदुस्तानमाां जेटलु ज्ञान हतुां, तेटलुांज, कायम रहु्यछे. तेनुां कारण जे आगळ 
ऋभषयो लखी गया, तेमाां काांइ भलू नथी, तेथी काांइ वर्ारवानुां रहु्यां नहीं, एवी समजण पड्याथी लोको आगळ 
डगलाां भरता नथी. 

 
र्मधशास्त्रमाां एवु कहु्यां छे के, यज्ञ कयाथी देश अने भभुम पभवि थाय छे. अने कीया देशमाां यज्ञ करवा अने 

कीया देशमाां न करवा एनी भवगत लखी छे. तेमाां गांगा यमुनानो काांठो ए सौथी श्रेष्ठ गणाय छे. ते ठेकाणे, पूवध 
युगमाां घणा यज्ञ थएला, तेथी ते देशने पूण्य भभूम कहे छे. हाल केटला एक लोक एम कहे छे, के यज्ञ करवो 
नहीं अने जे कमधमाां बहसा आव े छे, ते कमध न करवुां, पण जे ऋभषना बाांरे्ला ग्रांथ छे ते आर्ारथी ब्राह्मणने 
ब्राह्मणपणुां मळे छे. अन्नप्राशन मौभजबांर्न, लग्न, अांतयेभष्ट, आ बर्ाय सांस्कार श्राद्धतपधण श्रावणी इतयाभदक कमध 
खरा अने, बाकीना यज्ञाभदक कमध, भमथ्या ए केम थश.े एकज ऋभषना ग्रांथमाांनो एक अध्याय खरो न एक अध्याय 
खोटो, ए केम कहेवाश,े अने कदाभप एम होय तो तेनो पाठ पारायण करवामाां पुण्य छे के नहीं? ज्यारे वर परणवा 
सारु घेर आव े छे तयारे मरु्पकध  करवानी चाल अद्याभप चाले छे. ने उतसजधन पक्ष लेइने गौदान करे छे. तेज 
प्रमाणे शूलगवने ठेकाणे वृषोतसगध करे छे. अने श्राद्धमाां, माांसने ठेकाणे, माांष एटले, अडद ले छे. पण कमधनो 
तयाग करता नथी. बद्धाय पृथ्वी उपर भरतखांडने कमधभभूम कहे छे. तेनुां कारण, आ देश भशवाय, बीजे ठेकाणे 
यज्ञ याग थता नथी तेथी ते देश पभवि थएला नहीं, माटे ब्राह्मणोने, बीजा देशमाां जवानी पण मनाइ छे. 

 
शास्त्रमाां एवुां गणेलुां  छे के बार मासनुां एक वषध थाय छे अने एवाां केटलाएक वषध जाय, तयारे एक युग 

कहेवाय, अने चार युगनो महायुग अने एवा बोहोतेर महायुग जाय, तयारे एक मन्वन्तर थाय छे अने चौद 
मन्वन्तर जाय तयारे, एक कल्प कहेवाय. कल्प, एटले ब्रह्मदेवनो एक दीवस. केटलाएक ब्राह्मण एम कहे छे के, 
कोई शास्त्र आ कव्पमाां चालवानुां, अने कोई शास्त्र बीजा कल्पमाां चालवानुां, एवो कल्पभेद बताव ेछे. प्रण ए वात 
खरी जणाती नथी केवळ अनुवाद टाळवाने वास्ते ए कल्पना करेली छे. वदेनो एक भाग एक कल्पमाां, अने बीजो 
भाग बीजा कल्पमाां, चालवानो, एवु कहीएतो, वदेनो कोइ भाग रहेवानो नथी. अने वदेमाां यज्ञ भवर्ी वीना कोइ 
भाग पण छेज नही. कोइ कहेश ेके ज्ञानकाांड तो उपभनषद भाग छे, तेमाां यज्ञनो भवर्ी बतावलेो नही. पण यज्ञनी 
बनदा करेली नथी. वळी एम कहेलुां  छे के यज्ञ कयाथी देहनी, ने भचत्तनी शुभद्ध थाय छे. अने ते कया पछी सांन्यास 
लेवो माटे घणा एक लोक यज्ञ सांपादन करीने, पछी सांन्यास ले छे. 

 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् ॥ —गीता 

 
शतयज्ञ जे माणस करे, तेने इांरपद मळे छे. एटले ते माणस स्वगधनो राजा थाय छे. अने जे यज्ञ करे तेने 

स्वगध मळे छे. एवी कथा पुराणोमाां घणे ठेकाणे लखी छे. अने केटला एक राजा, शतयज्ञ करवा लाग्या, तयारे 
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इांरने बीक लागी, के आपणुां राज्य जश,े तेथो ते आडो पड्यो, एवी पण कथा छे. पण हाल जे लोक यज्ञ करे छे, 
ते फलाणे दीवसे स्वगे जश ेएवुां काांइ जणातुां नथी. कारण कोइ यज्ञ कया पछी दश वषध जीव ेछे, वीस वषध जीव े
छे, ने कोई पचास वषध जीव ेछे, पछी की वखत जता हश ेते कोण जाणे. 

 
आ कळीयुगमाां जेम जेम ब्राह्मण उतरता गया, तेम तेम स्त्रीओनो अर्ीकार ओछो करता गया. प्रथम 

लग्न कया भवना ब्रह्मवादी स्त्रीओ रहेतो हती; एवाां उदाहरणो पण घणा छे. गागी, मिेैयो, वडवा, आ ऋभष 
कन्याकुमारी हती शास्त्रमाां लख्युां छे के :— 

 
भिभवर्ाः भस्त्रयः – ब्रह्मवाभदन्यः सद्योवध्वश्च । 
ति ब्रह्मवाभदनीनामुपनयनमग्नींर्नां वदेाध्ययनां स्वगृहे 
भभक्षाचयेभत । सद्योवरू्नामुपस्स्थते भववाहे कथांभचदुपनयनमािां 
कृतवा भववाहः कायधः । —हारीतस्मभृत 
पुराकल्पेषु नारीणाां मौजीबांर्नभमष्ट्यते ॥ 
अध्यापनां च वदेानाां साभविीवचनां तथा ॥ 
वजधयेदभजनां चीरां जटावल्कलमेव च ॥—यमस्मभृत 

 
ते बांर् करीने, सवध स्त्रीओने परणाववी अने तेमने शुर प्रमाणे दास समजवी, एवुां ठराव्युां, अने र्णी मरे 

तयारे एमने वाळ उतराववा के र्णीना मडदा साथे बळी मरवुां. जनावरनी अनुस्तरणी करता, ते स्त्रीनीज करवा 
लाग्या. तेथी जुलम, अने अन्याय, बहु वर्ी गयो. 

 
अथवधण वदेमाां सांस्व्हतानुां काांड नव अनुवाक िण अने प्रपाठक वीसमाां पुनर्तववाह करें पांचौदन होम करे 

एवुां लख्युां छे ते मांि भनचे लख्या छे. 
 
या पूव ंपबत भवत्त्वाथान्यां भवन्दतेऽपरम् । 
पांचौदनां च तावजां ददातो न भव योषतः ॥ २७ ॥ 
समानलोको भवभत पुनभुधवापरः पभतः ॥ 
यो३जां पांचौदनां दभक्षणाज्योभतषां ददाभत ॥ २८ ॥ — अथवधसांभहता 

 
प्राचीनकाळमाां लग्न करवानुां महुरत कहाडता नहोता एवुां आश्वलायन अने बौर्ायन सूि उपरथी मालम 

पडे छे. 
 

सावधकालमेके भववाहम् ॥ — आश्वलायन 
सवें मासा भववाहस्य ॥ — बौर्ायन 

 
अने नहानी छोडीनुां लग्न पण करता नव्हता एवुां मनुना वचनथो मालम पडे छे. 
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अज्ञातपभतमयादामज्ञातपभतसेवनाम् ॥ 
नोिाहयेस्तपता बालामज्ञातार्मधशासनाम् ॥ 

 
भहरण्यकेशी सूिमाां एम लख्युां छे के लग्न थया पछी चोथे भदवसे चतुथी कमध एटले गभार्ान करवुां एवो 

भवर्ी लख्यो छे तेथी एम मालम पडे छे के कन्यानी उमर लग्ननी वखत गभार्ान लायक जोइए नहींतो चतुथी 
कमं शी रीते थश.े 

 
प्राचीनकाळमाां िीवणधमाां कन्या आपवा लेवानो अने अरसपरस जमवानो चाल हतो. भगुृऋभषनो पुि शुक्र 

तेनी दीकरी देवयानी ए ययाती राजाने आपी हती एटले ब्राह्मणनी कन्या क्षिीने आपी अने घणाां स्मृभतयोमाां ए 
भवश ेघणुां लखेलुां  छे. पछी आ बर्ी बाबतनो सांकोच थयो अने स्त्रीओने दास्यतवमाां लाववा भवश ेघणोज प्रयतन 
थयो अने जे स्त्रीओने पहेलो अभर्कार हतो ते सवध हरण करी लीर्ो अने स्त्रीओने शुर समान ठराव्युां. 

 
अतः परां प्रवक्ष्याभम स्त्रीशूरपतनाभन च ॥ 
जपस्तपस्तीथधयािा प्रव्रज्या मांिसार्नम् ॥ 
देवतारार्नां चैव स्त्रीशरूपतनाभन षट् ॥ — अभिस्मभृत १३४ 

 
आ देशमाां प्रथम कीरात अने भनषाद एटले भील कोळी इतयाभद लोक रहेता तेने केटलेक ठेकाणे दस्यु 

राक्षस ए पण नाम आप्याां छे. जेम जेम आयध लोकोनी वस्ती थइ तेम तेम जुना लोको हठता गया अने जे वर्ारे 
केळवणी पामेला अने बुभद्धवाळा हता ते आगळ पडता गया अने जे आयध लोकोमाां जे जे रूढी हती ते रूढीनो 
भवर्ी थइ गयो. जे प्रमाणे बोलवामाां जे रूढी चाले छे ते रूढी लेइने व्याकरण शास्त्रना भनयम बांर्ाय छे कहु्यां छे 
के. 

 
प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः ॥ 

 
एज प्रमाणे जे रूढी चालती होय अने जे रूढी लोकोने मान्य छे ते रूढी लेइने र्मधशास्त्रवाळा भवर्ी ठराव े

छे कहु्यां छे के. 
 

शास्त्रात् रूभढबधलीयसी ॥ 
 
हरेक शाखानुां सूि जोताां जेटलुां  सूिमाां कमध लख्युां छे तेटलुां  कोई करतुां नथी केटलाएक अनुष्ठानो बीजी 

रीते करे छे केटलाएक लाांबा थया छे ने केटलाएक टुांका थया छे ते भवश ेएम कहे छे के. 
 

अकरणातमांदकरणां श्रेयः ॥ 
 
कमधकाांडने मूळ आर्ार वदे अने सुि ए बे छे पण ए बेनो अथध कोई करतो नथी अने घणुां करीने रूढीमागध 

प्रमाणे चाले छे. 
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मनुष्ट्यने प्रथम अज्ञानकाळ होय छे, पछी पराक्रम काळ आवछेे, तेमाां मोटा मोटो वीर पराक्रमी राजा 

थईने देशनुां नाम वर्ारी दे छे तयार पछी लोक भवचार काळमाां आव ेछे, अने भवचार करताां करताां जराकाळ आव े
छे तेमाां अवळा भवचारमाां पडीने देशनो नाश थई जाय छे. हाल बहदुस्तानना लोक चोथी स्स्थतीमाां छे हाल कोई 
जाणतो नथी के आ देशमाां पूवे शी शी भवद्या हती अने शो शो सुर्ारो हतो अने वदेशास्त्रमाां शुां छे ते कोई जाणतो 
नथी जुना उदाहरणों जोईने एम बोले छे. 

 
कृष्ट्णिैपायनस्य गृहीतनैभष्ठकब्रह्मचयधस्य भवभचिवीयधदारेष्ट्वपतयोतपादनप्रसांगः 
युभर्भष्ठरस्य कनीयसा भनर्तजतभ्रातृजायापभरणयनां 
वासुदेवाजुधनयोर्तनभषद्धमातुलदुभहतृरुस्क्मणीसुभरापभरणयनम् ॥ 
इभत र्मधव्यभतक्रमः ॥ तैजसानाां न दोषः ॥ 
ख्यातः शक्रो भगाांको भवरु्रभतमभलनः मार्वो गोभपजारः ॥ 
वैश्यापिुो वभसष्ठः स रुजदयमः सवधभक्षो हुताशः ॥ 
व्यासो मतस्योदरीयः सलवणजलभर्ः पाांडवा जारजाताः ॥ 
रुरः पे्रतास्स्थर्ारी भिजगभत वसतः कस्य दोषो न जातः ॥ 

 
तेजस एटले जबरजस्त तेने रूढी तोडताां दोष नथी पण आज तेजस माणसनो आभाव थयो छे अने 

लोक असतय बोलनारा कपटी अने आपसमाां लढणारा बहु थया छे तेनु कारण भविानोनो घटारो बहु थयो कहु्यां 
छे के. 

 
शासे्त्रण हीनाः कवयो भवांभत कभवतवहीनाश्च पुराणभट्टाः ॥ 
पुराणहीनाः कृभषमाचरांभत कृभषतवहीनाश्च भवांभत सांतः ॥ 

 
आ कारणथी अज्ञान बहु उतपन्न थयुां अने भववके भबलकुल जतो रह्यो जे मूखध माणस छे ते डाह्यो गणाय 

छे अने दुराचारी छे ते सदाचारी गणाय छे अमथो ज्ञाती अभीमान वध्यो अने बेदनो अथध शुां छे ते कोई जाणतुां नथी 
सूिनी कोईने खबर नथी रुनु सूि थाय छे ते माि जाणे छे र्मधशास्त्र कोई समजतो नथी ब्राह्मणीयु भणतर पोपट 
जेवुां भणे छे अने लोकोने कनडवानी इछा राखे छे तेथी अदावतो घणी उतपन्न थइ प्रतयेक मनुष्ट्यने एवी इछाछे के 
बीजा लोकोए आपणा कबजामाां रहेवुां अने ते लोकोए आपणो हुकम माननो एज कारणथी सासु बहुनी लढाईओ 
थाय छे. गोर जजमाननी थाय छे, राजा ने रईयतनी थाय छे आवा कारणथी कळीयुगमाां घणीक रीतो बगडती 
गई भवर्वाए वपन करवुां ए भवषे कोई ठेकाणे शास्त्र आर्ार वदेमाां के स्मृभतमाां जणातो नथी. तैतीयध अरण्यकमाां ब े
अध्यायमाां भपतृमेर् एटले अांतयेभष्टनी पद्धती लखी छे, पण तेमाां वपननो अने सतीनो कोई ठेकाांणे दाखलो नथी 
तोपण ए रूढी चाली कारण भवना कोई पण रूढी चालती नथी एथी कहु्यां छे के. 

 
अकारणमनुभद्दश्य नभह मांदोऽभप प्रवतधते ॥ 

 
अथध :— कारण भवना मूखध पण भनयम करतो नथी. 
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तयारे आवा भनयम करवानुां कारण शुां हश े ते कहेवाने घणुां मुषकेल छे. वपन भवषे एक वाक्य 

भनणधयबसरु्माां लख्युां छे. 
 

भवर्वाकबरीबांर्ो भतृधबांर्ाय जायते ॥ 
भशरसो वपनां तस्मातकायं भवर्वया सदा ॥ 

 
पण ए वचन काांहाांनु छे, तेनो पतो नथी अने, के्षपक, अने कस्ल्पत छे एम जणाय छे, अने घणे ठेकाणे ए 

मान्य नथी मनू अने याज्ञवल्क्ये ए भवषे काांई लख्युां नथी कदाचीत यवन मुसलमान बहदुस्तानमाां सांचार करवा 
लाग्या तयारे ए जबरदस्तीथी स्त्रीओने पकडीने लेई जता एवुां देवल स्मृभतथी मालम पडे छे कारण ए ऋषी बसरु् 
नदीने काांठे रहेता अने तेना ग्रांथमाां आवी स्त्रीयोने शी रीते शुद्ध करवी ए भवचार लख्यो छे तेथी एम लागे छे के ते 
वखतमाां कां ई पण मोटुां सांकट उतपांन्न थयुां हश ेतेथी आवो ठराव थयो छे. 

 
कलौ नान्या गभतः स्त्रीणाां सहानुगमनादृते ॥ 
ऋग्वदेवादातसाध्वी स्त्री न भवेदातमघाभतनी ॥ — भनणधयबसरु् 

 
बीजे ठेकाणे एवुां लख्युां छे के 
 

सहानुगमनां शस्तां वैर्व्यस्याथ पालनम् ॥ 
 
अमेभरकामाां, जे वखत जमादार लोकोए, गुलाम बेचाथी राख्या तयारे एवो कायदो करवो पड्यो के 

गुलामोनी फरीयाद के साक्षी कोइ कोटधमाां साांभळवी नहीं अने गुलामनी कमाई ते र्णीनी कमाइ, अने गुलाम 
नासे तो, सरकार पकडीने र्णीने आपे, तेज प्रमाणे र्मधशास्त्रमाां स्त्रीयोनो अभर्कार कहाडी लीर्ो अने तेमने 
दास्यतव आप्युां तयारे तेमने बांर्न करवा वास्ते भवर्वार्मध लखवा पड्या ते नीचेप्रमाणे. 

 
एकाहारः सदा कायधः न भितीयः कदाचन ॥ 
पयंकशाभयनी नारी भवर्वा पातयेतपभतम् ॥ 
नैवाांगोितधनां कायं भस्त्रया भवर्वया क्वभचत् ॥ 
नाभर्रोहेदनड्वाहां प्राणःै कां ठगतैरभप ॥ 
कां चुकां  न परीदध्यात् वासो न भवकृतां वसेत् ॥ 
ताांबलूाभ्यांजनां चैव काांस्यपािे च भोजनम् ॥ 
यभतश्च ब्रह्मचारी च भवर्वा च भववजधयेत् ॥ 

 
बीजुां व्रत बांर्नने ठेकाणे लग्न ठराव्युां तेथी व्रत बांर्ननो काळनो अभतदेश लेइने लग्ननो काळ टुांको कयो 

तेथी एवो ठराव कयो के 
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अष्टवषा भवतेकन्या नववषा तु रोभहणी ॥ 
दशवषा भवदे्गौरी अत ऊध्व ंरजस्वला ॥ 
अष्टमे वष ेब्राह्मणां उपनयेत् ॥ 

 
सवध शास्त्रनुां आदीकरण अनुभव, अने तकध  ए ब े छे आ बेथी शास्त्र बांर्ाय छे. वैद्यशास्त्र, ज्योभतषशास्त्र, 

र्मधशास्त्र इतयाभदकनुां मूळ एज छे. पण लोभी के स्वाथी मनुष्ट्य ज्यारे शास्त्र उभ ुकरवामाां सामेल थाय छे तयारे 
अनुभव अने तकध  बाजुए मुकीने स्वाथी अने लोकभहत नाशक कानुां, शास्त्रमाां घाली दे छे तेथी लोकोनो भबगाड 
थाय छे. आ देशने चार काळ थया प्रथम अज्ञानकाळ हतो तेमाां श्रद्धा वर्ारे पण भवचार ओछो तेथो बहसा कयाथी 
देव तृप्त थाय छे अने जे देव नहीं तेने देव केहेता अने ते देव एवा के मनुष्ट्य पासेथी खावा मागे छे एवुां ते काळमाां 
र्ारेलुां , पछी पराक्रम काळ आव्यो तेमाां रामचांर युभर्भष्ठर अने भवक्रम जेवा पराक्रमी राजा थया तेमणे आयध 
लोकोने बहु सुख अने मोटापणुां आप्युां तयारपछी षट्दशधनवाळा भनकळ्या ते वखतमाां भवचारकाळ प्राप्त थयो ते 
वखतमाां कमधकाांन्ड उपरनी श्रद्धा भनकळी गइ अने मानभसक शास्त्र बहु वर्ी गयुां तप, देहदांड, उपवास, 
इतयाभदक र्मधमाां पेठापछी जराकाळ आव्यो तेमाां भवचार उांर्ो पड्यो अने पराक्रम नष्ट थयुां हव े जेमना हाथमाां 
कायदा करवाना हता तेमने स्वाथध बुभद्धथी के पोताना अज्ञानथी एवा कायदा कया के लोकोनुां सवध रव्य हरण 
कयुध अने लोको आपणा भक्ष छे एम समजीने नाना तरहेथी लोकोने खाइ गया अने हजारो कायदा एवा कया के 
लोकोमाांनो सांप उठी गयो अने अदावतो वर्ी अने भारे बेडीओ लोकोना पगमाां एवी सज्जड करी मुकी छे के तेथी 
लोकोनी हाल चाल अने भवचार बांर् पड्यो छे अने पोताने वास्ते जे खोराक करी मुक्यो हतो ते अने पांडे पारका 
लोकोनो भक्ष थया. ए स्स्थतीमाां आ देश हाल पड्योछे. पृथ्वी उपर घणा देश छे पण बहदुस्तान जेवा हजारो 
वरसथी परतांि थएलो देश जणातो नथी अने कदाचीत आ देशने स्वतांिता मळवानो वखत आवतेो 
अहींआांनालोक पोतानी स्वतांिता रक्षण करश ेएवुां पण लागतुां नथी. 

 
जे बेडीओ ऊपर लखी छे तेमाांनी थोभड हेठे बतावी छे. 
 

१ भिजस्याब्र्ों तु नौयातुः शोभर्तस्याप्यसांग्रहः ॥ 
२ भशरसो वपनां तस्मात् कायं भवर्वया सदा ॥ 
३ स्त्रीशरूसमानर्माः ॥ 
४ दत्ता कन्या न दीयते ॥ 
५ क्वभचत् गानी पभतव्रता ॥ 

 
अथध :— ब्राह्मण, क्षिी, वाणीए नावमाां बेसवुां नहीं. २. भवर्वाए वाळ राखवा नहीं. ३. स्त्री अने शुर ए बांने 

बराबर छे. ४. कन्याने पुनर्तववाह न करवो. ५. जे स्त्री गायन करे ते पभतव्रता रहेश ेनहीं इतयाभद भनयम बाांध्याथी 
बहदुलोकोनुां पराक्रम जतुां रहु्यां, १ बहदुस्तानना िण तरफ दभरयो छे अने उत्तर तरफ भहमालय छे माटे वहाणमाां 
बेठा भसवाय परदेशमाां जवाय नहीं अने परदेशमाां गया भबना ज्ञान के वपेार वर्वानो नथी, आ प्रमाणे भनयम अांगे्रज 
लोकोए कयो, होत. तो आ देशमाां वहाण भशवाय शी रीते आव ेअने आ देशमाां मोटुां राज्य मेळव्याथी एमने जे 
अपरभमत सुख मळ्युां छे, ते शी रीते मळत, माटे दभरयामाां जवुां नहीं एवो भनयम जे माणसे ठराव्यो ते माणस 
अतयांत मूखध हश ेएवुां जणायछे. हव ेए खरूां  के हजारो लोक वाहाणमाां वशेीने फरेछे अने मस्कत वगेरे ठेकाणे पण 



 अनुक्रमणिका 

बेपार करेछे पोरबांदरना तथा कछमाांडवीना वाणीया आिीका खांडमाां घणा छे, मारीच बेटमाां बहदु घणा छे तेज 
प्रमाणे काबलु, कां दहारमाां, अने इरानमाां पण घणा बहदुओ वसेछे तेथी सदरहु भनयम कोई पाळतुां नथी ए खरूां  छे 
तोपण केटलेक प्रसांगे स्वाथी ब्राह्मण कोइने छळ करवानो र्ारे ता सदरहु वचन तेमने टेको आपेछे, अने 
घणाखरा लोक अज्ञानी छे तेथी खरू शूां अने खोटु शुां एनो भवचार थतो नथी, लोकोनो गाडरीयो प्रवाहछे. माटे 
महीपतराम रूपराम जेवा भवलायत जइ आव्या ते काम मोटुां रै्यधनुां अने साहसनुां कयंु अने एवुां काम करनारा 
घणाज थोडा हश े ते बाबत तेमनी तारीफ करवानी तो बाजुपर रही अने आज चौद वरस सुर्ी न्यातना लोक 
लढ्याज करेछे अने सदरहु वचन काढीने एकबीजाने टेको आपेछे, पण ए भवश ेकोइ भवचार के भववके करता 
नथी आवा लोक ज्ञानशुन्य थया छे. 

 
२. बीजो भनयम भवर्वाना केश काढवा भवश ेछे ते पण केटलाएक लोक मानता नथी. उत्तरबहदुस्तान, 

गुजरात, रभवड देशमाां अने दक्षणमाां पण मानता नथी. 
 
३. िीजो भनयमथी स्त्रीयोने शुर बराबर ठराव्या तेथी उपनयन गयुां ने बर्ाय स्त्रीनुां भववाह करवो एम थयुां 

तेथी बाळलग्न उतपन्न थयुां अने लोक अल्पायु अने भनबधळ थया तेथी आखा देशनुां सतयानाश गयुां जेने कन्या होय 
ते फीकरमाां पडेछे अने वर सोर्वा लागेछे पछी बीजवर मळे के केवळ नानुां बाळक मळे के वृद्ध मळे तो तेनो 
भवचार न करताां परणावांछे. 

 
४. चोथो भनयम बाांध्यो के, जे राांडे तेने फरी परणाववी नहीं, एवुां ठराव्याथी पाप बहु वध्युां अने बाळहतया 

अने गभधपात अपरभमत थथो छे, शास्त्रमाां ए भवश ेअनेक मत छे ते बर्ाय स्मृतयथध सारमाां एकठा कया छे ते नीचे 
प्रमाणे :— 

 
मृतेऽन्यस्म ैप्रदातव्या मृते सप्तपदातपुरा ॥ 
पुरा पुरुषसांयोगान्मृते देयेभत केचन ॥ 
ऋतावदृष्ट ेकन्यैव पुनदेयेभत केचन ॥ 
आगभधर्ारणातकन्या पुनदेयेभत चापरे ॥ 

 
आवा अनेक मत थयाथी भनश्चय शो ते ठराववाने मुश्केल पडेछे. प्राचीनकाळमाां आठ प्रकारना भववाह 

हता तेनाां नाम :— 
 
१ ब्राह्म २ दैव ३ आषध ४ प्राजापतय ५ आसुर ६ गाांर्वध ७ राक्षस ८ पैशाच. अने तेर प्रकारना पुि हता तेनाां 

नाम. 
 
१ औरस २ पुभिकासुत ३ के्षिज ४ गूढज ५ कानीन ६ पौनभधव ७ दत्तक ८ क्रीत ९ कृभिम १० स्वयांदत्त 

११ सहोढ १२ सोपभवद्ध १३ िामुष्ट्यायण. 
 
आमाांथी बे राख्या छे ने बीजा बर्ा काढी नाख्या छे. 
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वदेमाां घणे ठेकाणे पुनर्तववाहनी आज्ञा छे अने भारतमाां दमयांभतनुां आख्यान प्रसीद्ध छे तेज प्रमाणे— 
 
पद्मपुराणमाां अध्याय ८४ माां भदव्यादेवीनी कथा छे ते हेठे लखीछे— 

 
उज्वल उवाच 

 
प्लक्षिीपे महाराज आसीतपुण्यमभतः सदा ॥ 
भदवोदासेभत भवख्यातः सतयर्मधपरायणः ॥ १ ॥ 
तस्यापतयां समुतपन्नां नारीणामुत्तमां तदा ॥ 
भिव्यादेवीभतभवख्याता रूपेणाप्रभतमा भभुव ॥ २ ॥ 
भपिा भवलोभकता सा तु रूपलावण्यसांयुता ॥ 
कस्म ैदेया मया कन्या सुवराय महातमने ॥ ३ ॥ 
इभत बचतापरो भतूवा समालोच्य नृपोत्तमः ॥ 
रूपदेशस्य राजानां समाहूय नृपोत्तमम् ॥ ४ ॥ 
कन्याां ददौ माहातमासौ भचिसेनाय र्ीमते ॥ 
तस्या भववाहकालस्य सांप्राप्ते समये नृप ॥ ५ ॥ 
मृतोऽसौ भचिसेनस्तु कालर्मेण वै भकल ॥ 
भदवोदासस्तु र्मातमा बचतयामास भपूभतः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान्स समाहूय पप्रच्छ नृपनांदनः ॥ 
अस्या भववाहकाले तु भचिसेनो भदवां गतः ॥ ७ ॥ 
अस्यास्तु कीदृशां कमध भभवष्ट्यां ततबु्रवांतु मे ॥ 

 
॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ 

 
भववाहो जायते राजन् कन्यायास्ते भवर्ानतः ॥ ८ ॥ 
पभतमृधतयुां प्रयातयस्या नो चेतसांगां करोभत च ॥ 
महाव्याघ्यभभभतूश्च तयागां कृतवा प्रयाभत च ॥ ९ ॥ 
प्रव्राभजतो भवते् राजन् र्मधशासे्त्रषु दृश्यते ॥ 
न स्यारजस्वला यावदन्येष्ट्वभप भवर्ीयते ॥ १० ॥ 
भववाहां तु भवर्ानेन भपता कुयान्न सांशयः ॥ 
एवां राजा समाभदष्टो र्मधशासे्त्रषु कोभवदैः ॥ ११ ॥ 
भववाहाथं समायात इांरप्रस्थे भिजोत्तमःै ॥ 
पुनदधत्ता तदा तेन रूपसेनाय भभूजेु ॥ १२ ॥ 
यदा यदा महाभागो भदव्यादेव्याश्च भभूमपः ॥ 
चके्र भववाहां तद्भत्ता भियते लग्नकालतः ॥ १३ ॥ 
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एकबवशभतभत्तारः काले काले मृतास्तदा ॥ 
तस्यास्तु रूपां सांश्रुतय राजानो मृतयुनोभदताः ॥ १४ ॥ 
सग्रामां चभक्ररे मूढास्ते मृताः समराांगणे ॥ 

 
अथध :— भदवोदास करीने एक राजा हतो तेनी कन्या भदव्यादेवी करीने हती तेने भचिसेननाां राजपुि 

साथे परणावी एटलामा वर मरी गयो तयारे ब्राह्मणोनी सभा करी राजाए पुछयुां के हव े शी रीते करवुां, तयारे 
ब्राह्मण बोल्या के, कन्या वरने घेर वळावी नहीं तयाां सुर्ी कोई पण भवघ्न आवतेो पुनर्तववाह थाय, ते साांभळीने 
राजाए पोतानी कन्याने भचिसेन कुां वरने फरी आपी, पण ते वर तरतज मरी गयो, ए प्रमाणे ए कन्यानाां एकवीस 
वार लग्न थयाां. 

 
कन्याने ग्रह अभनष्ट होयतो लग्न पहेलाां कुां भ भववाह करवो एवुां लख्युां छे ते कुां भ फोडेथी एक र्णी मरी 

गयो एम समजायछे ए प्रमाणे लोक करेछे पण कुां भ भववाह पछी जे लग्न थाय छे ते पुनर्तववाह केम न कहेवाय. 
 
प्राचीन काळमाां स्त्रीयोने नृतय गायन शीखावता ते चाल हाल बांर् पड्योछे अजुधन भवराट राजाने घेर 

ब्रहांनटा थईने रह्यो हतो ते जनानखानामाां गायन शीखववा वास्ते रह्यो हतो, एज प्रमाणे बार बरस सुर्ी ब्रह्मचयध 
पाळीने भवद्याभ्यास करवानी चाल हती ते पण बांर् थईछे. जनोई देता पेहेलाां भववाह करी मुकेछे, अने ब्रह्मचयध 
बीलकुल पाळताज नथी, कन्यानी जनोई मुदल काढी नाांखी, अने भायडानी राखीछे ते अमसती नामनी 
राखीछे, पहा भवद्याभ्यास करवानो जे मुळ हेतु, तेनुां कशुांए ठेकाणुां नथी. मनुस्मृभतमाां लख्यु छेके िीस वरसनी 
उमरनो पुरुष होय तयारे बार वषधनी कन्या परणाववी. 

 
बिशिषो वहेकन्याां हृद्याां िादशवार्तषकीम् ॥ 

 
आ भशवाय िीवणधमाां कन्या अने अन्न व्यवहार हतो, ते हाल बांर् पड्यो छे, एटलुज नहीं पण ब्राह्मण 

ब्राह्मणमाांज वाांर्ा पड्या छे, ते एक बीजानुां जमता नथी ने कन्या आपता नथी, तेथी घणी अडचणो पडीछे, कोई 
नातमाां कन्यानी छतछे ने कोई नातमाां अछतछे, अने ए वाांर्ाने लीरे् गायकवाड जेवो मोटो राजा होय तेने पण 
भीखारी कन्या सोर्वी पडेछे, कारण के बसर्ीया के होलकरनी कन्या एना कामनी नथी, तेथी भीखारीनी कन्या 
ज्यारे परणे तयारे ते कन्यानो मान पण रहेतो नथा अने र्णी वगर परणेली राांडो राखे तो तेमना टोळामाां राणीने 
पण हींडवुां पडे, अने दासी करताां दासी थईने रहेवूां पडे. अने मोटाना घरमाां नाहानो आदमी आवी, कन्यानी 
हीमायतथी मोटु पद पाांमेछे, तेथी बहु बगाड थाय छे, तेथी सुभाभषतकार लखे छेके— 

 
शालको गृहनाशाय भवत्तनाशाय कुां जरः ॥ 

 
बरोबरीनी पदवीना ग्रहस्थोनी सगइ थाय तो मोटो उपयोग थाय छे. हाल बहदुस्ताननी माहाराणीनो 

भदकरो रुसना बादशाहनी कन्या परण्यो अने आवी प्रकारन्या कन्यानुां अपमान थाय नहीं, अने कदाभचत नातनी 
अडचणने लीरे् ए राणीनो दीकरो कोइ सोजरनी कन्या परणत तो ते कन्यानुां मान रहेत नहीं अने तेनो बाप भाइ 
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घरमाां पेशीने कन्याना हीमायतथी, राज्यनो बीगाड करत, अन बराबरीनी कन्या परण्याथी बांने राज्य मजबुत थइ 
गयाां माटे ए भवचारपण ध्यानमाां राखवा लायक छे. 

 
ब्राह्मणोनी उपजीभवका कमध उपर छे. कोइ माणस शाांभतक, पौभष्टक, इष्टापूतध, यजन, याजन कमध करे 

तो ब्राह्मणोने पैसा मळे, जे वखत बौर्र्मध चाल्यो, ते वखत ब्राह्मणो सामा थया तेनुां कारण एज के, तेमनी 
उपजीभवका बांर् पडी, तेथी ब्राह्मणोने बहु क्रोर् आव्यो, गमे ते मागध चाले अने तेमनी उपजीभवकाने काांइ र्क्को न 
लागतो होय तो ते सामा थता नथी प्राभचनकाळमाां ज्यारे ज्ञानमागध भनकळ्यो, तयारे लोक सांन्याशी थवा लाग्या, 
तयारे एवी गोठवण हती के, बर्ाए कमध करीने वृद्ध थाय तयारे वानप्रस्थ अने सांन्यास ग्रहण करता, तेथी 
ज्ञानमागधवाळानो अने ब्राह्मणोनो झाझो वाांर्ो पड्यो नहीं, पछी भस्क्तमागधवाळाये एवुां ठराव्युां के भजन भशवाय 
बीजुां काांई कमध करवानी जरुर नथी, अने कमधकाांडीनो मोक्ष स्वगंमाां हतो ते ज्ञानमागीए एवुां ठराव्युां के स्वगध तो 
थोडा भदवस चालवानुां छे, माटे एवुां नश्वरफळ भवश ेप्रयतन करवो नहीं, ज्ञानमागीवाळानो मोक्षने, सायुज्य मुस्क्त 
कहे छे एटले आतमा अने ब्रह्म एक थई जाय अने ज्योभतमाां ज्योती मळे तयारे जुदुपण ु काांईज रहे नहीं अने 
पाणीमाां मीठुां पडे अने एक थई जाय छे ते प्रमाणे ज्ञानमागीवाळाए मुक्ती मानी छे, पछी भस्क्तमागधवाळाए एवुां 
ठराव्युां के स्वगध अने सायुज्यता, ए बे कामना नथी, अने मोक्ष तेनुां नाम छे के ज्याां भगवाननुां साांभनध्य अने सेवानुां 
लाभ मळे अने जे ठेकाणे गयाथी फरी मृतयु लोकमाां, न अवतरीए तेनुां नाम मोक्ष. 
 

तुकाराम कहे छे 
 

हेभच दान देगा देवा ॥ तुझा भवसर न व्हावा ॥ नलगे मुस्क्त र्नसांपदा ॥ 
सांतसांग देई सदा ॥ गुण गायीन आवभड ॥ हेभच माझी सवध जोभड ॥ 
तुका म्हणे गभधवासी ॥ सुखे घालाव ेआम्हाांसी ॥ १ ॥ 
यग्द्तवा न भनवतंते तद्धाम परमां मम ॥ —गीता अ॰ १५. 

 
एवुां स्थान प्राप्त थवाने वास्ते भस्क्त भशवाय बीजुां सार्न नथी ए लोक तो कमधने भनदधयपणुां गणेछे अने 

ज्ञानने लुखु गणे छे [तुकाराम कहेछे.—आम्हा नको ब्रह्मज्ञान ॥ आम्ही भाभवक हो जन.] भक्त लोक कमधने के वणधने गणता नथी जे 
मोटा मोटा भक्त थई गया तेमाां अनेक जातीना लोक हता. भवदुरजी ए शुर हतो, अजामेळ ए पापी ब्राह्मण हतो, 
नाभाजी ढेड हतो, तेने भक्तमाळ ग्रांथ रच्यो छे. रोहीदास चामडीओ हतो, चोखामेळ ए भांगी हतो नामदेव दरजी 
हतो, कबीर ताई हतो, एकनाथ अने नरबसह मेहेतो ए ब्राह्मण हता, तुकाराम वाणीयो हतो आ बर्ाए कमध मुकीने 
भक्त थया हता एमाांना केटलाएके परोपकाराथध ग्रांथ रच्या छे तयारे ब्राह्मण केहेवा लाग्या के आवा प्राकृत ग्रांथ 
करश े तयारे अमारी वृभत्त डुबी जश,े पछी अमने कोण पुछश े एम समजीने भक्तो साथे ब्राह्मणनुां वैर चालतुां ने 
चालतुां आव े छे, तुकारामनी जोडे रामेश्वरभट बहु लढ्यो अने तुकारामना करेला पसु्तक भीमा नदीमाां नाखी 
दीर्ाां, तेज प्रमाणे गीताना टीकाकार ज्ञानेश्वरना जोडे ब्राह्मणोये बहु वैर बाांध्युां, अने एकनाथने पैठणना 
ब्राह्मणोए घणी बार ज्ञात बाहार मुक्यो ए बर्ी कथा भस्क्तवीजय ग्रांथमाां लखी छे तेथी एम जणाय छे के, भक्तनुां 
अने ब्राह्मणनुां मोटुां वैर छे तेनुां कारण एटलुांज के कमध उपर भक्त श्रद्धा राखता नथी. हालमाां ब्राह्मणनी वृभत्त बहु 
टुटी गई छे तोपण केटलाक लोक एमने हजी माने छे, ब्राह्मण लोक जमवाना बहु लोभीया छे, कां ई पण जमवानुां 
होय तो २० गाउथी दोडतो आव,े ने कोईना घरमाां माणस मरी गयुां होय तो तेनुां बारमुां तो पहेला दीवसथी गणतो 
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रहे, के फलाणा दीवसे बारमुां आव ेछे, बीजुां काांइ मोटुां काम होय तेनो भवचार करवो होय ते वीश ेबोलाव्यो होय 
तो कोई पण ना आव,े दक्षणा के काांई जमवानुां होय तो वगर तेडे पण जाय, ब्राह्मण शीवायना जे बीजा लोको छे 
तेमने पण आ ब्राह्मणनी गुण लाग्यो छे तेपण काांई मोटुां सावधजनीक काम होय तो बोलावताां पण ना आव ेअने 
जमवानुां होय के लग्नकायधनो वरघोडो होय तो वाणीया कणबी पण जरूर आव े आवा प्रसांगे भेगा थवानुां ए 
पोतानो र्मध जाणे छे, बीजुां काांई काम होय तो ते भलूी जाय ने ध्यानमाां रहु्यां नहीं अमारुां  शुां काम छे एम कहीने 
जाय नही. कबीर साहेब कहे छे के — 

 
ब्राह्मण भांगी रावळा चवथा कभहये काग ॥ 
कहे कबीर ए चारो जणनो मुरदा उपर लाग ॥ 

 
ब्राह्मण लोकोए पोताने वास्ते मोटुां राज उभ ुकयुधछे ज्याां जाय तयाां एमनु सनमान, वगर पराक्रमे वगर 

गुणे थायछे, ज्याां सुर्ी यज्ञयाग चालता हताां, तया सुर्ी ए बाबत घणा मोटाां ग्रांथ लख्या छे, केटला एक कहेछेके 
अमे घनान्त वदे भण्या छीए कोई कहेछे के अमे सोमान्तश्रौत भण्या छीए एवुां कमधकाांडनो भवस्तार कयो छे.— 

 
ज्यारे कमधकाांड बठुेां तयारे एमणे बीजी युस्क्त सोर्ी कहाडी ते एवीके नभदओ अने गाम अने तळाव 

ईतयाभदक जे वदेमाां नभह तेनो माहातम लखवा लाग्याां अने ते कथा तेम तेम जुनी थई तेम तेम पक्व थईने फळ 
आपवा लागी ए प्रमाणे काशी, प्रयाग, गया, गोदा, रेवा, पुष्ट्कर, जगन्नाथ, श्रीनाथ ईतया भबकना हजारो माहातम 
लख्याां अने ए टांकशाल हजी जारीछे. पांढरी माहातम पचास वषध उपर लखी गयुां छे, डाकोरनु माहातम चार वरस 
उपर लखी गयुां छे, पावकाचळ माहातम एटले पावागढनी जािानु माहातम श्रीस्थळ माहातम एटले सीतपुरनु 
माहातम थोडा वरस उपर लखी गयुां छे एज प्रमाणे ज्ञाती ज्ञातीना माहातम लख्याांछे. जेवाां के नागरखांड, औभदच्य 
प्रकाश राइक पुराण, ईतयाभदक हजारो माहातम प्रभसद्ध छे ए ग्रांथोमाां लखनाराओए घणी रू्तधता करीछे. [जाांहाां ताांहाां 
कभळ आव्यो छे अने लोकोनी श्रद्धा ब्राह्मणना लेख उपरभथ उठी जश ेमाटे बद्धाय लोकोए गफलतमाां रहेवुां नहीं अने श्रद्धा छोडवी नहीं छोडशो तो नकध माां 
जशो एवी वातो घणे ठेकाणे लखी छे. कभळ बुभद्ध वगाडेछे अने नकध माां नाखे छे माटे हुांभशयारीथाां रहेवुां. जे भाग्यवान हश ेतेज ब्राह्मणना लेख उपर भवश्वास 
राखश ेपापी जीव हश ेते माि राखे नही एवी र्मकावणी पाने पाने लखीछे. 

 
न भवश्वासां कभरष्ट्यांभत देवेषु ब्राह्मणेषु च ॥ 
कमधभ्रष्टा भभवष्ट्यांभत चतुवधणाः कलौ युगे ॥ 
राजानो र्मधहीनाश्च पीडभयष्ट्यांभत ते प्रजाः ॥ 
अर्मधवल्लभो लोको र्मधिेषी च मतसरी ॥ 
भभवष्ट्यांभत कलौ भवप्रा आचारश्रुभतवर्तजताः ॥ 
द्यतूमद्यरता भनतयां सवधव्यसभननः सदा ॥ जैभमनीअश्वमेरे् कभलर्मधप्रकरणे]’ 

 
तेज प्रमाणे केटलाएक मास भतभथ योगवार इतयाभदकनुां माहातम लख्युां छे तेने व्रत पवधणी कहे छे 

व्यतीपात सोमवार पुषोत्तममास कभपलाषभष्ठ महोदय भवगरे ते जेम जेम जुना थता जायछे तेम तेम वर्ारे 
मानवामाां आव ेछे करोडो रूपीआ खरचीने लोक काशी यािा करेछे पवधणी अने व्रत उपर दान पुण्य करेछे, तेथी 
माहातम लखनारनो प्रयतन व्यथध गयो नथी एतो उघाडुां छे अमेभरकामाां गुलाम उपर र्णी कमाइ करता पण ते 
काळ गयो. पण आ बर्ायनी अवर्ी एवी जणाय छे के ज्याां सुवी लोक अज्ञानी छे तयाां सुर्ी एमने एम चालश ेए 
वात ब्राह्मणोना मनमाां सारी रीते वसेछे माटे जेटलो प्रकाश थाय अने भवचार वरे् ते वात तेमने सारी गमती नथी. 
पण हालना काळमाां ए बाबतमाां प्रभतकार थाय एवुां नथी. 
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ब्राह्मणोने शौको घणो थई छे, ब्राह्मण जमाडवाने ठेकाणे आखाडाना बावा अने मांभदरना सारु् जमाडे छे. 

ब्राह्मणोने ए वात सारी लागती नथी. ब्राह्मणोना मनमाां आ वणधसांकर सारु् काांहाांथी आव्या हामारी परांपरा प्राप्त 
मोटाई घणा ग्रांथमाां वणधन करेली ते जती रही. के शुां पण लोक कहेछे के ब्राह्मणमाां तपतेज नथी. सांसारी अने 
लोभीयाने जमाडवामाां शुां पुण्य? ते करताां तीथधवासी, तयागी, तपोनीर्ी, बावा जमाडीये तो शुां खोटुां. एवा घणा 
वाांर्ा पड्या छे. सारु् जे थया छे ते ईश्वर अलौभकक कामो भक्तने वास्ते करे छे एवु माने छे.— 

 
ज्ञानीनुां ब्रह्म भनगुधण छे ते काांई ए करतुां नथी. पोत पोताना कमध प्रमाणे फळ थायछे. ज्ञाननुां फळ 

सायुज्यता छे एम समजीने ज्ञानमागधवाळा कोइनी प्राथधना के भस्क्त करता नथी भस्क्तवाळा परमेश्वरने कता अने 
सगुण समजे छे अने परमेश्वर भक्तनुां भहत करे छे एम समजे छे. तुकाराम नामनो प्रख्यात सारु् दक्षणमाां थयो 
तेना वचनो दक्षणी भाषामाां छे ते भनचे लख्या छे.— 

 
पडता जड भारी ॥ दासे आठवावा हभर ॥ 
मग तो होउ नेभद शीण ॥ आड घाभल सुदशधन ॥ 
कोठे न भदसे पाहाता ॥ उभड घाभल अवभचता ॥ 
हभरच्या दासा बचता ॥ हेतो अघभटत वाता ॥ 
आम्हा घाभल पाठीकडे ॥ पुढे कभळकाळा भभडे ॥ 
हाकेसरभश उभड ॥ घालोनीया स्तांभ फोभड ॥ 
ऐसा कृपावांत कोण ॥ एक भगवांतावाचून ॥ 
तुका म्हणे कृपाभनर्ी ॥ आम्हा उतरी नावमेर्ी ॥ १ ॥ 
वदेाचा तो अथध आम्हाभशच ठावा ॥ येरानी वाहावा भार माथा ॥ १ ॥ 
सांध्याकमधध्यान ॥ जपतपअनुष्ठान ॥ 
अवघे घडे नाम ॥ उच्चाभरता ॥ १ ॥ 
जैसा बोले तैसा चाले ॥ तयाभच वांदावी पाउले ॥ १ ॥ 
मायबाप केवळ काभश ॥ तेणे न जाव ेभतथाशी ॥ १ ॥ 
आभल भतथध पवधभण ॥ न्हाव्या भटा झाभल घभण ॥ १ ॥ 
अवघ्या पापे घडला येक ॥ उपासक शस्क्तचा ॥ १ ॥ 
भाव ेगाव ेगीत ॥ शुद्ध करूभनया भचत्त ॥ 
नाम घेता वाट चाभल ॥ यज्ञ पाउला पाउभल ॥ १ ॥ 
साांडोभनया रामराम ॥ ब्राह्मण म्हणभत दोमदोम ॥ १ ॥ 
दया भतचे नाव ॥ भतूाचे पालण ॥ आभण भनदधळण ॥ कां टकाचे ॥ १ ॥ 
र्न्य तेभच प्राणी ॥ क्षमा दया ज्याचे आांगी ॥ 
यमर्मध साांगे दूता ॥ तुम्हा नाही तेथे सत्ता ॥ 
गदा चक्र घेउनी हरी ॥ उभा असे तयाचे िारी ॥ 
जेथे दया क्षमा शाांभत ॥ तेथे देवाभच वसभत ॥ 
तुका म्हणे भिभवर् ताप ॥ मग जाभत आपोआप ॥ १ ॥ —ज्ञानेश्वरनी वाभण. 
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योगयागभवर्ी ॥ येणे नोहे भसभद्ध॥ वायाभच उपार्ी ॥ दांभर्मध ॥ वदेशास्त्र प्रमाण ॥ श्रुभतचे वचन ॥ एक 

नारायण ॥ सार जपा ॥ जप तप कमध ॥ भक्रया नेमर्मध ॥ वाउगाभच श्रम ॥ व्यथध जाय ॥ —हरीपाठ 
 
एवा भक्तोंना वाक्यो बहु छे ते लखता पार आव ेनहीं. हाभसल एटलुचके प्राभचनकाळनुां माहातम उपर 

हालना ब्राह्मणोए अभभमान राखवो नहीं प्राचीन अभभमान उपर लक्ष राखीने बद्धा क्षभि राजा नाश पाम्या अने 
हभज खराब थायछे तेज प्रमाणे प्राचीन मोटापणुां बतावीने ब्राह्मण मोटा थवा चाहे छे पण ए कशा कामनुां नथी. 
प्राचीनकाळमाां अज्ञान बहु हतुां ते हाल गयुां माटे अज्ञानना आर्ारे मोटापणुां मेळवलुेां  ते प्रकाशमाां रहेवानुां नथी. 
आजना काळप्रमाणे जे सुर्ारो अवश्य छे ते चलावामाां ब्राह्मण लोके मदद करवी. उत्तमगुण अने भवद्या सांपादन 
करवाने वास्ते लोकोने सदुपदेश करवो, देशमाां सांपनुां रक्षण करवुां. ए प्रकारे चालश ेतोज एमनु महत्त्व कायम 
रेहेश.े इांगे्रज लोक राज्य रीभतमाां अने कायदा भवगेरे करवामाां महारू्तध कहेवाय छे कारण के हरेक ठेकाणे बार 
आना पोतानी वातनो स्वाथध अने चार आणा देभश लोकोनो स्वाथध राखे छे एम केहेवाय छे पण ब्राह्मणोना कायदा 
तपाभसये तो पोताना स्वाथध पांदर आना अने भबजानो स्वाथध एक आनो राख्यो छे एम स्पष्ट जणाय छे. ज्याां तयाां 
कथामाां ब्राह्मणोना श्रापभथ हजारो राजा बभळ गया मरी गया परमेश्वरने पण ब्राह्मणोभन भबभहक अने परमेश्वर 
भवष्ट्णुने ब्राह्मणोंए लात मारी तो पण परमेश्वर एमने पगे लाग्या. एभव कथा प्रभसद्ध कभरने पोतानुां महातम 
अपरीभमत वर्ाऱ्युां पण ते वात थई गइ. आज तेवो काळ नथी ए नक्की समजवुां जोईए. 

 
ब्राह्मणोने ग्रहण गणवाभन रीत मालुम पभड ते उपरथी ते पवधकाळ ठरावीने लाखो रूभपया ते उपर हजारो 

वरसथी कमाव े छे. काांइ पण युस्क्त भलू्या नथी. कोइनो बाप मरी जाय तो, तेनो छोकरो सज्जा लोटो भवगरे 
ब्राह्मणने आपे तो स्वगधमाां मरनारने तेटलुां  मळश े एवुां ठराव्युां तेथी मरनारने पछवाडे हजारो दान करेछे. 
परमेश्वरना आडभतया ब्राह्मण थयाछे. अबहया आप्यूां के स्वगधमाां भलामण पोहोचे छे अने तरत जमाखचध पडे छे. 
आ वातनुां सार एटलुां ज के जे बखत एक बाजु बहु रू्तध ज्ञानी अने जबरदस्त होयछे अने बीजी बाजु अशक्त 
अज्ञान अने कमजोर होयछे ते वखत पोतानो स्वाथध थाय तेटलो करी लेवाने कोई भलूतो नथी ए सार्ारण अने 
स्वभाभवक वात छे, पोतानो स्वाथध भलूनारो एवो परभेश्वर भक्त कोकज हश.े घणा एवा नथी तोपण हमे एवा 
भछये एवुां पाखांड करनारा घणा होयछे. 

 
भागवतमाां ऋषभदेवभन कथा छे ते उपरथी एम जणायछे के अबहसा भवषे उपदेश करवामाां प्रथम वैष्ट्णव 

हता. नारदजी वैष्ट्णवमाां गणायछे. ए पण यज्ञ न करवानो उपदेश करता. पभछ इश्वरने माननार अने नास्स्तक ए 
बे पांथ थया पभछ जे ग्रांथ थया ते पोत पोताना जुदा थया. ए मानवाने आर्ार छे जैभमभन अश्वमेर् ए ग्रांथ कोई 
वैष्ट्णवनो लखेलो छे तेमाां लखे छे के अश्वने भभमसेने माऱ्यो ते वखत कपूरनो ढगलो थयो अने लहु भनकळ्यु नहीं 
पण दूर्नी र्ारा चाभल पभछ व्यासजी कपूर होम करवा लाग्या ते वखत इांर देव आभवने उभो रह्यो. तेथी एम 
मालूम पडेछे के ए कू्रर भवर्ी छपावानी मतलबथी लख्युां हश.े वदे अने सूिमाां एवो प्रयतन करेलो नथी. तेथी सूि 
सुभर् बहसा बाबत तकरार न हभत एम जणाय छे. ऋषभदेव, बौर् भवष्ट्णुना अवतार गणेला छे. वैष्ट्णव र्मधनुां मूळ 
दया र्मधमाां छे एम लागेछे. बहसानी तकरार उभभ रह्या पभछना ग्रांथनुां रूपज जुदुछे. 
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बहदुस्तानना पांभडत भविज्जन केहेवाय छे पण एमभन भवद्या लोकोना काममाां आवती नथी, उद्यम, र्ांर्ा 
वर्ारवामाां ए भवद्या मदद करती नथी उलटी र्ांर्ा भागवामाां मदद करेछे माटे भविज्जन ए पद ब्राह्मणोने घटे छे के 
नभह ए मोटो भवचार छे. खरी उपयोगनी भवद्या कभहये तो भशल्प, नाभवक भशल्प, सैन्यभवभकुल्प, भगूोळ 
इतयाभदकनो ठेकाणोज नथी. राजा लोक भविज्जनोनो सांग्रह बहु करेछे पण जेम जेम आ सांग्रह वरे्छे तेम ते 
राजानो सतयानास जाय छे एनुां शुां कारण हश?े 

 
मूळ दयार्मध प्रभतपादन करनारा वैष्ट्णव हता तेमाां जे नास्स्तक थया तेमणे जगतनुां कारण कमध 

स्स्वकाऱ्युां. तेमनुां केहवुां एम छे. 
 

ब्रह्मा येन कुलालवभन्नयभमतो ब्रह्माांडभाांडोदरे ॥ 
भवष्ट्णुयेन दशावतारगहने भक्षप्तो महासांकटे ॥ 
रुरो येन कपालपाभणपटुके भभक्षाटनां काभरतः ॥ 
सूयो भ्राम्यभत भनतयमेव गगने तस्म ैनमः कमधणे ॥ १ ॥ 

 
प्राचीन काळमाां पाांच कमध चालताां हताां ते कळीमाां न करवा भवश ेनीचे लख्या प्रमाणे वचन पराशर ऋभषनुां 

छे — 
 

अस्ग्नहोिां गवालां भां सांन्यासां पलपतृैकम् ॥ 
देवराच्च सुतोतपभत्तः कलौ पांच भववजधयेत् ॥ 
 

अथध :— अस्ग्नहोि, गायनी बहसा, सांन्यास, ने श्रार्माां माांसनुां भक्षण, अने दीयर सारे् परणाववुां. 
 
पराशर ऋभष वैष्ट्णव हता ए ऋभषए जे स्मृभत करी छे तेमाां बहसानो भनषेर् बहु कयो छे.भवष्ट्णुपुराण ए 

ऋभषनुां करेलुां  छे अने भागवत पांथमाां ए ऋभष मुख्य गणाय छे. 
 

प्रल्हादनारदपराशरपुांडरीकव्यासाांबरीषशुकशौनकभीष्ट्मदाल्भ्यान् ॥ 
रुक्माांगदाजुधनवभसष्ठभबभीषणादीन् पुण्याभनमान् परमभागवतान् स्मराभम ॥ 

 
अस्ग्नहोि बांर् कयंु तेनुां कारण बहसा बांर् करवानुां हश ेएम जणाय छे कारण अस्ग्नहोि उतपन्न कया पछी 

पशुयाग प्राप्त थायछे माटे बहसा बांर् करवाना मतलबथी बहसानुां मूळ काढी नाख्युां एम जणाय छे केटलाएक 
लोक कहे छे के मांिसांरक्षण करवाने वास्ते यज्ञ करवो जोईए अने जे वैष्ट्णव लोक भपष्ट पशु करे छे ते पण एम 
कहे छे के बहसा न करवी पण यज्ञ करवो कारण यज्ञ कयाथी मांिनुां रक्षण थायछे. आवी फीकर शा वास्ते राखवी 
पडे छे ते समजतुां नथी, कारण युगना आरांभे ब्रह्मदेव ऋभषयोने मांि आपे छे एवुां पण लख्युां छे. 

 
युगाांतेंऽतर्तहतान् वदेान् सेभतहासान्महषधयः ॥ 
लेभभरे तपसा पूवधमनुज्ञाताः स्वयांभवुा ॥ 
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एम छताां पण मांिरक्षणने वास्ते अध्ययन, पारायण, यज्ञ इतयाभदक कमध चाले छे. [जुनागढना भदवान गोकुलजी 

जालाए साांख्यायनी ऋग्वेभद ब्राह्मण छे ते हाल अस्ग्नहोभि थया छे. अमदाबादनो सदरअमीन भाउ मैराळे पण अस्ग्नहोि भलरू् छे. कुलाबाना बाबाजी 
भदवानजी ना भदकरा रु्ांडीराज भवनायक उफध  भाउसाहेब भबबलकर ए वसोवरस एक बे यज्ञ करीने घणा रुपैया खचे छे ए साांप्रतकाळ नो प्राचीनबर्तहछे, एने 
नारद कोण मळश ेते कोण जाणे?] 

 
गोपाळराव मरैाळ ए ग्रहस्थ बडोदरामाां प्रसीद्ध हता, तेमनो भिीजो नारायणराव पाांडुरांग एमने नमधदाने 

काांठे वळुे करीने गाम छे, ते गाममाां सात यज्ञ कया, अने तेमाां लाखो रुपीया खरच कया एवी कीती छे अने ए 
प्रमाणे घणा लोक आज करे छे. ते भवश े गुजरात भशवाय बीजा देशमाां वाांर्ो लेता नथी. क्षिी राजा नथी माटे 
अश्वमेर् करता नथी एम कहेवायछे. जे ब्राह्मणना कुळमाां िण पुरुष सुर्ी यज्ञ न थयो होय तेने दुब्राह्मण कहेछे, 
अने ते बाबत प्रायभश्चत करवुां पडे छे. 

 
गवालां भ एटले गायनी बहसा ए वदेमाां घणी लखी छे. भागवतमाां आलां भन शब्दनो अथध देवापधण समजवो 

बहसानो न समजवो एवु लख्युां छे. मनु अने याज्ञवल्क्य स्मृभत सुर्ी गवालां भ कायम राख्युां छे, तयार पछी पुराणमाां 
अने नाटक ग्रांथमाां पण ए भवर्ी लखेलो छे तेथी ए भनषेर् कयाने बहु वषध थयाां नथी एम जणाय छे, तैभतयध 
ब्राह्मणमाां अने शतपथ ब्राह्मणमाां नीचे लखेलो मांि मळे छे. 

 
गव्यान्पशनुूत्तमेहन्नालभते ॥ —आग्रांथनु पृष्ठ १६–३० 

 
ए वदेाज्ञाथी मरु्पकध  भवर्ी उतपन्न थयो राजा घेर आव ेके वर घेर आव ेतो, उत्तमज दहाडो कहेवाय, 

तेवा प्रसांगे गो पशु भवर्ान लख्युां छे, ते मनु अने याज्ञवल्क्य सुर्ी कायम रहु्यां, पछी तेनो भनषेर् पड्यो ते कळीना 
कारणथी पड्यो कळी एटले बौर् र्मधनी तकरार तोपण उतसगध भवर्ी चाले छे. ब्राह्मण लोको तेनी सरत भलुी 
जता नथी अने भवर्ी न थाय तो न थाय, पण तेनी सरत राखवामाां अने ते भवर्ीना पुस्तको भणवामाां पुण्य जाणे 
छे. 

 
मरु्पकध  करवानी रीभत ब्राह्मणमाां हती एमज नभह पण अन्य देशमाां प्राचीनकाळमाां ए प्रमाणेज हतुां एवुां 

बायबलनो पेहेलो ग्रांथ “जीनीसीस” एटले उतपत्ती प्रकरण तेना अध्याय अढारमाांनो सातमो श्लोक एमाां इब्राभहम 
पेगांबरे एज प्रमाणे अध्यध, मरु्पकध  कयानो दाखलो लख्योछे. 

 
अश्वलायन सूिमाां अने बीजा सूिमाां मरु्पकध नी भवर्ी वाांचीए तो गवालां भ माि लख्युां छे, बीजो काांइपण 

भवर्ी जणातो नथी. 
 
३ कळीमाां सांन्यास लेवो नहीं एवुां लख्युांछे तेनुां कारण एवुां जणायछे के आ काळमाां लोको सांन्यास लेइने 

तोफान अने पाखांड करश े तेज प्रमाणे थयुां छे घणाक सांन्यासी वाममागी होय छे अने घणाां एक ढोगी होयछे 
तयागीनो र्मध बीलकुल साचवता नथी अने उलटा लोभी थायछे, अने लोकोने बहु पीडा करे छे शांकराचायध 
स्वामीए ब्राह्मणने सांन्यासी कया एटलुां ज नहीं. पण शुर सुर्ी चारे वणधमाां सांन्यासी कया ते गोसावी कहेवाय छे 
तेज प्रमाणे वैष्ट्णव लोकोमाां वैरागी तयागी कहेवाय छे. अने भजन भशवाय बीजुां काांइ कमध करता नथी एमनी 
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कमधनी पटल पद्धती जुदी छे कोइ मरे तयारे भांडारो करे छे बीजुां काांइ कमध करता नथी एमनी गायिी पण जुदी छे 
अने केटलाक घरबारी कहेवाय छे ते घर र्ांर्ा पण माांडे छे. 

 
४ “पलपैिीक” एटले श्रार्माां भपतृभनभमतय माांस खावानुां. ए भवश ेपण एम जणाय छे के प्राचीन काळमाां 

बर्ाय लोक बहसक हता अने मृगया करीने जीवता जे जनावरो मारीने लावता तेने देवने अथे होमीनें बाकी खाता 
एवी वैभदक काळमाां चाल हती एम जणाय छे. तयारपछी स्मृभतना वखतमाां ए चालनो अपकषध थयो ते एटले सुर्ी 
के जे भवर्ी भनयभमत थया हता, ते सीवाय कोइए माांस खावु नही स्मृभतओमाां एवो भनबंर् करेलो जणाय छे. पछी 
पुराण थया तेमाां पण भवर्ीमाां माांस खावानी छुट छे, माटे वैष्ट्णव लोक आवा पुराणने तामसी गणे छे, अने जे 
पुराणमाां दयार्मध प्रभतपादन कयो छे तेने सास्तवक पुराण कहे छे. वैष्ट्णव लोको साभत्त्वक र्मधने भागवत र्मध पण 
कहे छे. श्रीमद्भागवतमाां सास्तवक र्मधनु प्रभतपादन वर्ारे कयंु छे माटे वैष्ट्णव लोकोने ए पुराण बहु पसांद पड्युां 
छे, कारण हालनी रीतभातथी ते बहु मळतुां आव ेछे श्राद्ध भवश ेभनणधयबसरु्माां वचन लख्यूां ते नीचे प्रमाणे, 

 
यि मातुलजोिाही यि वै वृषलीपभतः ॥ 
श्राद्धां न गच्छेत्तभिप्राः कृतां यच्च भनराभमषम् ॥ 

 
अथध :— मामानी कन्या परणी होय ते के शुरनी कन्या परणी होय एवा माणसने घेर श्राद्ध खावा जवुां 

नहीं अने जे श्राद्धमाां माांस नहीं ते श्राद्धमाां कोइ ब्राह्मणे जमवा जवुां नहीं. श्राद्ध भवश ेभागवतमाां लख्यूां छे के. 
 

न दद्यादाभमषां श्रादे्ध न चाद्याद्धमधतत्त्वभवत् ॥ 
मुन्यनै्नः स्यातपरा प्रीभतयधथा न पशुबहसया ॥ — भागवतस्कां ॰ ७ 
 

अथध :— श्राद्धमाां माांस खवराववुां नहीं कोदरा बावटाथी श्राद्ध करवुां सारूां  पण पशु बहसा करीने श्राद्ध 
करवा वास्ते कोइ र्मध जाणनारो कहेतो नथी माटे अन्नथी भपतृनी तृस्प्त थाय छे तेवी पशु बहसाथी थती नथी. 

 
पण श्राद्धमाां माांस आपवा भवश ेबहु वचनो छे तेनुां कारण जे वखत माांसनो भनतय आहार करता ते वखत 

श्राद्धमाां पण खाता रामचांरजीए रामायणमाां कहु्यां छे के 
 
वयां यदन्नाः भपतरस्तदन्नाः ॥ — अध्यातमरामायण 
 
अथध :— जे आपणे अन्न खाइए ते भपतृने आपीए मूळमाां मरण भक्रयानो मतलब एटलो छे के जे माणस 

मरी गयो तेने खावाने कोण आपश ेएवी कल्पनाथी एनाां सगावहालाां तेने पाणी अने बपड आपता हता, अने एम 
जाणता हता के तेथी तेनी भखू, तरश जश.े अने मरनार सुखी थश.े ते उपर ब्राह्मणोए मोटुां भवर्ान रच्युां अने तेनो 
ियोदशा, माभसक, साांवतसरी इतयादी श्राद्ध कल्पना करी तेमाां अनेक दान दाखल कयां, केटलाएक जांगली 
प्रदेशमाां कोइ मरी जाय छे, तयारे तेना वारस तेना छेडामाां जार बाांरे् छे, ने तेमाां पैसो घाले छे, अने पछी दाटे छे, 
अने तयाांहाां आगळ एक माटलुां  पाणीनुां मुके छे. जांगली अज्ञानी लोक एवी रीते उत्तर कायध करे छे, ते प्रमाणे 
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बहदुलोकोनी असलमाां चाल हती तेनो सुर्ारो करीने अांतेभष्ट कमध लख्युां, मुळ आश्वलायन सूिमाां जोता ए भवर्ी 
टुांको छे. अने सूतक मुद्दल नथी. 

 
हालमाां देवरोतपभत्तनो एटले के्षिज पुि नीयोग भवर्ीथी उतपन्न करवानो भनषेर् कयो छे ते भनषेर् गोिनुां 

भनषेर् थयुां ते वखत आ भनषेर् थएलो जणाय छे. अने भवर्वाए ब्रह्मचारीने पेठे रहेवु ए ठराव तेना अांते करवो 
पड्यो. ऋग्वदे सांस्व्हतामाां सातमा अष्टकमाां आठमा अध्यायमाां अढारमाां वगधमाां देवरोतपभत्तनो लेख छे ते मांि नीचे 
लख्यो छे. 

 
को वाां शयुिा भवर्ववे देवरां मयं न योषा कृणुते सर्स्थ आ ॥ 
देवरः कस्मात् । भितीयो वर उच्यते ॥ —भनरुक्त 

 
अैतरेयब्राह्मणमाां लख्युां छे के. 
 

नैकस्या बहवः सहपतयः ॥ 
भाष्ट्य 
सहेभत युगपद्बहुपभततवभनषेर्ो भवभहतो न तु समयभेदेन ॥ 

 
अथध :— एक स्त्रीए एककाळे एकथी वर्ारे र्णी करवा नहीं पण एक मरी गयो होय तो बीजो करवाने 

हरकत नथी. 
 
नीयोग एटले जे स्त्रीने सांतान थतुां न होय तेने बीजा पुरुषने घेर मोकलवी अने ताांहाां सांतभत थया पछी 

र्णीने घेर आव े ते पुिनुां नाम “के्षिज” ए प्रमाणे पाांडव के्षिज पुि हता एवुां भारथमाां लख्युां छे. मनुस्मृभतमाां 
िादश पुिनाां नाम बताव्याां छें ते 

 
औरसः के्षिजशै्चव दत्तः कृभिम एव च ॥ 
गूढोतपन्नोऽपभवद्धश्च दायादा बाांर्वाश्च षट् ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभधवस्तथा ॥ 
स्वयांदत्तश्च शौरश्च षडदायादबाांर्वाः ॥ —मनु॰ अ॰ ९ श्लोक १५९ 

 
रामानुज ब्राह्मण रभवड देशमाां छे तेमाां ब े पांथ छे “बतगळे” अने “वडघळे” तेमाां बतगळे ब्राह्मण जे छे 

तेमने वैभदक आचार मुकी दीर्ो छे यज्ञमाां पशुनो वर् करता नथी, अने वडघळे छे ते करे छे, तेज प्रमाणे गुजराती 
ब्राह्मण पण यज्ञ करता नथी भवर्वानु वपन करवा भवश े श्रुती स्मृभतमाां वचन नथी गोसावीजी आपस्तांभ सूिी 
तैलां ग ब्राह्मण छे तेमना कुळमाां वपननी चाल नथी बहदुस्तान अने दक्षणमाां ए चाल थोडी छे. स्त्रीना वाळ न 
उतराववा ते भवश ेशास्त्र नीचे प्रमाणे. 
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भविभिप्रनृपस्त्रीणाां नेष्ट्यते केशवापनम् ॥ —मयूख 
सवान्केशान्समुद्रृ्तय छेदयेदांगुलियम् ॥ 
एवां नारीकुमारीणाां भशरसो मुांडन स्मृतम् ॥ —यम, पराशर, आपस्तांब, 

 
स्त्रीयोनुां स्वातांि काढी लेईने तेमने दास कया तयारे नीचे लख्या प्रमाणे ठराव ययो. 
 

न स्त्री स्वातांत्र्यमहधभत ॥ न स्वातांत्र्यां क्वभचस्तस्रयाः ॥ 
 
अथध : बइरीओने काांइ प्रकारनी पण मुखतीआरी नथी तेमने सवधकाळ परतांि रहेवुां. वदे मूळमाां काांइ एक 

वखते थएलो ग्रांथ जणातो नथी जुदा जुदा काळमाां जुदा जुदा ऋषीना जुदा जुदा मांि छे ते एक पुस्तकमाां 
सांस्व्हतारूपे जोवामाां आवछेे. वदे ए शब्द बीजा ग्रांथने पण लगाडवानो चाल छे जेमके गाांर्वधवदे, र्नुवेद, अने 
भारथ पण पाांचमो वदे कहेवायछे. वदेना अक्षरने मांि कहेवाय छे तेनो सार जोताां तेमाां प्राथधनाछे ते परमेश्वरनी 
होय के बीजा देवनी होय केटलाएक देवना मांि कमधना बोर्क छे ते मांिने भवभर् कहेछे भवभर् एटले लखेली रूढी 
अने रूढी एटले जेने वदेाभदकनो आर्ार नथी. तेने केवळ रूढी कहे छे, मूळ जे ऋभष हता ते क्षिीने घेर 
यज्ञाभदक कमध करता तेथी ते र्माध्यक्ष थया, पछी तेमने लोकोना मनमाां एम ठसाव्युां के सवध देव अमारा 
कबजामाां छे अने मांिथी जे देवनुां आवाहन करीए ते हाजर थाय अने जेनुां वीसरजन करीए ते भवदाय थाय अने जे 
अमे कभहए ते ते करश,े ए भसद्ध करवाने वास्ते हजारो ग्रांथ लखी गयाछे, सूयध, उगेछे ते, ब्राह्मण सांध्या करेछे 
माटे उगेछे एवुां भारतमाां कहु्यां छे, ए समजुत जेम जेम मजबुत थती गइ तेम तेम र्माध्यक्षनो अमल बहु जबरदस्त 
थइ गयो, भागवतमाां कहु्यां छे के, भगवान श्रीकृष्ट्ण बोल्या के अस्ग्न, सूयध, ईतयाभदकनो कोप थयो तो हुां बीतो 
नथी पण ब्राह्मणनो कोप थाय तो मने बहु बीक लागेछे, ते भवश ेवचन. 

 
नाग्न्यकध सोमाभनलभवत्तपस्त्रात् ॥ 
शांके भशृां ब्रह्मकुलावमानात् ॥ —भागवत. 

 
ऋभष ए शब्दनो अथध गानारो के फरनारो एम थाय छे पण रूढीमाां अथध ग्रांथकता थाय छे अने 

प्राभचनकाळमाां बर्ा देशनाां र्माध्यक्ष पाखांडी अने ढोंगी हताां अने ते राजाने पण गुलाम करीने राखताां हताां, अने 
भक्रस्चयन् र्मधनो र्माध्यक्ष पोप करीने छे तेना पाशमाांथी यरूोप खांड हजी छुटु्यां नथी, ए लोकने पापनी माफी 
आपे छे, स्वगे चढवानो दाखलो आपे छे, अने नके जवानो पण दाखलो आपे छे तेथी घणा भोळा लोक, मरती 
वखते एनो आभशवाद लेवाने वास्ते हजारो रुपीआ आपे छे बर्ा लोकोने ए पहोची शके नहीं माटे केटलाएक 
मुखतयार फरवा मोकले छे, ए न्यात बहार मुके तो कोइथी एनो सांग्रह न थाय मोटो बादशाह लाख फोजनो र्णी 
होय तो एना आगळ हाथ जोडीने उभो रहे, जेवो र्माध्यक्षनो जुलम अन्य देशमाां छे तेज प्रमाणे आ देशमाां पण छे 
तेनुां कारण एम छे के ज्याां र्माध्यक्षनो अभर्कार वरे् छे तयाां एमना तरफथी एवो बांदोबस्त थाय छे के बीजो कोइ 
भणे नही लोक जेटला अभण रहे तेटलो एमनो फायदो माटे बर्ी भवद्या गुप्त राखवानी तजभवज करे छे. 

 
ब्राह्मण क्षिी अने वैश ए िण जणाने भिज एवी सांज्ञा छे, आ िण जणानो अभर्कार समान छे. 
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ब्राह्मणः क्षभियो वैश्यस्त्रयो वणा भिजातयः ॥ 
चतुथध एकजाभतस्तु शूरो नास्स्त तु पांचमः ॥ — मनु. 

 
केटलीक म्लेच्छजाभत मूळमाां क्षिी हता एम लख्युां छे. 
 

शका यवनकाांबोजास्तास्ताः क्षभियजातयः ॥ 
वृषलतवां पभरगताः ब्राह्मणानामदशधनात् ॥ —भारत. 
पौंिकाश्चौिरभवडाः काांबोजा यवनाः शकाः ॥ 
पारदापल्हवाश्चीनाः भकराता दरदाः खशाः ॥ 
शनकैस्तु भक्रयालोपाभदमाः क्षभियजातयः ॥ 
वृषलतवां गता लोके ब्राह्मणादशधनेन च ॥ — मनु. 

 
अथध :— शक, यवन, अने कामभोज, ए क्षिी जातना छे, पण ब्राह्मणनुां एमना उपरनो अमल उठी गयो, 

तेथी ए भ्रष्ट थया छे पछी पुन्िक, अांध्र, रभवड, कामभोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, भकरात, दरद, 
खस, ए बर्ाओ क्षिी जातीना छताां ब्राह्मणनो अने एमनो मेळाप न रह्याथी भ्रष्ट थया छे. शतपथ ब्राह्मणमाां 
क्षिीओनुां श्रेष्ठपणुां वणधन कयंु छे ते नीचे प्रमाणे. 

 
एताभन देविा क्षिाभण इांरो वरुणः सोमो रुरः 
तस्मातक्षिां परां नास्स्त तस्माद् ब्राह्मणः क्षभियात् 
अर्स्तात् उपास्ते राजसूये ॥ — शतपथ ब्राह्मण 

 
अथध :— इांर, वरुण, सोम, रुर, ए बर्ा देव क्षिी छे, माटे क्षिी श्रेष्ठ छे, राजसूय यज्ञमाां क्षिी उपर बसेे 

छे अने ब्राह्मणने भनचे बेसवुां पडे छे. उपरना मांिमाां केटलाएक देव क्षिी कह्या छे पण बलगपुराणमाां लख्युां छे के. 
 

ब्राह्मणो भगवान् रुरः क्षभियः परमो हभरः ॥ 
वैश्यः भपतामहशै्चव इांरः शूरश्च जायते ॥ 

 
क्षभिय न्यातमाां दारु पीवानी चाल हती एवुां वदे उपरथी मालम पडे छे, ऐतरेय ब्राह्मणमाां क्षिीने 

राज्याभभषेक करवानो भवर्ी आठमी पांचीकाना वीसमाखांडमाां लख्यो छे ते ठेकाणे भनचे प्रमाणे मांिछे. 
 

इतयथास्म ैसुराकां सां हस्तां आदर्ाभत स्वाभदष्टया॰ताां भपबते् —ऐ॰८–२० 
 
अथध :— राजाना हाथमाां दारुनो लोटो आपवो अने स्वादीष्टया मांि भणीने ते पीवो. 
 
आ प्रमाणे अनेक राजाने राज्याभभषेक थया छे तेमना नाम, अने तेमना गोरना नाम, वदेमाां लख्या छे 

तेमाां पभरक्षीतीनो पुि जन्मेजयने राज्याभभषेक थयो ते वात पण भनचे मुजब लखी छे. 
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तुरः कावषेयो जनमेजयां पाभरभक्षतमभभभषषेच ॥ —ऋग्वदेब्रा॰-८–२१ 

 
ए उपरथी एम मालम पडे छे के जन्मेजय राजा थया पछी ए वदे लखी गयो हश,े एवी कल्पना थाय छे. 

आ लोक एवुां कहे छे के वदेनो केटलोएक भाग आसुरी अने राक्षसी लोकोने वास्ते छे, पण ए कल्पना केवळ 
अज्ञानी लोकोनी छे एने कशो आर्ार नथी केटलाएक कहे छे के गतगोभष्टनुां वणधन जे लख्युां छे ते भभवष्ट्यनुां छे, 
अने ए प्रकारे करीने वदेने अनाभदतव अने भनतयतव प्रभतपादन करेछे पण ते बरोबर बेसतुां नथी. प्राभचनकाळमाां 
ब्राह्मण लोकोमाां एवो अभभमान हतो के जे कोई वात करवा आव े तेने ना कहेवी नभह. तेज प्रमाणे क्षिीनो 
अभभमान एवो हतो के युद्धने वास्ते जे बोलाव ेतेने ना कहेवी नहीं आ अभभमान आज रह्यो नथी. पूवे शांकराचायध 
वल्लभाचायध इतयाभद मोटा आचायध थया, तेमने भदग भवजय कयो ते ए प्रमाणे वाद करवाने ब्राह्मण गामे गाम उभा 
रहेताां माटे थएलो, पण आज कोई भदस्ग्वजय करवा भनकळे तो तेने कोई गाममाां जवाब मलश े नहीं. तयारे 
भदस्ग्वजय सानो थाय एनुां कारण ब्राह्मण बर्ाय जड, मूढ थया कोई पासे भवद्या नथी अने अभभमान पण नथी अने 
कोई राजा उते्तजन आपे एवो नथी, कपट वर्ी गयुां ने मूखध छताां प्रभतष्ठा मेळववानी आशा ते शी रीते मळे र्मध सभा 
के पषधद कोई ठेकाणे रही नथी भशक्षा के शाळा रहीनथी ओभशआळपणुां बहु वर्ी गयुां, ने स्वतांिपणुां डुबी गयुां तेने 
लीरे् ब्राह्मण न्याभतमाां काांइ जीव के उमेद रही नथी. 

 
ब्राह्मणोने प्राचीनकाळथी भपशाच्योनी बहु बीक हती कोई पण कमध करवुां होय तो प्रथम भपशाच्य 

नसाडवानो उपाय करवो पडेछे. सांध्यामाां मांि भणे छे ते नीचे प्रमाणे. 
 

अपक्रामांतु भतूाभन भपशाचाः सवधतो भदशम् ॥ 
 
श्राद्धमाां वदे मांि भणे छे ते. 
 

भपशांगभभृष्टमांभणृां भपशाचबमर सांमृण॥ सव ंरक्षो भनबहधय ॥ —ऋग्वदे 
 
वदेशास्त्रमाां मांि कामनाबोर्क अने कमधबोर्क आव ेछे तेनो नमुनो नीचे प्रमाणे. 
 

भमयां दर्ाना हृदयेषु शिवः पराभजतासो अपभनलयांताम् ॥ — ऋग्वदे 
भिषांतां मह्यां रन्र्यन्मो अहां भिषतेरर्ां ॥ 
 

अथध :— हे सूयध मारा शिुनो नाश कर. 
 

अहींश्च सवान् जांभयन्सवाश्च यातुर्ान्यः ॥ यजुवेद रुरी. 
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अथध :— हे रुर सपध अने भपशाच्य एनो नाश कर. 
 

हृरोगां मम सूयध हभरमाणां च नाशय ॥ — ऋग्वदे. 
 
अथध :— हे सूयध मारो कमळानो रोग नाश कर. 
 

उवारुकभमव बांर्नान्मतृयोमुधक्षीय मामृतात् — ऋग्वदे 
 
अथध :— हे त्र्यांबक मने मृतयुथी उगार. 
 
पुराणमाां केटलीएक कथाओ छे अने ठेकाणे ठेकाणे प्राथधना छे ते नीचे लख्या प्रमाणे. 

 
चोरान्मारय मारय मम शिून् उच्चाटय 
उच्चाटय । कुठारेण बभभर् बाणैः सांताडय 
खट्वाांगेण भवपोथय ॥ भशवकवच । — स्कां दपुराण. 

 
वदेमाां भवरुद्ध वचन आव ेछे तेनाां उदाहरण नीचे लख्याां छे. 
 

गृतसमद ऋभषः ऋग्वदेसांभहता अष्टक २ अ॰ ६ वगध २४ ऋ. ६ 
भदवोदासाय नवबत च नवरेः पुरो व्यैरच्छांबरस्य ॥ 
गृतसमद ऋभषः ऋग्वदेसां. २–६–१३ 
अध्वयधवो यः शतां शांबरस्य पुरो भबभेदाश्मनेव पूवीः ॥ 
परुच्छेपो दैवोदाभसः ऋभषः ऋग्व॰े २–१–१९ 
भभनतपुरो नवभतबमर पूरव ेभदवोदासाय मभह दाशुषे नृतो वजे्रण दाशुषे नृतो ॥ 
अभतभथग्वाय शांबरां भगरेरुग्रो अवाभरत् ॥ 

 
अथध :— इांर नामनो राजा हतो तेनो भमि दीवोदास हतो तेना तरफथी शांबर नामनो दैतय हतो तेनी 

जोडे इांर घणी वार लड्यो ते भवश ेकथा वदेमाां घणे ठेकाणे आव ेछे केटलेएक ठेकाणे इांर छे ते परजन्याभर्पभत 
देव छे एम पण कहेलुां  छे शांबरासुर दैतयनाां नवाणुां गाम इांरे उजड कयां एवुां एक मांिमाां छे बीजा मांिमाां सो गाम 
उजड कयानी वात छे अने िीजा मांिमाां नेयुां गाम उजड कयानी कथा छे. 
 

इांरनुां पराक्रम नीचे लखेला मांिमाां घणुां वणधन कयुध छे तेनुां पहेलुां  वचन लख्युां छे तेमाां एवुां लख्युां छे के 
इांरने मद्य बहु भाव ेछे माटे ते अस्ग्नमाां रेडो. 
 

गृतसमद ऋभष: अ॰ २ अ॰ ६ वगध १३ 
 
अध्वयधवो भरतेंराय सोममामिेभभः बसचता मद्यमांर्ः ॥ 
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ए इांरे िीकरुक यज्ञमाां मद्य बहु पीरु्ां अने तेना मदमाां सपध मारी नाख्यो एवुां एक मांिमाां छे ते नीचे प्रमाणे. 

 
भिकरुकेष्ट्वभपबतसुतस्यास्य मदे अभहबमरो जघान ॥ — गृतसमद २–६–१५–१ 

 
बीजे ठेकाणे सापने अने वींछीने पथराथी मारी नाखवा भवश े वदेमाां लख्युां छे आ मांिथी सापनुां अने 

वींछीनुां वीष उतारे छे. 
 

इयत्तकः कुषुांभकस्तकां  भभनद्म्यश्मना ॥ — अगस्स्त २–५–१६–१५ 
 
अभश्वन देवनी प्राथधना कुतरानो नाश करवाने वास्ते छे ते नीचे प्रमाणे. 
 

अगस्स्तऋभष. ऋग्वदे २–४–२९–२४ 
जांभयतमभभतो रायतः शुनो हतां मृर्ो भवदरु्स्तान्यभश्वना ॥ 

 
गीतामाां कह्यूां छे के:— 

 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् ॥ 

 
यज्ञ एटले इश्वरभजन, दान एटले परोपकार, तप एटले इांभरयदमन, ए मुख्य अथध छे पण पक्षपात 

मताभभमान थाय छे तयारे नवा नवा अने अनुकूळ पडे एवो अथध करे छे. मूळ कमधनो अथध देवतानुां पूजन. तेनो 
पभरणाम भनदधयपणा उपर गयो. तेज प्रमाणे ज्ञान एटले अनेक देवोने मुकी एक इश्वर जाणवो अने भतू दयाथी 
सम दृभष्ट राखवी. तेनो अपभ्रांश थइने अघोरी कौल वाम इतयाभद मागध ज्ञान मागधमाां भनकळया. अने ए मागध मूळ 
हेतुथी भ्रष्ट थयो. तेमज भस्क्त एटले इश्वरनी उपासना ते ठेकाणे हजारो कस्ल्पत देव उतपन्न थया. तप एटले 
इांभरयभनग्रह ते ठेकाणे उध्वधबाहु थाडेसरी पांचाग्नी तापनार ए भनकळ्या अने तपनो हेतु भ्रष्ट थयो कहु्यां छे के. 

 
अनाचारेण माभलन्यां अतयाचारेण मुखधता ॥ 
भवचाराचारयोयोगः सदाचारः स उच्यते ॥ 

 
भवचार नष्ट थयाभथ अने लोक मनस्वी अने भनरांकुश थयाभथ दया मिैी न्याय जतो रह्यो. लोक स्वछांभद 

थया, ब्राह्मण लोकोने सन्मागध न बतावता उपरव करवा लाग्या तेथी लोक असांतोभष थइने केटला एक ब्राह्मणनुां 
गोरपदु काढवाने यतन करे छे नभडयादमाां सुतार लोके सराववुां नहीं एवो ठराव कयो छे कारण पाांच रुपीया 
आपताां गोर छुटको करे नही. तेज प्रमाणे पुनामाां जोभत गोबवदराव लोकोनी सांमभत मेळव ेछेके ब्राह्मण पासेथी 
काांइ पण कमध करवुां नही. आबर्ाए तोफानो ब्राह्मणोना उन्मादथी थाय छे. जेम जेम ज्ञान वर्श ेतेम तेम बराबर 
ओळखाश.े 
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वदेना मांि भाग कू्रर छे पण उपभनषद भाग सास्तवक छे अने ते तयागी अने सांन्यासीनुां शास्त्र छे एम 
कहेवाय छे तेना उदाहरणो नीचे लख्या प्रमाणे. 

 
सतयां वद । र्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
अन्नां बहु कुवीत । कुशलान्न प्रमभदतव्यम् । —तैभत्तरीयआरण्यक प्रपाठक ७ 

 
अथध :— सतय बोल, र्मध रीते चाल, भणबूा भवषे गफलत न कर. अन्ननी वृभद्ध कर, सुखनो तयाग न कर. 
 

दैवीवागनुवदभत स्तनभयतनुदध द द इभत । दाम्यत 
दत्त दयध्वभमभत । तदेततियां भशके्षद्दमां दानां दयाभमभत ॥ बृहदारण्यक १४–५–२ 

 
अथध :— देव, मनुष्ट्य, अने असुर, आ िण जणाए पोताना गुरु प्रजापभतने प्रश्न कयो के अमारो र्मध शो ते 

उपरथी प्रजापभतए िण वखत द, द, द, एवु बोल्यो अने पुछयुां के तमे आ िण दनो अथध समज्या तयारे तेमणे 
कहु्यां के अमे समज्याके दम दान अने दया. तयारे प्रजापभत बोल्या के आज प्रमाणे चालो आज तमारो र्मध ते 
वखत आकाशवाणी ते प्रमाणे थइ, यजुरवदेनुां शतपथ ब्राह्मण चौद काांडनुां छे तेनुां छेलुां  काांड “बृहदारण्यक” 
कहेवाय छे तेना पाांचमा अध्यायमाां बीजा ब्राह्मणमाां ए कथा छे श्रावकना कल्पसुिमाां ए कथा दाखल करी छे. 

 
ओषभर्म्यः अन्नम् । — तैभत्तरीय आरण्यक प्र॰ ८ 

 
अथध :— ओषर्ी एटले वनस्पभत ए मनुष्ट्यनुां अन्न छे. 
 

तस्यैवां भवदुषो यज्ञस्यातमा यजमानः श्रद्धा पतनी शरीरभमध्मां 
हृदयां यूपः काम आज्यां मन्युः पशुः तपोऽस्ग्नदधमः शमभयता ॥ —नारायणउपभनषद 

 
अथध :— ज्ञानीनो यज्ञ शी रीते थाय छे तेनी भवगत. आतमा छे ते यज्ञ करनारो छे हृदय छे ते यूप, एटले 

जनावर बाांर्वानो खीलो अने आपणी श्रद्धा छे तेज पतनी छे, होमवाने वास्ते घी जोइए ते आपणी वासना छे, 
मारवाने वास्ते जनावर जोइए ते आपणो क्रोर् छे, अस्ग्न जोइए ते आपणुां तप अने जनावरने मारनारो जोइए ते 
आपणो दम एटले भववके छे. 

 
ए उपभनषदमाां उपर लख्या मुजब घणी लाांबी भवगत लखी छे अने तप रूपी यज्ञ बताव्यो, आ उपनीषदनुां 

नाम प्राणास्ग्नहोि छे. 
 
सदरहु प्रमाणे वदेनाां वाक्यो छे, अने स्मृभतओमाां पण केटलाएक वाक्यो साराां छे तेनाां उदाहरणो. — 
 

शतेषु जायते शूरः सहसे्रषु च पांभडतः ॥ 
लके्षषु जायते वक्ता दाता भवभत वा न वा ॥ 
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न रणे भनर्तजते शूरो भवद्यया च न पांभडतः ॥ 
न वक्ता वाक्यदते्तन न दाता दानकृद्भवते् ॥ 
इांभरयाणाां जये शूरो र्मं चरभत पांभडतः ॥ 
सतयवादी भविेक्ता दाता भतूभहते रतः ॥ व्यासस्मभृत. 

 
अथध :— सोमाां एक शूरो, हजारमाां एक पांभडत, लक्षमाां एक भाषण करनार अने दाता तो भवरलाज होय 

छे, रणमाांथी जीते ते शूरो नही, अने बहु भाण्यो ते पांभडत नही, अने बहु भाषण करे ते वक्ता नही, अने बहु दान 
करे छे ते दाता नही. इांभरयो जीते ते शूरो कहेवाय, अने रीते चाले छे ते पांभडत कहेवाय, अने सतय बोले ते वक्ता 
कहेवाय, अने सवध जीवनी दया जेना मनमाां छे ते दाता कहेवाय. 

 
िाभवमौ पुरुषौ लोके सूयधमांडलभेभदनौ ॥ 
पभरव्राट् योगयुक्तश्च रणे चाभभमुखो हतः ॥ 
यि यि हते शूरः शिुभभः पभरवभेष्टतः ॥ 
अक्षयान् लभते लोकान् यभद क्लीबां न भाषते ॥ 
भजते च लभते लक्ष्मीः मृते चाभप सुराांगनाम् ॥ 
क्षणभवध्वांभसनी काया का बचता मरणे रणे ॥ पराशरस्मृभत. 

 
अथध :— सन्यासी अने रणमाां जे शूरो मरे, ते बे जणा सूयध लोकमाां जाय छे, शिुना हुमलामाां जे शूरो 

बीक राखतो नथी, ते रणमाां मरे तो मुस्क्त पामे छे, आ शरीर छे ते गमे ते प्रकारे पण नाश पामश,े माटे सुरा पूरुषे 
भवचार करवो के, आपणे जीतीशुां तो मृतयुलोकनुां सुख मळश,े अने मरीशुां तो स्वगधनुां सुख मळश,े माटे मरणनी 
बचता राखवी नहीं. 

 
मयुखमाां बृहस्पभतनुां वचन लख्युां छे ते नीचे प्रमाणे. 
 

केवलां  शास्त्रमुभद्दश्य न कतधव्यो भह भनणधयः ॥ 
युस्क्तहीने भवचारे तु र्मधहाभनः प्रजायते ॥ 

 
केवळ शास्त्र जोईने भनणधय करवो नही युस्क्तथी तपासवुां अने युस्क्त मुकशो तो र्मध डुबश.े 
 

यथैवातमा परस्तिद्रष्टव्यः सुखभमछता ॥ 
सुखदुःखाभन तुल्याभन यथातमभन तथा परे ॥ दक्षस्मृभत 

 
अथध :— जेवो पोतानो आतमा सुख मागे छे तेज प्रमाणे पारकानो आतमा सुखनी ईछा राखेछे पोताने सुख 

दुख थाय छे तेज प्रमाणे पारकाने पण थाय छे एम समजवुां. 
 
आतमौपम्येन सवधि समां पश्यभत योऽजुधन ॥ 
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सुखां वा यभद वा दुःखां स योगी परमो मतः ॥ गीता अ॰ ६ 
 
अथध :— पोताना प्रमाणे पारकाने समजवुां पोताने सुख ते पारकाने सुख ने पोताने दुःख ते पारकाने दुःख 

ए प्रमाणे समजश ेतेने योगी कहेवो. 
 

वृद्धौ च माताभपतरौ साध्वी भाया सुतः भशशुः ॥ 
अप्यकायधशतां कृतवा भतधव्या मनुरब्रवीत् ॥ — गौतमस्मभृत 

 
अथध :— माता अने पीता वृद्ध होय तो, स्त्री सुशील होय तो, अने पूि नाहानो होय तो, सो र्ांर्ा करीने 

तेमनुां रक्षण करवुां. 
 

भरणां पोष्ट्यवगधस्य प्रशस्तां स्वगधसार्नम् ॥ — दक्षस्मभृत 
 
अथध :— आपणा उपर जे भनवाहने वास्ते वळगेला छे तेमनुां पोषण करवुां ए स्वगधनुां सार्न छे. 
 
सदरहु उदाहरणोथी एम मालम पडेश ेके शास्त्रमाां केटला एक वाक्यो साराां छे प्राचीन ग्रांथोनो घणो भाग 

भनरुपयोगी छे पण प्राचीन काळमाां लोकनी शी स्थीती हती ते जणाववाने वास्ते वदेनो घणो उपयोग छे अने वदेनुां 
सांरक्षण ब्राह्मण लोकोए कयंु ते भवश ेआपणे एमनो पाड मानवो जोईए. वदेनी हजारो शाखा अने करोडो बीजा 
ग्रांथ छे ते हाल काांइ उपयोग पडे एवा नथी. बहदुलोकोने घणा काळ सुर्ी फुरसद, अने भनभधय, अने खावा 
पीवानी समृद्धी हती, तेना अांदर अनेक ग्रांथ उतपन्न थया ते तपासताां एवुां मालम पडेछे के वरेुळ, अजांठा, 
घारापुरी, कनेरी, कारला, अने शीवनेरी ईतयाभद ठेकाणे मोटा मोटा डुांगर कोरीने माहाल बनाव्याछे ते उपर 
करोडो रुपीआ खरच कया हश,े पण ते भवहारनो कोइने उपयोग नथी, माटे जोनारने आश्चयध लागेछे के, आ 
पवधतमाां गुफाओ शुां करवा करी हश,े ते प्रमाणे आ सांस्कृत ग्रांथ जोताां एवुां आश्चयध लागेछे के आ ग्रांथ शा वास्ते 
बनाव्या छे, जे काळे ए बनाव्या ते वखत ए ग्रांथनो उपयोग घणो हश,े एम र्ारवुांज जोइए, नहीं तो ग्रांथ बनाववानी 
मेहेनत कोण करे, माटे जे वखत ए ग्रांथ बनाव्या ते वखत ए ग्रांथ बनावनार, देवोनी पेठे, पुजाया हश,े अने ए 
बनावनार अने तेमनीं सांततीए लाखो रुपीआ ए ग्रांथ उपर रळ्या हश ेएमाां सांशय नथी, घणाां वरससुर्ी ए ग्रांथ 
उपर लोकोनो आर्ार रह्यो नदीयोना अने गामना माहातमो लखवानो र्ांर्ो घणाां वषध सुर्ी चाल्यो. बपड करवा ते 
लोटना करवा के भातना करवा डाभ डाभी बाजुए मुकवा इतयाभद भनरुपयोगी तकरारोमाां घणो काळ गयो छेली 
वारे भस्क्तमागध भनकळ्यो तेमाां कमधकाांडनी घणी नींदा थइ अने ठराव्युां के — 

 
तपः परां कृतयुगे िेतायाां ज्ञानमुच्यते ॥ िापरे यज्ञमेवाहुदानमेकां  कलौ युगे ॥ 

 
अथध :— कृतयुगमाां तप करता हता िेतायुगमाां ज्ञानी थया. िापरयुगमाां यज्ञ करवा लाग्या अने कभळमाां 

दान करवुां एज मुख्य छे. 
 

यस्स्मन्नृभभः प्रहुतां श्रद्धयाऽहमश्राभम कामां न तथाऽस्ग्नहोिे ॥ —भागवत स्कां द ५ अ॰ ५ 
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अथध :— भस्क्तथी पुजा करे छे तेथी परमेश्वर तृप्त थाय छे अस्ग्नहोिथी थतो नथी. 
 

यथा तरोमूधलभनषेचनेन तृप्यांभत ततस्कां र्भजुोपशाखाः ॥ 
प्राणोपहाराच्च यथेंभरयाणाां तथैव सवाहधणमच्युतेज्या ॥ 

 
अथध :— एक अच्युत परमेश्वरनुां भजन कयाथी सवध देवनी तृस्प्त थाय छे. उदाहरण जेमके वृक्षने मूळमाां 

पाणी रेडता सवध शाखा तृप्त थाय छे पेटमाां अन्न घालताां सवध इांभरयनी तृस्प्त थाय छे ते प्रमाणे. 
 

कृते तु ध्यायतो भवष्ट्णुां िेतायाां यजतो मखैः ॥ 
िापरे पभरचयायाां कलौ तद्धभरकीतधनात् ॥ — भागवत 
रामनाम्नैव मुस्क्तः स्यात् कलौ नान्येन केनभचत् ॥ 
भवप्राभद्ध षड्गुणयुतादरबवदनाभपादारबवदभवमुखात् श्वपचां वभरष्ठम् ॥ —भागवत 

 
अथध :— कभळयुगमाां भगवाननुां भजन कया भवना बीजो र्मध नथी भविान् ब्राह्मण अने रे्ड भक्त होय तो, 

भक्त मोटो समजवो. 
 
प्राचीन काळमाां ब्राह्मण उत्तर कुरुमाां एटले भहमालयनी पेली तरफ रहेता एवुां वदे उपरथी जणाय छे. 
 

ये के च परेण भहमवांतां जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमरा इभत ॥ —ऐ॰ ८–१४ 
यदा ब्राह्मणोत्तरकुरून् जयेयमथ ॥ — ऐतरेयब्राह्मण पां॰ ८ खां २३ 

 
घणा एक शास्त्रमाां मामानी कन्या न करवी एवुां लख्युां छे ने मामानी कन्या अने भाइनी कन्या एमाां काांइ 

झाझुां अांतर नथी पण वदेमाां लख्यु छे. 
 

तृप्ताां जहुमातुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्ट्वसेयी वपाभमव ॥ — ऋग्वदे 
 
सदरहु मांिना आर्ारे मामानी कन्या करवानो वहीवट चाले छे, आज सुर्ी लोक अज्ञान हता, तेथी 

बर्ाय लोकोनो मत एवो बांर्ाइ गयो हतो के, कोर वातपर शांका के प्रश्न करके नही जे रुढी चालती हश े ते 
प्रमाणे चालवुां तेमाां वाांर्ो के सांशय कोइए लेवो नही पछी तेमाां सारुां  होय, के नरतुां होय, पृथ्वी उपर जुलम बे 
प्रकारना छे, एक र्माध्यक्षनो अने एक राजानो, ए प्रमाणे जुलम जे माणस उपर थाय, ते माणसनी मदद बर्ाय 
लोकोए करवी जोइए कोइ माणसना मांभदरना अभर्कारी जोडे तकरार पडे छे तयारे मांभदरना अभर्कारी तेने दशधन 
बांर् करे छे. आवा प्रसांगे जे माणसनुां दशधन बांर् थाय छे, ते अन्यायथी थयुां होय तो बीजा बर्ाए कहेवुां जोइए के 
ज्याां सुर्ी आ माणसनो छुटको नही थाय, तयाां सुर्ी अमे कोइ दशधन करवाना नथी, तो मांभदरना अभर्कारी पगे 
लागीने ए माणसनो छुटको करश,े पण लोकोमाां आटली, भतूदया अने परोपकार बुद्धी अने न्यायनो अभभमान 
नथी, तेथी गमे तेवी रीतनो जुलम करे तो नमे छे, अने एज प्रमाणे केटलाएकने, महाजन बहार करे छे, 
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केठलाएकने ज्ञाती बहार करे छे, केटलाएकने चोराशी बहार करे छे, ते वखतमाां आवा माणसना जोडे कोइ 
उभो रहेतो नथी, अने बर्ाय एम जाणे छे के, लोभथी के लुचाइथी आ जुलम थयो छे, अने पाांच पचास रुपीआ 
आपे तो तेनो छुटको थाय छे, तोपण ते माणसने छोडाववाने वास्ते कोइम उभो रहेतो नथी, तेथी जुलमनो प्रवाह 
चाले जाय छे, लोकोए एम समजवुां जोइए के, जे माणस रूढी वीरुद्ध चालतो हश ेतेमाां छेक अभनती न होयतो, 
तेनी बाजु लोकोए पकडवी जोइए, अने एम थाय तो जुलम बहु ओछो थश.े पण लोकोमाां ए बुद्धी नथी, तेथी 
पचास भेंसो मोटी बळवान होय, अने भरवाडनो छोकरो आठ वषधनो होय तो लाकडी लेइने एमने हाांकी जाय छे, 
अने भेंशोने खबर पडती नथी के हमारु बळ केटलुां  अने आ छोकरानुां बळ केटलुां , ए अज्ञानथी, छोकरानी 
लाकडीनी बीक समजी जनावरो नाशी जाय छे, हाल ए अज्ञान काळ, सारी केळवणीथी दुर जवा लाग्यो छे, 
अने भचन्ह जोवामाां आव ेछे, लोकोना मनमाां भवचार अने प्रकाश वर्ारे थयो छे. वदे शास्त्र पुराणमाांथी एवो भसद्धाांत 
भनकळे छे के, इश्वर एक छे, पण रुढी मागधमाां ए वात कोइ मानतुां नथी हजारो देवोनी पुजा चाले छे. मोहोथी 
बोले छे एक, अने करे छे एक, ए पाखांड बांर् करवाने वास्ते घणा लोक प्रयतन करे छे. एज मतलबथी प्राथधना 
समाज अने प्राथधना मांभदरो उतपन्न थयाां छे. 

 
ब्राह्मण अढार वणधना गुरु कहेवाय छे पण पोतानो स्वाथध खोळवामाां आटला भलुी गया के बीजाना अथध 

उपर बीलकुल लक्ष रहु्यां नही तेथी मन माांने तेवी वातो लखी अने चकले चकले पुराणीक वीगेरे उपदेश करवा 
लाग्याके पृथ्वीनो आर्ार शषे छे, दहीं, दुर्, घी इतयाभदकना सागर छे अने कोइने देश बहार जवा न दे तेथी 
लोकोनुां शौयध अने औदायध, अने ज्ञान बीलकुल जतुां रहु्यां एटलुांज नही पण वीपरीत ज्ञान थयुां तेथी जे केवळ 
जांगली लोक जे काांइ समजता नथी तेमना करताां बहदु लोक नीचा पड्या अने एवी योग्यता पाम्या के हजारो 
वरस सुर्ी परदेशी लोकोनाां खासडाां खाइने दास्यतवमाां रहेवुां ज्या सुर्ी बहदुस्तानमाां परदेशना लोक आव्या 
नहता तयारसुर्ी गमे तेम चाल्युां पण हाल बहदुस्तान बरु्ां उघाडुां पड्युां घणा देशना लोक आ देशमाां आव्या तेथी 
ब्राह्मणनुां भोपाळुां ऊघाडुां पड्युां अने उपहास थवा लाग्यो के आ बर्ी तकसीर ब्राह्मणोने माथे नाांखवानुां कारण एवुां 
छे के :— 

 
भशष्ट्यापरारे् तु गुरोर्तह दांडः ॥ 

 
चेलो बगडे ते दोष गुरुने माांथे आवछेे ए सार्ारण न्याय छे प्रथम र्मध बगडवानो तयारपछी राज्य 

बगडवानो ए पण सार्ारण भनयम छे तेज प्रमाणे जे वखत सुर्ारो थश े तेनो पण भनयम एमज छे के प्रथम र्मध 
सुर्रश ेने पछी राज्य सुर्रश ेएनुां कारण र्मधनी सुर्ारणाथी राज्यनी सुर्ारणा करवी मुशकेल छे कारण राजा 
बळवान छे अने र्माध्यक्ष भनबधळ होय छे माटे जे लोक र्मध सुर्ारणा करवाने तैयार नथी तेमनाथी राज्य सुर्ारणा 
कदापी थाय नही. 

 
अढार पुराण छे अने तेटलाांज उप पुराण छे तेमानुां एक कालीका पुराण करीने छे तेमाांनो छासटमो 

अध्याय बभलदान भवषय छे तेमाांना केटलाएक श्लोक नीचे लख्या छे. आ पुराण आगममाां समजवुां तेनो नीश्चय 
थतो नथी. तोपण उप पुराण छे अने ए बर्ो अध्याय भगवाननुां वचन छे एम लख्युां छे माटे अहींयाां दाखल कयो छे 
ते उपरथी घणी हींसानुां प्रभतपादन थएलुां  मालम पडश.े माणसनो बळी पण लख्यो छे हरएक भकल्लामाां आगळ 
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माणस बळी आपेला तेनी जगाओ आज सुर्ी पुजाय छे. वदेमाां नरमेर् लख्यो छे तेमाां डोभसयो अने भाणेज पण 
लख्यो छे. 

 
तैभत्तरीयब्राह्मणे ३ काांडे ४ प्रपाठके १९ अनुवाके 
आशाय ैजाभमम् । प्रतीक्षाय ैकुमारीम् । 
प्रमुदे कुमारीपुिम् । आराध्य ैभदभर्षपूभतम् ॥ 

भाष्ट्य. 
आशाय ैजाभमम् । भनवृत्तरजस्काां भोगायोग्याां भस्त्रयम् । 
प्रतीक्षाय ैकुमारीम् । अनूढाां कन्यामालभते । 
प्रमुदे दुभहतुः पुिम् । आराध्य ैभदभर्षपूभतम् । भिर्तववाहां कृतवती स्त्री तस्याः पभतम् । 
एवा अनेक प्रकारना मनुष्ट्यनो यज्ञ वदेमाां आव ेछे. 

 
राजस्थानमाां केटलाएक मांि शास्त्री ढोंगी लोक कायध भसभद्धने वास्ते हतया करे छे एवुां साांभळवामाां आव े

छे तेनुां मूळ शास्त्रमाां मळे छे खातमुहुतध करवामाां शषे अनांत वराह देवोनी पूजा करे छे तेमाां बळीदान लख्युां छे. ए 
सवध अज्ञान मूलक छे. एमाां सांशय नथी एवा हतया चाहनारा देव खोटा अने तेमना भक्त पण पाखांडी छे एवो 
भनश्चय थाय छे. 

 
॥ रुणर्राध्यायः ॥ 

 
श्रीभगवानुवाच ॥ पभक्षणः कच्छपा ग्राहा मतस्या नवभवर्ा मृगाः ॥ मभहषो गोभर्का गावः छागो वभ्रश्च 

शूकराः ॥ खरश्च कृष्ट्णसारश्च गोभर्का शरभो हभरः ॥ शादूधलश्च नरशै्चव स्वगािरुभर्रां तथा ॥ चांभडकाभरैवादीनाां 
बलयः पभरकीर्ततताः ॥ बभलभभः साध्यते मुस्क्तबधभलभभः साध्यते भदवम् ॥ बभलदानेन सततां जयेच्छिनू् नृपान् नृपः 
॥ कालीतांिभमभत प्रोक्तां र्मधकामाथधसार्नम् ॥ पूजनास्तिपुरा देवी सवान्कामान् ददाभत च ॥ मतस्यानाां कच्छपानाां 
तु रुभर्रैः सततां भशवा ॥ मासैकां  तृस्प्तमाप्नोभत ग्राहैमासाांस्तु िीनथ ॥ कृष्ट्णसारस्य रुभर्रैः शूकरस्य च शोभणतैः ॥ 
आप्नोभत सततां देभव तृस्प्तिादशवार्तषकी ॥ अजाभवकानाां रुभर्रैः पांचभवशभतवार्तषकी ॥ मभहषाणाां च खड्गाणाां 
रूभर्रैः शतवार्तषकी ॥ बसहस्य शरभस्याथ सगािस्य च शौभणतैः ॥ देवी तृस्प्तमवाप्नोभत सहस्त्रां पभरवतसरान् ॥ 
कृष्ट्णसारस्य माांसेन तथा खिेण चांभडका ॥ वषान्पांचशतान्येव तृस्प्तमाप्नोभत केवलाम् ॥ नरेण बभलना देवी सहस्त्रां 
पभरवतसरान् ॥ मांिपूतां शोभणतां तु पीयूषां जायते सदा ॥ तस्मात्त ुपूजने दद्याद्बलेः शीषं सलोभहृतम् ॥ यज्ञाथे पशवः 
सृष्टाः स्वयमेव स्वयांभवुा ॥ अतस्तवां घातभयष्ट्याभम तस्माद्यजे्ञ वर्ोऽवर्ः ॥ पािां रुभर्रदानाय कतधव्यां भवभीवावभर् ॥ 
घातयेच्चांरहासेन तेन मांिेण सांस्कृतम् ॥ काणां पांगुां चाभप वृद्धां रोभगणां च गलद्व्रणम् ॥ क्लीबां हीनाांगमथवा 
भवद्धबलगां कुलक्षणम् ॥ भस्त्रयां न दद्याच्चाांडालीं दत्त्वा नरकमाप्नुयात्  ॥ न ब्राह्मणबबल दद्याच्चाांडालमभप पार्तथवः ॥ 
राजपुिस्तथाऽमातयः सभचवः सौभरकादयः ॥ ददु्यनधरबबल भपूाः सांपत्त्यभैवभवाय च ॥ मभहषस्य भशरः भछन्नां सप्रदीपां 
भशवापुरः ॥ हस्ताभ्याां यः समादाय अहोरािां तु भतष्ठभत ॥ स भचरायुः पुनभूधतीभरह भकु्तवा मनोरमान् ॥ नरस्य 
शीषधमादाय सार्को दभक्षणे करे ॥ वामे सरुभर्रां पािां गृहीतवा भनभश जाग्रतः ॥ यावरािां स्स्थतो मतयो राजा भवभत 
चैव भह ॥ मृते मम पुरां प्राष्ट्य गणानामभर्पो भवते् ॥ क्षणमािां बभलनाां यः भशरोरक्तां करिये ॥ गृहीतवा बचतयेदे्दवीं 
पुरस्स्तष्ठभत मानवः ॥ स कामाभनह सांप्राप्य देवीलोके महीयते ॥ भशरभश्छत्त्वा बबल दद्याकृतवा चाभ्यनुमांभितः ॥ 
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रक्तमाल्यर्रां कृतवा रक्तवस्त्रर्रां तथा ॥ तेनोत्तरभशरस्कां  तां कृतवा खिेण छेदयेत् ॥ 
बभलदानाच्चतुवधगधफलमाप्नोतयसांशयम् ॥ कभथतो रुभर्राध्याय उपचारान् शृणुष्ट्व मे ॥ इभत काभलकापुराणे 
बभलदाने षट्षभष्टतमोऽध्यायः ॥ 

 
आभमषां परमान्नां च दभर् सर्तपः सशकध रम् ॥ महादेव्य ै भनवदे्याथ बभलमेर्फलां  लभेत् ॥ देवीलोके भचरां 

स्स्थतवा राजा भक्षभततले भवते् ॥ दीघायुबधहुभोगी च पुिपौिसमस्न्वतः ॥ —काभलकापुराण. 
 
सदरहु उपरथी एक प्रश्न नीकळे छे ते एवो के पृथ्वी उपर अनेक शास्त्र छे ते देश देशना लोक पकडी 

रह्याछे तेमाांथी खरु कीयुां एनो भनश्चय बुभद्ध भवना कोण करश ेअने कदापी एम कहीए के बीजा देशना शास्त्रनी 
आपणे शी जरुर छे आपणा देशमाां जे शास्त्र छे तेज खरु एम कहीए तो ब्राह्मण लोकोए लखेलाां शास्त्र तपाशीए तो 
तेमाां केटलाएक नठारा छे अने केटलाएक साराछे तयारे तेमाां कीयाां मान्य करवा ते बुद्धीने आर्ारे रहेलुां  छे तेथी 
र्मधनो आर्ार बुद्धी छे एम जणाय छे. शास्त्र अनेक प्रकारनाां छे अने एक वीजाने वीरुर् छे एकमाां दारू पीवो ने 
माांस खावुां एम लख्युां छे ने बीजामाां एनो भनषेर् कयो छे. तयारे एवा शास्त्रनो आर्ार थाय नहीं माटे युस्क्त थकी 
सार असार भवचार करीने जे योग्य मालम पडश ेतेज लेवुां एवो भनश्चय थाय छे. पभवि मन अने सास्तवक बुभद्ध अने 
भनमधळ अांतःकरणथी जे इश्वरी ज्ञान प्राप्त थाय छे तेज र्मधनी मयादा छे. 

 
मनुष्ट्य माि अशक्त प्राणी छे तेथी आपणे साथे इश्वर छे ए मान्या भवना चालतुां नथी अने इश्वर भस्क्तनी 

पे्ररणा मनुष्ट्यनी बुभद्धने स्वभाभवक छे अने मनुष्ट्य मािनी भनती अने न्याय सांरक्षण थवाने वास्ते इश्वरनी बीक अने 
इश्वरनी भक्ती अवश्य छे माटे जगतमाां बर्ाय लोक इश्वर छे ए बात कबुल करे छे. श्रावक, बौर्, इतयाभदक 
लोक इश्वरने मानता नथी तोपण केटलाएक माहापुरुषो केवळ गती पाम्या छे एम समजीने तेमनेज प्रभ ुकरे छे 
अने तेमनीज उपासना करे छे. 

 
तकध ने कथाना आर्ारथी अनेक देवोनी कल्पना करी छे केटलाएक कहे छे के राम कृष्ट्ण, हनुमान 

इतयाभदक देव छे केटलाएक पांचमहाभतुाभदक एटले पाणी, अस्ग्न, सूयध, वायु इतयाभदकने देव कहे छे ए बर्ाय 
देव उपकार बुभद्धथी कल्प्या हश ेपण सवधशास्त्रनुां सीर्ाांत एमज छे के परमेश्वर एकज छे, अने एने कोई सहीयारी 
नथी, अने जोडीदार नथी. उपनीषदाभदक जे सारशास्त्र छे तेमाां ए प्रमाणे भनश्चय छे अनेक देवने तो अल्प बुभद्ध 
लोक माने छे, अने मूर्तत करवी ए पण अल्प बुभद्धनुां काम छे. 

 
अग्नौ भक्रयावताां देवो भदभव देवो मनीभषणाम् ॥ 
प्रभतमा स्वल्पबदु्धीनाां सवधि समदर्तशनाम् ॥ १ ॥ 

 
मूर्ततनी कल्पना करी एटले तेमाां अनेकतव आव ेछे एके भायडानी कल्पना करी तो एके बायभडनी करी 

एक अष्टभजुानी करे तो एक चारभजुानी करे एम करताां करताां अनेक देवनी र्ारणा थायछे. गामोगाम ने 
रानोरान ने नातोनात जुदा जुदा देव थया छे माटे अनेक देवोनी कल्पना भमथ्या जणाय छे. 

 
कमधकाांडमाां जेटलुां  देह सांरक्षणाथध कमध छे तेटलु अवश्य छे. गीतामाां कहु्यां छे के. 
 

शारीरां केवलां  कमध कुवधन्नाप्नोभत भकस्ल्बषम् ॥ 
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केवल शरीर कमध छे ते बांर्न करतुां नथी अने बाकी बरु्ां छे ते मोक्षनुां प्रतीबांर्क छे माटे करवानी जरूर 

नथी अने गीतामाां ब्राह्मणना नव प्रकारना र्मध कह्या छे तेमाां मानसीक र्मध बर्ाय कह्या छे ते एवा के. 
 

शमो दमस्तपः शौचां क्षाांभतराजधवमेव च ॥ 
ज्ञानां भवज्ञानमास्स्तक्यां ब्रह्मकमध स्वभावजम् ॥ 

 
एथी एम जणाय छे के यज्ञाभदकनी अवश्यकता नथी. 
 
न्याय अने भतूदया मनुष्ट्यना स्वभावमाां अवश्य छे ज्ञाभतभेद ए व्यावहारीक छे परमाथधमाां ज्ञाभतथी कां ई 

पण फायदो थतो नथी. भवद्या, वैभव, पराक्रम, सद्गुण, अने सतकमधथी माि उांच नीचनो भेद पडेछे ते माि खरो 
बाकी बर्ो कस्ल्पत छे. असलमाां चार ज्ञाती हती तेनी चारसो थई तेनो आर्ार जोताां कशो नथी अने ते स्वाथध 
बुद्धीथी वांशपरांपरा थइ गइ, ज्ञातीनो भनणधय गीतामाां कयो छे के. — 

 
चातुवधण्यं मया सृष्टां गुणकमधभवभागशः ॥ 

 
गुण कमध प्रमाणे ज्ञाती समजवी एज अभभप्राय खरो. हाल लोकोमाां अज्ञान बहु वर्ी गयुां तेथी मेहेनत 

करीने जे पैसा मळे छे ते बद्धो वरा अने लगनमाां खरचे छे अने जे छोकराना लगनमा हजार रुपीया खरचे छे तेम 
पाांच रुपीया तेने भवद्या भणावामाां खरचता नथी तेथी भनरुपयोगी माणस घणा पेदा थाय छे एवा अनेक नठारा 
रुढी मागधथी लक्ष्मी, भवद्या, ने शस्क्त िणे गयाां तेथी आगळ जे लोक कहेता के बहदुस्तानमाां देव रहेता पण आज 
जोताां देव तो रह्या नथी पण भपशाच रह्या छे. 

 
देव बे प्रकारना छे एक मांिोक्त अने बीजा बलगोक्त. ए बर्ाय देव कल्पनीक छे माटे सवध कमधना अांते 

तूयध तत्त्वनो उच्यार करे छे. 
 

“ततसद्ब्रह्मापधणमस्तु” 
 
एम बोले छे. मांिनो अथध देवनी प्राथधना एज मुख्य छे. यज्ञमाां िण प्रकार छे १ प्रशांसा २ यजन, ३ गायन 

ए िण िण वदेथी थाय छे ते ए प्रमाणे । ऋस्ग्भः शांसभत । यजुर्तभयधजभत। सामेन गीयते । शूर ज्यारे मोटा थया तयारे 
शूर कमलाकर भवगेरे ग्रांथ ब्राह्मणोए लख्या अने तेने आर्ारे शुरनुां गोरप करवा लाग्या. म्लेच्छ मोटा थया तयारे 
तेमनुां गोरपदु करवानी आशा करी. व्रतराज ग्रांथमाां लख्युां छे यवन म्लेच्छ इतयाभदक व्रत करे तो तेमने अभर्कार 
छे. 

 
क्वभचत् मेंछानामप्यभर्कारो हेमारौ देवीपुराणे— 
वैश्यैः शूरैभधस्क्तयुक्तैः म्लेच्छैरन्यैश्च मानवैः ॥ स्त्रीभभश्च कुरुशादूधल तभिर्ानभमदां शृणु ॥ 
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यवनचांभरका करीने बीजो ग्रांथ छे तेमाां यवन लोकोए जे कमध करवुां ते लख्युां छे. पण हाल म्लेछ लोकोमाां 
भक्रस्स्तयन अने मुसलमानी र्मधनी वृभद्ध थवाथी ते लोक मूर्ततपूजक अने तेभिसकोभट देवने पुजनारा बहदु लोकोने 
मानता नथी तेथी ब्राह्मणोनो उपाय नथी. 

 
श्रावक र्मधमाां भस्त्रयोने सांन्यासी करे छे अने पारभशयोमाां भस्त्रयोने जनोइ दे छे. आ अभर्कार ब्राह्मण 

लोकोए काढी नाख्यो अने स्त्रीजाभत उपर घणो जुलम कयो तेथी स्त्री जे रतन कहेवाय छे ते जारनाां दाणानी 
बकमते वचेाय छे. औभदच्य ब्राह्मण भवगेरे ज्ञातमाां एथी वर्ारे कन्यानी बकमत नथी. लोकोने भशखावानी बांर्ी करी 
अने परदेशमाां जवानी बांर्ी कयाथी अज्ञान बहु वध्युां तेथी हजारो वरसथी मुसलमानी र्मधना आरब मोंगल तुकध  
अफगान इतयाभद लोक अने भक्रस्स्तयन र्मधना युरोभपयन लोक करोडो आव्या पण बहदु लोक ए आव्या पहेला 
हता तेवाज हजी छे एमने कशी खबर नथी. बहदु लोक स्वभावथी शाांत छे कू्रर नथी पण अज्ञानथी घणो अन्याय 
करेछे सभत एज बाळता कन्या एज मारता नरबळी एज करता एमने ठेकाणे लाववाने वास्ते इांगे्रज सरकार 
भनमाण थयुां छे तेथी घणो सुर्ारो थतो जाय छे पण हाल देशी राजा छे तेमाां एक पण एमनी बराबरी अद्याभप करी 
शकता नथी. बर्ाय देशी राजा मूखध गणाय छे, एमने सुभशक्षा लागतीज नथी एवो कमधनो योग छे. 

 
वदेमाां केटलाएक मांिना ऋषी क्षभिय अने शूर छे कभक्षवत् अने भवश्वभमि ए क्षभि हता कवषऐलुष ए शूर 

दासीपुि हतो एभन कथा ऐतरेय ब्राह्मणमाां छे. 
 
केटलाएक प्राभचन आचार नरमेर्, गोमेर्, अश्वमेर्, अनुस्तरणी, भनयोग, शूलगव, भदयरवटु, िादश 

पुि, पलपैतृक, माहाव्रत, मरु्पकध , इतयाभद अनुष्ठानो बांर् थयाां छे तोपण ते अनुष्ठानना मांि पठण अने पारायण 
करवामाां लोक पुण्य समजे छे. मूळ भवभर् न थाय तो तेनो प्रतयान्माय करे छे बाळवामाां माांसना बपडने ठेकाणे 
लोटनो बपड करेछे, तयारे जे कमध करवुां नही ते कमधनी कथा अने मांि वाांचवामाां अने तेनो पयाय करवामाां पुण्य छे 
के नही ए भवश ेघणो सांशय छे अने यज्ञमाां पशु बहुज कू्ररपणाथी मारवाां अने तेना माांसनो होम करवो, अने भक्षण 
करवुां ए केटलाएक लोकोने गमतुां नथी तेज प्रमाणे गोमुि, छाांण, दुर्, अने घी, एकि मेळवीने पीताां, देह शुद्ध 
थाय छे ए पण समजवाने मुषकेल छे. तेज प्रमाणे ताांिीक मत, अभत भवपरीत छे, ते छानी रीते काशी इतयाभद 
शहेेरोमाां बहु चाले छे अने शीवनी पूजाओ बलग रूपे थायछे. ते वात वैष्ट्णव लोको मान्य करता नथी अने बलगनुां 
दशधन के भतथधप्रसाद लेता नथी, काशीए जाय तो भवश्वेश्वरनुां दशधन करता नथी अने हींगळाज माता छे तयाां 
गोसावी लोक दशधन करवा जाय छे पण चारे सांप्रदायना वैष्ट्णव लोको जता नथी, तेनुां कारण एम बताव ेछे के ए 
माता आगळ हींसा थाय छे माटे अमे दशधन करता नथी एम कहे छे. सेहेजानांदस्वामीए शीक्षापिीमाां, एम लख्युां छे 
के जे देवने मद्य मासनुां भनवदेन थाय छे, ते देवनुां दशधन सत्सांगीए करवुां नही, पुष्टीक मागधवाळा मरजादी अने 
समपधणीए अनन्य भस्क्त करे छे. अने भशवबलगनो तीथधप्रसाद लेता नथी, मध्व सांप्रदाइ छे ते भशवनी मूर्तत होय तो 
दशधन करे छे, अने बलग अपूज्य गणे छे. होम हवन करवानो कुां ड करे तो तेना उपर योनी भचन्ह करे छे ए पण 
ताांभिक भवषय छे तेज प्रमाणे चांडीपाठमाां मद्य मासनुां प्रभतपादन कयंु छे, तोपण तेनो पाठ हवन चाले छे. तेपण 
वैष्ट्णव लोको मान्य करता नथी. पशुने ठेकाणे कोळुां नारळ कापे छे, अने मांि जनावरनो भणे छे. बतगले रामानुज 
भवर्वानुां वपन करता नथी गुजराती मारवाडी ब्राह्मण यज्ञ करता नथी आ प्रमाणे केटलीए सुर्ारणा थती आवी छे 
अने केटली एक थवानी छे ते उपर आज लोको लक्ष देवा लाग्या छे. कामाक्षी देवी ए योनी भाग छे एम कहेवाय 
छे. पुराणमाां एवी कथा छे के दक्ष प्रजापभतए पावधती बळी हुआां तयारे तेना ककडा करीने पृस्थ्व ऊपर फेकी दीर्ा 



 अनुक्रमणिका 

ते कोइ ठेकाणे हाथ, कोइ ठेकाणे पग, कोइ ठेकाणे मुख, कोई ठेकाणे नाभी पड्याथी ते ते ठेकाणे उग्र पीठ 
थयुां, तेमाां कामाक्षी मीनाक्षी मातापुर तुळजापूर कलकत्ता बवध्यावासीनी इतयाभद उग्र पीठ गणाय छे. जेवाां भशवना 
ज्योभतबलग तेवाां ए देवीनाां पीठ गणाय छे. पण ए बर्ायमाां मद्य माांस खपे तेथी सांन्यासी गोसाांह कानफटा 
नाथपांथी वाममागी, कौलीक, अघोरी एमनाां ए मोठा र्ाम छे. वैष्ट्णव लोको तयाांहाां जता नथी. हाल परमाथध 
प्रभतपादक शास्त्रथी लोकोने सन्माग ेवळगाडवुां एवी जेनी बुभद्ध होय अने ढोंग पाखांड अने दांभनो नाश थाय, एवी 
जेनी इच्छा हश ेएने भतूदया, देशाभभमान, न्यायाभभमान, स्थापन करवाने वास्ते जे चाहे छे तेमणे आ ग्रांथनो काांइ 
पण उपयोग पडश ेतो आ ग्रांथ करवामाां जे श्रम लीर्ा छे तेनुां साथधक थश.े 

 
आ ग्रांथमाां मूळ ग्रांथनाां वाक्यो लख्या छे ते कलकत्तामाां अने बनारसमाां जे ग्रांथ पांभडतोए शुद्ध करीने 

छाप्या छे, ते उपरथी लीर्ा छे, तेनुां कारण के, तेनी मतलब लखीए, तो असलमाां ते प्रमाणे छे के नहीं, एवो 
सांशय आव,े माटे असल ग्रांथनाां वाक्यो दाखल कयां छे तेथी ए सांशय रेहेश ेनहीं, अने आज कळीयुग समजवुां के 
न समजवुां ए भवश,े शास्त्रमाां अांदेशो छे, पण कोई कहे के हाल कलीयुगज छे, तो बीजो प्रश्न उतपन्न थाय छे के, 
कलीयुग थई रहेश,े तयारे आ ग्रांथमाां बतावलेाां बर्ाय कमध पुनरपी चालताां करशो, अने करीशुां, एम कहेशो तो 
आयुगने कळीयुग कहेवुां के, पेला युगने कहेवुां ए मोटो सवाल छे, एनो जवाब सतय रीते कोई देश ेएवी आशा छे. 

 
आ भशवाय बीजा केटला एक प्रश्न छे ते ‘आगम प्रकाश’ नामनो ग्रांथ प्रगट थश ेतेमाां लखवामाां आवश.े 
 

–––– 
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णनगम प्रकाश 

 

 
वैणदक कमधकाण्ड 

 
बहदुस्तानमाां प्राचीनकाळथी वदेमाां लखेलो र्मध चाल्यो आव्यो छे. अने वदेना अभीमानी अने र्माध्यक्ष जे 

ब्राह्मण वदेने घणुांज मान आपेछे, अने केटलाएक वदेनुां पारायण करवीने साांभळेछे, अने केटलाएक मरती वखते 
वदेनो घोष करावछेे, अने ब्राह्मणनुां मान पण वदे भण्याथीज छे. भगवान श्रीकृष्ट्ण एम बोल्या छे के :— 

 
देवार्ीनां जगतसव ंमांिार्ीनां च दैवतम् । 
ते मांिा ब्राह्मणार्ीना ब्राह्मणो मम दैवतम् ॥ 

 
वदेना अर्ीकारी ब्राह्मण बीजा कोइ वणधने वदे भणवानो अर्ीकार नथी, कारण मनु कहेछे के :— 
 

अभविाांशै्चव भविाांश्च ब्राह्मणो दैवतां महत् । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथास्ग्नदैवतां महत् ॥ मनु. अध्या ९ श्लोक ३१७ 

 
बीजे ठेकाणे एवुां लख्युां छे के :— 
 

पृभथव्याां याभन तीथाभन ताभन सवाभण सागरे । 
सागरे याभन तीथाभन पदे भवप्रस्य दभक्षणे ॥ 

 
आ आर्ारथी केटलाएक र्मधनीष्ठ लोक ब्राह्मणना जमणा पगनो अांगुठो पाणीथी र्ोइने ते पाणी पीएछे. 

ते वखत जे श्लोक बोलेछे ते नीचे मुजब :— 
 

आभर्व्याभर्हरां नृणाां मृतयुदाभरद्रनाशनम्! 
श्रीपभुष्टकीर्ततदां वांदे भवप्रश्रीपादपांकजम् ॥ १ ॥ 
भवप्रौघदशधनात् भक्षप्रां क्षीयांते पापराशयः । 
वांदनान्मांगलावास्प्तरचधनादच्युतां पदम् ॥ २ ॥ 
समस्तसांपतसमवास्प्तहेतव ेसमुस्तथतापतकुलरू्मकेतवः । 
अपारसांसारसमुरसेतवः पुनांतु माां ब्राह्मणपादपाांसवः ॥ ३ ॥ 
आपद्घनध्वाांतसहस्रभानवः समीभहताथापधणकामरे्नवः । 
समस्ततीथांबुपभविमूतधयो रक्षांतुाः॑ माां ब्राह्मणपादपाांसवः ॥ ४ ॥ 
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ब्राह्मणनुां शील गुण केवा छे तो जोवानी जरूर नथी कारण :— 
 

दुःशीलोऽभप भिजः पूज्यो न तु शूरो भजतेंभरयः ॥ 
कः पभरतयज्य गाां दुष्टाां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ पराशर र्मधशास्त्र अ० ८ श्लोक २५ 

 
ब्राह्मणने भोजन आपवानुां पुण्य शास्त्रमाां बहु मोटुां वणधन कयंुछे. 
 

ब्राह्मणस्य मुखां के्षिां भनरूपममकां टकम् ॥ 
वापयेतसवधबीजाभन सा कृभषः सावधकाभमकी ॥ — पाराशर॰ अ॰ १ श्लोक ६५ 

 
वदेमाां ब्राह्मणनुां माहातम हेठळ लख्या प्रमाणे वणधन करेलुां  छे. 
 

यावतीव ैदेवतास्ताः सवा वदेभवभद ब्राह्मणे वसांभत । 
तस्माद्ब्राह्मणेभ्यो वदेभवद्भ्यो भदव ेभदव ेनमस्कुयान्नाश्लीलां  
कीतधयेदेता एव देवताः प्रीणाभत ॥ 

तैभत्तरीये आरण्यके २ प्रपाठक १५ अनुवाक ९ मांि 
 
अथध :— सवधदेव ब्राह्मणना शरीरमाां रहेछे, माटे नीतय ब्राह्मणनो सनमान करवो. ने तेनी नींदा न करवी. 

तेथी तेने आांगे रहेला देव बर्ा प्रसन्न थायछे. बीजे ठेकाणे वळी एम लखेछे के :— 
 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ॥ — तै॰ आ॰ ३ प्रपाठक १२ अनुवाक १३ मांि. 
 
एटले ब्राह्मण छे, ते परमेश्वरना मुखमाांथी उतपन थया छे. ब्राह्मणनुां कमध अेवुां लख्युां छे के :— 
 

वदेोभदतां स्वकां  कमध भनतयां कुयादतांभरतः ॥ 
तभद्ध कुवधन् यथाशस्क्त प्राप्नोभत परमाां गभतम् ॥ — मनु॰ ४–१४ 
वदेमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन् भिजोत्तमः ॥ 
वदेाभ्यासो भह भवप्रस्य तपः परभमहोच्यते ॥ — मनु॰ २–१६६ 

 
अथध :— वदेमाां लखेलुां  कमध हमेशाां करवुां तेथी ब्राह्मणनी सदगती थायछे. वदे भणवो एज ब्राह्मणनुां मुख्य 

तप छे. 
 
बीजे ठेकाणे एवुां लख्युां छे के :— 
 

सतयां सतयां पुनः सतयमुद्धतृय भजुमुच्यते ॥ 
वदेाच्छास्त्रां परां नास्स्त न देवः केशवातपरः ॥ 
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अथध :— वदेथी बीजुां शास्त्र नथी अने वीष्ट्णु शीवाय बीजो मोटो देव नहीं ए िीवार व्यासजी कहे छे. 
 
वदेनी जे नींदा करेछे तेमने नास्तीक गण्याछे. वदेना नाम घणाांछे. १. वदे. २. श्रुती. ३. छांद. ४. ब्रह्म. 

५. आमनाय. ६. मांि. ७. िीवीद्या. ८. भनगम. ईतयादी. ए ग्रांथ मुख्य गणायछे. तेथी उतरता सुि अने सांहीता आ 
बेने स्मृतीयो कहेछे. ए ग्रांथमाां बे र्मधछे. एक प्रवृती अने नीवृती. प्रवृतीनुां बीजुां नाम कमधकान्ड. अने नीवृतीनुां बीजुां 
नाम ज्ञानकान्ड ए भवश ेशास्त्रमाां अभीप्राय नीचे लख्या मुजबछे :— 

 
न माांसभक्षणे दोषो न मदे्य न च मथुैने ॥ 
प्रवृभत्तलक्षणो र्मो भनवृभत्तस्तु महाफला ॥ — मनु॰ 
लोके व्यवायाभमषमद्यसेवा जांतोस्तु भनतया नभह ति चोदना ॥ 
व्यवस्स्थभतस्ति भववाहयज्ञसुराग्रहैरासु भनवृाः॑भत्तभरष्टा ॥ — भागवत. 
सांन्यासः कमधयोगश्च भनःश्रयेसकरावुभौ ॥ 
तयोस्तु कमधसांन्यासातकमधयोगो भवभशष्ट्यते ॥ — गीता. ४–२ 
यज्ञदानतपःकमध न तयाज्यां कायधमेव तत् ॥ — गीता. १८–४ 

 
ए प्रमाणे केटलाक शास्त्रमाां भनवृभत्तने वरीष्ट कहीछे. ना केटलाक शास्त्रमाां प्रवृभत्तने वरीष्ट कहीछे. सवध 

ग्रांथमाां श्रुतीनुां प्रमाण मोटुां गणायछे कारण :— 
 

श्रुभतस्मृभतपुराणानाां भवरोर्ो यि जायते ॥ 
ति श्रौतां प्रमाणां तु ियोिैरे् स्मृभतवधरा ॥ 
पुराणां च खस्ल्वदां न शक्नोभत श्रुबत स्मृबत च बाभर्तुम् ॥ 
श्रुभत॰ ॥ इतयाभदव्यासस्मरणात् ॥ — गोभभलीयसूि १ प्र. ४ काांड. 

 
जुदा जुदा युगना जुदा जुदा र्मधछे. एम समजीने कमध कान्डने ठेकाणे उपासना कान्ड उतपन्न योंछे तेमाां 

बे तडछे एक दक्षण अने बीजु वाम. ते उपरथी केटला एक कमधने पुवध युगनाां कमध कहेछे. पण कळीयुगना ३६००० 
वषध सुर्ी पुवधयुगनो सांध्याांश गणायछे. एमानाां ४९७३ वषध गयाछे माटे बाकीनाां रह्याां ते बीतया सुर्ी पुवध युगनाां र्मध 
चालवाना तेनुां प्रमाण :— 

 
कृतां िेता िापरां च कभलश्चेभत चतुयुधगम् ॥ 
भदव्यिैादशभभवधषःै सावर्ानां भनरूभपतम् ॥ 
चतवाभर िीभण िे चैकां  कृताभदषु यथाक्रमम् ॥ 
सांख्याताभन सहस्राभण भिगुणाभन शताभन च ॥ 
सध्याांशयोरांतरेण यः कालः शतसांख्ययोः ॥ 
तमेवाहुयुधगां तज्ञा यि र्मो भवर्ीयते ॥ — भागवत ३ स्कां र्. 
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श्रीर्रीव्याख्या. 
 

युगस्यादौ सांध्या अांते सांध्याांशः उक्ताभन शताभन सांख्या गवालां भाभद र्मधभवशषेो यि 
भवर्ीयत इतयथधः ॥ 

 
भवजयध्वजी व्याख्या. 

 
शतसांख्ययोः सांध्यासांध्याशयोरांतस्थो यः कालः ति तत्तदु्यगर्मो भवर्ीयते ॥ 
सहस्रमेकां  वषाणाां ततः कभलयुगां स्मृतम् ॥ 
तस्य वषधशतां सांभर्ः सांध्याांशश्च ततः परम् ॥ — भारत–वनपवध. 

 
ए प्रमाणे अन्य पुराणमाां पण एज वात लखीछे. माटे कमधकान्ड ते शुां ए भवश ेभवचार उतपन थायछे. 
 
हरेक कमधने आरांभे सांकल्प थायछे तेमाां — 

श्रुभतस्मृभतपुराणोक्तफलप्राप्तयथं । 
 

आ मुजब बोलायछे. अने अांते 
ततसत्ब्रह्मापधणमस्तु । 
 

ए प्रमाणे ब्रह्मापधण बोले छे. श्रुती एटले :— 
मांिब्राह्मणयोवेदः । 
 

मांिसांभहता अने ब्राह्मण. ते ब्राह्मणना पेटामाां कमध ब्राह्मण अने आरण्यक ए बे मळीने वेद कहेछे. स्मृभतमाां 
सुि अने र्मधशास्त्र सांहीता ए ब,े तेमाां सुि एतो वदे तुल्य गणायछे तेथी उतरती स्मृतीयो तेमाां मनुस्मृती मुख्य 
गणायछे. कारण श्रुतीमाां मनुनुां वणधन कयंु छे ते ए प्रमाणे :— 

 
मनुव ैयस्तकां भचदवदत्तदे्भषजांताया ॥ छाांदोग्यब्राह्मणे ॥ 
मन्वथधभवपरीता तु या स्मृभतः सा न शस्यते ॥ बृहस्पभतः 

 
वदेना मांिवडे करीने ब्राह्मणोने श्राप अने आशीवाद आपवानुां बहु मोटुां सामथध हतुां एवुां परुाणोमाां लख्युांछे. 

जेमके ब्राह्मणना श्रापथी सगरराजानो वांश बळी गयो; दुवासना श्रापथी भवष्ट्णुने अवतार लेवा पड्या; दक्षना 
श्रापथी शीवनो यज्ञभाग बांर् थयो; गौतमना श्रापथी इांर दुःख पाम्यो; माण्डव्य ऋषीना श्रापथी यमने िास पड्यो; 
अगस्तीथी समुर सुकाइ गयो; जन्हु ऋषीए भागीरथीने पगमाां घाली; परीभक्षतराजाने एक ब्राह्मणनो श्राप थयो 
तेथी ते सात दीवसमाां मरी गयो; दशरथने श्राप थयो तेथी रामनो जन्म थयो; यादवकुळने अेक ब्राह्मणनो श्राप 
थयो तेथी तेओ बर्ा मरो गया; जमदग्नीना श्रापथी सहस्राजुधन मरी गयो; वामनना श्रापथी बळी पाताळे गयो; 
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नहुषराजा सपध थयो; अने वनेराजा श्रापथी दग्र् थयो. आ प्रमाणे हजारो कथा अने ब्राह्मणनुां महातम श्रुती, स्मृती, 
पुराणमाां लख्युां छे. ब्राह्मणनो िेष न करवो :— 

 
ब्रह्मदे्वषो कुलियः ॥ 

 
ब्राह्मणनी हतया करवी ए महापातकमाां गण्युां छे. ब्राह्मणनी मीलकत कोइ राजा कींवा चोरे लेवी नहीं. 

बर्ाए ब्राह्मणनी सेवा करी सनमान करवुां. दान करवुां ते पण ब्राह्मणने करवुां. ब्राह्मणनुां प्रजापालन करवुां ए 
राजानो र्मध; पृथ्वी उपर ब्राह्मण देव गणायछे तेथी तेमने भदेूव कहेछे. 

 
ब्राह्मणनो देह सोळ सांस्कारथी पवीि थायछे. अने ए सांस्कार थया पछी तेने िीज कहेछे. िीज एटले 

फरी अवतार थएलो; पेहेला जन्मना उतपन्न करता माता पीता अने गायिी तथा गुरू बीजा जन्मना उतपन्न 
करता; ए िीज थया पछी ब्राह्मणने श्रुतयुक्त कमध एटले वदेमाां कहेला कमधनो अर्ीकार मळे छे. प्रथम ऋगवदेनो 
ऐतरेय ब्राह्मण लेइने तेमाां स्वगध प्राप्तयथध जे वीर्ी लखी छे तेनु नाम यज्ञ. बर्ा यज्ञनी प्रक्रती अग्नीष्टोम अने ए 
प्रक्रती ऊपरथी वीक्रती घणी थायछे तेना नामो :— 

 
सप्त संस्था 

 
१ षोडशी २ अभतराि ३ वाजपेय ४ अतयस्ग्नष्टोम ५ अप्तोयाम ६ उक्थ्य ७ ज्योभतष्टोम 
 

उत्तर क्रतु 
 
१ सि २ राजसूय ३ सवधतोमुख ४ पौंडरीक इतयाभद. 
 
दाकतर हौ साहेब ेऐतरेय ब्राह्मण शुद्ध करीने छाप्युांछे. ते केळवणी खातामाां चालेछे. तेमाां यज्ञमांडपनो 

नकशो बतावलेोछे तेमाां अग्नीनु स्थापन, ऋस्तवजनु वणधन एटले नेमणुको शी रीते थायछे ते बताव्युांछे :— ते आ 
प्रमाणे. 

 
 अग्नी  पुरोभहत  पािे व स्थाने  अनुष्ठाने 

१ आहवनीय १ अध्वयुध १ इघ्मा १ दीक्षणीयाइभष्ट 
२ गाहधपतय २ प्रभतप्रस्थाता २ बही २ प्रायणीयेभष्ट 
३ दभक्षणास्ग्न ३ आग्नीध्र ३ रृ्ष्ट्णी ३ आभतथ्येभष्ट 
४ शाभमिास्ग्न ४ उने्नता ४  सु्रचा ४  घमध 

  ५ होता ५  चमस ५  अग्नीषोमीया 
  ६ मिैावरुण ६  ग्रावण ६  पशु 
  ७ ब्राह्मणाच्छांसी ७  स्वरु ७  सुतया 
  ८ नेष्टा ८  उपरव ८  प्रातःसवन 



 अनुक्रमणिका 

  ९ पोता ९  रोणकलश ९  माध्याह्नसवन 
  १० अच्छावाक १०  वायव्यकलश १०  तृतीयसवन 
  ११ उद्गाता ११  ग्रह ११  सोमपान 
  १२ प्रस्तोता १२  इडसुनु १२  आभश्वनपशु 
  १३ प्रभतहता १३  स्वभर्भत १३  ऐराग्नपशु 
  १४  सुब्रह्मण्य १४  पुरोडाश १४  अवभथृ 
  १५  ग्रावस्तोता १५  पुतभतृा १५  वरुणेभष्ट 
  १६  ब्रह्मा १  यज्ञशाला १६  वपायाग 
  १७  सदस्य २  महावदेी १७  पशूपाकरण 
  १८ शभमता ३  बभहवेदी १८ पश्वालां भन 
  १९ सोमक्रयी ४  अांतवेदी   
    ५  शाभमिशाला   
    ६  चातवाल   
    ७  सांचार   
    ८  प्राग्वांश   
    ९  सद   
    १०  माजालीया   
    ११  आग्नीध्रीयागार   
    १२  पतनीशाला   
    १३  िार   
    १४  प्रभतग्वर   
    १५  यूप   
    १६  हभवर्ान   
    १७  शालामुखी   
    १८ घमध   

 
ए प्रमाणे यज्ञनी क्रीया अने सामग्री बतावीछे. भितीयपांभचकाने आरांभे एवुां लख्युां छेके :— 
 

१ यजे्ञन वै देवा ऊध्वाः स्वगधलोकमायांस्तेऽ भबभयुभरमां नो 
दृष्ट्वा मनुष्ट्याश्च ऋषयश्चानुप्रज्ञास्यन्तीभत ॥ 

– भितीय पांभचका प्रथम खांड 
 

मतलब :— देव यज्ञ करीने स्वगे गया तेथी मनुष्ट्य अने ऋषीए यज्ञ करवो अने युप स्थापन करवो. युप 
एटले यज्ञाथध जे पशु आण्यो होय तेने बाांर्वानो थाांभलो. पछी ते पशुने शमन करवानी आज्ञा लखीछे :— 

 
२ दैव्याः शभमतार आरभध्वमुत मनुष्ट्या इतयाह॰ 



 अनुक्रमणिका 

उदीचीनाां अस्य पदो भनर्त्तातसूयं चक्षुगधमयतािातां 
प्राणमन्ववसृजतादांतभरक्षमसुां भदशः श्रोिां पृभथवीं शरीरां॰ 
अन्वनेां माता मन्यतामनु भपताऽनु भ्राता 
सगभ्योऽनु सखा सयूथ्य इभत जभनिैरेवैनां 
ततसमनुमतमालभांते । — ६ खांड 

 
ए प्रमाणे आ वदे मांिथी पशुना माबाप पासेथी आ पशु अमने आपो एवी प्राथधना करे छे तयार पछी अध्वयुध 

जे मुख्य पुरोभहत तेनी आज्ञाथी पशुने शाभमिशालामाां लेइ जइने उत्तर तरफ एना पग राखीने शमीता एने मुष्टी 
वडे एनो जीव ले छे, तयार पछी स्वर्ीती एटले सुरो अने इडासुनु एटले लाकडाना ढीमचा उपर ते पशुने लेइ 
तेने फाडी तेनुां माांस कहाडे छे एनो होम करीने जे बाकी रहे तेनी बर्ा पुरोहीतमाां वहेचण करे छे भनचे प्रमाणे. 

 
३ अथातः पशोर्तवभस्क्तस्तस्य भवभागां 

वक्ष्मामो हनू सभजव्हे प्रस्तोतुः ॰ — ७ पांभचका १ खांड 
 
यज्ञ पशुने देवताओ स्वगधमाां लेइ जाय छे. ते भवश ेएवुां लख्युां छे के 
 

४ तां देवा अबु्रवने्नभह स्वगं वै तवा 
लोकां  गमभयष्ट्याम इभत — २ पां. ६ खांड 

 
पशुने फाडीने एना अांग कहाडवा भवश ेएवुां लख्युां छे के 
 

५ वपामुस्तखदतादांतरेवोष्ट्माणां वारयध्वाभदभत 
श्येनमस्य वक्षः कृणुतात् प्रशसा बाहू शला दोषणी 
कश्यपेवाांसाऽस्च्छरे श्रोणी कवषोरू 
से्रकपणाऽष्ठीवांता षड्बवशभतरस्य वांक्रयस्ता 
अनुष्ट्योच्च्यावयताद्गािां गािमस्यानूनां ॰ — ६ खांड 

 
अथध :— छातीमाांथी कबुतर जेवो गोळो काढवो अने कोहोवाडी जेवो पाछळना पगमाांथी बे ककडा 

कहाडवा अने आगळना पगमाांथी ब ेतीर जेवा कहाडवा, अने बे खांभामाांथी काचबा जेवा बे कहाडवा, अने केहेड 
आखी कहाडवी, अने ढींचणमाांथी ब े बल जेवा कहाडवा, अने आ पाांशळीओमाांथी अनुक्रमे २६ वीस ककडा 
कहाडवा अने ते बर्ा आखा थवा जोइअ ेअने जे काांइ मळमुि इतयादीक पदाथध भनकळश ेते भोयमाां दाटवाने भवश े
लख्युछे के. 

 
६ ऊवध्यगोहां पार्तथव – ६ खांड 

 
होतार हेठळ लख्याप्रमाणे बोलेछे. 
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७ अभध्रगो शमीध्वां सुशभम शमीध्वां शमीध्वमभध्रगा३ उ इभत भिबूधयात् ॰ खांड ७ 

 
अथध :— सारीपेठे मारो. बाकी राखशो नहीं. ए प्रमाणेछे. रक्त राक्षसने आपवानु कहु्यां छे. 
 

८ यदस्ना रक्षः सांसृजताभदतयाह॰ — खांड ७ 
 
पछी वपाहोम आ प्रमाणे लख्यो छे. 
 

९ तस्य वपामुस्तखद्याहरांभत तामध्वयुधः सु्रवणेाभभघारयन्नाह — खांड १२ 
 
आ आख्यान जाणवानुां फळ एज छे के आयुष्ट्य वृभद्ध थाय छे. 
 

१० सवधमायुरेभत य एवां वदे — २ पां. ७ खांड 
 
वपायागनुां फळ नीचे लख्या प्रमाणे लख्युां छे :— 
 

११ वपायामेव हुतायाां स्वगो लोकः 
प्राख्यायत ॥ – २ पां. खांड १३ 

 
१२ सोऽग्नेदेवयोन्या आहुभतभ्यः 

सांभयू भहरण्यशरीर ऊध्वधः स्वगं लोकमेभत ॥ — २ — १४ खांड 
 
पशुनो वीभाग करवो ते लख्या प्रमाणे ३६ वीभाग करवा जोइए, अने एम करे ते स्वगध लोकमाां जायछे, 

अने ए प्रमाणे वीभाग करवानी रीती देवभाग ऋषीए ठरावी. ते मरी गया पछी कोइ देव ेगीरजा ऋषीने बतावी 
तेनो अभ्यास करवो ते भवश ेएवुां लख्युांछे के :— 

 
१३ ततस्वगांश्च लोकानाप्नुवांभत 

प्राणेषु चैव ततस्वगेषु लोकेषु 
प्रभतभतष्ठांतो यस्न्त॰ एताां 
पशोर्तवभस्क्तां श्रौतऋभषदेवभागो 
भवदाांचकार॰ भगभरजाय 
बाभ्रव्यायामनुष्ट्यः प्रोवाच— ७ पां॰ १ खां॰ 

 
हरीश्चांर नामे एक राजा हतो तेने पुि हतो नहीं माटे वरूण देवनी आज्ञा थकी अजीगतध ऋषीनो पुि 

शुनःशपे वचेाथी लेइने तेने मारीने यज्ञ करवानुह; र्ायंु हतुां ते भवश ेवीगतवार कथा वदेमाां कहीछे :— 
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१४ हभरश्चांरो ह वैर्स ऐक्ष्वाको 

राजाऽपुि आस ॰— ७पां॰ खां॰ १३–१४–१५–१६ 
 
सहरहु ग्रांथमाां जेटला यज्ञ लख्याछे ते बर्ायमाां हींसा आवछेे. ए वीश ेमच्छ पुराणमाां कहु्यांछे के :— 
 

बहसा स्वभावो यज्ञस्य ॥ 
 
आ प्रमाणे चारे वदेमाां श्रेष्ठ जे ऋग्वदे तेनुां वणधन थेयुां. पछी कृष्ट्ण यजुवेद जेने तैभत्तरीय कहेछे अने शुक्ल 

यजुवेद एटले जेने वाजसनीय कहेछे तेनो वीचार करीशुां. प्रथम तैभत्तरीय ब्राह्मण वाांचताां एम मालुम पडेछे के आ 
वदेमाां यज्ञयागनी क्रीया बहुज वर्ारीछे. अने यज्ञ अनुष्ठानमाां चारे वदेनो खप पडेछे तेमाां यजुवेदनो खप घणो 
अने यजुवेद भणेलो जे ब्राह्मण होय तेनेज अध्वयुध नीमवामाां आवछेे. तैभत्तरीय ब्राह्मणमाां हेठळ लख्या प्रमाणे 
लख्युांछे के :— 

 
१ दैव्याः शभमतार उत मनुष्ट्या आरभ्रध्वम् ॥ — ३ काांड ६ अध्याय ६ अनुवाक 
 
२ अभध्रगो शमीध्वम् । सुशमी शमीध्वम् । शमीध्वमभध्रगो ॥ — ३–६–६ 

 
सायणाचायधभाष्ट्य 

 
३ कु्ररां कमेभत मतवा तदुपेक्षणां मा भभूदभत पुनः पुनवधचनम् ॥ 

 
जे प्रमाणे ऋग्वदे ब्राह्मणमाां पशु मारवाने सारू आज्ञा लखीछे तेज प्रमाणे उपरना वदेवाक्यमाां लखीछे. 

तेनो मतलब के आ नीदधयपणानुां काम छे तोपण अवश्य करवुां. बीजाां वाक्यो नीचे लख्या प्रमाणे मळेछे :— 
 

४ द्यावापृभथव्याां रे्नुमालभन्ते ॥ 
वायव्यां वतसमालभन्ते ॥ — १ काांड २ अध्याय ५ अनुवाक. 

५ एष गोसवः ॥ – २ – ७ – ६ 
६ प्रजापभतः पशूनसजृत । एतेन वै देवा जैतवाभन भजतवा । 

यां काममकामयन्त तमाप्नुवन ॥ — २ – ७ – १४ 
७ प्राजापतयो वा अश्वः । यस्या एव देवतायाः आलभ्यते । 

तयैवैनां समर्धयभत॥ — ३ – ८ – ३ 
८ यदेत एकादभशनाः पशव आलभ्यांते ॥ — ३ – ९ – २ 
९ नानादेवतयाः पशवो भवांभत ॥ 

अस्म ैवै लोकाय ग्राम्याः पशव आलभ्यन्ते ॥ — ३ – ९ – ३ 
१० ग्राम्याांश्चाऽऽरण्याांश्च उभयान्पशुनालभते ॥ — ३ – ९ – ३ 
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११ तेजसा वा एष ब्रह्मवचधसेन व्यृध्यते । 
यो अश्वमेघरे्न यजते ॥ — ३ – ९ – ५ 

१२ यदजावयश्चारण्याश्च एते वै सव पशवः । यद्गव्या इभत । 
गव्यान्पशूनुत्तमेऽहन्नालभते ॥ — ३–९–९ 

१३ शुनश्चतुरक्षस्य प्रहस्न्त । सैध्रकां  मुसलां  भवभत ॥ — ३–८–४ 
१४ पशुभभवा एष व्यृध्यते । योऽश्वमेरे्न यजते । 

छगलां  कल्माषां भकभकदीबव भवदीगयभमभत तवाष्ट्रान्पशूनालभते ॥—३–९–९ 
१५ तानेवोभयान् प्रीणाभत ॥ — ३–९–१० 
१६ ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते ॥ — ३–४–१ 
१७ यदष्टादभशन आलभांते ॥ — ३–९–१ 

 
अथध :— द्यावापृथ्वी देवताने वास्ते रे्नु एटले गायनो यज्ञ थाय छे. वायु देवताने वास्ते वाछडानो यज्ञ 

थायछे. आ प्रमाणे गायनो यज्ञ थायछे. प्रजापती देव ेपशुने उतपन्न कऱ्याां ते पशु लेइने बीजा देवे यज्ञ कऱ्या तेथी 
तेमनी मनकामना पूणध थई छे. प्रजापती देवताने घोडो योग्य पशु छे माटे ए देवताने सारू घोडानो वर् थाय छे ए 
तेम करवाथी समृद्धी मळेछे. एकादश एटले अगीआर पशुनो पण यज्ञ थायछे. अनेक प्रकारना देवछे तेमने अनेक 
प्रकारनाां पशु यज्ञमाां अपायछे. अरण्य पशु दश पण थायछे. ग्राम्य पशु पण यज्ञमाां आवछेे. गाममाां तथा वगडामाां 
बने्न ठेकाणे रहेनाराां पशु यज्ञने सारू वर् करवा योग्यछे. अश्वमेर् यज्ञ जे करेछे तेनुां तेज वरे्छे. वगडानाां पशु 
लेइने यज्ञ करवो ते करताां गाव वीशशे योग्यछे माटे सारो भदवश होय ते भदवश ेगायज लेवी. कुतरू लाकडीथी 
मारीने अश्वना पग तळे नाखवुां. जे अश्वमेर् यज्ञ करेछे तेना घरमाां पशुनी वृद्धी थायछे. बकरानुां बचु्चां, तीतर पक्षी, 
र्ोळो बगलो, अने काळाां ठपका वाळा घेटा. ए सघळाां तवष्टा देवताने सारू यज्ञमाां लेवायछे. तेणे करीने आ 
लोकमाां तथा परलोकमाां सुख मळे छे. ब्रह्म देवताने सारू ब्राह्मणनो पण यज्ञ थायछे. अराढ पशुनो पण यज्ञ 
थायछे. यजुवेदना ब्राह्मणनी अनुक्रमभणका जोताां नाना प्रकारना यज्ञवीर्ी मालुम पडेछे तेमाांथी केटलाएक 
प्रकरण नीचे दाखल कऱ्याांछे. 

 
संस्कृत नाम अथध 

१ सौिामणी १ मद्यनो यज्ञ 
२ सुराग्रहण मांि २ मद्य पीवानो मांि 
३ ऐांरपशु ३ इांर देवताने वास्ते बकरानो वर् करवो 
४ गोसव ४ गायनो यज्ञ 
५ अप्तोयाम ५ एक प्रकारना यज्ञनु नाम छे 
६ वायवीयश्वेतपशु ६ वायु देवताने सारू बकरानो वर् 
७ काम्यपशु ७ मनोरथ पूणध थवाने सारू पशु यज्ञ 
८ वतसोपाकरण ८ वाछडानो वर् करवानो 
९ पौणधमासेभष्ट ९ पुनमने भदवश ेकरवानो यश 

१० नक्षिेभष्ट १० नक्षिदेवताने वास्ते करवानो यज्ञ 
११ पुरुषयज्ञ ११ मनुष्ट्य यज्ञ 
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१२ वैष्ट्णवपशु १२ वीष्ट्ण ुदेवताने सारू बकरानो यज्ञ 
१३ ऐांराग्नपशु १३ इांराग्नी देवताने सारू बकरानो वर् 
१४ साभविपशु १४ सूयध देवने सारू बकरानो वर् 
१५ अश्वमेर् १५ घोडानो यज्ञ 
१६ रोभहताभदपश्वालां भन १६ लाल बकरा वीगरे पशु यज्ञ 
१७ अष्टादशपशुभवर्ान १७ अराढ पशुनो यज्ञ 
१८ चातुमास पशु १८ चातुरमासनामना यज्ञमाां बकरानो वर् 
१९ एकादभशन पशुभवर्ान १९ अगीआर पशुनो यज्ञ 
२० ग्राम्यारण्यपशुप्रशांसा २० वगडानाां तथा गामनाां पशुनो यज्ञ 
२१ उपाकरणमांिः २१ पशुनो सांस्कार 
२२ गव्यपशुभवर्ान २२ गायनो यज्ञ 
२३ सि २३ बहु भदवश सुर्ी चालवानो यज्ञ 
२४ ऋषभालां भभवर्ान २४ बळद मारवानो वीर्ी 
२५ अश्वालां भ मांि २५ घोडो मारवानो मांि 
२६ अश्वसांज्ञपनां २६ घोडो मारवानी वीर्ी 
२७ अश्व मनुष्ट्य अजा गो पशु प्रशांसा २७ घोडो, मनुष्ट्य, बकरो, गाय, आबर्ाांनो यज्ञ वीर्ी 
२८ आभदतय देवताक पशु २८ सूयध देवताने सारू पशु 
२९ सोमसव २९ सोम देवताने सारू यज्ञ 
३० बृहस्पभतसव ३० ब्रहस्पती देवतानो यज्ञ 

 
उपर प्रमाणे अनेक यज्ञ याग, ईष्टी, मख, क्रतु, उत्तरक्रतु सि ईतयादी अनेक प्रकारना याग वदेमाां 

बताव्याछे ते बघायमाां पशुनी हींसा अने माांस भक्षण प्राप्त थायछे. कोई कहेश ेएम के हींसानो भाग जूदा कहाडीशुां 
अने अहींसानो भाग जूदो कहाडीशुां, तो हींसानो भाग कहाडेथी बीजुां काांइज रहेवानु नथी; कारण जेमाां हींसा 
नथी एवो बीलकुल कोई भाग छेज नहीं. पशुने मारवाने ठेकाणे वदेमाां पाांच शब्द वापरायछे :— 

 
आलभन करण उपाकरण शमन सांज्ञपन 

 
सुरतना यजे्ञश्वर शास्त्रीए आयध वीद्या सुर्ाकर नामनो ग्रांथ छापा थोडा भदवश उपर प्रभसद्ध कऱ्यो छे तेमाां 

अनेक प्रकारना यज्ञवीर्ी, पशुयाग, अांगछेदन, ईतयाभद वदेमाां लख्या मुजब बताव्युां छे तेमाां आलभन शब्दनो अथध 
लख्योछे ते नीचे प्रमाणे :— 

 
उपाकरणां नाम देवकमोपयोभगतव- 
सांपादकः पशोः सांस्कारभवशषेः 
एतदाभदसांज्ञपनपयधन्तः भक्रयाकलापः 
आलभनशब्देनाभभर्ीयते—२ प्रकाश ८१ पृष्ट 
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अथध :— देवताने अथे पशुनो सांस्कार करीने वर् करताां सुर्ी जे जे क्रीया थायछे ते सवेने आलभन 
कहेछे:— 

 
नरमेर्नु कमध ज्याां वदेमाां लख्युांछे तेमाां अनेक प्रकारना, अनेक जातीना, अनेक स्वरूपना, अनेक र्ांर्ानाां 

बसो बश माणस (२१०) लख्याांछे, ते दद्धा युप एटले खीले बांर्ायछे अने तेमनुां प्रोक्षण पुरूषसुक्त मांिथी करवानुां 
लख्युांछे. केटलेक ठेकाणे पशु बाांर्ीने छोडी देवो के जेने उच्छगध कहेछे, तेम पण लखेलुां छे. परांतु ए गौण पक्ष छे, 
मुख्य पक्ष नथी. केटलेक ठेकाणे वीकल्पे करीने लखेलुां छे पण मूळवदेना मांिमाां 'आलभन' एज शब्दनो प्रयोगछे 
तेथी मुख्य पक्ष बहसा जणायछे. ए प्रमाणे यजुवेदाांतरगत तैतीयध शाखाना ब्राह्मण जेमाां सांस्व्हताना मांिनो 
भवभनयोग लख्योछे ते तपासताां सदरहु मुजब मालुम पडेछे. हव ेएज शाखानो आरण्यक दस अध्यायछे तेनाां नाम 
जूदाां जूदाांछे. पाांच उपनीशद गणायछे अने पाांच कमोपनीशद गणायछे. तेमाांनो छठो अध्याय भपिमेर् वीशछेे. 
तेमाां ब्राह्मण क्षिी अने वैश मरी जाय तयारे शी रीते बाळवो तेनो वीर्ी लख्योछे. ते उपर भारिाज तथा बौर्ायन 
सुिछे तेमाां ए अभ्यायमा जे जे मांिछे तेनो उपयोग बतावलेोछे. तेमाां वळी एम लख्युांछे के पे्रतनी जोडे एक गाय 
मारीने तेनाां अांग पे्रतना अांग उपर मुकवाां अने पछी चीता सळगाववी. अने पे्रत गाडामाां घालीने अथवा शुरने खभे 
उचकावीने लेई जवुां अने ए मरनार पुरुषनी बायडी पण स्मशान सुर्ी लेइ जवी अने तेने एम कहेवुां के तारो र्णी 
मरी गयो माटे तारे पुनर्तववाह करवानी मरजी होय तो सुखेथी करजे ए प्रमाणे उपदेश करी पाछी लाववी एम 
लख्युांछे. आ ग्रांथ उपर सायनाचायधए भाष्ट्य कयंुछे. तेमाां तपसीलवार वदेनाां सुि मेळवीने अथध करेलोछे. माणस 
मरी गयापछी तेना बारमाने भदवश े जव तथा बकराना माांसनुां भक्षण मरनारना सांबांर्ीने करवानुां लख्युांछे. आ 
पुस्तक वदेनाां बद्धाां पुस्तक करताां वर्ारे पवीि गणायछे. बइरीओने काने एनो एक पण शब्द पडवा देवामाां 
आवतो नथी अने कोई एकाांत स्थळमाां जांगलमाां भणवामाां आवछेे. बइरीओ तेमज शुरने काने पण पडवा देता 
नथी. सभामाां ब्राह्मणो ज्यारे भेगा थायछे तयारे सांहीता भणेछे परांतु आरण्यक भणाय नहीं. पीिमेर्ना अध्यायमाां 
जे गाय बाळवानी लखीछे तेनुां नाम नीचे मुजब छे :— 

 
राजगवी. अनुस्तरणी. सयावरी. 

 
आ अध्यायमाांना केटलाक मांि भाष्ट्यसहीत नीचे दाखल कयाछे :— 
 

१ परेयुवा सां प्रवतो ॥ ——६ प्र॰ तै॰ आ॰ 
 

भाष्ट्य  —— 
 

भपतृमेर्स्य मांिास्तु दृश्यांतेऽस्स्मन् प्रपाठके भपतृमेर्मांिाणाां भवभनयोगो भरिाजकल्पे 
बौर्ायनकल्पे चाभभभहतः । 
२ अपैतदूह यभदहाभबभः पुरा ॥ 

 

 
भाष्ट्य — कल्प॰ दासाः प्रवयसो वहेयुः अथैनां अनसा वहांभत इतयेकेषाम् ॥ 
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३ इमौ युनस्ज्म ते वह्नी असुनीथाय वोढव े॥ 
 
भाष्ट्य— इमौ बभलवदौ शकटे योजयाभम । 
 

४ पुरुषस्य सयावभर भव ते प्राणमभसस्रसम् ॥ 
 

कल्प॰ अथास्याः प्राणास्न्वस्रांसमानाननुमांियते हे पुरुषस्य सयावभर राजगभव ते तव प्राणां 
भशभथलां  कृतवानस्स्म भपतॄन् उपेभह अस्स्मन्  लोके प्रजया पुिाभदकया सह के्षमां प्रापय । 

 
भवुनस्य पत इदां हभवः ॥ 

 
कल्प॰ अि राजगवीमुपाकरोभत —भवुनस्य पत इभत । जरतीं मुख्याां, तज्जघन्याां कृष्ट्णाां कृष्ट्णाक्षीं 

कृष्ट्णवालाां, कृष्ट्णखुरामभप, वा, अजाां, अभक्षवालमेव कृष्ट्णमेवां स्याभदभत । पाठस्तु । 
तस्याां भनहन्यमानायाां सव्याभन जानून्यनुभनघ्नन्तः । 

 
५ उदीष्ट्वध नायधभभ जीवलोकम् ॥ 

 
भाष्ट्य—हे नाभर, तवमुभत्तष्ठ । तवां— भदभर्षोः पुनर्तववाहेच्छोः पतयुः जभनतवां जायातवां सम्यक् 

प्राप्नुभह ॥ 
 

६ अपश्याम युवभतमाचरांतीम् ॥ — ६ प्र॰ १२ अनुवाक 
 
राजगव्या हननमुतसगधश्चभेत िौ पक्षौ ति हननपके्ष मांिाः पुवधमेवोक्ताः अथोतसगधपके्ष मांिा उच्यांते । 
 

७ अजोऽभस॰ िेषाांभस॰ 
८ यवोऽभस॰िेषाांभस॰ 

 
सदरहु पुस्तक तपाश्या पछी माध्यांभदनी शाखानी सांस्व्हता चाळीस अध्यायनीछे तेनी जोडे चौद अध्यायनुां 

शतपथ ब्राह्मण छे. ते तपाशीये एम कहेवायछे के व्यासजीए बर्ा वदेना मांि भेगा करीने तेमना िण ग्रांथ बाांध्या. 
एकनु नाम ऋगवदे सांहीता. ते सुमांतु ऋषीने आपी. बीजानु नाम यजुवेदनी सांहीता ते वैशांपायन ऋषीने आपी. 
तेमनी पासे एक याज्ञवल्क्य नामनो शीष्ट्य हतो ते तथा सदरहु ऋषी लढ्या तेथी याज्ञवल्क्ये सुयधनी उपासना 
करीने नवो वदे रच्यो तेनुां नाम शुक्ल यजुवेद. शतपथ ब्राह्मणमाां छेलु वाक्य नीचे प्रमाणे छे :— 

 
१ आभदतयानीमाभन शुक्लाभन यजूांभष वाजसनेयेन याज्ञवल्कीयेनाख्यायांते — श॰ ब्राह्मणे १४ अ॰ 
 
आ वदेनी सांस्व्हतामाां चाळीस अध्याय छे तेनी अनुक्रमभणका. 
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आ ग्रांथ उपर चार भाष्ट्य थयाां छे एक महीर्र–बीजुां उव्हट -िीजुां सायन—चोथुां ककध . आ शीवाय 

भिवदेाांग अने देवयाभज्ञक ए ब ेबीजाां छे एम कहेवायछे. आ ग्रांथमाांथी केटलाांक वाक्यो नीचे लख्याांछे. 
 

१ ऋतस्य तवा देवहभवः पाशने प्रभतमुांचाभम र्षा मानुषः ॥ — ६ अध्याये 
हे देवहभवः देवानाां हभवरूप यज्ञस्य पाशने तवाां प्रभतमुांचाभम । एवां पशुां सांबोध्य शभमिे 
समपधयभत । व्यामियपभरभमतया कुशकृतया रज्ज्वा नागपाशां कृतवा शृांगयोरांतराले पशुां 
छागां बध्नाभत पाशां प्रभतमुांचेभदभत सूिाथधः ॥ महीर्रवदेदीपे ॰ 

२ देवस्य तवा सभवतुः ॰६ अ॰ 
यूपे पशुां बध्नाभत इभत सूिाथधः ॥ 

३ अग्नीषोमाभ्याां जुष्टां भनयुनस्ज्म ॥ 
अग्नीषोमदेवताभ्याां जुष्टमभभरुभचतां पशुां भनयुनस्ज्म भनबध्नाभम ॥ 

४ अद्भ्यस्तवौषर्ीभ्योऽनु तवा माता ॰ 
पशुां प्रोक्षणीभभः प्रोक्षतीभत । मेध्यां करोभत ॥ 

५ वाचां ते शुांर्ाभम । प्राणां ते शुांर्ाभम ॰ 
पतनी मृतस्य पशोः प्राणान्मुखादीन्यष्टौ प्राणायतनाभन प्रभतमांिां शुांर्भत । 
अभद्भः स्पृशभत ॥ 

६ घृतेन द्यावापभृथवी ॰ 
वपामुस्तखद्य ॰ द्यावापभृथवी इभत । 
पशूदरात् वपाां भनष्ट्काश्य आच्छादयेत् ॥ 

७ ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव ॰ ॥ — २३ अ॰ २० मांि 
एव सांवशेनप्रकारः । अभर्वासेन प्रच्छादयभत अश्वमभहष्ट्यौ । अध्वयुधवधदभत । हे अश्वमभहष्ट्यौ 
युवाां स्वगे लोके अस्याां यज्ञभमूौ आछादयतम् । अश्वभशश्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीभत । 
मभहषी स्वयमेवाश्वभशश्नमाकृष्ट्य स्वयोनौ स्थापयभत ॥ 
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८ उतसक्थ्या अवगुदां॰ 
९ यकासकौ शकुस्न्त॰ 

१० माता च ते भपता च ते गे्र॰ ॥—२३ अ॰ 
इतयाभद अश्लीलभाषणम् । 

११ अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापतयाः ॰ । —२४ अ॰ 
आश्वमेभर्कानाां पशूनाां देवतासांबन्र्भवर्ाभयनोऽष्ट्यायेनोच्यन्ते । तिाश्वमेरे् एकबवशभतयूधपाः 
सस्न्त ति मध्यमो यूपस्ति सप्तदश पशवो भनयोजनीयाः । शतियसांख्याकानाां पशूनाां 
मध्ये पांचदश पांचदश पशूनेकैकस्स्मन्यूपे युनस्क्त ।  

१२ रोभहतो रू्िरोभहतः ककंरु्रोभहतस्ते॰ 
रोभहतः सवधरक्तः । रू्िवणधः इतयाभद पशुवणधनम् ॥ 

१३ शुद्धवालः सवधशुद्धवालो॰ 
शुभ्रवालः मभणवणधकेशः इतयाभद । 

१४ पृभश्नस्स्तरश्चीन॰ 
भवभचिवणा । 

१५ कृष्ट्णग्रीवा आग्नेयाः॰ 
कृष्ट्णग्रीवाः इतयाभद आग्नेयाः ॥ 

१६ उन्नत ऋषभो वामनस्त॰ 
उच्चः ऋषभः िय ऐांरावैष्ट्णवाः । 

१७ कृष्ट्णा भौमा॰ 
१८ रू्िान्वसांतायालभते॰ 
१९ अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानालभते॰ 

२० रू्िा बभु्रभनकाशाः भपतॄणाां॰ 
इतयाभदपशवः । 

२१ वसांताय कबपजलानालभते॰ 
अथारण्या पशव उच्यन्ते कबपजलादयस्त्रयोदश । 

२२ सोमाय हांसानालभते॰ 
२३ अग्नये कुटरूनालभते॰ 
२४ सोमाय लबानालभते॰ 
२५ भमू्या आखूनालभते॰ 
२६ वसुभ्य ऋश्यानालभते॰ 
२७ ईशानाय परस्वत आलभते॰ 
२८ प्रजापतये पुरुषान्हस्स्तनालभते॰ 
२९ ऐण्यह्नो मण्डूको॰ 
३० भश्वि आभदतयानामुष्ट्रो॰ 
३१ खड्गो वैश्वदेवः॰ 

एवां षष्ट्ट्यभर्कां  शतियमारण्याः सवे भमभलतवा षट्शताभन नवाभर्काभन पशवो भवस्न्त । 
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तेष्ट्वारण्याः सवे उतस्रष्टव्या न तु बहस्याः ॥ 

३२ देव सभवतः प्रसुव ॰ —३॰ अ॰ 
इत उत्तरां पुरुषमेर्ः । चैिशुक्लदशभ्यामारांभः । अि यूपैकादभशनी भवभत । 
एकादशाग्नीषोमीयाः पशवो भवस्न्त । 
ताभन्नयुक्तान् पुरुषान् सहस्त्रशीषा पुरुष इभत आलांभनक्रमेण यथादेवतां प्रोक्षणाभद 
पयधस्ग्नकरणानन्तरभमदां ब्रह्मणे इतयेवां सवेषाां यथा स्वस्वदेवतोदे्दशने तयागः ततः 
सवान्यूपेभ्यो भवमुच्योतसजृभत । ततः एकादभशनैः पशुभभः सांज्ञपनाभदप्रर्ानयागाांतां कृतवा । 
सांन्यसेत् । अथवा गृहां व्रजेत् । महीर्र॰ 

३३ वह वपाां जातवदेः ॰ —३५ अ॰ २॰ मांि 
मध्यमाष्टका गोपशुना काया तस्या रे्नोवधपाां जुहोभत—वह वपाभमभत मांिेण । 

 
अथध :— उपर लखेला पेहेला मांिमाां पशुने डाभनी दोरीथी थाांभले बाांर्वो, अने पछी शामीिने सोंपवो. 

पशु छे ते देवनुां भक्षण छे एम कहेलुां छे. बीजा मांिमाां सदरहु मुजबज बतावलुेां  छे. िीजा मांिमाां अग्नीषोमदेवताने 
पशु बहु भाव ेछे एम लखेलुां  छे. चोथा मांिमाां पशु उपर पाणी छाांटी प्रोक्षण करवानुां लख्युां छे. पाांचमा मांिमाां पशु 
मरी गया पछी यज्ञ करनारनी स्त्रीने हाथे माजधन करवानु लखेलुां  छे. छठा मांिमाां पशुनी वपा एटले काळजु 
कहाडी ते उपर घी चोपडी तेनो होम करवानुां लख्युां छे. सातमा मांिमाां अश्वमेर् यज्ञमाां वर् थयेलो घोडा तथा 
राणी बांनेने वस्त्र ओराढी ढाांकवानुां लख्युां छे. आठ, नव, दशमा मांिमाां राणी तथा गोरनी वचे मशकरी तरीके 
भाषण लख्युां छे. ते तथा सातमा मांिमाां जे प्रकार लख्यो छे ते बहु बीभीतछ छे तेनो अथध लखवा योग्य नथी माटे 
जेने चीकीच्छा होय तेणे वदेना मांि तथा ते उपरनुां भाष्ट्य कहाडीने जोवुां. अगीयारमाथी ते एकतरीसमा मांि सुर्ी 
(६०९) छसो नव अश्वमेर्माां बीजाां पशु जोइए. तेनाां नाम लख्याां छे तेमाां अनेक रांगना बकराां अने बळद. तरेह 
तरेहनाां पक्षी तथा बीजा नाांहाांना जीव. उांदरडा तथा देडका, उांट, तथा गेंडा इतयादी सवध जातनाां पशुनो वर् 
करवानुां लख्युां छे. ते पैकी – २०७ – वगडानाां जीव छे ते छोडी देवा एवुां भाष्ट्यकार महीर्र पांडीते लख्युां छे. 
बिीसमा मांिमाां नरमेर् चैि शुर् १० थी करवानो लख्यो छे. तेमाां पशु बाांर्वाना अगीआर थाांभला रोपवा ने तेणे 
अगीआर बकराां तथा बसो माणस बाांर्ीने तेनुां प्रोक्षण, तयाग, नीवदेन करीने जे माणस बाांध्या होय तेमने छोडी 
देवाां, अने अगीआर बकराां जे रह्याां तेमनो वर् करीने तेनो होम करवो एम एज भाष्ट्यकार लखे छे. तेिीसमा 
मांिमाां माणसने बाळवानी वखते गायनी वपा एटले काळजानो होम करवानुां लख्युां छे. आ अनुष्ठाननु नाम 
भपिमेर् :— 

 
जे ठेकाणे पशु शब्द आव ेछे ते ठेकाणे तेनो अथध बकरो करवो. एवुां यजे्ञश्वर शास्त्रीए आयधवीद्या सुर्ाकर 

ग्रांथमाां बताव्युां छे:— 
 

यि पशुसामान्योस्क्त्तस्ति छागः पशुग्राह्यो भवभत । —पृ॰ ८१ 
 
यज्ञनुां पुण्य बहु मोटुां छे एवुां बर्ा शास्त्र तथा पुराणमाां वणधन कयंु छे. जे ठेकाणे कां इ पण पुण्य कमधनुां वणधन 

करवुां होय ते ठेकाणे यज्ञनी तुलना लखा छे. जेमके अनाथपे्रत सांस्कार करे तेने अनेक यज्ञनुां फळ मळेछे. सो 
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यज्ञ करे तेने इांरनुां राज्य मळे छे. तेथी इांरनुां नाम शतक्रतु पड्युां छे. यज्ञ करताां अश्वमेर्नुां फळ बहु मोटुां छे. 
गांगानी यािाए जाय तेने डगले डगले अश्वमेर्नुां पुण्य लख्युां छे. 

 
पदे पदे यज्ञफलमानुपूव्या लभांभत ते । पाराशर ३—४० 

 
पूवे भरतराजा थइ गया तेना नामथी आ देशने भरतखांड कहे छे. तेणे पचाश ने पाांच अश्वमेर् यज्ञ कया 

एवी वात ऋग्वदेना ऐतरेय ब्राह्मणमाां लखी छे :— 
 

भरतो दौष्ट्यांभतयधमुनामनु गांगायाां वृिघ्नेऽबध्नात् पांचपांचाशतां हयान् । 
महाकमध भरतस्य न पूवे नापरे जनाः । — ८ पां॰ २३ खांड 
 

शीवाय रामचांरजीए ब्रह्महतयानुां पाप कहाडवा सारू अश्वमेर् कयो तेज प्रमाणे पान्डवोए अश्वमेर् यज्ञ 
कयो तेनो इभतहास रामाश्वमेर् तथा जैभमनी अश्वमेर् ए बेमाां लख्यो छे. आवी कथाओ अनेक ठेकाणे पुराणोमाां 
मालुम पडे छे :— 

 
यजुवेदनुां शतपथ ब्राह्मण छे अने ते ऊपर कातयायनी सुि छे ए ब ेग्रांथ बहु मोटा माहाभारत जेवा छे. 

तेमाां तमाम यज्ञक्रीया बतावलेी छे. तेनुां तारण कहाडताां पार आव ेएवो नथी तेमाांना एक बे वाक्य नीचे लख्याां 
छे:— 

१ पांच भचतयस्तद्यतपशुशीषाण्युपर्ाय 
भचतीभश्चनोतयेतैरेव तच्छीषधभभरेताभन कुबसर्ाभन सांदर्ाभत । — ६ अध्याय १-४-११ 

२ यदेकादभशनान्पशूनालभते — १३ अ॰ १-१४-२ 
३ शतमालभते — १३ अ॰ १-१४-४ 
४ गव्या उत्तमेऽहन्नालभते — १३ अ॰ २-७-३ 

 
एज प्रमाणे सामवदेनी सांभहता अने तेने जोडेला आठ ब्राह्मणमाां यज्ञक्रीया लखेली छे. माटे ए वीश ेवीशषे 

लखवानी जरूर नथी :— 
 
चोथो वदे अथवधण अने तेने जोडेलुां  ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण आ ब ेग्रांथमाां एवोज वीषय छे. अने घणुां करीने 

एक वदेना मांि बीजा वदेमाां ए मुजब सेळभेळ थयेलुां  छे. ते बताववाने वास्ते गोपथ ब्राह्मणमाांथी बे वाक्य नीचे 
लख्याां छे :— 

 
१ अथातः सवनीस्य पशोर्तवभागां वक्ष्यामः ॥ —३ प्र॰ १८ खांड. 
२ अथातो यज्ञक्रमाः । अग्न्यारे्यमग्न्यारे्यातपूणाहुभतः । पूणाहुतेरस्ग्नहोिमस्ग्नहोिा-

द्दशधपौणधमासौ । दशधपौणधमासाभ्यामाग्रयणम् । आग्रयणाच्चातुमास्याभन । चातुमासेभ्यः 
पशुबन्र्ः । पशुबन्र्ादस्ग्नष्टोमः । अस्ग्नष्टोमाराजसूयः । राजसूयािाजपेयः । 
वाजपेयादश्वमेर्ः । अश्वमेघर्ातपुरुषमेर्ः । पुरुषमेर्ातसवधमेर्ः । सवधमेर्ाद्दभक्षणावन्तो 
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दभक्षणावद्भ्यो दभक्षणा अदभक्षणाः सहस्रदभक्षणे प्रतयभतष्ठांस्ते वा एते यज्ञक्रमाः ॥ — ५ प्र॰ 
७ खां॰ 

 
उपर लख्या प्रमाणे यज्ञनो वीस्तार बतावलेो छे ते घणुांकरीने एकना एक प्रमाणे चारे वदेमाां छे. शाखानो 

भेद कींवा वदेना भेदथी कमधमाां थोडो फरक परचुरण बाबतमाां पडे छे ते एवो के एक कहेछे के घोनुां वासण 
जमणी बाजु मुकवुां ने बीजा कहेछे के घीनुां वासण डाभी बाजु मुकवुां ने एक कहेछे के उभो रहीने मांि भणवो ने 
बीजी कहे छे के बेसीने भणवुां अवी परचुरण बाबतोमाां ब्राह्मणोनो घणो आग्रह असलथी पडेलो छे माटे एक 
शाखाना ब्राह्मण जेने चरण केहेछे ते बीजी शाखानुां कमध करता नथी असलमाां शाखा एक एक प्रदेशमाां हती पण 
दुषकाल, आवषधण, राजक्राांती, परचक्र, युद्ध, दांगा, अने परदेशमाां पेट भरवाने वास्ते जवानी इछा ईतयादी 
कारणोनी एक एक ठेकाणे अनेक शाखाना लोक भेगा थई गयाछे ब्राह्मण सीवाय बीजा कोईने वदे भणवानो 
अर्ीकार नथी. 

 
स्त्रीशूरभिजबांरू्नाां ियी न श्रुभतगोचरा ॥ — भागवत 

 
मूळ वदेना मांि अनेक ऋषी पासे हताां ते बर्ा व्यासजीए भेगा करीने चार वदेनी सांव्हीता बाांर्ी अने 

पोताना जे शीष्ट्य हता ते चार जणाने अकेकी वेंची आपी तेना नाम. 
 
१ पैल वैशांपायन जैभमभन सुमांतु 
२ ऋग्वदे यजुवेद सामवदे अथवधवदे 
३ ऐतरेय तैभत्तरीय ताांड्य गोपथब्राह्मण 
 ८ भेद ८६ भेद १,००० भेद ९ भेद 

 
ते एक एक आचायधना पेटामाां अनेक भेद ऊपर बताव्या प्रमाणे थया तेनी सांख्या प्राचीन ग्रांथमाां लखी छे, 

ते प्रमाणे हाल जोवामाां आवता नथी पण हाल जे शाखा मळे छे तेना नाम 
 
१ ऋग्वदे—१ साांख्यायभन, २ शाकल, ३ बाष्ट्कल, ४ आश्वलायभन, ५ माांडुक. 
२ यजुवेद कृष्ट्ण तैभत्तरीय—१ आपस्तांब, २ भहरण्यकेशी, ३ मिैायणी, ४ सतयाषाढ, ५ बौर्ायनी. 
२ यजुवेद शुक्ल वाजसनेयी—१ कण्व, २ माध्यांभदनी, ३ कातयायनी. 
३ सामवदे—१ कौथुमी, २ राणायणी, ३ गोभभल. 
४ अथवधवदे—१ भपप्पलाद, २ शौनकी. 
 
एक एक शाखाना जे आचायध थई गया तेमने पोतानी शाखाने वास्ते एक एक सूि बाांध्यु छे ते प्रमाणे ते 

शाखाना ब्राह्मण कमध करे छे तेथी हरेक ब्राह्मणने नाम थाय छे तेनी तपसील. 
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१ नाम २ उपनाम ३ गोि ४ प्रवर ५ सूि 
 दामोदर  पांड्या  कभप  आांभगरस  साांख्यायन 
       आमहीयव   
       औरुक्षयस   
६ वदे ७ शाखा ८ मत ९ कुलदेव १० ज्ञाभत 
 ऋग्वदे  साांख्यायन  स्मातध  शीव  नागर 

 
आ दश सीवाय न्याती भेदथी ब्राह्मण वणधना पेटामाां ज्ञातीनुां नाम, नागर, अवदीच, चीतपावन, गौड, 

रभवड, इतयाभद थायछे. 
 
वैशांपायन ऋषी अने याज्ञवल्क्य ऋषी लढ्या तेथी यजुवेदमाां शुक्ल यजुवेद उतपन्न थयो तेमाां १७ 

शाखाओ छे तेमनु नाम वाजसनीय पड्युां छे तेमाांना पांदरनुां ठेकाण ुनथी अने बे हाल चाले छे तेनुां नाम कण्व अने 
माध्यांभदनी. 

 
वदेना ग्रांथ हेठळ लख्या प्रमाणे छे. 
 
१ सांभहता, २ ब्राह्मण, ३ अरण, ४ उपभनषद, ५ पभरभशष्ट. 
 
एमाां चार अने पाांच प्रकारना ग्रांथमाां भेळ बहु थई छे जेने वदेनो आर्ार जोइतो हतो तेणे आ ग्रांथ नवा 

बनाव्या छे एनो दाखलो अल्लोपभनषद. ए अकबर बादशाहाए करावलुेां  छे. 
 

ऋग्वेदसंणिता 
 

अ॰ २ अ॰ ३ वगध ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ 
अश्वमेर् । दीघधतमा औचथ्यः । भिष्टुप् । 
एष च्छागः पुरो अश्वेन वाभजना पूष्ट्णो भागो नीयते भवश्वदेव्यः ॥ 
यदश्वस्य क्रभवषो मभक्षकाश यिा स्वरौ स्वभर्तौ भरप्तमस्स्त ॥ 
यद्धस्तयोः शभमतुयधन्नखेषु सवा ता ते अभप देवषे्ट्वस्तु ॥ 
यदूवध्यमुदरस्यापवाभत य आमस्य क्रभवषो गांर्ो अस्स्त ॥ 
सुकृता तच्छभमतारः कृण्वांतूत मेर्ां शुतपाकां  पचांतु ॥ 
चतुबस्त्रशिाभजनो देवबांर्ोवकं्रीरश्वस्य स्वभर्भतः समेभत ॥ 
अस्च्छरा गािा वयुना कृणोत परुष्ट्परुरनुघुष्ट्या भव शस्त ॥ 
सुगव्यां नो वाजी स्वश्व्यां पुांसः पुिाां उत भवश्वापुषां रभयम् ॥ 
अनागास्तवां नो अभदभतः कृणोतु क्षिां नो अश्वो वनताां हभवष्ट्मान् ॥ 
अजः पुरो नीयते नाभभरस्यानु पश्चातकवयो यांभत रेभाः ॥ 
उप प्रागातपरमां यतसर्स्थमवां अच्छा भपतरां मातरां च ॥ 
अद्या देवाजु्जष्टतमो भह गम्या अथा शास्ते दाशुषे वायाभण ॥ 
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अथध :— घोडाना आगळ आ बकरो पुषा अने बीजा देवोने वास्ते लाव्योछे. आ घोडानुां जे कां इ माांस 

माांखीओ खाश ेअने जे कां इ छराने वळगी रेहेश ेअने जे कां इ अश्वने मारनारना नखमाां रेहेश ेते अश्वने साथे स्वगधमाां 
जश.े 

 
आ घोडाना पेटमाांथी जे कां इ घास काांच ुनीकळश,े अने जे कां इ काच ुमाांस ते स्वच्छ करीने सारी पेठे 

राांर्वुां घोडाना अांगमाां चोिीस पाांसळीओछे तेमाां छरो युस्क्तथी फेरवीने कोइ भाग न बगडताां अांग जूदाां जूदाां 
कहाडवाां आ अश्वमेघ कयाथी अमने घणी दोलत मळश ेअने गायो अने घोडाां अने आरोग्य अने सांतान अमने 
प्राप्त थश.े घोडाना आगळ बकरो बाांर्वो अने तेने पछवाडे मांि भणनारा ब्राह्मणो उभा रेहेवा. आ घोडाने हण्याथी 
तेना ज्याांहाां मा अने बापछे एवो जे देवोनुां स्थानक तयाां ए घोडो जश ेअने होम करनारने अनेक लाभ आपश.े 

 
ब्रह्मवर्ो वदेबनदा कौटसाक्ष्यां सुहृिर्ः ॥ 
गर्तहतानाद्ययोजधस्ग्र्ः सुरापानसमाभन षट् ॥ — पद्मपुराण 

 
अथध :— ब्रह्महतया, वदेबनदा, खोटी साक्ष, भमिवर्, गर्तहत–अभक्ष्य–भक्षण ए छे सुरापान–समान छे. 
 

वदेप्रभणभहतो र्मो ह्यर्मधस्तभिपयधयः । 
वदेो नारायणः साक्षात् इभत मे भनभश्चता मभतः ॥ — व्यास 
न केभचिेदकतारो वदेस्मता चतुमुधखः । 
तथैव र्मं स्मरभत मनुः कल्पाांतरेष्ट्वभप ॥ 

 
अथध :— वदेमाां जे लख्युां छे एनुांज नाम र्मध तेना भवरुद्ध चाले तेनुां नाम अर्मध. वदे ए साक्षात् नारायण छे 

ए भनःसांशय जाणवुां एवुां मारु मतछे एवुां व्यासजी कहे छे. 
 
वदे कोईए बनावलेो नथी चतुमुधख जे ब्रह्मा तेणे पूवध कल्पमाां जे वदे चालतो हतो तेनी सरत राखीने आ 

कल्पमाां प्रकाश कयो तार पछी ब्रह्माना जे पुि मनु तेमणे तेज र्मध आगळ चलाव्यो. 
 

भिर्ा बद्धो वृषभो रोरवीभत 
मांिब्राह्मणकल्पशै्च ॥ 
वदेतुल्य इभत यास्काचायेणोक्तः ॥ 

 
अथध :— यज्ञ रूपी र्मध मांि, ब्राह्मण, अने कल्प, ए िण पुस्तकथी थायछे माटे कल्प छे ते वदेतुल्य छे 

एवुां यास्काचाये लख्युां छे. 
 
स्वाभमनारायणभन भशक्षापभिमाां सूि प्रमाणे कमध करवानु लख्युांछे. 
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सांस्काराश्चाभह्नकां  श्राद्धां यथाकालां  यथार्नम् ॥ 
स्वस्वगृह्यानुसारेण कतधव्यां च भिजन्मभभः ॥ ९१ ॥ 

 
अथध :— सांस्कार अने भनतय कमध अने श्राद्ध जे काळे प्राप्त थाय ते आपणा वैभव प्रमाणे ब्राह्मण, क्षिी, 

वाणीयाए पोत पोतानुां गृह्यसूि प्रमाणे करवुां. गृह्यसूि एटले कल्प 
 

आश्वलायनसूत्र 
 
दरएक शाखानु सूि छे तेमाां बे भाग होयछे १ श्रौत, २ गृह्य, पैकी श्रौतमाां यज्ञक्रीया लखेली होयछे, अने 

गृह्यमाां ग्रहस्थना र्मध लखेला होयछे. आ ग्रांथ स्मृभतमाां गणाय छे पण बीजा ग्रांथ करता सूिनी योग्यता मोटी छे 
सूि वदेतुल्य गणाय छे. अनेक शाखाना अनेक सूिो छे ते बर्ायनो वीषय एक रीतनो छे माटे आ ग्रांथमाांना एक 
बेनो तपास करीए. प्रथम आश्वलायन शाखानो श्रौत सूि लईने तेना वाक्यों हेठळ लख्या छे. 

 
१  दैव्याः शभमतार आरभध्वां ॰ ३ अध्याय ३ कां ॰ 
२  दैवतेन पशुनानातवम् । ३ अ॰ ७ कां ॰ 
३  षाण्मास्यः साांवतसरो वा ॥ ३ अ॰ ८ कां ॰ 

सोऽयां भनरूढपशुः षट्सु षट्सु मासेषु कतव्यः । सांवतसरे सांवतसरे वा ॥ —नारायणवृभत्त 
४ सौिामण्याम् ॥ ३ – ९ 
५ आभश्वनसारस्वतैंराः पशवः बाहधस्पतयो वा चतुथधः । 

 ऐांरसाभविवारुणाः पशुपुरोडाशाः ॥ ३ – ९ 
६ दशधपौणधमासाभ्याभमषे्ट्वभष्टपशुचातुमास्यैरथ सोमेन ॥ ४ – १ 
७ अथ सवनीयेन पशुना चरस्न्त ॥ ५ अ॰ ३ 
८ अस्ग्नष्टोमोऽतयस्ग्नष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽभतरािोऽप्तोयाम इभत सांस्थाः ॥ ६–

११ 
९ आग्नेय्यैन्राग्नैकादभशनाः पशवः ॥ — उत्तरषट्क ३ – २ 

१० वायव्यः पशुः ॥ उ॰ ३ – २ 
११ सज्ञप्तमश्वां पल्यो रू्न्वांभत ॰ ॥ उ॰ ४ – ८ 
१२ तस्य भवशषेान् वक्ष्यामः ॥ उ॰ ६ – ९ 

 
अथध 

 
१ पशुने मारो. 
२ देवने जूदा जूदा प्रकारनाां पशु जोइए. 
३ छ महीने के वरश ेवरश ेभनरूढ पशु करवो. 
४ सैिामणीनु वीर्ान. 
५ आश्वीन – सारस्वत – इांर ए िणे देवताने पशु आपवा : अने ब्रहस्पतीने चोथो पशु 
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 आपवोः–इांर–सवीता तथा वरूण ए देवताओने पण पशु जोइए. 
६  पुनम तथा अमासने भदवश ेअने चातुमास अनुष्ठानमाां पशु मारवो. 
७  सवनी अनुष्ठानमाां पशु वर् करवो. 
८  सात यज्ञने सांस्था कहेछे :— तेमना नाम. 

 १. अस्ग्नष्टोम. २. अतयस्ग्नष्टोम. ३. उक्थ्य. ४. षोडशी. ५. वाजपेय. ६. अभतराि. ७. अप्तोयाम. 
९  अस्ग्न तथा इांरास्ग्न आ देवोने अगीयार पशु जोइए. 

१०  वायु देवताने एक पशु जोइए. 
११  मरी गएला अश्व तथा यज्ञकरनारनी स्त्रीए बांनेने वस्त्र नीचे ढाांकवाां. 
१२ वर् करेला पशुना कडका करीने यज्ञ करावनार ब्राह्मणोमाां शी रीते वहेंचवा तेनो प्रकार.:– 

 
आश्वालायन श्रौतसूिना बार अध्याय छे तेमाांना छमाां पूवध क्रतु लख्याछे, अने बीजा छमाां उत्तर क्रतु 

लख्याछे. तेमनाां नाम. 
 
१ राजसूय. २ गवामयन. ३ गोसव. ४ अश्वमेर्. ५ आांभगरस क्रतु. ६ साकमेर्. ७ पांचशारदीय. 
८ भवश्वभजत. ९ पौंडरीक. १० भतध िादशाह. ११ सांवतसर सि. १२ महाव्रत. १३ राभिसि. 
१४ शतराि. १५ स्तोम. १६ िादश सांवतसर. १७ सहस्र सांवतसर. 

 
आ शीवाय चार अध्याय गृह्य सूचना छे. तेमाां ग्रहस्तना र्मध लख्या छे. गृह्यमाां तथा श्रौतमाां तफावत 

एटलोछे के ये ब्राह्मण एक अस्ग्ननो कुन्ड के जेनुां नाम स्मातास्ग्न जे राखेछे तेनु नाम ग्रहस्थः – ए अस्ग्न लग्नने 
भदवश ेउतपन्न थायछे. अने जे ग्रहस्थ िण अस्ग्न उतपन्न करीने अस्ग्नहोि लेछे तेने श्रौतास्ग्न कहेछे. तेना नाम 
:— 

 
दभक्षणास्ग्न गाहधस्पतय आहवनीय 

 
आवा अस्ग्नहोिीने यज्ञ करवानो अर्ीकार थायछे. ते अग्नीहोिीनाां कमध श्रौत सूिमाां वणधन करेलाांछे. 

अने ग्रहस्थाश्रमीना र्मध गृह्य सूिमाां छे. घणाक ग्रहस्थ हाल अग्नीउपासना करवा सारू राखता नथी पण ते 
बाबतनुां प्रायभश्चत्त करेछे. िण भदवश सुर्ी जे ग्रहस्थ अस्ग्न राखे नही ते शूर थाय छे एम र्मधशास्त्रमाां कहेलुां  छे. 
ग्रहस्थाश्रम लग्नथी शरू थायछे. अने लग्न थया पछी प्रजा उतपन्न थायछे. ते प्रजाने ब्राह्मण करवा सारू सोळ 
सांस्कार लख्याछे. गृह्य सुिमाां आ सांस्कार लखेलाछे. तेमनाां नाम :– 

 
गभार्ान पुांसवन जातकमध अन्नप्राशन चूडा उपनयन भववाह अांतयेष्टी इतयाभद॰ 

 
असलना वखतमाां राजा लोको अस्ग्नहोि लेता हता अने राजसूय अश्वमेर् वीगरे यज्ञ करता हता. 

सुिने कल्प–र्मधसुि–समयाचाभरक सुि–एवा नाम कहेछे. आश्वलायनाचायधनु सुि केवळ ऋग्वदेनो सारछे 
एम कहेवायछे. तेनो श्रौत भाग वीश ेउपर लख्युांछे, अने अग्नीहोिी शीवायना गृहस्थना र्मध गृह्य सुिमाां केवी 
रीतना वणधन करेलाछे ते नीचे लख्युांछे. 
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१ अथ पशुकल्पः । १ अ॰ ११–१ 
२ उत्तरतोऽग्नेः शाभमिस्यायतनां कृतवा । पशुमाप्लाव्य । 

 सपलाशयारधशाखया पश्चादुपस्पृशते् । तवा जुष्टमुपाकरोमीभत । १–११–२ 
३ व्रीभहयवमतीभभरभद्भः पुरस्तात् प्रोक्षभत अमुष्ट्म ैतवा जुष्टां प्रोक्षाभम । १–११–३ 
४ आवृतैव पयधस्ग्नकृतवोदांचां नयस्न्त । १–११–५ 
५ तस्य पुरस्तादुल्मुकां  हरस्न्त । १–११–६ 
६ शाभमि एष भवभत । १–११–७ 
७ वपाश्रपणीभ्याां कता पशुमन्वारभते । १–११–८ 
८ पश्चाच्छाभमिस्य प्राक्भशरसां प्रतयक्भशरसां वोदक्पादां 

 सांज्ञप्य पुरा नाभेस्तृणमांतर्ाय वपामुस्तखद्य । १–११–१० 

 
नारायिवृणत्त 

 
शाभमिस्य पभश्चमे देश े बर्तहरुपस्तृणाभत कता । “तां यि भनहभनष्ट्यन्तो भवांभत 
तदध्वयुधबधभहरर्स्तादुपास्यभत” इभत श्रुतेः । ततस्तस्स्मन् बर्तहभष प्राक्भशरसां वोदक्पादां पशुां 
सांज्ञपयभत शभमता वपास्थानां ज्ञातवा भतयधक् भछत्त्वा वपाां उद्धरेत् । शाभमिे प्रताप्य ताां 
वपामभभघायध जुहुयात् । 

 
अथध 

 
१ गृह्य सुिना प्रथमाध्यायमाांनी अगीयारमी कां डीकाना प्रथम सुिमाां पशु यागनु वीर्ान लखेछे :— 
२ अस्ग्नना उत्तरमाां पशु वर् करवानी जगा ठराववी. अने पशुने न्हवराववो, अने खाखरानी लीली 

डाळीथी तेने स्पशध करवो अने बोलवुां के तुां देवनुां भक्षछे. माटे तने भक्षण योग्य करूां  छुां. 
३ डाांगर तथा जव पाणीमाां नाखी ते पाणी पशु उपर छाांटवुां. 
४ बळता डाभ लेईने पशुनी प्रदक्षणा करवी. 
५ तेज बळता डाभ लईने पशुना आगळ चालवुां :— 
६ पशुने वर् करवाने ठेकाणे लई जवुां :— 
७ वपा यागनो मांि भणवो :— 
८ वर् करीने पशुनी नाभीने ठेकाणे वपा होय छे ते ते ठेकाणे छेदीने ते वपा क्हाडवी :— 

 
नारायिवृणत्त 

 
वर् स्थळमाां डाभ पाथरवा ने ते उपर पशुने मारवो :— 
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एवी वदे आज्ञाछे माटे ते मुजब करीने पछी पेट छेदन करीने वपा कहाडवी, अने वर् स्थळना नजीक 
अस्ग्न उपर तपाववी तार पछी ते उपर घी रेडवुां ने तारबाद अस्ग्नमाां होम करवो :— 

 
बीजा अध्यायमाां छोकरानो अन्नप्राशन सांस्कार लख्यो छे तेनाां सुि नीचे लख्या प्रमाणे. 
 

१ षषे्ठ मास्यन्नप्राशनम् ॥ १ अ॰ १६ कां ॰ १ सू ॰ 
२ आजमन्नाद्यकामः ॥ १–१६–२ 
३ तैभत्तरां ब्रह्मवचधसकामः ॥ १ –१६–३ 

 
अथध 

 
१ जन्मथी छटा मासमाां अन्नप्राशन सांस्कार करवो. 
२ बकरानु माांस ए सांस्कारमाां खवरावीए तो र्न र्ान्यनी वृभद्ध करे छे. 
३ तीतर पक्षीनु माांस खवराववामाां आव ेतो ब्राह्मणमाां ब्रह्म तेजनी वृभद्ध थाय छे. 
 
गृह्य सुिना प्रथमाध्यायनी चोवीसमी कां डीकामाां मरु्पकध  वीर्ी लख्यो छे तेना सूि नीचे लख्या प्रमाणे 

:— 
 

१ ऋस्तवजो वृतवा मरु्पकध माहरेत् । १–२४–१ 
२ स्नातकायोपस्स्थताय । १–२४–२ 
३ राजे्ञ च । ३ 
४ आचायधश्वशुरभपतृव्यमातुलानाां च । ४ 
५ आचान्तोदकाय गाां वदेयन्ते । २३ 
६ हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हत इभत जभपतवोंकुरुतेभत कारभयष्ट्यन्  ॥ २४ 

 
नारायिवृणत्त 

 
इमां मांिां जभपतवा ओम् कुरुतेभत ब्रयूात् यभद कारभयष्ट्यन् मारभयष्ट्यन् भवभत तदा च दाता 
आलभेत् । 
७ नामाांसो मरु्पको भवभत भवभत । २६ 

 
नारायिवृणत्त 

 
मरु्पकांगां भोजनां अमाांसां न भवतीतयथधः । पशुकरणपके्ष तन्माांसेन भोजनम् । उतसजधनपके्ष 
माांसान्तरेण । 
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अथध 

 
१ यज्ञ करवा सारू ऋस्तवज नीमती वखत तेने मरु्पकध  आपवो जोइये तेज प्रमाणे लग्न थवा वास्ते जे वर 

घरमाां आव ेअने राजा घरमाां आव ेअथवा. 
 
४ आचायध एटले गुरु घरमाां आव े अथवा ससरो घरमाां आव े अगर काको अगर मामो आव े तो तेमने 

मरु्पकध  आपवो जोइये. 
 
५ मोहो साफ करवा सारू पाणी आपीने तेमना मोह आगळ गाय मुकवी. 
६ सुिमाां लखेला मांि भणीने ओम् कहीने घरना मालेके गायनो वर् करवो. 
 
७ मरु्पकध ने अांगे जे जमणवार थायछे ते माांस वीना थती नथी माटे पशुनो वर् पुवधक मरु्पकध  कयो होय ते 

तेज पशुनु माांस जमणवारमाां काममाां आव े अने पशुने छोडी दीर्ो होय तो बीजी रीते माांस मेळवीने भोजन 
कराववुां. 

 
भितीय अध्यायमाांनी चोथी कां डीकामाां अष्टका वीर्ान लख्युां छे तेमाां पशुनो वर् करवानुां लखेलुां छे. तेनु 

सुि नीचे मुजब. 
 

पशुकल्पेन पशुां सांज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं वपामुस्तखद्य जुहुयात् ॥ २–४–१३ 
 

अथध 
 
पाछला अध्यायमाां पशु वर्नु वीर्ान बतावलुेां  छे. तेज प्रमाणे पशु एटले बकरो मारी तेनुां काळजुां काहाडी 

तेनो होम करवो. 
 
वळी बीजा अध्यायनी पाांचमी कां डीकामाांना पेहेला सुिमाां अन्वष्टका अनुष्टान लख्युांछे तेमाां नीचे प्रमाणे 

लखेलुछे. 
१ अपरेदु्यरन्वष्टक्यां — २-५-१ 
२ तस्यैव माांसस्य प्रकल्प्य — २-५-२ 

 
नारायिवृणत्त 

 
अपरस्स्मन्नहभन नवम्यामन्वष्टक्यां नाम कमध कायधभमतयथधः । योऽष्टम्याां पशुः कृतः तस्यवै माांसां 
ब्राह्मणभोजनाथं प्रकल्प्य सांस्कृतयेतयथधः । 
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अथध 
 
१ नोमने भदवश ेअन्वष्टका कमध करवुां. 
 
२ जे पशुनो वर् कयो होय तेनुां माांस ब्राह्मणने जमाडवुां. 
 
वळी चोथा अध्यायनी प्रथम कां डीकामाां अस्ग्नहोिी ब्राह्मण मरे तो तेने बाळवानो वीर्ी लख्यो छे, ते सुि 

नीचे मुजब. 
 

१ आभहतास्ग्नश्चेदुपतपेतप्राच्यामुदीच्यामपराभजतायाां वा भदश्युदवस्येत् ॥ — अ. ४-१-१ 
२ अगदः सोमेन पशुनेष्ट्टे्यष्ट्वाऽवस्येत् ॥ — ४-१-४ 
३ अभनष्ट्वा वा — ४-१-५ 
४ पीठचके्रण गोयुक्तेनेतयेके – ४-२-३ 
५ अनुस्तरणीं – ४ 
६ गाां – ५ 
७ अजाां वैकवणाम् – ६ 
८ कृष्ट्णामेके – ७ 
९ सव्ये बाहौ बद्ध्वाऽनु सांकालयस्न्त – ८ 

१० अनुस्तरण्या वपामुस्तखद्य भशरो मुखां प्रच्छादयेत् – ४-३-१९ 
११ वृक्का उद्रृ्तय पाण्योरादध्यात् – २० 
१२ हृदये हृदयां – २१ 
१३ सवां यथाङ्गां भवभनभक्षप्य चमधणा प्रछादे्य॰ – २४ 
१४ ताां उतथापयेदे्दवरः । उदीष्ट्वध नायधभभ – ४-२-१८ 
१५ स एवांभवदा दह्यमानः सहैव रू्मेन स्वगं लोकमेतीभत ह भवज्ञायते ॥ – ४-४-७ 

 
अथध 

 
१ श्रौिी ब्राह्मण आजारी पडे तो तेने अस्ग्न सहीत गाम बहार कोई ठेकाणे लई जई राखवो :— 
२ जो सारो थाय तो एक पशुनी इभष्ट करीने घेर आणवो :— 
३ कदी मरी जाय तो :— 
४ गाडामाां घाली स्मशानमाां लई जवो :— 
५ अनुस्तरणी एटले एक जनावर साथे लेवुां :— 
६ ए जनावर गाव जोईये :— 
७ अथवा एक रांगनी बकरी जोईये :— 
८ अने ते बकरी काळी जोईये :— 
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९ ते जनावरने गळे दोरी बाांर्ी मडदाने जमणे हाथे ते दोरीनो बीजो छेडो बाांर्वो ने तेने मडदानी साथे 
चलाववुां :— 

१० अनुस्तरणीनो वर् करी तेनी वपा कहाडी ते वती पे्रतनु माथु ढाांकवुां :— 
११ तेनाां यकृत कहाडी पे्रतना हाथमाां मुकवुां :— 
१२ हृदय ते पे्रतना हृदय उपरज मुकवुां :— 
१३ ए मुजब सवध अांग पे्रतना अांग उपर मुकी अनुस्तरणीना चामडा वते ते पे्रतनु बध्रु् अांग ढाांकी देवुां :— 
१४ पे्रतनी पतनीने पुनर्तववाह करवानो उपदेश करी खशडेवी :— 
१५ आ प्रमाणे जेनुां पे्रत बाळवामाां आवछेे ते माणस स्वगधमाां जायछे. 
१६ गृह्य सुिना चोथा अध्यायनी नवमी कां डीकामाां शुलगवनामक यज्ञ लख्योछे तेनाां सुिो नीचे लख्या 

प्रमाणे छे. 
 

१ अथ शूलगवः । – ४-९-१ 
२ शरभद वसांते वारधया । – २ 
३ श्रेष्ठां स्वस्य यूथस्य । – ३ 
४ अकुष्ठपृषत् । – ४ 
५ कल्माषभमतयेके । – ५ 
६ कामां कृष्ट्णमालोहवाांश्चेत् । – ६ 
७ व्रीभहयवमतीभभरभद्भरभभभषच्य । – ७ 
८ भशरस्त आभसत्तः । – ८ 
९ रुराय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वभेत । – ९ 

१० प्रोक्षणाभद समानां पशुना भवशषेान्वक्ष्यामः ।– १५ 
११ पात्र्या पलाशने वा वपाां जुहुयात् इभत ह भवज्ञायते । –१६ 
१२ हराय मृडाय शवाय भशवाय भवाय महादेवायोग्राय 

 भीमाय पशुपतये रुराय शांकरायेशानाय स्वाहेभत । – १७ 
१३ स एष शूलगवो र्न्यो लोक्यः पुण्यः पुत्र्यः पशव्य आयुष्ट्यो यशस्यः । –३६ 
१४ इष्ट्वाऽन्यमुतसृजेत् । –३७ 

 
अथध 

 
१ शूलगव अनुष्टान ए प्रमाणे करवुां. 
२ शरदऋतु एटले आसो तथा कारतक. तथा वसांतऋतु एटले चैतर तथा वैशाक मासोमाां अथवा 

जे भदवश ेआरानक्षि होय ते भदवश ेशूलगव यज्ञ करवो. 
३ जोरावर बळवान आखलो होय ते लेवो. 
४ ते आखलो रोगी होवो नही जोइये. 
५ वळी ते आखलो काबरा रांगनो जोइये. 
६ काळा जाांब ुरांगनो होय तो चाले. 
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७ डाांगेर तथा जवनुां पाणी करीने ते वते आखला उपर अभीशके करवो. 
८ माथाथी ते पुछडा सुर्ी. 
९ माहादेवने गृहण करवा योग्य थाय आ मांि भणवो. 

१० बीजा पशुनुां प्रोक्षण तथा वर् बीजे ठेकाणे कहेलुां  छे तेज मुजब करवुां. 
११ खाखराना लाकडाना वासणमाां तेनी वपा एटले काळजु मुकी तेनो होम करवो. 
१२ होम करवो ते शीवनाां बार नाम देईने करवो. 
१३ ए प्रमाणे शुलगव नामनो यज्ञ करे तेने र्ान्य-कीर्तत-पुण्य-पुि-पशु-समृभद्ध-आयुष्ट्य वृभद्ध तथा 

यश प्राप्त थाय छे. 
१४ सदरहु प्रमाणे यज्ञ करीने फरीथी यज्ञ करवा वास्ते बीजो आखलो नीमीने छोडी देवो. 

 
सदरहु प्रमाणे ऋग्वदेी आश्वलायन ब्राह्मणनुां र्मधसूिनो अथध उपर लख्यो छे. पुराणमाां बहु ठेकाणे ऋषी 

राजा वीगरे आव्याथी मरु्पकध  सहीत पुजा करीने सतकार कयो एवा दाखला मळी आव े छे. तेथी ते वळेा 
मरु्पकध नी रीत बहु हती एम मालुम पडे छे. केटलाएक ब्राह्मण आपस्तांब शाखाना केहेवायछे. तैलां ग अने 
माहाराष्ट्रप्रदेशमाां ए शाखाना ब्राह्मणो घणा छे तेमनु आपस्तांबीय र्मधसुिनामक शास्त्र छे ते उपर हरदत्तवृभत्त 
करीने टीका छे, ते सुि हाल मुांबइमाां सरकार तरफथी छपाई बाहार पडेलुां  छे तेमाांथी थोडाांक सुिो नीचे दाखल 
कयां छे :— 

 
प्रश्न पटल सू॰ 

 
१ रे्न्वनडुहोभधक्ष्यम् । –१-५-३० 
२ क्याक्कभोज्यभमभत भह ब्राह्मणम् । –२८ 
३ मेध्यमानडुहभमभत वाजसनेयकम् । –३१ 
४ गोमरु्पकाहो वदेाध्यायः । –२-४-५ 
५ आचायध ऋस्तवक् स्नातको राजा वा र्मधयुक्तः । –२-४-६ 
६ आचायायस्तवधजे श्वशुराय राज्ञ इभत पभरसांवतसरादुपभतष्ठद्भ्यो गौमधरु्पकध श्च । –२-४-७ 
७ र्मधज्ञसमयः प्रमाणां वदेाश्च । –१-१-२ 

 
अथध 

 
१ गाय तथा बळद भक्षण करवा योग्य छे. 
२ पक्षी भक्षणने लायक छे एम ब्राह्मण ग्रांथमाां कहु्यां छे. 
३ बळद यज्ञ पशु छे एम वाजसनीय कहे छे. 
४ गायनो वर् करीने मरु्पकध  करवो एवी वदेाज्ञा छे. 
५ आचायध ऋतवीज वर तथा राजा एमने मरु्पकध  आपवो जोइये. 
६ ससरो इतयादी एकेक वरसने अांतरे घेर आव ेतो ते मरु्पकध  करवा योग्य छे. 
७ र्मध जाणवानी जेनी इच्छा होय तेणे वदेनुां प्रमाण राखवुां. 
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कात्यायनकल्पसूत्र 

मरु्पकध  
 

पडघ्या भवांभत । आचायध ऋस्तवग् वैवाह्यो राजा भप्रयः स्नातक इभत । 
गौभरभत भिः प्राह ॥ आलभेत् ॥ 

 
अन्नप्राशन 

 
भारिाजमाांसेन वाक्प्रसारकामस्य कबपजलमाांसेनान्नाद्यकामस्य मतस्यैजधवनकामस्य कृकषाया 
आयुःकामस्य । 
शूलगवः स्वग्यधः पशव्यः रौरां पशुमालभेत् । 

 
नवकां भडका श्राद्धसूि 

 
अथ तृस्प्तः । छागोस्रमेषानालभ्य न स्वयां मृतानाहृतय पचेन्मासियां तु मतस्यैमासियां हाभरणेन 
चतुरः औरभे्रण पांच शाकुनेन षट् छागेन सप्त कौमेणाष्टौ वाराहेण नव मेषमाांसेन दश 
माभहषेणैकादश पाषधतेन सांवतसरां तु वाध्रीणमाांसेन िादश वषाभण खड्गमाांसां कालशाकां  
लोहच्छागमाांसां मरु् महाशल्कः अक्षयतृस्प्तः ॥ 

 
अथध :— माध्यांभदनी शाखाना जे ब्राह्मण छे ते कातयायन सूिनो उपयोग करेछे तेमाां मरु्पकध , अन्नप्राशन, 

शुलगव, श्राद्ध, ए चारे अनुष्टानमाां बहसानुां प्रभतपादन कयंु छे ते आश्वलायन सुि प्रमाणे छे माटे तपशीलवार 
भवस्तार कयो नथी जेने भवस्तार जाणवानी ईछा हश े ते ऊपर लखेला सांस्कृत वाक्यो वाांचे तो तेना ध्यानमाां 
आवश.े 

 
ब्राह्मणोनी जेटली शाखाओ छे एटलाां सुिछे. ते बर्ाां तपासताां पार आव ेतेवो नथी माटे र्मध सुिना ग्रांथ 

मुकी स्मृभतयोनो तपास करीये. स्मृभत ग्रांथ एकां दर पचास साठ छे. ते दरेक ऋभषना नामथी ओळखाय छे तेनाां 
नाम. 

 
(१) मनु, (२) याज्ञवल्क्य, (३) भवष्ट्णु, (४) हारीत, (५) उशना, (६) अांभगरा, (७) यम, (८) 

आपस्तांब, (९) सांवतध, (१०) कातयायन, (११) बृहस्पभत, (१२) व्यास, (१३) शांखभलभखत, (१४) दक्ष, (१५) 
गौतम, (१६) शातातप, (१७) वभसष्ठ इतयाभद. 

 
आ उपर बताव्या ते तथा बीजा घणा छे ए सवध ग्रांथोने र्मधशास्त्र कहेवाय छे तेमाां मनु तथा याज्ञवल्क्य ए ब े

श्रेष्ठ गणाय छे अने ए बे जणना बनावलेा ग्रांथ पण मोटा छे. अने तेमना ग्रांथना आचार–व्यवहार–तथा प्रायश्चीत 
एवी रीतना िण भाग करेला छे. मनुस्मृती उपर कुलुकभटनी टीका छे ते प्रसीद्ध छे ते भशवाय मेर्ाभतथी वीगरेनी 
टीकाओ छे. मनुनु वचन प्रमाण छे एम वदेमाां पण कहेलुां  छे. याज्ञवल्क्य सांहीता उपर भमताक्षरा नामनी भटका छे 
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ते भवज्ञानेश्वर नामनो पांडीत थइ गयो छे तेणे करेलीछे. ए बे ग्रांथमाांथी प्रथम स्वायांभ ु मनुनुां के जे ब्रह्मदेवनो 
छोकरो हतो एवुां ते पोतानी स्मृतीमाां लखे छे तेनुां र्मधशास्त्र तपासताां नीचे लख्या प्रमाणे वचनो मळी आव ेछे :— 
आ ग्रांथनो गुजराती तरजुमो जव्हेरीलाल उमीयाशांकर याज्ञीके प्रभसद्ध कयो छे तेना आर्ार साथे अथध लखवामाां 
आवश े:— 

 
मनुस्मृणत 

 
१ इदां शास्त्रां तु कृतवासौ मामेव स्वयमाभदतः ॥ –१–५८ 
२ ब्राह्मणो जायमानो भह पृभथव्यामभर्जायते । 
 ईश्वरः सवधभतूानाां र्मधकोशस्य गुप्तये ॥ १–९९ 
३ सव ंस्व ब्राह्मणस्येदां यस्तकां भचज्जगतीगतम् । 
 श्रैष्ट्येनाभभजनेनेदां सव ंवै ब्राह्मणोऽहधभत ॥ १–१०० 
४ वदेाभ्यासो भह भवप्राणाां तपः परभमहोच्यते ॥ २–१६६ 
५ श्रुभतस्मृतयुभदतां र्मधमनुभतष्ठन् भह मानवः । 
 इह कीर्ततमवाप्नोभत पे्रतय चानुत्तमां सुखम् । २–९ 
६ र्मं भजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुभतः ॥ २–१३ 
७ अस्ग्नवायुरभवभ्यस्तु ियां ब्रह्म सनातनम् । 
 दुदोह यज्ञभसद्ध्यथधमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ १–२३ 
८ भतलैव्रीभहयवैमाषैरभद्भमूधलफलेन वा । 
 दते्तन मासां तृप्यांभत भवभर्वस्तपतरो नृणाम् ॥ ३–२६७ 
९ िौ मासौ मतस्यमाांसेन िीन्मासान्हाभरणेन तु ॥ ३–२६८ 
१० षण्मासान् च्छागमाांसेन पाषधतेन च सप्त वै ॥ ३–२६९ 
११ दशमासाांस्तु तृप्यांभत वराहमभहषाभमषैः । 
 शशकूमधयोस्तु माांसेन मासानेकादशवै तु ॥ ३–२७० 
१२ वाध्रीणसस्य माांसेन तृस्प्तिादशवार्तषकी ॥ ३–२७१ 
१३ कालशाकां  महाशल्काः खड्गलोहाभमषां मरु् । 
 आनांतयायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नाभन च सवधशः ॥ ३–२७२ 
१४ प्रोभक्षतां भक्षयेन्माांसां ब्राम्हणानाां च काम्यया । 
 यथाभवभर् भनयुक्तस्तु प्राणानामेव चातयये ॥ ५–२७ 
१५ प्राणस्यान्नभमदां सव ंप्रजापभतरकल्पयत् । 
 स्थावरां जांगमां चैव सव ंप्राणस्य भोजनम् ॥ ५–२८ 
१६ बभवुूर्तह पुरोडाशा भक्ष्याणाां मृगपभक्षणाम् । 
 पुराणेष्ट्वभप यजे्ञषु ब्रह्मक्षिसवषुे च ॥ ५–२३ 
१७ देवास्न्पतॄांश्चाचाभयतवा खादन्माांसां न दुष्ट्यभत ॥ ५–३२ 
१८ यज्ञाथं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयांभवुा । 
 यज्ञस्य भतूय ैसवधस्य तस्माद्यजे्ञ वर्ोऽवर्ः ॥ ५–३९ 



 अनुक्रमणिका 

१९ ओषध्यः पशवो वृक्षास्स्तयंचः पभक्षणस्तथा । 
 यज्ञाथं भनर्नां प्राप्ताः प्राप्नुवांतयुतसतृीः पुनः ॥ ५–४० 
२० मरु्पके च यजे्ञ च भपतृदैवतकमधभण । 
 अिैव पशवो बहस्या नान्यिेतयब्रवीन्मनुः ॥ ५–४१ 
२१ एष्ट्वथेषु पशून् बहसन् वदेतत्त्वाथधभवद् भिजः । 
 आतमानां च पशूांशै्चव गमयतयुतमाां गभतम् ॥ ५–४२ 
२२ वृथा पशुघ्नः प्राप्नोभत पे्रतय जन्मभन जन्मभन ॥ ५–३८ 
२३ नावदेभवभहताां बहसामापद्यभप समाचरेत् ॥ ५–४३ 

२४ या वदेभवभहता बहसा भनयतास्स्मन् चराचरे । 
 अबहसामेव ताां भवद्यािेदाद्धमो भह भनबधमौ ॥ ५–४४ 
२५ पाठीनरोभहतावाद्यौ भनयुक्तौ हव्यकव्ययोः ॥ ५–१६ 
२६ नाकृतवा प्राभणनाां बहसाां माांसभतुपद्यते क्वभचत् । 
 न च प्राभणवर्ः स्वग्यधस्तस्मान्मासां भववजधयेत् ॥ ५–४८ 
२७ भनयुक्तस्तु यथान्यायां यो माांसां नाभत्त मानवः । 
 स पे्रतय पशुताां याभत सांभवानेकबवशभतम् ॥ ५–३५ 
२८ श्वमाांसभमच्छन्नातोऽतु्तां र्मार्मधभवचक्षणः । 
 प्राणानाां पभररक्षाथं वामदेवो न भलप्तवान ॥ १०–१०६ 
२९ क्षुर्ातधश्चात्तुमभ्यागाभिश्वाभमिः श्वजाघनीम । 
 चाण्डालहस्तादादाय र्मार्मधभवचक्षणः ॥ १०–१०८ 

 
अथध 

 
१ आ शास्त्र रचीने ब्राह्माये मने वीर्ी पुवधक भणाव्युां. 
 
२ ब्राह्मण जन्मे छे तयारथींज ते पृथ्वी उपर श्रेष्ठ गणाय छे, अने सवध प्राणीनो उपरी छे. र्मध रुपी भांडारनुां 

रक्षण करवानुां काम एने सोंपेलुां  छे. 
 
३ जे कोई वस्तु सांसारमाां छे ते सवध ब्राह्मणनी पोतानीज होय एम छे. केमके ए प्रथम ब्रह्माना मुखथी 

उतपन्न थयेलो छे. अने सवधथी श्रेष्ठ छे. तेथी सवध वस्तुओांनो स्वामी ब्राह्मण थई सके छे. 
 
४ वदेाभ्यास छे ते ब्राह्मणनुां परम तप कहेलुां  छे. 
५ श्रुभत तथा स्मृभतमाां कहेला र्मध प्रमाणे चालनारा मनुष्ट्यो आ लोकनी कीर्ततने तथा परलोकना उत्तम 

सुखने पामे छे. 
 
६ र्मध जाणवानी इच्छा राखनाराओांनुां परम प्रमाण श्रुभत छे. 
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७ अस्ग्न-वायु-तथा सुयधमाांथी अनुक्रमे ऋग्वदे यजुवेद अने सामवदे ए िणे वदे यज्ञ सीद्धीने सारू दोही 
कहाड्या होय तेवी रीते उतपन्न कया. 

 
८ तल-डाांगेर-जव-अडद अथवा मूळ-फुल एओमाांथी कोई एक वस्तु शास्त्रनी रीते आप्याथी एक मास 

सुर्ी भपभियो तृप्त थाय छे. 
 
९ माछलाना माांसथी बेमास तृप्त रहेछे. अने हरणना माांसथी िण मास रहेछे. 
 
१० वाछडाना माांसथी छमास सुर्ी तृप्त रहेछे. अने चीि मृगना माांसथी सातमास सुर्ी तृप्त रहेछे. 
 
११ भुांड तथा भेंशना माांसथी दशमास सुर्ी तृप्त रहेछे. अने ससला तथा काचबाना माांसथी अगीयारमास 

सुर्ी भपभि तृप्त रहेछे. 
 
१२ लाांबा कानवाळा र्ोळा बकराना माांसथी बार वषध सुर्ी भपभि तृप्त रहेछे. 
 
१३ “काळशाक” नामनुां शाक, “माहाशल्क” नामना मतस्य अथवा गेंडा, लाल बकरु, एमाांना कोइ 

एकनुां माांस आप्याथी, मर्थी अने सवध प्रकारनाां ऋषी र्ान्य अने वनवगडामाां जे थाय छे ते आप्याथी अनांत वषध 
सुर्ी भपभि तृप्त थाय छे. 

 
१४ यज्ञने अथे जे माांसनुां वदे मांिथी प्रोक्षण थयुां होय अने ब्राह्मण तेनुां भक्षण करवानी आज्ञा करे अगर 

प्राण जवानी र्ास्ती लागती होयतो तेनुां भक्षण करवुां. 
 
१५ ब्रह्माये प्राणना रक्षण सारु सभृष्ट सरजीछे. माटे स्थावर जांगम सवे पदाथध प्राणना उपभोगने अथे छे. 
 
१६ अगाउना काळमाां ब्राह्मण तथा क्षभियना यज्ञमाां भक्षणने योग्य एवाां जनावर तथा पक्षीना माांसनुां 

देवताने नैवदे करवामाां आवतुां हतुां. 
 
१७ देवनी तथा भपभिनी पुजा करी रह्या पछी माांसनुां भक्षण करेते तेने दोष नथी. 
 
१८ स्वयांभएु पोते पशुने यज्ञने अथे सरज्याां छे. अने यज्ञ आ सवध जगतनी वृभद्ध सारू ठराववामाां आव्यो 

छे. यज्ञ माटे सारू पशुनी बहसा करनार बहसक नथी. 
१९ औषर्ी-पशु-वृक्ष-जनावर-अने पक्षीओनो यज्ञने अथे नाश थाय तो ते परलोकमाां उत्तम जन्म पामे 

छे. 
 
२० मरु्पकध ने समये-यज्ञमाां-अने पीिी कमधमाां तथा देवना कमधमाां एटलेज प्रसांगे पशु बहसा मनुए कहेली 

छे. 
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२१ उपर कहेले प्रसांगे वदेना अथध तथा ततव जाणनारो भिजाती वणधवाळो पुरुष पशु बहसा करे तो ते पोते 

तथा पशु उत्तम गतीने पामेछे. 
 
२२ माांस भक्षणनी ईच्छा पुरी करवा सारु पशु बहसा करनार पुरुषने ते पशुना शरीर उपर जेटला वाळ छे 

तेटलाां मृतयु तेणे जन्मो जन्म परलोकमाां थाय छे. 
 
२३ वदेनी आज्ञा वीना आपभत्तकाळमाां पण पोताना अगर गुरुना घरमाां अथवा अरण्यमाां पशु बहसा करवी 

नही. 
 
२४ वदे भवभहत बहसा स्थावर जांगम जगतमाां करवामाां आवछेे तेने बहसा गणवी नही कारण के वदेमाांथी 

र्मध भनष्ट्पन थयो छे. 
 
२५ पाठीन तथा रोभहतनु माांस हव्य– कव्यमाां आव्युां होय तो ते परोणाने खवराववुां. 
 
२६ पशु बहसा भवना काांई माांस मळी सकतुां नथी पण प्राणीनी बहसा करवाथी स्वगध प्राप्ती नथी. माटे माांस 

भक्षण तदन वज्यध करवुां जरुरनुां छे. 
 
२७ र्मधशास्त्र प्रमाणे र्मध कायधमाां लागेलो पुरुष जो माांसनु भक्षण न करे तो ते मरवा पछी एकवीस जन्म 

सुर्ी पशु अवतरे छें. 
 
२८ र्मध अर्मध समजवामाां भवभचक्षण एवो वामदेव पण घणी भखुथी पीडायो हतो तयारे प्राणनु रक्षण करवा 

सारू कुतरानु माांस खावानी तेनी ईच्छा थई परांतु तेथी काांई तेने दोष लाग्यो नहीं. 
 
२९ तेमज र्मध अर्मध समजवामाां जेनी बरोबरी कोईथी थई न शके एवो भवचक्षण ऋभष भवश्वाभमि तेणे पण 

ज्यारे क्षुर्ाथी मरवानी तैयारीमाां हतो तयारे कुतरानु माांस चांडाळना हाथथी लेई खावानो नीश्चथय कीर्ो. 
 
सदरहु प्रमाणे मनुना र्मधशास्त्रमाांथी वचनो लख्याां छे, हवे याज्ञवल्क्य स्मृभतमाां आचार अध्याय छे तेमाांना 

केटलाांएक वचनो नीचे लख्याां छे. 
 

गृिस्थर्मधप्रकरिं 
 

महोक्षां वा महाजां वा श्रोभियायोपकल्पयेत् ॥ १०८ ॥ यजे्ञश्वरशास्त्री पान ७५ 
प्रभतसांवतसरां तवव्याः स्नातकाचायधपार्तथवाः । 
भप्रयो भववाह्यश्च तथा यज्ञां प्रतपृस्तवजः पुनः ॥ १०९ ॥ 
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अथध :— श्रोिीय एटले अस्ग्नहोिी ब्राह्मण आपणे घेर आव्या होय तो मोटो बळद अथवा मोटो बकरो 
तेमने भक्षणाथध आपवो; ए उपर टीकाकार एम लखे छे के. 

 
अस्वग्यं लोकभवभिष्टां र्म्यधमप्याचरेन्न स्तवभत भनषेर्ाच्च । 

 
स्नातक, आचायध, राजा, भमि, जमाई, एओने मरु्पकध  पूजा प्रभतवष े करवी तथा ऋस्तवजनी प्रतयेक 

यज्ञमाां करवी एम लखीने आश्वलायन सूिनुां वचन दाखल कयंु छे. 
 
मनुमाां ‘कल्पयेत्’ आ शब्दनो अथध एवो लख्यो छे. 
 

प्राणस्यान्नभमदां सवध प्रजापभतरकल्पयत् ॥ ५–२८ 
 
आ उपरथी ‘कल्पयेत्’ आ शब्दनो अथध भक्षणनो जणाय छे. पण टीकाकार ते वात उडावी दीर्ी छे. बीजुां 

एम लखे छे के. 
 

अघधशब्दो मरु्पकं लक्षयभत ॥ 
 
आ प्रमाणे मोटो माणस घेर आव े तो तेने अभतभथ के अभ्यागत कहेवाय छे अने तेनो सतकार करवाने 

वास्ते मरु्पकध  छे. 
 
अने दक्षणमाां जमीनदार लोक अने वरनी मा, राजा ईतयाभदकने भेट बकरानी कींमत आपवानी आजे 

वहीवट चालेछे. ईराण देशमाां मोटो माणस आव ेतेने वास्ते बळद के गाय मारी नाखवानो वहीवट चालेछे ते मोटुां 
मान गणाय छे ए प्रमाणे ईराणना ईभतहास उपरथी जणाय छे. हव ेभक्ष्याभक्ष्य प्रकरणमाां लखे छे के. 

 
भक्ष्याः पांचनखाः सेर्ागोर्ाकच्छपशल्लकाः । 
शशश्च मतस्येष्ट्वभप भह बसहतुांडकरोभहताः ॥ १७६ ॥ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च भिजाभतभभः । 
अतः शृणुध्वां माांसस्य भवबर् भक्षणवजधने ॥ १७७ ॥ 
प्राणातयये तथा श्रादे्ध प्रोभक्षतां भिजकाम्यया । 
देवान् भपतॄन् समभ्यच्यध खादन्मासां न दोषभाक् ॥ १७८ ॥ 
वसेतस नरके घोरे भदनाभन पशुरोमभभः । 
अभमताभन दुराचारो यो हांतयभवभर्ना पशून् ॥ १७९ ॥ 
सवान् कामानवाप्नोभत हयमेर्फलां  तथा । 
गृहेऽभप भनवसस्न्वप्रो मुभनमांसभववजधनात् ॥ १८० ॥ 
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अथध 
 
१ पाांच नखवाळा प्राणीमाांथी शाहुडी, पाटलागो, काचबो, शल्क, ससलूां , गेंडी, ए प्राणी भक्षण करवामाां 

लेवाय अने पाठीन अने राजीव ए ब ेजातना माांछला भिजने भक्ष्य छे. 
 
२ माांसना भक्षणनो तथा पभरतयागनो भवभर् साांभळो. 
 
३ प्राणसांकटमाां तथा श्राद्धमाां माांस भक्षण करवुां. प्रोभक्षत माांस तथा ब्राह्मण भोजनने सारू अथवा देव भपतृ 

कायधने सारू भसद्ध करेलुां  माांस देव भपतरनी पूजा कया पछी बाकी रहु्यां होय ते भक्षण करे तो दोष नथी. ‘प्रोभक्षतां’ 
एटले प्रोक्षण नामनो सांस्कार करीने यज्ञ कया पछी बाकी रहे ते प्रोभक्षत माांस कहेवाय छे. तेनुां अवश्य भक्षण 
करवुां कारण न करे तो यागनी समास्प्त न थाय. 

 
४ जे माणस भवभर् भवना पशुनो जीव ले ते नरकमाां जाय. 
 
५ जे माांस तयागी छे तेने अश्वमेर् यज्ञनुां फळ मळे छे अने ते गृहस्थ छताां मुनी जाणवो. आ वचन 

टीकाकार लखे छे के अवश्य भक्षण करवुां जोइए तेवुां प्रोभक्षताभद माांसना पभरतयागने माटे नथी. 
 

॥ श्लोक ॥ 
 
हभवष्ट्याने्नन वै मासां पायसेन तु वतसरम् । मातस्यहाभरणकौरभ्रशाकुनच्छागपाषधतैः ॥ २५७ ॥ 
ऐणरौरववाराहशाशमैांसैयधथाक्रमम् । मासवृद्ध्याऽभभतृप्यांभत दत्तैभरह भपतामहाः ॥ २५८ ॥ 

खड्गाभमषां महाशल्कां  मरु् मुन्यन्नमेव च । 
लोहाभमषां महाशाकां  माांसां वाध्रीणसस्य च ॥ २५९ ॥ 

 
अथध 

 
अन्नवडे एक मास, दूर्पाकवडे एक वषध मतस्य, हरण, घेटो, पक्षी बकरो, काळो हरण, साांबर, भुांड, 

ससलुां  ए प्राणीओनुां माांस पीतृ गणने आप्याथी एक मास अभर्क तृस्प्त थाय छे. 
 
गेंडानुां माांस, महाशल्क करीने एक मस्यनी जात तेनुां माांस, मर् अने वनमा थयेला र्ान्य, लाल रांगनो 

बकरो तेनुां माांस, कालशाक अने वाध्रीणस एटले र्ोळो बकरो तेनुां माांस आप्याथी अनांत फळदायक छे. 
 
भवनायक शाांभतमाां वचन छे ते नीचे प्रमाणे :— 
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॥ श्लोक ॥ 
 

मतस्यान्पक्काांस्तथैवामान्माांसमेतावदेव तु ॥ २८६ ॥ 
पुष्ट्पां भचिां सुगांर्ां च सुराां च भिभवर्ामभप ॥ २८७ ॥ 

 
अथध :— काचा पाका मतस्य अने तेवुांज माांस पुष्ट्प, सुगांभर् पदाथध अने िण प्रकारनी दारू एटले गोळ, 

महुडो, तथा लोटनी ए पदाथधनो भवनायक अने तेनी माता अांभबकाने भनवदे करवो. 
 
ग्रहयज्ञ करवानी भवभर्माां लखे छे के :— 
 

गुडौदनां पायसां च हभवष्ट्यां क्षीरषाभष्टकम् । 
दध्योदनां हभवश्चूण ंमाांसां भचिान्नमेव च ॥ ३०३ ॥ 
दद्याद्ग्रहक्रमादेव भिजेभ्यो भोजनां भिजः । 
शस्क्ततो वा यथालाभां सतकृतय भवभर्पूवधकम् ॥ ३०४ ॥ 

 
अथध 

 
गोळ, दूर्पाक, ऋभषर्ान्य, क्षीर, दही भात, घी भात चटणी, माांस, केशरी भात इतयाभद ग्रह तृस्प्त 

करवा वास्ते ब्राह्मणोने ए पदाथो वडे जमाडवा. 
 
सदरहु प्रमाणे स्मृतीयोनो भवचार थयो हव ेपूराणनो तपास करीये. प्रथम मच्छ पूराणना १७ मा अध्यायमाां 

श्राद्धकल्प लक्ष्यो छे. तेनो श्लोक. 
 

अन्नां तु सदभर्क्षीरां गोघृतां शकध रास्न्वतम् । 
मासां प्रीणाभत वै सवान् भनतयाह केशवः ॥ ३० श्लोक. अध्याय १७ 
िौ मासौ मतस्यमाांसेन िीन्मासान् हभरणेन तु । 
औरभे्रणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पांच वै ॥ ३१ ॥ 

 
षण्मासां छागमाांसेन तृप्यांभत भपतरस्तथा । सप्त पाषधतमाांसेन तथाष्टावणेजेन तु ॥ ३२ ॥ 
दश मासाांस्तु तृप्यांभत वराहमभहषाभमषैः । शशकूमधजमाांसेन मासानेकादशवै तु ॥ ३३ ॥ 
सवतसरां तु गव्येन पयसा पायसेन तु । व्याघ्र्या बसहस्य माांसेन तृस्प्तिादशवार्तषकी ॥ ३४ ॥ 
कालशाकेन चानांता खड्गमाांसेन चैव भह । यस्तकां भचन्मरु्सांभमश्र गोक्षीरां घृतपायसम् ॥ ३५ ॥ 
दत्तमक्षयभमतयाहुः भपतरः पूवधदेवताः ॥ ३६ ॥ 
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उपर लखेला श्लोकनो अथध. उपर स्मृभतयोनो अथध लख्यो छे तेमाां जणावलेो छे. माटे फरी लखवानुां 
कारण नथी. हव ेमारकां ड ऋषीनुां पूराण छे तेमाांना १३ मा अध्यायमाां देवीनुां महातम छे तेने चांडीपाठ कहे छे ते 
लोक घणा वाांचे छे अने ते उपरथी जप होम पूजा इतयाभद अनुष्टान करे छे तेमाां हेठे लख्या प्रमाणे श्लोक मळे छे. 

 
बभलप्रदाने पूजायामस्ग्नकाये महोतसव े॥— अ॰ १२–१० 
पशुपुष्ट्पाघधरू्पैश्च गांर्दीपैस्तथोत्तमःै ॥ — अ॰ १२–१० 
रुभर्राक्तेन बभलना माांसेन सुरया नृप ॥ — रहस्य अ॰ १५ श्लोक १८ 

 
अथध : — देवीनी पूजामाां बभलप्रदान करवुां अने गांर् पुष्ट्प तथा जनावर पण आपवा अने लोही युक्त माांस 

अने मद्य देवीने अपधण करवुां. 
 
हव ेभारत ए मोटो इभतहासनो ग्रांथ छे तेमाां पण जे जे राजा बहु शीकार करता अने बहु जनावरो मारता 

तेमनी कीर्तत व्यासजीए बहु वणधन करी छे; ते भवश ेथोडाां वचनो नीचे लख्याां छे. 
 
१ ततस्ते यौगपदे्यन ययुः सवे चतुर्तदशम् । मृगयाां पुरुषव्यािा ब्राह्मणाथे परांतपाः ॥ ४ ॥ 

— भारते रौपदीप्रमाथे प्रथमसगे ॥ 
२ ततो भदशः सांप्रभवहृतय पाथा मृगान्वराहान्मभहषाांश्च हतवा ॥ 

र्नुर्धराः श्रेष्ठतमाः पृभथव्याां, पृथक्चरन्तः सभहता बभवुूः ॥ १ ॥ 
— रौपदीप्रमाथे षष्ठमसगे  

ततो मृगसहस्राभण हतवा सबलवाहनः । राजा मृगप्रसिेन वनमन्यभिवशे ह ॥ १ ॥ 
— शकुन्त. तृतीयसगधः, प्रथमश्लोकः 

 
अथध 

 
१ ब्राह्मणोने वास्ते बहु हरण मारी लाव्या. 
२ र्नुर्धर, श्रेष्ठ राजाए बहु हरण तथा डुकर तथा वगडानी भेंशो मारीने आणी. 
३ ए बलवान राजाये हजारो मृग मारीने बीजाां मारवा सारु वनमाां चाल्यो. 
 
एज भारतना भीष्ट्मपवधमाां भगवद्गीतानामक ग्रांथ प्रभसद्ध छे ते वदेाांती तथा भस्क्तमागधवाळा बांने वाांचे छे. 

तेमाां नीचेनाां वचन मळी आव ेछे. 
 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापभतः । 
अनेन प्रसभवष्ट्शध्वमेष वोऽस्स्तवष्टकामरु्क् ॥ १० ॥ – अ॰ ३ 
यज्ञभशष्टाभशनः सांतो मुच्यांते सवधभकस्ल्बषःै । 
यज्ञाद्भवभत पजधन्यो यज्ञः कमधसमुद्भवः ॥ १४ ॥ – 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् । 
यज्ञो दानां तपः कमध न तयाज्यां कायधमेव तत् ॥ –अ॰ १८ श्लो. ५ 
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अथध 

 
ब्रह्माये सृष्टी उतपन्न करी तेज वखत यज्ञ करवानी आज्ञा करीने कहु्यां के यज्ञ करो एटले देवताओ प्रसन्न 

थई तमारा मननी कामनाओ पुरी करश े:— 
 
यज्ञ करीने बाकी जे रेहे ते खाय तेनुां सवध पाप बळी जश.े यज्ञ करे तोज वरसाद पडश े अने यज्ञ 

ब्रह्मदेवनी आज्ञा प्रमाणे छे :— 
 
यज्ञ-दान-तथा तप मनुष्ट्यने पवीि करे छे माटे ते कमधनो तयाग कोईए करवो नही. ते अवश्य करवाां :— 
 
रामायण नामनो काव्य ग्रांथ छे ते मुल वाल्मीक ऋभषनुां करेलुां छे. अने ते उपरथी पुराणमाां अनेक रामायण 

लखायाां हे तेमाांनुां मुख्य अध्यातम रामायण छे तेमाांना उत्तरकान्डमाां रामचांरजी रावणने जीती सीताने लेई ज्यारे 
अयोध्यामाां आव्या तयारे वीश्वामीि-भगुृ-अांगीरा-वामदेव-अगस्ती इतयादी ऋषी रामचांरजीने आशीरवादने सारु 
आव्या ते वखत मरु्पकध  पुजा करी रामचांरजीए ऋषीओने मान आप्युां ते भवश ेश्लोक :— 

 
दृष्ट्वा रामो मुनीन् शीिां प्रतयुतथाय कृताांजभलः । 
पाद्याघ्याभदभभरापूज्य गाां भनवदे्य यथाभवभर् ॥ — उत्तरकाांडे अ॰ १ श्लोक १३ 

 
टीका 

 
गाां मरु्पकाथें वृषभां च । महोक्षां वा महाजां वा श्रोभियायोपकल्पयेभदभत स्मरणात् ॥ 
 
अथध :— रामचांरजीए मुनीयोना देखताांज उभा थइ हाथ जोडी पग र्ोवानुां पाणी अने अघ्यध इतयाभद पुजा 

करीने वीर्ी प्रमाणे गायो नीवदेन करी ए उपर टीकाकार लखे छे के मरु्पकध  पुजा करवाने सारु गाय अथवा 
बळद आपवो जोइए एवी वीर्ी स्मृभतमाां कहेली छे. 

 
स्मृभत-पुराण-इतीहास-तथा काव्य आ ग्रांथो ऋभष लोकोये करेला तेथी आषध कहेवाय छे. तयार पछी 

लोकोए एवुां मान्युां के हव ेदुनीयामाां ऋभष नथी परांतु जे रह्या छे ते मनुष्ट्य छे अने ते मनुष्ट्ये करेला ग्रांथ तेने पौरुष 
ग्रांथ कहेवाय छे अने तेवीज जातना ग्रांथने भनबांर् पण कहेवाय छे. आवा भनबांर् सांस्कृत भाषामाां घणा छे अने 
मार्व-हेमारी-कमलाकर इतयाभद भनबांर्कार घणा थइ गया छे. केटलाकोए व्याकरण शास्त्र उपर पोताना नीबांर् 
लख्या छे तेमज केटलाकोए र्मधशास्त्र, वैदक इतयाभद उपर लखेला छे अने तेमणे पोताना नीबांर् रचवामाां आषध 
ग्रांथनो आर्ार लीरे्लो छे. आवा भनबांर् करनारा मानो कोस्तुभकार वीवाह प्रकरणमाां छापेला ग्रांथने पाने २१७ मे 
नीचे मुजब लखेलुां  छे :— 
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अि जयांतः । गोः प्रभतभनभर्तवने छाग आलभ्यते । उतसजधनपके्षऽभप छाग एव भनवदेनीय इभत । गौगौभरभत 
गभव मनभस रृ्तायाां िाबिशतपणातमकभनष्ट्क्रयः छागे मनभस रृ्ते पणातमको भनष्ट्क्रयो देयः । नामाांसो मरु्पको भवभत 
। इभत सूिात् । उतसजधनपके्षऽभप अन्येन माांसेन भोजनदानभमभत वृभत्तकृत्, जयांताभदभभरभभर्ानाच्च ॥ 

 
अथध :— गायने ठेकाणे बकरु मारवुां जोइये. गाय छोडी मुकवानो पक्ष लीर्ो होय तोपण बकरो नीवदेन 

करवो. ने गायने बदले तेनी कीमत आपवी होय तो तेना रु. ३२) आपवा. बकराने बदले रु. १ आपवो. माांस 
वीना मरु्पकध  थतु नथी एवुां आश्वलायन आचायध पोताना र्मधसुिमाां लखे छे माटे उतसजधन पक्ष लीर्ो होय तोपण 
बीजा प्रकारथी माांस लावीने भोजन आपवुां एवुां जयांतादीक वृभत्तकारनो अभीप्राय छे :— 

 
श्राद्धणववेकमां 

 
अथ माांसाभन । गांडकमासां भवषाणसमयानुस्तथतशृांगच्छागमाांसां सवधलोभहतच्छागमाांसां गोर्ामाांसां 

हभरणभवभचिहभरणकृष्ट्णहभरणशांबरमृगमेषशशककूमारण्यवराहमाांसाभन भतभत्तभरलावकवतधकीशल्लकीक्रकराः एषाां 
पभक्षणाां माांसाभन ॥ 

 
क्रकरः करात इभत प्रभसद्धः । वाध्रीणसां माांसम् । 
भिभपबां स्तवस्न्रयक्षाणां श्वेतां वृद्धमजापभतम् । 
वाध्रीणसां तु तां प्राहुयाभज्ञकाः भपतृकमधभण ॥ 
कृष्ट्णग्रीवो रक्तभशराः श्वेतपक्षो भवहांगमः । 
स वै वाध्रीणसः प्रोक्त इतयेषा नैगमी श्रुभतः ॥ 

 
छागपभक्षणौ वाध्रीणसौ तयोमांसां मांिसांस्कृतमाांसम् । यदा छागाभदकां  पशुमालभ्य माांसमुपादीयते तदा प्रथमां मांिेण 
पशुप्रोक्षणां कतधव्यम् । मांिश्च । ‘ओम् भपतृभ्यस्तवा जुष्टां प्रोक्षाभम’ । एकोभद्दष्ट ेतु ‘भपिे तवा जुष्टां प्रोक्षाभम’ इतयाभदरूपः । 
अनालम्भपके्ष बसहाभदहतमाांसाभदषु न मांिसांस्कारापेके्षभत । बसहव्यािहतहभरणमाांसां लब्र्क्रीतच्छागाभदमाांसां 
प्रस्तराद्यभभघातमृतच्छागाभदमाांसन् । अथ मतस्याः ॥ महाशल्करोभहतराजीवपाठीनश्वेतशल्काः । अन्येऽभप ॥ 
काभशमाां छापेभल प्रतनुां पान १६ 

 
अथध :— श्राद्धभववके करीनें एक ग्रांथ छे तेमाां माबापनाां श्राद्धनाां भवभर् अनेक प्रकारनाां लाख्या छे तेमाां 

श्राद्धमाां अनेक जनावरनाां माांस भक्षण करवा भवश ेलख्युां छे, तेनी भवगत, जांगली भेस, बकरो, हरण, रोझ, घेटा, 
ससलु, काचबा, जांगलीभूांड, अने तेतर, लावक, इतयाभदक पभक्ष, अने जनावरो, मांिथी पभवि करीने पाणी 
छाांटीने, अने एवो मांि भणवो के, मारा भपिीने वास्ते योग्य करवा सारु पाभवि करुछुां, एवुां भणीने तेनुां माांस लेवुां, 
अथवा पशुबहसा करवाने अनुकुळ न होयतो, व्याि के बसहे मारेला जानावरनुां माांस लेवुां, अने एवुां जनावर मळे 
तो मांि भणवानी जरुर नथी, अथवा वचेाथी लाववुां, एज प्रमाणे, महाशल्क, लाल माांछलाां, राजीव, तथा पाभठण 
इतयाभद श्राद्धमाां योग्य छे. 
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भवभतुी कवी जे भोजराजाना वखतमाां थयो तेणे उत्तररामचरीि नाटक लख्युां छे ते प्रसीद्ध छे अने 
नीशाळोमाां पण चालेछे तेना चोथा अांकमाां वशीष्टना शीष्ट्य सौर्ानक अने भाांडायन ए बांनेनो सांवाद लख्यो छे तेमाां 
प्रसांग एवो छे के राजा दशरथ वशीष्ट मुनीने घेर आव्या तयारे एक वाछडु मरु्पकध ने सारु माथंु. तयार पछी जनक 
राजा आव्यो तयारे मरु्पकध  कयों नही कारण ए राजा नीवृभत्तमागधनो हतो माटे मरु्पकध नी जरूर नथी ते वीश ेनीचे 
मुजव सांवाद छे :— 

 
सौर्ातक–मया पुनज्ञातां व्यािो वा वृको वा एष इभत । 
भाांडायण–आः भकमुक्तां भवभत– 
सौ॰ तेन सा वतसतरी भभक्षता । 
भा॰ समाांसो मरु्पकध  इतयाम्नायां बहुमन्यमानाः श्रोभियायाभ्यागताय वतसतरीं 

महोक्षां वा महाजां वा भनवधपांभत गृहमेभर्नः । तां भह र्मधसूिकाराः समामनांभत । 
सौ॰ येन आगतेषु वभसष्ठभमश्रषुे वतसतरी भवशभसता । अदै्यव प्रतयागतस्य राजषजेधनकस्य 

भगवता वाल्मीभकनाभप दभर्मरु्भभरेव भनवर्तततो मरु्पकध ः । 
भा॰ अभनवृत्तमाांसानामेव कल्पमृषयो मन्यांते । भनवृत्तमाांसस्तु तिभवान् जनकः ॥ 

 
पद्मपुराणना पाताळखांडमाां रामाश्वमेर्नी कथा छे तेना साठ अध्याय छे तेमाांना सातमा अध्यायमाां एवुां 

लख्युां छे के रामचांरजीने अयोध्यामाां आव्या पछी बहु पश्चात्ताप थयो के यूद्धमाां पोताना हाथथी बहू ब्राह्मण 
रावणादीक मरी गया तेनुां पाप केम जश ेएवो प्रश्न पुछा थी ऋषीए जवाब आप्यो के ए सवे पाप नाश थवा सारु 
अश्वमेर् यज्ञ करवो ते शीवाय बीजो ऊपाय नथी अने आगळ जे मोहोटा मोहोटा राजाओ थई गया छे तेमणे 
अश्वमेर् करीने स्वगधवास कयो तेज मुजब तुां कर एटले तारुां  सरव ेपाप बळी जश ेते वीश ेनीचे लख्या मुजबना 
वचन छे :— 

 
रामउ॰ ब्राह्मणास्तु पूजाहा दानसन्मानभोजनैः ॥ ते मया भनहता भवप्राः शरसांघातसांभहतैः ॥ 

कुवधतो बुभद्धपुव ंमे ब्रह्महतयाां सुबनभदताम् ॥ इतयुक्तवांतां तां रामां जगाद स तपोभनभर्ः ॥ 
शषेउ॰ शृणु राम महावीर लोकानुग्रहकारक । भवप्रहतयापनोदाय तव यिचनां बु्रव े॥ 

सव ंस पापां तरभत योऽश्वमेर्ां यजेत वै ॥ तस्मात्त्वां यज भवश्वातमन्वाभजमेरे्न शोभभना ॥ 
स वाभजमेर्ो भवप्राणाां हतयातापापनोदनः । कृतवान्यां महाराजो भदलीपस्तव पूवधजः ॥ 
मनुश्च सगरो राजा मरुतो नहुषातमजः ॥ एते ते पूवधजाः सवे यज्ञान्कृतवा पदां गताः ॥ 

३५ अ. ७ 
 
उपर मुजबनाां सघळाां शास्त्रोना ग्रांथ तपासताां मालूम पडे छे के बर्ा सांस्कृत ग्रांथना िण भाग करेला छे 

:— 
 

(१) छाांदस, (२) आषध, (३) पौरुष. 
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छाांदस एटले परमेश्वरे करेला ग्रांथ. आषध एटले ऋषीओए करेला ग्रांथ. पौरुष एटले मनुष्ट्योए करेला 
ग्रांथ. तेमाां छाांदस ग्रांथ एटले वदे. तेमाां मि तथा ब्राह्मण. मांि एटले कमधनी प्रवृभत्त करनार वचन :— 

 
मांिराभशवेद इतयुच्यते । कमधप्रवतधका मांिाः । 

 
ए मांि जुदा जुदा ऋषीयोये भणावाथी शाखाभेद पड्यो तेनुां नाम “चरण” पण छे :— 
 

अध्ययनभेदाच्छाखाभेद: अनाभदः । चरणशब्दः शाखाभवशषेाध्यापनपरैकतापन्नजनसांघवाची ॥ 
 
आश्वलायन शौनक ऋषीनो शीष्ट्य हतो. शौनके पण वदे उपर ऋस्ग्वर्ान, सवानुक्रम, इतयादी ग्रांथ कया 

छे. अने आश्वलायन र्मधसूि कऱ्यु छे. 
 

शौनकस्य तु भशष्ट्योऽभदू्भगवान् आश्वलायनः ॥ कल्पसूिां चकाराद्यां महर्तषगणपूभजतः ॥ 
 
ए प्रमाणे अनेक शाखाना अनेक आचायध थयाछे, र्मधशास्त्रमाां सुिग्रांथ वदेना बरोबर मानेला छे कारण ए 

ग्रांथो वदेने घणा मळता छे अने वदेाथध लेईनेज रचेलाां छे. अने सुि उपरथी श्लोकबांर् स्मृतीयो थयेलीयो छे. वदे 
जोताां माांस खावाने के बहसा करवाने काांई नीषेर् जणातो नथी. स्मृभतना काळमाां एटले कळीयुगना आरांभमाां 
वैदीक र्मध उपर एक मोहोटु बांड उभ ु थयुां ते ऊभ ु करनार बुर् नामनो मगर् एटले गयानो राजा हतो तेणे 
ब्राह्मणोनी बहुज नींदा करी अने वदेनो र्ीक्कार कयों ते वीश े जयदेव स्वामी पोताना गीतगोवींद काव्यग्रांथमाां 
पेहेली अष्टपदीमाां दशावतारनुां वणधन कयंु छे तेमाां बुद्ध वीश ेलखे छे के :— 

 
बनदभस यज्ञभवरे्रहह श्रुभतजातां सदयहृदयदर्तशतपशुघातम् ॥ 
केशवरृ्तबुद्धशरीरम् ॥ — गीतगोबवद. 

 
अथध :— भगवान वीष्ट्णुये बुर् रुप लेइने वदेमाां कहेला यज्ञ वीर्ीनी नींदा करी कारण के ए वीर्ीमाां जे 

पशु मरता हता तेमनी भगवानने दया आवी. एज ग्रांथमाां एक श्लोकमाां दशावतारनुां वणधन कयंु छे. तेमाां बुर् भवश े
लख्युां छे के :— 

 
कारुण्यमातन्वते । 

 
अथध :— बुरे् दयार्मध प्रगट कयो :— 
 
ए पांथना आचायध अने पांडीत देशोमाां फरी फरी उपदेश करता उत्तरमाां चीन देश ब्रह्मदेश सुर्ी बौर् र्मध 

स्थापन कयो. दक्षीणमाां लांकामाां पण ए र्मध चाले छे. बहदुस्थानना ब्राह्मण एम बोलवा लाग्या के कळी उतपन्न 
थयाथी वैदीक र्मध डुबी गयो. कळी एटले टांटो. ए टांटो शरु थयो तयारथीज जुग जुदो मानेलो छे. बुर्नी तकरार 
चालताां बीजी एक तकरार एवी उतपन्न थइ के केटलाक लोक साांख्य शास्त्रनो अभ्यास करीने एवुां कहेवा लाग्या 
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के ब्राह्मण लोको अग्नी, वायु, सुयध इतयादी अनेक देवोनी उपासना करे छे, अने तेमना नामथी यज्ञ याग करे छे; 
पण ए देव शाना. एतो पदाथध छे, अने आ जगतनुां आदी कारण तो एक ब्रह्म छे माटे कमधकान्ड तमाम खोटु छे. 
आतमज्ञान एज मुख्य छे. ए लोकोए उपभनषेदनो आर्ार लीर्ो. आवाां बांने तरफथी वैदीक मागधवाळा ब्राह्मणोनी 
बहुज नींदा थवा लागी अने तेमना उपर लोकोनो बहुज र्ीक्कार थयो, तेथी वदेनाां पुस्तक ढाांकी मुकवानी जरुर 
पडी, अने केटलीक तरेहनो वीर्ीनो तयाग कयो, अने पुराण वीगरे ग्रांथमाां कळीमाां फलाणी चीज करवी नही एवाां 
वचनो पण दाखल कायां, अने बौद्ध र्मधने मळतुां आव ेएवो घाट रच्यो. अने केटलीएक युस्क्तयो कहाडी ते एवी 
के आगळना ऋषी जे यज्ञ करता ते जनावरो मारी पाछा जीवांत करता. ते मोटा सामथ्यधवाळा हता. केटलाक 
कहे छे के मांिनुां सामथ्यध तेओनी साथे गयुां पण ए भवषे शास्त्रमाां कोइ दाखलो मळतो नथी. एवो दाखलो मळे छे के 
जनावर मारीने होमता, अने खाता, अने ते वखत जे वदे हता तेज बदे आज पण छे; परांतु ते मुजब आज कोइ 
करे तो तेनी फजेती थाय. 

 
मरु्पकध , अनुस्तरभण, शूलगव, अश्वमेर्माां सांवशेन प्रकार, आश्लीलभाषण, इतयादी कमध आज कोइ करे 

तो तेनी सोबत कोइ लोक करश ेनही, अने तेनी साथे वहेेवार राखश ेनही अने ए कमध जोताां ढेड वाघरी पण करे 
नही तेवाां छे. गभार्ान सांस्कारमाां मांि भणे छे ते. 

 
ताां पूषस्ञ्छवतमामेरयस्व यस्याां बीजां मनुष्ट्या वपांभत ॥ 
या न ऊरू उशती भवश्रयाते यस्यामुशांतः प्रहराम शपेम् ॥ ऋग्वदे॰ अ॰ ८–३–२७ 

 
आवा मांिनो अथध बताव ेतो बहु अमयादा थाय माटे छानु छे तेज सारु छे. कमधकान्डनाां जे अनुष्ठानो हताां 

ते उपनीषद भागमाां अपरा वीद्यामाां वणधन करेलाां छे अने अध्यातम भवद्या श्रेष्ठ ठरावी छे. 
 

तिापरा ऋग्वदेो यजुवेदः सामवदेोऽथवधवदेः 
भशक्षा कल्पो व्याकरणां भनरुक्तां छांदो ज्योभतषभमभत ॥ 
अथ परा यया तदक्षरमभर्गम्यते ॥ — मुांडकोपभनषत् 
अध्यातमभवद्या भवद्यानाम् ॥ — गीता. 

 
एज उपनीषदमाां कमधकान्डनी बनदा करी छे ते नीचे प्रमाणे. 
 

अभवद्यायामन्तरे वतधमानाः स्वयां र्ीराः पस्ण्डतांमन्यमानाः ॥ 
जांघन्यमानाः पभरयांभत मूढा कन्रे्नैव नीयमानाः यथान्र्ाः ॥ ८ ॥ 
अभवद्यायाां बहुर्ा वतधमाना वयां कृताथा इतयभभमन्यस्न्त बालाः ॥ 
यतकर्तमणो न प्रवदेयस्न्त रागाते्तनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
इष्टापूतं मन्यमाना वभरष्ठां नान्यच्रेयो वदेयांते प्रमूढाः ॥ 
नाकस्य पृष्ठ ेते सुकृतेऽनुभतूवमेां लोकां  हीनतरां वा भवशांभत ॥ १० ॥ — मुांडकोपभनषत् 
िैगुण्यभवषया वदेा भनसै्त्रगुण्यो भवाजुधन ॥ 
याभममाां पुस्ष्ट्पताां वाचां प्रवदांतयभवपभश्चतः ॥ — गीता. 
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आ प्रमाणे बनदा करीने एवुां ठराव्युां के जे अनेक देवने भजे छे ते नीचे गतीने पामे छे. अने जे एक ईश्वरने 

भजे छे ते अक्षयर्ामने पामे छे. 
 

याांभत देवव्रता देवान्  भपतृव्रताः ॥ 
भतूाभन याांभत भतेुज्या याभत मद्याभजनोऽभप माम् ॥ —गीता अ॰ ९-२५ 
अनन्याबश्चतयांतो माम् ॥ २२ ॥ 
ततः पदां ततपभरमार्तगतव्यां यस्स्मन्गता न भनवतंभत भयूः ॥ —अ॰ १५-४ गीता 

 
आ प्रमाणे नीणधय थयो ने ते उपरथी केटलाएक लोक बोलेछे के अमे कमधकान्डी नथी. नीवृभत्त मागधमाां 

छीए. अने एक परब्रह्मनी उपासना करीये छीये पण कमधकान्डना केटलाक कमध तेमना करवामाां आव ेछे. अने 
यज्ञ कमध करवानो अर्ीकार र्ारण करवानुां जे यज्ञोपवीत ते र्ारण करे छे ए रीती मुकी देता नथी. फकत जे 
सांन्यासी थाय छे तेज माि यज्ञोपवीत र्ारण करता नथी. तयारे जे ग्रहस्थ कमधकान्डने मानता नथी तेमने 
यज्ञोपवीत शुां करवा राखवुां जोईए ए पण एक सवाल छे अने यज्ञोपवीत यज्ञसीध्यथध छे ते वीश ेवदेमाां नीचे मुजब 
लख्युां छे :— 

 
प्रसृतो ह वै यज्ञोपवीभतनो यज्ञोऽप्रसृतोऽनुपवीभतनो यास्तकां च ब्राह्मणो यज्ञोपवीतयर्ीते 
यजत एव तत् । तस्माद्यज्ञोपवीतयेवार्ीयीत याजयेद्यजेत वा यज्ञस्य प्रसृतय ै॥ 

— तै॰ आरण्यक अ॰ २ अनुवाक १ 
 
सेहेजानांद स्वामीए शीक्षापिी लखी छे तेमाां केटलाएक ग्रांथो सत्शास्त्र ठराव्या छे ते नीचे लख्या मुजब 

:— 
 

वदेाश्च व्याससूिाभण श्रीमद्भागवताभभर्म् ॥ 
पुराणां भारते तु श्रीभवष्ट्णोनामसहस्रकम् ॥ ९३ ॥ 
र्मधशास्त्राांतगधता च याज्ञवल्क्यऋषेः स्मृभतः ॥ 
एतान्यष्ट ममेष्टाभन सच्छास्त्राभण भवांभत भह ॥ ९५ ॥ — शीक्षापभि 

 
अथध :— वदे-याज्ञवल्कीय स्मृती-ए सत् शास्त्र छे एथी एम जणाय छे के एक ईश्वरवादी अने भक्तीवादी 

एमणे वदेनो आर्ार मुक्यो नथी शांकरवीजयनामनो ग्रांथ आनांदभगरी कृत छे तेना छवीसमा अध्यायमाां जईन 
आचायध अने शांकरस्वामीनो सांवाद थएलो ते वीश ेलखेलुां  छे. तेमाां शांकरस्वामी बोल्या छे के वदेमाां बहसा लखी छे 
ते हींसा नथी ए तो र्मध छे ते भाषण नीचे लख्यु छे :— 

 
इदां आह । सवधप्राण्यबहसा परमो र्मधः ॥ परमगुरुभभभरदमुच्यते ॥ 
रे रे सौगत नीचतर बक बक जल्पभस । अबहसा कथां र्मो भभवतुमधहभत । यागीयबहसाया 
र्मधरूपतवात् । तथाभह अस्ग्नष्टोमाभदक्रतुः छागाभदपशुमान् यागस्य परमर्मधतवात्, 
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सवधदेवतृस्प्तमलूकतवाच्च । तद्िारा स्वगाभदफलदशधनाच्च । 
पशुबहसा श्रुतयाचारततपरैरङ्गीकरणीया तद्व्यभतभरक्तस्यैव पाषण्डतवात्तदाचाररता 
नरकमेव यास्न्त । 
वदेभनन्दापरा ये तु तदाचारभववर्तजताः ॥ ते सवे नरकां  यास्न्त यद्यभप ब्रह्मबीजजाः ॥ 
इभत मनुवचनात् ॥ बहसा कतधव्येतयि वदेाः सहस्त्र प्रमाणां वतधते । 
ब्रह्मक्षिवैश्यशूराणाां वदेेभतहासपुराणाचारः प्रमाणमेव ॥ 
तदन्यः पभततो नरकगामी चेभत सम्यगुपभदष्टः सौगतः परमगुरुां  नतवा 
भनरस्तसमस्ताभभमानः पद्मपादाभदगुरुभशष्ट्याणाां 
पादरक्षर्ारणाभर्कारकुशलः सततां तदुस्च्छष्टान्नभक्षणपुष्टतनुरभवत् ॥ 
इतयनन्तानांदभगभरकृतौ षड्बवशप्रकरणम् ॥ 

 
उपर मुजबनु शांकरस्वामीनु वचन साांभळी ए जैनाचायध ए स्वामीनो नोकर थई रह्यो एवुां एमा लख्युांछे. 

सदरहु. शांकरस्वामी शाक्तमार्तग हता. एवुां लोको कहेछे कारण जाांहाां जाांहाां एमना मठ छे तहाां तहाां शक्तीनी 
उपासना वीशषे चाले छे अने िारीकामाां एमनो शारदा मठ छे. तयाांहाां “श्रीचक्र” स्थापन पथरा उपर कोरीने कऱ्युां 
छे. अने घणा परमहांस-कौलीक-अघोरी-वाममागी-सरभांगी ईतयादी ब्रह्ममार्तग केहेवाय छे पण मद्य माांस पीयेछे 
खायछे. श्रीचक्र वाममर्तगनुां पुजा करवानुां दैवत छे ते शांकराचायध स्वामीए ठरावलुेां  छे. ए वीश े शांकरवीजयना 
चोसठ तथा पाांसठमा अध्यायमाां नीचे मुजब वचनो छे :— 

 
‘या देवी सवधभतेूषु ज्ञानरूपेण सांस्स्थता’ इभत माकंडेयवचनात् परा देवता कामाक्षीभत । 
अ॰ ६४ 
एवमेतस्स्मन्नथे भनष्ट्पने्न परशस्क्ततवस्याभभव्यांजकां  श्रीचक्रभनमाणां भक्रयते 
भवभद्भराचायैः । तव श्लोकम् — 
बबदुभिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वस्त्रनागदलसांयुतषोडशारम् ॥ 
वृत्तियां च र्रणीसदनियां च श्रीचक्रमेतदुभदतां परदेवतायाः ॥ श्रीचक्रां  भशवयोवधपुः ॥ 
इतयाभदवचनैः श्रीचक्रस्य भशवशक्तयैक्यरूपतवात् । मुस्क्तकाांभक्षभभः सवःै 
श्रीचक्रपूजा कतधव्येभत सवेषाां मोक्षफलप्राप्तये दशधनादेव श्रीचक्रां  आचायैभनर्तमतभमभत ॥ 
पांचषभष्टप्रकरणम् ॥ 

 
पछी शांकराचायधने राजा लोकोनी घणी मदद मळी अने बुद्ध र्मधना लोको साथे लढाइ करी अने ए र्मधना 

घणा लोकोने मारी नाांख्या. ए वीश ेमार्वाचाये बीजो शांकरवीजय लख्यो तेमाां नीचे मुजबनो वचन मळी आवछेे 
:— 

 
आसेतोरातुषारेबौद्धानां वृद्धबालकां  नाहांभतया स हांतव्यो भतृयां इतयवसांनृपाः ॥ 
न वदेद्यावनीं भाषाां प्राणःै कां ठगतैरभप । हस्स्तना ताड्यमानोऽभप न गच्छेजै्जनमांभदरम् ॥ 
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तयार पछी बुद्ध र्मधनु खांडण थथुां ने वैदीक मत चाल्युां. परांतु ते पण लोकोने पसांद नही आव्याथी 
भक्तीमागध चाल्यो. अने यज्ञने ठेकाणे पुजा शवेा करवानो प्रथा पड्यो. अने ब्राह्मणो कमधकाांडमाां ज्याां दभध वापरता 
हता ते जगोए आ भक्तीमागधवाळाओए तुळशी वापरी अने पुरोडाश एटले यज्ञनो शषे भागने बदले प्रसाद दाखल 
थयो. अने अस्ग्नने ठेकाणे मुर्ततयो थई अने माहाक्रतुने ठेकाणे छपन भोग ईतयाभद मोहोछव करवानु शरु थयु. 
अने वदे पठनने ठेकाणे माळा फेरववानुां आव्युां. अने प्रायश्चीतने ठेकाणे नामस्मरण आव्युां अने अनुष्ठाननी जगो 
उपर भजन आव्युां मरु्पकध ने ठेकाणे अघ्यध एटले पाणीनो लोटो भरी आपवी. तोपण भक्तीमागध नीची पदवीनी 
उपासना गणाय छे. त वीश ेकहु्यां छे के :— 

 
अग्नौ भक्रयावताां देवो भदभव देवो मनीभषणाम् ॥ 
प्रभतमा स्वल्पबदु्धीनाां सवधि समदर्तशनाम् ॥ 

कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुांसः प्रजायते ॥ प्रायभश्चत्तां तु तस्यैकां  हभरसांस्मरणां परम् ॥ 
मनसाऽभप स्मरेद्यस्तु वासुदेवां हबर परम् ॥ चाांरायणशतां साग्रां लभते नाि सांशयः ॥ 
अश्वमेर्ाद्दशगुणां प्रवदांभत मनीभषणः ॥ पौंडरीकस्य यज्ञस्य फलां  प्राप्नोभत मानवः ॥ 
अकामो वा सकामो वा ये स्मरांभत च मार्वम् ॥ हरेः सांकीतधनां चैव सवधपापप्रणाशनम् ॥ 
ये नरा नाभभजानांभत वांभचतास्ते न सांशयः ॥ तस्मातसवधप्रयतनेन हरेनामानुकीतधनम् ॥ 

 
शांकराचायधना मतमाां आतमा एज ब्रह्म छे बीजा बर्ा देव नीचा छे. ब्रह्मचींतनीका–तथा ज्ञान भास्कर ग्रांथ 

छे तेमाां नीचे लखेलाां वचन मळी आवछेे :— 
 

अहमेव परां ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् ॥ इभत स्याभन्नभश्चतो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवते् ॥ 
आतमानां सततां ब्रह्म सांभाव्य भवहरांभत ये । तन्महापातकां  हांभत तमः सूयोदयो यथा ॥ 
अहां भवष्ट्णुरहां भवष्ट्णुरहां भवष्ट्णुरहां हभरः ॥ आनांदोऽहमशषेोऽहां अजोऽहममृतोऽस्म्यहम् ॥ 
अच्युतोऽहमनांतोऽहां गोबवदोऽहमहां हभरः ॥ 
भनतयोऽहां भनर्तवकल्पोऽहां भनराकारोऽहमव्ययम् ॥ 
सभच्चदानांदरूपोऽहां पांचकोशाभतगोऽस्म्यहम् ॥ 
आभदमध्याांतमुक्तोऽहां न बद्धोऽहां कदाचन ॥ 
ब्रह्मैवाहां न सांसारी मुक्तोऽहभमभत भावयेत् ॥ 
आनांदः सतयबोर्ोऽहभमभत ब्रह्मानुबचतनम् ॥ 
अयां प्रपांचो भमथ्यैव सतयां ब्रह्माहमियम् ॥ 
नाहां देही न मे देही केवलोऽहां सनातनः ॥ 
एकमेवाभितीयां ब्रह्म नेह नानाऽस्स्त बकचन ॥ 

 
सदरहु मतने अिैत मत कहेछे अने भक्तीमागधने िैत मत कहे छे. पण आ बांने मत कमधकान्डने खांडन 

करनारा छे. तेज प्रमाणे बौर् मत पण खांडन करनार छे. ते उपरथी ब्राह्मणनो अभर्कार घणुां करीने जवा लाग्यो 
ने तेथी ब्राह्मणो पौकार करवा लाग्या के कळीयुग आव्युां अने र्मध डुबवा लाग्यो. ते वीश ेएवुां लख्युांछे :— 
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र्मधः प्रव्रभजतः तपः प्रचभलतां सतयां च दूरां गतम् । 
पृथ्वी मांदफला नृपाः कपभटनो लौल्यां गता ब्राह्मणाः ॥ 
नारी यौवनगर्तवता पररता पुिाः भपतुिेभषणः । 
सारु्ः सीदभत दुजधनः प्रभवभत प्रायः प्रभवष्ट ेकलौ ॥ १ ॥ 

 
कमधकान्डनी नींदा करनार बर्ायदेशमाां उतपन्न थया. दक्षणमाां तुकाराम कवी थयो ते लखेछे के :— 
 

मुख बाांरु्भन मेंढा मारा । म्हणभत सोमयाग करा । 
म्हणभत सजीव तुळसी तोडा । पूजा भनर्तजव दगडा ॥ 
करभत बेला तोडातोभड । भशवा लाखोभल रोकभड । 
नाग पूजायाला जाभत । साप देखून डाांगा घेभत ॥ 
कोण जाणे खरे खोटे । भजन चालले उफराटे । 
तुका म्हणे भस्क्तभाव । तेणे भक्ता पाव ेदेव ॥ 

 
कमळाकर भट भनणधयबसरु्माां तृतीय परीच्छेदना प्रथम प्रकरणने अांते अनेक पुराणमाां कळीयुगमाां जे 

करवुां नही तेनुां वणधन करेलुां छे ते बरु् आ जगाये एकठु करेलुां  छे. तेमाांना वचन नीचे मुजब :— 
 

१ समुरयातुः स्वीकारः कमांडलुभवर्ारणम् ॥ 
भिजानामसवणासु कन्यासूपयमस्तथा ॥ 
देवराच्च सुतोतपभत्तमधरु्पके पशोवधर्ः ॥ 
माांसदानां तथा श्रादे्ध वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानां परस्य च ॥ 
दीघधकाल ब्रह्मचयं नरमेर्ाश्वमेर्कौ । 
महाप्रस्थानगमनां गोमेर्श्च तथा मखः ॥ 
इमान् र्मान्कभलयुगे बज्यानाहुमधनीभषणः ॥ —बृहन्नारदपुराणे 
 

२ ऊढायाः पुनरुिाहां ज्येष्ठाांशां गोवर्ां तथा ॥ 
कलौ पांच न कुवीत भ्रातृजायाां कमांडलुम ॥ — हेमाभरः 
 

३ गोिान्मातुः सबपडाच्च भववाहो गोवर्स्तथा । 
नराश्वमेर्ौ मद्यां च कलौ वजं भिजाभतभभः ॥ — ब्राहे्म. 
 

४ भवर्वायाां प्रजोतपत्तौ देवरस्य भनयोजनम् ॥ 
बालायाः क्षतयोन्यास्तु वरेणान्येन सांस्कृभतः ॥ 
कन्यानामसणानाां भववाहश्च भिजन्मभभः ॥ 
आतताभयभिजाग्र्याणाां र्मधयुदे्धन बहसनम् ॥ 
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भिजस्याब्र्ौ तु नौयातुः शोभर्तस्याप्यसांग्रहम् ॥ 
सिदीक्षा च सवेषाां कमांडलुभवर्ारणम् ॥ 
महाप्रस्थानगमनां गोसांज्ञस्प्तश्च गोसव े॥ 
सौिामण्यामभप सुराग्रहणस्य च सांग्रहः ॥ 
अस्ग्नहोिहवन्याश्च लेहो लीढापभरग्रहः ॥ 
वृत्तस्वाध्यायसाके्षपमद्यसांकोचनां तथा ॥ 
प्रायभश्चत्तभवर्ानां च भवप्राणाां मरणास्न्तकम् ॥ 
सांसगधदोषस्तेयान्यमहापातकभनष्ट्कृभतः ॥ — आभदतयपुराणे 
 

५ वराभतभथभपतृभ्यश्च पशूपाकरणभक्रया ॥ 
दत्तौरसेतरेषाां तु पुितवने पभरग्रहः ॥ 
शाभमिां चैव भवप्राणाां सोमभवक्रयणां तथा ॥ 
कलौ कतैव भलप्यते ॥ इभत व्यासोक्तेः ॥ महापापे रहस्यकृते प्रायभश्चत्तां नेतयथधः ॥ 
 

६ अस्ग्नहोिां गवालां भां सन्यासां पलपैतृकम् ॥ 
देवराच्च सुतोतपभत्तः कलौ पांच भववजधयेत् ॥ 
सांन्यासश्च न कतधव्यो ब्राह्मणेन भवजानता ॥ 
याविणधभवभागोऽस्स्त याविेदः प्रवतधते ॥ 
सांन्यासां चास्ग्नहोिां च तावतकुयातकलौ युगे ॥ 
एतेन चतवायधब्दसहस्राभण चतवायधब्दशताभन च 
कलेयधदा गभमष्ट्यांभत तदा िेतापभरग्रहः ॥ — स्मृभतचांभरकायाम् 

 
अथध. 

 
१ एक जगोए नीचे मुजबना र्मध कळीयुगमाां नही करवा भवषे वीचारवांत माणसे एवुां कहेलुां  छे :– 
 
१ समुरमाां जवुां, २ सांन्यास लेवो, ३ नीची जातनी कन्या परणवी, ४ दीयरवटु करवुां, ५ मरु्पकध माां 

जनावर मारवाां, ६ श्रार्माां माांस खवराववुां, ७ वानप्रस्थाश्रम लेवो, ८ परणेली कन्यानो पुनर्तववाह करवो, ९ बहु 
वषध सुर्ी ब्रह्मचयध राखवुां, १० मनुष्ट्ययज्ञ करवो, ११ घोडानो यज्ञ करवो, १२ जन्म सुर्ी यािा करवा फरवुां, १३ 
गायनो यज्ञ करवो. 

 
२ वळी बीजे ठेकाणे नीचे मुजब नही करवा भवषे लख्युां छे :— 
 
१ वीर्वानो पुनर्तववाह, २ मोटा भाइने मोटो भाग आपवो, ३ सांन्यास लेवो, ४ भाइनी भवर्वा साथे 

परणवुां, ५ गोर्व करवो. 
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३ िीजे ठेकाणे नीचे मुजब करवा मना करेली छे. 
 
१ मामानी दीकरी साथे लग्न करवुां, २ गोवर् करवो, ३ नरमेर् करवो, ४ अश्वमेर् करवो, ५ दारु पीवो. 
 
४ वळी चोथे ठेकाणे नीचे मुजब कळीयुगमाां नही करवा लखेलुां  छे :— 
 
१ दीयरवटु, २ पुनर्तववाह, ३ नीची जातनी कन्या परणवी, ४ युर्माां ब्राह्मणने मारवो, ५ समुर यािा 

करवी, ६ सि नामनो यज्ञ करवो, ७ सांन्यास लेवो, ८ जन्म सुर्ी यािाथध फरवुां, ९ गोसव नामना यज्ञमाां गोवर् 
करवो, १० सौिामणी नामना यज्ञमाां दारु पीवी, ११ अस्ग्नहोि, १२ मरण प्रायश्चीत, १३ सांसगधदोश, १४ दत्त अने 
औरस शीवाय बीजा पुि करवा, १५ शामीि एटले पशुने यज्ञाथध मारवानुां काम, १६ सोमभवक्रय. 

 
५ वळी बीजे ठेकाणे नीचे मुजब नही करवा लख्युां छे :— 
 
१ अस्ग्नहोि, २ गोवर्, ३ सांन्यास, ४ श्राद्धमाां माांस भक्षण, ५ दीयरवटु. 
 
आ मुजब कमध करवाां नही ने सांसगधनो दोश नथी अने छानु पाप थाय ते गणबुां नही. सांन्यास तथा 

अस्ग्नहोि वदे तथा वणध ज्याां सुर्ी चालतुां होय तयाांसुर्ी करवुां. 
 
उपर लखेला कमधमाांथी केटला एक चाले छे ने केटलाक नथी चालता. चाले छे ते :– १ मामानी कन्या 

परणे छे, २ मोटा भाइने मोटो भाग अपाय छे, ३ बहुकाल ब्रह्मचारी रहेछे, ४ सांन्यास ले छे, ५ अस्ग्नहोिी ब्रह्मण 
छे, ६ दरीआमाां नावमाां बेसीने लोक जाय छे, ७ सांसगध दोष पण गणाय छे, अने ८ महाप्रस्थान एटले जन्म सुर्ी 
यािा करवाने अथे फरवुां ते पण लोक करे छे. ९ माांस भक्षण पण गौडब्राह्मण, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मथैील अने 
केटला एक उतकलपण करे छे. अने १० पांच राभवडमाां यज्ञ यागादीक कमधमाां भक्षण करे छे. ११ कळीयुगमाां 
अश्वमेर् करवानो नीषेर् छे. पण सवाइ जेशबग राजाए जयपुरमाां कराव्यो हतो एम सांभळाय छे. अने १२ 
सोमभवक्रय अने १३ शाभमि ए केटलेक ठेकाणे थाय छे. वळी बीजुां एम छे के ज्याां कळीयुगमाां फलाणुां काम न 
करवुां एवुां ज्याां लख्युां छे. तयाां ते बाबत उपर दोष मुकेलो नथी पण फकत भलामण तरीके लखेलुां  छे के भवचारवांत 
माणसे न करवुां. जे गोसाइ वरेागी भवगरे लोको देशदेेश फरे छे तेओ बर्ा महाप्रस्थानमाां गणाय छे. 

 
आ भशवाय कळीना र्मध, हाल चलाववा के नही चलाववा ए भवश ेसांशय छे. कारण के केटला एक कहे 

छे के छिीस हजार वशध सुर्ी कळीयुग गणवो नही. केमके तेटली मुदत सुर्ी पूवध युग प्रमाणे वतधवुां, केटला एक 
कहे छे, चार हजार, केटला एक कहे छे दश हजार एम कहे छे. आ भसवाय बीजो एवो सांशय छे के वदेनाां वचन 
अने सुिनाां वचन एनुां खांडन पुराण वचनथी शी रीते थाय तेथी युगने माटे भवषेष शास्त्राथध जे लख्यो छे ते अडचन 
लाग्याथी लख्यो हश.े अने एनु प्रमाण भनणधयसींरु्माां एम लख्युां छे के लोकना सांरक्षणने माटे रुषीओए ठराव 
कया. 

 
एताभन लोकगुप्तयथं कलेरादौ महातमभभः ॥ 
भनवर्ततताभन भविभद्भव्यधवस्थापूवधकां  बुरै्ः ॥ — पभरच्छेद ३ प्रकरण १ भनणधय ॰ 
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ब्राह्मणोने उपनयन, भववाह, मरण कायध इतयाभदक सांस्कार, गृह्यसुिथकी थाय छे. बीजो आर्ार 

जणातो नथी एम छताां अरंु् खरु अरंु् खोटुां एम शी रीते थाय अने पुराणनाां वचन लेइए तो एक पुराणमाां चार 
श्लोक वर्ारे अने बीजी प्रतमाां ओछा एटले तेमाां कीया श्लोको नवा बनावटना मुकायेला छे ते तपाशी शकातु 
नथी. अने जेम जेम गरज पडती गइ तेम तेम पुराणमाां नवा श्लोक घलाय छे, श्लोकबद्ध स्मृतीओमाां पण एवी 
गडबड थइ छे अने हाल गोसाइ, वरेागी, सारु्, बावा इतयादीक चारे वणधना लोक एकि जमे छे अने अनेक 
जातीना सारु् थया छे जेवाके नाभाजी भक्तमाळनो ग्रांथ करनार ए जातनो रे्ड हतो. अने कबीर मुसलमान हतो, 
तेथी एम जणाय छे के परमाथधमाां वणाश्रम र्मध रह्योज नथी. फकत व्यवहारमाां माि रह्यो छे. हालनो र्मध एक 
रीत उपर नथी पण पांचमुख छे एटले केटला एक वदे भवर्ी, केटला वदेाांत, केटला एक भक्तीमागी केटला एक 
बौर् मागध, अने केटला एक रूढी, एवाां पाांचने आर्ारे चाले छे मूळ चार वदे अने चार उपवदे तेमाां आयु, र्नु, 
भशल्प, गाांर्वध आ छे, अने छ अांग एमाां व्याकरण वदेनुां मुख कहेवाय छे, अने सुि हस्त कहेवाय छे, जोतीष नेि 
कहेवाय छे, भशक्षा नाक गणाय छे, छांद पग कहेवाय छे, भनरुक्त कान कहेवाय छे. ए प्रमाणे वदे रुपी जे पुरुष 
तेना शरीरना ए भाग कहेवाय छे. जे चौद भवद्या कहेवाय छे ते आनुां नाम छे. वदेने लगता ग्रांथ आटलाज छे. एमाां 
देवता वगेरे आजना जेवा नही बीजी प्रकारना छे. जेमके अग्नी, मरुत, इांर, वरुण, सुयध, प्रजापती, रु्रीलोचन, 
र्नुर्धर, नान्दीमूख, पुरुवारधव इतयादीक अने तेनी भक्ती यज्ञ अने होम िाराए थाय छे. शौनक ऋषीए ज्यारे 
वदेनो सवानुक्रम लख्यो तयारे एणे एवो ठराव कयो के मांिमाां जे पदाथधनुां वणधन आव ेते तेनी देवता ठराववी तेथी 
केटला एक मांिनी देवता घासने ठरावी छे केटला एकनी देवता देडकाां थयाां छे. तेथी देवतानीं सांख्या पण वर्ी 
छे पण वदेमाां मुख्य देवता तो पांच तत्त्व छे. अने बौर् अने ब्राह्मण वचे ज्यारे तकरार पडी ते वखत वदेना मांि 
परमेश्वरथी थयेला छे एम पूवधमीमाांसा वाळा ए ठराव्युां पण ए मत घणुां प्राचीन नथी. घणे ठेकाणे वदे छे ते ऋषी 
वाक्य छे एवुां लख्यु छे. 

 
शौनकोक्तसवानुक्रमपभरभशष्ट–पभरभाषाखांडमाां — 
यस्य वाक्यां स ऋभषः । या तेनोच्यते सा देवता ॥ यदक्षरपभरमाणां तच्छांदः ॥ 
नमो वाचस्पतये नम ऋभषभ्यो मांिकृद्भ्यो मांिपभतभ्यो मा मामृषयो मांिकृतो 
मांिपतयः परादुमा॰ ॥— तैभत्तरीये आरण्यके ४ प्रपाठक १ अनुवाक १ 

 
ऋग्वदे सांभहतामाां घणे ठेकाणे एवुां लख्युां छे के ऋभषओए मांि उतपन्न कया तेमाांनुां एक वचन नीचे 

लख्युांछे. 
 

ऋषे मांिकृताां स्तोमःै कश्यपोिर्धयन् भगरः ॥ 
 
वदे ब्रह्मदेव ेभनमाण कया एवुां जे कहेछे तेनुां कारण एमछे के ब्राह्मण ए ब्रह्मानुां मूख छे माटे जे ब्राह्मणे 

कयंु ते ब्रह्माएज कयंु एमज समजवुां जोईए. गीतामाां कहु्यां छे के :— 
 

ऋभषभभबधहुर्ा गीतां छांदोभभर्तवभवरै्ः प्रथक् ॥ गीतायाां 
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अथध :— अनेक छांद ऋभषओए गायन कया अने ऋभषओ ईश्वरनाां मूख हता ए भवश ेभारथमाां लख्युांछे के. 
 

ब्रह्म वक्िां भजुौ क्षिां कृतस्नमरूूदरां भवशः ॥ 
पादौ यस्याभश्रताः शूरास्तस्म ैवणातमने नमः ॥— भीष्ट्मस्तवराज ६८ 

 
अने जे ऋभष मांिकता गणाता तेमने रष्टा ठराव्या. एनुां कारण एके ए पुस्तकनी भवरुद्ध कोई तकरार न 

करे तेने माटे एम करेलुां  जणाय छे. पछी वदेर्मध चालताां चालताां लोकोने कां टाळो आव्यो अने हजारो देव अने 
हजारो अनुष्टान अने हींसा ए ठीक लाग्युां नहीं तेथी ब्रह्मजीज्ञासा उतपन्न थई अने ते बाबत उपनीषदमाां एवाां वाक्य 
जणायछे. 

 
अर्ीभह भगवो ब्रहे्मभत । न कमधणा न प्रजया र्नेन तयागेनैके अमृततवमानशुः ॥ 
ब्रह्मभवदाप्नोभत परम् । तभिभजज्ञासस्व, यतो वा इमाभन भतूाभन जायांते ॥ 
अथातो ब्रह्मभजज्ञासा ॥ 

 
कमध उपरथी श्रर्ा उठी अने ब्रह्मउपर आवी एवुां उपरनाां वाक्योथी जणाय छे अने वैदीक पुस्तकोमाां जे 

देवता अने तेमनी प्राथधना जे मळेछे तेनो नमुनो बताववाने वास्ते गृह्यसुिना भितीयाध्यायना चोथी कां डीकाना 
पेहेला सुिमाां तपधण करवानी देवतानी याद लखी छे तेमाां देवता भनचे प्रमाणे. 

 
१ प्रजापती. २ ब्रह्मा. ३ वदे. ४ देव, ५ ऋषी. ६ सवाभण छांन्दाांभस. ७ उांकार. ८ वषट्कार. ९ व्याहृतयः 

१० साभविी. ११ यज्ञ. १२ द्यावापृभथवी. १३ अांतभरक्ष. १४ अहोराि. १५ सांख्या. १६ भसद्धाः. १७ समुराः. १८ 
नद्यः. १९ भगरयः. २० के्षिौषर्ीवनस्पभतगांर्वाप्सरसः. २१ नागाः. २२ वयाांभस. २३ गावः. २४ साध्याः. २५ भवप्राः. 
२६ यक्षाः २७ रक्षाांभस. 

 
आजना लोक आ देवता भवषे तो केटलोक वाांर्ो काढे. अने नाग, डुांगर, दरीयो, नदी, वनस्पभत, 

सांख्या, व्याहृती, वषट्कार, यज्ञ, ईतयाभदने देव केहेवाने आचको खाय. 
 
प्राथधना करवामाां शतरुरीय के जेने रुभर केहेछे. ए महामांि गणाय छे तेमाां भशवनुां वणधन छे तेनाां थोडाां 

वाक्य नीचें लख्याां छे. 
 

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय, सहस्राक्षाय मीढुषे, भवज्यां र्नुः कपर्तदने, नमो भहरण्यबाहव,े वनानाां 
पतये, भनषांभगणे, स्तेनानाां पतये, वांचते पभरवांचते, तस्कराणाां पतये, नक्तांचरद्भ्यः, भगभरचराय 
तक्षभ्यः ॥ असौ यः तािो अरुणः ॥ अहींश्च सवान् जांभयन् ॥ रथकारेभ्यः कुलालेभ्यः कमारेभ्यः 
श्वभ्यः श्वपभतभ्यः भशभतकां ठाय कवभचने आराते्त गोघ्न उत पूरूषघ्ने अगे्रवर्ाय दूरेवर्ाय 
कूल्याय शष्ट्प्याय च पणाय भसकतयाय व्रज्याय इषुकृद्भ्यः र्न्वकृद्भ्यः गव्हरेष्ठाय र्न्वकृद्भ्यः 
पशूनाां मा भेमा मा रीरीषा मा नस्तोके मा अभर् भेषभर् भवभशखासः असांख्याताभन सहस्त्राभण ये 
रुराः ये पथाां पभथ रक्षय ये तीथाभन प्रचरांभत ये अने्नषु भवभवध्यांभत दशा प्राचीदधश दभक्षणा दश 
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प्रतीचीदधशोदीचीदधशोध्वा यश्च नो िेभष्ट तमेषाां जांभे दर्ाभम ॥ वाजश्च मे क्रतुश्च मे यजे्ञन 
कल्पेताम्, ओजश्च मे शां च मे रभयश्च मे व्रीहयश्च मे अश्मा च मे अस्ग्नश्च मे आग्रयणश्च मे सु्रचश्च मे 
आयुयधजे्ञन कल्पताम् ॥ —रुभर 
देवा यद्यज्ञां तन्वाना अबध्नन् पुरुषां पशुम् ॥ —नारायण सूक्त 

 
अथध :— नमस्कार करुां  छुां तारो कां ठ काळोछे. तने हजार आांख्यो छे वळी तुां जळनी वृभष्ट करनार छे. 

तारुां  र्नुष तैयार छे. तुां जटावाळोछे. तारी खाांरे् सुवणधना अलां कार छे. तुां वगडानो राजा छे. तु खडग्र्ारी छे, ने 
गुप्त चोरोनो उपरी छे तु दगाबाजी करनारो अने तुां चोरनो र्णी छे. रािे फरनार, डुांगरमाां फरनार अने सुतार 
पण तुां छे. वळी तु लाल अने भगवो पण छे. सवध भठकाणेना सपध मारनार तुां छे. गाडी करनार तुां छे. कुां भार तुां छे 
लुहार पण तुां छे. तुां कुतरु छे अने कुतरानो पाळनार पण तुां छे. र्ोळा गळावाळो छे. ने बकतर पेहेरेलो छे. वळी 
तुां गायोने मारनार अने पुरुषोने मारनार. सामो आव ेतेने मारनार अने दुर होय तेने मारनार. झाडमाां रेहेनार अने 
घासमाां रेहेनार तुां छे. वळी पाांदडाांमाां रेहेनार. रेतीमाां रेहेनार, ढोराां ना टोळामाां रेहेनार. तीर करनार, र्नुष 
करनार, जांगलमाां रेहेनार, जनावरोने बीवडावशो नहीं. अमारा छोकराांने न मारशो. तुां वैदछे तारे भशखा नथी छे 
तारी मुती गणती नही एटली छे. तु रस्ता वचे बेसेछे केटला एक तीथधमाां रहो छो केटला एक रसोइमाां वीघ्न 
करो छो. पूवध दीशामाां तमे दश, दक्षणमाां दश, पश्चीममाां दश, उत्तरमाां दश, अने आकाशमाां पण तमे दश छो. जे 
अमारो शि ुहोय तेने तुां दाढमाां घालीने चावी जा. अन्न आप. यज्ञ करवानी शक्ती आप. यज्ञ करवाने उपयोगी 
कर. तेज आप कल्याण आप रव्य आप डाांगर आप तुां पथराां आप अग्नी आप आग्रयण नामनो यज्ञ करवा सामथध 
आप. यज्ञना पािो ते आप. आयुष आप ते यज्ञना काममाां उपयोग आव ेएवुां कर. 

 
रुभरमाां रुरदेवनी प्राथधना छे तेमाां यज्ञ करवाने सवध प्रकारनी सामग्री मने आप. अने ते सामग्री भवगतवार 

लखी छे ते नीचे प्रमाणे. 
 
इघ्मश्च मे बर्तहश्च मे वभेदश्च मे भर्स्ष्ट्णयाश्च मे॰ । — शतरुभरय 
 
उपर मांिनुां मूळ बताव्युां छे पण मांि तो ब ेिण वगध सुर्ी लाांबा छे तेमाां भवगतवार यज्ञना लवाजमाां वास्ते 

महादेवनी प्राथधना करी छे ते उपरथी एम मालम पडे छे के यज्ञ करवानुां लोकोने बहु गमतुां हतुां अने माध्यांदीनी 
शाखामाां यज्ञभवभर् बहु बताव्यो छे माटे ए शाखाना ब्राह्मण बहदुस्तानमाां, गुजराांतमाां, ने दक्षणमाां घणा छे. 
महाराष्ट्र देशमाां आश्वलायन ब्राह्मण घणा अने तैलांगदेशमाां आपस्तांब शाखाना ब्राह्मण घणा. बांगाळामाां 
सामवदेना ब्राह्मण घणा. लुणावाडामाां अथवधवदेी ब्राह्मण घणा छे पण माध्यांदीनी शाखाना भवस्तारने कोई पोहोचे 
नहीं. बौर् र्मधवाळाए एम भवचार कयो के चारेवदेमाां यज्ञ भशवाय बीजो कोई सास्तवक र्मध नथी अने यज्ञमाां बहसा 
आव ेछे माटे ए चारे वदेनो आपणे तयाग करवो एम समजीने फकत बुद्धीनो आर्ार लेईने दयार्मध चलाव्यो. 

 
नारायण सुक्तमाां लख्युां छे के देवोए यज्ञोनी वृभद्ध करीने परुुष पशुने बाांध्यो. 
 
अने गीतामाां अनेक यज्ञ ब्रह्माना मुखथी उतपन्न थया. तेनो शषे जे भक्षण करे छे तेने मुस्क्त मळे छे एवु 

लख्युां छे. 
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एवां बहुभवर्ा यज्ञा भवतता ब्रह्मणो मुखे ॥ — गीता अ॰ ४–३२ 
यज्ञभशष्टामृतभजुो याांभत ब्रह्म सनातनम् ॥— गीता ४–३१ 

 
ब्रह्मानुां मुख ते ब्राह्मण, ब्राह्मणना मुखथी जे भवभर् भनकळ्या ते ब्रह्माना मुखथी कहेवाय. अने आज्ञा एज 

मुख छे. वदेना ऋषी केटला एक शुर छे केटला एक क्षिी छे. ऐतरेय ब्राह्मणमाां एक कथा छे तेमाां कवष ऐलुष ए 
दासीपुि छताां ऋषी पद पाम्यो तेज प्रमाणे कभक्षवत राजा क्षिी छताां वदेनो ऋषी थयो भवश्वामीि पण एज 
प्रकारनो छे. पुराणोमाां नहुष, वणे, सहस्राजुधन आ िण जणा ब्राह्मणो साथे लढ्या अने परशुरामे क्षिीओ साथे 
युद्ध कयंु. बौर् पण क्षिी हतो. वदे पछी अनेक पांथ नीकळ्या. ते महीमनस्तोिमाां एक ठेकाणे वणधन कया छे. 

 
ियी साांख्यां योगः पशुपभतमतां वैष्ट्णवभमभत ॥ 

 
अथध :— वदे, असल िण हता चोथो पाछळथी थएलो होय एम जणाय छे कारण के घणे ठेकाणे 

वदेियी एवुां आव ेछे. 
 
असलना वखतमाां वदे िण हता कारण घणेक ठेकाणे वदेियी एम लखाय छे अने वदेमाां घणे ठेकाणे 

िणज लख्या छे. 
 

ऋक् च मे साम च मे स्तोम च मे यजुश्च मे । — कृष्ट्णयजुःसांभहताशतरुभरयसूक्त 
तस्माद्यज्ञातसवधहुत ऋचः सामाभन जभज्ञरे ॥ — 
छांदाांभस जभज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ — ऋग्वदेसांभहतापुरुषसूक्त 

 
अथध :— ऋग्वदे अने सामवदे अने यजुरवदे ए िणे मने आप ए प्रमाणे भक्त, रुर देवताने प्राथधना करे 

छे. 
 
पुरुष यज्ञ करीने ऋग्वदे अने सामवदे अने यजुरवदे ब्रह्माए भनमाण कया. 
 

ब्रह्म वक्िां भजुौ क्षिां कृस्नमूरूदरां भवशः ॥ 
पादौ यतयास्स्थताः शुरास्तस्म ैवणातमने नमः ॥ — भारत 

 
अथध :— ब्राह्मण इश्वरनुां मूख छे क्षिी ए इश्वरना खांभा छे वाणीया ए इश्वरना साथळ छे शूर ए इश्वरना 

पग छे. 
 

ऋग् यजुः साम एव च ॥ िैभवद्या माां सोमपाः ॥ — गीता 
 
ब्रह्मवभल्ल उपभनषदमाां अथवधवदेने पुछ कहु्यां छे. 
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तस्य पुरुषभवर्ताम् । तस्य यजुरेव भशरः । ऋग् दभक्षणः पक्षः । 
सामोत्तरः पक्षः । आदेश आतमा । अथवांभगरसः पुच्छां प्रभतष्ठा । 

 
बौरे् वदे उपर दोष मुक्यो छे. के वदे वाक्यमाां पुनरुस्क्त अने भवरुद्ध आव ेछे अने अनृत आव ेछे. 
 

अनृतनव्याघातपुनरुस्क्तदोषेभ्यः । 
 
उपर जे वदेनो नमुनो बताव्यो छे ते उपरथी मालुम पडश ेबीजा दाखला. 
 

नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च पृभथवीमनु । 
ये अांतभरके्ष ये भदभव तेभ्यः सपेभ्यो नमः । 
होता यक्षदभश्वनौ छागस्य वपाया मेदसो जुषेताां हभवहोतयधज । 
होता यक्षतसरस्वतीं मेषस्य वपाया मे॰ — 
होता यक्षभदन्रमृषभस्य वपाया मे॰—२१–४१ 
यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो िेषते जनः । 
भनन्दाद्यो अस्मास्न्र्प्साच्च सव ंतां मस्मसा कुरु ॥ — अ॰ ११–८० 
ये जनेषु मभलम्लवः स्तेनासस्तस्करा वने ॥ 
ये कके्षष्ट्वघायवस्ताांस्ते दर्ाभम जांभयोः ॥ — अ॰ ११–७९ शुक्लयजुः सांभहता.— 

 
उपला मांिोमाां पहेला मांिमाां सपधनी स्तुती छे. बीजामाां वपायाग छे. िीजामाां शि ुनाशनो मांि छे अने 

चोथामाां चोर नाशनो मांि छे. बौरे् जे र्रम चलाव्यो तेमाां वदे, वीर्ी, वणध, आ िण वानाां काढी नाख्याां, ने 
दयार्मध; सतय, तप इतयादीक प्रगट कयां. वदेीक र्मधमाां तप एटले स्वाध्याय एटले भणवुां एनेज तप कहेता बीजुां 
देह दांडनुां तप हतुां नही. बौर् पछी जे बीजा पांथ नीकळ्या ते बर्ा ए वदेने माने छे एटले तेओ वदे भवरुद्ध बोलता 
नथी पण तेमनो र्मध वदेथी घणो वगेळो छे. तयार पछी ज्यारे लोकोनी वदेमाां कहेला र्मध उपरथी आस्ता उठी गइ 
तयारे एक इश्वर कीयो तेनो तपास करवाने षड् शास्त्र बाांध्या तेनाां नाम. 

 
कता  नाम 
गौतम  न्याय 
कणाद  वैशभेषक 

पतांजली  योग 
कभपल  साांख्य 
जैभमनी  पूवधमीमाांसा 
व्यास  वदेाांत 
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आ ग्रांथ उपरथी एक इश्वर छे. अने अनेक देव नथी ए नकी थइ गयुां अने कमधकान्डनुां वजन ओछुां थयुां 
अने शम, दम, उपरती, तीतीक्षा समार्ी, श्रद्धा, नीतयानीतय वस्तुभववके इतयाभदक सार्न उपर नीष्ठा बेठी फकत 
एओ ज्ञानने मानता हता तीथादीकने मानता नहोता. वदेाांतसारमाां कहु्यां छे के :— 

 
तनुां तयजभत वा काश्याां श्वपचस्य गृहेऽथवा । 
ज्ञानसांप्राप्तसमये मुक्तोऽसौ भवगताशयः ॥ 
न कमधणामनुष्ठानैलध भ्यते तपसाऽभप वा ॥ 
कैवल्यां लभते मतयधः बकतु ज्ञानेन केवलम् ॥– शीवगीता 
कूटस्थाभन भह कमाभण कोभटजन्मार्तजतान्यभप । 
ज्ञानेन तु भवनश्यांभत न तु कमायुतैरभप ॥ – शी॰ अ॰ १३ 
तीथे चाांडालगेहे वा स्मशाने वा सुरालये ॥ 
पभरतयजन् देहभममां ज्ञानादेव भवमुच्यते ॥ 
कुरुते यि कुिाभप भक्ष्यां वाऽभक्ष्यमेव च ॥ 
शतेे स्वचे्छालयगतो ज्ञानातमा पभरमुच्यते ॥ – शी ॰ 
कमधणा वध्यते जांतुर्तवद्यया च भवमुच्यते ॥ 
तस्मातकमध न कुवभंत यतयः पारदर्तशनः ॥ उपभनषद्भाष्ट्य. 

 
सदरहु भवषे प्राकृत कवी तुकारामे कहु्यां छे के. 
 

तुह्मी नका करू गवध ॥ नीच याभत म्हणुनी सवध ॥ 
शुक्रशोभणताभच खभण ॥ तुम्हा आम्हा येकच योभन ॥ 
रक्त माांस चमध हाडे ॥ सवा ठाई सम पाडे ॥ 
अन्न उदक घरोघरी ॥ भनष्ठा नाही हो दुसरी ॥ 
तुका म्हणे हेभच खरे ॥ नाभह देवाशी दुसरें ॥ १ ॥ 
शुभन चैव श्वपाके च पांभडताः समदर्तशनः ॥ गीता ॥ 
भस्त्रयो वैश्यास्तथा शूरास्तेऽभप याांभत पराां गभतम् ॥ गीता ॥ 
आदौ कृतयुगे वणो नृणाां हांस इभत स्मृतः ॥ 
कृतकृतया प्रजा जातया तस्मातकृतयुगां भवदुः ॥ 

 
सदरहु प्रमाणे ज्ञानमागी लोकाऐ वणाश्रमने कमधनो उपहास कयो केटलाएक वरस सुर्ी आ प्रमाणे 

ज्ञानमागध चाल्यो तयार पछी उपासना मागध उतपन्न थयो. अढार पुराण अने उपपुराण एओ उपासना मागधनुां 
प्रतीपादन करे छे तेनी अांदर शवै अने वैष्ट्णव आ बे सांप्रदाय बहु वरे्ला छे, तेमाां शवैमागध पुरातना छे. अने 
वैष्ट्णवमागध तयार पछी थएलो छे. वैष्ट्णवना मुख्यचार सांप्रदाय १ रामानुज, २ नींबाकध , ३ मध्व, ४ भवष्ट्णुस्वामी, ए 
चारे जणाए शांकराचाये स्थाांपेलो अिैतमत खांडन करी िैत मत चलाव्यो. एमने आर्ार घणु करीने पुराणनो. अने 
श्रूतीनो आर्ार लेवाने वास्ते केटलाांएक नवाां उपनीषद बनाव्याां. रामतापीनी, गोपालतापीनी, नृसींहतापीनी 
इतयाभदकपण वदेनाां मांि भागमाां उपासना भवषे कां ई जणातुां नथी. तेमाां जे उपासना छे ते अग्नीिारा, अने 
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पांचमहाभतूाभदकनी छे. पण पुराणमाां अवतारादीकनी छे. आ उपासना पुराणो थयाां, तयारथी ते आ सांप्रदाय 
नीकळ्या तयाां सुर्ी उपासनाना भवषय घणा नीकळ्या. जेवा के कोई शीवमागी, कोइ भवष्ट्णु, कोइ गणपती, कोइ 
रार्ाकृष्ट्ण कोर बाळकृष्ट्ण, कोइ हनुमान, अने पोतपोताना उपासक देवने परब्रह्म कहे छे. केटला एक 
एकबीजाने उांचा नीचा गणे छे. कहु्यां छे के – 

 
गणेशां पूजयेद्यस्तु भवघ्नस्तस्य न बाध्यते ॥ 
आरोग्याथे च ये सूयं र्मधमोक्षाय मार्वम् ॥ 
भशवां र्माथधमोक्षाय चतुवधगाय चांभडका ॥ 

 
पछी अकेक सांप्रदाय वाळाए पोतपोताना सांप्रदायनाां भचन्ह ठराव्याां. शीवमागीए भस्म, रुराक्ष बाणलींग 

इतयादीक. वैष्ट्णव े तप्तमुरा, तुलसी, गोपीचांदन, शाळीग्राम इतयादीक नीशानीओ ठरावी तेओ चांदन 
भवष्ट्णुपादाकृती करे छे. कोइ श्रीनुां चीन्ह र्ारण करे छे. आ मुख्य ब े मागोनी तकरार वध्याथी एकना भवरुद्ध 
बीजाए बहु शास्त्र लख्याां छे. तेमाां एक बीजानी नींदा करी छे. ए वाक्यो के्षपक अथवा कल्पीत के असलनाां हांश े
तेनो नीणधय करवानुां मुस्ष्ट्कल छे. पुराण अने ऋषी उपर पण ए लोकोए दोष मुकेलो छे. केटलाां एक पुराणो 
सातवीक ठराव्याां छे. केटलाां एक तामसी पुराणो ठराव्याां छे. 

 
सतयां पाराशरां वाक्यां सतयां वाल्मीकमेव च । 
व्यासवाक्यां क्वभचत् सतयां असतयां जैभमनीवचः ॥ 
साभत्त्वका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः स्वगधदाः शुभाः । 
तथैव तामसा देभव भनरयप्रास्प्तहेतव े॥ 
वैष्ट्णवां नारदीयां च तथा भागवतां शुभम् । 
गारुडां च तथा पाद्यां वाराहो राजसः स्मृतः ॥ इतयादी. 

 
अने एक बीजा उपर दोश मुक्या छे ते नीचे प्रमाणे. 
 

वैष्ट्िवमतमा ं
 

ब्राह्मणः कुलजो भविान् भस्मर्ारी भवदे्यभद । 
वजधयेत्तादृशां देभव मद्योस्च्छष्टां घटां यथा ॥ १ ॥ – वदेाांतबचतामणी 
भिपुांिां शूरकल्पानाां शूराणाां च भवर्ीयते । 
भिपुांिर्ारणाभिप्रः पभततः स्यान्न सांशयः ॥ २ ॥ 
यो ददाभत भिजाभतभ्यश्चांदनां गोभपमर्तदतम् । 
अभप सषधपमािेण पुनातयासप्तमां कुलम् ॥ ३ ॥ 
ऊध्वधपुांिभवहीनस्य स्मशानसदृशां मुखम् । 
अवलोक्य मुखां तेषामाभदतयमवलोकयेत् ॥ ४ ॥ 
यज्ञो दानां तपशै्चव स्वाध्यायः भपतृतपधणम् । 
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व्यथं भवभत ततसव ंऊध्वधपुांिां भवना कृतम् ॥ ५ ॥ 
शालग्रामोद्भवां देवां देवो िारावतीभवः । 
उभयोः सांगमो यि ति मुस्क्तनध सांशयः ॥ ६ ॥ 
शालग्रामोद्भवां देवां शलै चक्राांकमांभडतम् । 
यिाभप नीयते ति वाराणस्याां शताभर्कम् ॥ ७ ॥ 
म्लें छदेशऽेशुचौ वाऽभप चक्राांको यि भतष्ठभत । 
वाराणस्याां यवाभर्क्यां समांताद्योजनियम् ॥ ८ ॥ 
यन्मलेू सवधतीथाभन यन्मध्ये सवधदेवताः । 
यदगे्र सवधवदेाश्च तुलसीं ताां नमाम्यहम् ॥ ९ ॥ 
पुष्ट्कराद्याभन तीथाभन गांगाद्याः सभरतस्तथा । 
वासुदेवादयो देवा वसांभत तुलसीदले ॥ १० ॥ 
तुलसीकाष्ठमालाां तु पे्रतराजस्य दूतकाः । 
दृष्ट्वा नश्यांभत दूरेण वातो रू्तां यथा रजः ॥ ११ ॥ 
तुलसीमाभलकाां रृ्तवा यो भुांक्ते भगभरनांभदभन । 
भसक्थे भसक्थे स लभते वाजपेयफलां  शुभम् ॥ १२ ॥ 
तुलसीकाष्ठमालाां यो रृ्तवा स्नानां समाचरेत् । 
पुष्ट्करे च प्रयागे च स्नातां तेन मुनीश्वर ॥ १३ ॥ 
आलोक्य सवधशास्त्राभण भवचायध च पुनः पुनः । 
इदमेकां  सुभनष्ट्पन्नां ध्येयो नारायणः सदा ॥ १४ ॥ 
चक्रलाांछनहीनस्य भवप्रस्य भवफलां  भवते् । 
भक्रयमाणां च यतकमध वैष्ट्णवानाां भवशषेतः ॥ १५ ॥ 
कृष्ट्णमांिभवहीनस्य पाभपष्ठस्य दुरातमनः । 
श्वानभवष्ठासमां चान्नां जलां  च मभदरासमम् ॥ १६ ॥ 

 
शैवमतमा ं

 
भवना भस्मभिपुांिेण भवना रुराक्षमालया । 
पूभजतोऽभप महादेवो न तस्य फलदो भवते् ॥ १ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा चोपपातकैः । 
भस्मस्नानेन ततसव ंदहतयस्ग्नभरवरे्नम् ॥ २ ॥ 
पृभथव्याां याभन तीथाभन पुण्यान्यायतनाभन च। 
भशवबलगे वसांतयेव ताभन सवाभण नारद ॥ ३ ॥ 
महेशारार्नादन्यन्नास्स्त सवाथधदायकम् । 
अतः सदा सावर्ानां पूजनीयो महेश्वरः ॥ ४ ॥ 
अभमतान्यभप पापाभन नश्यांभत भशवपूजया । 
तावतपापाभन भतष्ठांभत न यावस्च्छवपूजनम् ॥ ५ ॥ 
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बलगाचधनभवहीनस्य समस्ता भनष्ट्फलाः भक्रयाः । 
ततः सवाथधभसद्ध्यथं बलगपूजा भवर्ीयते ॥ ६ ॥ 
सवधवणाश्रमाणाां च कलौ पार्तथवमेव भह । 
बलगां महीजां सांपूज्य भशवसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ७ ॥ 
दशधनाद्भबल्ववृक्षस्य स्पशधनात् वांदनादभप । 
अहोरािकृतां पापां नश्यभत नाि सांशयः ॥ ८ ॥ 
अरुराक्षर्रो भतूवा यस्तकां भचतकमध वैभदकम् । 
कुवधस्न्वप्रस्तु मोहेन नरके पतभत धु्रवम् ॥ ९ ॥ 
देवाभर्देवः सवेषाां त्र्यांबकभस्त्रपुराांतकः । 
तस्यैवानुचराः सवे ब्रह्मभवष्ट्ण्वादयः सुराः ॥ १० ॥ 
भवहाय साांबमीशानां यजांते देवताांतरम् । 
ते महाघोरसांसारे पतांभत पभरमोभहताः ॥ ११ ॥ 
ते र्न्याः भशवपादपूजनपराः अन्यो न र्न्यो जनः । 
सतयां सतयभमहोच्यते मुभनवराः सतयां पुनः सवधथा ॥ १२ ॥ 
शांखचके्र तापभयतवा यस्य देहः प्रदह्यते । 
स जीवः कृपणस्तयाज्यः सवधर्मधबभहष्ट्कृतः ॥ १३ ॥ 
यस्तु सांतप्तमुराभभः भलगाांभकततनुनधरः । 
स सवधयातनाभोगी चाांडालो जन्मकोभटषु ॥ १४ ॥ 
भक्तया पांचाक्षरेणैव यः भशवां सकृदचधयेत् । 
सोऽभप गछेस्च्छवस्थानां भशवमांिस्य गौरवात् ॥ १५ ॥ 
पांचाक्षरेण मांिेण भबल्वपिैः भशवाचधनम् । 
करोभत श्रद्धया युक्तः स गच्छेदैश्वरां पदम् ॥ १६ ॥ 

 
आवाां वचनो हजारोज नहींज पण लक्षावर्ी मोटा मोटा ग्रांथमाां मळी आव ेछे तेथी लोकोने व्यामोह बहु 

थाय छे के आटला मागधमाां खरो कीयो आ वचन मानवुां के पेलु मानवुां. देव पण घणा थया छे. पुराणना देव ते 
जुदा, गाम गामना ते जुदा, देश देशना जुदा अने प्रतयेकनुां प्रस्थान जुदु अने एक बीजामाां अपवाद घणा. 
र्मधशास्त्रनी व्यवस्था पण आवीज छे पण घणा मत थयाथी फलाणुां मत खरु छे एम कहेवातुां नथी. र्मध शास्त्र 
कामरे्नुां जेवुां थयुां छे. जे वातनी इच्छा करो ते तेमाां मळी आव.े पुनवीवाह बाबतमाां स्मृतयथधसार ग्रांथमाां एक वचन 
लख्युां छे तेथी शी रीते मत भेद पड्यो छे ते जणाश.े 

 
मृतेऽन्यस्म ैप्रदातव्या मृते सप्तपदातपुरा । 
पुरा पुरुषसांयोगान्मृते देयेभत केचन ॥ 
ऋतावदृष्ट ेकन्यैव पुनदेयेभत केचन । 
आगभधर्ारणातकन्या पुनदेयेभत चापरे ॥ 
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प्राचीन काळमाां ब्राह्मण लोक पोतानो र्मध अने भवद्यानो अभभमान राखता अने जे वाद करवा आव ेतेनो 
पराभव करवाने वास्ते बहु महेनत लेता ते उपरथी केटला एक लोकोए दीग्वीजय कयो. आजना ब्राह्मणोए ए 
शरम मुकी दीर्ी छे. एज प्रमाणे क्षिी पण जे युद्ध करवा आव ेतेमने ना पाडता नहोता पण आज तो बर्ाए लोक 
तेजहीन थया छे. कोइ कोइने जबाब देतो नथी के पुछतो नथी भवद्या घटी गइ छे. भशवभगतामाां लख्युां छे के. 

 
शस्क्तवादरताः साांख्याः बुद्ध्या बौध्यातमवाभदनः । 
ईश्वरातमेभत वैशषे्ट्या मीमाांसा कमधवाभदनः ॥ 
सव ंनास्तीभत चावाका वदेाांता ब्रह्मवाभदनः । 
एवां भ्रमांभत वै सवे शास्त्रमोहसमस्न्वताः ॥ 
तस्मातसवधप्रयतनेन शास्त्राभ्यासां तयजेद्बुर्ः ॥ 

 
आ सवध भवचार उपरथी र्मधनी सुर्ारणा अवश्य छे के नहीं आ प्रश्न उतपांन्न थश े:— हाल जे ब्रह्मसमाज 

बांगाळी पांडीतोऐ नवो सांप्रदाय चलाव्यो छे तेमाां वदेाांतमाांथी एकेश्वरमत ले छे अने िैतमाांथी उपासना ले छे अने 
कमधकाांड थोडु राखेछे ए सांप्रदाय साांप्रतकाळनी स्थतीनी अनुकुळ छे के नहीं ए पण भवचार गहन छे एनो भनणधय 
यद्यपी माणस न करे तो काळ करश ेएमाां सांशय नथी. आद्य र्मध जे हतो ते आज चाले एवो नथी. ए भसद्ध थयुांछे. 
अने अनेक देवोनी उपासना हाल चाले छे ते पण नभश ेएवुां लागतुां नथी माटे आ बर्ो भवचार भवचारवांत लोकोए 
ध्यानमाां राखवा लायक छे एज भवनांती. 

 
वदेाभदक शास्त्रमाां जे बहसा करवानी लखी छे तेनुां बयान करी बताव्युां छे हव ेबहसा करवानी शास्त्र भवना 

जे रुढी छे ते वीश ेभवचार करीये छीये. बहसानुां मुळ एज छे के लोकोए नाना प्रकारना देवताओ छे एम मान्युां. अने 
ते देवता शाांन्त तथा सतव गुणी छे, एवुां मानेलुां  नही, बर्ा देवता एवा मानेला छे के ते लोकोने पीडा करी सके छे 
अने जुदा जुदा प्रकारना भवघ्नो उतपन्न करे छे, वृद्धीने हरकत करे छे. ने तेथी मनुष्ट्य तथा पशुां. बाळक तथा स्त्री 
ए सघळाांने दुख दे छे. अने देव महाकू्रर तथा नीदधय छे अने तेमने मद्य माांस अन्न आप्या भवना तेमनी तृस्प्त थाय 
नही एवुां मुळथी र्ारेलुां  तेथी तेमनी तृप्तीने वास्ते अने पोतानी पीडा मटवाने सारु बहसा करीने देवताओने भक्ष 
आपवानी चाल पडी वदेमाां जे देवोनु वणधन करेलुां  छे ते एज प्रकारनुां छे तांिमाां जे वणधन करेलुां  छे ते पण एज 
प्रकारनुां छे. मांि शास्त्रमाां अने रुढीमाां जे देवताओ मानेला ते पण आवाज प्रकारथी. ब्राह्मणनी सांध्यामाां पीशाचोने 
नसाडवा सारु भरैव अने चामुन्डा आ ब ेदेवोनी प्राथधना छे ते बांने श्लोक नीचे मुजब :— 

 
ऊध्वधकेभश भवरूपाभक्ष माांसशोभणतभोजने । 
भतष्ठ देभव भशखाबांरे् चामुांडे ह्यपराभजते ॥ १ ॥ 
तीक्ष्णदांष्ट्र महाकाय कल्पाांतदहनोपम । 
भरैवाय नमस्तुभ्यां अनुज्ञाां दातुमहधभस ॥ २ ॥ 
अपक्रामांतु भतूाभन भपशाचाः सवधतोभदशम् । 
सवेषामभवरोरे्न ब्रह्मकमध समारभे ॥ ३ ॥ 
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अथध 
 
१ ताहारा वाळ उभा थयेला छे अने ताहारी आखो लाल चोळ थई गई छे अने लोही तथा माांस तुां खाय 

छे. एवी चामुांन्डा देवी तुां छे. तारी कोई पराभव करे एवुां नथी तु आवी माहारी चोटलीमाां वास कर :— 
 
२ हे भरैव तने हुां नमस्कार करुां  छुां. तुां मने ब्रह्मकमध करवानी आज्ञा आप. ताहारो दाहाडो बहु मजबुत छे 

अने ताहारुां  शरीर बहु वीक्राळ छे :— 
 
३ माहारी पासे आ ठेकाणे जे काांई भतु, पीशच होय ते दुर नाशी जाव अने शिुनो पण नाश थाव अने 

नीराांते हुां ब्रह्मकमध करुां  :— 
 
आवा अनेक देवता, काळका, नरबसह, वतेाल, रुर, इतयादी जुदा जुदा प्रकारना देवता छे एवुां 

असलथी लोकोंए मानेलुां  अने ते एकज ठेकाणे छे एम नथी पण गामोगाममाां, वगडामाां, झाड नीचे, पाणीना आरा 
उपर, इतयादी तमाम ठेकाणे आवा अनेक देवताओ रहेछे अने तेमने खावा पीवाने मळतु नथी. माणस जारे आपे 
छे तारे जे तेमने खावा मळे छे माणस काई आपे नही तो ते देवताओ माणसने पीडा करीने पोतानुां भक्ष ले छे अने 
वरसमाां एक वखत अगर नगरे अथवा साांजे अथवा छ महीने अगर दश ेके पाांचे वरश ेआ देवताओने भक्ष आप्या 
शीवाय माणसनो छुटको थतो नथी एवी रीते भके्ष आपता तो कोगळीआ वीगरेना रोग पेदा करी पोतानुां भक्ष ले. 
एवा वहेेमे असलथी लोकोना दीलमाां बेशी गएलो छे. मुसलमान लोक “कुरबानेईद” जेने बकरीईद केहे छे ते 
दीवसे जनावरोनुां परमेश्वरने बळीदान आपे छे अने ते ईद जीलहेज महीनामाां आव े छे. जीलहेज एटले 
मुसलमानोनी जािानु ठेकाणुां जे मक्का ताांहाां जवानो महीनो. जे माणस मके जई आव ेछे तेने हज करी आव्यो 
कहे छे. जे जािाए जाय छे ते ताांहाां जािामाां बळीदान आपे छे अने नही गयो होय ते पोताना घरमाांज आपे छे अने 
पशुनो वर् करवो ते “नीयत” एटले भबस्मीलहा कहीने करवो. “भीस्मीलाह” ए शब्दनो अथध फकत परमेश्वर 
दयाळुां छे एटलोज छे. उपर मुजब “नीयत” भण्याशीवाय वर् जनावरनो थाय छे तेने ते लोको हराम केहे छे 
एटले तेवा पशुनु भक्षण करवुां ते अपवीि गणाय छे अने “नीयत” भणी जेनो वर् थयेलो तेवा पशुनु भक्षण करवुां ते 
हलाल एटले पवीि गणे छे. एज मुजब ब्रह्माण्ण लोकोमाां जाांहाां वैदीक कमध थाय छे ताांहाां “आप्यायन सांस्कार”, 
“प्रोक्षण सांस्कार”, “उपाकरण सांस्कार”. जे पशुने थयो होय तेनु माांस हव्य तथा कव्य समजीने भक्षण करवानो 
नीषेर् राखता नहता. उपर मुजबनी ब्राह्मणनी व्यवस्ता हती. हव े शुरा दीक लोको शास्त्रनो आर्ार बीलकुल 
राखता नथी तथा कोई जातनो सांस्कार पण करता नथी परांतु बळीदान घणा करे छे. दसराने दीवश ेघोडानी 
पायगामाां, हाथीखानामाां रथखानामाां ईतयादी अराटे कारखानामाां बकराां मारे छे. तोपो आगळ पण एज प्रमाणे 
करे छे. अने शमीनुां पुजन करवा स्वारी जाय छे ताांहाां पण पाडानो वर् करे छे अने होळीमाां केटलाांक गामोमाां अने 
रजवाडामाां जीवतुां बकरां होमेछे. काशी पासे बवध्यावासनी देवी छे तयाां घारे मास आवी तरहेना बकराना बळी 
चालु रहे छे. एज मुजब पुजानी पासे कोन्डनपुर छे तयाांपण उपर मुजब चाल छे. तेथी पोस मासमाां ज्यारे जािा ए 
कुन्डनपुरमा भराय छे तयारे आखो ए मास तयाां लहुनी नेहेर चाले छे. पुनानीच पासे वळी बीजु जेजोरी गाम छे 
तयाां खांडोबा नामना देवनुां दवळे छे. आ खांडोबाने हजारो ब्राह्मण पोतानो इष्ट देव माने छे तयाां पण बळीदान 
आपवानी रीत छे. पण तया आवा काममाां ब्राह्मणो सामेल थता नथी कारण के ए रुढी मागध गणे छे शास्त्र मागध छे 
नही एम ब्राह्मणो कहे छे. परांतु बांगाळामाां एवाज स्थानको छे तयाहा आवी रीतनाां कमध करवामाां ब्राह्मणो सामेल 
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थाय छे अने श्रौत यज्ञ ज्याां थाय छे तेमाां बर्ा देशना ब्राह्मणो सामेल थाय छे. अस्ग्नहोिी शीवाय बीजो कोइ यज्ञ 
करतुां नथी. पशु यज्ञ, अस्ग्नहोि, सांन्यास आ गुजरात प्राांतमाां तया मारवाडमाां भवशषे चालता नथी तेनुां कारण आ 
प्राांतोमाां श्रावक, वैष्ट्णवनी वस्ती घणी छे माटे ब्राह्मण पोते र्ारे ते प्रमाणे करी शकता नथी पण रावीड, तैलां ग, 
कनाटक, महाराष्ट्र, बहदुस्थान, काशी प्रयाग सुर्ाां प्राांतोमाां यज्ञ थाय छे. वैष्ट्णवी मागधना ब्राह्मणो छे ते लोटनो 
पशु करे छे पण शांकराचायधना पांथना जे स्मातध ब्राह्मण छे ते तेमनी नींदा करे छे ते भवश े केटलाक पीष्ट पशु 
मीमाांसा इतयाभदक ग्रांथ लखाया छे. वीनायकराव पेशवा स्मातध छताां पीष्ट पशुनो यज्ञ कयो माटे काशीना तमाम 
ब्राह्मणोए एने न्यात बहार मुक्यो हतो. सवाइ जेइसीर्राजा जयपुरमाां एक कळीयुगमाां अश्वमेर् कयो तेथी ते यज्ञ 
करावनारा ब्राह्मणो हजु सुर्ी नात बहार छे. दक्षणमाां “वारकरी” एटले वीठाबानो पांथ थोडा वरसथी एक नवो 
नीकळ्यो छे ते लोक बीजा वैष्ट्णव पांथना लोको प्रमाणे बनती महेनत करीहींसा बांर् करे छे पण हींसानो पांथ 
प्राचीन काळथी मोटो चाल्थो आल्यो ते मुजब चालनारा लोको घणा छे. केटलाक लोक अज्ञानथी एम समजे छे 
के छोकराने ताव आव्यो के क्षय रोग थयो तो ते देवनो एटले पोताना इष्ट देवनो कोप थयो माटे ते इष्ट देवनी 
जगो होय तयाां जइ दस पाांच रुपैया खरच करी वळीदान करे छे. आ मुजब लोको चाले ते उपरथी तेमने आपणे 
कु्रर भवगेरे भवशषेण लगाडी शकीये नही कारण के ते लोको माि पोतानी चालती आवलेी रुढी मुजब चाले छे, 
ज्यारे ते ओने सत्र्मध तथा एक खरा इश्वरनुां ज्ञान थश ेतयारे तेओना मननी देवताओ भक्ष मागे छे भवगेरे जे हाल 
कल्पनाओ छे ते पोतानी मेळेज मनमाांथी नीकळी जशबेाह्मणो समजे छे के यज्ञ कया भशवाय वरसाद थाय नही ते 
उपरथी एम वीचार करे छे के वर. साद थाय तयारे हजारो जीवनुां कल्याण थाय तेमाां दस पाांच जीवनो कदी नाश 
थाय तो ते काांइ पाप ना कहेवाय. कारण आखा कुटुांबनुां सांरक्षण थतुां होय तो तेमाांना एकनो नाश थवानो होय तो 
थवा देवो एवुां शास्त्र मुजब छे. अने एक कुटुांब नाशथी आखुां गाम बचतुां होय तो ते कुटुांबनो नाश थवा देवो. अने 
गाम बचाववुां. एक आखा गामनाां नाश थतो होय ने आखा देशनो बचाव थतो होय तो देशने बचाववो अने गामनो 
नाश थवा देवो एवी नीती छे ते प्रमाणे देवता ज्यारे प्रसांन थाय छे अने वरसाद समृद्धी वीगेरे सघळी जोइती 
वस्तुओ आपी देशने आबाद करे छे तयारे यज्ञ करी थोडाां पशु बळीदानमाां आपवाां तेमाां शी बचन्ता छे वो भवचार 
करी लोको बळीदान आपे छे हव ेआ वात साची हश ेतो बळी करवामाां दोश नथी ए वात उघाडी छे पण ए वात 
बाबत हाल आपणे शांशय काहाडी शकीए छीए. परांतु जे वखतना लोकोए आ र्मध प्रगट करी चलाव्यो तेमनो 
कशो सांशय पड्यो होय एम मालम पडतुां नथी. तेमनो एवोज नीश्चय हतो के उपर मुजब यज्ञ भवगेरें करेथी लोको 
जरुर सुखी थाय छे तेमने ए अन्याय मालम पड्यो नही पण यज्ञ करवा ते न्याय प्रमाणे छे एम समजता. ए भवशें 
मोटी तकरार बौध्ये चलावी पण बौध्य अवतार थइने वैदीक र्मध डुबाव्यो एवाां पण वचनो घणेक ठेकाणे लखेलाां 
मळी आव ेछे. पण नीरुपाय होवाथी केटलाक ब्राह्मण दया र्मध मानवा लाग्या. पण वदे शास्त्र छे ते कायम छे 
तेथी वदे र्मध दया र्मधने वीरुद्ध छे के नथी ए समजवुां मुश्केल नथी. ज्याां सुर्ी ब्राह्मण वदेने माने छे तयाांसुर्ी ए 
वदे र्र्तमज कहेवाय पछी मतलबने वास्ते गमे तेम बोले तेनी फीकर नथी. 

 
बुद्धरूपां समास्थाय सवधरूपपरायणः । 
मोहयन् सवधभतूाभन तस्म ैमोहातमने नमः ॥ ८६ ॥ — भीष्ट्मस्तवराजः, भारते 

 
जे माणस एम कहे छे के वदे मारू र्मध पुस्तक छे अने यज्ञ करावाने वास्ते हुां यज्ञोपभवत र्ारण करुां  छुां 

तेणे दयार्मध प्रभतपादन करवानो अभर्कार नथी. स्वामी शांकराचायध पण एम बोल्या छे. हालना ब्राह्मण कोई 
अज्ञान पणाथी. प्रभतपादन करे तो एटलुज केहेवाय के वदेशास्त्र अने यज्ञोपभवतनो अथध जाणतो नथी, कींवा 
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जाणीने स्वाथधने वास्ते कपट करे छे वदेनुां खांडन करीने जे करश ेते सतयवादी जाणवो. नभह तो शास्त्रमाां एक. 
पेटमाां एक. मोहमाां एक. एवुां जे चलावश ेते सतयवादी केम थाय? 

 
–––– 
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णनगम प्रकाश 
 

 
 

गं्रथनु पणरणशष्ट 
 
बहसा भवश ेवदेमाां कभश तकरार छेज नही. जनावरोनी दया ए ग्रांथमाां नथी. एटलुज नहीं पण मनुष्ट्यने 

पण बभळ करता. अने नरमेर्ना मोटा भवर्ानो लखेलाां छे. नरमेथ थयेला तेभन कथा पण वदेमाां ठेकाणे ठेकाणे 
छे. ऐतरेय ब्राह्मणमाां शुनःशपेाख्यान छे ते एज प्रमाणे छे. भागवतमाां जड भरतनी कथा एज प्रकारनी छे. 
वैभदककाळमाां बहसा भवषे कोइना मनमाां सांशय हतोज नही. शाक भाजी कापवामाां तथा समारवामाां अने खावामाां 
हाल कोइना मनमाां सांशय नथी. ते प्रमाणे ते काळमाां जनावर भवश े हतु. तेना प्रकार िण छे. देवकायध अने 
भपतृकायधमाां जनावर मारवा ए पुण्य गणता. केवळ स्वगे जवानु सार्न एनेज समजता. मनुष्ट्य पोताने भनवाह अथें 
खायतो भवभर् छे एमाां पाप के पुण्य काांइ गणताां नहोता. अने भवना कारण कोइनो जीव लेवो ए पाप. ए प्रमाणे 
वदेनु अनुशासन छे. पभछ बौध्य अवतार थयो अने कळी उतपन्न थयो तयारे बहसा अबहसानो मोटो टांटो उभो रह्यो. 
बौध्य मतनो सारी पेठे असर थयो ते वकत भारत ग्रांथ थयो एम लागे छे. ब्राह्मण, क्षभि, वैश्य, एमणे पोताना 
वदेनी अभभमान छेक मुक्यो नहती अने बौध्यनो उपदेश एमना मनमाां सारो पेठे असर थई गयो हतो तेथी भारतमाां 
बहसा ए शुां? अबहसा ए शुां? माांस खाव ूके न खावूां? ए भवषे घणी तकरारो अने प्रश्नोत्तर लखेलाां छे. ते सवधनो 
इतयथध एटले साराांश एम जणाय छे के वदे भवभहत बहसा करवी अन्यि अबहसा पाळवी. ते वखत ब ेपांथ भनकळ्या 
हता एक प्रवृभत्त अने बीजो भनवृभत्त. प्रवृभत्त मागधवाळा वदेने अनुसरीने चालता. अने ते वदेना अभभमानी हता. 
आजना अस्ग्नहोभि, भदक्षीत, श्रौभत, याभज्ञक, इतयाभद कमधकाांड चलावछेे तेवा ए प्रवृभत्त मागधवाळा हता. बीजा 
भनवृभत्तवाळा तेमणे वदे मागधनो तयाग कयो अने सारु् सन्याशी थया हता तेमनो आग्रह एवो हतो के कोइ प्रकारथी 
बहसा न करवी वदेमाां मांजूर करी होयतो भफकर नहीं पण वैभदक कमध न करवाां. 

 
केटलाएक वदेना अने श्रौत सूचना वचनो भनगम प्रकाश पुरो थया केडे जोवामाां आव्या, तेनो सांग्रह आ 

पभरभशष्टमाां कयो छे. तेज प्रमाणे भारतनो ग्रांथ मुांबईमाां छाप्यो छे ते उपरथी श्लोक लख्या छें ते पण वाांचवा 
लायक छे 

 
ताण्य मिाब्राह्मि 

 
आां ग्रांथ सामवदेना पेटामाां छे, उपर सायनाचायधनु भाष्ट्य छे तेमाां एम लख्युांछे के. 
 

यस्य भनःश्वभसतां वदेा यो वदेेभ्योऽभखलां  जगत् । 
भनमधमे तमहां वन्दे भवद्यातीथधमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
ततकटाके्षण तरूपां दर्द् बुक्कमहीपभतः । 
आभदशतसायनाचायं वदेाथधस्य प्रकाशने ॥ २ ॥ 
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अथध : वदे ए परमेश्वरनो शब्द छे वदेथी सवध जगत् भनमाण थयुां छे माटे ते इश्वरज बुक्कराजा उपर कृपा 
करी छे तेनी आज्ञाथी वदेनो प्रकाश करवाने वास्ते भाष्ट्य कयूं छे. ॥ ए सायनाचायध ५०० वरस पहेला 
भवजयनगरीमाां कणाकट प्राांतमाां, बुक्कराजानो आभश्रत हतो एने मार्व पण कहे छे. अने सांन्याभस थया पभछ 
भवद्यारण्य स्वाभम पण कहेछे. 

 
आ ग्रांथमाां अनेक क्रतु भवर्ानो लख्या छे तेनाां नाम. 
 

१  अस्ग्नष्टोमाभदसप्त क्रतु १  राट् क्रतु 
१  औपसद क्रतु १  ज्योभत क्रतु 
१  चतुष्टोम क्रतु १  ऋषभाख्य क्रतु 
१  उभद्भत् बलभभत् क्रतु १  कुलायाख्य क्रतु 
१  इांरस्तोम क्रतु १  भिकरुक षड्राि 
१  भवघन क्रतु १  प्रजापभत सप्तराि 
१  वभसष्ठ चतूराि १  ऐांर सप्तराि 
१  भवश्वाभमि सांजय चतूराि १  जनक सप्तराि 
१  पांचशारदीय पांचराि १  देव नवराि 
१  भवश्वभजत् एकादशराि १  बवशभतराि 
१  प्रजाख्य क्रतु १  ियबस्त्रशराि 
१  चैिरथ क्रतु १  चतवाबरशराि 
१  गगध क्रतु १  एकषभष्टराि क्रतु 
 अांभगरसामयन क्रतु  सहस्रसांवतसरसि 
 शतराि क्रतु  सपध सि 
 िादश सांवतसरसि  भवश्वसृजामयन क्रतु 
 षट्बिशतसांवतसरसि  आभदतय–पषृ्ट्य–अयन क्रतु 
 सारस्वतसि  सांवतसरसि. 

 
सवध सूिमाां ब्राह्मण क्षभि वश आ भि वगधनुां कमध, उपनयन भववाह, अांतयेभष्ट, इतयाभद थोडा फरकथी 

बतावलेाां छे. यज्ञ करवानो पण ए भि वगधने आभर्कार छे. 
 
ताण्ड्य ब्राह्मणनाां वचनो नीचे लख्या छे. 
 

पभरर्ौ पशभून्नयुांजस्न्त ॥ अध्याय १७ खांण्ड १३ मांि ४ 
वैश्यां याजयेत् ॥ – १८–४–५ 
एतिै वैश्यस्य समृद्धां यतपशवः पशुभभरेवैनां समर्धयभत ॥ – १८–४–६ 
ज्योभतवा एषोऽस्ग्नष्टोमो ज्योभतष्ट्मांतां पुण्यां लोकां  
जयभत य एवां भविानेतेन यजते ॥ – १९–११–११ 
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स्वाराज्यां गच्छभत य एवां वदे ॥ – १९–१३–२ 
परमेभष्ठताां गच्छभत य एवां वदे ॥ – १९–१३–४ 
अथैष भवघनः ॥ – १९–१८–१ 
इांरोऽकामयत पाप्मानां भ्रातृव्यां भवहन्याभमभत 
स एतां भवघनमपश्यत् ॥ – १९–१८–२ 
एकादश रशना एकादश पशवः एकादश यूपा भवस्न्त ॥ – २०–२–४ 
तया समुद्यतया रात्र्या यां यां कामां कामयते तां तमभ्यश्रुते य एवां वदे ॥ – २०–२–५ 
अजोऽग्नीषोमीयः ॥ – २१–१४–११ 
ऐन्रा मारुतो उक्षाणो मारुतयो वतसतयधः ॥ – २२–१४–१२ 
पशुकामो यजेत ॥ – २२–६–२ 
सौमापौषां पशुमुपालभ्यमालभेरन् ॥ – २३–१६–४ 

 
एक एक क्रतु करवामाां फल लख्युां छे कोइथी इांर पद, कोइथी ब्रह्मानुां पद, कोइथी प्रजा, पशु अन्न, 

राज्य, अभर्कार, इतयाभद प्राप्त थाय छे. ते भवश ेघणाएक अथध वादरुपे प्राचीन इभतहास लख्या छे. के प्रजापभतए 
वरसाद रोक्यो तयारे फलाणो यज्ञ कयो तेथी सारो वसाद पड्यो. अने प्रजा सुखी थई. जनावरो मरी जताां हताां ते 
वखत जनावरोनो स्वाभमरुर पशुपभत, तेने वास्ते यज्ञ कयो, तयारे जनावर रह्याां. अने वृभद्ध पाम्याां. एवी एवी कथा 
पण लखेली छेड तेथी ते कमधनुां प्रयोजन बताव्युां छे. भवर्ान अने मांि भवभनयोग लख्यो छे. ए प्रमाणे अनेक 
प्रकारना क्रतु लख्यया छे. चारे वदेमाां अने सूिमाां एज भवषय छे. 

 
उपर लखेला वचनोनो अथध 

 
यूप, न होयतो पभरभर्ने जनावर बाांर्तुां – १७–१३–४ 
वाभणयाए यज्ञ करवो – १८–४–५ 
तेणे करीने वाभणयाभन लक्ष्मी वरे्छे – १८–४–६ 
अस्ग्नष्टोम यज्ञ कयाथी मनुष्ट्य पुण्यलोकमाां जाय छे – १९–११–११ 
आ वात जे जाणे छे ते स्वगधमाां जाय छे – १९–१३–२ 
ब्रह्मदेवना स्थानमाां जाय छे – १९–१३–४ 
भवघन यज्ञ बतावुांछुां – १९–१८–१ 
पुवे इांरदेव ेइछाकरी, के आपणा शि ुभश भरते मरश,े तयारे तेणे आ यज्ञ भवर्ी कयो – १९–१८–२ 
अगीयार दोरडाां वडे अगीयार थाांभलाने अने अगीयार जनावरो बाांर्वाां – २०–२–४ 
आ यज्ञ कयाथी जे मनमाां र्ारे ते भसद्ध थाय छे – २०–२–५ 
अभग्रषोम देवने बकरो आपवो – २१–१४–११ 
इांर अने मरुत देवने गाय आपवी अने मरुत देवने वाछडो आपवो – २१–१४–१२ 
जेने पशुभन वृभद्ध जोइये तेणे यक्ष करवो – २२–६–२ 
सोम अने पुषा देवताने अथे पशु मारवो – २३–१६–४ 
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गोपथ ब्राह्मि णद्वतीय प्रपाठक 
 

ॐ मा सीयांभत वा आभहताग्नेरग्नयः त एनमेवागे्रऽभभध्यायस्न्त यजमानां य 
एतमैंराग्नां पशुां षषे्ठ षषे्ठ मासे आलभते ॥ 

 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 

 
उत्तरषट्क ६ ध्याये सप्तमी कस्ण्डका 
वैश्वकमधणमृषभां महाव्रते ॥ १३ 
 

नारायिवृणत्त 
 

एते सवे गोपशवः । 
अन्वहां वैकैकश ऐकादभशनान् ॥ ८ 

 
नारायिवृणत्त 

 
ऐकादभशनानामेव एकैकमाभदत आरभ्य अहन्यहभन क्रमेणाऽऽलभेरन् । 

 
उत्तरषट्क ३ ध्याये 

 
सूयधस्तुता यशस्कामः ॥ 
गोसवभववर्ौ पशुकामः ॥ 
वाजपेयेनाभर्पतयकामः ॥ 

 
४ अध्याये 

 
ज्योभतऋभद्धकामस्य ॥ नवसप्तदशः प्रजाभतकामस्य ॥ 

 
५ ध्याये 

 
आङ्भगरसां स्वगधकामः चैिरथमन्नाद्यकामः ॥ 
अिेश्चतुवीरां वीरकामः जामदग्न्यां पुभष्टकामः ॥ 
क्रतूनाां षडहां प्रभतष्ठाकामः सांभायधमायुष्ट्कामः । 
सांवतसरप्रवल्हां श्रीकामः ॥ अथ गवामयनां सवधकामः ॥ 
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अथध :— प्रतयेक छ छ मासे ऐांरास्ग्न देव प्रीतयथध पशुनों यज्ञ कर वो – गोपथब्राह्मणे 
 

महाव्रत यज्ञमा ऋषभ एटले बळद आपवो आश्वलायन 

पशु एकादशनीमाां भनतयां एक एक पशु मारवो आश्वलायन 

सूयधस्तुता यज्ञ कयाथी जश मळेछे. आश्वलायन 

गोसव यज्ञ कयाथी पशु प्रास्प्त थायछे. आश्वलायन 

वाजपेय यज्ञ कयाथी अभर्कार मळेछे. आश्वलायन 

ज्योभत यज्ञ कयाथी समृभद्ध थायछे. आश्वलायन 

नवसप्तदशथी प्रजा थायछे. आश्वलायन 

आङ्भगरसथी स्वगध प्रास्प्त थायछे. आश्वलायन 

चैिरथथी र्ान्य वृभद्ध थायछे. आश्वलायन 

अिेश्चतुवीर कयाथी रै्यध वृभद्ध थायछे. आश्वलायन 

जामदग्न्यथी प्रकृभत सारी थायछे. आश्वलायन 

षडहथी प्रभतष्टा मळेछे. आश्वलायन 

सांभायधथी आयुष्ट्य प्रास्प्त थायछे. आश्वलायन 

सांवतसरप्रवल्हथी लक्ष्मी मळेछे. आश्वलायन 

गवामयनथी सवध कामना भसद्ध थायछे. आश्वलायन 

 
लाट्यायनीयश्रौतसूत्र 

 
उक्षा चेदनूबांध्य औक्ष्णो रन्धे्र ॥ प्रथमप्रपाठक. षष्ठी कस्ण्डका. सूि ४२ 
ऋषभ आषधभम् ॥ १–६–४३ 
अज आभजगम् ॥ १–६–४६ 
मेष औणायवम् ॥ १–६–४७ 
वपायाां हुतायाां भर्ष्ट्ण्यानुपभतष्ठेरन् ॥ २–२–१० 
न शूरेण सांभाषेरन् ॥ २–२–१६ 
गोष्ठ ेपशुकामः ॥ ३–५–२१ 
स्मशानेऽभभचरन् ॥ ३–५–२३ 
अनुबांध्य वपायाां हुतायाां दभक्षणे वदे्यांते केशश्मश्रूभण वापयेरन् ॥ ४–४–१८ 
प्रथमञ्चाभभप्लवां पांचाहां कृतवा मासान्ते सवनभवर्ः पशुः ॥ ४–८–१४ 
यथा चातवाले तथा यूपे शाभमिे च पशौ ॥ ५–१–९ 
वपायाां हुतायाभमदमाप इभत चातवाले माजधभयतवा सवधपशूनाां यथाथंस्यात् ॥ ५–३–१७ 
अग्नीषोमीयवपायाां हुतायाां यथेतमुदङ्अभतक्रम्य चातवाले माजधयेत् ॥ ५–९–१४ 
जने भतस्त्रो वसतीभत राजन्यबांरु्जधनो ब्राह्मणः समानजन इभत शास्ण्डल्यः ॥ ८–२–१० 
भववाह्यो जनः सगोिः समानजन इभत र्ानांजप्यः ॥ ८–२–११ 
प्रतीवशेो जनपदो जनो यि वसेत् स समानजन इभत शास्ण्डल्यायनः ॥ ८–२–१२ 
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एतां मृतां यजमानां हभवर्तभः सहजीषे यज्ञपािैश्चाहवनीये 
प्रहृतय प्रव्रजेयुभरभत शास्ण्डल्यः ॥ ८–८–६ 
आस्ये भहरण्यमवर्ायानुस्तरभणक्या गौमुधखां 
वपया प्रच्छाद्य तिास्ग्नहोिहवनीं भतरश्चीम् ॥ ८–८–२२ 
वैश्यां यां भवशः स्वराजानः पुरस्कुवीरन् स गोसवने यजेत ॥ ९–४–२२ 
भवघनाभ्याां पशुकामो यजेताभभचरन्वा ॥ ९–४–३३ 
राजाऽश्वमेरे्न यजेत ॥ ९–९–१ 
पांचशारदीये पशुबन्रै्यधजेत ॥ ९–१२–१० 

 
लाट्यायनसूत्र. 

 
अथध 

 
बळदनो यज्ञ करताां बळदनो मांि भणवो. —१–६–४२ 
आखलानो यज्ञ करताां आखलानो मांि भणवो. —१–६–४३ 
बकरानो यज्ञ करताां बकरानो मांि भणवो. —१–६–४६ 
गाडरधनो यज्ञ करताां तेनो मांि भणवो. —१–६–४७ 
काळजानो होम करताां उपस्थान मांि भणवो —२–२–१० 
यज्ञनी दीक्षा लीर्ा पछी शुर साथे भाषण न करवुां. —२–२–१६ 
गाय बाांर्वाने ठेकाणे यज्ञ करताां जनावरोनी वृभि थाय छे. —३–५–२१ 
स्मशानमाां कयाथी शि ुनाश थाय छे. —३–५–२३ 
जनावरना काळजानो होम कया पछी वतुां कराववुां. —४–४–१८ 
एक मास पछी पशु करवो. —४–८–१४ 
पशु उपर पाभण छाांटवुां. —५–३–१७ 
अस्ग्न षोम देवने काळजानो होम करभत वखते पाभण छाांटवुां. —५–९–१४ 
ब्राह्मण क्षभि वैश्य ए िण सामान्य छे एवुां शाांभडल्याचाये कहु्यां छे. —८–२–१० 
सगाां वहालाां ए पण सामान्य छे एवुां र्ानांजप्पाचाये कह्य ूछे—८ २–११ 
स्वदेशीय जन समान्य छे एवुां शाांभडल्य बोल्यो छे. —८–२–१२ 
यज्ञकता यजमान मरी जाय तो तेना उपर यज्ञना पाच नाांखवाां. —८–८–६ 
तेना मोंमा सुवणध घालीने गायनुां काळजुां काडीने तेना 
मुख उपर मुकवुां. ए गायनुां नाम अनुस्तरणी. —८–८–१२ 
वाभणयाए गोसव करवो. —९–४–२२ 
भवघन यज्ञथी पशु वृभद्ध थाय छे. —९–४–३३ 
राजाए अश्व एटले घोडानो यज्ञ करवो. —९–९–१ 
पांचशारदीय यज्ञमाां पशु मारवो. —९–१२–१० 
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॥ भारत ॥ 
 

॥ युभर्भष्ठर उवाच ॥ 
गाहधस्थ्यस्य च र्मधस्य योगर्मधस्य चोभयोः । अदूरसांप्रस्स्थतयोः बकस्स्वच्रेयः भपतामह ॥ १ ॥ 
 

॥ भीष्ट्म उवाच ॥ 
उभौ र्मौ महाभागावुभौ परमदुश्चरौ । उभौ महाफलौ तौ तु सभद्भराचभरतावुभौ ॥ 
 

॥ कभपल उवाच ॥ 
नाहां वदेास्न्वबनदाभम न भववक्ष्याभम कर्तहभचत् । पृथगाश्रभमणाां कमाण्येकाथानीभत नः श्रतुम् ॥ 
 

॥ स्यूमरभश्मरुवाच ॥ 
स्वगधकामो यजेतेभत सततां श्रयूते श्रुभतः । फलां  प्रकल्प्य पूव ंभह ततो यज्ञः प्रतायते ॥ १ ॥ 
अजश्चाश्वश्च मेषश्च गौश्च पभक्षगणाश्च ये । ग्राम्यारण्याश्चौषर्यः प्राणस्यान्नभमभत श्रुभतः ॥ 
तथैवान्नां ह्यहरहः सायांप्रातर्तनरूप्यते । पशवश्चाथ र्ान्यां च यज्ञस्याांगभमभत श्रुभतः ॥ 
एताभन सह यजे्ञन प्रजापभतरकल्पयत् । तेन प्रजापभतदेवान् यजे्ञनायजत प्रभःु ॥ 
तदन्योन्यवराः सवे प्राभणनः सप्त सप्तर्ा । यजे्ञषपूाकृतां भवश्वां प्राहुरुत्तमसांभज्ञतम् ॥ 
एतचै्चवाभ्यनुज्ञातां पूवःै पूवधतरैस्तथा । को जातु न भवभचन्वीत भविान्स्वाां शस्क्तमातमनः ॥ 
पशवश्च मनुष्ट्याश्च रुमाश्चौषभर्भभः सह । स्वगधमेवाभभकाांक्षांते न च स्वगधस्ततो मखात् ॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षा वीरुदाज्यां पयो दभर् । हभवभूधभमर्तदशः श्रद्धा कालशै्चताभन िादश ॥ 
ऋचो यजूांभष सामाभन यजमानश्च षोडश । अस्ग्नजे्ञयो गृहपभतः स सप्तदश उच्यते ॥ 
अांगान्येताभन यज्ञस्य यज्ञो मूलभमभत श्रुभतः । यज्ञाथाभन भह सृष्टाभन यथाथा श्रूयते श्रुभतः ॥ 
एवां पूवधतराः सवे प्रवृत्ताशै्चव मानवाः । यज्ञाांगान्यभप चैताभन यज्ञोक्तान्यनुपूवधशः ॥ 
भवभर्ना भवभर्युक्ताभन र्ारयांभत परस्परम् । न तस्य भिषु लोकेषु परलोकभयां भवदुः ॥ 
इभत वदेा वदन्तीह भसद्धाश्च परमषधयः । यजतः स्वगधभवभर्ना पे्रतय स्वगधफलां  लभेत् ॥ 
इभत श्रीमहाभारते शाांभतपवधभण मोक्षर्मे गोकभपलीये अष्टषष्ट्ट्यभर्कभिशततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥ 
 

॥ स्यूमरभश्मरुवाच ॥ 
यथा मातरमाभश्रतय सवे जीवांभत जांतवः । एव गाहधस्थ्यमाभश्रतय वतंत इतराश्रमाः ॥ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । गाहधस्थ्यमस्य र्मधस्य मूलां  यस्तकां भचदेजते ॥ 
सवधमेतन्मया ब्रह्मन् शास्त्रतः पभरकीर्तततम् । न ह्यभवज्ञाय शास्त्राथं प्रवतंते प्रवृत्तयः ॥ अ॰ २६९ 
 

॥ युभर्भष्ठर उवाच ॥ 
अबहसा परमो र्मधः इतयुक्तां बहुशस्तवया । श्रादे्धषु च भवानाह भपतॄनाभमषकाांभक्षणः ॥ 
माांसैबधहुभवरै्ः प्रोक्तस्तवया श्राद्धभवभर्ः पुरा । अहतवा च कुतो माांसमेवमेतभिरुध्यते ॥ 
जातो नः सांशयो र्मे माांसस्य पभरवजधने । दोषो भक्षयतः कः स्यातकश्चाभक्षयतो गुणः ॥ 
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॥ भीष्ट्म उवाच ॥ 

अप्रोभक्षतां वृथामाांसां भवभर्हीनां न भक्षयेत् । प्रवृभत्तलक्षणो र्मधः प्रजार्तथभभरुदाहृतः ॥ 
यथोक्तां राजशादुधल न तु तन्मोक्षकाांभक्षणाम् । हभवयधतसांस्कृतां मांिैः प्रोभक्षताभ्युभक्षतां शुभच ॥ 
वदेोक्तेन प्रमाणेन भपतॄणाां प्रभक्रयासु च । अतोऽन्यथा वृथामाांसमभक्ष्यां मनुरब्रवीत् ॥ 
एतते्त कभथतां राजन् माांसस्य पभरवजधने । प्रवृत्तौ च भनवृत्तौ च भवर्ानमभृषभनर्तमतम् ॥ 
इभत श्रीमहाभारते अनुशासनपवधभण दानर्मे माांसभक्षणभनषेरे् 
पांचदशाभर्कशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 
 

॥ युभर्भष्ठर उवाच ॥ 
बक चाभक्ष्यमभक्ष्यां वा सवधमेतिदस्व मे । दोषा भक्षयतो येऽभप तन्मे ब्रभूह भपतामह ॥ 
 

॥ भीष्ट्म उवाच ॥ 
एवमेत महाबाहो यथा वदभस भारत । न माांसातपरमां बकभचरसतो भवद्यते भभुव ॥ 
सद्यो वर्धयभत प्राणान् पुभष्टमग्र्याां दर्ाभत च । न भक्ष्योऽभ्यभर्कः कभश्चन्माांसादस्स्त परांतप ॥ 
भववर्तजते तु बहवो गुणाः कौरवनांदन । ये भवांभत मनुष्ट्याणाां तान्मे भनगदतः शृणु ॥ 
भवभर्ना वदेदृष्टेन तद्भकु्तवहे न दुष्ट्यभत । यज्ञाथे पशवः सृष्टा इतयभप श्रूयते श्रुभतः ॥ 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तानाां राक्षसो भवभर्रुच्यते । क्षभियाणाां तु यो दृष्टो भवभर्स्तमभप मे शृणु ॥ 
वीयेणोपार्तजतां माांसां यथा भुांजन्न दुष्ट्यभत । आरण्याः सवधदैवतयाः सवधशः प्रोभक्षता मृगाः ॥ 
अगस्तयेन पुरा राजन्मगृया येन पूज्यते । अतो राजषधयः सवे मृगयाां याांभत भारत ॥ 
न भह भलप्यांभत पापेन न चैततपातकां  भवदुः । भपतृदैवतयजे्ञषु प्रोभक्षतां हभवरुच्यते ॥ 
प्राणदानातपरां दानां न भतूां न भभवष्ट्यभत । अभनष्टां सवधभतूानाां मरणां नाम भारत ॥ 
सवधयजे्ञषु वा दानां सवधतीथेषु वाऽऽप्लुतम् । सवधदानफलां  वाऽभप नैतत्तुल्यमबहसया ॥ 
इभत श्रीमहाभारते अनुशासनपवधभण दानर्मे अबहसाफलकथने 
षोडशाभर्कशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
 

॥ व्यास उवाच ॥ 
यजे्ञन तपसा चैव दानेन च नराभर्प । पूयांते नरशादूधल नरा दुष्ट्कृतकाभरणः ॥ 
राजसूयाश्वमेर्ौ च सवधमेर्ां च भारत । नरमेर्ां च नृपते तवमाहर युभर्भष्ठर ॥ 
यजस्व वाभजमेरे्न भवभर्वद्दभक्षणावता । बहुकामान्नभवते्तन रामो दाशरभथयधथा ॥ 

इभत श्रीमहाभारते आश्वमेभर्के पवधभण तृतीयोऽध्यायः ॥ 
ततो यूपोच्रये प्राप्ते षड्बैल्वान् भरतषधभ ॥ 

खाभदरान् भबल्वसभमताांस्तावतः सवधवर्तणनः । देवदारुमयौ िौ तु यूपौ कुरुपतेमधखे ॥ 
श्लेष्ट्मातकमयां चैकां  याजकाः समकल्पयन् । इष्टकाः काांचनीश्चाि चयनाथं कृताऽभवन् ॥ 
शुशुभे चयनां तच्च दक्षस्येव प्रजापतेः । ततो भनयुक्ताः पशवो यथाशास्त्रां मनीभषभभ ॥ 
तां तां देवां समुभद्दश्य पभक्षणः पशवश्च ये । ऋषभाः शास्त्रपभठतास्तथा जलचराश्च ये ॥ 
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यूपेषु भनयता चाऽऽसीतपशनूाां भिशती तथा । अश्वरतनोत्तरा यजे्ञ कौंतेयस्य महातमनः ॥ 
स यज्ञः शुशुभे तस्य साक्षादे्दवर्तषसांकुलः । भसद्धभवप्रभनवासैश्च समांतादभभसांवृतः ॥ 
तस्स्मन् सदभस भनतयास्तु व्यासभशष्ट्या भिजषधभाः । सवधशास्त्रप्रणेतारः कुशला यज्ञसांस्तरे ॥ 
नारदश्च बभवूाि तुांबुरुश्च महाद्यभतः ॥ 

इभत श्रीमहाभारते आश्वमेभर्के पवधभण अनुगीतापवधभण 
अश्वमेर्ारांभे अष्टाशीभततमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 

 
॥ वैशांपायन उवाच ॥ 

श्रपभयतवा पशूनन्यास्न्वभर्वद्भिजसत्तमाः । तां तुरांगां यथाशास्त्रमालभांत भिजातयः ॥ 
ततः सांश्रप्य तुरग भवभर्वद्याजकास्तदा । उपसांवशेयन् राजांस्ततस्ताां दुपदातमजाम् ॥ 
उद्रृ्तय तु वपाां तस्य यथाशास्त्रां भिजातयः । उपाभजिद्यथाशास्त्रां सवधपापापहां तदा ॥ 
भशष्टान्यांगाभन यान्यासांस्तस्याश्वस्य नराभर्प । तान्यग्नौ जुहुवुर्ीराः समस्ताः षोडशस्तवधजः ॥ 
व्यासः सभशष्ट्यो भगवान् वर्धयामास तां नृपम् । ततो युभर्भष्ठरः प्रादाद् ब्राह्मणेभ्यो यथाभवभर् ॥ 
गोबवदां च महातमानां बलदेवां महाबलम् । तथाऽन्यान्वृस्ष्ट्णवीराांश्च प्रदु्यम्नाद्यान्सहस्रशः ॥ 
पूजभयतवा महाराज यथाभवभर् महादु्यभतः । एवां बभवू यज्ञः स र्मधराजस्य र्ीमतः ॥ 
बह्वन्नर्नरतनौघः सुरामरेैयसागरः । सर्तपःपांका ह्रदा यि बभवुूश्चान्नपवधताः ॥ 
पशूनाां वध्यताां चैव नाांतां ददृभशरे जनाः । 
तां महोतसवसांकाशां हृष्टपुष्टजनाकुलम् ॥ भवपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृताथधः प्राभवशतपुरम् ॥ 

इभत श्रीमहाभारते आश्वमेभर्के पवधभण अनुगीतापवधभण अश्वमेर्समाप्तौ 
ऊननवभततमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 

अथध 
 
युभर्भष्ठर, र्मधराजा भीष्ट्माचायधने प्रश्न करे छे, के ग्रहस्थ अने सारू् आ बेमाांथी उत्तम मध कोनो? 
 
ते ऊपर भीष्ट्माचाये जबाब दीघो के ब ेर्मध सारा छे. 
 
पभछ कभपलजी बोल्या के वदेनी बनदा हुां करी शकतो नथी. आश्रम प्रमाणे र्मध सारा छे. 
 
स्युमरश्मी ऋषी बोल्या के स्वग े जवाने यज्ञ करो ए प्रमाणे हमेष वदे बोल्यो छे. तेथी परांपराथी यज्ञ 

करता आव्या छे. बकरानो, अने घोडानो, अने गाडरनो, गायनो, अने पांभख जनावरोनो, यज्ञ थायछे. गाममाां अने 
भसममाां जे जनावरो छे अने वनस्पभत छे ते सवध भक्षण करवा एवुां वदेमाां कहु्यां छे. अने जनावरो अने र्ान्य आ बेथी 
यज्ञ थाय छे एम वदे कहु्यां छे. ए प्रमाणे प्रजापभत देवे ठराव करीने यज्ञ भवभर्, जनावरो, अने र्ान्य ए सवध उतपन्न 
कयां. ते प्रमाणे देव प्रजापभतना ठराव प्रमाणे यज्ञ करावा लाग्या. यज्ञने वास्ते जनावरनो उपयोग करवो ते 
ब्रह्मदेवनी आज्ञा प्रमाणेछे. अने ते प्रमाणे पुवांपरथी करता आव्या छे. जनावर, मनुष्ट्य, वनस्पभत, ए सवध स्वगे 
जवानी इच्छा करे छे. जनावर, र्ान्य इतयाभद १२ प्रकारनी सामग्री यज्ञमाां जोइए ते अने वदे मळी एकां दर १६ 
अने सत्तरमो अस्ग्न आ प्रमाणे यज्ञनी सामभग्र वदेमाां लखी छे. तेथी पूवेथी मनुष्ट्यो यज्ञ करवा लाग्या. आ सवध 
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पदाथध यज्ञाथध कया छे. एम वदेमाां लख्यूां छे. एज प्रमाणे सवध वदे, भसद्ध पुरुष, महाऋषी ए सवध जणमो एज पुकार 
छे. तयारे एमाां पातक शानु होय! यज्ञथी परभवमा सारुां  थाय छे. 

 
शाांभतपवधमाां ए प्रमाणे कथा २६८ मा अध्यायमाां छे. 
 
स्युमरभश्म ऋषी कहे छे के–सवध जीव, माना आश्रमथी जीव ेछे. ते प्रमाणे ग्रहस्थने आश्रये, सवध सारु् 

इतयाभदक जीव ेछे. गृहस्थथी यज्ञ, थाय छे तप थाय छे माटे गृहस्थाश्रमी लोक र्मधनो टेको छे. आ बभर् बावत 
शास्त्र भवचार करीने में कही छे. 

 
आ प्रमाांणे कथा २६९ मा अध्यायमाां छे. 
 
र्मधराजा कहे छे. हे आचायध अबहसा मोटो र्मध छे एम पण घणी वखत कह्यूां, अने तेमज श्राद्धमाां अनेक 

प्रकारनुां माांस खावानी छुट आपी छे. तयारे बहसा कया भवना माांस शी रीते मळश.े मारो आ सांशय जातो नथी. माटे 
एनो खुलासो करो. यज्ञ भसवाय, अने शासे्त्र छुट आपी छे ते भसवाय, माांस न खावुां. एनुां नाम प्रवृभत्त र्मध परांतु 
मोक्षनी इछा होय तेनो आ र्मध नथी. वदेना मांिथी पभवि थएलुां , अने पाणी छाांटीने प्रोक्षण करेलुां  माांस पभवि छे 
ते खावानी हरकत नथी, आ भसवाय माांस खावूां नहीं. प्रवृभत्त अने भनवृभत्त ए ब ेर्मध ऋषी लोके कह्या छे. 

 
अनुशासन पवधमाां ए कथा ११५ मा अध्यायमाां छे. 
 
र्मधराजा पुछे के हे आचायध शुां खावूां ने शुां न खावूां ए मने कहो. भीष्ट्म जवाब दे छे के हे र्मधराजा, आ पृथ्वी 

उपर माांस जेवो उत्तम पदाथध नथी, जीवने पुभष्ट आपनार, शभररने वृभद्ध करनार, माांस जेवो भबजो पदाथध छेज 
नहीं. तिाभप तेनो तयाग करवामाां पण बहु गुण छे. वदेाज्ञा प्रमाणे माांस खावामाां दोष नथी. कारण यज्ञाथध 
परमेश्वरे पशु जनावरो उतपन्न कयां छे, एम वदेमाां लख्युां छे. ते भसवाय माांस खावूां ए राक्षसी कमध छे. क्षभि 
जाभतनो र्मध छे, ते कहुां छुां. के तेमणे पोताना बळथी जनावरो मायां होय ते खावामाां तेमणे दोष नथी. आगस्स्त 
ऋभषने पण सवे मृग, पक्षीनुां माांस खाव्युां हतुां, सवध राजषी भशकार करे छे. ते करवामाां तेमने पाप नथी. श्राद्धमाां 
यज्ञमाां जे माांस खाय छे, ते देवोनुां उभछष्ट खाय छे प्राण सवधने प्रीय छे माटे प्राण रक्षण करवो ए मोटुां दान छे. 
अबहसा राख्याथी सवध यज्ञ तप भतथधनु फळ मळे छे. 

 
ए प्रमाणे कथा ११६ मा अध्यायमाां छे. 
 
व्यासजी कहे छे. पापी छे ते यज्ञ, तप, दानथी पभवि थाय छे. राजसूय यज्ञ. अश्वमेर् यज्ञ, नरमेर् एवा 

अनेक प्रकारना यज्ञ छे, तेमाांनो घोडोनो यज्ञ तुां कर. पूते रामचांरजीए ए यज्ञ कयो हतो. 
 
ए प्रमाणे अश्वमेर् पवधना ३ जा अध्यायमाां ए कथा छे. भबलेना, खेरना, देवदारुना अनेक खींटा यज्ञमाां 

कया हता. इटो सुवणधनी करी हभत. चयन कुां ड सुांदर रच्यों हतो. अने एक एक देवने वास्ते पशु पक्षी बळद 
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जलचर जनावरेा एकां दर िणसे बाांध्याां हताां तेमाां अश्व एटले घोडो बहु शोभभवांत देखातो हतो, भसद्ध अने ब्राह्मण, 
व्यासजी अने तेमना बहु भशष्ट्य, सवध कमध जाण नारा अने नारदजी मोटा तेजस्वी अने तुांबरुऋषी, सभामाां हता. 

 
ए प्रमाणे कथा ८८ मा अध्यायमाां छे. 
 
वैशांपायन कहे छे. पछी ब्राह्मणोए सवध जनावरोनु माांस राांर्ीने तैयार कयुध. अने शास्त्र प्रमाणे घोडानु माांस 

पण राांघ्यु. राजा अने रौपदी राजपतनीने उपसांवशेन सांस्कार थयो. तयार पछी घोडानु काळजु ब्राह्मणोए राजाना 
हाथमा आप्यु तेथी राजानु सवध पाप गयुां. बीजा अांगनु माांसनो सोळ याबज्ञके मळीने हवन कयो. ते सभामाां 
श्रीकृष्ट्णजी तेंमनों भाइ बलदेवजी प्रदु्यम्न वीगेरे हता तयार पछो ब्राांह्मणोनी पूजा अने दान कयां. ए प्रमाणे 
र्मधराजाना घोडानो यज्ञ थयो. तेमाां र्न, र्ान्य, रतन, अने दारू पीवानो पुष्ट्कळ आप्यो हतो, अने घीनो कादव 
थयो हतों. अने अन्नना पवधत थया हता ने जनावर केटलाां मायां तेनी सांख्या नहभत. ए प्रमाणे यज्ञ कयाथी राजानु 
पाप गयुां, जने प्रजा तृप्त थई. 

 
ए प्रमाणे कथा ८९ माां अध्यायमा अश्वमेर् पवधमाांछे. 
 
भनगमशास्त्रना ग्रांथ हजार भातना छे तेथी यक्ष प्रश्नमाां युभर्भष्ठर राजाए पण एवो जवाब दीर्ो के. 
 

श्रुभतर्तवभभन्ना स्मृतयोऽभप भभन्नाः ॥ नाना ऋषीणाां मतयोऽभप भमन्नाः ॥ 
 
तयारे आपणो तो शो भहसाब शास्त्र नबळु अने चाले नबह एवूां थयुां तयारे रूढी एना माथापर चढी बेठी. 

खरोखर भवचार करताां एवुां न थवुां जोइए; कारण के रूढीना कता मुखध लोक होय छे, अने शास्त्रना कता डाह्या 
होय छे. पण घणाां वरसथी शास्त्र लखवानु के सुर्ारवानुां बांर् पड्युां अने घणो काळ भवती गयो. तयारे शास्त्र काढीने 
जोइए तो साांप्रतकाळने कशुां मळतुां नथी. अनेक भातनाां शास्त्र उतपन्न थयाां तेथी भ्राांभतनो डुांगर लोकोनी आगळ 
पड्यो, तेमाथी सार आसार भवचार करवानी शस्क्त बद्धाय लोकोनी क्याांथी होय, र्माध्यक्ष अने बहदुराजा सवध 
मुखध थया. शीक्षण पद्धभत के पभरषद रह्यूां नथी तेथी मन माने तेवा पांथ अने साांप्रदाय भनकळ्या. चांगी, भांगी लोको 
महांत थइ पड्या. हाव ेप्रसांगे रु्तारा लोकोने सारी पेठे फाव्यूां. आळसुां भनरूपयोगी लोक खाय तेनुां नाम पुण्य. अने 
मेहेनुतु खाय ते पाप. व्रत, तीथध, शाांभत, उद्यापन इतयाभद शाांभतक पौभष्टकना ग्रांथ मोटा मोटा लखीने ब्राह्मण 
लोकोए पोतानो र्ांर्ो वर्ायो तेथी भभख मागनारनी सांख्या देशमाां बहु वर्ी, पण उद्योग वध्यो नही. उद्योग अने 
भवद्या तरफ कोईनु लक्ष नथी. अने ते काममाां पैशो कोई आपतुां नथी. तोफानी काममाां देशनु रव्य खचाय छे. माटे 
हावा काळनाां जुना लोकोने कशुां सुझतुां नथी. तेमनी अक्कल काळना प्रखर प्रकाश थी गुम थई छे. नवा लोकोए 
आ काममाां मन घालीने तपास करवो जोइए, अने सार शुां छे, असार शुां तेनो भनणधय करीने लोकोए भक ये रस्ते 
चालवुां अने भीख ओछी थाय अने उद्योग वरे् एवी योजना करवी जोइए एज मनुष्ट्य जन्मनु साथधक छे परमेश्वर 
कृपा करीने जे बुभद्ध आपश ेते खरी. 

 
कमधकाांड भनरुपयोगी छे. आ भसद्धाांत वदेमाां एटले अरण्यक अने उपभनषदमाां लख्यो छे. ज्यारे ब्राह्मण 

कमधकाांडनी भनशानी, भशखा अने सूि तोडीने कमध अने उपासना उपरथी हाथ उठावछेे, तयारे आपण एम नथी 



 अनुक्रमणिका 

केहेता के ए वटली गयो; पण तयो अने नारायण रूप थयो एम कहीये छीए तयारे कमधनो तयाग ए नकध नुां सार्न 
नथी ए वात भसद्धछे. पण व्यवहारमाां ज्याां सुर्ी रहीये छीए तयाां सुर्ी एनी जरूर. परमाथध भवषे कमध उपयोगी नथी 
ए भसद्धाांत जे भदवसथी सन्यास बहदु लोकोना आचारमाां पेठो ते भदवसथी कमधनी केवळ बनद्या थइ. आ प्रमाणे 
परस्पर बनद्या थयाथी जेटलाां आर्ार रूप शास्त्र छे ते सवनंी बनद्या थइ. बनद्या वगर एक पण आर्ार रह्यो नबह. 
वदेाांभत कमधनी बनद्या करेछे. वैष्ट्णव शवैनी करेछे, श्रोभत वाभमनी करेछे. ए समजीने लोके शास्त्र मुकी दीरु्ां अने 
रूढीने र्मध समजीने रूढीने वळगी रह्याछे. शास्त्र सांबांभर् वाद कोईने गमतों नथी; कारण तेमाांथी काळुां 
भनकळवानु, अने वर्ारे फजेतीनुां कारण बनवानुां. तेथी कोई पण चचा करतुां नथी. ए वात आज थइ एम नथी, 
पण भारतमाां पण एम कहु्यां छे के. 

 
र्मधस्य तत्त्वां भनभहतां गुहायाां महाजनो येन गतः स पांथाः ॥ 

 
रूढी उपर लोकोनी भनष्ठा एभव मजबुत बेठी छे के जरा कोइ रुढी भवरुद्ध करे तो तेनी बुमो पडे छे, पण 

ते भवश ेशास्त्र शुां छे ए भवचार करवाने कोई पण समथध नथी, अने इच्छा पण राखतुां नथी. लोक एम कहे छे के जुनाां 
पोथाांमा गमे तेम हश ेपण हाल चाले छे ते खरुां . एम थवाथी सुर्ारो कोइ करी सकतुां नथी. मनु एम कहेछे के 

“पक्वान्नां फलवत् ग्राह्यां” 
पण ए वातनी रूढी नथी तेथी ते शास्त्र रद्द थयुां. तेज प्रमाणे. 

कापासां कभटभनमुधक्तां कौशयेां कृतभोजनम् ॥ 
 

एथो रूढी उलटी छे. पोतीयाने जेटलुां  अशुभचतव अडके छे एटलुां  यज्ञोपवीतने अडकतुां नथी. सवध 
ब्राह्मण, शास्त्रमाां समान छताां जुदा थया छे, अने वणधमाां जाभत, अने जाभतमाां ज्ञाभत रूढीथी थइले. आ रूढीनुां जोर 
अने शास्त्रनी नीबधळता समजीने इांगे्रज सरकारे अदालतने सारू कायदो ठराव्यो तेमाां पण शास्त्रथी रूढी वर्ारे 
बळवान ठरावी छे. तयारे रूढीना अनुयायी लोक ते सुर्ाराना रस्ता उपर शी रीते आवश ेते मोटो भवचार छे. 

 
रूढीनुां जोर एवुां छे के वैष्ट्णवी मांभदरमाां यज्ञ न करवो एवो मत राखे छे, पण, वदेना पारायणथी मांभदर 

पभवि थाय छे. तेमाां यज्ञनो भवर्ी, अश्वमेर्, नरमेर्, इतयाभद भवभर् बोल्या छे, ते साांभळवामाां घणुां पुण्य जाणे छे. 
साांभळव,ू पण करवुां नबह. तयारे न करवानाां भवभर् श्रवण करवामाां पुण्य छे के नभह? आ प्रश्ननो मोटो भवचार 
उतपन्न थाय छे. यजुवेद सांस्व्हतामाां ६०० जनावर अश्वमेर्माां मारवाां तेनाां नाम भवगतवार लख्याां छे, तेज प्रमाणे 
अश्लील भाषण लख्याां छे, ते होभळमाां नीच लोक बोले छे तेर्ी नठाराां. तेज प्रमाणे मनुष्ट्य यज्ञना बसो नरजाभतना 
नाम लख्याां छे, ते साांभळवामाां पुण्य हश ेखरूां ? सवध शास्त्र कहे छे के देह शुघ्यथध कमध छे. 

 
गीता 

 
यज्ञो दानां तपशै्चव पावनाभन मनीभषणाम् ॥ 

ए प्रमाणे वदेाांभत पण बोले छे, तयारे उपर लखेलाां कमधथी देहनी अने भचत्तनी शुभद्ध थाय खरी. 
अनुस्तरणीथी मुवो माणस स्वगे जाय, ए पण मोटो सांशय छे. रूढीथी ढेडने कोइ अडकतो नथी. तेनुां कारण एम 
कहे छे के ढेड जनावरो खाय छे तयारे मुसलमान भवगेरे शुद्ध शाथी थया? ते घरमाां आव ेपण ढेड चामभडयो न 
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आव ेतेनुां कारण कदाभप ढेड हराम एटले मुवा जनावरो खाय छे, अने मुसलमान हलाल एटले मारीने खाय छे, 
माटे पभवि थया हश?े आगगाभडमाां, ढेड बेसे तो लोक पुकार करे छे, अने यवनाभदक बेसे तो कोइ बोलतो नथी 
एनुां कारण दभरर हश,े के भबजु हश,े ते कोण जाणे? तयारे दभररी ते नीच एम केहता न फाव.े उांचवणधना घणा 
दभरभर छे. 

 
भारतमाां भीष्ट्माचाये कहेलो भसद्धाांत साांभळी ने र्मधराजाए भीष्ट्मना भनयाण पछी अश्वमेर् कयो अने 

िणसो जनावरो मारी ने पाप मुक्त थया. हव ेभभष्ट्माचायधना भसद्धाांतनो अथध कोइ भबजे प्रकारे करश ेतारे प्रतयक्ष 
युभर्ष्ठीर राजा साांभळनार हता अने भीष्ट्माचायध बहु वृद्ध अने र्मधज्ञ हता तेथी तेमना मरण समये र्मध, व्याख्यान 
साांभळवाने वास्ते मोटी ऋषीनी सभा भराइ हभत. तेमाां युभर्भष्ठर राजा मुख्य हता तेणे अश्वमेर् केम कयो? तेना 
ध्यानमाां भीष्ट्माचायधनो भसद्धाांत बरोबर आव्यो नही के केम? 

 
वदे, पुराण, इभतहास, आ सवध पुस्तको परमेश्वरे भनमाण करेला छे, अने ए तेभन वाणी छे, ए प्रमाणे बहदु 

लोक मानेछे, ए प्रमाणे न माने तेने नास्स्तक कहेछे. तेमा बेकाांण्ड छे, कमधकाांड अने ज्ञानकाांण्ड एक बीजाने 
भवरुद्धछे. तारे ज्ञाभन नास्स्तक केशु? जे ज्ञानकाांण्डनी दीक्षा एटले सांन्यास लेछे ते आस्स्तक के नास्स्तक कदाभप 
बे जणा आस्स्तक कभहये, तो कमध करनारा भदक्षीत अस्ग्न होभि पण आस्स्तक अने चोटली अने जनोइनो तयाग 
करनारा सांन्याभस अने परमहांस पण आस्स्तक छे, एम जणाय छे. तेमाां कमध कताने पुनजधन्म अने ज्ञाभन ने मोक्ष 
एटलो फरकछे. तारे कमधकाांण्ड माां शु करवा पडव?ू ए समजातु नथी. नीच मागध कमधनो छे तारे ज्ञानी केम न 
थव?ू सांसारमा पण ज्ञानी थइए तो हरकत नथी. 

 
कृष्ट्णः भोगी शुकः तयागी राजा जनकराघवौ । वभसष्ठः कमधकता च पांचैते समज्ञाभननः ॥ 
 
ए प्रमाणे बद्धाय लोक कमध मुकी देईने पोत पोताना र्ांर्ा करीने ज्ञानी थाय तो भश हरकत? पण लोक 

कहेश ेके रूढी नथी माटे सांन्यास लेवो जोइए तारे कृष्ट्ण, राम, जनक, एमणे सांन्यास क्यारे भलर्ो हतो? 
 
हाल रूढीनुां जोर एवुां छे के र्मधना आचायध जो बावा होय तो तेने पगे लागे, तेमनो उपदेश ले, तेभथ मोके्ष 

जाय. एम समजे, पण ज्ञातनो टांटो होय, अने आचायध कहे तारे तेनुां वचन कोइ माने नहीं. बावाने गुरु कहेपण 
तेनुां पाणी न भपये एक तरफथी एम समजे छे के हु पभवि ज्ञात जातमाां छुां, बावा अने सारु् वटलेला छे. तेनुां पाणी 
भपवुां नहीं, अने भबभज तरफथी एम समजे छे के बावो मने मोके्ष मोकलश.े तारे एनो मेळ कशो नथी. रूढी प्रमाण. 

 
एक ठेकाणे अन्नमाां मेध्य आव्युां एम ऋग्वदेमाां लख्युांछे, पण ते अन्ननीं प्रशांसापर वाक्य छे. पण तेभथ पशु 

बहसा वजध थइ एम नथी. कारण हजारो वदे अने सूि प्रमाण छे. भभष्ट्माचायध अने शांकराचायध एमज बोल्या छे, अने 
यज्ञनी वातो भारताभदकमाां आभव छे, युभर्भष्ठरे अश्वमेर् कऱ्यो, तेमाां व्यास भशष्ट्य सहवतधमान हाजर हता अने 
िणसें पशु माऱ्या, तारे व्यासजीने मेध्य जनावरमाां रहु्यां नहीं ए वात मालुम पभड नहोभत? अने हालना पांभडतोने 
माि मालुम पभड, ए पण कहेवुां मुष्ट्केल छे. जनावरोमाांथी भनकळीने मेध्य अांनमा पेठू, ए वाक्यनो अथध एटलोज छे 
के अन्न पण होमवा लायक छे. वैकुां ठना भगवाननो अवतार अयोध्यामाां थयो तारे वैकुां ठ खाभल पड्यूां एम थतु 
नथी. तेज प्रमाणे जनावरमाांथी मेध्य भनकळीने अन्नमाां आव्युां एनो अथध ब ेमेध्य छे. एम न कभहये तो हजारो वदे, 
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अने यज्ञनी आख्याभयका हजारो छे, ते खोभट थश.े अने ते करनारा प्राचीन बर्तह, व्यास, युभर्भष्ठर, भरताभदक, 
सवध मूखध ठरश.े कोइ पांभडतोनो मत एवो छे के बहसा करता तेनुां कारण अन्न मळतुां नहोतु, पण ए वात खोटी छे. ए 
प्रमाणे भारतना अश्वमेर् पवधना श्लोक दाखल कऱ्या छे, ते उपरथी समजाश.े लक्षा वर्ी लोकोने जमाडवा अन्न 
मळ्यूां. अने होमवाने डाांगर केम न मभळ? भबजु अनुस्तरणीनो होम लख्योछे ते खावाने वास्ते नथी फकत पे्रत 
सांस्कारमाां जनावरने बाळवुां एटलुां ज लख्यूां छे. तारे अन्न कमभतनुां कारण क्याां आव्युां. तारे आ तकध  पण भमथ्या छे. 
गुजधर देशना लोके ए बहसा वजध करोभल छे तेनु कारण एमने शास्त्रनो खरो अथध जड्यो अने प्राचीन व्यासाभदक 
ऋभष अने शांकराचायादीक आचायोए वदेनो अथध जाण्यो नथी एम नहीं, गुजरातना ब्राह्मणो शास्त्र रु्रांर्र मुळथी 
नथी गुजरातमाां कोइ शास्त्र उपर ग्रांथ थयेलो नथी. दक्षणमाां हेमारी मार्वाभदक प्रभसद्ध छे, वांगदेशमाां गहार्र 
इतयाभद प्रभसद्ध छे, पण गुजरातमाां कोइ काळमाां ग्रांथ थयेलो नथी. फकत जैनर्मधना बळथी ब्राह्मण दबाया. माटे 
यज्ञाभदक भवभर् मुकी भदर्ो. तारपभछ वैष्ट्णव लोकोए पण अबहसा प्रभतपादन करी तेथी ब्राह्मण तेमने मळया रह्या. 
ए खरू कारण कबूल करवाने तेमने शरम लागेछे, तेथी वदेनो अथध एम नथी एम कहेछे, पण ए वात जुभठ छे. तेनुां 
प्रमाण आ ग्रांथमाां पाने पाने मळश.े गुजरातमाां भदभक्षत नामना, याभज्ञक नामनाां, ब्राह्मण छे तारे तेमणे पूवे यज्ञयाग 
कऱ्या हशजे पण हाल मुकी भदरु् छे, तेनुां कारण फकत जैनर्मधनो फैलाव छे. वदेनो अथध बहसापर छे, एम घणा 
पुरावाथी शाभबत छे. प्रतयक्ष वदेना मांिो. ते प्रमाणे पुवेना राजाभदके कमध करेला तेनो इभतहास. साांप्रतनो काशी 
भवगेरै ठेकाणे यज्ञ कमध थायछे ए सवध प्रमाण फकत गुजरातना हालना ब्राह्मणोथी भमथ्या केम थश?े ए सांशयभन 
भनवृभत्त खरी रीते कोइ करश ेएवी आशा छे. हजारो प्रमाणथी भवरुद्ध बोलवामाां शो माल? 

 
मूर्ततनी ऊपासना तांि अने पुराणथी उतपन्न थइ, पण वदेमाां कोइ ठेकाणे नथी. सांध्या ब्रह्म यज्ञ इतयाभदक 

ब्रह्म कमधमाां मुर्तत नथी. मुर्ततनो मागध भनकळ्यो तेथी लोकोने मोठी छूट मभळ. पांथ पांथमाां गामोगाम अने वगडामाां 
अनेक मूर्ततयो थइ, एके एक करी, तयारे बीजाए बीजी करी. कोइ चार हाथनी कोइ आठ अने दश हाथनी करी, 
कोइ चार मुखनी कोइ, छ मुखनी, कोइ शाांत रूपनी कोइ वीरनी, कोइ भस्त्रनी, कोइ जनावरोनी, कोइ अरू्ध 
जनावर अने कोइ अरू्ध माणस एवी, करी. पछी तेनुां भक्षण, तेनो पूजापो, तेनुां वाहन, पाि, आयुर् आभरण 
शृांगार, तेनुां कुटुांब. अने तेनो भवस्तार, अने नोकर, चाकर, तेनी राणीयो, अने राखेली स्त्रीयो, अने तेनी रूची, 
अने तेनुां भस्क्तनुां पटल, पद्धभत, न्यास, मुरा, यांि, मांि, बीज, पांचाग, इतयाभद उभा कया. एथी बहदु लोको महा 
भ्रम अने अांर्ःकारमाां पड्या. एनो भनणधय काळ करश ेते खरो. आगममा, रजस्वला, भांगण इतयाभदक पण पूजा 
योग्य मूर्तत थइ छे, तेथी तेनो अांत पार रह्यो नथी, र्मधमाां ए मोटुां तोफान उतपन्न थयुां, एम लागे छे? ए भवश ेकोइ 
खुलासो करश ेतो सारूां . 

 
एय कहे छे के कृष्ट्ण अवतार छे, अने कृष्ट्णनुां वाक्य गीता इतयाभदक मानवा. बुद्ध अवतार छे, पण बुद्धना 

वचन मानवा नहीं. 
 
वल्लभाचाये प्रमाण एटले खरा शास्त्र ठराव्या छे ते ए प्रमाणे. 
 

वदेाः श्रीकृष्ट्णवाक्याभन व्याससूिाभण चैव भह । 
समाभर्भाषा व्यासस्य प्रमाणां तच्चतुष्टयम् ॥ १ ॥ – उत्तरतो बलवान् 
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वदे, गीता, ब्रह्मसूि, अने भाग्वत ए चार एक करता एक वर्ारे मानवा लायक तेज प्रमाणे भशवने ईश्वर 
कहेछे, पण भशव ेरचेला तांिो मानवा नहीं. एम केटलाएक पांभडतोनो मत छे. तारे आ बद्धायनो सार एवो भनकळे 
छे के, गमे ते देव, के ऋभष शास्त्रनो लखनार हश ेपण तेनो लेख आपणा ध्यानमाां उतरश ेके बरोवर छे तारे ते 
मानवो. अने मनमाां नठारो एम लागे तारे मानवो नबह. तयारे शास्त्रमाां सारु भकयुां अने नठारू भकयुां ए जाणवाने 
वास्ते आपणुां मन प्रमाण छे, शास्त्र प्रमाण नथीं. कारण शास्त्रो सारा अने न ठारा अनेक भेळ शळे थया. तारे 
बुभद्धथी भनश्चय करवानो रह्यो. 

 
कहु्यां छे के. 
 

श्रुभतस्मृभतभवरोरे् तु युस्क्तरेव बलीयसी ॥ 
युस्क्तहीने भवचारे तु र्मधहाभनः प्रजायते ॥ १ ॥ 

 
वदे पण प्रमाण नही. तेमाां जेटलु आपणें फावतु आव,े तेटलु खरु, बाकी खोटु. ते खोटु ठरावाने वास्ते 

गमे ते ग्रांथनुां वाक्य लेवु, भारतथी के पुराण वचनथी वदेने रद् करीये, तेनी बचता नही. तारे मन एज मोटुां शास्त्र 
छे. एम भसद्धाांत ठरावीये तो अनेक प्रकार ना माणसना, अनेक प्रकारना मन छे. तारे भकया माणसना मननो 
आर्ार करीये, ए पण मोटो सांशय छे? जे गुरु पासे जइये तो तेभन एक उपसना होयज, ते पोताभन उपासना 
बतावश.े वैष्ट्णव हश ेतो भवष्ट्णुनु बतावश,े काभलकानो उपासक हश ेते, ते बतावश.े वदेाांभत हश ेतो सवध कमध काण्ड 
व्यथधछे अने एक ब्रह्मभन उपासना करवी एम बतावश.े तारे भबजा बद्धाय मागध खोटा अने मारो मत खरो एम पण 
कहेवु भवचारमाां ठीक आवतु नथी. कदाभप सवध देवता छे. ते. एक इश्वरनु रुपज छे. नाम रुप लोके एक जुदु 
कल्प्यु, माटे भश बचताछे बद्धायने परमेश्वर कभहये एम केटालाएक मत र्रावछेे, अने कोइथी भवरुद्ध चालता नथी 
तेमणे एक सांकट मोटु पडेछे, ते एज के नठारा अने सारा शास्त्र जे उपर बताव्याछे ते सवधने मान्य करवा पडेछे 
भववके जायछे अने सुर्ारो करवानी बुद्धी क्षीण थायछे. आळसु, अभववकेी, ने ए मत गमश ेपण, बद्धायने ए मत 
गमवानो नथी. हजारो तकरारो स्वाभमनारायण भवगरेनी चाले छे ते उपरथी एम मालम पडेछे. तारे शास्त्र खरू 
भकयुां ए सार काढवाभन घणी जरूर छे. पण ए काम कोण करश,े ते हजी समजातुां नथी. भविान लोके एम ठराव्युां 
छे के:— 

 
अग्नौ भक्रयावताां देवो भदभव देवो मनीभषणाम् ॥ 
प्रभतमा स्वल्पबदु्धीनाां सवधि समदर्तशनाम् ॥ 

 
आगमवाळाए जेम जांतर मांतर अने टुचका कल्पनाथी उतपन्न कऱ्या तेज प्रमाणे भनगमवाळाए चारश े

पाांचसे व्रत ठराव्या छे. तेज प्रमाणे दान ठराव्या छे व्रताकध , चतुवधगध बचतामणी वीगेरे ग्रांथमाां बद्धाय भेगा कऱ्या छे 
प्रतयेकमाां एक एक काहाभण लखी छे. तेनी भरभत एवी. 

 
“एक ब्राह्मण हतो ते दभरभर थयो तेथी पीडा पाम्यो अने भटकतो फरतो हतो तेनी एक दहाडे गांगाने 

काांठे एक ऋभषनी मुलाकात थइ तेणे कहु्यां के आज नोम छे आज जेको भकलापक्षी सोनानो करीने पूजा करश,े 
अने ब्राह्मणने दान देश,े तो तेनुां दभरर जश.े ते साांभळीने ते प्रमाणे करताांज बीजे दहाडे लक्ष्मी प्राप्त थइ, घरमाां 
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खोदताां रव्य मळयूां, अने ब्राह्मण सुखी थयो. ए व्रतनी कथा रामचांरजीए लक्षमणजीने कही तेथी जगतमाां प्रभसद्ध 
थइ एवुां ए व्रत लक्ष्मी आपनार छे.” 

 
आभव कथा हजारो लखीछे. अने तेणे आर्ारने सारु जे मोटा पुरूषो थइ गया, तेमना नाम दाखलकऱ्या 

छे. एटलुज नहीं, पण स्थावर पदाथधना नामथी केटलीएक कथा लखी छे. जेमके र्रणी अने शषेनो सांवाद, सूयध 
अने अरूणनो सांवाद, सागर अने आकाश, चांर अने शभन, अस्ग्न अने कार्ततक स्वामी, भहमालय अने इांर, इतयाभद 
जड, स्थावर, कस्ल्पत पुरूषना नामथी कथा लखी छे. तेमाां मोटी मोटी करामतो, अद्भतु चमतकार भसभद्ध, 
अनेक तरेहना रस, अने रांग, पण ते बद्धायनो मतलब एज के ब्राह्मणनुां महातम वर्ारवूां अने तेमणे जेटली बने 
एटली भमलकत आपावी. ए प्रमाणे सवध कथानो सारछे. ब्राह्मण पहेला श्राप देता अने वर आपता, तेनी बहु 
कथाओ लखी छे. कोइना श्रापथी राजा मरी गया, समुर सुकायो, यादवकुळनुां सतयानाश गयु, मोटा देव, पवधत, 
नदीयो, ए पण भबभहने चालता. अने ए बोले तेम करता. ए मतलबनी हजारो कथाओ लखीछे. सांस्कृत पुस्तकनो 
मोटो भाग ए मतलब उपरजछे. अने ब्राह्मणनी लायबे्ररीमाां सवध पुस्तको एज प्रकारना होयछे. जेणे आवा पुस्तको 
नाहानपणथी वाांच्या होय, तेना मनउपर असर तेज प्रकारनो लागे. सांस्कृत भणेलो मोटो पांभडत होय, तो ए 
भवद्यामाां बहु कुशल होयछे. भगूोळ, यांिज्ञान के इभतहास, वगेरे सतयभवद्याथी ए बहु दुर होयछे. सतयशुां अने 
असतयशुां, ते भवषे एनो भवचार नष्ट थायछे. बुभद्धमाां कुतकध  वृभद्ध पामेछे. दहीं दुर्, अने शरे्तडना रसनो समुरछे, 
सूयधनो वांश पृथ्वी उपर राज करवा आव्यो, भहमालयाभन भदभक्र ने भशवजी पण्या, अने सूयधभन कन्या ताभपनभद, अने 
यमनी बेहेन यमुना, इतयाभद अद्भतु कल्पना भवश े सांस्कृत पांभडतोना मनमाां कशो सांशय आवतोज नथी. अने 
सांशय आव्या भवना शास्त्रनी वृभद्ध के शोर्न थतु नथी. माटे बहदुस्थानमाां भवद्याभन वृभद्ध बांर् पभड, ने राजा अने 
भवर्वा ए बे जणा ब्राह्मणोना मोटा घराक थयाछे. आ बहदुस्थानमाां यज्ञकाांड कमभत थयुां, एम समजीने शाांभतक 
पौष्टीक कमधनाां वृभद्ध करी दानना भवभर् लख्याछे, तेमाां प्रतयेकमाां जुदा जुदा देवता तेमभन पूजा, होम, शृांगार, अने 
ते प्रमाणे करवाथी फल थायछे तेनुां वणधन, लख्युछे हेमाभर ग्रांथ ऊपरथी थोडा दान भनचे लख्याछे. 

 
उदककुां भदान, इच्छाभोजनदान, अश्वदान, गोदान, भमूीदान, ब्रह्माांडदान, कन्यादान, घांटादान, 

मभहषीदान, कदभलदान, घृतदान, रजतदान, काांस्यपािदान, छिोपानहदान, सुवणधदान, गजदान, 
दभक्षणामूर्ततदान, वृषभदान, कृष्ट्णाजीनदान, भतलदान, वस्त्रदान, पुस्तकदान, गोरू्मदान, शय्यादान, गृहदान, 
तुलादान, यज्ञोपवीतदान, गोपालमरू्ततदान, दशमहादान, श्वेताश्वदान, गोसहस्रदान, र्ान्यपवधतदान, 
कभपलादान, प्रपादान, दीपदान, अश्वतथदान, मणीदान, वृक्षदान, सवधस्वदान, लवणपवधतदान, रतनदान. 

 
इतयाभद जेटला उपयोगी पदाथध तेटला दान छे. अने ब्राह्मण भशवाय बीजाने आपवाना नहीं. अने बीजाने 

जमाडवा नहीं, ए बाबत सखत भनयम लख्या छे. ने एवा हजारो दान लख्या छे. तेज प्रमाणे व्रताकध  उपरथी थोडा 
भनचे व्रतना नाम लख्या छे. 

 
एकादशीव्रत, मुक्ताभरण, गोभिराि, सोमवारव्रत, रथसप्तमी, प्रदोष, हभरताभलका, बुर्ाष्टमी, 

नृबसहजयांभत, हस्तगौरी, जन्माष्टमी, अनांतचतुदधशी, परशुराम जयांभत, महालक्ष्मी, वैकुां ठचतुदधशी, चतुथी, 
दूवाष्टमी, वटसाभविी, ऋभषपांचमी, रामनवमी, कोभकलाव्रत, उपाांगलभलता, रुरवर्तत्तव्रत, सोमवती, 
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कभपलाषभष्ट, लक्षदीपव्रत, भशवामुभष्ट, शीतलाव्रत, भवजयादशमी, मांगलागौरी, लक्षनमस्कार; दशाहार, सांक्राांभत, 
लक्षप्रदभक्षणा, तुलसीभववाह. 

 
प्रतयेक कथामाां एम लखे छे के — 
 

शृणु राजन्प्रवक्ष्याभम व्रतानाां उत्तमां व्रतम् ॥ 
 
एनु फल बताव्युां ते ए प्रमाणे — 
 

अश्वमेर्सहस्राभण वाजपेयशताभन च ॥ 
वांध्यानाां पुिजननां र्नर्ान्यभववर्धनम् ॥ 

 
प्रतयेक व्रत कमधमाां एम लखे छे के 
 

आचायं च सपतनीकां  वस्त्रालांकारचांदनैः । 
तोषभयतवा शुबच दाांतां गाां च दद्यात् पयस्स्वनीम् ॥ 
ब्राह्मणान् भोजयेतपश्चाद्दभक्षणाभभः प्रदापयेत् ॥ 

 
दरएक व्रतमाां, नवा नवा देव आव ेछे, केळनुां झाड कदली व्रतमाां पुजाय छे तेभन प्राथधना करेछे ते भनचे 

प्रमाणे. 
 

आगच्छ कदभलदेभव सौभाग्यफलदाभयभन ॥ 
रूपां देभह जयां देभह यशो देभह सुभनभश्चतम् ॥ 

 
एज प्रमाणे भपपळो, वड, इतयाभदकनी कोइ ब्रह्मा, कोह भवष्ट्णु, कोर रूर, एवा नामथी प्राथधना पशु पभक्ष, 

झाड, र्ान्य, पाषाण, चामांडु, इतयाभदने परमेश्वर ठराव्या छे. ए पुराण अने तांिनो, र्मधवदेथी जुदो छे, अजुधने 
बाण मारीने तीरनो ढगलो स्वगध सुर्ी कयो, ते रस्तेथी इांरनो हाभथ लेइ आव्या ए कथा पण गजगौरी व्रतमाां छे. 
जेम जेम भस्त्रयो उपर जुलम वर्तो गयो, तेम तेम आवी कथा साांभाळवामाां अने व्रताभदक करवामाां वर्ारे साभमल 
थइ. एमने वास्तेज ए र्मध ठराव्यो एम पण घणे ठेकाणे लख्युां छे. आ बहदुस्थानमाां भवर्वा जेवो दुदैवी अमांगळ 
अने कुरूप प्राणी नथी. साभम मळे तो दुःशुकन थाय, मांगळ काममाां उभभ रहे तो मयादा तुभट कहेवाय, बे वार जमे 
तो अर्मध, घर माांडे तो वटभल जाय, सारु लुगडु पहेरेतो लुभच्च कहेवाय, एभव बळतरा कोइ प्राणीने न होय. 

 
केटलाएक पुराणमाां युगनाां वषध लख्याां छे तेनी भवगत. 
 
३६० वषधना १ भदव्य वषध थाय छे. 
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एवा भदव्य वषध मनुष्ट्य वषध 
कृतयुगमाां ४८०० १७२८००० 
िेतायुगमाां ३६०० १२९६००० 
िापारमाां २४०० ८६४००० 
कभलयुगमाां १२०० ४३२००० 

 
प्रतयेक युगना आरांभे सांभर्काल अने अांते सांध्याकाळ आव ेछे तेनुां कोष्टक. 
 

सांभर् मुख्यकाल सांध्याांश 
४०० ४००० ४०० 
३०० ३००० ३०० 
२०० २००० २०० 
१०० १००० १०० 

 
तारे कभलयुगनुां हाल ४९७५ मुां वषध चाले छे. अने सो भदव्य वषध एटले छभत्तस हजार (३६०००) वषध सुभर् 

कभलनी सांर्ी चालश ेते माां पुवध युगना र्मध चालवाना एम लख्यूां छे, ते खरू के खोटुां? आ प्रश्ननो जबाब कोण 
देश?े 

 
एज प्रमाणे श्राद्ध भवर्ीनो भवस्तार थयो छे. 
 
भनतयश्राद्ध, माभसक, दभर्श्राद्ध, दशधश्राद्ध, वार्तषक-साांवतसरी, घृतश्राद्ध, षण्णवभतश्राद्ध, चट, 

एकोभद्दष्ट, नाांभदश्राद्ध, भहरण्यश्राद्ध, पावधण, तीथधश्राद्ध, आमान्नश्राद्ध, सांभपडश्राद्ध. 
 
एक एक श्राद्धमाां लाख रूपया खचध थाय छे. राजा अने श्रीमान् ग्रहस्थो राांभडराांडो हजारो रुपैया 

भपतृकायधमाां खचध करे छे ए उपरथी, बारमु, जमवानी रीत, नात जमवानी रीत गुजरातमाां पडी छे साठोरा नागर 
सात वखत नातो जमाडे छे. अने औदीच ब्राह्मण एक वार नात जमाडे छे. तेमाां गरीब माणस होय तो घरबार 
बेचीने कजध करीने नात जमाडे छे. आ देशमाां, गामोमाां, अने शहेरमाां कजध छे तेमानो घणो भाग एज कारणथी छे. 
ए कारणथी, भभकारी, भवद्याहीन, ने भनरूपयोगी लोक बहु थया. 

 
अन्नदानातपरां नास्स्त भवद्यादानां ततः परम् ॥ 
अने्नन क्षभणका तृस्प्तयावज्जीवां तु भवद्यया ॥ 

 
अन्नदानथी क्षभणक तृस्प्त थाय छे भवद्याथी आमरण तृस्प्त छे. आमानो बीजो भाग जतो रह्यो. एवा अनेक 

कारणभथ आ देशनो पडभत थई छे. 
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वैभदक र्मधमाां िण ऋण लख्या छे एक देवऋण–भपतृऋण अने ऋभषऋण आ िणे, यज्ञथी श्राद्धथी अने 
स्वाध्यायथी अपायछे. यज्ञ एटले होम-मख-क्रतु-याग-मेर्-अध्वर इतयाभद नामथी प्रभसद्ध छे. 

 
यद्यदग्नौ जुहोभत स देवयज्ञः । आश्व सूि अ. ३ कां . १ 

 
शत यज्ञ करे तेनां नाम शत ऋतु कहेवाय छे. एवा राजा पण थया छे, एना पेटामाां, सप्तहभवयधज्ञ. सप्त 

पाक यज्ञ. सप्त सोम यज्ञ. श्रौत यज्ञ. ऊत्तर ऋतु इतयाभदक भेद छे. केटलाएक अन्नना, अने घीना, अने 
केटलाएक पशुना छे. पशु एटले सवध प्रकारना जनावर, माणस, बळद, बकराां, घेटाां, घोडा इतयाभद. ऋग्वदेनी 
बे ऋचा भनचे लखी छे ते आश्वलायन गृह्य सुिनो पहेला अध्यायनो प्रथम काांभडकानो पाांचमा सूिमाां दाखल 
कया छे. 

 
भवश्वमना ऋभष, इांरः देवता ॥ 
अगोरुर्ाय गभवषे दु्यक्षाय दस्म्यां वचः ॥ 
घृतातस्वादीयो मरु्नश्च वोचत ॥ ऋ॰ अ॰ ६ अ॰ २ वगध १८ 
भारिाजऋभष, अस्ग्नदेवता ॥ 
आ ते अग्न ऋचा हभवहृधदा तष्टां भरामभस ॥ 
ते ते भवांतूक्षण ऋषभासो वशा उत ॥ ऋग्वदे. अ॰ ४ अ॰ ५ वगध ३॰ ऋ॰ ४७ 

 
 

आश्वलायन नारायिवृणत्त 
 

अस्य मांिस्य तातपयं उक्षाभदमाांसेन तव यावती 
प्रीभतस्तावती तव भवद्ययाऽभप भवतीतयथधः ॥ 

 
अथध :– हे ईांर हे अग्नी तमारी बळद अने गायनो माांस उपर प्रीती छे. ते प्रमाणे हमारी भवद्या उपर प्रीती 

थाय. यज्ञने देव यज्ञ कहे छे. गृहस्थ लोक, राजा, श्रौभत ब्राह्मण पासेथी पैसा आपीने यज्ञ कराव ेछे. सममागी 
पासेथी पूजन कराव ेछे. तेथी पोतानुां कल्याण जाणे छे. 

 
श्राद्ध एटले भपतृ यज्ञ एमाां पण अनुस्तरणी इतयाभदक माांसना भवदो छे. एने भपतृ मेघ पण कहे छे. 

आश्वलायन सूिनो टीकाकार नारायण श्राद्धनी व्याख्या एम करे छे. 
 

 यद्दीयते ब्राह्मणेभ्यः श्रद्धया तत् श्राद्धम् । आ–४–७ 
 
अथध :– वभडलोना नामथी ब्राह्मणने भस्क्तथी आपवुां, एनुां नाम श्राद्ध. स्वाध्याय एटले वदे पठण करवा. 

एने ब्रह्मयज्ञ पण कहे छे. आ िण यज्ञ छे. वदेनो मुख्य भजन मागध एज छे. पौराभणक र्मध चाल्यो तेमाां यज्ञने 
ठेकाणे पूजा स्थापन करी. तेमाां ब ेभाग छे. दक्षण अने वाम. दभक्षण मागधमाां वैष्ट्णव मत सौथी सास्तवक छे, तेमाां 
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बहसा नथी. अने वाममाां बभळदान, मद्य माांसाभदक अनेक प्रकारना दुराचरणो छे. सास्तवक मागधनो कता बुर्, 
ऋषभ देव अने तेनी परांपरामाां वैष्ट्णवाचायध, नारद, पराशराभदक तेमनुां पण कहेवुां एवुां के पूजामाां बहसा नभह, पण 
वैभदक अने श्रौत कमध कभरये तो बहसा करवी पण ते बहसा छे एम कहेवुां नहीं. बीजा भनरीश्वर वादी जैन अने 
श्रावक छे. बीजो वाममागध एनो चलावनार भशवजी अने तेमना परांपराना नाथाभदक थया ते. आ प्रमाणे हाल 
वैष्ट्णव अने शवै ब ेमोटा प्रस्थान बहदुस्थानमाां छे. 

 
यज्ञर्मध असलथी सवध देशमाां हतो एम इभतहासथी मालूम पडे छे, हाल जेम बहदुस्थानमाां भस्क्त अने 

ज्ञान र्मधनो फैलाव थयाथी यज्ञकमध पाछु हठयुां, ते प्रमाणे अन्य देशमाां पण यज्ञकमध बांर् पड्युां छे. 
 
कबीर पांथी, रामस्नेही, मार्बगीरी, नभडयादनो सांत रामबाबा, ए पांथमाां मूर्ततनो तयाग छे वदेाांभतमाां बे पक्ष 

प्राचीन अने अवाचीन छे. प्राचीनमाां सगुण ब्रह्मनी िैत भाव ेउपासना करे छे प्राथधना समाजनु मत एज छे अवाचीन 
मतनो स्थापन करनारा शांकराचायध ते ब्रह्मने भनगुधण ठरावीने अिैत माने छे अने हुां ब्रह्म छु एम समजे छे. 

 
–––– 
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उपोदघात 
 

 
 
शवेकराम रामनाथ शास्त्री शहेेर अमदाबाद एमने भनगमप्रकाश ग्रांथ तपासवा आप्यो हतो तेमने ते ग्रांथनुां 

खांडण लखी आप्यूां छे ते आगळ छापवामाां आव्यूां छे. 
 

शास्त्री सेवकराम रामनाथ रणचत किसाप्रर्ान र्मध 
खंडननी चोपडी वेदाणभप्राय बोर्नी 

 
श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ जगतनी सृभष्टने भवषें देव मनुष्ट्य असुर तथा उच्च नीच वणध तथा दभररी तथा र्नवान 

तथा राजा रांक ए जुदाां जुदाां करवा रूप जे भवषम भाव ने भनदधय पणुां ते ईश्वरने ते नथी तयारे ए देवाभद भवषम भाव 
शाथी छे तो सभृष्ट वळेाये ईश्वर जे ते जीवनाां पूणध कमध जोइने तेने अनुसरीने भवषम सृभष्ट करे छे माटे जीवनाां कमध 
एज भवषम भावनुां कारण छे. पाप करे छे. ते पाभप थाय छे सारुां  करे छे ते सारों थाय छे. जीवने जीवना कमधनो 
प्रवाह अनादीनो छे कोई भदवस जीव कमध बनातो नोता एम नथी एम जो होय तो न करेलुां  आव ेने करेलुां  जाय. 

 
॥ उक्तं च शारीरकमीमासंायाम् ॥ 

 
वैषम्यनैघृधण्येन सापेक्षतवात्तथाभह दशधयतीभत ॥ 
सारु्कारी सारु्भधवभत पापकारी पापो भवतीभत श्रुभतः ॥ 
न कमाभवभागाचे्चन्नानाभदतवादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते चेभत ॥ 
अन्यथाऽकृताभ्यागमकृतभवप्रनाशप्रसांगात् ॥ 
प्रकृबत पुरुषां चैव भवद्ध्यनादी उभावपीभत स्मृभतः ॥ 
वदेप्रभणभहतो र्मो ह्यर्मधस्तभिपयधयः ॥ 
वदेो नारायणः साक्षातस्वयांभभूरभत शुश्रुम ॥ १ ॥ 
तथा च श्रुभतः ॥ अस्य महतो भतूस्य भनःश्वभसतमेतद्यदृग्वदेो यजुवेदः सामवदेोऽथवेभत ॥ 

 
ते जीव सास्तवक राजस तामस ए िण प्रकारना छे ते महा प्रलयमाां माया मध्ये लीन थाय छे. जेम सूयधना 

तेजमा रािी लीन थाय छे. 
 

उक्तं च स्कादें 
 

सकायधमूलप्रकृभतः सकालाक्षरतेजभस । प्रकाशऽेकध स्य रािीच भतरोभतूा तदाऽभवत् ॥ 
भतरोभवांभत जीवशेा यिाव्यक्ते हरीच्छया ॥ १ ॥ 
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अनाभद जीव पोत पोताना कमें सभहत मायामाां सुतेला छे ते अनुशाभय जीव कहेवाय छे तेने सभृष्ट वळेाये 
भगवान् जे ते बुभद्ध इांभरयोने मनने प्राण आले छे तथा देह आले छे शा वास्ते भवषय भोगने अथे तथा जन्म प्रभभृत 
कमध करवाने अथे तथा लोकाांतरमाां जवाने अथे केहेताां ते ते लोकना भोगने अथे तथा मोक्षने अथे. 

 
॥ उक्तं च श्रीमद्भागवते ॥ 

 
बुद्धींभरयमनःप्राणान् जनानामसृजतप्रभःु ॥ 
मािाथं च भवाथं च ह्यातमने कल्पनाय च ॥ १ ॥ 

 
तेमाां सास्तवक जीव ेछे ते सच्छास्त्र सतपुरुषना सांगे करी मोक्ष मागधमाां प्रवते छे राजस तामस जीव छे ते 

पामर छे ते सवे जीव कशुां शास्त्र तथा भवभर् भनषेर् समजता नथी वास्ते सदा माांस भक्षण करे छे परदारा सांग करे 
छे सुरापान करे छे तेने भनयममाां लाववा सारुां  भगवाने वदे रूप शास्त्र कऱ्युां छे ते सृभष्टकाळे वैराजना 
श्वासमाांॐकार रूपे आवी चतुमुधख ब्रह्माना चार मुखमाांथी अक्षरातमक मांि गण रूपे उतपन्न थाय छे. 

 
उक्तं च श्रीमद्भागवते 

 
स एष जीवो भववरप्रसूभतः प्राणेन घोषेण गुहाां प्रभवष्टः ॥ 
मनोमयां सूक्ष्ममुपेतय रूपां मािा स्वरो वणध इभत स्थभवष्ठः ॥ 

तथा च श्रुभतः 
चतवाभर वाक्पभरभमता पदाभन ताभन भवदुब्राह्मणा ये मनीभषणः ॥ 
गुहा िीभण भनभहता नेंगयांभत तुरीयां वाचो मनुष्ट्या वदांभत ॥ 

श्रीमद्भागवते च तृ. अ. १२ 
ऋग्यजुःसामाथवाख्यान्वदेान्पूवाभदभभमुधखैः ॥ 
शास्त्रभमज्याां स्तुभतस्तोमां प्रायभश्चत्तां व्यर्ात् क्रमात्  ॥ १ ॥ 
आयुवेद र्नुवेदां गाांर्व ंवदेमातमनः ॥ 
स्थापतयां चासजृिेदां क्रमातपूवाभदर्तभमुखैः ॥ २ ॥ 
इभतहासपुराणाभन पांचमां वदेमीश्वरः ॥ 
सवेभ्य एव वक्िेभ्यः ससृजे सवधदशधनः ॥ ३ ॥ 
वदेमाां ने पुराणमाां कशो भेद नथी वदेमाां अस्पष्ट वात्ता छे ने पुराणमाां स्पष्ट वात्ता छे एटलो 
भेद छे पुराण ने वदेनुां उपबृांहकपणुां कहे छे. 

 
उक्तं च मात्स्ये 

 
यन्न दृष्टां भह वदेेषु तद्दृष्टां स्मृभतभभः भकल । 
उभाभ्याां यन्न दृष्टां भह ततपुराणेषु गीयते ॥ १ ॥ 
इभतहासपुराणाभ्याां वदेां समुपबृांहयेत् । 
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भबभेतयल्पश्रुतािेदो मामयां चालयेभदभत ॥ २ ॥ 
मामयां भनहभनष्ट्यतीभत क्वभचतपाठः ॥ 

 
ब्रह्माना मुखमाांथी वदे उतपन्न थया ते वदे मरीच्याभद पोताना पुि ब्रह्माये भणाव्या पण प्रथम युगमाां एक 

ब्राह्मणनीज सृभष्ट हभत ते सवे सत्त्वगुणी पापे रभहत हता ने ध्यान भनष्ठ हता वास्ते उपासना तथा ज्ञान ए ब ेवदेना 
भाग प्रवत्त्या पण कमध मागध न प्रवत्त्यो पछे सतययुग उतयो ने िेतायुग बेठो तयारे कमध मागध प्रवत्त्यो तयार पहेले 
बहुर्ा प्रकारे केवल ॐकारातमज वदे हतो. 

 
उक्तं च श्रीमद्भागवते 

 
नवमस्कां रे् सप्तदशऽेध्याये । 
वदेः प्रणव एवागे्र र्मोऽहां वृषरूपरृ्त् ॥ 
उपासते तपोभनष्ठा र्मं माां मुक्तभकस्ल्बषाः ॥ १ ॥ 
िेतायुगे माहाभाग प्राणान्मे हृदयातियी । 
भवद्या प्रादुरभतू्तस्या अहमासां भिवृन्मखः ॥ २ ॥ 
िेतायाां सांप्रवृत्तायाां मनभस िय्यवत्तधत । 
स्थालीस्थानां गतोऽश्वतथां शमीगभं भवलक्ष्य सः ॥ ३ ॥ 
तेन िे अरणी कृतवा उवधशीलोककाम्यया । 
उवधशीं मांितो ध्यायन्नर्रारभणमुत्तराम् ॥ ४ ॥ 
आतमानां यत्तयोमधध्ये यत्ततप्रजननां प्रभःु । 
तस्य भनमंथनाज्जातो जातवदेो भवभावसुः ॥ ५ ॥ 
िय्या स भवद्यया राज्ञा पुितव ेकस्ल्पतभस्त्रवृत् । 
तेनायजत यजे्ञशां भगवांतमर्ोक्षजम् ॥ ६ ॥ 
उवधशीलोकमस्न्वछन्सवधलोकमयां हभरम् । 
एक एव पुरा वदेः प्रणवः सवधवाङ्मयः । 
देवो नारायणो नान्य एकोऽभग्रवधणध एव च ॥ ७ ॥ 
पुरूरवस एवासीतियी िेतामुखे नृप । 
अस्ग्नना प्रजया राजा लोकां  गाांर्वधमेभयवान् ॥ ८ ॥ 

 
ते यज्ञ पण भगवाने िण प्रकारना कऱ्या छे एक साक्षातपशुये कभरने बीजो पशु भपष्टनो करवो पण 

साक्षातपशु नभह तेने प्रकृभत ने भवकृभत रूप केहे छे ते शास्त्रमाां प्रभसद्ध छे ने ए बे थकी भिजो केवळ अबहसक यज्ञ 
िण वषधनी डाांगेरे कभरने करवानो कह्यो छे पण. 

 
यागातस्वगो भवभत ॥ अक्षय्यां ह वै सुकृतां चातुमास्ययाभजनो भवभत ॥ 
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इतयाभद जे वदेमाां फळे श्रुती लभखछे तेने जोइने बहसामय यज्ञमाां सकाभमक राजस तामस जन घणा 
आसक्त थाय छे पण घटवत्श्वगाभद भवनश्यभत इतयाभद ज्ञानमागधनी रु्भतयोनो भवचार नथी कत्ता ने बहसामय यज्ञ 
करेछे ते वारांवार जन्म मरणने पामे छे के तयाां एमनुां कल्याण थतुां नथी. 

 
॥ तथा च श्रुणतः ॥ 

 
प्लवा ह्यतेे अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरां येषु कमध ॥ 
एतच्रेयो येऽभभनांदांभत मूढास्ते जरामतृयुां पुनरेवाभप यांभत ॥ 

 
अथध : – आ यज्ञ रूपी प्लव जे नाव छे ते अदृढ केताां दृढ नथी ने अष्टादश पुराभहत यजमानाभदक जे 

तेमणे कऱ्युां एवुां जे कमध बहसा रूपी ते नीच छे ते बहसामययज्ञना करनारा पुरुष वारांवार जन्म मरणने पामे छे 
एकनो एक वदे बे वात्ताओ केम कहे छे पामर जीवने भवषयी करवा सारूां  यज्ञ कह्या हता पाछा ए जीव भवषयमाां 
आसक्त थया तेने छोडाववा वास्ते पोते ने पोते एनाां भनषेर्नाां वचन कह्याां छे तयाां दृष्टाांत छे जेम भपता बाळकने 
खांडलडुकाभदये कभरने लोभावता सता औषर् पाय छे पटले करी काांय खांड लाडुनुां लाभनुां प्रयोजन नथी तयारे शुां 
प्रयोजन छे शरीरे आरोग्य थाय ए प्रयोजन छे एम वदे पण कृपाळुां छे ते कमधने मुकावा सारूां  कमध कराव ेछे. 

 
उक्तं च श्रीमद्भागवते एका. तृ. ध्याये 

 
परोक्षवादो वदेोऽयां बालानामनुशासनम् । 
कमधमोक्षाय कमाभण भवर्ते्त ह्यगदां यथा ॥ १ ॥ 

 
अन्यच्च श्रीर्रीटीकायाम् 

 
भपब बनबां प्रदास्याभम खलु ते खांडलडु्डकान् । 
भपिैवमुक्तः भपबभत न फलां  तावदेव तु ॥ १ ॥ 

 
उक्तं च भागवते 

 
नाचरेद्यस्तु वदेोक्तां स्वयमज्ञोऽभजतेंभरयः । 
भवकमधणा ह्यर्मेण मृतयोमृधतयुमुपैभत सः ॥ १ ॥ 
वदेोक्तमेव कुवाणो भनःसांगोऽर्तपतमीश्वरे । 
नैष्ट्कम्यां लभते भसबद्ध रोचनाथा फलश्रुभतः ॥ २ ॥ 

 
अथध :– जो कमधनो मोक्ष ए पुरुषाथध छे तयारे वदे प्रथमज कमधनो तयाग केम करावतो नथी तयाां कहे छे 

अभजतेंभर छे वास्ते अज्ञाभन छे पोते जो वदेोक्त कमध नाचरे तो कमानाचरण लक्षण जे अर्मध तेणे कभर मृतयु थकी 
अनांतर मृतयुनेज पामे छे. 
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तथा च श्रुणतः 

 
मृतवा पुनमृधतयुमुपपद्यते अद्यधमानः स्वकमधभभः ॥ 

 
बहसामय यज्ञनी बनदा कभह छे श्रुभतमाां 
 

कभश्चद्ध वा अस्माल्लोकातपे्रतय आतमानां वदे अयमहमस्मीभत । 
कभश्चतस्वां लोकां  न प्रभतजानाभत अस्ग्नमुग्र्ो हैव रू्मताांत इभत ॥ 

 
अथध : – कोइक पोतानो लोक जे ब्रह्म र्ाम आतम ततववा तेने जाणतो नथी जे पुष्ट्प अवाांतर फलमाां परम 

फलनो माननारो ते अस्ग्नसाध्य कमधमाां आसस्क्तये कभर लोपाइ गयो छे भववके जेनो तेने अांते रू्ममागध छे. 
 

उक्तं च श्रीमद्भागवतैकादशे एककवशणततमाध्याये च 
 

फलश्रुभतभरयां नॄणाां श्रेयो रोचनां परम् । 
श्रेयोभववक्षया प्रोक्तां यथा भषैज्यरोचनम् ॥ १ ॥ 
उतपत्त्यैव भह कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च । 
आसक्तमनसो मतया आतमनोऽनथधहेतुषु ॥ २ ॥ 
न तानभवदुषः स्वाथं भ्राम्यतो वृभजनाध्वभन । 
कथां युांज्यातपनुस्तेषु ताांस्तमो भवशतो बुर्ः ॥ ३ ॥ 
एवां व्यवभसतां केभचदभवज्ञाय कुबुद्धयः । 
फलश्रुबत कुसुभमताां न वदेज्ञा वदांभत भह ॥ ४ ॥ 
काभमनः कृषणा लुब्र्ाः पुष्ट्पेषु फलबदु्धयः । 
अस्ग्नमुग्र्ा रू्मताांताः स्वां लोकां  न भवदांभत ते ॥ ५ ॥ 
न ते मामांग जानांभत हृभदस्थां य इदां यतः । 
उक्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ॥ ६ ॥ 
ते मे मतमभवज्ञाय परोक्षां भवषयातमकाः । 
बहसायाां यभद रागः स्याद्यज्ञ एव न चोदना ॥ ७ ॥ 
बहसाभवहारा ह्यालब्रै्ः पशुभभः स्वसुखेछया । 
यजांते देवता यज्ञैः भपतृभतूपतीन्खलाः ॥ ८ ॥ 
स्वप्नोपमममुां लोकमसांतां श्रवणभप्रयम् । 
आभशषो हृभद सांकल्प्य तयजांतयथान्यथा वभणक् ॥ ९ ॥ 
रजःसत्त्वतमोभनष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । 
उपासते इांरमुख्यान्देवादीन्न तथैव माम् ॥ १० ॥ 
इषे्ट्वह देवता यज्ञैगधतवा रांस्यामहे भदभव । 
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तस्याांत इह भयूास्म महाशाला महाकुलाः ॥ ११ ॥ 
एवां पुस्ष्ट्पपतया वाचा व्याभक्षप्तमनसाां नृणाम्  । 
माभननाां चाभतस्तब्र्ानाां मिात्ताभप न रोचते ॥ १२ ॥ 
वदेा ब्रह्मातमभवषयाभस्त्रकाांडभवषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षां मम च भप्रयम् ॥ १३ ॥ 
बक भवर्ते्त भकमाचष्ट ेभकमनूद्य भवकल्पयेत् । 
इतयस्याां हृदयां लोके नान्यो मिेद कश्चन ॥ १४ ॥ 
माां भवर्ते्तऽभभर्ते्त माां भवकल्प्यापोह्यते ह्यहम् । 
एतावान्सवधवदेाथधः शब्द आस्थाय माां भभदाम् ॥ १५ ॥ 

 
एकादशमाां छिीशमा अध्यायमाां सवध व्रतमाां अबहसाव्रत छे ते पोतानुां स्वरूप कहु्यां छे. 
 

यज्ञानाां जपयज्ञोऽहां व्रतानामभवबहसनम् ॥ 
 
एकादशना १७ अध्यायमाां अबहसा ए सवे वणधनो र्मध कह्यो छे वास्ते बहसामय यज्ञ करवा अवश्य एवुां 

वदेनुां तातपयध नथी. 
 

अबहसा सतयमस्तेयमकामक्रोर्लोभता । भतूभप्रयभहतेहा च र्मोऽयां सावधवर्तणकः ॥ १ ॥ 
 
श्री भारतना मोक्षर्मधमाां एकसोनेचोसेठमा अध्यायमाां कल्याणना मारगमाां चाल्या जे वैष्ट्णव तेने बहसामय 

यज्ञ न करवा एम कहु्यां छे, ते अध्यायना आभद नीलकठे अवतारभणका लभख छे. 
 

यदा भागवतोऽतयथधभमतयाभदरध्यायो वैष्ट्णवानाां बहस्रयज्ञभनषेर्ाथधः ॥ 
 

युभर्भष्ठर उवाच 
यदा भागवतोऽतयथधमासीराजा महान्वसुः । 
भकमथं स पभरभ्रष्टो भववशे भववरां भवुः ॥ १ ॥ 

भीष्ट्म उवाच 
अिाप्युदाहरांतीमभमभतहासां पुरातनम् । 
ऋषीणाां चैव सांवादां भिदशानाां च भारत ॥ २ ॥ 
अजेन यष्टव्यभमभत प्राहुदेवा भिजोत्तमान् । 
स च च्छागोऽप्यजो जे्ञयो नान्यः पशुभरभत स्स्थभतः ॥ ३ ॥ 

ऋषय ऊचुः– 
बीजैयधजे्ञषु यष्टव्यभमभत वै वैभदकी श्रुभतः । 
अजसांज्ञाभन बीजाभन छागां नो हांतुमहधथ ॥ ४ ॥ 
नैष र्मधः सताां देवा यि वध्येत वै पशुः । 
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इदां कृतयुगां श्रेष्ठां कथां वध्येत वै पशुः ॥ ५ ॥ 
भीष्ट्म उवाच 

तेषाां सांवदतामेवमृषीणाां भवबरैु्ः सह । 
मागागतो नृपश्रेष्ठस्तां देशां प्राप्तवान्वसुः ॥ ६ ॥ 
अांतभरक्षचरः श्रीमान्समग्रबलवाहनः । 
तां दृष्ट्वा सहसाऽऽयाांतां वसुां ते तवांतभरक्षगम् ॥ ७ ॥ 
ऊचुर्तिजातयो देवानेष च्छेतस्यभत सांशयम् । 
यज्वा दानपभतः श्रेष्ठः सवधभतूभहतभप्रयः ॥ ८ ॥ 
कथांस्स्वदन्यथा ब्रयूादेष वाक्यां महान्वसुः । 
एवां ते सांभवदां कृतवा भवबुर्ा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ 
अपृच्छन्सहसाभ्येतय वसुां राजानमांभतकात् । 
भो राजन्केन यष्टव्यमजेनाहोस्स्वदौषरै्ः ॥ १० ॥ 
एतां नः सांशयां बछभर् प्रमाणां नो भवान्मतः । 
स तान्कृताांजभलभूधतवा पभरपप्रच्छ वै वसुः ॥ ११ ॥ 
कस्य वै को मतः कामो ब्रतू सतयां भिजोत्तमाः । 

ऋषय ऊचुः– 
र्ान्ययैधष्टव्यभमतयेव पक्षोऽस्माकां  नराभर्प । 
देवानाां तु पशुः पक्षो मतो राजन्वदस्व नः ॥ १२ ॥ 

भीष्ट्म उवाच 
देवानाां तु मतां ज्ञातवा वसुना पक्षसांश्रयात् । 
छागेनाजेन यष्टव्यमेवमुक्तां वचस्तदा ॥ १३ ॥ 
कुभपतास्ते ततः सवे मुनयः सूयधवच्चधसः । 
ऊचुवधसुां भवमानस्थां देवपक्षाथधवाभदनम् ॥ १४ ॥ 
सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्माभद्दवः पत । 
अद्यप्रभभृत ते राजन्नाकाश ेभवहता गभतः ॥ १५ ॥ 
अस्मव्छापाभभघातेन महीं भभत्त्वा प्रवके्ष्यभस । 
ततस्तस्स्मन्मुहूतेऽथ राजोपभरचरस्तदाां ॥ १६ ॥ 
अर्ो वै सांबभवूाशु भमेूर्तववरगो नृप । 
स्मृभतस्तववेां न भवजहौ तदा नारायणाज्ञया ॥ १७ ॥ 
इभत श्रीभारते मोक्षर्मे शतोपभरचतुःषभष्टतमेऽध्याये ॥ 

 
एम वात्ता वायु पुराणमाां पण छे, स्कां द पुराणमाां पण छे तयाांथी जोइ लेजो घणा भवस्तारे छे. 
 

या वदेभवभहता बहसा न सा बहसेभत कीतयधते ॥ 
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ए स्मृभत वाक्यमाां कहु्यां जे वदेमाां कभह एवी जे बहसा ते बहसा न कहेवाय. यज्ञ भवना अमथी बहसा करवानुां 
कोइ ठेकाणे कहु्यां नथी जे बहसा भनषेर् करे एतो जे ठेकाणे बहसाना भनषेर् छे ते वदे भवभहत बहसानाज भनषेर् छे. 

 
ऐतरेयब्राह्मणनी भितीयपांभचकामाां 
पुरुषां वै देवाः पशुमालभांत ॥ 

 
ए पुरुष मेघना भनषेर् श्रीमद्भागवतना पांचम स्कां र्ना छेला अध्यायमाां भनषेर् िारा यमयातना कभह छे. 
 

तथाभह – ये स्तवह वै पुरुषाः पुरुषमेरे्न यजांते याश्च भस्त्रयो 
नृपशून्खादांभत ताांश्च ताश्च ते पशव इह भनहता यमसदने 
यातयांतो रक्षोगणाः सौभनका इव स्वभर्भतना भवदायासकृ् 
भपबांभत नृतयांभत गायांभत च हृष्ट्यमाणा यथेह पुरुषादाः ॥ १ ॥ 

 
सोमक राजा हता तेने एक पुि जांतु नामे हतो तेने एक भदन कीभडये चटको भयों तयारे पुिे बकोर पाड्यो 

तयारे राजाये मुख हलाव्युां ने कहु्यां जे एक पुि ते पुिमाां नभह तारे पासे उभा एवा जे पुरोभहत तेणे कहु्यां जे ए पुिने 
यज्ञ कभर होमो तो घणा पुि थश ेतयारे राजाये कहु्यां जे होमीशुां यज्ञ करो पछे ए गोर हता तेणे यज्ञ कभरने पुिने 
होमाव्यो पछे राजाने पुि एकसोने एक थया पछे काळे कभर गोरे मभर गया तयारे पुरुष मेर् करयो तेना पापें कभरने 
गोरने नरकमाां नाख्या पछे राजा मभर गया तयारे राजा पण नरकमाां गया तयाां गोरने देभखने यम राजाने राजाये 
कहु्यां जे आ गोरने नरकमाां शा सारुां  नाख्या तयारे यमे कहु्यां जे तमोने पुरुष मेर् कराव्यो तेना पापे कभरने तमारे 
नरक भोगवो छे ने गोरने पण भोगववानो छे ए वात्ता वन पवधमाां सभवस्तर छे जोभव ए रीतये वदेोक्त बहसानुां फळ 
पण नरक प्रास्प्त छे कभळमाां तो सवधथा बहसामय यज्ञनो भनषेर्ज लख्यो छे जो ए बहसामय यज्ञनो सतय पक्ष होय 
तो भनषेर् शुां करवा करे. काळ भनणधय दीभपकामाां भनषेर् लख्यो छे. 

 
वज्यं गोनरवाभजमेर्करणां मद्यां भववाहः पुन– 
व्यूधढायाश्च कलौ कमांडलुरृ्भतब्रधह्मव्रतां नैभष्ठकम् ॥ 
ज्येष्ठाांशोद्धरणां वराभतभथसुराद्यथं पशोभहंसनां 
भ्रातुः स्त्रीषु भनयोगतः सुतजभनस्तििनस्थाश्रमः ॥ १ ॥ 

 
आणदत्यपुरािे च. 

 
नराश्वमेर्ौ मद्यां च कलौ वज्यं भिजाभतभभः । 
ऊढायाः पुनरुिाहो ज्येष्ठाांशो गोवर्स्तथा ॥ १ ॥ 

 
शास्त्रमाां कमध ब े प्रकारनाां कह्याां छे प्रवृत्त कमध तथा भनवृत्त कमध तेमाां अस्ग्नहोिाभद बहस्र कमध छे ते 

अशाांभतनुां करनार छे वारांवार जन्ममरणने आपे छे भनवृत्त कमध मोक्ष आपे छे. 
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उक्तं च श्रीमद्भागवते सप्तमस्कंरे्. 
 

प्रवृत्तां च भनवृत्तां च भिभवर्ां कमध वैभदकम् । 
आवत्तेत प्रवृते्तन भनवृत्तांनाश्रुतेऽमृतम् ॥ १ ॥ 
बहस्रां रव्यमयां काम्यमस्ग्नहोिाद्यशाांभतदम् । 
दशधश्च पूणधमासश्च चातुमास्यां पशुः सुतः ॥ २ ॥ सोमयागः । 
एतभदष्टां प्रवृत्ताख्यां हुतां प्रहुतमेव च । 
पूतं्त सुरालयारामकूपाजीव्याभदलक्षणम् ॥ ३ ॥ 
रव्यसूक्ष्मभवपाकश्च रू्मो राभिरपक्षयः । 
अयनां दभक्षणां सोमो दशध ओषभर्वीरुर्ः ॥ ४ ॥ 
अन्नां रेत इभत क्ष्मेश भपतृयानां पुनभधवः । 
एकैकश्येनानुपूव ंभतूवा भतूवहे जायते ॥ ५ ॥ 
भनषेकाभदश्मशानाांतैः सांस्कारैः सांस्कृतो भिजः । 
इांभरयेषु भक्रयायज्ञान्ज्ञानदीपेषु जुह्वभत ॥ ६ ॥ इतयाभद. 

 
प्राचीन बर्तहष राजाये यजे्ञ कभर बरु् वसुर्ात लदभ ेकभर आस्रत कयंु ए रीतये कमधने भवषे आसक्त छे मन 

जेनुां एवा प्राचीन बर्तहषने जोइ कृपाळु नारदजी बोर् करता हवा हे राजत् कीया कमें कभर दुःखहाभन सुखनी 
प्रास्प्त छे राजाये कहु्यां महाराज मने कभश समजण नथी पछे नारदजीये प्रतयक्ष माया पशुने देखाड्या जे कुठार 
लइने राजाने मारवा उभा छे ते राजा जोई कां प्या ने बहसामय यज्ञ छोडीने भनष्ट्काम अबहसक कमध कभर परमातमाने 
पाम्या. 

 
उक्तं च श्रीमद्भागवते चतुथधस्कंरे्. 

 
बर्तहषतसु महाभागो हाभवद्धाभनः प्रजापभतः । 
भक्रयाकाांडेषु भनष्ट्णातो योगेषु च कुरूिह ॥ १ ॥ 
यस्येदां देवयजनमनु यज्ञ भवतन्वतः । 
प्राचीनागै्रः कुशरैासीदास्तृतां वसुर्ातलम् ॥ २ ॥ 
प्राचीनबर्तहषां राजन्कमधस्वासक्तमानसम् । 
नारदोऽध्यातमतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रतयबोर्यत् ॥ ३ ॥ 
श्रेयस्तवां कतमराजन्कमधणातमन ईहसे । 
दुःखहाभनः सुखावास्प्तः श्रेयस्तने्नह चेष्ट्यते ॥ ४ ॥ 

 
राजोवाच 

 
न जानाभम महाबाहो परां कमापभवद्धर्ीः । 
ब्रभूह मे भवमलां  ज्ञानां येन मुच्येय कमधभभः ॥ ५ ॥ 
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गृहेषु कूटर्मेषु पुिदारर्नाथधर्ीः । 
न परां बवदते मूढो भ्राम्यन्सांसारवतमधसु ॥ ६ ॥ 
 

श्रीनारद उवाच 
 

भो भो प्रजापते राजन्पशनू्पश्य तवयाध्वरे । 
सांज्ञाभपतान् जीवसांघाभन्नघृधणेन सहस्त्रशः ॥ ७ ॥ 
एते तवाां सांप्रतीक्षांते स्मरांतो वैशसां तव । 
सांपरेतमयःकूटैबश्छदांतयुस्तथतमन्यवः ॥ १८ ॥ 

 
युणर्णष्ठरवाक्य ंप्रथमस्कंरे्. 

 
यथा पांकेन पांकाांभः सुरया वा सुराकृतम्  । 
भतूहतयाां तथैवैकाां न यज्ञैमाष्टुधमहधभत ॥ १ ॥ 

 
वदेना िण काांडछे एकतो कमधकाांड बीजो उपासनाकाांड िीजो ज्ञानकाांड थकी श्रीमद्भागवतने श्रेष्ठ पणुां 

कहु्यां छे श्रीर्रस्वामीये र्मधः प्रोस्ज्झत ए श्लोकनी टीकामाां— 
 

इदानीं श्रोतृप्रवत्तधनाय श्रीमद्भागवतस्य काांडियभवषयेभ्यः सवधशासे्त्रभ्यः श्रैष्ट्यां 
दशधयभत — र्मध इभत । 
र्मधः प्रोस्ज्झतकैतवोऽि परमो भनमधतसराणाां सताां 
वदे्यां वास्तवमि वस्तु भशवदां तापियोन्मलूनम् ॥ 
श्रीमद्भागवते महामुभनकृते बक वा परैरीश्वरः ॥ 
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽि कृभतभभः शुश्रूषुभभस्ततक्षणात् ॥ १ ॥ 
भनगमकल्पतरोगधभलतां फलां  शुकमुखादमृतरवसांयुतम् । 
भपबत भागवतां रसमालयां मुहुरहो रभसका भभुव भावुकाः ॥ २ ॥ 
श्रीर्रस्वाभमनः सवधटीकाकाराग्रगण्या वदेभविभरष्ठा व्याचख्युः । 
अि श्रीमभत सुांदरे भागवते परमो र्मो भनरूप्यते । 

 
परमतव े हेतु :– प्रकषणेोस्ज्झतां कैतवां फलाभभसांभर्लक्षणां कपटां यस्स्मन्सः । प्रशब्देन मोक्षाभभसांभर्रभप 

भनरस्तः । केवलमीश्वरारार्नलक्षणो र्मो भनरूप्यत इभत । अभर्काभरतोऽभप र्मधस्य परमतवमाहभनमधतसराणाां 
परोतकषासहनां मतसरस्तरभहतानाां सताां भतूानुकां भपनाम् । एवां कमधकाांडभवषयेभ्यः शासे्त्रभ्यः श्रैष्ट्यमुक्तम् । 
ज्ञानकाांडभवषयेभ्योऽभप श्रैष्ट्यमाह — वदे्यभमभत । वास्तवां परमाथधभतूां वस्तु वदे्यम्, न तु वैशभेषकाणाभमव 
रव्यगुणाभदरूपम् । भशवदां परमसुखदम् । बकच आध्यास्तमकाभदतापियोन्मलूनां च । अनेन ज्ञानकाांडभवषयेभ्यः 
श्रैष्ट्यां दर्तशतम् । कत्तृधतोऽभप श्रैष्ट्यमाह — 
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महामुभनः श्रीनारायणस्तेन प्रथमां सांके्षपतः कृते 
देवताकाांडगतां श्रैष्ट्यमाह — परैः शासै्त्रस्तदुक्तसार्नैवा 
ईश्वरो हृभद बकवा सद्य एवावरूध्यते स्स्थरीभक्रयते । 
वाशब्दः कटाके्ष बकतु भवलां बने कथांभचदेव । 
अि तु शुश्रूषुभभः श्रोतुभमच्छभद्भरेव ततक्षणादेवावरुध्यते । 
इदमेव तर्तह भकभमभत सवे न शृण्वांभत तिाह—कृभतभभभरभत । 
श्रवणेच्छा तु पुण्यरै्तवना नोतपद्यत इतयथधः । 
तस्मादि काांडियाथधस्याभप यथावतप्रभतपादनाभददमेव सवधशासे्त्रभ्यः श्रेष्ठमतो 
भनतयमेतदेव श्रोतव्यभमभत भावः । इदानीं तु न केवलां  सवधशासे्त्रभ्यः श्रेष्ठतवादस्य श्रवणां 
भवर्ीयते अभप तु सवधशास्त्रफलरूपभमदमतः परमादरेण सेव्यभमतयाह—भनगमेभत । 
चातुहोिां कमध शुद्धां प्रजानाां वीक्ष्य वैभदकम् । 
व्यदर्ाद्यज्ञसांततय ैवदेमेकां  चतुर्तवर्म् ॥ १ ॥ 
ऋग्यजुःसामाथवाख्या वदेाश्चतवार उद्धताः। 
इभतहासपुराणाभन पांचमो वदे उच्यते ॥ २ ॥ 
तिग्वेदर्रः पैलः सामगो जैभमभनः कभवः । 
वैशांपायन एवैको भनष्ट्णातो यजुषामुत ॥ ३ ॥ 
अथवांभगरसामासीतसुमांतुदारुणो मुभनः । 
इभतहासपुराणानाां भपता मे रोमहषधणः ॥ ४ ॥ 
त एत ऋषयो वदेां स्वां स्वां व्यस्यन्ननेकर्ा । 
भशष्ट्यैः प्रभशष्ट्यसै्तस्च्छष्ट्यैवेदास्ते शाभखनोऽभवन् ॥ ५ ॥ 
त एव वदेा दुमेरै्र्ायधते पुरुषैयधथा । 
एवां चकार भगवान्व्यासः कृपणवतसलः ॥ ६ ॥ 
स्त्रीशूरभिजबांरू्नाां ियी न श्रुभतगोचरा । 
कमधश्रेयभस मूढानाां श्रेय एवां भवभेदह ॥ ७ ॥ 
इभत भारतमाख्यानां कृपया मुभनना कृतम् । 
एवां प्रवृत्तस्य सदा भतूानाां श्रेयभस भिजाः ॥ ८ ॥ 
भारतव्यपदेशने ह्याम्नायाथधश्च दर्तशतः । 
दृश्यते यि र्माभद स्त्रीशरूाभदभभरप्युत ॥ ९ ॥ 
मुमुक्षवो घोररूपान् भहतवा भतूपतीनथ । 
नारायणकलाः शाांता भजांभत ह्यनसूयवः ॥ १० ॥ 
रजस्तमःप्रकृतयः समशीलान्भजांभत वै । 
भपतृभतूप्रजेशादीन् भश्रयैश्वयधप्रजेप्सवः ॥ ११ ॥ 
वासुदेवपरा वदेा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः भक्रयाः ॥ १२ ॥ 
वदेाथा भारते न्यस्ता इभत च । 
वदेान्व्यासयभत भनरूपयभत भारताभदस्ष्ट्वभत वदेव्यास इभत नामभनरुक्तेः । 
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इभतहासपुराणाभन पांचमां वदेमीश्वर इतयाभदवाक्यःै पुराणानाां वदेाभभन्नतवभनश्चयः ॥ 
 

मिाभारते मानवीये च. 
 

इभतहासपुराणाभ्याां वदेां समुपबृांहयेभदतयुक्तम् । 
तेन पुराणानाां वदेोपबृांहकतवान्न ततो भवजातीयतवम् । 
तस्मान्न पुराणोक्तवाक्येऽप्यवैभदकतवशांका काया ॥ 

 
तथा च नारदीये 

 
वदेाथादभर्कां  मन्ये पुराणाथं वरानने । 
वदेाः प्रभतभष्ठता देभव पुराणे नाि सांशयः ॥ 
पुराणमन्यथा ज्ञातवा भतयधग्योभनमवाप्नुयात् । 
सुदाांतोऽभप सुशाांतो वा न गबत प्राप्नुयातसतीम् ॥ 
वदेपुराणयोर्तभन्नतव ेतवस्पष्टपरोक्षाथधतवस्पष्टापरोक्षाथधतव ेएव प्रयोजके भवतो न 
तवाभर्क्यन्यनूतव े। उभयोरभप भगवन्मुखादेवाभवभूधततवात् । 
तथाभह वदेो भनतयो भनतयानाां चेतनश्चेतनानाभमतयाभदप्रथमाांतभनतयचेतनशब्दाभभरे्यो 
भगवान्न स्पष्टां प्रतीयते । 
पुराणे तु कृष्ट्णमेनमवभेह तवमातमानमभखलातमनाभमभत स्पष्टां प्रतीयते । 
तथा वदेे सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाभितीयभमभत सामान्यतोऽस्पष्टमुच्यते । 
पुराणे तु—तिोिहतपशुपवांशभशशुतवनाट्यां ब्रह्माियां परमनांतमगार्बोर्म् । 
वतसान्सखीभनव पुरा पभरतो भवभचन्वदेकां  सपाभणकवलां  परमेष्ट्यचष्टेभत स्पष्टमुच्यते । 
तथा वदेे — यदूध्व ंगार्तग भदवो यदवाक्पभृथव्या यदांतरा द्यावापभृथवीतयाभदना 
भगवतो ब्रह्माांडाश्रयलक्षणां माहातम्यमुक्तां तच्चास्पष्टम् । 
पुराणे तु क्वाहां तमो महदहां खचरास्ग्नवाभूधसांवभेष्टताांडघटसप्तभवतस्स्तकायः । 
के्वदृस्ग्वर्ाभवगभणताांडपराणचुया वाताघ्वरोम भववरस्य च ते मभहतवभमभत स्पष्टमुक्तम् ॥ 
तथा वदेे—माया च तमोरूपा सदसदभनवधचनीयेभत । 
मायाया दुजे्ञयतवमुक्तां तच्चास्पष्टम् ॥ 
पुराणे तु–आतमाांशभतूाां ताां मायाां भवानीं भगवान्भवः शांसतामृभषमुख्यानाां 
प्रीतयाचष्टातथ भारतेभत श्रीपावधतीरूपा मायेभत स्पष्टयुक्तम् ॥ 

 
मंुडकोपणनषणद 

 
िे भवदे्य वभेदतव्ये इभत ह स्म यद्ब्रह्मभवदो वदांभत परा चैवापरा च ॥ तिापरा ऋग्वदेो यजुवेदः सामवदेो 

ब्रह्मवदेः भशक्षा कल्पो व्याकरणां भनरुक्तां छांदो ज्योभतषभमतीभतहासः पुराणां न्यायो मीमाांसा र्मधशास्त्राणीतयथ परा 
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यया तदक्षरमभर्गम्यते यत्तदरेश्यमग्राह्यमगोिमवणधमचक्षुःश्रोिां तदपाभणपादां भनतयां भवभुां सवधगतां सुसूक्ष्मां तदव्ययां 
तद्भतूयोबन पभरपश्यांभत र्ीराः ॥ 

 
ए श्रुभतमाां कहु्यां जे वदे पुराण ने इभतहास एकज छे एमाां फेर नथी. 
 

तृतीयस्कंरे् 
 

जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानाां ततः प्राणभतृः शुभे । 
ततः सभचत्ताः प्रवरास्तश्चेंभरयवृत्तयः ॥ १ ॥ 
तिाभप स्पशधवभेदभ्यः प्रवरा रसवभेदनः । 
तेभ्यो गांर्भवदः श्रेष्ठास्ततः शब्दभवदो वराः ॥ २ ॥ 
रूपभेदभवदस्ति ततश्चोभयतोदतः । 
तेषाां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्ट्पादस्ततो भिपात् ॥ ३ ॥ 
ततो वणाश्च चतवारस्तेषाां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राह्मणेष्ट्वभप वदेज्ञो ह्यथधज्ञोऽभ्यभर्कस्ततः ॥ ४ ॥ 
अथधज्ञातसांशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्स्वकमधकृत् । 
मुक्तसांगस्ततो भयूानदोग्र्ा र्मधमातमनः ॥ ५ ॥ 
तस्मान्मय्यर्तपताशषेभक्रयाथातमा भनरांतरः । 
मप्यर्तपतातमनः पुांसो मभय सांन्यस्तकमधणः ॥ ६ ॥ 
न पश्याभम परां भतूमकत्तुधः समदशधनात् ॥ ७ ॥ 

 
बहसामय यज्ञ कभरने राजस तामस जीवने स्वगाभदकनी प्रास्प्त भनर्तवघ्ने कभर यज्ञ करे ते मारु माांय 

आरार्न करे तो थाय छे पण एनुां पुण्य थइ रहे तयारे पाछो मक्तयध लोकमाां पडे छे ते गीतामाां भगवाने कहु्यां छे. 
 

िैभवद्या माां सोमपाः पूतपापा यज्ञैभरष्ट्वा स्वगधबत प्राथधयांते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेंरलोकमश्रांभत भदव्यास्न्दभव देवभोगान् ॥ 
ते तां भकु्तवा स्वगधलोकां  भवशालां  क्षीणे पुण्ये मतयधलोकां  भवशांभत ॥ १ ॥ 
एवां ियीर्मधमनुप्रपन्ना गतागतां कामकामा लभांते ॥ 

 
पण एम मोक्ष थतो नथी वास्ते जेने मोक्षनी इच्छा होय तेने क्यारेय पण बहसामय यज्ञ न करवा भनष्ट्काम 

अबहसक यज्ञ करवा ते कभळमाां जे अश्वमेर्ाभद यज्ञ करवानो भनषेर् कया छे ते तो कदाभप करवाज नबह. 
 

उक्तं च श्रीमद्भागवते 
 

कृते यद्ध्यायतो भवष्ट्णुां िेतायाां यजतो मखैः । 
िापरे पभरचयायाां कलौ तद्धभरकीत्तधनात् ॥ १ ॥ 
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भारतना मोक्ष र्मधमाां भवशमा अध्यायमाां बहसामय यागाभद कमध बनदु्यां छे. 
 

लोष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी तु यो नरः । 
भनतयोस्च्छष्टः शांकुशुको नेहायुभवदंते महत् ॥ १ ॥ 
यजुषा सांस्कृतां माांसां भनवृत्तो माांसभक्षणात् । 
न भक्षयेद्वृथा माांसां पृष्ठमाांसां च वज्जधयेत् ॥ २ ॥ 

 
अस्य टीकायाां नीलकां ठ: । 

 
अमृतां ब्राह्मणोस्च्छष्टभमतयस्य प्रशांसाथं भहसामयां यागाभद कमध बनद्यते । 
लोष्टभेत लोष्टमदी यज्ञीयवभेदकरणाथं तृणच्छेदी बर्तहराहरणाथं नखखादी 
नखैस्च्छत्त्वा यज्ञशषेां माांसां खादतीभत तथा । भनतयोस्च्छष्टां भनतयसोमपानां भपता भपतामहो 
वाऽभप सोमां यस्य न पीतवान् स वै दुब्राह्मणो नामेतयुक्तेः तेन उस्च्छष्टः सोमपायी 
शांकुसुकः फलाभभष्ट्वांगी महदायुब्रधह्म न बवदते ॥ १ ॥ 
यजुषा यजुवेदभवदाऽध्वयुधणा माांसां यज्ञीयमभप भनवृत्तो न भक्षयेत् । 
वृथामाांसां असांस्कृतमाांसां पृष्ठमाांसां चरममाांसां श्राद्धशषेभमतयथधः । 
पृष्ठां चरममािे स्याभदभत भवश्वः । एतेन बहसायुक्तो र्मो न कत्तधव्य इतयुक्तम् ॥ २ ॥ 
 

श्रीभारतना मोक्ष र्मधमाां अध्याय ८८, ८९, ९०, ए िण अध्यायमाां तुलार्ार जाजभलनो सांवाद अबहसक 
र्मे युक्त छे. 

 
यदा चायां न भबभेभत यदा चास्मान्न भबभ्यभत । 
यदा नेच्छभत न िेभष्ट ब्रह्म सांपद्यते तदा ॥ १ ॥ 
यदा न कुरुते भावां सवधभतेूषु पापकम् । 
कमधणा मनसा वाचा ब्रह्म सांपद्यते तदा ॥ २ ॥ 
न भतूो न भभवष्ट्योऽस्स्त न च र्मोऽस्स्त कश्चन । 
योऽभयः सवधभतूानाां स प्राप्नोतयभयां पदम् ॥ ३ ॥ 
यस्मादुभिजते लोकः सवो मृतयुमुखाभदव । 
वाक्कू्रराद्दांडपरुषातसांप्राप्नोभत महद्भयम् ॥ ४ ॥ 
यथावित्तधमानानाां वृद्धानाां पुिपौभिणाम् । 
अनुवतामहे वृत्तमबहस्त्राणाां महातमनाम् ॥ ५ ॥ 
अबहस्राणाभमभत बहसामयः कुलाचारोऽप्यप्रमाणभमभत नीलकां ठः ॥ 

 
वदे तथा भारत तथा सवे पुराणनो अभभप्राय तो बहसामय यज्ञ न करवो एज छे सकाभमक पुरुषने बहसा 

करवानुां सुझे छे काम्य एवुां जे बहसामय कमध तेनी बनदा कभर छे. 
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स एव सुभगो भतूवा पुनभधवभत दुभधगः । 
व्यापबत्त कमधणाां दृष्ट्वा जुगुप्सांभत जनाः सदा ॥ १ ॥ 
अकारणो भह नैवास्स्त र्मधः सूक्ष्मो भह जाजले । 
भतूभव्याथधमेवहे र्मधप्रवचनां कृतम् ॥ २ ॥ 
सूक्ष्मतवान्न स भवज्ञातुां शक्यते बहुभनह्नवः । 
उपलभ्याांतरा चान्यानाचारानवबुध्यते ॥ ३ ॥ 
टीका अस्यैव स्तुतयथं काम्याां कमध क्षभयष्ट्णतुवने बनदभत – स एवभेत । 
सुभगः स्वगी व्यापबत्त नाशां कमधणाां कमधफलानाां स्वगादीनाम् ॥ १ ॥ 
अकारणः कारणमनुष्ठानप्रयोजकां  फलां  तद्धीनः । सूक्ष्मोऽभयदानातमकः । 
भतूां ब्रह्म भव्यां स्वगाभद उभयाथधमेव र्माणाां शमादीनाां यज्ञादीनाां च प्रवचनमध्ययनां 
वदेे कृतां अतः स्थूलर्माद्यज्ञादेरन्यः सूक्ष्मर्मोऽस्तीभत भावः ॥ २ ॥ 
कुतः सूक्ष्मर्मो दुजे्ञयः, यतः बहुभनह्नवः ‘सप्तदश प्राजापतयान्पशूनालभते सप्तदशो वै 
प्रजापभतः प्रजापतेराप्तया’, इतयाभदभवर्यः श्रेयःसार्नतवने बहसामुपभदशांतः अबहसा- 
शास्त्रमुपमृद्नांतीतयथधः ॥ 

 
तर्तह तदप्रमाणमेवतेयाशांक्याह उपलभ्येभत – 

उक्षाणां वा वहेतां वा क्षदांते महोक्षां वा महाजां वा श्रोभियायोपकल्पयेभदभत श्रुभतस्मृभतभवभहतो मरु्पको गवालां भन एक 
आचारः मा गामनागामभदबत वभर्ष्ठेभत मांिबलगावगतो गवोतसगधभवभर्स्तभिरुद्धोऽन्य आचारस्ति प्रमाणभमभत 
भवशषेणात् क्रतवथधबहसाभवरे्रबहसाभवभर्ज्यायाभनभत गम्यते अनागस्तवस्य प्राजापतयपशुष्ट्वभप तुल्यतवा भदतयास्ताां 
तावत् । 
 

तपोभभयधज्ञदानैश्च वाक्यैः प्रज्ञाभश्रतैस्तथा । 
प्राप्नोतयभयदानस्य यद्यतफलभमहाश्नुते ॥ १ ॥ 
लोके यः सवधभतेूभ्यो ददातयभयदभक्षणाम् । 
स सवधयजै्ञरीजानः प्राप्नोतयभयदभक्षणाम् ॥ २ ॥ 
न भतूानामबहसाया ज्यायान्र्मोऽस्स्त कश्चन । 
यस्मान्नोभिजते भतूां जातु बकभचतकथांचन ॥ ३ ॥ 
सोऽभयां सवधभतेूभ्यः सांप्राप्नोभत महामुने । 
यस्मादुभिजते लोकः सपािेश्मगताभदव । 
न स र्मधमवाप्नोभत इह लोके परि च ॥ ४ ॥ 
सवधभतूातमभतूस्य सम्यक्भतूाभन पश्यतः । 
देवाभप माग ेमुह्यांभत अपदस्य पदैभषणः ॥ ५ ॥ 
दानां भतूाभयस्याहुः सवधदानेभ्य उत्तमम् । 
ब्रवीभम ते सतयभमदां श्रद्दर्स्व च जाजले ॥ ६ ॥ 
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अथध : – आ श्लोकोनो अथध ए छे जे अबहसाथी बीजो कोइ उत्तम र्मध नथी. 
 

अघ्न्या इभत गवाां नाम क एता हांतुमहधभत । 
महच्चकाराकुशलां  वृषां गाां वालभेत्त ुयः ॥ १ ॥ 
आप्यायध्वमघ्न्यादेवभागभमभत श्रुभतप्रभसद्धां गवाां नाम ॥ 
न हांतुां शक्या अघ्न्या इभत योगात् गवामवध्यतवां श्रौतभमतयथधः ॥ 
चकार कृतवान् । आलभेत् बहस्यात्  ॥ 
 

अथध : – वास्त यज्ञमाां या अभतभथने अथे गायने तथा वृषभने मारे छे ए मोटुां अकुशल कमध करे छे. 
 

तथा चापस्तांबः ॥ हृष्टो हृष्ट्यभत दृप्तो र्मधमभतक्रामभत 
र्माभतक्रमान्नश्यतीभत कु्रद्धो हन्यास्तपतॄनपीभत ॥ 
तस्मातसवधभतूाभयप्रदानमेव महान्र्मध इतयाशयः ॥ 
 

अथध : – ते कारण माटे सवध भतूने अभय दान आलवुां एज मोटो र्मध छे पण बहसामय यज्ञ एतो मोटो र्मध 
नथी एतो भनतय बहसा करेछे तेने मुकवाने अथे छे ने पामर जीवने भवषयी करवा ने भवषयीने मुमुक्ष ुकरवाने अथे 
छे. 

 
वक्ष्याभम जाजले वृबत्त नास्स्म ब्राह्मण नास्स्तकः ॥ 
न यज्ञां च भवबनदाभम यज्ञभवत्त ुसुदुलधभः ॥ १ ॥ 

 
अथध : –तुलार्ार जाजभल रुभषने कहे छे हे जाजभल हे ब्राह्मण जे ते बहसा रभहत जीभवका तेने कहुां छुां 

यज्ञनी बनदा नथी करतो नास्स्तक नथी. 
 

यज्ञो वै भवष्ट्णुभरभत श्रुतेयो यज्ञभोक्तारां परमातमानां वदे स दुलधभः ॥ 
 
यज्ञ ए भवष्ट्ण ुवाचक शब्द छे ते परमातमा. तेनो जाणनार दुल्लधभ छे ते परमातमानुां पुराडाश ेकरी यजन 

करवुां एज उत्तम यज्ञ छे पण पशु होमी यज्ञ तो केवल सकाभमक तामसी पुरुषने ने पामरने भवषयो कववा सारुज 
छे सांकोचने अथे भनयम छे परांतु भवभर् नथी. 

 
नमो ब्राह्मणयज्ञाय ये च यज्ञभवदो जनाः ॥ 
स्वयज्ञां ब्राह्मणा भहतवा क्षियज्ञभमहास्स्थताः ॥ २ ॥ 

 
टीका – ब्राह्मणानाां ब्रह्मभवदाां यज्ञः ब्रह्माग्नौ जीवहभवषस्तयागस्तस्म ै योगायेतयथधः । स्वयज्ञां योगम् । 

क्षियज्ञां बहसामयां ज्योभतष्टोमाभदम् । 
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अथध : –ब्राह्मण जे ते पोतानो यज्ञ जे योग तेनो तयाग कभर क्षभिनो यज्ञ जे बहसामय ज्योभतष्टोमाभदक 
तेने आश्रा छे. 

 
क्षियज्ञां भवभशनभष्ट – लुब्रै्भरभत । लुब्रै्भवत्तपरैब्रधह्मन्नास्स्तकैः सांप्रवर्तत्ततम् ॥ 
वदेवादानभवज्ञाय सतयाभासभमवानृतम् ॥ ३ ॥ 

 
टीका– हे ब्रह्मन् । आस्स्तकैवेदप्रामाण्यवाभदभभः । वदेवादानथधवादान् तेषाां स्तुभतमािे तातपयध-

भमतयभवज्ञाय सतयवदाभासमानां स्वरूपतः अनृतां आभवद्यकब्राह्मण्याद्यध्यासमलूतवात् लुब्रै्ः प्रवर्तत्ततम् । तथा च 
श्रुभतः । नीहारेण प्रावृता जल्प्याश्चासुतृपः उक्थशासश्चरांतीभत । अज्ञानेन आवृताः जल्प्या अथधवादभगरः । असुतृपः 
प्राणपोषकाः । उक्थशासः कमानुशासनपराः । 

 
आस्स्तक जे तेमणे वदेमाां जे अथधवाद छे तेने स्तुभत मािने भवषे तातपयध छे एम न जाभण सतयनी पेठे 

भासतुां ने स्वरूपे कभरने तो अनृतने लोभभ पुरुषे बहसामय पणुां प्रवत्ताव्युां छे. 
 

एवां क्षियज्ञां बनभदतवा ब्राह्मणस्वरूपमाह – यदेवभेत । 
यदेव सुकृतां हव्यां तेन तुष्ट्यांभत देवताः ॥ 
नमस्कारेण हभवषा स्वाध्यायरैौषरै्स्तथा ॥ ४ ॥ 

 
टीका — सुकृतां सुकृतार्तजतां हव्यम् । तदेव भिभवर्माह— नम इभत । नमस्कारातमकेन हभवषेभत 

सामानाभर्करण्यम् । यो नमसा स्वध्वर इभत यज्ञो वै नम इभत भह ब्राह्मणां भवतीभत श्रुभतस्मृभतभ्याां नमस्कारस्यैव 
यज्ञतवावगतेः । तथा स्वाध्यायैहधभवषेभत सांबांर्ः । वयमग्ने अवधता वा सुवीयं ब्रह्मणा वा बचतयेमाजनाँ अतीभत 
वदेस्याभप यज्ञतवश्रतेुः । अवधता अश्वेन ब्रह्मणा वदेेन वाऽग्ने तवाां बचतयेम जानीम । तथा चाश्वमेर्तुल्यतवां 
यज्ञस्योक्तम् । आश्वलायनगहृ्यऽेभप— आ ते अग्न ऋचा हभवहृधदा तष्टां भरामभस । ते ते भवांतूक्षण ऋषभासो वशा 
उतेतयेत एव उक्षाणश्च ऋषभाश्च वशाश्च भवांभत य इमां स्वाध्यायमर्ीयत इभत । तथा औषरै्व्रीभहयवाभदभभः पशुभ्यो वै 
मेर्ा उदक्रामांस्तौ व्रीभहशै्चव यवश्च भतूावजायेताां तस्मादापुः पुरोडाशपािां लोक्यभमभत च तयोहधभवष्ट्वागमात् 
पुरुषाश्वगोऽजादीनाां पशूनाममेध्यतवश्रतेुश्च त एत उक्राांतमेर्ा अमेध्याः पशव इभत । तथा 
चैतैभस्त्रभभहधभवर्तभदेवतापूजा यज्ञाख्या कत्तधव्येभत । शासे्त्र वदेे भनदशधनां प्रतयायकां  वचनमस्स्त तदाप्युदाहृतमेव ॥ 

 
पूजा स्यादे्दवतानाां भह यथा शास्त्रभनदशधनम् । 
इदां पूवध व्याख्यातम् । 
इष्टापूत्तादसारू्नाां भवगुणा जायते प्रजा ॥ 

 
टीका — ननु ‘इष्टान्भोगान् भह वो देवा दास्यांते यज्ञभाभवताः’ इभत भगवता यज्ञानाां 

र्नपिुतवाभदप्राप्तयथधतवोक्तेः बक तैमोक्षानुपयोभगभभभरतयाशांक्याह—इष्टेभत । इष्टां इभष्टपशुसोमाभद आपूतं्त 
तटाकारामाभद । असारू्नाां कामनावताां यज्ञात्तादृगेव लुब्र्मपतयां भवभत समेभ्यो रागिेषशून्येभ्य 
इष्टाभदकतृधभ्योऽनीस्प्सताभप तादशी प्रजा जायत इतयथधः ॥ 
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भारते मोक्षर्मे अध्याय ९० 

 
यि गतवा न शोचांभत न च्यवांभत व्यथांभत च । 
ते तु तद्ब्रह्मणः स्थानां प्राप्नुवांतीह साभत्त्वकाः ॥ १ ॥ 
नैव ते स्वगधभमच्छांभत न यजांभत यशोर्नैः । 
सताां वतमानुवतं्तते ये यजांते तवबहसया ॥ २ ॥ 
वनस्पतीनोषर्ीश्च फलां  मूलां  च ते भवदुः । 
न चैतानृस्तवजो लुब्र्ा याजयांभत फलार्तथनः ॥ ३ ॥ 

 
अथध :— आ लोकने भवषे जे सास्तवक छे बहसामय यज्ञ कत्ता नथी. तेतो परमातमाना स्थानने पाांमे छे. 
 
तेने भवषे जइने शोक करता नथी तथा च्यवता नथी ने व्यथा पाांमता नथी. 
 
अथध :— ते स्वगधने पण इछता नथी. 
 

तस्य नाम महद्यश इभत श्रुतेयधशो ब्रह्म र्नैर्धनसाध्यःै 
कमधभभः सताां वतमध योगमनुवतंते यजन्ते ॥ 

 
र्न साध्य एवाां कमें कभर यजता नथी सतपुरुषनो मागध जे योग तेने अनु वत्त ेछे जे अबहसाये कभरने यज्ञ 

करे छे ते पुरुष. यज्ञ शाने कभरने करे छे तो वनस्पभत तथा ओषभर् व्रीभहयवाभद तथा फल मूल तेनेज यज्ञमाां 
होमवानी सामग्री जाणे छे पण पशुने नथी जाणता लोभीयाने र्नथी एवा रुस्तवज जे ते एवा समजणा छे तेने यज्ञ 
करावता नथी. 

 
वदे ने बहसाने भवषे तातपयध नथी बकतु रागप्राप्त बहसा सांकोचने अथे महापतकाल भनवाहने अथे अभ्यनुज्ञा 

माि छे. 
 

तथाचोक्तम् –तीथेषु प्रभतदृष्टेषु राजा मेध्यपशून्वने । 
यावदथधमलां  लुब्र्ो हन्याभदभत भनयम्यते ॥ १ ॥ 
लोके व्यवायाभमषमद्यसेवा भनतयास्तु जांतोनध भह ति चोदना । 
व्यवस्स्थभतस्तेषु भववाहयज्ञसुराग्रहैरासु भनवभृत्तभरष्टा ॥ २ ॥ 

 
टीका— श्रीर्र :— न भह मृगया भवर्ीयते रागप्राप्ततवात् । बकतु भनयम्यते प्रवृभत्तः सांकोच्यते । भनयममेव 

षड्भवर्ां दशधयभत । यद्यलमतयथं लुब्र्ो रागी सन् हन्यात्तर्तह तीथेषु श्राद्धाभदष्ट्ववे तिाभप प्रभतदृषे्टषु प्रख्यातेष्ट्ववे न 
भनतयश्राद्धाभदषु तिाभप राजैव मेध्यानेव यावदुपयोगमेव अतो नावश्यकतवभमभत । भनतया रागत एव भनतयप्राप्ताः । 
जांतोः प्राभणमािस्य ति तासु चोदना भवभर्नास्स्त । ननु ऋतावुपेयाद्धतुशषेां भक्षयेभदतयाभदभवभर्दधर्तशतः, सतयम्, न 
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तवयमपूवधभवभर्ः रागतः प्राप्ततवात् बकतु भनयमभवभर्रूपेण सकामानाां राजसतामसप्रकृतीनाां बहसाराभगणाां 
क्षभियाणामेवाभ्यनुज्ञामािां भक्रयते न तु साभत्त्वकानाां मुमुक्षूणाभमभत ॥ 

 
भारते मोक्षर्मे अ. ९० 

 
तस्मात्तानृस्तवजो लुब्र्ा याजयांतयशुभान्नरान् । 
प्रापयेयुः प्रजाः स्वगे स्वर्माचरणेन वै ॥ १ ॥ 

 
ये कारण माटे सास्तवक पुरुषने लोभीया रुस्तवजनथी यज्ञ करावता ते पण तेने नथी इछता ते कारण 

माटे मोके्षछा रभहत पुरुषने ते लोभीया रुस्तवज यज्ञ कराव े छे. बीजा सारु् जे ते तो स्वर्माचरणे कभरने परने 
उपकार करे छे पण र्मध फलने नथी इछता सम बुभद्ध छे माटे एम कहे छे प्रापयेयुः एणे करीने 

 
भारते मोक्षर्मे अ. ९० 

 
उत यज्ञा उतायज्ञा मखां नाहंभत ते क्वभचत् ॥ 

 
अथध :— जे दाांभभक छे ते यज्ञ करे छे तोये पण श्रद्धा रभहत्त छे माटे अयज्ञ छे ते कोइ भदनमाां व अथवा 

बायण यज्ञ करवा योग्य नथी. 
 

आज्येन पयसा दध्ना पूणाहुतया भवशषेतः ॥ 
बालै; शृांगेण पादेन सांभरतयेव गौमधखम् ॥ 

 
अथध :— श्रद्धा वाळा छे तेने तो एक यागे कभरनेज बाह्य यज्ञनी भसभद्ध छे एम कहे छे आज्येन ए श्लोके 

कभरने. घीये करी तथा दुरे् करीने तथा दभर्ये कभर तथा घीनी पूणाहुभतये कभरने यज्ञ थाय छे. गाय जे ते वाले 
कभरत. शृांगे कभरत. पादर जे यज्ञ पूणध करे छे. 

 
नीलकंठः 

 
टीका — एतेषाां गोस्पशधनादीनाां च सद्यः पापनाशकतवां परलोकप्रदतवां च स्मृतयुक्तां दर्तशतम् ॥ 
 
पशु बहसाये रभहत घृताभदये कभरने साध्य एवा यज्ञनी वात्ता काहे मोक्ष र्मधना ९० मा अध्यायमाां 
 
पाछी बहसा रभहत यज्ञनी पुभष्टने अथे कहे छे. 
 

पतनीं चानेन भवभर्ना प्रकरोभत भनयोजयन् । 
इष्टां तु दैवतां कृतवा यथा यज्ञमवाप्नुयात् ॥ १ ॥ 
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टीका — ननु पतन्यभाव े भवशषेवान् श्रौतो मखः कथां स्याभदतयत आह–पतनीभमभत । अनेन 

पशुबहसारभहतेन आज्याभदसाध्यक्रतुभवभर्ना आज्याभदरव्यां देवताथे भवभनयोजयन् हेतौ शतृप्रतययः भवभनयोगहेतोः 
पतनीं च मानसीमेव करोभत । श्रद्धाभमभत शषेः । तस्मादपतनीकोऽस्ग्नहोिमाहरेत्तस्मादपतनीकस्यार्ानां 
कुवतंीतयुक्तवा श्रद्धा पतनी सतयां यजमान इभत बह्वृचब्राह्मणे अपतनीकस्यास्ग्नहोिार्ानादौ श्रद्धायाः 
पतनीतवदशधनात् । इष्टां भाव ेक्तः । यागमेव दैवतवदतयांतां सेवनीयां कृतवा यथा यथावद्यज्ञां भवष्ट्णुां प्राप्नुयात् । ति 
यागभवशषेां भनयमयभत—पुरोडाशो हीभत । भहशब्देन त एते उक्राांतमेर्ा अमेध्याः पशव इभत पशूनाममेध्यतवम् । 
तस्मादाहुः पुरोडाशसिां लोक्यभमभत पुरोडाशसिप्राशस्तयां च श्रुभतप्रभसद्धां द्योतयते । मेर्ो यज्ञस्तदहधः मेध्यः । 
सवेषाां वा एष पशूनाां मेरे्न यजते यः पुराडाशने यजत इभत श्रुतेः । मूले पशूनाभमभत न भनद्धारणषष्ठी 
पशूनाममेध्यतवात् । पुरोडाशस्य चापशुतवात् तेन पशुसांबांर्ी यो मेर्स्तदहधः पुरोडाश इभत श्रुतयनुसारेण स्मृतयथो 
वणधनीयः । 

 
पुरोडाशो भह सवेषाां पशूनाां मेध्य उच्यते । 
इदां पूवादं्ध प्रथमां व्याख्यातम् । 
सवा नद्यः सरस्वतयः सवे पुण्याः भशलोच्चयाः ॥ १ ॥ 

एवां श्रद्धावतामभवदुषाां यज्ञमुक्तवा भवदुषाां यज्ञमाह— सवा इभत ॥ 
 
ए रीतये ९० मा अध्यायमाां श्रुभतनो भवरोर् न आव े ए रीतये अबहसक र्मध प्रभतपादन कयो छे ने वदेमाां 

बहसामय यज्ञनुां जे वणधन छे तेतो भनतय बहसा कत्ता होय तेने सांकरावी सवधथा मुकावी ते कल्याण मागे चलावी ते 
मोक्ष करवाने अथे छे एज सवध वदेनो भसद्धाांत छे पण वदे बहसा करवी एम कहेता नथी 
 

भारते मोक्षर्मे अध्याय ९२ 
 
प्रजानामनुकां पाथं गीतां राज्ञा भवचख्युना ॥ १ ॥ 
 
टीका — प्रजानाां पुरुषाभदपशूनाम् ॥ 
 
अथध :— यज्ञमाां होमता एवा जे पुरुषाभद पशु ते उपर दया करवाने अथे भवचख्यु राजाये कहु्यां छे. 
 
अथध :— ते भवचख्यु नामे राजा जे ते गवालां भ यज्ञने भवषे छेदायुां छे शरीर जेनुां एवो वृष जे बली वदध तेने 

जोइने गायोनो अतयांत भवलाप तेने जोइने यज्ञ वाटमाां रह्या एवा भनद्दधय ब्राह्मणने जोता सता बोलता हवा. 
 

भारते मोक्षर्मे अध्याय ९२ 
 

स्वस्स्त गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो भनवधचनां कृतम् । 
बहसायाां भह प्रवृत्तायामाशीरेषा तु कस्ल्पता ॥ ३ ॥ 
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अव्यवस्स्थतमयादैर्तवमूढैनास्स्तकैनधरैः । 
सांशयातमभभरव्यक्तैभहंसा समनुवर्तणता ॥ ४ ॥ 

 
अथध :— भनवधचन कयंु ते कहे छे बहसामय यज्ञ छे ते राजस तामस क्षभिनो यज्ञ छे ते थकी क्षीरघृते कभर 

करवो ए ब्राह्मणनो यज्ञ छे ए प्रकारनी मयादा छे नथी मयादा जेमने वास्ते भवमूढ एवा ते नथी ब्रह्म ए प्रकारे 
कहेता. 

 
आतमा देहोऽन्यो वा अन्योऽभप कत्ताऽकत्ता वा अकत्ताऽप्येकोऽनेको वा एकोऽभप सांगवानसांगो 

वा॥ 
 
इतयाभद रूपजे सांशय ते वालु छे भचत्त जेमनुां एवाने यज्ञाभद िाराये कभर ख्याभतने इछता एवा पुरुष जे 

तेमणे बहसा वणधन कभर छे के तया यज्ञमाां पशु मारवो ए श्रेष्ट कहु्यां छे. 
 

भारते मोक्षर्मे अध्याय ९२ 
 

सवधकमधस्वबहसा भह र्मातमा मनुरब्रवीत् । 
कामकाराभद्ध बहसांभत बभहवेद्याां पशून्नराः ॥ 

 
अथध :— र्मातमा एवा मनु जे ते सवध कमधने भवषे ज्योभतष्टोमाभद यज्ञने भवषे पण अबहसानेज वखाणता 

हवा नर जे ते काम कारण थकीज बभहवेदी ने भवषे पशनेू मारे छे पण शास्त्र थकी नभह भवशषे वात्ता ए श्लोकनी 
टीकामाांथी जोवी टीकामाां श्रुभत लखी छे ते बहसामय यज्ञने बनदे छे. 

 
प्लवा ह्यतेे अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरां येषु कमध । 
एतच्रेयो येऽभभनांदांभत मूढा जरामृतयुां ते पुनरेवाभप यांतीभत ॥ 
तस्मातप्रमाणतः कायो र्मधः सूक्ष्मो भवजानता । 
अबहसा सवधभतेूभ्यो र्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ ६ ॥ 

 
अथध :— ते कारण माटे प्रमाणनुां बळाबळ जाण तो पुरुष जे तेणे सूक्ष्म र्मध जे ते करवोते कहे छे अबहसा 

जे ते सवध र्मध थका मोटो छे. 
 

गृहस्थस्य पांचसूनानामपभरहायधतवातकथमबहसा कायेतयत आह उपोष्ट्येभत । 
उपोष्ट्य सांभशतो भतूवा भहतवा वदेकृताः श्रुतीः । 
आचार इतयनाचारः कृपणाः फलहेतवः ॥ ७ ॥ 

 
टीका—उप समीपे ग्रामस्य वासां कृतवा भभक्षाथं ग्रामां प्रभवशभेदभत भवरे्ः सांन्यस्येतयथधः । सांभशतस्तीक्ष्णव्रती 

भतूवा वदेेन कृताः श्रुतीः फलश्रुतीः ‘अक्षय्यां ह वै चातुमास्ययाभजनः सुकृतां भवभत’ इतयाद्याः भहतवा आचार इभत 
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बुद्ध्या अनाचारः गृहस्थाचारहीनः स्यात् पुरुषस्येदमेव श्रेय इभत बुद्ध्या नैष्ट्कम्यं श्रयेभदतयथधः । कृपणाः क्षुराः 
फलमेव कमधभण प्रवृत्तौ हेतुः कारणां येषाां तथाभतूाः । 

 
यभद यज्ञाांश्च वृक्षाांश्च यपूाांश्चोभद्दश्य मानवाः । 
वृथामाांसाभन खादांभत नैष र्मधः प्रशस्यते ॥ ८ ॥ 

 
अथध :— यज्ञाभदपर एवा मानव जे ते यज्ञाभद ने उदे्दभशने वृथा माांस खाय छे ए र्मध प्रशस्त नथी. 
 

सुरा मतस्या मरु् माांसमासवां कृशरौदनम् । 
रू्तै्तः प्रवर्तत्ततां ह्यतेनै्नतिेदेषु कस्ल्पतम् । 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेततप्रकस्ल्पतम् ॥ ९ ॥ 

 
वैभदक कमधभन बनदा कभरने कामकार कृत जे कमध तेने बनदे छे सुरामश्य मरु् माांस आसव केताां मद्य 

कृशरोदन केताां भतल भमश्रोदन एने खावानुां रू्तारा पुरुषोये प्रवताव्युांछे ए वदेने भवषे नथी कल्प्युां मान मोह लोभ 
थकी ए ललुता पण ुकल्प्युांछुां पण वदेनो अभभप्राय नथी. 

 
भवष्ट्णुमेवाभभजानांभत सवधयजे्ञषु ब्राह्मणाः । 
पायसैः सुमनोभभश्च तस्याभप यजनां स्मृतम् ॥ १० ॥ 

 
अथध :— ब्राह्मण जे तें सवध यज्ञने भवषे भवष्ट्णुने मुख्य जाांणे छे. ते भवष्ट्णुनुां यजन पायसे कभरने तथा पुण्ये 

कभरनेज कहु्य छे. 
 

यभज्ञयाशै्चव ये वृक्षा वदेेषु पभरकस्ल्पताः । 
यच्चाभप बकभचतकतधव्यमन्यच्चोक्षैः सुसांस्कृतम् । 
महतसत्त्वैः शुद्धभावैः सव ंदेवाहधमेव तत् ॥ ११ ॥ 

 
अथध :— शुद्ध भावकभर शुद्ध पुरुषे शोरे्लुां  एवुां जे अन्न दुर्थीते सवे भवष्ट्नु यजन करवुां ते योग्य छे ते पशुये 

कभरने यजन करवुां एतो तामसी पामर एवा जे जीव जेने मोक्ष पाांमवानी इछा नथी गाांमगरास स्त्री उपर जेनुां 
भचत्तछे तेमनुां कामछे पूवधना अध्यायमाां भनष्ट्काम र्मधने श्रेष्ठ कह्यो. ते बहसा शुन्य एवोज भनष्ट्काम र्मध ते श्रेष्ठछे एम 
कहेवाने बहसामय यज्ञभन बनदाने अथे आ अध्याय आरांभ्योछे भवदभधदेशमाां उांछ वृभत्त नामें ब्राह्मण हतो यज्ञ करवाने 
ततपर थयो तारें मूल फले कभर यज्ञ करवा माांड्यो तेनी स्त्री पुष्ट्कर र्ाभरणी ते पण स्वाभमनी आज्ञाथी आवी एज 
प्रकारे करती हवी तारे वननी भवषे समीप रह्यो एवो मृग जे ते बोलतो हवो जे तें आदुष्ट्कृत कयुध पशुवना नो यज्ञ 
मांिागही न करयो मने अस्ग्नमाां होमने स्वगधमाां जातो पण मान्युां नभह तारे सभवतृ मांडला भर्ष्टािी देंवताये आभवने 
कहु्यां तो पण मान्युां नभह पछे वळी हभरणे आवीने कहु्य जे मने यज्ञमाां होमी तु स्वगध माां जाने मुने पण पमाडे पछे 
मृगने अस्ग्नमाां होम्यो पछे एणे मोटुां तप कयंु हतुां ते नाश पाम्युां ने मोटुां दुःख पडडु्यां. 
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एतो र्मध हता ते कोइ कारणथी मृग थया हता तेमने पाछुां र्मध रुपे थै स्वगधमाां जवुां हतुां ते ए रीतये कपट 
कभरने पोताना स्थानमाां गया पण पशु होमवो ए यज्ञनो भवभर् नथी. 

 
तथा चोक्तम् ॥ 

 
स तु र्मो मृगो भतूवा बहुवषोभषतो वने । 
तस्य भनष्ट्कृभतमार्त्त न ह्यसौ यज्ञसांभवभर्ः ॥ १ ॥ 

 
टीका — स स्तवभत । केनभचभन्नभमते्तन मृगताां प्राप्तः र्मधः तस्य भनभमत्तस्य भनष्ट्कृबत प्रतीकारां आर्त्त 

स्वातमानां मोभचतवान् न तवसौ यज्ञस्य समीचीनो भवभर्ः । बहसामयतवात् । 
 
तस्य तेनानुभावने मृगबहसातमनस्तदा ॥ 
तपो महतसमुस्च्छन्नां तस्माबद्धसा न यभज्ञया ॥ २ ॥ 
 

टीका — अनुभावने पशुां हतवा स्वगं प्राप्स्यामीतयभभप्रायेण यभज्ञया यज्ञाय भहता । 
 

ततस्तां भगवान्र्मो यज्ञां याजयतः स्वयम् ॥ 
समार्ानां च भायाया लेभे स तपसा परम् ॥ ३ ॥ 
अबहसा सकलो र्मो बहसार्मधस्तथाभहतः । 
सतयां तेऽहां प्रवक्ष्याभम नो र्मधः सतयवाभदनाम् ॥ 

 
टीका – तथा तेन स्वगधप्रदतवने रूपेण भहतः सतयवाभदनाां ब्रह्मवाभदनाां तु असौ नो र्मधः । यो र्मध इभत पाठे 

ते तुभ्यां सतयां वक्ष्याभम । बक ततसतयम् यः सतयवाभदनाां र्मध :– य इभत । भवरे्यापेक्षां पुांस्तवम् । 
अिाख्याभयकातातपयधम् । पशुकाये श्यामाकाभदभवकारान् चरुपुरोडाशादीन् कुयाभदभत गभ्यते तथा च गृह्य े अथ 
श्वोभतेूष्टकाः पशुना स्थालीपाकेन वा इभत प्रशुस्थाने स्थालीपाको भवर्ीयते एवमन्यि पुरोडाशामीक्षादीनामभप 
पशुस्थाने भवर्ानमवगांतव्यां तस्मान्न बहसायज्ञः श्रेयाभनभत । 

 
नारदपंचराते्र च 

 
श्रुभतवधदभत भवश्वस्य जननीव भहतां सदा । 
कस्याभप रोहजननां न वस्क्त प्रभतुतपरा ॥ १ ॥ 
न तच्छास्त्रां तु यच्छास्त्रां वस्क्त बहसामनथधदाम् । 
यतो भवभत सांसारः सवानथधपरांपरः ॥ २ ॥ 
अांतरांगां भवजानाभत भगवतयाः श्रुभतः स्वयम् ॥ 
चराचरातमा भगवान्नापरः कोऽभप तत्त्वभवत् ॥ 
आतमवतसवधभतूाभन मान्यानीतयेव स बु्रवन् ॥ 
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भगवान्कथमिेमाां बहसामुपभदशतेक्वभचत् ॥ 
बहसाभवभर्स्तु भहसाया भनवतृ्त्यथोऽस्स्त सवधथा ॥ 
आतमवतसवधभतूाभन ततः पश्येच्च नान्यथेभत ॥ 

 
वुद्धपराशरेिोक्तम् 

 
शौचां च पािशुभद्धश्च श्रद्धा च परमा यभद ॥ 
अन्नां तत्तसृ्प्तकृच्रादे्ध एतदेव न चाभमषम् ॥ १ ॥ 
यस्तु प्राभणवर्ां कृतवा भपतॄन्माांसेन तपधयेत् ॥ 
सोऽभविाांश्चांदनां दग्ध्वा कुयादांगारलेपनम् ॥ 
सूक्ष्मजांतुना रोहनुां फल पण अांर्कूपाख्यनरक लख्यो छे. 

 
श्रीमद्भागवतने णवषे. ५ । २६ । १७ 

 
यस्स्तवह वै भतूानामीश्वरकस्ल्पतवृत्तोनामभवभवक्तपरव्यथानाां स्वयां पुरुषोपकस्ल्पतवभृत्तर्तवभवक्तपरव्यथो 

व्यथामाचरभत स परिाांर्कूपे तदभभरोहेण भनपतभत । ति हासौ तैस्तैजंतुभभः पशुपभक्षमृगसरीस-ृ
पैमधशकयूकामतकुणमभक्षकाभदभभये के चाभभरुग्र्ास्तः सवधतोऽभभरुह्यमाणस्तमभस भवहतभनराभनवृधभतर-
लब्र्ावस्थानः पभरक्रामभत यथा कुशरीरे जीवः ॥ 

 
न ब्रह्मदांडदग्र्स्य न भतूभयदस्य च ॥ 
नारकाश्चानुगृहृांभत याां याां योभनमसौ गतः ॥ 
तस्मान्न कस्यभचरोहमाचरेतस तथाभवर्ः ॥ 
आतमनः के्षममस्न्वच्छन्रोग्रु्व ैपरतो भयम् ॥ 

 
भागवते च 

 
न दद्यादाभमषां श्रादे्ध न चाद्याद्धमधतत्त्वभवत् ॥ 
मुन्यनै्नः स्यातपरा प्रीभतयधथा न पशुबहसया ॥ १ ॥ 
नैतादृशः परो र्मो स्वर्मधभमच्छताम् ॥ 
न्यासो दांडस्य भतेूषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥ २ ॥ 

 
स्कंदपुरािे च 

 
न श्रादे्ध क्वाभप माांसां तु दद्यान्नाद्याच्च मानवः ॥ 
मुन्यनै्नः क्षीरसर्तपभ्यां तृप्यांभत भपतरो भशृम् ॥ 
ईदशीमबहसाां च योगशासे्त्र सार्नपादे महाव्रततवने सूियामास भगवान्पतांजभलः ॥ 
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अबहसासतयास्तेयब्रह्मचयापभरग्रहा यमाः ॥ 
 
जाभतदेशकालसमयानवस्च्छन्नाः सावधभौमा महाव्रतभमभत । तिाबहसामहाव्रतां व्याचख्यौ भाष्ट्यकारो 

भगवान्बादरायणः । सवधथा सवधदा भतूानामनभभरोहः ॥ 
 
अबहसा सा च मतस्येष्ट्ववे बहसा नान्यिेभत जातयवस्च्छन्ना, न तीथे हभनष्ट्यामीभत देशावस्च्छन्ना, न 

चतुदधश्याां न पुण्येऽहनीभत सैव कालावस्च्छन्ना, तथा भिभभरुपरतस्य देवब्राह्मणाथे हभनष्ट्याभत नान्यथेभत 
समयावस्च्छन्ना, यथा क्षभियाणाां युद्ध एव बहसा नान्यिेभत एभभजाभतदेशकालसमयैरनवस्च्छन्ना अबहसा सवधथैव 
पभरपालनीया सवधभभूमषु सवधभभूवषयेषु सवधथैवाभवभदतव्यभभचारा सावधभौमा महाव्रतभमतयुच्यते ॥ 

 
मोिर्मे णद्वतीयेऽध्याये 

 
न बहसयभत यो जांतून्मनोवाक्कायहेतुभभः । 
जीभवताथोपनयनैः प्राभणभभनध स वध्यते ॥ १ ॥ 

 
भागवते 

 
न कमधभभस्ताां गभतमाप्नुवांभत भवद्यातपोयोगसमाभर्भाजाम् ॥ १ ॥ 
तस्मातसवातमना राजन्हभरः सवधि सवधदा ॥ 
श्रोतव्यः कीर्तततव्यश्च स्मत्तधव्यश्चेच्छताऽभयम् ॥ २ ॥ 
एवां नृणाां भक्रयायोगाः सवे सांसृभतहेतवः ॥ 
त एवातमभवनाशाय कल्पांते कस्ल्पताः परे ॥ ३ ॥ 
प्रायेण वदे तभददां न महाजनोऽयां देव्या भवमोभहतमर्ततबधत माययाऽलम् ॥ 
िय्याां जडीकृतमभतमधरु्पसु्ष्ट्पतायाां वैताभनके महभत कमधभण युज्यमानः ॥ ४ ॥ 

 
मनुस्मृणतः 

 
अनुमांता भवशभसता भनहांता क्रयभवक्रयी । 
सांस्कत्ता चोपहत्ता च खादकश्चेभत घातकाः ॥ १ ॥ 
न कृतवा प्राभणनाां बहसाां माांसमुतपद्यते क्वभचत् । 
न च प्राभणवर्ः स्वग्यधस्तस्मान्माांसां न भक्षयेत् ॥ २ ॥ 
माां स भक्षभयताऽमुि यस्य माांसभमहाद्म्यहम् । 
एतन्माांसस्य माांसतवां प्रवदांभत मनीभषणः ॥ ३ ॥ 
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दानर्मेषु भीष्ट्मः 
 

यो यजेताश्वमेरे्न माभस माभस यतव्रतः । 
वजधयेन्मरु् माांसां च सममेतदु्यभर्भष्ठर ॥ १ ॥ 
सप्तषधयो वालभखल्यास्तथैव च मरीभचपाः । 
अमाांसभक्षणां राजन् प्रशांसांभत मनीभषणः ॥ २ ॥ 
पूव ंतु मनसा पश्चात्तथा वाचा च कमधणा । 
न भक्षयभत यो माांसां भिभवर्ां स भवमुच्यते ॥ ३ ॥ 
न भह माांसां तृणातकाष्ठादुपलािाऽभप जायते । 
जांतुघाताद्भवने्माांसां तस्माद्दोषोऽस्स्त भक्षणे ॥ ४ ॥ 
ऋभषभभः सांशयां पृष्टो वसुश्चेभदपभतः पुरा । 
अभक्ष्यमभप माांसां स प्राह भक्ष्यभमभत प्रभो ॥ ५ ॥ 
आकाशातपभततः सद्यो भमूौ स नृपभतस्तथा । 
एतदेव पुनश्चोक्तवा भववशे र्रणीतलम् ॥ ६ ॥ 

 
भगवद्गीतायाम् 

 
यज्ञभशष्टाभशनः सांतो मुच्यन्ते सवधभकस्ल्बषःै । 
भुांजते ते तवघां पापा ये पचांतयातमकारणात् ॥ 

 
अथध :— यज्ञमाांथी शषे रहु्यां तेने जमे तो सवध पापथी मुकाय ने जे पोताने अथे पाक कभर जमे छे ते तो 

पाप जमे छे ते वाक्य पण माांस भक्षण भवषय नथी तारे देवकृत वृभष्ट भनष्ट्यि रांभर्तािनु वैश्वदेवानांतर भोजन भवषय 
छे तेज प्रकारे श्रीगीताभाष्ट्यने भवषेत श्रीर्रे स्व टीकाने भवषे व्याख्यान करयुां छे. 

 
तथाभह वैश्वदेवाभदपांचमहायज्ञावभशष्टमन्नां येऽश्र्नांभत ते पांचसूनाकृतैः सवःै 
भकस्ल्बषैर्तवमुच्यांते । पांचसूनाश्च स्मृतावुक्ताः 
कां डनी पेषणी चुल्ली उदकुां भी च माजधनी । 
पांच सूना गृहस्थस्य ताभभः स्वगं न बवदभत ॥ १ ॥ 
श्रीवैष्ट्णवाचायास्तु यज्ञो वै भवष्ट्णुभरभत श्रुतेः श्रीवासुदेवनैवदे्यावभशष्टान्नभोभजनः 

सकलभकस्ल्बषमुक्ता भवांतीतयस्याथधमाहुभरतयन्यि भवस्तरः ॥ 
 
यज्ञ करीने यज्ञमाांथी शषे माांस भक्षण कभर ए माांस भक्षणनी शुभद्धने अथे चाांरायण व्रत लख्युां छे 

स्मृतयांतरने भवषे जो बहसामय यज्ञ अपूवध भवभर् होय तो एनुां प्रायभश्चत्त शु करवा लखे वास्ते वदेनुां तातपयध बहसा 
मुकावानुां छे. 

 
तथा भह– भिजो यो भक्षयेन्माांसां यज्ञशषेमभप क्वभचत् । 
स तु चाांरायणेनैव शुभद्धमाप्नोभत नान्यथा ॥ १ ॥ 
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तथा च मनुः 

 
सुरा वै मलमन्नानाां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुराां भपबेत् ॥ १ ॥ 
गौडी माध्वी तथा पैष्टी भवजे्ञया भिभवर्ा सुरा । 
यथैवैका तथा सवा न पातव्या भिजोत्तमःै ॥ २ ॥ 

 
पुलस्त्यः 

 
पानसां राक्षमारू्कां  खज्जूधरां तालमकै्षवम् । 
मरू्तथां सैरमाभरष्टां मरेैयां नाभलकेरजम् ॥ ३ ॥ 
समानाभन भवजानीयान्मद्यान्येकादशवै तु । 
िादशां तु सुरा मद्यां सवेषामर्मां स्मृतम् ॥ ४ ॥ 

 
प्रचेताः 

 
सुरापगुरुतल्पगौ चीरवल्कलवाससौ । 
िादशाब्दां ब्रह्महतयाव्रतां चरेयाताम् ॥ 
सुराां पीतवा भिजो मोहादस्ग्नवणा सुराां भपबते् ॥ 
सौिामण्यामभप सुराग्रहभनषेर्ः ॥ 

 
भागवते 

 
यद्िाणभक्षो भवभहतः सुरायास्तथा पशोरालभनां न बहसा । 
एवां व्यवायः प्रजया न रतया इमां भवशुद्धां न भवदुः स्वर्मधम् ॥ १ ॥ 

इतयादीभन वदेवदेोपबृांहकपुराणेभतहासादीनाां बहसामययज्ञभनषेर्काभन माांसभक्षणभनषेर्काभन च 
सहस्रशो वाक्याभन सांभत ततः सवधथा सवधदा मुमुक्षुभभभहंसामययज्ञो माांसभक्षणां च वजधनीयभमभत । 
 

भारते अनुशासनपवधणि 
 

यः सवधमाांसाभन न भक्षयीत पमुान्सदा भाभवतो र्मधयुक्तः । 
माताभपिोरर्तचता र्मधयुक्तः शुश्रूभषता ब्राह्मणानामबनद्यः ॥ १ ॥ 
ईदृग्गुणो मानवस्तां प्रयाभत लोकां  गवाां शाश्वतां चाव्ययां च । 
न पारदारी पश्यभत लोकमेतां न वै कृतघ्नो न मृषा सांप्रलापी ॥ 
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योगीश्वरः 
 

गुरूणामव्यभर्के्षपो वदेबनदा सुहृिर्ः । 
ब्रह्महतयासमां जे्ञयमर्ीतस्य च नाशनम् ॥ १ ॥ 

ईश्वरमांतरा वदेतातपयं तु न कोऽभप जानाभत वदेेषु बहसामययज्ञवणधनां राजसतामसजीवानाां 
मुमुक्षुकरणाथं भनतयमाांसभक्षणाभदसांकोचाथं चेतयवसेयम् ॥ 

अिायथाबकभचभल्लभखतां यभद प्रभतभाभत तद्िेषभावमुतसृज्य शोर्नीयां पांभडतैः ॥ 
 

भारते मोिर्मे अ॰ ९२ 
 

सुरा मतस्या मरु् माांसमासवां कृशरौदनम् । 
रू्तैः प्रवर्तत्ततां ह्यतेनै्नतिेदेषु कस्ल्पतम् । 
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लोल्यमेततप्रकस्ल्पतम् ॥ 

सुरामश्याभदनुां भक्षण रू्ताराये प्रवत्ताव्युां ए वदेमाां नथी मोहथी लोभथी ललुतापणाथी कल्प्युां छे. 
 

भारते बृित्पराशरस्मृतौ च 
 

मतस्यग्राहस्य यतपापां षण्मासाभ्यांतरे भवते् । 
एकाहेनैव ततपापमगाभलतां जलां  भपबेत् ॥ १ ॥ 

 
अथध :— माछीने छमास माछलाां मारवानुां जे पाप ते पाप जे कोइ प्राणी एकदीन अगाभलत गाल्या भवनानुां 

जल पीये तेने छे. 
 

–––– 
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उपोद्घात 
 

 
 
भनगमप्रकाश ग्रांथ भोळानाथ भगवान शास्त्री रायकां वाळ पासे तपासवा आप्यो हतो तेमणे तेनुां बीजुां खांडन 

लखी आप्युां छे ते आगळ जोवामाां आवश.े 
 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ भवभहतोऽभप र्मधः पूव ं महभद्भराचभरत एवान्यैरन्वाचयधत इभत परांपरा, यज्ञाभदषु 

पशुहननातमको र्मधः पुरातनकाले कैराचभरतः भकमथं च तैराचभरत 
इतयाकाांक्षासमार्ानपूवधकयज्ञाथधपशुहननभवषयानुज्ञामाह मनुमांसभक्षणप्रकरणोपक्रमकाले ॥ 

 
यज्ञाथं ब्राह्मणैवधध्याः प्रशस्ता मृगपभक्षणः । 
भतृयानाां चैव वृत्त्यथधमगस्तयो ह्याचरतपुरा ॥ १ ॥ 

 
यस्मात् पुरातनकालेऽवश्यांभरणीयानाां जीवनाथधमगस्तयेनाचभरतां तस्माद्यज्ञाथं पशवो हन्तव्या इभत भावः 

। कस्स्मन्काल आचभरतभमतयाकाांक्षायामाह स एव — 
 

बभवुूर्तह पुरोडाशा भक्ष्याणाां मृगपभक्षणाम् । 
पुराणोष्ट्वभप यजे्ञषु ब्रह्मक्षिसवषुे च ॥ २ ॥ 

 
यस्स्मन् काले ब्रह्मक्षिसवषुे भक्ष्याणाां मृगपभक्षणाां माांसेन पुरोडाशा आसन् तस्स्मन् काले हता इभत भावः । 

श्रुतयाभदषु पुरोडाशा ब्रीभहयवयोरेव भवभहतास्तस्स्मन्काले तु व्रीभहयवौ न बभवूतुस्तस्मान्माांसपुरोडाशास्तेन कृता 
इभत तातपयधम् । एतावताऽन्नाभावकाल एव केवलां  स्वकीयानाां जीवनाथधमेवागस्तयेन यज्ञाभदषु पशवो 
हतास्तस्मादन्यैरप्यन्नाभावकाल एव प्राणर्ारणाथधमेव हन्तव्या इभत मनोराशयः । एतदेवाभभपे्रतय पराशरोऽभप 
तथैवाह — 

 
सवधथाऽन्नां यदा न स्यात्तदैवाभमषमाश्रयेत् । 
ब्राह्मणश्च स्वयां नाद्यात्तच्च श्वाभदहतां यभद ॥ ३ ॥ 

 
बृ्रिस्पणतरणप 

 
अभनू्माांसपुरोडाशभक्षणां मृगपभक्षणाम् । 
पुराणेष्ट्ववे यजे्ञषु ब्रह्मक्षिसवषुे च ॥ ४ ॥ 

 
यस्स्मन् काले पुरातनयजे्ञषु माांसपुरोडाश आसीत्तस्स्मने्नव काले मृगपभक्षणाां भक्षणमभतू् न तु वीभहयवयोः 

पुरोडाशकाले, अन्नाभावकाल एव माांसभक्षणभमभत पयधवभसतम् । ततकालेऽभप पूव ंकेवलेनागस्तयेन तदनुसाभरभभश्च 
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वांगस्थैरेवायां क्रौयधभवभशष्टो र्मध आचभरतो न तु सवधर्तषभभस्तस्मादन्नाभावकालेऽभप तद्धमाननुष्ठाने 
महतफलभावतवमाह मनु :— 

 
यो बांर्नवर्क्लेशान् प्राभणनाां न भचकीषधभत । 
स सवधस्य भहतपे्रप्सुः सुखमतयांतमश्नुते ॥ ५ ॥ 
यद्ध्यायभत यतकुरुते रृ्बत बध्नाभत यि च । 
तदवाप्नोतययतनेन यो भहनस्स्त न बकचन ॥ ६ ॥ 
नाकृतवा प्राभणनाां बहसाां माांसमुतपद्यते क्वभचत् । 
न च प्राभणवर्ः स्वग्यधस्तस्मान्माांसां भववजधयेत् ॥ ७ ॥ 
समुतपबत्त च माांसस्य वर्बांर्ौ च देभहनाम् । 
प्रसमीक्ष्य भनवत्तेत सवधमाांसस्य भक्षणात् ॥ 
फलमलूाशनैमेध्यैमुधन्यन्नानाां च भोजनैः । 
न ततफलमवाप्नोभत यन्माांसपभरवजधनात् ॥ ८ ॥ 
माां स भक्षभयताऽमुि यस्य माांसभमहाद्म्यहम् । 
एतन्माांसस्य माांसतवां प्रवदांभत मनीभषणः ॥ ९ ॥ 
अनुमांता भवशभसता भनहांता क्रयभवक्रयी । 
सांस्कता चोपहता च खादकश्वेभत घातकाः ॥ १० ॥ 
वष ेवषऽेश्वमेरे्न यो यजेत शतां समाः । 
माांसां न खादयेद्यस्तु तयोः पुण्यफलां  समम् ॥ ११ ॥ 

 
याज्ञवल्क्योऽणप 

 
सवान्कामानवाप्नोभत हयमेर्फलां  तथा । 
गृहेऽभप भनवसस्न्वप्रो मुभनमांसभववजधनात् ॥ 

 
यमः 

 
सवेषामेव माांसानाां महान्दोषस्तु भक्षणे । 
भनवत्तधने महतपुण्यभमतयाह स प्रजापभतः ॥ १२ ॥ 

 
बृिस्पणतः 

 
रोगातोऽभ्यर्तथतो वाऽभप यो माांसां नात्त्यलोलुपः । 
फलां  प्राप्नोतययतनेन सोऽश्वमेर्फलां  तथा ॥ १३ ॥ 

बकच ततकालेऽप्यगस्तयेन वक्ष्यमाणभवभर्नैवायां र्मोऽनुभष्ठतस्तस्मादभवभर्नाचरणे दोषमाह 
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मनु :— 
 

नाद्यादभवभर्ना माांसां भवभर्ज्ञो नापभद भिजः । 
जग्ध्वा ह्यभवभर्ना माांसां पे्रतय तैरद्यतेऽवशः ॥ १४ ॥ 
असांस्कृतान्पशून्मांिैनाद्याभिप्रः कदाचन । 
मांिैस्तु सांस्कृतानद्याच्छाश्वतां भवभर्मास्स्थतः ॥ १५ ॥ 
न भक्षयभत यो माांसां भवबर् भहतवा भपशाचवत् । 
स लोके भप्रयताां याभत व्याभर्भभश्च न पीड्यते ॥ १६ ॥ 
स्वमाांसां परमाांसेन यो वद्धधभयतुभमच्छभत । 
अनभ्यच्यध देवाांस्ततोऽन्यो नास्तयपुण्यकृत् ॥ १७ ॥ 

 
याज्ञवल्क्योऽणप 

 
वसेतस नरके घोरे वषाभण पशुरोमभभः । 
सस्म्मताभन दुराचारो यो हांतयभवभर्ना पशून् ॥ १८ ॥ 

 
णवणर्माि — मनुः 

 
मरु्पके च यजे्ञ च भपतृदैवतकमधभण । 
एष्ट्ववे पशवो बहस्या नान्यिेभत कदाचन ॥ १९ ॥ 

 
याज्ञवल्क्योऽणप 

 
प्राणातयये तथा श्रादे्ध प्रोभक्षते भिजकाम्यया । 
देवान् भपतॄन् समभ्यच्यध खादन्माांसां न दोषभाक्  ॥ २० ॥ 

 
भवरे्रभप दैवराक्षसभेदाभ्याां िैभवध्यमाह मनु :— 
 

यज्ञाय जस्ग्र्मांसस्येतयेष दैवो भवभर्ः स्मृतः । 
अतोऽन्यथा प्रवृभत्तस्तु राक्षसो भवभर्रुच्यते ॥ २१ ॥ 

 
यजे्ञ माांसभक्षणां दैवभवभर्स्तदभतभरक्तश्राद्धमरु्पकध देवाचधनाभदषु माांसभक्षणां राक्षसो भवभर्भरतयथधः । न चाि 

यज्ञशब्देन श्राद्धदेवाचधनादीन्युपलक्ष्याभण, मरु्पके च यजे्ञ चेतयाभदवाक्येषु मरु्पकाभदभ्यो यज्ञशब्दस्य पृथक्करणात् 
। न चायां यज्ञस्यैव प्रपांच इभत वाच्यां राक्षसो भवभर्रुच्यत इतयि भवभर्शब्दोपादानेन तदुभचतग्राह्यान्यभवरे्रदशधनात् 
। न च भपशाचवद्भक्षणां राक्षसो भवभर्भरभत वाच्यां, न भक्षयभत यो माांसां भवबर् भहतवा भपशाचवभदतयाभदवाक्येषु 
भपशाचवद्भक्षणस्याभवभर्तवप्रदशधनात् ॥ न चायां राक्षसो भवभर्रनथधकरः पभठत इभत वाच्यां स सवधथाऽन्नाभावकाले 
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भपशाचवद्बहसायाां प्रवृत्तानाां बांगस्थानाां राक्षसभवरे्रन्यि बहसाभनवत्तधकतवने तस्याप्यथधकरतवात् । न च 
तितयानामभप भवदुांषाां ग्राह्यस्तस्य रक्षःकमधतवात् । अन्नाभावकाले पशूनाां यज्ञाथं सृष्टतवात् 
तदभतभरक्तश्राद्धाभदस्थलेषु तद्वर्स्यानुभचततवात् राक्षसो भवभर्भरभत भावः । अत एव पराशरः — 

 
यस्तु प्राभणवर्ां कृतवा माांसैस्तपधयते भपतॄन् । 
स भविान् चांदनां दग्ध्वा कुयादांगारभवक्रयम् ॥ २२ ॥ 
भक्षप्तवा कूपे यथा बकभचिाल आदातुभमच्छभत । 
पततयज्ञानतः सोऽभप माांसेन श्राद्धकृत्तथा ॥ इतयाभद ॥ २३ ॥ 

 
तथा चागस्तयेनान्नाभावकाल एवायां र्मध आचभरतस्तस्माज्जीवनहेतुभतूव्रीभहयवाद्यन्नसत्त्वे तद्धमानुष्ठाने 

महद्दोषमाह मनुः — 
 

न तादृशां भवतयेनो मृगहांतुर्धनार्तथनः ॥ 
यादृशां भवभत पे्रतय वृथामाांसाभन खादतः ॥ २४ ॥ 

 
व्रीभहयवाद्यन्नसत्त्व ेमाांसभक्षणां तदभाव ेच शास्त्रदर्तशतादन्यि माांसभक्षणां शासे्त्र वृथा माांसभक्षणमुच्यते । न 

चाभवभर्ना माांसभक्षणां वृथामाांसभक्षणभमभत वाच्यां तथा सभत ‘प्राणातयये तथा श्रादे्ध प्रोभक्षते भिजकाम्यया’ 
इतयाभदवाक्यःै प्राणातययेऽभवभर्ना माांसभक्षणे दोषाभावप्रदशधनस्य वैयथ्यं स्यात् । प्राणातययेऽभवभर्ना 
माांसभक्षणस्य वृथामाांसभक्षणतव े वृथामाांसभक्षणभनभमत्तकदोषप्रसांगात् । ततो व्रीह्याद्यन्नसत्त्व े यज्ञाभदषु भवभर्ना 
कृततयाभप माांसभक्षणस्य वृथामाांसभक्षणतवमेवभेत बोध्यम् ॥ 

 
कुयाद्घृतपशुां सांगे कुयात् भपष्टपशुां तथा ॥ 
न तववे तु वृथा हन्तुां पशुभमच्छेत् कदाचन ॥ २५ ॥ 
यावस्न्त पशुरोमाभण तावतकृतवो ह मारणम् ॥ 
वृथापशुघ्नः प्राप्नोभत पे्रतय जन्मभन जन्मभन ॥ २६ ॥ 

 
यागाभदहेतुभतेू व्रीह्यादौ सभत यज्ञाभदषु साक्षातपशुहननां सवधथाऽन्नाभाव े च शास्त्रदर्तशतादन्यि पशुहननां 

वृथापशुहननमुच्यते, सोऽगस्तयो भतृयानामेव वृत्त्यथधमाचरत् न तु स्वातमवृत्त्यथं तस्मादातमाथधपशुहनने दोषमाह 
मनुः — 

 
योऽबहसकाभन भतूाभन भहनस्तयातमसुखेच्छया । 
स जीवांश्च मृतशै्चव न क्वभचत सुखमेर्ते ॥ २७ ॥ 

 
एवां भक्ष्याभक्ष्यमाांसभवचारेऽप्यगस्तयाचरणमेव मूलां  योज्यां नो चेद्गोर्ाकच्छपादीनाां बक भनभमत्तकां  मनुना 

भक्ष्यतवां प्रकस्ल्पतां भकभन्नभमत्तकां  च भटभट्टभादीनामभक्ष्यतवां प्रकस्ल्पतां तथा च वृथामाांसभक्षणे दोषोऽवृथामाांसभक्षणे 
दोषाभावश्च भकभन्नभमत्तकः प्रकस्ल्पतः । अगस्तयाचरणस्य मूलतव े तु ये ये पशवस्तेन स्वीकृतास्तेषाां भक्ष्यतवां ये 
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चास्वीकृतास्तेषामभक्ष्यतवां मन्वाभदभभः प्रभतपाभदतम् । अन्यथाऽभतमाांसलानाां गोऽजाश्वादीनामेव भक्ष्यतवां ब्रयूात् 
अतयल्पमाांसानाां कच्छपाभदनाां च भक्ष्यतवां नो ब्रयूात् । बकचागस्तयेनान्नाभावकाले केवलमवश्यांभरणीयानाां 
प्राणर्ारणाथधमेव यज्ञाभदषु पशवो हता न तु शरीरपषु्ट्ट्यथधम् । अन्यथा गोऽजाश्वादीनेव स्वीकुयात् । 
मन्वादीनामप्यगस्तयाचरणानुसरणमेवाभभपे्रतम् । अत एव तैरप्यगस्तयस्वीकृता एवानुस्वीकृताः । बकच यज्ञाथं 
पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयांभ ू वतेयाभदवाक्यःै पशूनाां यज्ञाथधसृष्टतवऽेभप ति मूलमगस्तयाचरणमेव नो चेद् यज्ञाथं 
पशवो वध्याः प्रशस्तामृगपभक्षण इभत वाक्ये प्रशस्ता इभत पदां नो ब्रयूात् । बभवुुर्तह पुरोडाशा भक्ष्याणाां 
मृगपभक्षणाभमभत वाक्ये च भक्ष्याणाभमभत पदां च नो ब्रयूात् सवेऽभप पशवो वध्याः सस्न्त कुतः प्रशस्ता मृगपभक्षणो 
वध्या इतयुक्तां कुतश्च भक्ष्याणाां मृगपभक्षणाां पुरोडाशा आसभन्नतयुक्तां तिागस्तयाचरणस्य मूलतव ेतु ये ये पशवस्तेन 
स्वीकृतास्तेषाां यज्ञाथधसृष्टतवां ये चाऽस्वीकृतास्तेषामयभज्ञयतवम् । एवमप्रशस्तानामभक्ष्याणाां व्यावृत्त्यथं 
प्रशस्तपदमभक्ष्याणाभमभत पदां च तेन भनर्तदष्टां बकच न माांसभक्षणे दोषो न मदे्य न च मथुैने । प्रवृभत्तरेषा भतूानाां 
भनवृभत्तस्तु महाफलेभत मनुनोपसांहारकाले प्रदर्तशतां, तेन माांसभक्षणे मद्यपाने मथुैने च न दोषोऽयां तुां प्रवृभत्तलक्षणो 
र्मध इभत केषाांभचद्भवदुषाां भ्रास्न्तरुतपद्यते परांतु नायमथो मनोरभभपे्रतः । तथा सभत वृथामाांसभक्षणे 
प्रायभश्चत्तभवरे्रभवभर्ना माांसभक्षणे दोषप्रदशधनस्य च वैयथ्यं स्यात्तथा च सुराां पीतवा भिजो मोहादस्ग्नवणां सुराां 
भपबभेदतयाभदभभमधद्यपानेऽभतदुष्ट्करप्रायभश्चत्तभवर्ानस्य नैरथ्यं स्यात्तथा परस्त्रीगमने प्रायभश्चत्तभवर्ानस्य च 
भनष्ट्फलतवां स्यात्तदकरणे कुां भीपाकाभदनरकपतनप्रदशधनस्य च भनरथधकतवां स्यात्तस्मान्नायमथो मनोरभभपे्रतः बकतु 
सवधथान्नाभावकाल एव यज्ञाथधमाांसभक्षणे न दोषः । सौिामण्याां च मदे्य न दोषः, स्वभायायामृतौ गमने च न दोष 
इतययमेवाथो मनोरभभपे्रतः । 

 
अत एव बृिस्पणतः 

 
अभनू्माांसपुरोडाशभक्षणां मृगपभक्षणाम्॥ 
पुराणेष्ट्ववे यजे्ञषु ब्रह्मक्षिसवषुे च ॥ २८ ॥ 
सौिामण्याां तथा मद्यां श्रुतौ भक्ष्यमुदाहृतम् ॥ 
ऋतौ च मथुैनां र्म्यं पुिोतपभत्तभनभमत्ततः ॥ 
स्वगं प्राप्नोभत नैवां तु प्रतयवायेन दुष्ट्यभत ॥ २९ ॥ 

 
तथा सतयन्नसत्त्व ेयि कमधभण प्रतयक्षपशुः प्रदेयतवनेोक्तस्ति बक कायधभमतयपेक्षायामाह मनु :— 
 

कुयाद्घृतपशुां सांगे कुयात् भपष्टपशुां तथा । 
न तववे तु वृथा हन्तुां पशुभमच्छेत् कदाचन ॥ ३० ॥ 

 
अि मनुनोभयकायधमभभपे्रतय तन्िेणेयां स्मृभतः पभठता । तथाभह—आसस्क्तश्चेद्घृतपशुां तथा भपष्टपशुां कृतवा 

खादयेत् । तथा च यज्ञाभदप्रसांगेषु यि प्रतयक्षपशुः प्रदेयतवनेोक्तस्ति भपष्टपशुां कुयात् । अत एवाि मनुना 
कुयाभदभत पदां सांग इभत पदां च भनर्तदष्टम् । अन्यथासस्क्तश्चेत् भपष्टपशुां कृतवा खादयेभदभत स्पष्टां बु्रयात् । अत एव 
यवमयां मेषां मेषीं च कृतवा वरुणदेवतामुभद्दश्याग्नौ भनवधपस्न्त । नायां भपष्टपशुः प्रतयक्षपशोरभाव े ततप्रभतभनभर्भरभत 
वाच्यां, वदेे भपष्टपशोरेव प्रतयक्षपशुतवप्रभतपादनात् । तथाभह शतपथब्राह्मणे— 



 अनुक्रमणिका 

 
हभरः ॐ वैश्वदेवने वै प्रजापभतः । प्रजाः ससृजे ता अस्य प्रजाः सृष्टा वरुणस्य यवान्जक्षवुधरुण्यो ह वाऽअगे्र 

यवस्तद्यन्न्ववे वरुणस्य यवान्प्रादांस्तस्मािरुणप्रघासानाम ॥ १ ॥ ता वरुणो जग्राह । ता वरुणगृहीताः पभरदीणा 
अनतयश्च प्राणतयश्च भशभश्यरे च भनषेदुश्च प्राणोदानौ हैवाभ्यो नापचक्रमतुरथान्याः सवा देवता 
अपचक्रमुस्तयोहैवास्य हेतोः प्रजा न पराबभवुूः ॥ २ ॥ ता एतेन हभवषा प्रजापभतरभभषज्यत् । तद्याशै्चवास्य प्रजा 
जाता आसन्याश्चाजातास्ता अस्यानमीवा अभकस्ल्बषाः प्रजाः प्राजायत ॥ ३ ॥ अथ 
यदेष एतैश्चतुथे माभस यजते । तन्नाह न्ववैेतस्य तथा प्रजा वरुणो गृह्णातीभत देवा अकुवधभन्नभत न्ववैेष एततकरोभत 
याश्च न्ववेास्य प्रजा जाता याश्चाजातास्ता  ता अस्यानमीवा अभकस्ल्बषाः प्रजाः 
प्रजायते तस्मािाऽएष एतैश्चतुथे माभस यजते ॥ ४ ॥ तिै िे वदेी िावग्नी भवतः । तद्यद्िे वदेी िावग्नी 
भवतस्तदुभयत एवैतिरुणपाशातप्रजाः इतश्चावाचीस्तस्माद्िे वदेी िावग्नी भवतः ॥ ५ ॥ स 
उत्तरस्यामेव वदेौ । उत्तरवभेदमुपभकरभत न दभक्षणस्याां क्षिां वै वरुणो भवशो मरुतः क्षिमेवैतभिश उत्तरां करोभत 
तस्मादुपयासीनां क्षभियमर्स्ताभदमाः प्रजा उपासते तस्मादुत्तरस्यामेव वदेाऽउत्तरवभेदमुपभकरभत न दभक्षणस्याम् 
॥ ६ ॥ अथैतान्येव पिच् हवींभष भवस्न्त । एतैव ैहभवर्तभः प्रजापभतः प्रजा असृजतैतैरुभयतो वरुणपाशातप्रजाः प्रामुि्
चभदतश्चोघ्वा इतश्चावाचीस्तस्मािाऽएताभन पि्च हबवभष भवस्न्त ॥ ७ ॥ अथैन्राग्नो िादशकपालः पुरोडाशो भवभत 
। प्राणोदानौ वाऽइन्राग्नी तद्यथा पुण्यां चकु्रषे पुण्यां कुयादेवां तत्तयोहैवास्य हेतोः प्रजा न 
पराबभवुूस्ततप्राणोदानाभ्यामेवैततप्रजा भभषज्यभत प्राणोदानौ प्रजासु दर्ाभत तस्मादैन्राग्नो िादशकपालः 
पुरोडाशो भवभत ॥ ८ ॥ उभयि पयस्ये भवतः । पयसो वै प्रजाः सम्भवस्न्त पयसः सम्भतूास्तद्यत एव सम्भतूा यतः 
सम्भवस्न्त तत एवैतदुभयतो वरुणपाशातप्रजाः प्रमुत्र्चतीतश्चोध्वा इतश्चावाचीस्तस्मादुभयि पयस्ये भवतः ॥ ९ ॥ 
वारुण्युत्तरा भवभत । वरुणो ह वाऽअस्य प्रजा अगृह्णात्ततप्रतयक्षां वरुणपाशातप्रजाः प्रमुच्चभत मारुती 
दभक्षणाजाभमताय ैन्ववे मारुती भवभत जाभम ह कुयाद्यदुभे वारुण्यौ स्यातामतो ह वाऽअस्य दभक्षणतो मरुतः प्रजा 
अभजघाांसांस्तानेतेन भागेनाशमयत्तस्मान्मारुती दभक्षणा ॥ १० ॥ तयोरुभयोरेव करीराण्यावपभत । कां  वै प्रजापभतः 
प्रजाभ्यः करीरैरकुरुत कम्ववैेष एततप्रजाभ्यः कुरुते ॥ ११ ॥ तयोरुभयोरेव शमीपलाशान्यावपभत । शां वै प्रजापभतः 
प्रजाभ्यः शमीपलाशरैकुरुत शम्ववैेष एततप्रजाभ्यः कुरुते ॥ १२ ॥ अथ काय एककपालः पुरोडाशो भवभत । कां  वै 
प्रजापभतः प्रजाभ्यः कायेनैककपालेन पुरोडाशनेाकुरुत कम्ववैेष एततप्रजाभ्यः कायेनैककपालेन पुरोडाशने कुरुते 
तस्मातकाय एककपालः पुरोडाशो भवभत ॥ १३ ॥ अथ पूवेदु्यः । अन्वाहायधपचनेऽतुषाभनव यवान्कृतवा 
तानीषभदवोपतप्य तेषाां करम्भपािाभण कुवधस्न्त यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्तयेकेनाभतभरक्ताभन ॥ १४ ॥ तिाभप मेषां च 
मेषीं च कुवधस्न्त । तयोमेषे च मेष्ट्याां च यद्यनैडकीरूणा भवन्देत्ताः प्रभणज्य भनश्लेषयेद्यदु्यऽअनैडकीनध भवन्देदथोऽअभप 
कुशोणा एव स्युः ॥ १५ ॥ तद्यन्मेषश्च मेषी च भवतः । एष वै प्रतयक्षां वरुणस्य पशुयधन्मेषस्ततप्रतयक्षां वरुणपाशातप्रजाः 
प्रमुत्र्चभत यवमयौ भवतो यवास्न्ह जक्षुषीवधरुणोऽगृह् णास्न्मथुनौ भवतो भमथुनादेवैतिरुणपाशातप्रजाः प्रमुत्र्चभत ॥ 
१६ ॥ स उत्तरस्यामेव पयस्यायाां मेषीमवदर्ाभत । दभक्षणस्याां मेषमेवभमव भह भमथुनां क्लृप्तमुत्तरतो भह स्त्री 
पुमाांसमुपशतेे ॥ १७ ॥ 

 
एवां यि यि कमधभण प्रतयक्षपशुः प्रदेयतवनेोक्तस्ति ति भपष्टपशुरेवाभभपे्रतो न तु साक्षातपशुः । 

साक्षातपशवो भह हननकाले शोचस्न्त तस्माते्त यज्ञाहा न भवस्न्त । अत एव सृष्ट्ट्यारांभकालेऽन्नां भससृक्षुणा 
प्रजापभतनाऽऽदौ स्वमनसः सकाशात् पुरुषो भनर्तमतश्चक्षषुोऽश्वः प्राणाद्गौः श्रोिादभववाचोऽजश्च भनर्तमतः । एवां 
सृष्टवै्ते पशवो भनवधपनकाले यदा अशोचन् तदेतथां तेषाां शोकोऽपहतः । लोकेषु पुरुषरूपो भिपादपशुनध 
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बहस्यस्तथाऽश्वरूपश्चतुष्ट्पादपशुनध बहस्यः । एवां गौरभवरजश्च न हन्तव्याः । बकचतेै पशव उतक्रान्तमेर्ा अमेध्या 
अयभज्ञयाः सस्न्त । तस्मादेतेषाां माांसां नाभशतव्यभमतयाह शतपथब्राह्मणे ॥ 

 
हभरः ॐ प्रजापभतवाऽइदमग्रऽआसीदेक एव सोऽकामयतान्नां सृजेय प्रजायेयेभत स प्राणेभ्य एवाभर् 

पशूभन्नरभममीत मनसः पुरुषां चक्षुषोऽश्वां प्राणाद्गाां श्रोिादबव वाचोऽजां तद्यदेनान्प्राणेभ्योऽभर् भनरभममीत 
तस्मादाहुः प्राणाः पशव इभत । मनो वै प्राणानाां प्रथमां तद्यन्मनसः पुरुषां भनरभममीत तस्मादाहुः पुरुषः प्रथमः पशूनाां 
वीयधवत्तम इभत मनो वै सवे प्राणाः मनभस भह सवे प्राणाः प्रभतभष्ठतास्तद्यन्मनसः पुरुषां भनरभममीत तस्मादाहुः पुरुषः 
सवे पशव इभत पुरुषस्य ह्यवैेते सवे भवस्न्त ॥ ६ ॥ तदेतदन्नां सृष्ट्वा ॥ 

 
हभरः ॐ अथोतसगैरुपभतष्ठत । एतिै यिैतान्प्रजापभतः पशूनाभलप्सत तऽआभलप्स्यमाना 

अशोचांस्तेषामेतैरुतसगैः शुचां पाप्मानमपाहांस्तथैवैषामयमेतदेतैरुतसगःै शुचां पाप्मानमपहस्न्त ॥ २८ ॥ तदै्धके । यां 
यमेव पशुमुपदर्भत तस्य तस्य शुचमुतसजृस्न्त नेच्छुचां पाप्मानमभ्युपदर्ामहाऽइभत ते ह ते शुचां 
पाप्मानमभ्युपदर्भत याां भह पूवधस्य शुचमुतसजृस्न्त तामुत्तरेण सहोपदर्भत ॥ २९ ॥ भवपभरक्राममु हैकऽउपभतष्ठन्ते । 
ऊध्वां शुचमुतसजृाम इभत ते ह ते शुचां पाप्मानमनूद्यन्तयूध्वो ह्यतेेन कमधणैतयृध्वामु शुचमुतसजृस्न्त ॥ ३० ॥ 
बाह्यनैेवास्ग्नमुतसृजेत् । इमे वै लोका एषोऽस्ग्नरेभ्यस्तल्लोकेभ्यो बभहर्ा शुचां दर्ाभत बभहवेदीयां वै वभेदरस्य ै
तिभहर्ा शुचां दर्ातयुदङ् भतष्ठने्नतस्याां ह भदश्येते पशवस्तद्यिैते पशवस्तदेवैष्ट्वतेच्छुचां दर्ाभत ॥ ३१ ॥ पुरुषस्य 
प्रथममुतसृजभत । तां भह प्रथममुपदर्ातीमां मा बहसीर्तिपादां पशुभमभत भिपािा एष पशुयधतपुरुषस्तां मा 
बहसीभरतयेततसहस्राक्षो मेर्ाय चीयमान इभत भहरण्यशकलैवाऽएष सहस्राक्षो मेर्ायेतयन्नायेतयेतन्मयुां पशुां मेर्मग्ने 
जुषस्वभेत भकम्पुरुषो वै मयुः भकम्पुरुषमग्ने जुषस्वतेयेतते्तन भचन्वानस्तन्वो भनषीदेतयातमा वै तनूस्तेन भचन्वान 
आतमानां सांस्कुरुष्ट्वतेयेतन्मयुां ते शुगृच्छतु यां भिष्ट्मस्तां ते शुगृच्छस्तवभत तन्मयौ च शुचां दर्ाभत यां च िेभष्ट तस्स्मांश्च ॥ 
३२ ॥ अथाश्वस्य । इमां मा बहसीरेकशफां  पशुभमतयेकशफो वाऽएष पशुयधदश्वस्तां मा बहसीभरतयेततकभनकदां वाभजनां 
वाभजनेस्ष्ट्वभत कभनक्रदो वाऽएष वाज्यु वाभजनेषु गौरमारण्यमनु ते भदशामीभत तदस्म ैगौरमारण्यमनुभदशभत तेन 
भचन्वानस्तन्वो भनषीदेभत तेन भचन्वान आतमानां सांस्कुरुष्ट्वतेयेतग्दौरां ते शुगृच्छतु यां भिष्ट्मस्तां ते शुगृच्छस्तवभत 
तद्गौरे च शुचां दर्ाभत यां च िेभष्ट तस्स्मांश्च ॥ ३३ ॥ अथ गोः । इमां साहस्त्रां शतर्ारमुतसभमभत साहस्रो वाऽएष 
शतर्ार उतसो यद्गौव्यधच्यमानां सभररस्य मध्यऽइतीमे वै लोकाः सभररमुपजीव्यमानमेषु लोकेस्ष्ट्वतयेतद्घृतां 
दुहानामभदबत जनायेभत घृतां वाऽएषाभदभतजधनाय दुहेऽग्ने मा बहसीः परमे व्योमभन्नतीमे वै लोकाः परमां व्योमषुै 
लोकेष्ट्वनेां मा बहसीभरतयेतद्गवयमरण्यमनु ते भदशामोभत तदस्म ै गवयमारण्यमनुभदशभत तेन भचन्वानस्तन्वो 
भनषीदेभत तेन भचन्वान आतमानां सांस्कुरुष्ट्वतेयेतद्गवयां ते शुगृच्छतु यां भिष्ट्मस्तां ते शुगृच्छस्तवभत तद्गवये च शुचां 
दर्ाभत यां च िेभष्ट तस्स्मांश्च ॥ ३४ ॥ अथावःे । इममूणायुभमतयूणावलभमतयेतिरुणस्य नाभभभमभत वारुणो ह्यभवस्तवचां 
पशूनाां भिपदाां चतुष्ट्पदाभमतयुभयेषाां हैष पशूनाां तवस्ग्िपदाां च चतुष्ट्पदाां च तवष्टुः प्रजानाां प्रथमां जभनिभभतयेतद्ध 
तवष्टा प्रथमां रूपां भवचकाराग्ने मा बहसीः परमे व्योमभन्नतीमे वै लोकाः परमां व्योमषुै लोकेष्ट्वनेां मा 
बहसीभरतयेतदुष्ट्रमारण्यमनु ते भदशामीभत तदस्माऽउष्ट्रमारण्यमनुभदशभत तेन भचन्वानस्तन्वो भनषीदेभत तेन 
भचन्वान आतमानां सांस्कुरुष्ट्वतेयेतदुष्ट्रां ते शुगृच्छतु यां भिष्ट्मस्तां ते शुगृच्छस्तवभत तदुष्ट्रे च शुचां दर्ाभत यां च िेभष्ट 
तस्स्मांश्च ॥ ३५ ॥ अथाजस्य । अजो ह्यग्नेरजभनष्ट शोकाभदभत यिै प्रजापतेः शोकादजायत तदग्नेः शोकादजायत 
सोऽअपश्यज्जभनतारमग्नऽइभत प्रजापभतवैं जभनता सोऽपश्यतप्रजापभतमग्रऽइतयेतते्तन देवा देवतामग्रऽआयभन्नभत 
वाग्वाऽअजो वाचो वै देवा देवतामग्रमायांस्तेन रोहमायन्नुप मेध्यास इभत स्वगो वै लोको रोहस्तेन स्वगं 
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लोकमायन्नुप मेध्यास इतयेतच्छरभमारण्यमनु ते भदशामीभत तदस्म ै शरभमारण्यमनुभदशभत तेन भचन्वानस्तन्वो 
भनषीदेभत तेन भचन्वान आतमानां सांस्कुरुष्ट्वतेयेतच्छरभां ते शुगृच्छतु यां भिष्ट्मस्तां ते शुगृच्छस्तवभत तच्छरभे च शुचां 
दर्ाभत यां च िेभष्ट तस्स्मांश्च ॥ ३६ ॥ तदाहुः । याां वै ततप्रजापभतरेतेषाां पशूनाां शुचां पाप्मानमपाहांस्तऽएते पि्च 
पशवोऽभवांस्तऽएतऽउतक्रान्तमेर्ा अमेध्या अयभज्ञयास्तेषाां ब्राह्मणो नाश्र्नीयात्तानेतस्याां भदभश दर्ाभत तस्मादेतस्याां 
भदभश पजधन्यो न वषुधको यिैते भवस्न्त ॥ ३७ ॥ 

 
न ह्यरु्नाऽप्येतादृशाः केऽभप पशवो भवद्यन्ते ये वै हननकाले भकमभप न शोचेयुस्ततः शोचताां साक्षातपशूनाां 

यज्ञाऽनहधतवादुतसृज्यतवमेवास्स्त न तु हननीयतवभमभत भावः । न च तेषाां यज्ञानहधतव ेकेवलस्तच्छोक एव हेतुभरभत 
वाच्यां तेषाममेध्यतवस्याभप हेतुतवात् । कथममेध्यतवभमभत चेदुच्यते, सवधथाऽन्नाभावकाले देवाः प्रथमां यभज्ञयसारां 
मेर्ां पुरुष एव प्रददृशुः । ततो यज्ञभसद्ध्यथं प्रथमां पुरुषमालेभभरे । तदानीमालब्र्ातपुरुषान्मेर्ोऽपक्रम्याश्वां प्रभवष्टः 
पुरुषस्तु बकपुरुषो जातः । पश्चातपुरुषां पभरतयज्य प्रभवष्टमेर्तवनेाश्वां मेध्यां प्रदृश्य मेर्ाथधमश्वमालभन्त । तदा 
लब्र्ादश्वादभप मेर् उतक्रम्य गाां प्रभववशे अश्वश्च गौरमृगो बभवू । ततोऽश्वां तयक्तवा मेर्ाथं प्रभवष्टमेर्तवने गाां मेध्यां 
ज्ञातवा तमालेभभरे तस्मादभप मेर्ो भनःसृतयाबव प्राभवशत् गौश्च गवयोऽभवत् । ते गाां पभरतयज्याऽबव मेध्यां प्रज्ञाय 
मेर्ाथं तमप्यालेभभरे ततोऽभप मेर्ोऽपक्रम्याजां प्रभवष्टः अभवस्तूष्ट्रोऽभवत् । अबव पभरतयज्याऽजो यदालब्र्स्तदा 
मेर्ः पृभथवीं प्राभवशत् अजश्च शरभोऽभवत् । तदनांतरां देवाः पृभथव्याां मेर्मनुजग्मुस्तदा मेर्ो व्रीभहरूपो भतूवा 
बभहर्तनसतृस्ततो ब्रीभहमेध्योऽभवत् । एवां पूवोक्तरीतया पुरुषस्य मेध्यतवऽेप्युतक्रान्तमेर्तवादमेध्यतवां जातम् । 
अश्वाद्यजपयधन्तानाां तु प्रभवष्टमेर्तवने मेध्यतव े जातेऽप्यपक्रान्तमेर्वतवादमेध्यतवां भनष्ट्पन्नम् । अन्येषाां पशूनाां तु 
स्वभावत एव मेर्वत्त्वाभावातसवेऽभप पशवोऽमेध्या सस्न्त अतः सवेषाां पशूनाममेध्यतवने यज्ञानहधतवातकदाभप तदथं 
न हन्तव्यास्तन्माांसादीभन च नाश्र्नीयात् । बकच पूवोक्तमेर्ो यस्मात् व्रीभहरूपोऽभवत् यस्माच्चाश्वाभदपशुषु प्राभवशत् 
ताभ्याां हेतुभ्याां व्रीभहभनर्तमतपशुः केवलो व्रीभहरेव वा तत्ततपशुसांज्ञया सांस्स्क्रयमाण आलभ्यते न तु साक्षातपशुः । न 
चानेन केवलेन हास्येन व्रीभहपशुनैव यष्टव्यां बकतु पुरोडाशने सह यष्टव्यां ततो यदै्दवतयः पशुभधवभत तदै्दवतयां 
पुरोडाशमनुभनवधपस्न्त न चास्य ब्रीहेः पुरोडाशस्य च रोमतवगाभदमत्त्वाभावातपशुतवां न सांगच्छत इभत वाच्यां 
तत्तुषभपष्टबकशारुफलीकरणादीनाां तवङ्माांसरोमासृगाभदतवप्रभतपादनेन पशुतवप्रभतपादनात् । तथा च 
स्पष्टमृग्वदेान्तगधतैतरेयब्राह्मणे — 

 
हभरः ॐ पुरुषां वै देवाः पशुमालभांत । तस्मादालब्र्ान्मेर् उदक्रामतसोऽश्वां प्राभवशत्तस्मादश्वो 

मेध्योऽभवदथैनमुतक्राांतमेर्मतयाजंत, स बकपुरुषोऽभवत् । तेऽश्वमालभांत । सोऽश्वादालब्र्ादुदक्रामतस गाां 
प्राभवशत्तस्मात् गौमेध्योऽभवदथैनमुतक्राांतमेर्मतयाजंत, स गौरमृगोऽभवत् । ते गामालभांत । स 
गोरालब्र्ादुदक्रामतसोऽबव प्राभवशत्तस्मादभवमेध्योऽभवदथैनमुतक्राांतमेर्मतयाजंत, स गवयोऽभवते्तऽभवमालभांत । 
सोऽवरेालब्र्ादुदक्रामतसोऽजां प्राभवशत्तस्मादजो मेध्योऽभवदथैनमुतक्राांतमेर्मतयाजंत, स उष्ट्रोऽभवतसोऽजे 
ज्योक्तमाभमवारमत, तस्मादेष एतेषाां पशूनाां प्रयुक्ततमो यदजस्तेऽजमालभांत, सोऽजादालब्र्ादुदक्रामतस इमाां 
प्राभवशत्तस्माभदयां मेध्याऽभवदथैनमुतक्राांतमेर्मतयाजंत, स शरभोऽभवत्त एत उतक्राांतमेर्ा अमेध्याः 
पशवस्तस्मादेतेषाां नाश्र्नीयात्तमस्यामन्वगच्छांतसोऽनुगतो व्रीभहरभवत्तद्यतपशौ पुरोळाशमनुभनवधपांभत, समेरे्न नः 
पशुनेष्टमसत् केवलेन नः पशुनेष्टमसभदभत । समेरे्न हास्य पशुनेष्टां भवभत केवलेन हास्य पशुनेष्टां भवभत य एवां वदे 
॥ ८ ॥ 

 



 अनुक्रमणिका 

स वा एष पशुरेवाऽऽलभ्यते यतपुरोळाशस्तस्य याभन बकशारूभण ताभन रोमाभण, ये तुषाः सा तवग्ये 
फलीकरणास्तदसृग्यस्तपष्टां भकक्नसास्तन्माांसां, यस्तकां भचतकां  सारां तदस्स्थ, सवेषाां वा एष पशूनाां मेरे्न यजते य 
पुरोळाशने यजते, तस्मादाहुः पुरोळाशसिां लोक्यभमभत, युवमेताभन भदभव रोचनान्यस्ग्नश्च सोम सक्रतू अर्त्तां; युवां 
बसरू्ांरभभशस्तेरवद्यादग्नीषोमावमुांचतां गृभीताभनभत वपाय ै यजभत । सवाभभवा एष देवताभभरालब्र्ो भवभत यो 
दीभक्षतो भवभत, तस्मादाहुनध दीभक्षतस्याश्रीयाभदभत स यदग्नीषोमावमुांचतां गृभीताभनभत वपाय ैयजभत, सवाभ्य एव 
तदे्दवताभ्यो यजमानां प्रमुांचभत, तस्मादाहुरभशतव्यां वपायाां हुतायाां यजमानो भह स तनर्तह भवभत, आऽन्यां भदवो 
मातभरश्वा जभारेभत पुरोळाशस्य यजभत, अमथ्नादन्यां पभर श्येनो अरेभरतीत इव च ह्यषे इत इव च मेर्ः समाहृतो 
भवभत, स्वदस्व हव्या समीषो भददीहीभत पुरोळाशस्स्वष्टकृतो यजभत, हभवरेवास्मा एततस्वदयतीषमूजधमातमन् र्ते्त, 
इळामुपह्वयते, पशवो वा इळा पशूनेव तदुपह्वयते पशून्यजमाने दर्ाभत ॥ ९ ॥ 

 
॥ तथैव युजवेदाांतगधतशतपथब्राह्मणेऽभप ॥ 

 
हभरः ॐ पशुहध वा एष आलभ्यते यतपुरोडाशः ॥ ५ ॥ पुरुषां ह वै देवाः । अगे्र पशुमालेभभरे तस्यालब्र्स्य 

मेर्ोऽपचक्राम सोऽश्वां प्रभववशे तेऽश्वमालभन्त तस्यालब्र्स्य मेर्ोऽपचक्राम स गाां प्रभववशे ते गामालभन्त 
तस्यालब्र्स्य मेर्ोऽपचक्राम सोऽबव प्रभववशे तेऽभवमालभन्त तस्यालब्र्स्य मेर्ोऽपचक्राम सोऽजां प्रभववशे 
तेऽजमालभन्त तस्यालब्र्स्य मेर्ोऽपचक्राम ॥ ६ ॥ स इमाां पृभथवीं प्रभववशे । तां खनन्त 
इवान्वीषुस्तमन्वभवन्दांस्ताभवमौ व्रीहीयवौ तस्मादप्येतावतेर्तह खनन्त— इवैवानुभवन्दस्न्त स याविीयधवद्ध 
वाऽअस्यतेै सवे पशव आलब्र्ाः स्युस्ताविीयधवद्धास्य हभवरेव भवभत य एवमेतिेदािो सा सम्पद्यदाहुः पाङ्क्तः 
पशुभरभत ॥ ७ ॥ यदा भपष्टान्यथ लोमाभन भवस्न्त । यदाप आनयतयथ तवग्भवभत यदा सांयौतयथ माांसां भवभत सांतत 
इव भह स तर्तह भवभत सांततभमव भह मासां यदा शृतौऽथास्स्थ भवभत दारुण इव भह स तर्तह भवभत दारुणभमतयस्थ्यथ 
यदुिासभयष्ट्यन्नभभर्ारयभत तांमज्जानन्दवातयेषो सा सम्पद्यदाहुः पाङ्क्तः पशुभरभत ॥ ८ ॥ स यां पुरुषमालभन्त । स 
भकम्पुरुषोऽभवद्यावश्वां च गाां च तौ गौरश्च गवयश्चाभवताां यमभवमालभन्त स उष्ट्रोऽभवद्यमजमालभन्त स 
शरभोऽभवत्तस्मादेतेषाां पशूनाां नाभशतव्यमपक्रान्तमेर्ा हैते पशवः ॥ ९ ॥ 

 
अि पुरुषां वै देवाः पशुमालभन्तेभत पुरुषस्य पशुतवप्रदशधनां व्रीहेः पुरोडाशस्य च 

पशुतवदृढीकरणाथधमन्यथा पुरुषमालेभभर इतयेव ब्रयूात् पशुपदां नो ब्रयूात् यथा पुरुषस्य पशुतवप्रदशधनमनवद्यां 
तथैव व्रीहेः पुरोडाशस्य च पशुतवां भनरवद्यभमभत भावः । न चाि पभरसांख्याताश्वादीनामेव माांसाद्यशनां भनभषध्यते 
बकतु सवेषाां पशुतवजाभतभवभशष्टानाां भनभषध्यते पभरसांख्यातानाां भनषेरे्ऽमेध्यतवस्य हेतुतवने प्रदर्तशततवात् । अिायां 
भाव :– येषाां येषाां पशनूाममेध्यतवां तेषाां तेषाां पशूनाां माांसाद्यशनां प्रभतभषध्यते ति पभरसांख्यातानामश्वादीनाां 
मेर्ोतक्रमणातपूव ं पुरुषभनःसतृमेर्प्रवशेनैेव हेतुना मेध्यतवप्रभतपादनात् येषाां येषाां पशूनाां प्रभवष्टमेर्तवां तेषाां तेषाां 
पशूनामेव मेध्यतवम् । अतः पभरसांख्याताश्वाभदव्यभतभरक्तानाां पशुतवजाभतभवभशष्टानाां सवेषामभप पशूनाां 
प्रभवष्टमेर्तवाभावादमेध्यतवां भनष्ट्पन्नां पभरसांख्यातानाां तवपक्रान्तमेर्तवादमेध्यतवां प्रभतपाभदतमेव । व्रीहेः पशुतवने तत्
भपष्टाभदनाां माांसाभदतवऽेभप तस्य मेध्यपशुतवात्तदशनां न प्रभतभषद्धां तथा च यि यि माांसादीनाां हवनीयतवने 
भक्षणीयतवने च प्रदशधनां ति सवधि व्रीभहभपष्टाभदकमेवाभभपे्रतभमभत बोध्यां नोचेत्तस्तपष्टादीनाां माांसाभदतवप्रभतपादनस्य 
वैयथ्यं स्यात् स वा एष पशुरेवालभ्यत इतयि चावर्ारणाथेनैवाव्ययेन सवेऽप्यपाांक्ताः पशवः पुनरभप व्यावृतयन्ते 
उताहो केवलेन पाांक्तपशुना पुरोडाशने यजमानास्तन्िेण सवेषाां पशूनाां मेरे्न यजन्त इभत महदलभ्यलाभोस्क्तः । 



 अनुक्रमणिका 

बकच साक्षादश्वादीनामालभनेन नह्यश्वमेर्ाभदयज्ञभसभद्धः, कुत इभत चेदुच्यते, अश्वस्य मेर्ो यस्स्मभन्नभत 
व्युतपत्त्याऽश्वसांबांर्ी यभज्ञयसारो मेर्ो मुख्यो हवनीयो यस्स्मन् यजे्ञ स यज्ञो अश्वमेर्शब्देनाभभर्ीयते तथा च 
गोसांबांर्ी मेर्ो मुख्यतवने हवनीयो यस्स्मन् यजे्ञ स गोमेर्शब्देनोच्यते पुरुषसांबांर्ी मेर्ो मुख्यतवने हवनीयो यस्स्मन् 
स पुरुषमेर्शब्देनाख्यायते एवां सभत साक्षादश्वाभदष्ट्वालब्रे्षु तत्ततसांबांर्ी मेर्ो हवनाथं नैव लभ्यते 
तेषामपक्रान्तमेर्तवने मेर्वत्त्वाभावादतस्तेषामालभनां वृथैव । व्रीभहपशुना यजने तु तस्य 
सवधपशुमेर्रूपतवादश्वाभदसांबांर्ी मेर्ो हवनाथं लभ्यत एव न चाि मेर्शब्दस्याप्रशस्तमभप 
यज्ञवाचकतवमांगीकृतयाश्वमेर्ाभदशब्देषु षष्ठीततपुरुषः कायधः, तथा सभत पुरुषमेर्यज्ञाऽश्वमेर्यज्ञाभदशब्देषु 
यज्ञशब्दस्य पुनरुक्ततवनेानथधक्यापभत्तः स्यात्, ततो बहुव्रीभहरेव युक्तः न च व्यभर्करणो बहुव्रीभहरन्याय्य इभत 
वाच्यां सांभवभत समानाभर्करण एव व्यभर्करणस्यान्याय्यतवात् सप्तमीभवशषेणे बहुव्रीहाभवभत सूिे सप्तमीग्रहणेन 
व्यभर्करणबहुव्रीहेरभप ज्ञाभपततवाच्च । यिाऽरु्ना व्रीहेमेर्रूपतवादश्वसांज्ञको मेर्ो व्रीभहमुधख्यो हवनीयो यस्स्मभन्नभत 
समानाभर्करणे बहुव्रीहावभप न काभप क्षभतः । नाप्यि मेर्शब्दस्य यभज्ञयसाराभतभरक्तः कभश्चदप्यन्यो गौणोऽथधः 
स्वीकायधः, मुख्याथं पभरतयज्य गौणाथधस्वीकारे मानाभावात् । सायनाचायाभदकृतभाष्ट्येषु तस्य 
यभज्ञयसारवाचकतवप्रभतपादनात् सवेष्ट्वप्यश्वमेर्ाभदयजे्ञष्ट्वश्वाभदमेर् एव मुख्यो हूयते 
तस्मादश्वमेर्पुरुषमेर्ाभदशब्देषु मेर्शब्द उभद्दष्टः तदथधतयागे ततस्वारस्यभङ्गापभत्तरभप स्यात् । बकच वस्तुतः 
साक्षादश्वाद्यालभने मुख्यतवनेालभनशब्दोऽभप न प्रवत्तधते आसमन्तात् लभ्यते अनेनेभत प्राप्तयथधकाल्लभ् र्ातोः 
सकाशात् करणे ल्युभट सतयालभनशब्दः भसध्यभत । लभ्र्ातोश्च सकमधकतवात् कमधभतूो मेर् आभक्षप्यते तेन यत् 
सांस्कारभवशषेेण मेर्ः प्राप्यते स सांस्कारभवशषे आलभनशब्देनोच्यते तथा सभत नभह साक्षात्पशुसांस्कारभवशषेेण 
तन्मेर्ः प्राप्यतेसाक्षातपशूनाां मेर्वत्त्वाभावात् । व्रीभहपशौ तु सांस्कारभवशषेेणाश्वादीनाां मेर्ः प्राप्यत एव व्रीहेः 
सवधमेर्रूपतवात् तस्माद्व्रीभहपशोः सांस्कारभवशषे एव मुख्यतवनेालभनशब्दः प्रवत्तधते न चासमांतात् लभ्यते 
अनेनेतयि माांसाभदनः कमधतवां वाच्यां तस्येस्प्सततमतवाभावात् यजमानानामालभनाख्यसांस्कारभवशषेेण मेर् 
एवसे्प्सततमो न तु माांसाभद, यद्यभप माांसाभदनोऽपीस्प्सततवां भवभत तथापीस्प्सततमतवाभावान्न कमधतवां 
कत्तुधरीस्प्सततमां कमेभत सूिेणेस्प्सततमस्यैव कमधतवभवर्ानात्, एतावता साक्षात् पश्वभाव े प्रभतभनर्ीव्रीभहपशुभरभत 
केषाांभचत् कुतकध ः परास्तः । देवकृतपश्वालभने न तु व्रीभहयवातमको मेर्ः प्राप्तस्तस्मात् तिालभनशब्दो मुख्यतवने 
प्रवृत्तः व्रीभहपश्वालभनेन यजमानेस्प्सतां माांसाभदकमभप भपष्टाभदरूपां प्राप्यत एव इवां 
व्रीभहयवयोरुतपभत्तदेवकृतपश्वालभनस्य सृष्ट्ट्यारम्भकालोद्भतूतवमन्नाभावकालोद्भतूतवां च ज्ञापयभत । 
देवालब्र्ाश्वादीनाां मृगाभदरूपैभधवनां केवलां  देवाचरणां ज्ञातवैव तद्वन्मनुष्ट्यैनाचरणीयभमभत ध्वनयभत एवां 
पूवोक्तरीतया व्रीभहयवौ व्रीभहयवसांज्ञाभ्याां पशुसांज्ञाभ्याां च भनगमाभदषु सांव्यवस्ऱ्हयेते ति!श्वमेरे् व्रीभहयधवो वा 
मुख्यतवनेाश्वसांज्ञया पुरुषमेरे् मुख्यतवने पुरुषपशुसांज्ञया गोमेरे् गोसांज्ञया ज्योभतष्टोमाभदषु च 
छागाभदसांज्ञाभभव्यधवस्ऱ्हयत इभत वदेसांकेतः । नो चेत् यज्ञभवषयकमांिब्राह्मणाभदषु सवधिाश्वादीनाां 
भवशषेणतयोच्चाभरतस्य मेध्यपदस्य वैयथ्यं स्यात्, व्यावतयाभावात् । नभह लोकेषु 
मेध्यतवामेध्यतवभेदाभ्यामुभयभवर्ाः साक्षादश्वादयः प्रदृश्यन्ते तस्माद्
व्यावतयधतावच्छेदकावस्च्छन्नानाममेध्यानामन्येषाां साक्षादश्वादीनामनुपलम्भात्तद्व्यावत्तधकतावच्छेदकावस्च्छन्नस्य 
मेध्यपदस्य वैयथ्यं स्यात् । न चाि भवशषेणस्य स्वरूपज्ञापकतवां मेध्वतवस्य स्वरूपाभावात् मेध्यतवममेध्यतवां च 
शास्रभनष्ट्पन्नमेव न तु स्वरूपभनष्ट्पन्नां शासे्त्रण च साक्षादश्वादीनाममेध्यतवां भनष्ट्पाभदतां व्रीभहयवयोश्च मेध्यतवां भनष्ट्पाभदतां 
तस्माद्व्यावत्तधकतावच्छेदकावस्च्छने्नन मेध्यपदेन व्यावतयधतावच्छेदकावस्च्छन्नाः साक्षादश्वादय एव व्यावतयधन्ते । 
अतः सवेषाां साक्षादश्वादीनाां मेध्यपदेन व्यावतयधतवात् यज्ञभवषयकमांिब्राह्मणाभदष्ट्वश्वाभदशब्दैव्रीभहयवाववे 
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सांज्ञायेते ततसांज्ञाकरणे कारणां तु मेर्स्याश्वाभदषु प्रवशे एव देवकृतालभनकाले व्रीभहरूपोऽयां 
साक्षान्मेर्ोऽश्वशरीरप्रवशेनेनाश्वतवां प्राप्तस्तस्मादश्वमेरे् मुख्यतवनेाश्वसांज्ञया सांस्स्क्रयमाणः सन्नालभ्यते 
गोप्रभवष्टतवने गोतवां प्राप्तस्ततो गोमेरे् गोसांज्ञया सांस्स्क्रयमाणः सन्नालभ्यते । कृतालभनात् पूव ं पुरुषस्स्थततवने 
पुरुषतवमासीत् तस्मात् पुरुषमेरे् पुरुषसांज्ञया सांस्कुवधन्तश्च व्रीभहयवमेव वाऽऽलभन्ते एवां सोऽयां साक्षान्मेर्ो 
व्रीभहरूपो जातस्तस्माद्व्रीभहसांज्ञया पौणधमासाभदसवधयागेषु सांस्स्क्रयमाणः सन् पुरोडाशतवां प्राप्नोभत, तां पुरोडाशां 
पृथक् पृथक् कपालेषु सांस्कृवधन्त सन्तः पुरोडाशसांज्ञया भनवधपस्न्त पशुयागेषु तूभयोः 
पशुपुरोडाशयोर्तवभहततवादेकिस्थाने पशुसांज्ञया सांस्स्क्रयते अन्यि च व्रीभहसांज्ञया सांस्स्क्रयते तदनन्तरां 
माांससांज्ञया सांस्स्क्रयमाणभपष्टां पुरोडाशने सह जुह्वभत अतो यियि मेध्यपदभवभशष्टा अश्वादयो दृश्यन्ते ति सवधि 
व्रीभहपशुरेवाभभपे्रत इभत बोध्यम् । पूवधकाले कवषपुिेण तुरेणैन्रेण महाभभषेकेणाभभभषक्तः पभरभक्षत्पुिो जनमेजयः 
सवधतः पृथ्वीं जयन् सन् मेध्येनैवाश्वनेेजे न तु साक्षादश्वेन । बकच र्ान्यभक्षकां  रुस्क्मणां हभरतस्रजां साक्षादश्वां 
लोकाचारमनुसृतय बसहासनसभमपे बबांर् न तु यूपे नाभप जघान । तथैव भगुृपुिेण च्यवनेन महाभभषेकेणाभभभषक्तः 
शायातो मेध्येनैवाश्वेनेजे न तु साक्षादश्वेन । एवांवाजरतनायन सोमशुष्ट्मा सिाभजतपुिां शतानीकमनै्रेण 
महाभभषेकेणाभभषेषेच तस्मात् शतानीकः सवधतः पृभथवीं जयन् परायाय मेध्येनैवाश्वनेेजे तथा 
पवधतनारदाभ्यामभभभषक्त आम्बाष्ट्यो मेध्येनैवाश्वेनेजे तथैव पवधतनारदाभ्यामेवाभभभषक्त उग्रसेनपुिो 
युर्ाांश्रौभष्टमेध्येनैवाश्वनेेजे तथा च कश्यपेनाभभभषक्तो भवुनपुिो भवश्वकमा मेध्येनैवाश्वेनेजे यस्स्मन् यजे्ञ 
भवश्वकमधणा कश्यपाय दत्ता पृभथवी भवश्वकमाणां प्रतयेतदव्रवीत् हे भवुनपुि भवश्वकमधन् कभश्चदभप मतयो माां दातुां 
नाहधभत एवां सतयभप यस्मात् तवया दत्ता तस्मादहां जले भनमांक्ष्ये तव - प्रभतज्ञा वृथैवभेत । तथा वभशष्ठः भपजवनपिुां 
सुदासां महाभभषेकेणाभभभषषेच तस्मात् सुदाः सवधतः पृभथवीं जयन् परीयाय मेध्येनैवाश्वेनेजे तथैवाांभगरसः पुिेण 
सांवतेन महाभभषेकेणाभभभषक्तोऽभवभक्षतपुिो मरुत्तो मेध्येनैवाश्वेनेजे तस्य च पूणधकामस्य मरुत्तस्य गृहे वायवः 
पभरवषे्टार आसन् तथा चाभिपुिेणोदमयेनाभभभषक्तो गोमेध्येनैवाश्वेनेजे तथा च 
स्पष्टमृग्वदेान्तगधतैतरेयब्राह्मणाष्टमपभत्र्चकायाम् ॥ 

 
हभरः ॐ एतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण तुरः कावषेयो जनमेजय पाभरभक्षतमभभभषषेच । तस्मादु 

जनमेजयः पाभरभक्षतः समांतां सवधतः पृभथवीं जयन् परीयायाश्वने च मेध्येनेजे । तदेषाऽभभ यज्ञगाथा गीयते । 
आसांदीवभत र्ान्यादां रुस्क्मणां हभरतस्रजां अश्वां बबांर् सारांगां देवभे्यो जनमेजय इतयेतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण 
च्यवनो भागधवः शायात मानवमभभभषषेच । तस्मादु शायातो मानवः समांतां सवधतः पृभथवीं जयन्परीयायाश्वेन च 
मेध्येनेजे । देवानाां हाभप सिे गृहपभतरासैतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण सोमशुष्ट्मा वाजरतनायनः शतानीकां  
सािाभजतमभभभषषेच । तस्मादु शतानीकः सािाभजतः समांतां सवधतः पृभथवीं जयन्परीयायाश्वने च मेध्येनेजे । एतेन 
ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण पवधतनारदावाांबाष्ट्यमभभभषभषचतुस्तस्मािाांबाष्ट्यः समांतां सवधतः पृभथवीं 
जयन्परीयायाश्वने च मेध्येनेजे । एतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण पवधतनारदौ 
युर्ाांश्रौभष्टरौग्रसैन्यमभभभषभषचतुस्तस्मादु युर्ाांश्रौभष्टरौग्रसैन्यः समांतां सवधतः पृभथवीं जयन् परीयायाश्वने च 
मेध्येनेजे । एतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण कश्यपो भवश्वकमाणां भौवनमभभभषषेच । तस्मादु भवश्वकमा भौवनः समांतां 
सवधतः पृभथवीं जयन्परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे । भभूमहध जगाभवतयुदाहरांभत । न मा मतयधः कश्चन दातुमहधभत 
भवश्वकमधन् भौवन माां भददाभसथ; भनमांक्ष्येऽहां सभललस्य मध्ये मोघस्त एष कश्यपायाऽऽस सांगर इतयेतेन ह वा 
ऐांरेण महाभभषेकेण वभसष्ठः सुदासां पैजवनमभभभषषेच । तस्मादु सुदाः पैजवनः समांतां सवधतः पृभथवीं 
जयन्परीयायाश्वने च मेध्येनेजे । एतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण सांवतध आांभगरसो मरुत्तमाभवभक्षतमभभभषषेच । 
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तस्मादु मरुत्त आभवभक्षतः समांतां सवधतः पृभथवीं जयन् परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे । तदप्येष श्लोकोऽभभगीतः, मरुतः 
पभरवषे्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे । आभवभक्षतस्य कामपे्रर्तवश्व ेदेवाः सभासद इभत ॥ २१ ॥ 

 
एतेन ह वा ऐांरेण महाभभभषकेणोदमय आिेयोंऽगमभभभषषेच । तस्मािांगः समांतां सवधतः पृभथवी 

जयन्परीयायाश्वने च मेध्येनेजे । स होवाचालोपाांगो दश नागसहस्राभण दश दासीसहस्राभण ददाभम ते । ब्राह्मणोप 
माऽस्स्मन् यजे्ञ ह्वयस्वभेत । तदप्येते श्लोका अभभगीताः । याभभगोभभरुदमयां प्रैयमेर्ा अयाजयन् । िे िे सहसे्र 
बिानामािेयो मध्यतोऽददात् ॥ अष्टाशीभतः सहस्राभण श्वेतान्वैरोचनो हयान् । प्रष्टीन् भनश्चतृय प्रायच्छद्यजमाने 
पुरोभहते ॥ देशादे्दशातसमोळहानाां सवासामाढ्यदुभहतृणाम् । दशाददातसहस्राण्यािेयो भनष्ट्ककां यः ॥ दश 
नागसहस्राभण दत्त्वािेयोऽवचतनुके । श्राांतः पाभरकुटान्प्रैप्सद्दानेनाांगस्य ब्राह्मणः ॥ शतां तुभ्यां शतां तुभ्यभमभत स्मवै 
प्रताम्यभत । सहस्रां तुभ्यभमतयुक्तवा प्राणान्स्म प्रभतपद्यत इभत ॥ २२ ॥ 

 
एतेन ह वा ऐांरेण महाभभषेकेण दीघधतमा मामतेयो भरतां दौष्ट्यांभतमभभभषषेच । तस्मादु भरतो दौष्ट्यांभतः 

समांतां सवधतः पृभथवी जयन्परीयायाश्वैरु च मेध्यैरीजे ॥ तदप्येते श्लोका अभभगीताः ॥ भहरण्येन परीवृतान्कृष्ट्णान् 
शुक्लदतो मृगान् । मष्ट्णारे भरतोऽददाच्छतां बिाभन सप्त च ॥ भरतस्यैष दौष्ट्यांतेरस्ग्नः साचीगुणे भचतः । 
यस्स्मन्तसहस्रां ब्राह्मणा बिशो गा भवभेभजरे ॥ अष्टासप्तबत भरतो दौष्ट्यांभतयधमुनामनु । गांगायाां 
वृिघ्नेऽबघ्नातपांचपांचाशतां हयान् ॥ ियबस्त्रशच्छतां राजाऽश्वान् बद्ध्वायां मेध्यान् । दौष्ट्यांभतरतयगाराज्ञो मायाां 
मायवत्तरः ॥ महाकमध भरतस्य न पूवे नापरे जनाः । भदवां मतयध इव हस्ताभ्याां नोदापुः पांच मानवाः ॥ इतयेतां ह वा 
ऐांरां महाभभषेकां  बृहदुक्थ ऋभषदुधमुधखाय पाांचालाय प्रोवाच । तस्मादु दुमुधखः पाांचालो राजा सस्न्वद्यया समांतां सवधतः 
पृभथवीं जयन्परीयाय ॥ एतां ह वा ऐांरां महाभभषेकां  वाभसष्ठः सातयहव्योऽतयरातये जानांतपये प्रोवाच । 
तस्माितयराभतजानांतभपरराजा सस्न्वद्यया समांतां सवधतः पृभथवीं जयन्परीयाय ॥ स होवाच वाभसष्ठः 
सातयहव्योऽजैषीव ै समांतां सवधतः पृभथवीं महन्मा गमयेभत स होवाचातयराभतजानांतभपयधदा ब्राह्मणोत्तरकुरून् 
जयेयमथ तवमु हैव पृभथव्य ैराजा स्याः सेनापभतरेव तेऽहां स्याभमभत स होवाच वाभसष्ठः सातयहव्यो देवके्षिां वै तन्न वै 
तन्मतयो जेतुमहधतयरुक्षो वै म आ त इदां दद इभत ततो हातयराबत जानांतभपमात्तवीयं भनःशुक्रमभमितपनः शुस्ष्ट्मणः 
शबै्यो राजा जघान ॥ तस्मादेवांभवदुषे ब्राह्मणायैवांचकु्रषे न क्षभियो रुह्यनेे्नराष्ट्रादवपदे्ययां नेिा मा प्राणो जहभदभत 
जहभदभत ॥ २३ ॥ 

 
॥ तथाच सतपथब्राह्मणे ॥ 

 
हभरः ॐ एतेन हेन्रोतो दैवापः शौनकः । जनमेजयां पाभरभक्षतां याजयाांचकार तेनेष्टव्ा सवां पापकृतयाां सवां 

ब्रह्महतयामपजघान, सवां ह वै पापकृतयाां सवां ब्रह्महतयामपहस्न्त योऽश्वमेरे्न यजते ॥ १ ॥ 
तदेतद्गाथयाभभगीतम् । आसन्दीवभत र्ान्यादां रुस्क्मणां हभरतस्रजम् अबघ्नादश्वां सारांगां देवभे्यो जनमेजय इभत ॥ 
२ ॥ एतेऽएव पूवेऽअहनी । ज्योभतरभतरािस्तेन भीमसेनमेतेऽएव पूवेऽअहनी गौरभतरािस्तेनोग्रसेनमेतेऽएव 
पूवेऽअहनीऽआयुरभतरािस्तेन श्रुतसेनभमतयेते पाभरभक्षतीयास्तदेतद्गाथयाभभगीतां पाभरभक्षता यजमाना अश्वमेरै्ः 
परोऽवरम् अजहुः कमध पापकां  पुण्याः पुण्येन कमधणेभत ॥ ३ ॥ एतेऽएव पूवेऽअहनी । अभभभजदभतरािस्तेन ह पर 
आट्णार ईजे कौसल्यो राजा तदेतद्गाथयाभभगीतमट्णारस्य परः पुिोऽश्वां मेध्यमबन्र्यत् हैरण्यनाभः कौसल्यो 
भदशः पूणा अमांहतेभत ॥ ४ ॥ एतेऽएव पूवेऽअहनी । भवश्वभजदभतरािस्तेन ह पुरुकुतसो दौगधहेणेजऽऐक्ष्वाको राजा 
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तस्मादेतदृभषणाभ्यनूक्तमस्माकमि भपतरस्तऽआसन्तसप्तऽऋषयो दौगधहे बध्यमानऽइभत ॥ ५ ॥ एतेऽएव 
पूवेऽअहनी । महाव्रतमभतरािस्तेन ह मरुत्त आभवभक्षत ईजऽआयोगवो राजा तस्य ह ततो मरुतः पभरवषे्टारोऽस्ग्नः 
क्षत्ता भवश्व े देवाः सभासदो बभवुूस्तदेतद्गाथयाभभगीतां मरुतः पभरवषे्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे आभवभक्षतस्यास्ग्नः 
क्षत्ता भवश्व ेदेवाः सभासद इभत मरुतो ह वै तस्य पभरवषे्टारोऽस्ग्नः क्षत्ता भवश्व ेदेवाः सभासदो भवस्न्त योऽश्वमेरे्न 
यजते ॥ ६ ॥ एतेऽएव पूवेऽअहनी । आप्तोयामोऽभतरािस्तेन हैतेन कै्रव्य ईजे पात्र्चालो राजा भक्रवय इभत ह वै पुरा 
पात्र्चालानाचक्षते तदेतद्गाथयाभभगीतम् अश्वां मेध्यमालभत भक्रवीणामभतपुरुषः पात्र्चालः पभरवक्रायाां 
सहस्रशतदभक्षणभमभत ॥ ७ ॥ अथ भितीयथा । सहस्रमासन्नयुता शता च पत्र्चबवशभतः भदक्तोभदक्तः पत्र्चालानाां 
ब्राह्मणा या भवभेभजरऽइभत ॥ ८ ॥ भिवृदस्ग्नष्टोमः । पत्र्चदश उक्थ्यः सप्तदशां तृतीयमहः सोक्थकमेकबवशः षोडशी 
पत्र्चदशी राभिभस्त्रवृतसांभर्भरतयेषोऽनुष्टुप्सम्पन्नस्तेन हैतेन ध्वसा िैतवन ईजे मातस्यो राजा यिैतद्िैतवनां 
सरस्तदेतद्गाथयाभभगीतां चतुदधश िैतवनो राजा सांग्रामभजद्धयान् इन्राय वृिघ्नेऽबध्नात्तस्माद्िैतवनां सर इभत ॥ 
९ ॥ चतुभवशंाः पवमानाः । भिवृदभ्यावतं चतुश्चतवाबरशाः पवमाना एकबवशमभ्यावतधमष्टाचतवाबरशाः 
पवमानास्त्रयबस्त्रशमभ्यावतधमास्ग्नष्टोमसामाद्िाबिशान्युक्थान्येकबवशः षोडशी पत्र्चदशी राभिभस्त्रवृतसांभर्भरभत ॥ १० 
॥ एतभिष्ट्णोः क्रान्तम् । तेन हैतेन भरतो दौःष्ट्यस्न्तरीजे । तेनेषे्ट्वमाां व्यबष्ट व्यानश े येयां भरतानाां 
तदेतद्गाथयाभभगीतमष्टासप्तबत भरतो दौःषस्न्तयधमुनामनु गड्गायाां वृिघ्नेऽबघ्नातपत्र्चपत्र्चाशतां हयाभनभत ॥ ११ ॥ 
अथ भितीयया । ियबस्त्रशां शतां राजाश्वान्बद्ध्वाय मेध्यान् सौदु्यस्म्नरतयष्ठादन्यानमायान्मायवत्तर इभत ॥ १२ ॥ अथ 
तृभतयया । शकुन्तला नाडभपतयप्सरा भरतां दरे् परःसहस्राभनन्रायाश्वान्मेध्यान्य आहरभिभजतय पृभथवीं सवाभमभत 
॥ १३ ॥ अथ चतुथ्या । महदद्य भरतस्य न पूवे नापरे जनाः । भदवां मतयध-इव बाहुभ्याां नोदापःु पत्र्च मानवा इभत ॥ 
१४ ॥ एकबवशस्तोमेन । ऋषभो याज्ञतुर ईजे भश्वक्नानाां राजा तदेतद्गाथयाभभगीतां याज्ञतुरे यजमाने ब्रह्माण 
ऋषभे जनाः अश्वमेरे् र्नां लब्ध्वा भवभजन्ते स्म दभक्षणा इभत ॥ १५ ॥ ियबस्त्रशस्तोमेन । शोणः सािासाह ईजे 
पात्र्चालो राजा तदेतद्गाथयाभभगीतां सािासहे यजमानेऽश्वमेरे्न तौवधशाः उदीरते ियबस्त्रशाः षट् सहस्राभण 
वर्तमणाभमभत ॥ १६ ॥ अथ भितीयया । षट् षट् षड्ढा सहस्राभण यजे्ञ कोकभपतुस्तव उदीरते ियभस्त्रशाः षट् 
सहस्राभण वर्तमणाभमभत ॥ १७ ॥ अथ तृतीयया । सािासहे यजमाने पात्र्चाले राभज्ञ सुस्रभज अमाद्यभदन्रः 
सोमेनातृप्यन्ब्राह्मणा र्नैभरभत ॥ १८ ॥ गोभवनतेन शतानीकः । सािाभजत ईजे काश्यस्याश्वमादाय ततो 
हैतदवाक्काशयोऽग्नीन्नादर्तऽआत्तसोमपीथाः स्म इभत वदन्तः ॥ १९ ॥ तस्य भवर्ा चतुभवशंाः पवमानाः । 
भिवृदभ्यावतं चतुश्चतवाबरशाः पवमाना एकबवशान्याज्याभन िीणवान्युक्थान्येकबवशाभन पृष्ठाभन षट्बिशाः 
पवमानास्त्रयबस्त्रशमभ्यावतधमास्ग्नष्टोमसामादेकबवशान्युक्थान्येकबवशः षोडशी पत्र्चदशी राभिभस्त्रवृतसांभर्ः ॥ २० ॥ 
तदेतद्गाथयाभभगीतां । शतानीकः समन्तासु मेध्यां सािाभजतो हयम् आदत्त यज्ञां काशीनाां भरतः सतवताभमवभेत ॥ 
२१ ॥ अथ भितीयया । श्वेतां समन्तासु वशां चरन्तां शताभनको रृ्तराष्ट्रस्य मेध्यम् आदाय सह्वा दशमास्यमश्वां 
शतानीको गोभवनतेन हेजऽइभत ॥ २२ ॥ अथ चतुथ्या । महदद्य भरतानाां न पूवे नापरे जनाः भदवां मतयध-इव पक्षाभ्याां 
नोदापुः सप्त मानवा इभत ॥ २३ ॥ अथातो दभक्षणानाम् । मध्यां प्रभत राष्ट्रस्य यदन्यभ्दूमेश्च पुरुषेभ्यश्च ब्राह्मणस्य च 
भवत्तातप्राची भदग्घोतुदधभक्षणा ब्राह्मणः प्रभतच्यध्वयोरुदीच्युद्गातुस्तदेव होतृका अन्वाभक्ताः ॥ २४ ॥ उदयनीयायाां 
सांस्स्थतायाम् । एकबवशबत वशा अनूबन्ध्या आलभते मिैावरुणीवशै्वदेवीबाहधस्पतया एतासाां देवतानामाप्तय ैतद्यत्
बाहधस्पतयान्तया भवस्न्त ब्रह्म वै बृहस्पभतस्तदु ब्रह्मण्येवान्ततः प्रभतभतष्ठभत ॥ २५ ॥ अथ यदेकबवशभतभधवस्न्त । 
एकबवशो वाऽएष य एष तपभत िादश मासाः पत्र्चऽतधवस्त्रय इमे लोका असावाभदतय एकबवश एतामभभसम्पदम् ॥ 
२६ ॥ उदवसानीयायाां सांस्स्थतायाम् । चतस्रश्च जायाः कुमारीं पत्र्चमीं चतवाभर च शतान्यनुचरीणाां यथासमुभदतां 
दभक्षणाां ददभत ॥ २७ ॥ अथोत्तरां सांवतसरमृतुपशुभभयधजते । षड्भभराग्नेयैवधसन्ते षड्भभरैन्रैग्रीष्ट्मे षड्भभः पाजधन्यैवा 
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मारुतैवा वषासु षड्भभमैिावरुणेः शरभद षड्भभरैन्रावैष्ट्णवैहेमन्ते षड्भभरैन्राबाहधस्पतयःै भशभशरे षड्ऋतवः 
सांवतसरः ऋतुष्ट्ववे सांवतसरे प्रभतभतष्ठभत षट्बिशदेते पशवो भवस्न्त षट्बिशदक्षरा बृहती बृहतयामभर् स्वगो लोकः 
प्रभतभष्ठतस्तिन्ततो बृहतयैव छन्दसा स्वगें लोके प्रभतभतष्ठभत ॥ २८ ॥ 

 
अि सवधि व्यावतधकतावच्छेदकभवभशषे्टन मेध्यपदेन व्यावतयधतावच्छेदकयुक्तसाक्षादश्वव्यावृभत्त-

पूवधकभवशषे्ट्यतावच्छेदकावस्च्छन्नव्रीभहपशुरेव भवशषे्ट्यते आसन्दीवभत र्ान्यादां रुस्क्मणां हभरतस्रजमश्वां 
बबन्रे्तयाभदवाक्येषु पुनःपुनः साक्षादश्वबांर्नोस्क्तरभप साक्षादश्वबहसनाभावां ध्वनयभत । अन्यथा जघानेभत ब्रयूात् । 
अिेतथां व्यवस्थेयां मेध्यशब्दो भिभवर्ो मेर्वद्वाचकः पभविवाचकश्चभेत । ति मेर्वद् वाचकः पाभरभाभषकयोगरूढः । 
पभविवाचकस्तु रुढ एव ति योगरूढो माांसवपाभदयज्ञसांपदथं देवतृस्प्तकारको यो व्रीभहपशुः सांस्स्क्रयते तमेव 
ज्ञापयभत । स च पशुः यूप एव बध्यते न तवन्यि । रूढस्तु भवशषे्ट्यवस्तुनः पभवितवां ज्ञापयभत यथा मेध्या आप 
इतयाभदषु तथा सभत लोकव्यवहारमनुसृतयेन्रमुभद्दश्य यो र्ान्यादः पभविोऽश्व आनीयते स स्रगाभदभभः 
स्वलङ् कृतो यिकुिाभप स्वसे्प्सत् स्थले बद्धः स्पृष्टः सन्नुतसजृ्यते न तु भनहन्यते अत एव बसहासनसमीपे गांगायाां च 
बबन्रे्भत भनर्तदष्टां नो चेद् यपेू बबन्रे्भत ब्रयूात् अतो वायव्यां श्वेतमालभेतेतयाभदवचनेषु श्वेतव्रीभहरेवाभभपे्रयते 
तथैवाग्नये छागस्य हभवषो वपाया मेदसः पे्रष्ट्यानुबभूह वतेयाभदषु छागाभदशब्दैस्तत्ततसांज्ञाभभः सांस्स्क्रयमाणो व्रीभहरेव 
बोध्यः । मेदःप्रभभृतशब्दैश्च तत्तत्सांज्ञाभभः सांस्कृताः भकक्नसादयो व्रीहेरवयवा एव बोध्याः न च पशुशब्दस्य 
चतुष्ट्पाज्जाभतभवशषेे रूढतवात् व्रीहेः पशुतवमयुक्तभमभत मन्तव्यां, श्रुतौ भिपदाां पुरुषाणाां पादाद्यवयवरभहतानाां 
पदाथानाां च पशुतवप्रदशधनात् । तथाभह 

 
हभर ॐ देवा यद्यज्ञां तन्वाना अबध्नन्पुरुषां पशुम् ॥ 
 
हभर ॐ उषा वाऽअश्वस्य मेर्स्य भशरः । सूयधश्चक्षुवातः प्राणो व्यात्तमस्ग्नवशै्वानरः सांवतसर आतमाश्वस्य 

मेध्यस्य द्यौस्पृष्ठमन्तभरक्षमुदरां पृभथवी पाजस्यां भदशः पाश्वेऽअवान्तरभदशः पशधव ऋतवोऽिाभन मासाश्चार्धमासाश्च 
पवाण्यहोरािाभण प्रभतष्ठा नक्षिाण्यस्थीभन नभो माांसान्यवूध्यां भसकताः भसन्र्वो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पवधता 
ओषर्यश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूवार्ो भनम्लोचन्जघनार्ो यभिजृम्भते तभिद्योतते यभिरू्नुते तातस्तनयभत 
यन्मेहभत तिषधभत वागेवास्य वागहवाऽअश्वां पुरस्तान्मभहमान्वजायत तस्य पूवे समुरे योनी राभिरेनां 
पश्चान्मभहमान्वजायत तस्यापरे समुरे योभनरेतौ वाऽअश्वां मभहमानावभभतः सम्बभवूतुहधयो भतूवा देवानवहिाजी 
गन्र्वानवासुरानश्वो मनुष्ट्यान्तसमुर एवास्य बन्रु्ः समुरो योभनः ॥ १ ॥ 

 
हभर ॐ तद्यदेनान्प्राणेभ्योऽभर्भनरभममीत तस्मादाहुः प्राणाः पशव इभत इतयाभद ॥ 
 
एवां वदेेषु बहूनाां पदाथानाां पशुतवप्रदशधनाच्चतुष्ट्पाज्जाभतभवशषेे पशुशब्दो रूढो न भवभत बकतु पाभरभाभषको 

योगरूढ एव । तथा च स्पष्टां शतपथब्राह्मणे– 
 
हभर ॐ स एतान्पत्र्च पशूनपश्यत् पुरुषमश्वां गामभवमजां यदपश्यत्तस्मादेते पशवः ॥ २ ॥ स एतान्पत्र्च 

पशून्प्राभवशत् स एते पत्र्च पशवोऽभवत्तमु वै प्रजापभतरन्ववैेक्षत् ॥ ३ ॥ स एतान्पत्र्च पशूनपश्यत् यदपश्यत्तस्मादेते 
पशवस्तेष्ट्वतेमपश्यत्तस्मािेवैते पशवः ॥ 
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एवां प्रजापतेः पे्रभक्षततवमेव पशुशब्दस्य प्रवृभत्तभनभमत्तां तस्माद्व्रीहावभप प्रजापतेः पे्रभक्षततवस्य सांभवात् ति 

पशुतवां युक्तमेवभेत भदक् । न च पूव ंपभरसांख्याताश्वाभदव्यभतभरक्ताः केभचदप्यन्ये पशवो मेध्याः सन्तीभत शांभकतव्यां, 
सवेषामभप साक्षात् पशनूामुतक्रान्तमेर्तवाभदभत स्पष्टमतैरेयब्राह्मणे शतपथब्राह्मणे च ॥ 

 
हभरः ॐ सवेषाां वा एष पशुनाां मेर्ो यद्व्रीभहयवाभवतयाभद ॥ 
 
एवां सवेऽभप साक्षात् पशवो यज्ञाहा न भवस्न्त तेषाां माांसाभदकां  च नाभशतव्यभमभत भदक् । सवधथा 

व्रीभहयवाद्यन्नाभावकाले तु वांगस्थप्रभतृयोऽमेध्यानभप साक्षात् पशून् यज्ञश्राद्धाद्यथधमगस्तयाचरणमनुसतृय बहसस्न्त 
गुजधरस्थादयस्तवन्नाभावकालेऽभप साक्षातपशून् नैव बहसस्न्त । यद्यभप वदेेनान्नसत्त्व े व्रीभहपशुबहसा प्रदर्तशता, 
सवधथाऽन्नाभावकाले च साक्षातपशुबहसा प्रदर्तशता, तथाभप भशष्टास्तूभयोः कालयोरुभयभवर्ामभप बहसाां नैव कुवधस्न्त 
बहसायाां दोषश्रवणात् भनवृत्तौ पुप्यश्रवणाच्च भवभहतबहसाया अबहसातवऽेभप वदेेन बहसाजन्यफलाश्रयतवां समूलां  नैव 
प्रतयाख्यातां नो चेत् बहसाश्रयाणाां भवद्योतसजधनशीलानाां बहसानुरूपरू्मरात्र्याभदगमनेन चान्रगाभमनाां यज्ञजन्यपुण्ये 
क्षीणे कथां पुनः पतनशीलतवां प्रदर्तशतां बहसोतसजधनशीलानाां भवद्याश्रयाणाां ब्रह्मलोकगाभमनाां कथां पुननध 
प्रतयावत्तधनशीलतवां प्रदर्तशतां पुण्यस्योभयिाभप समानशीलतवादुभयोमागधयोरभप समानशीलतवनैेव भभवतव्यां युक्तम्। 
अतो यज्ञकाले यज्ञजन्यफलेन यज्ञान्तगधतबहसाजन्यफलां  प्रच्छाद्यते न तु भनहन्यते तेन यज्ञजन्यफले क्षीणे 
बहसाजन्यफलां  प्रकटीभवभत । तस्माबद्धसाश्रयाणाां चाांरगाभमनाां बहसाजन्यफलाश्रयतवात् पुनः प्रतयावत्तधनशीलतवां 
भवद्याश्रयाणाां तु बहसाया अभावान्न प्रतयावतधनशीलतवभमभत बोध्यम् । एतदेवाभभपे्रतय या वदेभवभहता बहसा 
भनयताऽस्स्मांश्चराचरे अबहसामेव ता भवद्यािेदाद्धमो भह भनबधभाभवतयाद्यबहसातवप्रभतपादकवाक्येषु पयुधदासः कृतः 
पयुधदासस्य भह सदृग्ग्राभहतवादबहसाशब्देन बहसाभभन्नो बहसासदृक्कभश्चतपदाथो गृह्यते सदृक्तवां तु तद्भभन्नतव ेसभत 
तद्गतभयूोर्मधवत्त्वां तथा च बहसाभभन्नतव ेसभत बहसागतभयूोर्मधः पातनर्मधः एवां वदेभवभहतबहसाया अबहसातवऽेभप 
तादृगबहसायाः पातनर्मावस्च्छन्नतवात् तदवस्च्छन्नानाां चाांरगाभमनाां पुनः पतनशीलतवभमभत भसद्धम् । अत एव 
भनरुक्ते ियोदशाध्याये 

 
हभर ॐ अथ ये बहसामाभश्रतय भवद्यामुतसृज्य महत्तपस्तेभपरे, भचरेण वदेोक्ताभन वा कमाभण कुवधस्न्त, ते 

रू्ममभभसांभवस्न्त रू्माराबि रािेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्दभक्षणायनां दभक्षणागायनास्तपतृलोकां  
भपतृलोकाच्चांरमसां चांरमसो वायुां वायोवृधभष्ट वृष्टेरोषर्यशै्चतरूपतवात्तस्य सांक्षये पुनरेवमेां लोकां  प्रभतपद्यन्ते ॥ २२ ॥ 

 
हभर ॐ अथ ये बहसामुतसजृ्य भवद्यामाभश्रतय महत्तपस्तेभपरे, भचरेण ज्ञानोक्ताभन वा कमाभण कुवधस्न्त, 

तेऽर्तचरभभसांभवन्तयर्तचषोऽहरह्न आपूयधमाणपक्षमापूयधमाणपक्षादुदगयनमुदगयनादे्दवलोकां  
देवलोकादाभदतयमाभदतयािैदु्यतां वैदु्यतादातमानां स मानसः पुरुषो भतूवा ब्रह्मलोकमभभसांभवस्न्त ते न पुनरावतधन्ते 
भशष्टा दांदशूका यत इदां न जानस्न्त तस्माभददां वभेदतव्यमथाप्याह ॥ 

 
॥ शतपथब्राह्मणे ऽ भप ॥ 
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हभर ॐ ये चामीऽअरण्ये श्रद्धाां सतयमुपासते तेऽर्तचरभभसम्भवन्तयर्तचषोऽहरह्न 
आपूयधमाणपक्षमापूयधमाणपक्षाद्यान्षप्मासानुदङ्ङाभदतय एभत मासेभ्यो देवलोकां  देवलोकादाभदतयमाभदतयािैदु्यतां 
तान्वैदु्यतातपुरुषो मानस एतय ब्रह्मलोकान्गमयभत, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसस्न्त तेषाभमह न 
पुनरावृभत्तरस्स्त ॥ १८ ॥ अथ ये यजे्ञन दानेन तपसा लोकां  जयस्न्त ते रृ्ममभभसम्भवस्न्त रू्माराबि 
रािेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्षप्मासान्दभक्षणाभदतय एभत मासेभ्यः भपतृलोकां  भपतृलोकाच्चन्रां ते चन्रां 
प्राप्यान्नां भवस्न्त ताांस्ति देवा यथा सोमां राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वतेयेवमेनाांस्ति भक्षयस्न्त तेषाां यदा 
ततपयधवैतयथेममेवाकाशमभभभनष्ट्पद्यन्तऽआकाशािायुां वायोवृधभष्ट वृष्टेः पृभथवीं ते पृभथवीं प्राप्यान्नां भवस्न्त 
तऽएवमेवानुपभरवतधन्तेऽथ यऽएतौ पन्थानौ न भवदुस्ते कीटाः पतिा यभददां दन्दशूकम् ॥ १९ ॥ 
 

श्रूयते च 
 
वदेाहमेतां पुरुषां महाांतमाभदतयवण ंतमसः परस्तात् ॥ 
तमेव भवभदतवाऽभतमृतयुमेभत नान्यः पांथा भवद्यतेऽयनाय ॥ 
 

प्रकाणशतणमदं णनगमरिस्यमिंमदाबादपुरे णनवसता भोलानाथेन शाणस्त्रिा 
णनगमाथधप्रकाशकभ्राणमतचेतसा ंभ्रमणनवृत्त्यथधम् ॥ 

 
–––– 
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णनगमरिस्य 
 

णवज्ञापन 
 

 
 
ऋग्, यजुष् , सामन्, अने अथवधन् ए चार वदे तथा इभतहास, पुराण, गाथा अने नाराशांसी एटलाां महद्

भतूनुां भनःश्वभसत एटले इश्वरनी वाणी छे, एम वदेमाां कहु्यांछे. तेमाांथी चार वदेनुां एक पसु्तक एटले प्रथम एक वदे 
हतो पण कभलयुगना मनुष्ट्योने अल्प बुस्ध्दनाां देखी वदेव्यासे तेना चार भबभाग करीने चार ऋभषओने आप्या. 
ऋग्वदे पैलऋभषने, सामवदे जैभमभनने, यजुवेद वैशांपायनने, अने अथवधवदे सुमन्तु ऋभषने आप्यो. अने इभतहास 
तथा पुराण जे पाांचमो वदे कहेवायछे, ते सूतपौराभणकना भपता रोमहषधणने आप्यो. उपर लखेला चार वदे तथा 
इभतहासपुराण रूपी पाांचमो वदे एओनो स्त्री, शूराभदकने अभर्कार नभह होवाथी तेमना उपर व्यासजीए कृपा 
करीने भारत रच्युां. जेथी तेओने पण र्मध जाणवामाां आव.े एटलाथी आतमाने सांतोष थयो नभह. तयारे केटलोक 
काल गया पांछी नारद मुभनना उपदेशथी भगवद्गुणानुवणधन करवा माटे तेणे श्रीमद्भागवत कयुध. एवुां भागवतमाां 
कहेलुछे. मनु, अभि, भवष्ट्ण,ु हारीत, याज्ञवल्क्य, ऊशनस्, अांभगरस्, यम, आपस्तांब, सांवतध, कातयायन, 
बृहस्पभत, पराशर, व्यास, शांख, भलभखत, दक्ष, गौतम, शातातप अने वभसष्ठ इतयाभद स्मृभतओने र्मधशास्त्र कहेछे. 
ए स्मृभतओ केवल वदेाथधनेज अनुसरेछे, तेमज गौतमन्याय अने काणादन्याय ए बे प्रकारनुां न्यायशास्त्र गणायछे, 
तथा पूवधमीमाांसा अने उत्तरमीमाांसा ए ब ेप्रकारनुां मीमाांसाशास्त्र गणायछे, ए रीभतए चार वदे तथा वदेरूभप पुराण, 
न्याय, मीमाांसा, र्मधशास्त्र, भशक्षा, कल्प, व्याकरण, भनरुक्त, छांदस् अने ज्योभतष् ए चतुदधश भवद्यानाां अने र्मधनाां 
स्थानक छे. एम र्मधशास्त्रमाां कहेलुां  छे. 

 
ए चतुदधश भवद्यामाां स्त्री शूराभदने अभर्कार नभथ एवुां र्मधशास्त्रमाां कहेलुां  छे. एओनी यथासांभव एकवाक्यता 

मेळवथेी जे भनगधभलत अथध थायछे ते शास्त्रनो भसद्धाांत गणायछे. एकवाक्यता मेळववानुां कारण ए छे के कोइनुां 
कृभिम अथवा खोटो अथध करेलो जुदो भनकळी आवछेे तेमाां पुराण अने स्मृभत ए बेउमाां कदाभप कोइ ठेकाणे 
भवरुद्ध देखाय तो पुराण करताां स्मृभत बलवती गणायछे. स्मृभत अने श्रुभतमाां भवरुद्ध जणायतो श्रुभत बलवती 
गणायछे. कल्पना आरांभमाां ब्रह्माना मुखथी मन्वाभदओ वदेनुां श्रवण करेछे, माटे वदेने श्रुभत कहेछे. तेमज पूवध 
कल्पना र्मोने ए मन्वाभदओ स्मरण करीने कहेछे माटे र्मधशास्त्रने स्मृभतओ कहेछे. ए श्रुभत स्मृभतओने 
कपोलकस्ल्पतकुतकोथी जे अनादर करेछे तेने र्मधशास्त्र नास्स्तक कहेछे. केवल प्रतयक्ष प्रमाणथीज जगत्नो 
व्यवहार चालतो नभथ. अनुमान उपमान अथवा शाब्द प्रमाणथी अप्रतयक्ष वस्तुनु पण ज्ञान थायछे. ए श्रुभत 
स्मृतयाभद चतुदधश भवद्या मुख्य अनाभद शाब्द प्रमाणछे. जेम कल्पना आरांभमाां अनाभद कालथी कमानुसारे करीने 
पूवध कल्पमाां जेवी सृभष्ट हती तेवी रचायछे, तेम चतुदधश भवद्या पण अनाभदकालथी पूवधकल्पमाां हती तेमज 
रचायछे. सृभष्ट, तथा कमधने जेओ अनाभद मानता नभथ ते जगतसृष्ठा भवषे भनदधयतव, वैषम्य, कृतध्वांसकतव अने 
अकृतागमकतव प्रभभृत दोष आरोभपने तेने दुभषत करेछे. श्रुभत स्मृभतमाां जे जे कहु्यांछे ते सघळुां  दोष रभहत अने 
प्रमाणभसद्धछे. प्रतयेक वदेना मांि, ब्राह्मण, अने उपभनषद् एवा िण भागछे, तेमाां मांि करताां ब्राह्मण तथा 
उपभनषद्माां हरेक भवषय वर्ारे स्पष्टताथी समजाव्योछे. समग्र वदेना कमधकाण्ड अने ज्ञानकाण्ड एवा बे मुख्य 
भागछे. कमधकाण्डमाां वैश्वदेव, अग्न्यार्ान, अस्ग्नहोि, दशधपौणधमास, चातुमास्य इभष्टओ, ज्योभतष्टोम, अश्वमेर्, 
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गोमेर्, अने नरमेर् इतयाभद अनेक प्रकारनाां कमध वरणवलेाां छे. तेमज ज्ञानकाण्डमाां श्रवण, मनन, भनदध्यास, 
ध्यान, र्ारणा, यम, भनयम, समाभर्, इतयाभद ब्रह्मज्ञानना उपायो, तथाां ब्रह्मनाां स्वरूप, अने तटस्थ लक्षणो तथा 
कमधकाण्डमाां कहेला यज्ञोने ज्ञानमागधथी करवानो प्रकार इतयाभद ज्ञान वणधवलुे छे तेओमाांथी जेने र्मध भजज्ञासा छे 
ते कमधकाण्डनो आश्रय करेछे; अने जेने ब्रह्मभजज्ञासा छे ते ज्ञानकाण्डनो आश्रय करेछे. कमधकाण्डनो आश्रय 
करनार रू्म, तयाांथी राभि, कृष्ट्णपक्ष, दभक्षणायन, भपतृलोक, अने तयाांथी चांरलोकमाां जायछे; तया तेनुां पुण्य क्षीण 
थयेथी ते देवताओनुां अन्न थायछे; अने देवो तेनुां भक्षण करेछे. पछी वायु, वृभष्ट, अने ओषभर्िारे पुनः आ लोकमाां 
आवी जन्म मरणाभद पामेछे. 

 
अने जे ज्ञानकाण्डनो आश्रय करेछे ते अर्तचष् तयाांथी भदवस, शुक्लपक्ष, तयाांथी उत्तरायण, 

देवलोक,सूयधलोक, वैदु्यत अने तयाांथी ब्रह्मलोकमाां जायछे, तयाां समष्ट्ट्यभभमाभन पुरुषनुां सायुज्य (मोक्ष) पामेछे. 
ते पुनः आ लोकमाां आवतो नभथ. 

 
तेमज कमधकाण्डना अन्तगधत जे उपासना छे तेना आश्रय करनारने पण ए रू्म मागे करी चांर लोकनी 

प्रास्प्त अने तयाांथी पुनः पतन थायछे. अने ज्ञानकाण्डना अन्तगधत जे उपासना रहेलीछे तेनो आश्रय करनार 
अर्तचष् मागे करी ब्रह्मलोकमाां जायछे तयाांथी पुनःपतन थतुां नभथ. 

 
कमधकाण्डना आश्रय करनारने अांर्कार माग ेजवुां, अने पनुः पतन थवुां तेनो हेतु ए छे के तेने अज्ञान रूपी 

अांर्कार अने बहसा ए बनेो आश्रय करवो पडेछे, केवल प्राभणना घात करवानेज वदेमाां बहसा गणीछे एम नभथ, 
वृक्ष वनस्पतयाभदना ध्वांस करवाने पण बहसाज गणेलीछे. वदेमाां जे जे ठेकाणे वनस्पतयाभदनाां स्तुतयाभदक करेलाां 
छे ते ठेकाणे जेम प्राभणनाां करता होय तेमज करेलाांछे, अेटलुज नभह पण जगत्ना पृभथव्याभद सघळा पदाथोने 
प्राभणना रूपकमाांज वणधवलेा छे. वभेद करवामाां पृथ्वी उपर जे कोदाभळनो प्रहार थाय छे तेने क्रौयध कमध गणी 
तभन्नभमत्तक वदेे प्रायभश्चत्त कल्पेलुां  छे. साराांश के जगत्ना पदाथध मािने प्राभणना रुपकमाां वणधवलेा छे. तेथी तेना 
ध्वांस भवषय माां सघळे ठेकाणे बहसा शब्दनो भनदेश करेलो छे. 

 
सघळा यज्ञोमाां सभमर्ाभदने अथे नानाप्रकारनी वनस्पभतओ अने वृक्षाभदनो ध्वांस करवो पडे छे. तेथी 

यज्ञोने बहसामय यज्ञ कहे छे. 
 
ए कमधकाण्डमाां मेध्य अने अमेध्य एवा बे प्रकारना पदाथो गणाय छे. तेमाांथी मेध्य पदाथो यज्ञना काममाां 

आवछेे. अने अमेध्य पदाथो आवता नभथ. हालमाां जे साक्षात् पशूओ देखीए छीए तेने अमेध्य गणेलाछे तेथी ते 
यज्ञना काममाां आवता नभथ. व्रीभह तथा यव अे बे मेध्य पदाथो गणेलाछे तेथी ते यज्ञना काममाां आवछेे अ बेउने 
मेध्य गणवानु कारण अे छेके देवोअे ज्यारे प्रथम पुरुषनुां आलभन (अेक जातनो सांस्कार. स्पशध) कयंु तयारे 
तेमाांथी मेरे् भनकळीने अश्वमाां प्रवशे कयो तेथी अश्वनुां आलभन कयंु तयारे अश्वमाांथी पण मेरे् सतक्रमण करीने 
गोमाां प्रवशे कयो तेथी तेमणे गोनुां आलभन कयंु तयारे तेमाांथी पण भनसरीने अभवमाां जतो रह्यो तेथी तेमणे अभवनुां 
आलभन कयंु तयारे तेमाांथी भनकळी अजमाां गयो ते अजनु पण आलभन कयंु तयारे पृथ्वीमाां गयो तयारे देवो तेने 
पृथ्वीमाां खोळवा लाग्या तयारे व्रीभह तथा यव रूपे बहार उगी भनकळ्यो, तेथी ते व्रीभह तथा यव मेध्य एटले यज्ञना 
उपयोगमाां आव े एवा थया. उपर लखेला पाांच प्राणीमाां मेरे् प्रवशे कयो तेथी ते पण पशु मेध्य थया खरा पण 
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तेमाांथी मेर् भनसरी गयो एटले ते अमेध्य गणाया एटले यज्ञना काममाां आवता नभथ, पण मेरे् ए पाांच पशुओमाां 
प्रवशे कयो. अनेपोते व्रीभह तथा यव रूपे उगी भनकळ्यो ते बेउ कारणथी ते व्रीभह अथवा यवना उपर ते पशुओना 
नामथी सांस्कार करवा पडेछे जेमके अश्वमेर्माां मुख्य अश्वना नामथी पुरुष मेर्माां परुुषना नामथी इतयाभद (जेम 
श्राद्धमाां दभध) तेजकारण लइने याभज्ञको भपष्टपशु करेछे वळी तेज हेतु लइने ब्रह्माए पण ए पशुओनो उतसगध 
करेलोछे तेणे सृभष्टना आरांभकालमाां मन तथा चक्षुष् प्रभभृत पोताभन इांभरयोथी ए पुरुषाभद पाांच पशुओ उतपन्न 
करीने तेओने यज्ञना उपयोगमाां लेवानी भलप्सा करी तयारे ए पाांच पशुओ शोक करवा लाग्या तयारे ब्रह्माए कहु्यां हे 
अस्ग्न! पुरुष रूपी भिपाद पशु तथा अश्वाभद चतुष्ट्पाद पशुओनी बहसा करवी नभह कारण के ए पशुओ अमेध्य 
थयेलाछे तेथी ते यज्ञना काममाां आवता नभथ अने एनुां माांस भक्षण करवुां नभह एमनो मेर् व्रीभह तथा यव रूपे 
थयोछे तेने तुां सेव. तेमज आगळ जनमेजय प्रभभृत जे जे राजाओए यज्ञ करेलाछे तेमणे पण ए मेध्य वस्तुथी 
करेलाछे लोकाचार प्रमाणे साक्षात् पशुने माला वस्त्राभदथी शणगारी बसहासनाभद पोतानाां इस्प्सत स्थलमाां बाांर्ीने 
स्पशध माि करेलो छे. एम वदेमाां कहेलुां  छे. 

 
तेमज वरुणप्रघासा नामना कमधमाां वरुण देवताने प्रतयक्ष पशु आपवानाां कहेलाां छे. ते ठेकाणे पण यवना 

भपष्टना पशु करीने आपवाां एम वदेमाां कहेलुां  छे. ए मेध्य पदाथध उपर पशुना नामथी सांस्कार थायछे तेथी तेना 
चोखा तथा छोतराां इतयाभद अवयवोने माांस, तवचा, रुभर्र, इतयाभद गणेलाांछे. अने ते उपर लखेलाां पाांच प्राणी 
तथा बीजी सघळी जाभतनाां प्राभण अमेध्य गणायछे तेथी तेनुां माांस भक्षण करवुां नभह एम वदेमाां कहेलुछे साराांश के 
सघळे ठेकाणे माांस वपाभद शब्दोए करीने ए व्रीभहना अवयवोज लेवायछे वदेमाां व्रीभह तथा यवने पशु गणेछे 
एटलुां ज नभह पण कोइ कोइ प्रसांगे जगत्ना सघळा पदाथोने पशुना रूपकमाां वणधवलेा छे. अने तेना भवध्वांस 
करवाने वदेे बहसा गणेलीछे. तेथी यज्ञमाां पशु बहसाछे एम कहेवायछे. 

 
एम छताां पण पुरातन काळमाां अगस्तय नामना कोइ एक ऋभषए पोतानाां वृद्ध माता भपता प्रभभृतना प्राण 

राखवाने अथे यथाभवभर् बहसा करी हती. ते काल एवो हतो के यज्ञमाां पुरोडाश करवानेपण व्रीभह यवाभद काांइ 
पण अन्न हतुां नभह; तेथी तेणे शास्त्रमाां गोर्ा कच्छपाभद जे प्राणीओ भक्ष्य गणेलाछे तेना माांसना पुरोडाश कयां 
हता. माटे जे कालमाां व्रीभह यवाभद अन्न पुरोडाश करवा जेटलुां  पण मळे नभह तेवा कालमाां गोर्ा कच्छपाभदना 
माांसना पुरोडाश करवा, अने यज्ञ, श्राद्ध, देवाचधन, मरु्पकध , तथा अन्नप्राशनाभद शास्त्रमाां देखाडेलाां स्थलमाां ए 
भक्ष्य पशुनी बहसा करवाथी दोष नभथ एम कहु्यछे. ए उपर लखेलाां ठेकाणामाांथी माि यज्ञने अथे जे बहसा करवी 
तेने दैव भवभर् एटले देवने करवा योग्य भवभर् एम कहेलुां छे, अने बाकीनाां श्राद्ध, मरु्पकध . देवाचधनाभदमाां पशुबहसा 
करवी ते आसुर भवभर् एटले राक्षसने करवानो भवभर् एम कहेलुां  छे, साराांश के सवध प्रकारे अन्न न मळवाथी माांसना 
पुरोडाश करवा पडे ते कालमाां माि यज्ञने अथेज बहसा करे तो तेनो दोष गणातो नभथ. एवा कालमाां पण 
अभवभर्थी करे तो जेटलाां पशुना शरीर उपर रुआां होय तेटलाां वषधपयंत ते नरक भोगव ेएम स्मृभतओमाां कहेलुां छे. 
व्रीभह यवाभद अन्न छताां माांस भक्षण करवुां तेने वृथा माांस भक्षण कहेछे ने ते करनारने पारर्ी करताां पण अभर्क 
पापी गणेलोछे. एवा आपभत्त कालमाां पण जे माणस माांसभक्षण तथाबहसा करतो नभथ तो तेने सो अश्वमेर् करवा 
जेटलुां  फल थायछे. 

 
उपर जे अगस्तयनुां दृष्टाांत आपी अन्नाभावकालमाां पशुबहसा तथा माांसभक्षणनो भवभर् देखाड्यो त भवभर्ने 

केवल अन्नाभावकालमाां बांगदेशना लोकोज अने गुजधराभद देशना लोको कोइ काले अनुसरेला नथी तथा ए भवभर् 
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गुजधराभद लोकोने उपयोगी नथी कारण के र्मधशास्त्रमाां घणे ठेकाणे पोताना देशाचार तथा कुलाचार प्रमाणेज 
चालवुां एवुां कहेलुां  छे. आ चतुयुधगनो सार्ारण र्मध लखेलो छे. कभलयुगमाां जे भवशषे भनषेर् करेला छे ते पोतानी 
मेळे वाांची लेवा. 

 
बसन्रु्सौवीरसौराष्ट्राांस्तथा प्रतयांतवाभसनः ॥ 
अांगबांगकबलगाांश्च गतवा सांस्कारमहधभत ॥ १ ॥ 

 
–––– 
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Lokahitavadi’s English Articles in the THEOSOPHIST 
 

Extracted from the Theosophist– July 1880 (pp 246 – 47) 
Synopsis of the Aryan Literature By Rao Bahadur Gopalrao Huree 

Deshmukh, Vice-President of the Theosophical Society 
 

The sacred literature of the Aryas is divided by the Brahmans who follow the right hand 
way of worship (दभक्षणमागध) into three classes called श्रौत from Shruti or Vedas, आषध from Rishees 
or literature composed by Rishis, and पौरुष from पुरुष or literature written by men. 

 
The Tantric Brahmans, who follow वाममागध the left-hand way of worship, take a different 

view. They divide the literature into two classes भनगम or Vedic and आगम or Tantric. They 
maintain that tantras are like श्रुभत being mostly revealed by Shiv, the favourite deity of the Yogis. 
Kulucka Bhut in his commentary on the law of Manu, says— 

 
वैभदकी ताांभिकीचैव भिभवर्ा श्रुभत कीर्ततता ॥ 

 
श्रौत literature includes the whole range of the Vedic books, such as सांभहता, ब्राह्मण, 

आरप्यक, उपभनषद्, पभरभशष्ट and सूि which collectively are called शाखा. These are different 
Shakhas, founded on different Vedas and different readings of the Vedas. 

 
उपवदे – Auxiliary sciences to four Vedas are called “Upvedas”. These are आयुवेद, 

भशल्पवदे, गाांर्वध and र्नुवेद i. e., medicine, mechanics, music and military art. श्रुभत is figuratively 
considered a person having six organs, described in the following verse— 

 
छन्दः पादौतुवदेस्य हस्तौ कल्पोथ पयते। ज्योभतषामयनांचक्षुः भनरुक्तांश्रोिमुच्यते ॥ 
भशक्षा िाणां तु वदेस्यां मुखां व्याकरणां स्मृतम् । तस्मातसाांगमर्ीतयैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

 
These verses say that— 

His legs are Prosody – छांद 
His hands are Ritual – कल्प or सूि 
His eyes are Astronomy – ज्योभतष 
His ears are Vocabulary – भनरुक्त + भनघांट 
His nose is Rules of Pronunciation – भशक्षा 
His mouth is Grammer – व्याकरण 
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whoever reads the Vedas with the help of these organs goes to the Heaven of Brahma. 
 
श्रुभत has minor organs उपाांग or Six Darshanas or six systems of philosophy, Called साांख्य, 

न्याय, योग, वैशभेषक, मीमाांसा and वदेान्त. 
 
Hence the complete study of the Vedas is called साांगोपाांगवदेोपवदेाध्ययन or Swadhyaya 

स्वाध्याय. 
 
Vedas are recited according to a peculiar musical system in eight ways, called भवकृभत 

which are described as follows — 
 
जटामालाभशखा रेखाध्वजोदांडोक्रमोघनः । अष्टौभवकृतयः प्रोक्ताःक्रमपूवामनीभषभभः ॥ 
 
These originate in पद or separate words and क्रम, or separated words twice repeated. 

There are five क्रम called क्रम, अभभक्रम, उतक्रम, सांक्रम and व्युतक्रम. 
 
Now the second branch of the Aryan literature is आषध. It includes स्मृभत or treatises on law 

and customs, and पुराण or religious legendary stories. These together are called र्मधशास्त्र. 
 
A large number of these books and a variety of their character have induced Brahmans to 

divide them under three classes according to their own views. These classes are called साभत्त्वक, 
राजस and तामस or divine, human and diabolical. This principle is sometimes applied to Shruti 
also. अभभचारकमध is set down as तामस though supported by Vedas. 

 
स्मृभत are divided into वृद्ध and लघु, large and small. 
 
पुराण are also divided into महापुराण and उपपुराण. 
 
There are other branches of the literature which go by the following names. 
 
1. नीभतशास्त्र – Ethics. 
2. भस्क्तशास्त्र – Doctrine of devotion and faith as laid down by शाांभडल्य and नारद. 
3. अलां कारशास्त्र – Rhetoric including काव्य, सुभाभषत, नाटक etc. 
4. पाकशास्त्र – Culinary art. 
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5. कामशास्त्र – Treatise on relations between man and woman as laid down by 

  वातस्यायन and भरत. 
6. मांिशास्त्र – Magic as laid down by Shiv. 
7. अथधशास्त्र – Political Economy. 
 
Now the third class of the literature पौरुष consists of books, written by learned men Kuli 

age, within fifteen hundred years or from the time the Rishis ceased to exist or from the time the 
Sanskrit died as a spoken language. These works are collectively called भनबांर् and are variously 
styled as — 

 
अकध , कमलाकर, कल्प, कौमुभद, गणपभत तत्त्व, दपधण, पाभरजात, मयूख, मांभजरी, रतन, रहस्य, राज, 

भववके, शखेर, सेतु, सांग्रह, हेमाभर etc. 
 
These works always depend for their authority on books of ऋभष, who preceded these 

learned men. The Rishees depend on श्रुभत for authority and श्रुभत is allowed to be authority by 
itself, never referring to any ohter authority. Hence it is called शाब्दां स्वतः प्रमाणम्. 

 
Bombay, 5th May, 1880. 
 

–––– 
 

The Jain View of Om 
 

By Rao Bahadur Gopalrao Hari Deshmukh, 
Vice-President of the Theosophical Society 

 
In continuation of the explanation of the word “Om” given by the learned Rao Bahadur 

Dadoba Pandurang, I beg to state that there is an “Upanishat” called “Pranopanishat” to be 
found in the first chapter of the Gopatha Brahman of the Atharva Veda. It begins with the words. 

 
ॐकारां पृच्छामः कोर्ातुः बकप्राभतपभदकां  &c. 

 
There are thirty six questions asked and answered in connection with the sacred word 

“Om” which is a “Bija” according to the Tantric phraseology Manu in his digest of laws says as 
follows : 
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आद्यां यिक्षरां ब्रह्म ियी यस्स्मन्प्रभतभष्टता । 
स गुह्योऽन्याबस्त्रविेृदो यस्तां वदे स वदेभवत् ॥ – अ. ११ श्लोक २६५ 

 
It means, “whoever knows the pranava, knows all the Vedas.” 
 
The Padma Puran has the following verse on the subject:– 
 

ॐकार प्रणवो ब्रह्म सवध मांिेषु नायकः ॥ 
आदौ सवधि युांजीत मांिाणाांच शुभानने ॥ 

 
Translation :— The syllable “Om” – the mysterious name of Brahma—is the leader of 

the prayers. Let it therefore, O Lovely–Faced (Shiva addresses Durga) be employed in the 
beginning of all prayers. 

 
According to this command the word “Om” is always pronounced before any sacred 

recitation begins. 
 
Vayu Puran has one chapter on the subject. The two following verses are extracted from 

it :— 
 

ॐ भमतये तत् ियो वदेास्त्र यो लोकास्त्र योऽग्नयः ॥ 
भवल्ल ुक्रमास्रयस्तव ेते ऋग्सामा भनयजूां भषच ॥ 
इतयेतदक्षरां ब्रह्म परमोंकार सांभज्ञतः ॥ 
यस्तु वदे यते सम्यक् तथाध्यायभत वापुनः ॥ 
सांसार चक्र मुतसृज्य मुक्त वच्चन बांर्नः ॥ 
अचलां  भनगुधणां स्थानां भशवां प्राप्नोतय सांशयः ॥ (प्राप्नोतय सांशयः) 
 

The Bhagwat Gita has the following verse :— 
 
ॐ भमतयेकाक्षरां ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । 
यःप्रयाभत तयजन्देहां सयाभत परमाांगभत ॥ – अ. ८ श्लो. १३ 

 
The Mandukya Upanishat contains a long eulogy upon the word “Om.” 
 
The Jains say that the word is the most sacred according to their books. They divide it 

into five letters अ. अ. आ. उ and म्. 



 अनुक्रमणिका 

 
The first indicates : अभरहांत, i. e. a man who has obtained salvation of soul and has 

attained the degree of तीथंकर. 
 
The second shows अशरीर or भसद्ध, a sacred soul which has left the mortal body. 
 
The third letter denotes आचायध or superior teacher. 
 
The fourth means उपाध्याय or subordinate teacher. 
 
The fifth shows मुभन or saint. 
 
These five together are called पांचपरमेभष्ट and the word “Om” is equal to five persons to 

whom adoration is due and is daily offered. 
 
The following Magadhi lines express all that is written above — 
 

अभरहता असरीरा आचरीय उवइझाय 
तहेव मुभणणो पचस्वर भनष्ट्पन्नो ओांकारो पांचपरमेभष्ट ॥ 

 
Each of these five persons is described as endowed with several virtues. The first with 

twelve, the second with eight, the third with thirty–six, the fourth with twenty–five, and the fifth 
with twenty–seven, equal to 108. In commemoration of these virtues, they make a rosary of 108 
and repeat the word “Om” in the morning and evening. 

 
The Jain opinion about God as the creator is that he does not exist. They believe that the 

universe is without beginning and without end. They hold that matter is eternal in one shape or 
other. The book, called रतनाकर Vol. I, printed at Bombay by Sha Bhimjee Manuk and the Nirnaya 
Sagar Press states at the beginning of the page 743, 

 
ईश्वरवाभद कहे छे के 

 
and maintains that if it is necessary to suppose that there is a creator, then there must be a 
creator of the creator. Every result must have a cause and by analogy there must be a God for 
God. The (Soul) is stated to be immortal without beginning, but capable of highest virtue, 
improvement and salvation. This is the Jain view of the creator. The above is one of the many 



 अनुक्रमणिका 

arguments which the Jains give for disproving the existence of a creator. They have no creator 
nor any prayer. They believe that each act produces its result which either punishment or reward, 
pain or pleasure. Some Bengali writer in your magazine said that the Jains believed in the 
existence of a creator but this does not appear to be correct according to the Ratnakar cited 
above. 

 
Bombay, 15th April, 1880. 

 
[Dadoba Pandurang had written an article in the Theosophist of 2/1880 (P. 131–32) under the title The Mystic Syllable 

Onkara : Its meaning antiquity and universal application.’] 
 

–––– 
 
 

Beggars in India 
 
There is no country in the world in which there are more beggars than in India. There is 

one class of Beggars who from sickness or old age are obliged to beg as those whom we see on 
the streets, but this class of real beggars who have a claim on the sympathy of the community is 
small, compared to the religious mendicants who swarm the city and whom people feed with 
great zeal to the neglect of the real beggars. I will attempt to classify these religious mendicants 
who refuse to work and who vow to live by alms. 

 
The Indian community may be first of all divided into two grand classes – सारु् and सांसारी 

– those who pretend to have given up the world, and those who are attached to the world and 
follow some occupation of life. 

 
The first and oldest class of beggars is composed of Brahmans – I mean भभक्षुक ब्राह्मण 

and not the गृहस्थ ब्राह्मण. The former may be brought under one of the following denominations– 
 

सांन्यासी, ब्रह्मचारी, प्रदभक्षणी, कावड्य,े मारु्करी, वारकरी, 
तीथधवासी, वैभदक, पांभडत, हरदास, पुराभणक, जोशी etc. 

 
To this original class of Beggars, the Bouddhas and Jains have added the following : 
 

साध्वी, यभत, भशपूज (भशवपूजक?) 
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To these Natha Panthies or Yogees have made a considerable addition such as 
 

कानफाटे, अवघड, सरभांगी 
 
Shankaracharya Swamee has made an important addition of Gosawis of ten orders. They 

are numerous in the country. The orders are styled भगरी, पुरी, भारती, पवधत, अरण, वन, इांर, सरस्वती 
&c. 

 
These Gosawis like Brahmans have divided themselves into तयागी and घरबारी. Inability of 

the community to feed a large number of idle men has naturally led to this division. 
 
The promoters of Tantra religion have added उपासक, मांिशास्त्री, ओझे etc. After 

Shankaracharya’s death an opposition rose to his doctrines. The doctrine of ‘I am God’-
अहांब्रह्मास्स्म-became distasteful to the people and four Acharyass or teachers set up four 
Sampradayas of Vaisnavas in opposition to Shiva worship of Shankaracharya. These teachers 
were मध्व, रामानुज, बनबाकध  and भवष्ट्णुस्वामी. They taught भस्क्तमागध or love of personal God as a 
great beneficient being and creator of human soul and of the world. Their doctrines are different 
and are called िैत, भवभशष्ट िैत िैतािैत and श्रुध्र्भित. All these doctrines are opposed to अिैत taught 
by Shankaracharya. They established the order of Byraghees whom we meet with in all 
Dharmasallas (rest houses), Sada vartas or charitable distribution of food. There are about 
twenty places at which food is given gratis. 

 
There have appeared minor teachers who have established their own orders, such as 

Kubri, Narrack, Vallub, Swamee Narayan etc. 
 
Each teacher thought that unless he had a class of beggars to propagate his doctrines, 

he would not be successful. Each has therefore secured an eleemosynary class for the 
propagation of his tenets. 

 
The Mahomedan invasion of India has given to India a numerous and well supported class 

of beggars called सयद, फकीर, पीर, हाफीज, वभल, मुजावर, मुतवभल &c. 
 
It is said that Yogees were once very predominent in India and that they were aided by 

nine Nathas and eightyfour Sidhas. The followers of Yogees have large establishments in India. In 
Jodpoor they arc Guaroos or spiritual preceptors of the royal family. In Ahmedabad there lived a 
Yogee called Maniknath after whom the street is called Manik Chouk and a bastion of the city wall 
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is called Manik Boorooz. It is said that when the city was built by Ahmed Shah, this Yogee 
existed and that Ahmed Shah had to court his favour. 

 
There are twelve Panths and thirty-six Pakhands. Some of these are called after the 

names of the teachers such as–मलुकदासी, गुरू नानकपांथी, रामदासी, गुरू कबीरसाहेबपांथी, दादुपांथी, 
सस्सांगी, मानभाव (महानुभाव), रामस्नेही, हरीजन, भबजमागी. 

 
Each of these has a number of beggars. Some worship idols of particular deities. The 

Vaishnawas have their Thakoordwars; others have Shiv idols etc. Kabirpanthies and Ramasnahis 
do not worship idols of any kind. In their monasteries their books and their Gooroo’s foot-prints 
are worshipped. The disciples of Nanak do not take any idols, but their Granth Saheb take their 
place. The disciples are called Udasies and those who were armed were called Khalsas, who 
fought battles with the Emperor of Delhi. 

 
Each sacred place (they are very numerous) has a set of beggars such as :— 
 

Ganga pootras at Benares 
Gayawals at Gaya 
Prayagwals at Allahabad 
Chobays at Mathoora 
Badvays at Pandharpoor 
Pandas at Jagganath 
Waghyas and Moorlies at Jeyjooree 
Dasrees at Giri Venkoba 
Bhootays at Toolzapoor 
Poojarees at Rameshwar 
Vrittiwants at Nasick 
Bhopays at Sapta Sringa 
Jangams at Shambhoo Mahadev 
Oopadhyas at Oozan 
Googooli at Dwarka 

 
Besides these there are other beggars called— 
 
प्रणामी, डौरी, सरवदे, गुरव, गोंर्ळी, गांर्वध, राऊळ, मदारी, गोपाळ, भचिकथी, भतधरी, भाट, 

वासुदेव, भोजक, नट, डाकोते, तरगाले, भराभड, पाांगुळ, दरवशेी, गरोडा, कुळगुरू. 
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The begging population in India is one-tenth of the whole and much property and trouble 

is wasted in supporting them. Every one feels himself burdened with this number and no account 
is made of the real beggarsorphans, widows, blind lame and diseased. Agriculturists, 
merchants, nobles and travellers are almost assaulted and surounded by various classes of 
beggars who eat up all their savings and leave nothing for industrial projects, These beggars are 
a great curse of India and they have kept the country in a state of ignorance and poverty. 

 
It is a point of honour in India to support and maintain these beggars in the name of 

religion. Different sects have different doctrines, different deities, different rosaries and different 
marks on their forehead. Some practise great austerities called तप, fast and hold up their hands 
till they become quite dry and mortified. Others go naked and call themselves भदगाांबर. Some 
recite names of their gods, whole day and night which they call जप. The Chief of a Monastery is 
called Mahant. This man is generally elected. His chief qualification is that he must not be a 
maimed man nor of the lowest caste. He must have visited principal places of pilgrimages. 
Gosawis take precedence of Byraghees. There are sometimes terrible disputes. In 1803 there 
was a bloody battle between these two sects. The Mahant of each sect claimed the right of 
bathing first in the Gannges at Hardwar. Scindia’s Government was weak and they told Gusawis 
to settle the dispute by sword. The two sects fought. Ten thousand Byraghees lay dead on the 
field. The Gosawis enforced the right of bathihg first which they maintain to this day Before the 
establishment of the British Government the Gosawis wandered in armed bands over the country 
and proved great pests to the people. They levied contributions from the villagers. The Gosawis 
eat meat and drink while Byraghees abstain from these. The Vaishnawa doctrines are allied to 
Jain doctrines in many respects. 

 
–––– 
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Hindu Chronology 
 

The mode of calculating time among the Hindus is very interesting. The time is called 
“Kal” or “Mahakal”. It has neither beginning nor end but for the purposes of astronomy and 
history the time is divided as follows : 

 
15 भनभमष = 1 काष्ठा 
30 काष्ठा = 1 कला 
30 कला = 1 मुहुतध 

1 मुहुतध = 2 घटी 
60 घटी = 1 अहोराि 

15 भदवस = 1 पक्ष 

2 पक्ष = 1 मास 

2 मास = 1 ऋतु 

3 ऋतु = 1 अयन 

2 अयन = 1 वषध 
60 वषध = 1 सांवतसरचक्र 

72,000 सांवतसरचके्र = 1 कभलयुग 

6 शककतार = 1 कभलयुग 

4,32,000 वष े = 1 कभलयुग 

8,64,000 वष े = 1 िापारयुग 

I2,96,000 वष े = 1 िेतायुग 

17,28,000 वष े = 1 कृतयुग 

4 युग = 1 महायुग 

10 अवतार = 1 महायुग 

360 वष े = 1 भदव्ययुग 

71 महायुग = 1 मन्वांतर 

14 इांर = 1 मन्वांतर 

14 मन्वांतर = 1 कल्प or ब्रह्मदेवाचा 1 भदवस 

1,000 महायुग = 1 कल्प or ब्रह्मदेवाचा 1 भदवस 

36,000 कल्प = 1 ब्रह्मदेवाचे आयुष्ट्य 

1,000 ब्रहे्म = 1 घटी of भवष्ट्ण ु

1,000 भवष्ट्ण ु = 1 भशवभनभमष 

1,000 भशव = 1 भनभमष of महामाया 
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There are several ways of calculating time according of the revolution of the Sun, Moon, 
Jupiter, Pitre and Dev. 

 
360 मनवी वषध = 1 भदव्यवषध 

1,200 भदव्यवषध = 1 कभलयुग 
2,400 भदव्यवषध = 1 िापार 
3,600 भदव्यवषध = 1 िेता 
4,800 भदव्यवषध = 1 कृत 

 
In each Yug there is Sandhi and Sandhyansh 
 

100 भदव्यवषध = सांभर् of कभल 
200 भदव्यवषध = सांभर् of िापार 
300 भदव्यवषध = सांभर् of िेता 
400 भदव्यवषध = सांभर् of कृत 
100 भदव्यवषध = सांध्याांश of कभल 
200 भदव्यवषध = सांध्याांश of िापार 
300 भदव्यवषध = सांध्याांश of िेता 
400 भदव्यवषध = सांध्याांश of कृत 

 
In the Kali Yug first 100 years are सांभर् and the last 100 years are सांध्याांश and 1000 is 

मुख्ययुग. Many jurists hold that certain customs which are prohibited during the Kali Yug may 
remain in force during the Sandhi which is not the proper Kali Yug. 100 Divine years are equal to 
36,000 human years. Each Yug is divided into 4 quarters चरण. The current year is 4981 from the 
beginning of Kali. 

 
14 Manus are named as follows :– 
 
(१) स्वायांभ,ु (२) स्वारोभचष, (३) औतम, (४) तामस, (५) रैवत, (६) चाक्षुष, (७) वैवस्वत, (८) 

सूयधसावर्तण, (९) प्रौच्य, (१०) ब्रह्मसावर्तण, (११) र्मधसावणी, (१२) रौरासावणी, (१३) दक्षसावणी, (१४) 
भौतव. 

 
Properly speaking, there ought to be 36,000 in the life of Brahma. Each Puran pretends to 

give the history of a particular Kalpa. The following are the names of some of the Kalpas. 
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(१) वामदेव, (२) श्वेतवाराह, (३) नील लोभहत, (४) रथांतर, (५) रौरव, (६) देवकल्प, (७) 
बृहतकृष्ट्ण, (८) कां दपध, (९) सद्य , (१०) इशान, (११) तम, (१२) सारस्वत, (१३) उदान, (१४) गारुड, (१५) 
कोमध, (१६) नारबसह, (१७) समान, (१८) आग्नेय, (१९) सोम, (२०) मानव, (२१) ततपुरुष, (२२) वैकुां ठ, 
(२३) लक्ष्मी, (२४) साभविी, (२५) घोर, (२६) वाराह, (२७) वरेाज, (२८) गोरी, (२९) महेश्वर, (३०) भपतृ. 

 
Each कल्प contains 14 मनु; each मनु contains 71 महायुग. when 1,000 महायुग are divided by 

14 it will give 71 महायुग for one मनु. The total will be 994. The remaining 96 महायुग are considered 
as inter-regnums which elapse between one Manu dying and another commencing. 

 
Mahakal or time deified is represented as idol wearing a string of beads, which means 

generations which pass in time. This idol is represented as sitting in a burial or burning ground 
and the occupation is des ruction of the world. God Mahakal or Shiv is nothing more than 
deification of time. 

 
Theosophist, January 1881, pp. 80-81 

 
–––– 

 
Dnyaneshwari : The Book from a Tomb. 

 
There is a Samadhi or tomb in the village of Alundi near Poona, of a celebrated saint and 

Yogi, named Dnyaneshwar or as Marathas pronounce it ‘Ganoba’. The tomb is a sacred place of 
pilgrimage of rising sect of Warkarees who follow the precepts of Dnyaneshwar and Tukaram. 
The latter is believed to have ascended to heavans in the presence of a crowd at Dehoo in 1649 
as mentioned in the life of Tukaram attached to the gatha or poems edited under the patronage 
of the Government. Dnyaneshwar wrote his celebrated commentary on Bhagwat Gitta in 1290. 
He is said to have gone alive with his book in the tomb, and was buried alive. Three centuries 
later, he appeared in a vision to another Saint Eknath of Pyton, and told him that his book of 
commentary was fully revised and directed him to publish it. So Eknath came to Alundi and dug 
up the tomb. He found Dnyaneshwar sitting with his book which he gave to Eknath. Such is the 
story of the book called Dnyaneshwari. It is written in ‘ovi’ form of poetry. It is printed in Bombay 
and is extensively read in the Deccan. 

 
The warkarees in the Kirtans exclude all poetical authors except those composed by five 

poets whom they regard as true Sadhoos. Even Ramdas, the spiritual preceptor of Shivajee is 
excluded. They make no account of Waman and Moro Pant. They consider them as attahed to 
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the world and patronized by Government. The great Sadhoos whom they respect are Namdeva, 
Dnyaneshwar, Kabir, Eknath and Tukarm. The verse which gives their miracles is as follows: 

 
कभलमाजी सांत, जाहाले अनांत । पभर पटाईत, पाांच जण ॥ १ ॥ 
रेडा बोलभवला, र्ोंडा जेवभवला । मरोभनया जाहला, तुलसी फुले ॥ २ ॥ 
स्वगीचे भपतर जेणे जेवभवले । देहासभहत गेले, वैकुां ठाशी ॥ ३ ॥ 
ऐसा हा तुका, तयाचे मभहमान । वर्तणल कोण, जगा माजी ॥ ४ ॥ 

 
Translation :– In Kaliyug, there appeared many saints, but among them, five are most 

revered. The first made a he buffalo utter Vedas. The second made the idol of Vithal at 
Pandharpoor eat dinner. The third died but his body became Tulsi leaves and flowers. The fourth 
evoked the deceased ancestors of certain Brahmans and gave them a feast at his house. The 
fifth ascended the heavan with his mortal body. This Tookaram, who can describe his sanctity in 
this world! 

 
Dnyaneshwar is said to have ordered a wall to walk and it did so. This wall is shown now 

at Alundt. The tomb is endowed with the revenues of the village by Mahadajee Scindia. 
 
In the Sixth Chapter of Dnyaneshwari, the author describes the Yoga as inculcated by 

Krishna who is regarded both as an Avatar and Yogeshwar. 
 
The following verses, extracted from Dnyaneshwari, will show the achievements of a 

Yogi. Tho Language is the old Marathi of the thirteenth century. 
 

आइके देह होय सोभनयाचे ॥ 
पभर र्बर्ब ेवायुचे ॥ जे आप आभण पृथ्वीचे अांश नाही ॥ ६८ ॥ 
मग समुरा पभलकडील देखे ॥ स्वाांगंचे आलोच आइके ॥ 
मनोगत ओळखे ॥ मुांगीयाचे ॥ ६९ ॥ 
पवनाचा वाभर कावल घे ॥ चाले तभर उदकी पाऊल न लगे ॥ 
येणे येणे प्रसांगे ॥ येभत बहुता भसभद्ध ॥ ७० ॥ 
तेथे सेदैवा आभण पायाळा ॥ पभर भदव्याांजन होय डोळा ॥ 
मग देखे जैभस अवभलळा ॥ पाताळ र्ने ॥ ७१ ॥ 
इथे अभ्याभस दृढ होभत ॥ 
ते भरवसे भनब्रह्मतवा येभत ॥ ते साांगभत याची भरती ॥ 
कळले मज ॥ 
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Translation :– His body becomes a mass of light. Wind, water and earth are absent. He 
sees what is beyond the sea. He hears what passes in heavan. He knows the mind of an ant. He 
can ride upon the wind, and walk on water without touching it. He sees what is hidden in the 
earth. In short, by the study of Yoga a man becomes Brahma. 

 
The sixth chapter of the work is well worth the study of those who enquire into Yoga and 

its achievements. 
 

Theosophist, May 1881 pp. 173-174 
 

–––– 
 

Sacred Indian Trees 
 
In continuation of a recent article in three pages on the longevity of trees I beg to state 

that there are many trees in India which are celebrated not only for their longevity, but for their 
perpetual regeneration. The first species to be noticed is ‘Vad’ tree. It is sacred to Brahmans as 
well as to Jains. Many ceremonies are performed under this tree. It is considered a symbol of the 
destruction and regeneration of the world. Brahman women worship it on the Ashad Poornima 
called ‘Vad Savitree’ day. Sadhoos and Yatis of the Jains are initiated under this tree. The great 
Buddha is said to have held his sessions on ‘Sung’ under this tree, which is said to be identical 
with the one under which Buddha sat and taught his doctrines. There are Vad trees at Gaya and 
Prayag (Allahabad). They are called ‘Akshaya’ Vad or never dying Vad trees. These are held in 
great veneration. Under the Vad tree of Gaya a Shraddha is performed by every pilgrim who visits 
the place. There is a Vad tree on the river Narmada about twelve miles from the city of Broach. It 
is called Kabir Vad. It is situated on an island created by the river. Much of this tree has been 
destroyed by floods of the river, but still a very large body remains on the spot. Another tree of 
this kind is situated in the limits of the village of Mhusva, near Mahabaleshwar. It is about fifteen 
miles from the town of Wai on the Krishna. It occupies three acres of the land and is called 
‘Mhusvacha Vad’. lt is said to be 2,000 years old. The age of the Kabir Vad is said to be greater 
than that of the Mhuva Vad. There is a third tree between Ahmedabad and Dakore. It is called 
Bhootia Vad from the supposition of evil spirits living under its shadow. The practical use of the 
leaves of this tree is to make patravals or dinner-plates. They are extensively used for this 
purpose. God is said to have rested on this tree at the time of the Deluge. 
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The tree which is next to be noticed is Pimpal tree, which is called in sanskrit ‘Ashwath’. It 
is called Brahman among trees and as such the ceremony of ‘Upanayana’ is performed for this 
tree. It is very sacred and must not be felled and used for fire wood. It is burnt only in sacrifical 
fires. Small platforms of stones are built under the tree that people may rest under its shadow. 
These platforms of masonry are called ‘Pat’ Shri Krishna in the tenth chatper of Gita says that this 
tree is ‘Vibhooti’ or likeness of God among the trees of the earth. In the same work in the fifteenth 
chapter it is compared to the world having its roots upwards and branches dawnwards. It is 
worshipped on many occasions. 

 
The third species of trees is Rayan. These trees are abundant in Gujarath. Some of these 

trees are 2,000 years old. They produce a berry which is also called Rayan or Khiruu in the 
Deccan. They are sold and eaten ripo and dry and are very sweet. These trees are not sacred. 
They grow very slowly and fructify after fifty years. 

 
The other trees which are long lived in India are Bamboo, Mango and Pimpran. Som of 

these are 500 years old. The tradition says that they live to the age of 1,000 years. 
 
Indian forest contain many large and useful trees which supply timber for building houses, 

but as forests are periodically cut down, their age cannot be ascertained. 
 

–––– 
 

Sacred Places of India 
 
There is no country in the world in which there are more sacred places than in India. Here 

every mountain, river, town, trees, hours, days, men and women are deified. The people are 
ignorant, credulous and highly religious. 
 

The places of pilgrimage may be divided into three classes–universal, provincial and 
sectarian. 

 
(1) काशी – Banaras on the Ganges. 
(2) प्रयाग – Allahabad at the confluence of the Ganges and Jamuna 
(3) गया – Gaya on the Falgoo river. 
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These three places go by the name of भतरस्थळी. Then there are seven towns called 
सप्तपुरी. 

 
(1) Ayodhya near Faizabad. 
(2) Mathura on the Jamuna. 
(3) Maya or Haridwar on the Ganges. 
(4) Kashee or Banaras. 
(5) Kanchi on the Toong Bhadra river. 
(6) A wantika or Ujan in Malwa. 
(7) Dwarka at the Western end of Kathiawar. 
 
The first is celebrated as the birth place and capital of Ramchandra. The second is 

celebrated as the scene of the infancy of Krishna. The fourth is known as the abode of Shiva, and 
the seventh is venerated as the capital of Krishna. 

 
There are twelve places called Joterlingas. They contain Shiva temples built in times in 

which Shiva religion must have an ascendancy in India. These places are as follows : 
 

(1) Somnath in Kathiwar near Verawal. 
(2) Shree Shylya in the Nizam’s country Mallikarjunn. 
(3) Mahakal in Ujan in Malwa. 
(4) Omkar on the river Narmada. 
(5) Kedar on the Himalaya Mountain. 
(6) Bhima Shankar near Poona at the source of the river Bhima. 
(7) Vishweshwar in Banares. 
(8) Trimbackshwar near Nasick. 
(9) Vyzanath in the Nizam’s country. 

(10) Nagnath in the Nizam’s county. 
(11) Rameshwar near Madras. 
(12) Ghrishneshwar near Aurangabad. 

   
Most of the idols are destroyed by the Mahomedan armies which invaded the country. 

The story of Somnath is well known in the history of India. Mahakal was restored by Mahadajee 
Scindia. The temple of Vishweshwar was rebuilt. The old one is turned into a mosque. 
Ghrishneshwar was restored by Ahilya Bai Holkar. Somnath temple has been changed into a 
mosque, but the Gaekwar has built a new one with the assistance of Ahilya Bai. 
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There are four Dhams (चार र्ाम) under which come 
 

(1) Rameshwar } two Jotirlings. (2) Kedar 
(3) Dwarka one of the seven towns. 
(4) Jagganath in Orissa. 

 
Every river that joins the Ganges as called its branch and the confluence is called a sacred 

place or प्रयाग. Other sacred rivers have also प्रयाग Prayags. 
 

(1) नांद प्रयाग — the confluence of the Aluknanda and Mandakini. 
(2) कणध प्रयाग — the confluence of the Aluknanda and Gindar. 
(3) रुर प्रयाग — the confluence of the Mandakini and the Ganges. 
(4) देव प्रयाग — the confluence of the Aluknanda and the Ganges. 
(5) भतू प्रयाग — the confluence of the Jamuna and the Ganges. 
(6) दक्षण प्रयाग — the confluence of the Krishna and Vennya near Sattara. 

 
There are five sacred lakes 
 

(1) नारायण सरोवर — in Cutch 
(2) मानस सरोवर — in Thibet 
(3) पुष्ट्कर — in Marwar 
(4) बबदु सरोवर — near Ahmedabad 
(5) पांपा सरोवर — near Madras 

 
There are three and a half पीठ of Goddesses. They are 
 

(1) Matapoor in Berar. 
(2) Amba in the Nizam’s dominions. 
(3) Kolhapur in the Deccan. 
(4) Toolzapoor near Sholapoor. This is considered as half. 

 
There are many other places of pilgrimage as follows :– 
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(1) Dakore near Baroda. It is said that during the Mahomedan invasion of Goozrat the idol 
from Dwarka was brought here for concealment. 

 
(2) Shreenath. The idol from Gokul was brought here for fear of the Mahomedans– The 

Bombay merchants pay tax of three lakhs to this temple near Oodeypoor. This god is worshipped 
by the Gosawi Maharaj and all Bhattias, Lawanas and Wanias of Goozrat, Kathiawar and Kutch 
and is called Shriji. 

 
(3) Venkoba. This shrine is near the Tripote station on the way to Madras. This god has a 

large treasury. lt used to pay a tax of three lakhs annually to Tippoo Sultan but the British 
Government has remitted the tax as revenue from idolatory. 

 
(4) Kartic Swamee. This is the shrine on the Sheshachal Mountain. It is said to be the 

abode of Kartic Swamee. Some pooranas say that this is a bachelor while others say that he was 
married. He is considered to be a son of Shiva and also General of Shiva’s army, He is called or 
Commander-in-Chief, He appears to have established Shiva Dharma in India. 

 
(5) Vaijanath. This shrine is different from Parali Vajanath which is counted among twelve 

Jotirlingas. It is situated near Calcutta in a forest which is called Jadkhundi. 
 
(6) Pashoopateshwar — This shrine is in Nepal. 
 
(7) Amarnath—in Cashmir. 
 
(8) Brahmakupat — This place is near Badrikedar. 
 
(9) Badrinaryan — This place is near Badrikedar. 
 
(10) Mooktanath Damodar Koond — This is the place from which Shalligram stones are 

picked up. They are used as an image of Vishnu. 
 
(11) Madhur Madhav — in Kathiawar. 
 
(12) Mahabaleshwar — near Sattara. 
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(13) Chitrakoot—This hill is considered sacred from the circumstances of Ram having 
lived there. It is near Allahabad. 

 
(14) Vindhya Wasini—The shrine of this Goddess is near Mirzapoor. Bloody sacrifices are 

offered to her daily. 
 
(15) Elama — This goddess is in the South of India. 
 
(16) Toolsi Sham — This place is in Kathiawar in the mountainchain called Gir. There are 

hot springs there and they contain sweet water. 
 
(17) Soodampooree—This is the same as Gorebunda in Kathiawar. It was given by 

Krishna to his friend Soodama. 
 
(18) Madhavpoor — This place is in Kathiawar and celebrated for the marriage of Krishna 

with Rookmini. 
 
(19) Gopi Talao — This place is near Bet Dwarka and the land in which the tank is 

situated contains white earth which is called Gopichandan. It is used by all Vaishnawas who 
besmear their body with it. 

 
(20) Kuroo Kshetra — This place is near Delhi; and is celebrated as the battle–field of 

Bharat. 
 
(21) Humpi Virupaksha — lt is near Bangalore. 
 
(22) Udpi Soobrahmanya — This place is near Mangalore. 
 
(23) Dharnidhar is near Deesa in Goozrat. 
 
(24) Shreerunga — This place is in Trichinopoly. The temple is one of the largest in India. 
 
(25) Unant Shayan is in Travancore. Shree Unantpooram is corrupted into Travendram. 
 
(26) Kanya Koomaree is the southern extremity of India near Tinnevelly. 
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(27) Janardhan is in Malabar. 
 
(28) Darbhashayen is near Rameshwar. 
 
(29) Padmanth is in Malabar. 
 
(30) Gokarn Mahabaleswar is near Karwar. It is said that Ravan placed the idol there. 
 
(31) Eklinga is near Udeypoor and has a large revenue for its support. 
 
(32) Hingalaz is in Beeloochistan. It is a favourite deity of Gosawis. Animals are killed 

here for sacrifices. Byraghees as a rule do not visit those places where bloody sacrfices are 
offered. 

 
(33) Pandharinath or Vithoba—This place is in Poona District. This place is a favourite 

place of Warkarees or followers of Tookaram. 
 
(34) Shakambury—This goddess is in the South India. 
 
(35) Kamakshi is in Bengal. 
 
(36) Munakshir is in Madura. The temple is one of the largest in India. 
 
(37) Amarkantak (अमरकां टक) —It is the sourse of the Narmada. 
 
(38) AshtaVenayaek—These eight temples are in the Poona District. 
 
(39) Panch Kedar is in Ahmedabad—There are five temples in the district They are of the 

provincial celebrity. 
 
(40) Ashta Siddha — These eight shrines are in the Satara District. 
 
(41) Bechurajee is in the Gaikwar’s district of Kadi. 
 
(42) Khandoba near Poona is the favourite God of Koonbis and Dhangars or shepherds. 

The Holkar being of the Shepherds caste, is a worshipper of this shrine. 
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(43) Jotiba is near Kolhapur–This is the family God of Scindia in whose seal his name 

appears. 
 
(44) Allandi is celebrated for the tomb of Dnyaneshwar. It is near Poona. 
 
(45) Jwala Mookhee is near Jalandar in the Punjab. It is a volcano, perpetually burning 

but doing no iujury to visitors. 
 
(46) Dehoo is kuown as the residence of Tookaram. 
 
(47) Parli is a fort on which there is the tomb of Ramdas Swamee. 
 
(48) Sidhapoor is near Ahmedabad. It is known as the residence of Kapil Maha Mooni. 
 
(49) Nirmal near Bassein contains the tomb of Shankaracharya. 
 
(50) Chiplone is near Ratnagiri. The place is celebrated for the retirement of Parshooram 

founder of the colony of Kokanastha Brahmans. 
 
(51) Chichwad is near Poona. It is well known as the residence of a saint called 

Morayadev. 
 
(52) Tapta Manikarnika is a hot spring in the Punjab. 
 
(53) Ganga of Rajapoor is in Ratnagiri District. It is an annual spring which flows for about 

two months and then stops. So the people call it Ganga. 
 
(54) Rewaleshwar or the swimming mountain is in the Panjab. 
 
(55) Wazrabai near Bhiwandi in the Thana district is celebrated for the temple of a 

goddess. There are numerous hot springs. The water is sweet and is known for its effects on sick 
men but no medical man has paid yet any attention to this subject in India. In Europe such a 
place would have been very valuable whereas it is a neglected jungle in India. 
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(56) Dewaki Koond–These hot springs are in the Surat District These springs have a 
medicinal quality but they have nither to attracted worshippers and not enquirers. 

 
(57) Lussondra Koond is near Dakore. The water is saltish. 
 
(58) Gulteshwar Koond is in Panch Mahal near Thasra. 
 
(59) Narsobachi Wadi is near Kolhapoor. Many sick people repair to this place for health. 
 
(60) Kali– This temple is situated in Calcutta. 
 
(61) Kiskindha is in the south of India. This place is mentioned in Ramayan as being the 

capital of the king Sugriva who became Rama’s ally in the expedition against Lanka. 
 
All the great rivers such as the Ganges, the Jamuna, the Sangoo, the Gomati, the 

Saraswati, the Narmada, the Tapti, the Sindhu, the Godavari, the Krishna, the Kaweri, the 
Sabarmati, the Toong Bhadra, the Vennya, the Bhima, the Kshipra, & c.–are sacred, Along the 
banks of these rivers, at the sources and at the mouths, there are towns which are also sacred, 
such as Nasick, Paithan, Soodatirth & c. 

 
There are sectarian places which are held sacred by particular sects. Gudhada is sacred 

to the followers or Swami Narayan. Chatisgad near Nagpur is sacred to the followers of Kabir. 
Alumaprabhoo is the chief place of Lingayats. Amritsur is the chief place of the Sikhs &c. The 
Jains have their sacred places all over India. Numbers or pilgrims annually go to these places. 
These bands of pilgrims are called Sanghas. Rich men pay the expenses of a Sangha. These 
places are सांमतभशखर, पाभलठाणा, भगरनार, अांभिक पारसनाथ, आब्ब,ु आांबाजी &c. 

 
There are particular days appointed for fairs at different places. The principal of these fairs 

are at Haridwar, Allahabad, Ojan and Trimback. Each of these takes places once in twelve years. 
 
Each place has its greatness written in a book called Mahatmya. These Mahatmyas 

appear to have been written by idle Brahmans who wished to increase their trade and profit. 
These Mahatmyas not only celebrate sacred places, but months, days, hours trees etc. For 
instance 

 
Prayag Mahatmya celebrates the merit of visiting Allahabad. 
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Kartic Mahatmya celebrates the merit of doing certain ceremonies in the month of Kartic. 
Vyatipata Mahatmya ) These are Mahatmyas of days. 
Shivratri Mahatmya ) 
Toolshi Mahatmya ) celebrates the merit of worshipping a tree of the Myrtle 

species. 
 
Ekadashi Mahatmya celebrates the merit of a particular day. 
 
There are innumerable books of this description put in circulation and read by Brahmans 

in every temple, house, street, village and town. Those who make this a profession are called 
pooraniks and they are so numerous that missionaries are not twentieth of them. They make 
people particularly women very religious, but also ignorant and credulous. Millions of people are 
always seen travelling to distant places as pilgrims, leaving their homes and families in the hope 
of getting salvation by means of these Tirthas and Kshetras. Some have rivers and tanks in which 
ablution is performed and others have temples and images to be seen. The Mahatmyas promise 
that not only visitors are saved, but their fathers and mothers are saved by pilgrimages made by 
that descendents. These are the motives which induce people to wander about in quest of holy 
places and rivers and lakes at the sacrifice of money and time. 

 
–––– 

 
The Great Sadhus of India 

 
Gopalrao Haree Deshmukh, 

(President of the Bombay Theosophical Socy.) 
 

There are a number of Marathi books called Bhakti Vijaya, Bhakti Lilamrit, Sant Vijaya 
&c. in which miracles performed by different sadus (Saints) are narrated. These miracles are 
believed, throughout the Deccan by large masses of the people, and are sometimes more 
wonderful than these mentioned either in the Bible or the Koran. These are recited by a class of 
beggars called “Hardass” who keep up the memory of these Sadhus among the people who 
consider them as incarnations of the great Rishees described in the Pooranas. The place at 
which a Sadhu lived and died, or performed a miracle is held sacred and pilgrimages and repasts 
take place on appointed days in the year. 
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The former Governments have endowed these places with lands and allowances for the 
celebration of the anniversaries. Most of these Sadhus were poets and have left works of 
instruction and stories drawn from the Puranas and shastras. These books are read by all castes 
in temples, street and regiments. They are much liked by the common people who prefer them to 
Sanskrit books. Some of the Sadhus have followers who form themselves into sects. Some of 
these sects hate each other but hold their own teacher in great veneration. I give below in an 
alphabetical order the names of these Sadhus who lived within about the last thousand years :– 
 

(1) Amrit Row — He lived in Aurangabad in Shahoo Raja’s time and is celebrated as a 
poet. 

 
(2) Atmaram Swamee. 
 
(3) Anand Moorti— He lived in Brahmanal near Miraj. 
 
(4) Bhartri Humee (Huree ?) —He is said to be a King of Ujan. He has followers who 

sing his story and beg alms. 
 
(5) Bhanoodas— He is an ancestor of Eknath of Paithan. He brought back the idol of 

Pandharpoor from Anna Goudi in a miraculous manner. 
 
(6) Bajeet Pathan—He is said to be a pious man. 
 
(7) Bodlay Bawa — His place is in the Nizam’s country. 
 
(8) Chundirane Bawa— His place is Khair near Poona. He is said to be a Yogi. He lived 

about forty years ago. 
 
(9) Chokha Mahar—He is the founder of a sect among Mahars. His place at 

Pandharpoor was claimed by the Brahmans, but was given to the Mahars by the High Court a 
few years ago. 

 
(10) Chaitanya Guroo — He is known as a very pious man in Bengal and is revered by 

Babu K. C. Sen’s sect. 
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(11) Changdev— He is known as a great Yogi who lived for a period of 1400 years by the 
power of yoga. He died several times & rose again. His tombs are several, near Ahmednagar 
and in Khandesh. He used to ride on a tiger; and was contemporary with Dnyaneshwar. 

 
(12) Dhana Bhaut— He is known as a pious and charitable man. 
 
(13) Dadoo— He is the founder of a sect called Dado Panthi. Nischaldas, the author of 

the celebrated work called Vicharsagar was a Dado Panthee. This work is in Hindi but has been 
translated into Goojarathi by Mansukhram Soorajram; and it has also been translated into 
Marathi. The great Vedantist of Bombay Mr. Shaik Salley Mahomed, a Khoja has published a 
series of works on Vedant and Vicharsagar is one of them. 

 
(14) Dnyaneshwar — He is said to be a great yogi and poet. His Samadhi or tomb is 

situated in Allandi near Poona on the river Indrani, a few miles from Poona. The Maharaja Scindia 
has endowed the temple of Dnyaneshwar by a grant of the revenues of the village for the 
celebration of his anniversary. The pilgrimage takes place in the month of Kartic annually. He has 
left a great commentary on Gita in the old Marathi language. He is the founder of a sect. He was 
early put out of caste by Brahmans in the thirteenth century when he convinced them by making 
a buffalo recite the Vedas. He made a wall to walk and this wall is still standing at Allandi. 

 
(15) Damajee Pant—He gave all the grain collected for the King Bedar, to famine stricken 

people. The King was angry, but God paid the price in money and satisfied the King. His temple 
stands in Mangalvedha. 

 
(16) Dev Mamlatdar Yeshwant Row—He is known as a most benevolent man. He 

resigned the service but did not accept any pension from Government. He is now at Indore under 
the care of the Maharaja Holkar. 

 
(17) Eknath–He lived at Paitan on the Godavari. He has left many poetical works called 

Ramayan, Bhagwat, Rookmini Swayanwar &c. He is said to have left no mortal remains, His 
body disappeared. His family enjoys a revenue of Rs. 30,000 a year from the peshwa, Gaekwar, 
Nizom, &c. He was noted for his piety and humility. He evoked the deceased ancestors of 
certain Brahmans. This room is still shown in the house. 

 
(18) Gora Kumbhar—This man is said to have raised a dead child which had been 

trampled under his foot. 
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(19) Goraknath — A great Yogi. He has left some work on Yoga. 
 
(20) Gopi Chand—He is said to be a king of Bengal and desciple of Gorak. 
 
(21) Ganeshnath. 
 
(22) Hari Narayan—His place is Asta near Ahmednagar. He died and rose and finally died 

again. His tomb has a revenue of Rs. 5000. 
 
(23) Jalandar—He is known as a Yogi. 
 
(24) Juni Bai—She was a maid servant of Namdev. She was a poetess and is known for 

her piety and devotion. 
 
(25) Krishna Jairam Swamee. 
 
(26) Kabir—He was a Mahomedan weaver of Benares. He is reputed for his great 

benevolence. He is generally called Saheb. He is the founder of a sect called Kabir panth or the 
way of kabir. They do not warship idols or kill any animal. They read Kabir’s works which are 
many. 

 
(27) Karripa— He was a Yogi. 
 
(28) Keshaw Swamee—His place is in Hyderabad Deccan. 
 
(29) Koormadass. 
 
(30) Kamal—Son of Kabir—He was beheaded but was restored to life by the father. 
 
(31) Kaniya Hardass. 
 
(32) Koober Bhagat—He died five years ago. His place is in the village of Sarsa near the 

station of Annand on the B. B. & C. I. Railway. He is the founder of a sect. He bas written some 
books. 
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(33) Lala Bhagat—His place is at Soyla (in Kathiawar), neer Wadhwan. He has founded 
many charitable institutions for feeding poor travellers throught Gujarath. 

 
(34) Latif khan. 
 
(35) Machendranath—A yogi. 
 
(36) Madhwa Muneshwar—He was a poet. 
 
(37) Madvacharya—He is one of the four vaishna va teachers who opposed the spread 

of Shankara’s doctrine and maintained that soul was not god. He is the founder of a sect in 
Carnatic. They are staunch worshippers of Vishnu by means of idols. 

 
(38) Malloo pant. 
 
(39) Mahewgir—He is the founder of a sect of vedantists in Gujarath. He died a few years 

ago. 
 
(40) Mookoond Raj—A poet of Daulatabad. He has written several works on vedant in 

Marathi. It is said that Marathi literature began with him. The Brahmans perceiving that their 
imporatance would be lessened by Marathi literature, strenuously opposed its rise and 
persecuted every author who took into his head to write in Marathi. Thus Dnyaneshwar, Eknath, 
Tookaram and others were cruelly persecuted for setting themselves up as teachers and 
expounders of religious doctrines, whice privilege from ages belonged to Brahmans who 
regented infringement of it. 

 
(41) Moro pant—A great poet who has translated several pooranas into Marathi verse 

called Arya. His works are voluminous and are recited at every entertainment and sermon. He 
was Karada Brahman of great gift. He is known for his great piety and was a devoutly religious 
man. 

 
(42) Mookta Bai—She was the sister of Dnyaneshwar. Her other brothers were Nivritti 

and Sopan. She is known as a Yogini. She has written some poetry. 
 
(43) Mookteshwar—A great poet. 
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(44) Mira Bai—She was a princess of Rajputana, but became a devotee of krishna at 
Dwarka. 

 
(45) Nira Bai. 
 
(46) Narharee Sonar. 
 
(47) Nago Parmanand. 
 
(48) Nivrittinath—He was the elder brother of Dnyaneshwar. His tomb is in Trimbak 

where an annual fair is held. He was a great Yogi. 
 
(49) Namdev Shimpi—He lived at Pandharpoor. He composed some works in poetry. He 

is said to be born again in the form of Tookaram to complete his works. He was more devoted to 
the worship of the temple at Pandharpoor. He is one of the five great Sadhus whose word is held 
sacred by the sect of Warkarees, i. e. Namdev, Eknath, Kabir, Dnyaneshwar and Tookaram, 
Namdev is said to have given, a dinner to the idol of Vithoba. The verse which is often repeated 
to commemorate the miracles of these five saints is as follows :— 

 
कभलयुगी सारु् जाहले ते बहुत ॥ 
पभर पाांच जण पटाइत ॥ 
र्ोंडा जेवभवला रेडा बोलभवला ॥ 
मरोभनया जाहला तुळशी फुले ॥ 
स्वगाचे भपतर जेणे जेवभवले ॥ 
देहासभहत गेला वैकुां ठाशी ॥ 

 
(50) Nabhojee—He has written a work called Bhaktinal in Hindi. It is a favourite work in 

Upper India. 
 
(51) Nimbark—He is the founder of a sect called Nuhavats. 
 
(52) Nanak—He is the founder of a sect of Udasees and Sieks in the Punjab. His book 

called Granth is well known. This book takes notice of some of the saints of the Deccan 
particularly of Namdev. Nanak was followed by ten Badshahas, some of whom obtained political 
power by fighting against the Emperor of Delhi. 
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(53) Nityanand— His place is in Vrindawan, and he is much respected in Bengal. He is 
said to have been born in यविीप or Java. 

 
(54) Narsinha Saraswati— He is described as an incarnation of Dattaraya Yogi who daily 

bathos in the Ganges and eats in Kolhapur and sleeps in Mattapoor in Berar. There are many 
temples dedicated to Dattatraya in the country. He is considered a great Yogi next to Shiva. His 
idol is made with three faces, as representing the Hindoo trinity. 

 
(55) Rohidas Chamar. 
 
(56) Ramdass Swami—His place is Chapul near Sattara and his tomb is in the fort of 

Satjangad Paralee. He was a Guroo or preceptor to Shivajee, the founder of the Maratha power. 
He is said to have given life to dead men, turned stones into gold, and made a very illiterate man 
a learned one. He is the founder of a sect. He has left many works of poetry. 

 
(57) Rangnath—His place is Nigdu near Sattara. He was a poet. 
 
(58) Ramanooj Swamee—He is the founder of a sect which is divided into two branches, 

Vadgalay and Tangalay. 
 
(59) Sajna Kussai. 
 
(60) Sawanta Mali. 
 
(61) Sopandev—His tomb is at Saswad near Poona. 
 
(62) Shah Hoosain Khan. 
 
(63) Shaik Mohomed Bawa—He lived at Chamargonda near Ahmednagar. His 

descenendents recite Hindoo sermons. He was a poet. 
 
(64) Swamee of Akkalkota—He died about four years ago. He cured lepers and the sick 

and foretold events. Krishnanath Bawa Thakoordas alias Bappoo Bawa trustee of the 
Thakoordwar in Bombay was cured of his leprosy. During the Swamee’s life Akkalkota was full of 
pilgrims. 
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(65) Shankaracharya—He is the most reputed teacher of Vedant Philosophy and the 
founder of Smarta Sect. His works are many. His commentary on Upanishad Sootra and Gita are 
studied by scholars. He is said to have put his soul in a dead body, and, after forty days brought 
it back to his own body which was kept in oil. 

 
(66) Swamee Narayan— He was Survanya Brahman of Oude. He taught his doctrines in 

Goojarati and in Kathiawar and gained many followers. He is noted for putting people in Samadhi 
or total sleep from which he awakened them by command. His principal places are Ahmedabad 
and Vertal in Khaira Zila. He died in 1832. He has founded a sect and his followers are called 
Sadhus and Satsangies. Sadhus do not (observe) caste rules. Satsangies do. His sect is at 
enmity with Wallub sect who persecute them in every way. He is considered and incarnation of 
God, and his idols are placed in temple along with Krishna and Vishnu. 

 
(67) Sowbag Shaw—His place is at Ahmedabad. His followers wear a nose ring. He is 

said to have brought rain during a famine. 
 
(68) Shreepad Shree Wallabha—An incarnation of Dattatraya. His miracles are 

celebrated in a book called Goorucharitra which is read and held in great veneration. 
 
(69) Tookaram—He lived in the village of Dehoo near Poona. He is said to have 

ascended to heaven and the day of his ascension is celebrated on the 2nd Falgoon annually. He 
has a left a poetical work called Gatha which is very popular in the Deccan. It gives religious and 
moral instruction. 

 
(70) Toolsidas— A great poet whose Ramayan is a favourite book in Upper India. His 

village is Raja Poor near Chitrakoot. 
 
(71) Vishnu Swamee—A Vaishnav teacher of great repute. 
 
(72) Vallabhacharya—A disciple of Vishnu Swamee and the founder of a sect of 

Vaishnawas. His descendents are called Goswamee Maharaj who have many mandirs (temples) 
in Bombay. 

 
(73) Waman—A poet and Pandit. He has left many works. 
 



 अनुक्रमणिका 

The works of these saints and poets were very scarce when they were confined to 
manuscripts but owing to the native press they are now abundant and to be found in every 
village. Selectios from them are taught by the Educational Departmet in vernacular schools. They 
are recited by Hardass and others who make them a means of livelihood. By these means 
traditions are kept alive among the people. 
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लोिणितवादींची णनवडक वचने 
 

मनूचे वचन असो, याज्ञवल्क्याचे असो, कोिाचेिी असो, ब्रम्िदेवाचे का असेना. ‘बुणद्धरेव बलीयसी’ असे आिे. 
त्यापेिा तुम्िी जे उघड पिाता त्याचा बंदोबस्त शास्त्रात नािी म्ििून करीत नािी िे योग्य नािी. शास्त्रास 
एकीकडे ठेवा आपली बुद्धी चालवा, णवचार करून पिा. घातक वचनावर िरताळ लावा. 
 

★ 
 

मुलीचे लग्नास अमुक वय असावे िा णनयम असू नये. लिानपि णवद्या णशकणवण्यात घालवावे व पुढे सरासरी 
वीस वषांचे आत णतला कळू लागले म्ििजे णतचे व आईबापाचें संमतीने लग्न कराव.े 
 

★ 
 

दर एक स्मृतीरूप गं्रथात वेगवेगळी मते आिेत. यावरून असे णदसते की, प्रत्येक स्मृणतकार एकेक राजाचा 
आणश्रत असेल व त्याने आपआपले राज्यास लागू पडतील तसतसे कायदे केले. 
 

★ 
 

बिुर्ा णनयम असा आिे की, जे लोक शिािे आिेत ते उद्योगवादी असतात. व मूखध आिेत ते प्रारबर्वादी 
असतात. 
 

★ 
 

राज्य करण्यास गरीब व मातबबर, नीच जातीचे व उंच जातीचे लोक समान मानावे. अशा सभेत जातीणवषयी 
णनवड नको. जे फार णवद्वान व चागंले चालीचे लोक आिेत तेच नेमले पाणिजेत. 
 

★ 
 

मनुष्ट्याचे मन िेच त्याचा णनयम आिे. यास प्रमाि भागवतातिी असे आिे की, “मनःपूतं समाचरेत्” जे मनास 
पणवत्र वाटेल त्याप्रमािे आचरि करावे, िेच ठीक. मन िेच मनुष्ट्याचे वतधिुकीचा ईश्वरी नेम आिे. 
 

★ 
 

पुरािे िी माझे मते काव्ये आिेत. त्याचा आर्ार बिुतकरून वास्तणवक गोष्टीवरून र्रला आिे. मुख्य पुराि 
करिाराचंी बुणद्ध िोती की, रमिीय कथा आियध वाटावयाजोग्या णलिून त्यातं भक्ती ज्ञान जागोजाग 
णमसळवून गं्रथ सुलभ व मौजेचे कराव.े 
 

★ 
 

वेष्टन छपाई : शासकीय फोटोकझको मुद्रिालय, पुिे 
 

ककमत : रुपये ५०-०० 
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